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   کار با قطب نماکار با قطب نماکار با قطب نما   ووو   دوره  نقشه خوانیدوره  نقشه خوانیدوره  نقشه خوانی
 

 

 مقدمه
 

اهمیت آموزش در کوهنوردی امروزه بر هیچ کس پوشیده 

نیست . مطمئناٌ قدم گذاشتن در کوهستان ، اگر چه با 

لذت و غرور همراه است ولی همین طبیعت زیبا می تواند 

امروزه  بسیار خشن و ویرانگر نیز باشد . همچنین

کوهنوردی وارد مرحله جدیدی از دوران خود شده و 

اجرای برنامه های جدید و متنوع و شکستن مرزهای 

توانایی انسان در بین کوهنوردان اهمیت خاصی پیدا کرده 

است . با توجه به باال رفتن انتظارات کوهنوردان از خود 

در اجرای برنامه های بهتر ، علم آنها نیز باید به همان 

نسبت و حتی بیشتر رشد کرده و به عبارتی دیگر آگاهانه 

پای در محیطهای ناشناخته بگذارند . در راستای این هدف 

و اعتالی امر آموزش و با توجه به فقر کوهنوردی کشور 

در زمینه جهت یابی و نقشه خوانی ، تصمیم گرفته شد تا 

ره در این رابطه دو دوره اجرا گردد . دوره اول در واقع دو

ای در رابطه با جهت یابی مقدماتی با استفاده از قطب نما 

و اصول نقشه خوانی و طراحی مسیر می باشد که در واقع 

این دوره مقدمه ای برای دوره بعدی ، یعنی دوره آموزشی 

می باشد . با توجه به تنظیم طرح درس   GPSپیشرفته  

 مقدماتی ، امید است مشکالت و نیازهای آن جهت اجرای

دوره پیشرفته و وارد شدن به مرز جدیدی از طراحی 

برنامه های کوهنوردی مشخص گردیده و دوره پیشرفته 

 آن نیز به زودی در اختیار کوهنوردان عالقمند قرار گیرد .  

 

 

 

  

 کارگروه آموزش
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 به نام خدا 

و کار با دوره نقشه خوانی 
 قطب نما

 
 

 ا شفقی ترجمه و گردآوری : حمید رض
 

و  نوردی فدراسیون کوه کارگروه آموزشناشر : 
 جمهوری اسالمی ایرن  صعودهای ورزشی

 
  6931ویرایش دوم: بهار 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

تابستان و پاییز 
 6931سال 



 با سپاس از:

 همه مدرسان که ما را یاری نمودند. 

 
 توفیق روزافزون با آرزوي

 نوردي کوه فدراسیون کارگروه آموزش

 خورشیدي  3169 بهار                                   
 

 

 

 

 

 

 

 گردآوری، تألیف و ترجمه:

 

 حمید رضا شفقی 

 

 :ناشر

و صعودهای ورزشی  نوردی   کوه فدراسیون

 ایران اسالمی جمهوری

 کارگروه آموزش

 خورشیدی  7831دی ماه  تاریخ نشر:

  خورشیدی 7831دوم:  بهار  ویرایش:

 توجه گونه تغییر در مفاد این جزوه به هر نحو ممكن ممنوع می باشد. استفاده از مطالب با ذکر دقیق منبع  آزاد اسع .  

 مناب  طرح درس در انتهای جزوه ذکر شده اس  . 
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 قسم  اول 

 با استفاده از قطب نمای ساده ارتشی آموزش مقدماتی ناوبری
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 ناوبری

 بیاموزیم ؟ برای چه ناوبری را 

تمرین کردن ناوبری به صورت روزانه باعث می شود که در موقعیتهای خطرناک بتوانیم به بهترین نحو مسیر مورد نظر 

 را پیدا کنیم . 

 پیدا کردن موقعی  فعلی  -

 من کجا هستم ؟! 

 قدرت تشخیص و تخمین زدن فواصل -

 چقدر فاصله تا رسیدن به مقصد وجود دارد ؟

 تشخیص جه   -

 به کدام جه  بروم و االن در چه جهتی قرار دارم ؟ باید 

 نحوه خواندن نقشه های توپوگرافیک  -

 آیا مفاهیم نقشه را فهمیده ام ؟ 

 تمرین مشخص کردن موقعی  نقاط در نقشه -

 در حال نگاه کردن به کدام تپه و یا رودخانه بر روی نقشه هستم ؟ 

 مهارتهای تصویری  -

 موقعیتی که در آن هستم تصور کنم ؟  آیا می توانم نمای سه بعدی از

 تمرین طراحی مسیرهای ایمن  -

 آیا از یک مسیر طوالنی و مطمئن بروم یا از یک مسیر کوتاه و خطرناک ؟

 و کسب مهارتهای دیگر...  -

 ناوبری به این معنا نیس  که هنگامی که گم شدید شروع به پیداکردن راه خود نمایید .

شما نقاط ابتدای مسیر ، انتهای مسیر و مقصد خود را بشناسید و بتوانید از حرک  خود یک ناوبری به این معنا اس  که 

Track   ایجاد نمایید . 
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 قسم  اول 

 ناوبری مقدماتی 

  قطب نمای لنز دار 

 مشخصات قطب نما –

 قسمتهای مختلف و خصوصیات هر قسم   –

  نقشه توپوگرافیک 

 مشخصات  –

 نحوه خواندن  –

  زمین 

 زمین خصوصیات  –

 رابطه زمین و نقشه  –

 قطب نمای لنز دار

این نوع قطب نما ، برای کوهنوردان بسیار آشنا اس  . دق  و سرع  عمل در کارکرد با این قطب نما ، آن را به یكعی  

 از محبوب ترین قطب نماهایی کرده اس  که در اختیار عموم طبیع  گردان قرار گرفته اس  . 

 رمشخصات کلی قطب نمای لنز دا

        قطب نمای مذکور در ارتش به صورت گسترده مورد استفاده قرار می گیعرد . دلیعل ایعن مسعاله هعم دقع  و

 قدرت عملكرد بسیار باالی آن و در عین حال سادگی آن می باشد . 

 711تعا     -11اوم می باشد و شما می توانید از قطب نمای مذکور در برابر شوک ، رطوب  ، شن و ماسه مق + 

 نهای  از آن استفاده نمایید . درجه فار

     قطب نمای مذکور از یک لنز مناسب برخوردار اس  که شما در هنگام دیدن هدف معی توانیعد گعرای آن را

 نیز از طریق این لنز به راحتی مشاهده کنید . 

  درجه های این قطب نما به صورت شب نما می باشند و شما می توانید در نور کم نیز به صورت مناسب جه 

 خود را مشخص نمایید . 

          همچنین قطب نمای ذکر شده شامل یک ذره بین بر روی لنعز جهع  بهتعر دیعدن گعرا ، سعیم نشعانه گیعری و

 جه  باال بردن دق  خواندن می باشد .  درجه بندی در دو حال  درجه و میل ، همچنین 

 اده از مایعات می گردد سیستم القایی مسی باعث جلوگیری از نوسان زیاد عقربه قطب نما بدون استف 

     استفاده از این وسیله ناوبری بوسیله یک دس  به راحتی امكان پذیر می باشد . بسیاری از قطعب نماهعا بعرای

 استفاده نیازمند هر دو دس  می باشند . 

  . استفاده از این قطب نماها بسیار ساده و آسان می باشد 
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  قطب نماقسمتهای 

: وظیفه محافظ  از صفحه گرا گیری و سایر قسمتهای قطب نما را در حالی که قطب نما بسته اس  به عهده  کاور

   دارد .

  . سیم دیدن هدف : برای دیدن هدف و گراگیری نسب  به آن استفاده می شود 

 . نقاط دید در شب : برای استفاده در گراگیری در طول شب استفاده می شوند 

 به درجه بندی شده : این قسم  به صورت درجه بندی شده وجود دارد و در صورت انطباق آن بر روی ل

  می توانید فاصله بین نقاط موجود در نقشه را با این خط کش بخوانید . 7:11111یک نقشه 

 

 

 

 

محل قرار گرفتن 

 شست دست 

 حلقه حمایت 

 شکاف دیدن هدف 

  لنز

  Bezelخط شب نمای 

 جهت نمای مغناطیسی شب نما

 خط ثابت نشانه

 جهت یاب شب نما 

 نقاط دید شب نما 

 سیم دیدن هدف 

لیه درجه بندی شده ) جهت استفاده 

 در نقشه به عنوان مقیاس ( 

 رشاخص شناو

 مدور صفحه مشکی 

 بدنه  . 2 . کاور   1

. پشت  3

 لنز 

 

 قطب نمای لنز دار 

 قسمتهای مختلف قطب نما  
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 بدنه اصلی : 
نكند ، بدنه اصلی قسمتی اس  که در  قسم  اصلی قطب نما می باشد . در صورتیكه قطب نما بنا به هر دلیل درس  کار

   صورت کارکرد صحیح آن قطب نما قابل استفاده می باشد .

 

  صفحه مشكیBezel Ring      این صفحه در صورت چرخاندن آن صدای کلیک معی دهعد . در صعورتیكه :

رجه می د 8بار تیک می کند . به عبارتی هر تیک این صفحه معادل  731درجه بچرخانید  811این صفحه را 

 باشد . 

  . خط شب نما : این خط شب نما جه  حرک  را در طول روز و یا شب مشخص می کند 

   شاخص شناور : درجه بندی مشكی برحسب میل ، درجه بندی قرمز بر حسب  درجه 

  جه  یاب شب نما : جه  خواندن جه  در شرایط نور کم یا در هنگام شب 

 می ایستد .  نما همواره به سم  شمال مغناطیسیه  جه  نمای مغناطیسی ) شب نما ( : این ج 

    محل قرارگرفتن شس  دس  : از این قسم  جه  ثاب  نگهداشتن قطب نما بوسیله شس  دس  اسعتفاده معی

 شود . 

     خط ثاب  نشانه : جه  حرکع  را مشعخص معی

 کند . 

      حلقه حمای  : برای وصل کعردن قطعب نمعا بعه

 شود . یک طنابچه و حمای  آن استفاده می 
 

 شاخص شناور مدرج شده   
 این شاخص دارای دو مقدار برای اندازه گیری می باشد :

Mils   این گرا ، بیشتر در توپخانه ، تانک و خمپاره اندازها کاربرد دارد  و برای گراگیری با دق  بسیار باال استفاده :

 ) به رنگ مشكی ( می شود . 

  1111هر دایره کامل شامل Mils  اشد . می ب 

  = 31فاصله بین خطوط مشكی کوتاه Mils  

  = 711فاصله بین خطوط مشكی بلند Mils 

  = 311فاصله بین شماره ها Mils 

N = 64 (6400) 

E = 16 (1600) 

S = 32 (3200) 

W = 48 (4800) 

8.89 Mils =  ½  Degree 

17.78 Mils = 1 Degree 
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 (  به رنگ قرمزه ، درجه می باشد . ) درجه : یكی از معیارهای عمومی اندازه گیری زاوی

 

  = درجه  811یک دایره 

  = درجه  1فاصله بین نشانگرهای قرمز 

  = درجه  71فاصله بین نشانگرهای قرمز بزرگ 

  = درجه  31فاصله بین هر دو شماره قرمز 

N = 0º 

E = 90º 

S = 180º 

W = 270º 

 

 

 قطب نما لبه مدرج شده 

 

 در یک نقشه استفاده می شود .  دو نقطهیری فاصله بین از این خط کش برای اندازه گ

 در این اندازه گیری باید به مقیاس نقشه نیز توجه شود . 

 توجه 

یارد ( در  711متر )  711استفاده می شود فاصله بین هر دو نشانه در نقشه معادل  7:11111هنگامی که از یک نقشه 

 سانتیمتر می باشد . ( 7معادل با درجه دقیقاٌ  1هر ) دنیای واقعی می باشد . 

 

 

 

 

  قسم  پشتی لنز 

خواندن    لنز : برای

 گرای روی قطب نما استفاده می شود . 

  قسم  پشتی لنز : به همراه قسم  جلویی قطب نما برای دیدن و نشانه گیری به سم  هدف استفاده می شود

 . 

 

 

 

 

 توجه !

 تفاده می شود و هنگامقسم  پشتی لنز به عنوان یک وسیله محافظتی اس
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 بسته بودن ، مان  از تكان عقربه و کثیف و خراب شدن آن می گردد .

 قابل ذکر اس  که در هنگام استفاده این قسم  باید با زاویه ای بیشتر

  درجه باز باشد 11از  
 

مان  انتقال  هنگام حرک  حتماٌ چک کنید که قسم  محافظ بر روی صفحه قطب نما قرار گرفته باشد . این حال 

  ضربه و ارتعاش به قطب نماو آسیب دیدن آن می گردد .

 

 استفاده از قطب نما 
 

 هنگامی که یک قطب نمای جدید می خرید به نكات زیر توجه کنید 

 

  عقربه قطب نما وقفه ای در حرک  نداشته باشد 

 

  سیم نشانه گیری خمشی نداشته باشد و کامالٌ صاف باشد 

 

 جاور آن شكستگی نداشته باشد شیشه و قسمتهای م 

 

  شماره های روی قطب نما خوانا باشند 

 

  همچنین شما می توانید دق  قطب نما را در یک جه  مشخص امتحان کنید 

درجه نسب  به مرج  باشد قطب  8-و کمتر از  8در صورتیكه محدوده تغییرات شما بیشتر از + —

 نمای شما قابل استناد نیس  .

 

حال سفر هستید ، مطمئن باشید که قسم  عقبی را بسته اید . این عمل باعث قفل شدن صفحه مدور  هنگامی که شما در

 شده و مان  انتقال لرزش و آسیب به این صفحه می گردد . 

 .تاثیر فلزات و الكتریسیته بر روی قطب نما : عوامل خارجی زیر می توانند در دق  قطب نمای شما تاثیر گذار باشند .

 

           180 feet / 55 meters   خطوط قدرت فشار قوی 

 33 feet / 10 meters                 کامیون / ماشین / سیم خاردار 

                      6 feet / 2 meterتفنگ شكاری 

                    1 feet / ½ meter چاقو / چراغ / دوربین شكاری 

             Inches / centimeters کمربند / جواهرات سگک. 

   سنگ های مغناطیسی موجود در منطقه                                       تاثیر باال 
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 بازرسیهای دوره ای قطب نما 
 

قطب نما یک وسیله کامالٌ حساس و راهنمای شما به حساب می آید . از این رو باید موارد ذکر شده در زیر در قطب 

 نمای شما چک شوند . 

 زرسیهای ویژه با

  . چک کنید که کاور شیشه قطب نما نشكسته باشد ، بخار گرفته نباشد و صفحه مدور آن گیری نداشته باشد 

 

  سیم راهنمای دیدن هدف باید کامالٌ محكم و بدون خمش باشد . در صورت شل شدن این سیم به جای استفاده

 د .از این سیم سعی کنید از وسط این سوراخ به هدف نگاه کنی

 

 کالیبره کردن قطب نما
 

قطب نمای شما در شرایط عادی و ابتدای خرید در صورت سالم بودن خوب کار می کند ، ولی نكته ای که شما باید به 

آن توجه کنید تس  کردن دق  قطب نما در جهتی اس  که گرای آن را می دانیم . به این کار کالیبره قطب نما می 

 گویند . 

 کالیبراسیون 

 ه ای که از قبل گرای آن را می دانید در نظر بگیرید . شما باید جه  این نقطه را به صورت دقیق بدانید نقط 

 

  . حال گرای نقطه مورد نظر را با قطب نمای خود بسنجید . این عمل را به صورت دقیق انجام دهید 

 

 انگشتری و سایر وسایل  مراقب باشید که در حین این عمل ، وسایلی همچوت ساع  ، عینک فلزی ، حلقه

 .   فلزی را از قطب نمای خود دور نگاه دارید

 

 نتیجه کالیبراسیون : 

 از مقدار نقطعه   این مقدار کمتر  حال مقداری که قطب نمای شما نمایش می دهد را چک کنید . در صورتیكه

مقعدار   –گیعری شعده   کالیبره باشد ، شما باید در هعر گعرا گیعری ، تفعاوت ایعن دو مقعدار ) مقعدار انعدازه         

 کالیبراسیون ( را به گرای اندازه گیری شده اضافه کنید . 

 

  از مقدار کالیبره را نمایش داد ، باید اختالف ایعن دومقعدار را از    صورتیكه قطب نمای شما مقداری بیشتر در

 مقدار اندازه گیری شده توسط قطب نما کم کنید . 
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 لنز دار  نحوه نگاه کردن به هدف از یک قطب نمای

 

 روش اول :

 روش چسباندن قطب نما به گونه برای دیدن گرای هدف

  در این روش همانطور که می بینید دستی که قطب نما را گرفته به گونه می چسبانیم و با دس  دیگر آن را

 محكم نگاه می داریم تا حرک  نداشته باشد . 

 می باشد .  این موثرترین روش برای به دس  آوردن گرای دقیق یک هدف 
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 ، گرا را بخوانید .  دف می توانید از روی لنز عدسی در حین نگاه کردن به ه

 

 روش دوم  

 روش عادی گرفتن گرا 
 

 ی باشد . در تمامی شرایط و حالتها م ل نیس  ولی مزی  آن استفاده این روش به دق  روش قب

 

 کاور را به گونه ای باز کنید به صورتیكه کاور و بدنه اصلی در یک خط قرار بگیرند .  .7

 قسم  پشتی را کامل بخوابانید  و اجازه دهید که صفحه مدور کامالٌ آزادانه حرک  داشته باشد .  .3

تان حعالتی پایعدار بعرای    در این حال  با استفاده از انگش  شس  خود قطب نما را نگاه داشته و با سایر انگشع  .8

قطب نما ایجاد کنید . در این حال  انگش  اشاره خود را در راستای هدف نگاه داشعته و قطعب نمعا را ثابع      

 نگاه دارید . 
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انگش  شس  دس  مخالف را بین قسم  پشتی و صفحه سیاه مدور مطابق شكل قرار داده و بقیعه انگشعتان را    .1

 نیز مطابق شكل ثاب  نگاه دارید . 

 قطب نما را به قسم  کمر خود نزدیک نمایید .  .1

برای گرفتن گرای هدف ، کل بدن خود را در جه  هدف بچرخانید به صورتیكه کاور قطعب نمعا کعامالٌ بعه      .1

 سم  هدف باشد . 

 در حالیكه به سم  شی مورد نظر نشانه رفته اید مقدار گرای آن را از روی صفحه مدرج بخوانید .  .1

 

 
 

 نحوه جه  یابی در روش عادی گرفتن قطب نما 

 ابتدا به طریقی که گفته شد قطب نما را نگاه داشته و آن را به بدن خود بچسبانید .  .7

            ابع  روی قطعب نمعا نمعایش     بدن خود را آنقدر بچرخانید تا مقعدار گعرای معورد نظعر بوسعیله خعط مشعكی ث          .3

 درجه اس  .  31ثال این گرا ، معادل به عنوان مداده شود 

این صفحه با شعمال یكعی    شب نمای بدون چرخاندن قطب نما ، صفحه مدور مشكی را آنقدر بچرخانید تا خط .8

 شود . 

هنگامیكه صفحه مشكی مدور در جه  قرار گرف  آن را رها کنید . ) حال هر وق  که نیاز بعود تعا گعرا را     .1

 ا تكرار کنید . ( تغییر دهید مجدداٌ مراحل باال ر

در یک راستا قرار داده و حاال با توجه به خط ثاب  مشكی شعما   Bezelخط نمایش شمال را با خط شب نمای  .1

 می توانید در جه  مشخص شده حرک  کنید . 

 

 3مرحله 
 2مرحله 
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 نقشه توپوگرافیک 

در مورد  بدون اینكه شما در محل خاصی بوده باشید و بدون اینكه با کسی

آن محل صحب  کرده باشید ، می توانید اطالعات زیادی را در مورد آن 

محل از طریق یک نقشه بدس  آورید . نقشه ، یک تصویر گرافیكی از زمین 

با مقیاسی خاص می باشد . در یک نقشه از خطوط ، رنگها ، سمبلها و عالئم 

زمین  خاص جه  مشخص کردن آنچه که در دنیای واقعی در روی کره

 وجود دارد استفاده می شود . 

     

بهترین نقشه برای فردی که نحوه استفاده  به یاد داشته باشید 

 از آن را نمی داند هیچ سودی نخواهد داش  . 

 خصوصیات یک نقشه توپوگرافیک

  خواندن یک نقشه یعنی فهم زبانی از خطوط ، رنگها

 و سمبلها 

 

 های  پنج رنگ اصلی استفاده شده در نقشه

 توپوگرافیک 

 (  میزانقهوه ای ) خطوط  –

سیاه ) ساخته های دس  انسان مانند جاده  –

 ها ، ریل قطار و ... (

 آبی ) آب ( –

 سبز ) نواحی سرسبز (  –

 قرمز ) بزرگراهها و خطوط شبكه ای زمین (  –

 دو رنگ فرعی نیز گاهاٌ استفاده می شود .  –

  ) صورتی ) محل ساخته شده ، تمدن 

 طالعات به روز شده نقشه ( ارغوانی ) ا 

 

  . سمبلها جه  مشخص کردن عوامل طبیعی و مصنوعی سطح کره زمین استفاده می شوند 

  . خطوط نمایشگر برجستگیها و ارتفاعات هستند 

  . هر نقشه ای شامل توضیحاتی در حاشیه آن می باشد 



 انوربیبخش                                              نقشه خوانی و کار با قطب نما طرح ردس                                                                                          

 6931بهار                                        کارگروه  آموزش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

 09 

 به طور حتم در میزان مساحتی از  نقشه ها در سه سایز در بازار موجود هستند . کوچک ، متوسط و بزرگ که

 کره زمین که آن را نمایش می دهند و همچنین جزئیات آن بسیار تاثیر گذار اس  . 

 . یک نقشه چهار چیز عمده را برای ما مشخص می کند 
 

 جه   –

 فاصله  –

 موقعی   –

 شناسایی کل منطقه  –

 

 ل برنامه حمل شود . از نقشه باید به صورت مناسب محافظ  گردد و به صورت پوشه شده در طو 

 اطالعات حاشیه نقشه  

     نقشه نیز مانند یكی از ابزارهای کوهنورد به حساب می آید . بنابراین مانند هر ابزار دیگعری خوانعدن نحعوه

 استفاده از نقشه الزم و ضروری به نظر می رسد . 

 

  . مهم این اس  که شما بدانید چگونه اطالعات موجود در نقشه را متوجه شوید 

 

  . مهمترین قسم  نقشه ، حاشیه آن اس  که در آن نحوه خواندن نقشه و اطالعات مفید دیگری وجود دارد 

 

 کلیه اطالعات موجود در حاشعیه نقشعه ، در نقشعه هعای مختلعف معی توانعد         نكته مهم آن اس  که شما بدانید

 لعه حاشیه آن می باشد . متفاوت باشد . بنابراین اولین کاری که در خواندن نقشه انجام می دهید مطا

 

در قسم  باال سم  چپ تمامی نقشه های توپوگرافیک ، شما می توانید نام موسسه منتشر کننعده و مسعئول محتویعات    

آن نقشععه را مشععاهده   کنید . 
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منطقعه  در گوشه باال سم  راس  ، نام قسمتی که در چهارگوشه نقشه محاط شده اس  نوشته شده اسع  . همچنعین نعام    

که در مورد این نقشه یكی از مناطق کلرادو می باشد .همچنین محیطی که توسط این نقشه تح  پوشش قرار داده شده 

 و همچنین نوع نقشه در این قسم  نوشته شده اس  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در قسم  پایین سم  راس  نقشه اطالعات زیر وجود دارد . 

  روی نقشه جاده های موجود در نوع عالئم مربوط به 

  نام نقشه و منطقه مربوطه 

  . تاریخ نقشه که یكی از مهمترین مطالبی اس  که در خرید نقشه باید به آن توجه کنید 

  .  محدوده نقشه ای که وجود دارد با یک مرب  مشكی به نمایش کشیده شده اس 
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 دسترس می باشد . در قسم  پایین و مرکز نقشه اطالعات زیر در 

  : نقشه را نسب  به دنیای واقعی نشان می دهد . ، مقیاس  مقیاس نقشه 

   نشانگرهای فاصله : این نشانگرها با چند مقیاس ) از جمله مایل ، فوت و کیلومتر ( مقیاسی برای مساف  ها

 در نقشه نسب  به مقیاس واقعی آن فاصله در زمین می باشد . 

 با رنگ قهوه ای در نقشه نمایش داده می شوند .  میزان: خطوط  ( کنتورن ) فاصله بین خطوط میزا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در گوشه سم  چپ شما می توانید توضیحات کاملی در مورد نقشه بیابید . همچنین قسم  سم  راس  شامل اطالعات 

 زیر می باشد : 

  جه  مغناطیسی.  

 ستاره نمایشگر شمال حقیقی اس  .  –

– “ MN “ یشگر شمال مغناطیسی اس  . نما 

– ” GN     ”.  که نمایش دهنده شمال شبكه اس 
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به یاد داشته باشید که همواره یكسری اطالعات تكمیلی در حاشیه نقشه درج می شود . به عنوان مثال در شكل زیر 

 قسمتهای مهم با دایره ای مشخص شده اند . 

 

 اط مجاور و همسایه که در گوشه ها و قسمتهای مرکزی کناری در نقشه نوشته شده اس  . نام نق (1)   

مشخص شده اند فاصله نزدیكترین شهرها را از طریق جاده مشخص  3قسمتهای قرمز نوشته شده که با شماره   (2)   

 می کند . 

 ده شده اس  . در این قسم  ، مختصات کامل شامل طول و عرض جغرافیایی نمایش دا( 3)   

 . UTMتقسیم بندی  (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4) 

 (3) 

 

(1) 

 
(2)  (4) 



 انوربیبخش                                              نقشه خوانی و کار با قطب نما طرح ردس                                                                                          

 6931بهار                                        کارگروه  آموزش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

 21 

 مقیاس در نقشه 
 

  . مقیاس نقشه در واق  رابطه ای اس  بین فاصله های موجود در نقشه با همان فاصله ها در دنیای واقعی 

مودارهعای  . این مقیاس به صورت گرافیكی بعا ن  1:24,000این مقیاس به صورت یک رنج نمایش داده می شود مانند 

) بعه عنعوان مثعال    گرافیكی و بر حسب فوت ، مایل یا متر و کیلومتر  نمایش داده می شود . نقشه های مقیاس بعزرگ  

 به نمایش می گذارند . از منطقه مورد نظر جزئیات بیشتری را  ،دقیقه ای (  1.1نقشه 

را بهتر درک کنید باید مقیاس نقشه را کعامالٌ   برای اینكه شما بتوانید فاصله های روی نقشه را تشخیص داده و موقعیتها

 خوب بیاموزید .همچنین باید بدانیم که مقیاس در نقشه چگونه می تواند در جزییات موجود در نقشه تاثیر گذار باشد . 

 ممكن اس  واژه هایی چون مقیاس کوچک ، مقیاس متوسط و مقیاس بزرگ گیج کننده باشد . 

دد کسری می تواند در فهم موضوع بسیار مفید باشد . به عنوان مثال شما بالفاصله می به همین دلیل ، نمایش یک ع

می باشد . در نتیجه می توان اینطور نتیجه گرفع    1:75000کوچكتر از   1:600,000توانید تشخیص دهید که 

 بزرگتر باشد مقیاس در نقشه کوچكتر اس  .   7که هر چه عدد بعد از 

 

مقیعاس کوچعک نامیعده معی      و کوچكتر ، نقشعه هعای بعا     1,000,000: 1هایی با مقیاس  نقشه:  کوچک مقیاس  

. از این نقشه ها می توان برای کارهای کلعی و امعوری کعه نیعاز بعه دقع  زیعادی نعدارد اسعتفاده کعرد . مقیعاس            شوند

مایعل در دنیعای    71ایعنچ =   7می باشد . در این نقشعه هعر    1:1,000,000استاندارد در بین نقشه های مقیاس کوچک 

واقعی اس  . این نوع نقشه ها در ازای حذف شدن اکثر جزییات نقشه ، مساح  زیادی از دنیعای واقععی را در بعر معی     

 گیرند . 

 

نقشعه هعای بعا مقیعاس      1:75,000و کوچكتر از  1,000,000 : 1نقشه هایی با مقیاس بزرگتر از : متوسط مقیاس  

برای برنامه ریزیهای اجرایی استفاده می گردند . این نقشه ها جزییات نسبتاٌ خعوبی را  متوسط نامیده می شوند و عموماٌ 

ایعنچ بعر روی    7می باشعد . یعنعی هعر     1:250,000نسب  به دنیای واقعی ارائه می دهند . استاندارد این گونه نقشه ها 

نیعز زیعاد معورد اسعتفاده       1:100,000اس مایل در دنیای واقعی اس  .  در این بازه ، نقشه های با مقی 1نقشه نمایشگر 

 قرار می گیرند . 
 

و بزرگتر را نقشه های مقیاس بزرگ می نامیم . از این نقشه ها می   1:75,000نقشه های با مقیاس : بزرگ مقیاس  

ی یعک  توان به صورت دقیق برای انجام برنامه ریزیها و همینطور صعود در کوهنوردی استفاده کرد . این نقشه هعا بعرا  

می باشد با اینحال برخعی نقعاط     1:50,000سرباز یا یک لیدر کوهنوردی بسیار موثر می باشد . استاندارد این مقیاس 

فوت اس  ( همچنین در این نقشه ها امكعان یعافتن    3111دارند ) یعنی در این نقشه هر اینچ برابر  1:25,000نیز نقشه 

 جزییات بیشتری وجود دارد . 
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 سمبلها 

 ا برای نمایش مشخصات طبیعی و مصنوعی در روی زمین استفاده می شود .سمبله

 
 

  (  کنتور)  میزانخطوط 

کنار هم می باشد . برای پیدا کردن این فاصله  میزاناین  فاصله در واق  فاصله بین دو خط   :  میزانفاصله بین خطوط 

فوت به معنای آن اسع  کعه فاصعله بعین هعر دو       31شه مراجعه کنید . به عنوان مثال می توانید به قسم  پایین وسط نق

 فوت می باشد .  31خط کنار هم 

خطوط قهوه ای شكل روی نقشه که از لحعا  ارتفعاع تمعامی نقعاط ایعن خطعوط دارای یعک          :  متوسط میزانخطوط 

 ارتفاع می باشند . 

 گ ضخیمتری هستند که ارتفاع در کنار آنها ذکر شده اس  . خطوط قهوه ای رن  : ایندکس دار  میزانخطوط 

 

   

 

 

cem 

  فوت     فوت       0202مثال : فاصله بین خطوط کنتور = مثال : فاصله بین خطوط کنتور = 

A=700 ft 
B=740 ft 
C=770 ft 

D=820 ft 
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  . برای خواندن نقشه ها ، یک نوع توانایی در تشخیص بعد در نقشه وجود دارد 

 ود . در یک نقشه این به صورت یک خط برجسته نمایش داده این توانایی ، تشخیص بعد ارتفاع نامیده می ش

 می شود . 

  الزامی اس  .  میزانبرای یک راهنمای حرفه ای ، توانایی در نحوه خواندن این نقشه ها و فهم خطوط 

   واجب ترین تكنیكی اس  که به کمک آن می توانید کل منطقه صعود را در ذهن خود  میزانخطوط ،

 تصویر کنید . 
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را به درستی بشناسید هیچ گاه الزم نیس  یک تپه یا بلندی را به  میزانصورتیكه شما خطوط  در –

 اشتباه صعود کنید و یا فرود روید و یا اینكه در مسیر خود گم شوید . 

  میزانمشخصات خطوط 

 پنج مشخصه اصلی

 یال 

 تپه 

 زینی شكل 

 دره 

 تورفتگی 

 سه مشخصه فرعی

 Spur  

 Draw 

 صخره 

 دو مكمل 

 کردن خالی  

 پرکردن 

 

 یال

 

 تپه

  

 

 

 زینی شكل 
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 دره

 

 

 

 

 فرورفتگی

 

 

 

 

Spur   
 هستند . Uشبیه به  میزانخطوط . بوجود می آید و یک شیب کوتاه و ممتد خطی می باشد  رودمعموالٌ در وسط دو 
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DRAWS 
ه مسیر رودخانه اس  معموالٌ در بین دو رخ کم و شبی چیزی شبیه به یک دره اس  با این تفاوت که محدوده آن بسیار

 هستند   Vشبیه میزانیک یال بوجود می آید . خطوط 

 

 صخره

 

CUT 

 

 

 

 

 

 

FILL 
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 مشخصات زمین 

 

 اطالعات نقشه و جه  

 سعتفاده باشعد و واحعد    شما برای بیان کردن جه  نیاز به روشی دارید که دقیق باشد ، در همه جای دنیا قابل ا

یكپارچه ای جه  اندازه گیری آن وجود داشته باشد . جه  اصلی جغرافیایی برای نقشه ها ، شعمال حقیقعی   

 می باشد و بقیه جهتها نسب  به این جه  ) به عنوان مرج  ( و با درجه اندازه گیری می شوند . 

 (  . گرا :  جه  خط واصل بین دو نقطه ،  گرا نامیده می شود  ) چه بر روی نقشه و چه بر روی زمین 

تعا   1گرا در واق  درجه حرک  ساعتگرد نسب  به شمال می باشد . این مقدار می توانعد ععددی از    –

درجعه ، غعرب    731درجه ، جنوب  31درجه را به خود اختصاص دهد . در واق  جه  شرق  811

  درجه یا همان صفر اس  .  811درجه و شمال  311

 از یک نقشه ابتدا شما باید آن نقشه را توجیه نمایید . برای این کار باید ابتدای امر ، شمال نقشه  برای استفاده

 را به سم  شمال جغرافیایی قرار دهید . 

    خطوط شمالی جنوبی که درون نقشه کشیده شده اند به خطوط راهنما معروف هستند . جه  این خطعوط بعه

 Magneticباشد . عقربه قطب نما به سم  شعمال مغناطیسعی   ) شمال شبكه ای ( می  Grid Northسم  
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North )    ) . می ایستدGN  وMN     ه ای کعم دارنعد ) مطعابق شعكل     همیشه یعک مقعداری اخعتالف درجع

  .(پایین

  . خطوطی که به سم  شمال کشیده شده اند شمال حقیقی را تشكیل می دهند 

 سیر حرک  خود را بر روی زمین مشخص کنید . به وسیله نقشه و قطب نما ، شما قادر خواهید بود م 

 

 
 در واق  ما سه نوع شمال داریم :

  : خطی اس  فرضی بین هر نقطه از کره زمین و قطب شمال . این جه  با یعک سعتاره نمعایش    شمال حقیقی

 داده می شود .  

  : ربه قطب نما ، در واق  این شمال را برای شما به جهتی اس  به سم  شمال مغناطیسی و عقشمال مغناطیسی

 نمایش می گذارد . به یاد داشته باشید که این جه  با یک فلش با سر نصف نمایش داده می شود . 

  : در صورتیكه بر روی زمین قاچهایی از سم  جنوب بعه سعم  شعمال ایجعاد کنعیم جهع  ایعن        شمال شبكه

 خطوط ، شمال شبكه نامیده می شود . 

 ز شمال شبكه برای کارهای ارتشی و امداد و نجات استفاده می کنند )به خاطر ساده بودن آن ( ا 

 

 این زاویه در واق  اختالف بین شمال شبكه ای و شمال مغناطیسی می باشد .  :  G-Mزاویه 

 برای چه نیاز اس  که ما همه این شمالها را بدانیم ؟!

 یم بوسیله یک نقشه مسیر درس  خود را پیدا کنیم . این در واق  به این خاطر اس  که بتوان

 ) ما اکثر مواق  فراموش می کنیم که زمین و قطب نما با همدیگر می توانند مفید باشند . (

 

 بروید .  GNبه یاد داشته باشید که نمی توانید از طریق یک قطب نما به سم  شمال 
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 بروید . MNهمچنین نمی توانید به وسیله یک زاویه سنج به سم  

 برای تبدیل این شمال ها به یكدیگر نموداری وجود دارد که در ادامه توجه شما را به آن جلب می کنیم .  

 مطالب زیر را به یاد داشته باشید .

هنگام استفاده از یک نقشه برای پیدا کردن گعرا ، بایعد از یعک زاویعه سعنج اسعتفاده کنیعد . شعما نمعی توانیعد بعرای            

 از روی نقشه از قطب نما استفاده کنید . پیداکردن گرا

 را بیابید MNشما می توانید زاویه  G-Mو   GNبا داشتن زوایای 

 را بیابید .  GNشما می توانید  G-Mو  MNبا داشتن زاویه 

 زاویه سنججه   –اطالعات نقشه 

 
با استفاده از زاویه سعنج ، نیعازی     .7

شه بعه سعم  جهع     به گرداندن نق

 های مختلف نیس  . 

 

زاویععه سععنج بععرای تبععدیل گععرا از  .3

روی نقشه به زمعین ) قطعب نمعا (    

اسععتفاده مععی شععود . در واقعع  بععه  

کمععک آن مععی توانیععد مختصععات 

GN  را بهMN  . تبدیل نمایید 

 GN MN  GN 
MN 

 است GNدر سمت غرب ) چپ (  MNهنگامیکه 

MN GN تفریق G-M ANGLE 
GN MN جمع G-M ANGLE 

 است GNدر سمت شرق ) راست (  MNهنگامیکه 

MN GN جمع G-M ANGLE 
GN MN تفریق G-M ANGLE 

 GN MN  GN 
MN 



 انوربیبخش                                              نقشه خوانی و کار با قطب نما طرح ردس                                                                                          

 6931بهار                                        کارگروه  آموزش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

 12 

 

 

 

 سنج کاربری های زیر را داراس  :زاویه . 8

 مشخص کردن گرای مسیر 

  مشخص کردن موقعی 

 ن مختصات مشخص کردUTM 

 

  توجه 

را بر روی نقشه دارید زاویه سنج خود را به صورت موازی با این خطوط قعرار داده و     MNدر صورتیكه شما خطوط 

 دیگر نیازی به تبدیل زاویه اندازه گیری شده نمی باشد . 

 

 نقشه به زمینروی از تبدیل گرا 
 

ر ععین حعال شعما معی     و هیچ دیدی نسب  به اطراف ندارید . د.  فرض کنید که شما در یک نقطه جنگلی قرار دارید 7

 صعود کنید . را نمایش داده شده اس   A تپه ای که با عالم    خواهید 

 

یه سنج را طوری قرار دهید که بعه صعورت   ی که قرار دارید قرار داده و زاوحال مرکز زاویه سنج خود را در محل .3

 قرار گیرد .  موازی با خطوط شبكه شمالی جنوبی در نقشه

 

   می باشد .  میل 131درجه یا  33آن نقطه   در این حال  شما می توانید مشاهده کنید که گرای  .8

 

 تبدیل کرده و به قطب نمای خود منتقل کنید .  MNاین مقدار را با توجه به مطلب قبلی به  .1
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 ) شمال مغناطیسی و شمال حقیقی ( ن نقشه با زمینی که در آن قرار داریم منطبق کرد

 : 7تكنیک شماره 

 ) شمال مغناطیسی ( 

 بوسیله نقشه و قطب نما 

 نقشه قرار دهید .  MNقطب نما را مطابق شكل به موازات خط  .7

 هد .را نمایش د 1. نقشه و قطب نما را طوری با هم بچرخانید تا عقربه قطب نما جه   3

 . در این حال  نقشه در جه  شمال مغناطیسی قرار می گیرد .  3 

شما اینجا 

 هستید 
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 :  3تكنیک شماره 

 شمال حقیقی

میزان انحراف نقشه را از شمال مغناطیسی با توجه به اطالعاتی که در حاشیه پعایین سعم  چعپ نقشعه نمعایش       .7

 درجه شرقی ( 77.1داده شده بدس  آورید ) به عنوان مثال 

حال مطابق شكل قطب نمای خود را در لبه نقشه قرار داده به طوری که کاور قطب نما بعه سعم  بعاالی نقشعه      .3

 باشد . 

درجه  77.1در این حال  قطب نما و نقشه را با هم طوری بچرخانید تا زمانیكه عقربه شمال قطب نما در جه   .8

 شرقی نسب  به خط ثاب  مشكی بایستد .(

 = °11.5 – °360)°348.5  را نشععان مععی دهععد . 813.1لعع  خععط ثابعع  مشععكی گععرای در ایععن حا .1

 نقشه درجه  شمال حقیقی قرار دارد . .,(348.5°

 
 

MN 11.5° East of North correct for 

1990 and moves easterly by 0.1° 

annually. 
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                              8تكنیک شماره 

 هنگامی که موقعی  شما بر روی نقشه مشخص اس  

 ی زمین که می توانید آن را در نقشه نیز بیابید پیدا کنید . یک مشخصه بارز مانند یک تپه رو .7

 درجه می باشد .  331بوسیله قطب نما ، موقعی  تپه را بخوانید . این موقعی  به عنوان مثال عدد  .3

 لبه قطب نما را مطابق شكل بین موقعی  خودتان و موقعی  تپه قرار دهید .  .8

درجه توسط عقربه مشكی روی قطب نما نمایش داده شود  331ه نقشه و قطب نما را با هم طوری بچرخانید ک .1

 . نقشه در حال حاضر در جه  شمال مغناطیسی قرار گرفته اس  .

 

 
 فاصله  –اطالعات نقشه 

         رابطه  فاصله نقاط بر روی نقشه و کره زمین را می توان بوسیله خط کعش معدرج کنعاری قطعب نمعا بدسع

 آورد . 

 ر مهمی را ایفا کرده و می تواند بر اساس یكی از واحعدهای فعوت ، مایعل ،    این خط کش کوچک نقش بسیا

 متر و یا کیلومتر مدرج شده باشد . 

  توانایی تشخیص فواصل بر روی نقشه ، مطابق با آنچه بر روی کره زمین اس  ، مساله بسیار مهمی در طراحی

 مسیرهای ایمن و کوتاه می باشد . 

  1مقیاس نقشه:xx,xxx  معنا اس  که هر واحد فاصله روی نقشعه مععادل   به اینxx,xxx       فاصعله از همعان

 واحد بر روی کره زمین اس  . 

 مثال 

فاصعله از همعان    25,000به این معنا اس  که هر واحد روی نقشه مععادل   1:25,000یک نقشه با مقیاس 

 واحد بر روی زمین اس 

متعر ( در   181یارد یعا   131فوت یا  3138اینچ )   25,000اینچ در نقشه =  7 –

 زمین 

 کیلومتر ( در زمین  ¼متر یا  311سانتیمتر )  25,000سانتیمتر در نقشه =  7 –



 انوربیبخش                                              نقشه خوانی و کار با قطب نما طرح ردس                                                                                          

 6931بهار                                        کارگروه  آموزش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

 16 

فاصله از همان  100,000به این معنا اس  که هر واحد روی نقشه معادل  1:100,000یک نقشه با مقیاس 

 واحد بر روی زمین اس 

             

 یارد ( در زمین  3113فوت یا  3888اینچ )   100,000اینچ در نقشه =  7

             

 کیلومتر ( در زمین  1متر یا  7111سانتیمتر )  100,000سانتیمتر در نقشه =  7

یععععععک   

فاصله از همعان واحعد بعر روی     500,000به این معنا اس  که هر واحد روی نقشه معادل  1:500,000نقشه با مقیاس 

 زمین اس 

             

 یارد ( در زمین  13889فوت یا  41667اینچ )  500,000نقشه = اینچ در  7

             

 کیلومتر ( در زمین  1متر یا  1111سانتیمتر )  500,000سانتیمتر در نقشه =  7

  31111به این معنا اس  که هعر واحعد فاصعله بعر روی نقشعه مععادل         1:25,000مثال : یک نقشه با مقیاس 

 دنیای واقعی و بر روی کره زمین می باشد . فاصله از همان واحد در 

یعارد ( در دنیعای    131فوت یعا   3138اینچ )  31111اینچ بر روی نقشه  =    1 –

 واقعی ) مطابق شكل ( 

کیلعومتر ( در   ¼متعر یعا    311سعانتیمتر )   31111سانتیمتر بر روی نقشعه =   7 –

 دنیای واقعی ) مطابق شكل ( 

 موقعی  –اطالعات نقشه 

  كه بخواهید موقعی  خود را بر روی زمین بدون استفاده از قطب نما بیابید ، این کار بعا اسعتفاده از   صورتیدر

 مشخصه های بارز موجود در طبیع  امكان پذیر اس  .

       گم شدن کامل یک چیز محال اس  ! در صورتیكه شما تالش خود را برای پیعدا کعردن نشعانه ای طبیععی بعر

  عات کسب شده از نقشه ادامه دهید . روی زمین و مطابق  آن با اطال

تنها کاری که باید انجام دهید ایعن اسع  کعه نقعاط برجسعته و شعاخص موجعود  در طبیعع  را بعا           –

 اطالعات موجود در نقشه مطابق  داده تا موقعی  خود را تشخیص دهید . 

ه هعا و قلعل   نقاط شاخص روی زمین بسیار زیادند . به عنوان مثال در یعک برنامعه کوهنعوردی ، تپع     –

اطراف می توانند بهترین نقاط شاخص برای شما باشند . همچنین تقاط  دو جاده ، گوشه یک یال و 

سایر مشخصات بارز دیگر از جمله این نقاطند . این درواق  شامل کلیه نقاطی می شود که شما روی 

 زمین و نقشه به طور همزمان می توانید ببینید . 
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 ئمتشخیص عال –اطالعات نقشه 

  .  قدرت تشخیص عالئم طبیعی و مصنوعی یكی از مهمترین و کارآمدترین ابزارها در فهم زبان نقشه اس 

می باشد . در قسمتهای بعدی در مورد ایعن خطعوط    میزانیكی از مشخصات فهمیدن نقشه ، خطوط  –

قشعه  به طور مفصل تر بحث خواهیم کرد ولی فهم این خطوط یكی از مهمترین مسائل در خوانعدن ن 

 اس  . 

 نكته مهم دیگر در فهمیدن زبان نقشه ، دانستن مفهوم سمبلهای استفاده شده در نقشه می باشد .  –

 سومین روش خواندن نقشه نیز رنگها می باشند .  –

 

      سعمبلها و   میعزان حال باید بدانید که مهمترین مساله در فهمیدن زبان نقشه این اس  کعه رابطعه بعین خطعوط ،

 کنیم .  رنگها را خوب درک

 

 
 

  قعرار دارد . بایعد    میعزان در واق  همان فهمیدن مطالبی اس  که در فاصله بعین دو خعط    میزانفهمیدن خطوط

فقط شكل زمین را بین دو خط خود مشخص می کند. این نكته که آن چیزی که بعین   میزانبدانیم که خطوط 

تصور کرده ایعم . ممكعن اسع  در طعول     اس  ممكن اس  کامالٌ متفاوت از چیزی باشد که ما  میزاندو خط 

نمایش داده  میزاناین فاصله یک دره عمیق و یا یک صخره سخ  و یا حتی یک پرتگاه باشد که در خطوط 

 نشده باشد . 

 

 

 

 

 

 

  ممكن اس  که یک رودخانه به صورت یک خط مستقیم کشیده شده باشد ولی واقعی  آن باشد که این یک

 رخی جاها باریک  و در برخی جاها پهن باشد . رودخانه پر پیچ و خم و در ب

     در واق  چیزی که یک نقشه توپوگرافیک برای ما نمایش می دهد تا حدی که در توان آن نقشه اسع  دقع

د . در واق  ممكن اس  بعد از خواندن یک نقشه توپوگرافیک ، چیزی که شما در واق  با آن مواجعه معی   ردا

ی شما مشكالت زیادی را به ارمغان بیاورد و در واق  شعما در عمعل متوجعه    شوید تا حدی متفاوت بوده و برا

 عكس های هوایی ( و زمین واقعی بشوید .   ( تفاوتهای بین نقشه های توپوگرافیک و 
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 می توانید نمونه ای از عكس اصلی و نقشه توپوگرافی همان عكس را مشاهده کنید .  قسم  این در

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 و محافظ  از نقشه تاکردن نقشه 

  . نقشه باید در حال  عادی تا شده باشد 

نقشه را باید طوری تا کرد که بتوان آن را به راحتی خواند و همچنین برای خوانعدن یعک نقطعه از     –

 نقشه نیاز به باز کردن کامل آن نباشد . 

ن آن جلوگیری به بعد از اینكه نقشه تا زده شد باید آن را داخل یک کاور قرار داد تا از خراب شد –

 عمل بیاوریم . 

 

        مسلماٌ یک نقشه پاره ، کثیف و خراب نمی تواند راهنمای خوبی برای شعما باشعد . از نقشعه خعود بعه خعوبی

 مراقب  کنید و مطمئن باشید که در لحظه مورد نیاز ، نقشه نیز به خوبی از شما مراقب  خواهد کرد . 

تماٌ باید زمینه محافظ  این نقشه ها را از آب ، خاک و بسیاری از نقشه ها کاغذی هستند پس شما ح –

 آلودگی ایجاد کنید . 

 در صورت ممكن ، از یک کاور ضد آب برای نگهداری نقشه خود استفاده کنید .  –
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 آموزش پیشرفته ناوبری

 

 

   تشخیص جه  حرک 

 نحوه انجام –

 گرای فعلی –

 

 Track ردن موقعی  فعلی ک 

 نحوه انجام  –

 پیدا کردن موقعی   –

 

 تشخیص مساف  ها در سفر 

 نحوه انجام  –

 محاسبات  –

 تشخیص جه  حرک  
 نحوه انجام کار

 آیا فكر می کنید مقصد تعیین شده شما  و محلی که در نهای  به آن می رسید یكی هستند ؟!

ک  کوهنوردان خط مستقیم نیسع  . در واقع  شعما بعرای     نكته ای که همه کوهنوردان می دانند این اس  که مسیر حر

رسیدن به هدف ، گاهاٌ مجبور به دور زدن رودخانه ، صخره و یا صعود قلعه و همچنعین تعراورس آن معی شعوید . پعس       

 مسیر حرک  شما خط مستقیم نیس  . 

عی کنیم در صورت ایجاد یک یک راه حل برای این مساله آن اس  که همواره نسب  به انحرافات مسیر هشیار بوده وس

به یاد داشته باشیم که در صعورتیكه یعک انحعراف بعزرگ داشعته       انحراف در ادامه مسیر آن انحراف را تصحیح کنیم .

باشیم حتماٌ باید یک گرابندی جدید برای رسیدن بعه  

 هدف انتخاب کنیم . 
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 سه روش کلی برای پیمودن یک گرا وجود دارد : 
 روش اول : 

 

بتدا گرای مورد نظری را که می خواهید دنبال کنید مشخص کنید . به عنوان مثعال فعرض کنعیم معی خعواهیم بعه       ا   .7

درجه حرک  کنیم . برای این حال  قطب نما را آنقدر بچرخانید تا زمانیكه خط ثاب  مشعكی بعر    731سم  

 درجه قرار بگیرد .  731روی 

 شب نمای آن در جه  شمال قرار گیرد .  را آنقد بچرخانید تا خط Bezel. صفحه مدور  2

 . جه  تنظیم شده را دنبال کنید .  3

 
 روش دوم 

 

و خط ثاب  مشكی قطب نما  Bezelخط شب نمای  و ابتدا  ، قطب نما را طوری تنظیم کنید که جه  شمال  .7

 بر هم منطبق باشند . 

  360º – 120º = 240ºکنید .  درجه کم 811درجه اس  از  731گرای مورد نظر را که در این مثال   .3

 درجه منطبق شود .  311را آنقدر بچرخانید تا شب نمای آن بر روی  Bezel خط شب نمای    .8

بر روی شمال قرار گیرد . خط   Bezelدر این حال  قطب نما را آنقدر بچرخانید تا زمانیكه خط شب نمای  .1

 .  درجه قرار خواهد گرف  731ثاب  مشكی در این حال  بر روی 
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 روش سوم 

 

را بر روی خط ثاب  مشكی منطبق کنید . در این مرحله اهمیتی ندارد قطب نما در چه جهتی  Bezelخط شب نمای   .7

 قرار دارد . 

 کلیک به سم  چپ 120º /3 = 40    (11  )درجه (  731تقسیم کنید . ) به عنوان مثال  8گرای مورد نظر را بر  .3

را حساب کنیم . و زاویعه مقابعل هعر گعرا برابعر        811 –گرای مورد نظر درجه ، باید ،  731برای بیشتر از             *

تقسعیم   8را بعر   11درجه معی شعود. اگعر     11مساوی  331منهای آن گرا خواهد بود . به عنوان مثال زاویه مقابل  811

 کلیک به سم  راس  .  31. یعنی  31کنیم نتیجه می شود 

درجه به سم  راسع  معی    731درجه به سم  چپ می رود و گرای مورد نظر بیشتر از  731گرای مورد نظر کمتر از 

 رود . 

 

  

3  .Bezel   کلیک به سم  چپ بچرخانید .  11را به اندازه 

بعا شعمال همراسعتا شعود . خعط ثابع         Bezel. در این حال  قطب نما را آنقدر بچرخانید تا زمانیكه خط شب نمعای   1

 ا نمایش می دهد . مشكی جه  را برای م

 
 

 
 

 

  تشخیص جه  حرک 

 حفظ جه  حرک 

 آیا تا به حال برای شما پیش آمده که بخواهید با قطب نما به مقصدی خاص بروید ولی سر از جای دیگر در بیاورید ؟!

    استفاده از قطب نما ، بدون توجه به انحراف از خط اصلی مسیر ، تعقیعب قطعب نمعا Follow Compass  

 ی شود . نامیده م
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  .  این تعقیب باعث ایجاد خطای انحرافی می شود که در شكل زیر به خوبی نمایش داده شده اس 

 

  . در واق  قطب نمای شما تنها جه  حرک  را برای شما مشخص می کند 

 

 . به طور عادی روشی برای جلوگیری از این خطای انحرافی وجود ندارد 

 

 

 وبری می شویم. اینجاس  که وارد مرحله جدیدی از نا 

  . این ناوبری ، نوع پیشرفته چیزی اس  که با آن آشنا شدیم 

 

  درختان ، صخره ها ، کوهها ، تپه ها ، دریاچه و یا هر چیز مشخصی که بتوانید آن را در

 طول مسیر تشخیص دهید ابزارشما در این ناوبری می باشند . 

 و از آنجا به سم  هدف Cسم  نقطه میانی  و از آنجا به Bبه سم  نقطه میانی   Aحرک  از نقطه 

 

  . توجه داشته باشید که این فواصل باید کوتاه باشند 

 

 
 

 تعقیب قطب نما 

 

  این مطلب وقتی اتفاق می افتد که شما از مسیر اصلی فاصله گرفته اید ولی در همان جه  قبلی حرک  می

 کنید . 

  کافی نمی باشد . قطب نما به تنهایی برای تشخیص دادن این انحراف 
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  . برای جلوگیری از این اتفاق یک عارضه مشخص مانند تپه ، درختی بلند ، صخره و ... را انتخاب کنید

مسیر خود را به سم  آن ادامه دهید و سپس مجدداٌ عارضه ای دیگر پیدا کنید و این کار را آنقدر ادامه 

 دهید تا به هدف برسید . 

 

 
 

 . ر شده را تا حد زیادی حذف کنید با استفاده از روشهای زیر ، شما می توانید خطای ذک

 

     همواره در طول مسیر ، هم به برجستگیهایی که به عنوان نشانه انتخاب کرده اید توجه داشته باشعید و هعم بعه

 هدف 

 

 ری کنید .گرای خود را هر چند وق  یكبار حتماٌ چک کنید تا از خطاهای کوچک جلوگی 

 

 

  

  . در صورت امكان از گراگیری در مسیرهایی با فاصله های کوتاه استفاده کنید 

 

  . همواره درصد پیشرف  خود در مسیر را با نقشه مطابق  دهید 

 

       سعی کنید به جای استفاده از یک نقطه از یک خط کمک بگیرید . به عنعوان مثعال ، دسترسعی بعه یعک رود

 ی به آبشاری در همان رود اس  . بسیار آسانتر از دسترس

      در طول مسیر از عالئمی استفاده کنید که دائماٌ دیده می شوند به عنوان مثال یک درخع  بعزرگ و یعا یعک

صخره بزرگ . ) به صورتی که در راستای هم باشند . ( به محض اینكعه شعما از مسعیر خعارج شعوید متوجعه       

 می شوند . خواهید شد چون این عالئم از راستای هم خارج 
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 رد شدن از موان 

 

 هنگام پیاده روی شما به یک تپه می رسید .  .7

درجه به سم  چپ می آیید و آنقدر جلو معی رویعد تعا     31شما  .3

 تپه را پش  سر بگذارید . 

درجه به سم  راس  می آیید تا تپه را کامالٌ پشع  سعر    31حال  .8

 بگذارید . 

که در اینجا باید به آن توجه کنید این اسع  کعه فاصعله     نكته ای .1

 ای که منحرف شده اید با فاصله ای که برای بازگش  به مسیر مورد نیاز اس  یكی هستند .

 

 

 

 هنگام پیاده روی شما به یک دریاچه می رسید . .7

در طرف دیگر دریاچه شما ، درختی می بینید کعه دقیقعاٌ بعر روی مسعیرتان      .3

   . منطبق شده اس

 از کنار دریاچه عبور کرده و خود را به درخ  برسانید .  .8

 حال می توانید طبق گرای قبلی به مسیر خود ادامه دهید .  .1
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 بازگش  از مسیر پیموده شده 

  بازگش  از مسیر پیموده شده کار چندان سختی نیس  . در واق  شما برای انجام این کار کافیس  دو نكته

 زیر را بدانید . 

 جم  می شوند .  731درجه با  731از  کمتر گراهای 

  کم می شوند .  731درجه از  731از  بیشترگراهای 

 
 

 گراگیری با استفاده از عالئم خطی شكل 
درجه می باشد . امعا   731شما در کنار دریاچه ای هستید و می خواهید به کمپ خود بازگردید . گرای کمپ شما 

می تواند ما را در رسیدن به کمپ کمک کند ) یعنی با رساندن خود به راه  در این قسم  راهی هم وجود دارد که

 می توانیم به آسانی کمپ خود را پیدا کنیم . ( 

 کدام طرف برویم ؟! چپ یا راس  ؟ اما سوال این اس  که وقتی به راه رسیدیم به 

مقعدار   ی قطب نمای خعود تعریعف کنعیم.   ه براتنها کاری که باید در این حال  انجام دهید این اس  که یک مقدار اولی

 کمپ خود برسید. درجه برای این کار خوب اس  . حال با رسیدن به راه کافیس  به سم  راس  بروید تا به 711
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 توجه !!

 این نوع گراگیری با برجستگیهای نقطه ای امكان پذیر نیس  .  

    به عنوان مثال می توانیم از نشانه های زیر استفاده کنیم .  

  راه 

  رودخانه 

  جاده 

 ساحل 

 

 تشخیص موقعی  فعلی 

 توضیحات  

  

        . همراه داشتن نقشه و قطب نما و جستجو کردن در نقشه را برای خعود بعه صعورت یعک ععادت در بیاوریعد

ساع  یكبار موقعی  ومسیر حرک  خود را ) ترجیحاٌ در شرایط دید کم ( با  7خیلی لذت بخش اس  که هر 

ه و قطب نما تشخیص دهید . نوشتن زمان شروع برنامه ، زمانهای استراح  و ساعتهای عمعومی  استفاده از نقش

گام برداری بسیار مطلوب خواهد بود .این قضیه به شما کمک خواهد کرد تا مسافتی را که پیموده اید نیز به 

 راحتی محاسبه کنید . 

 

   مشعخص روی نقشعه را بعا محلعی کعه در آن      برای تشخیص موقعی  خود ، شما باید موقعی  نقاط برجسعته و

 ایستاده اید مطابق  دهید . 

 

 برای پیدا کردن موقعی  روی نقشه چندین روش وجود دارد . 

   برای اجرای این روش استفاده از نقشه کافیس  ) به قطب نما نیازی نداریم (  -روش برش 

  طب نما امكان پذیر اس  . این روش به کمک یک نقشه و یا  یک گرا توسط ق –برش اصالح شده 

  بوسیله قطب نما امكان پذیر اس  .  –برش فاصله ای 

  بوسیله دو گراگیری امكان پذیر اس  .  –روش تقاطعی 

  بوسیله سه گراگیری امكان پذیر اس  .  –روش سه گوش 
 

 

 ) با استفاده از نقشه ( روش برش  –پیدا کردن موقعی  فعلی 

 نقطه قابل تشخیص بعر روی زمعین    ( 8) ترجیحاٌ  3حداقل زم دارد . شما باید روش برش تنها یک پیش نیاز ال

 داشته باشید که در نقشه شما هم موجود باشند . 
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        نقشه را مطابق شكل در جه  عالئم طبیعی قرار دهید . حال از یک وسعیله ) معثالٌ یعک خعط کعش ( اسعتفاده

رار داده و خط بكشید . حال ایعن کعار را بعرای    کرده مطابق شكل خط کش را در جه  عالئم بر روی نقشه ق

 عالم  دوم نیز انجام دهید . محل تالقی این نقاط محل قرار گرفتن شما بر روی نقشه می باشد . 

 

 

 تكنیک  برش اصالح شده  -پیداکردن موقعی  

 طی در طبیع  قرار داشته باشید . ) مثالٌ راه این روش ، یک پیش نیاز دارد . شما باید بر روی یک مشخصه خ

 ، رودخانه ، جاده ، یال و ... ( 

   . نقشه باید در جه  شمال مغناطیسی قرار داشته نقشه را با زمینی که مقابل شما قرار دارد مطابق  دهید (

 باشد (

نقشه مشخصه موجود بر روی حال از یک خط کش استفاده کرده و بر روی نقشه ، خطی در جه   –

 بكشید 

 این کار را می توانید به صورت چشمی نیز انجام دهید .  –

برای این کار می توانید از یک قطب نما نیز استفاده کنید . به این صورت که گرای مشخصه روی  –

زمین را با قطب نما گرفته و قطب نما را طوری بر روی نقشه بچرخانید تا در گرای گرفته شده قرار 

کش قطب نما خطی بكشید . محل تالقی خط شما و راه موقعی  فعلی شما می  گیرد . حال با خط

 باشد . 
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 تكنیک برش فاصله ای  –پیداکردن موقعی  

 )  بوسیله قطب نما ( 

 : شما در حال حرک  به سم  هدف هستید . می خواهیم بدانیم که شما در کجای این خط قرار دارید ؟! 7مثال 

 

 م  بر روی زمین ) مانند تپه ( شما معی توانیعد موقعیع  خعود را بعر روی خعط       بعد از گرفتن گرای یک عال

کشیده شده به سم  این هدف با تخمین فاصله بدس  آورید . با این تكنیک شما می توانید موقعی  خعود را  

 نمایش داده شده اس  .  Xبر روی این خط شناسایی کنید .  این موقعی  در این مثال با 

 به صورت مفصل صحب  خواهیم کرد  در فصلهای آتیزدن فاصله و محاسبه مساف  تخمین  در مورد 

 

 
 

   تكنیک تالقی دو گرا –پیدا کردن موقعی  

   که در نقشه نیز وجود داشته باشندالزمه استفاده از این تكنیک وجود دو عالم  مشخص بر روی زمین اس . 

 ای نقطه اول را گرفته و قطب نما را بر روی نقشه قعرار  نقشه را در جه  شمال مغناطیسی قرار دهید . حال گر

دهید و آنقدر آن را بچرخانید تا در جه  گرای گرفته شده قرار بگیرد . با خط کش خط مستقیمی در جه  

 این گرا بر روی نقشه بكشید . 

   برای نقطه دوم نیز دقیقاٌ کار گفته شده در مرحله قبعل

 .را تكرار نمایید . 

 طوط به صورت حدودی محل و موقعی  محل تالقی خ

 شما را نمایش می دهد . 
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  تكنیک سه نقطه ای ) سه گرایی ( –پیدا کردن موقعی  

  نقطه مرج  مشخص و بارز بر روی زمعین اسع  کعه در نقشعه شعما نیعز        8الزمه استفاده از این تكنیک داشتن

 وجود داشته باشند . 

 

 ید . حال گرای نقطه اول را توسط قطب نما گرفته و سپس قطب نما نقشه را در جه  شمال مغناطیسی قرار ده

را بر روی نقشه قرار داده و ) فقط قطب نما را (  آن را آنقدر بچرخانید تا گرای محاسبه شده توسط قطب نما 

نمایش داده شود . در این حال  طبق توضیحات فریم قبلی خطی بكشید . این کار را برای مشخصه های دیگر 

 انجام دهید .  نیز

    حال به شكل پایین توجه کنید . مثلثی که در این شكل ایجاد شده محدوده محل شما را نمایش می دهعد . هعر

چفدر گرا گرفتن شما و دق  نقشه شما باالتر باشد محدوده این مثلث کوچكتر خواهد شد .) هر چقدر مثلث 

 کوچكتر باشد دق  اندازه گیری باالتر اس  . (
 

 
 تكنیک بدلی –ردن موقعی  پیدا ک

 می خواهیم کاری انجام دهیم که نقشه ما به زبان قطب نما صحب  کند ! 

 

همانطور که می دانید با هربار خواندن گرا در نقشه و برای استفاده از این گرا در قطب نما  باید شمال شبكه را به شمال 

حال می خواهیم روش ساده تری  حاسباتی همراه باشد .مغناطیسی تبدیل می کردیم . این عمل ممكن اس  با خطاهای م

 را برای انجام این عمل یاد بگیریم . 

خطوط شمال مغناطیسی کشیده شده بر روی نقشه به شما اجازه می دهند تا  نقشه خعود را بعا عالئعم طبیععی موجعود بعر       

سی شمالی که بر روی نقشه کشیده شعده  روی زمین مطابق  دهید . همچنین شما  می توانید با استفاده از خطوط مغناطی

) مطابق شكل ( عوارض طبیعی ، موقعی  خود و ... را تشخیص دهید و بدون نیاز به قرار دادن نقشه در جهع  شعمال ،   

 می توان بالفاصله موقعی  عالئم طبیعی و هر جیز دیگری را بر روی نقشه شناسایی کرد . 
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 مرحله اول : با نقشه و قطب نما 

اده از خطوط شمال مغناطیسی کشیده شده بر روی نقشه ، دیگر شما نیازی ندارید که نقشه را در جه  با استف .7

 شمال مغناطیسی قرار دهید و می توانید به راحتی از قطب نما و نقشه استفاده کنید . 

ی نقشعه  با استفاده از یک خط کش و یا چیزی مشابه آن ) با یک لبه صاف ( خطوط شمال مغناطیسی را بر رو .3

 خود مطابق شكل بكشید . 

  . اینكار را قبل از اجرای برنامه خود در محیطی آرام انجام دهید 

  . خطوط را به صورت مشخص و مرتب بر روی نقشه رسم کنید 

  . هر چقدر تعداد خطوط بیشتر باشد دق  کار شما بیشتر خواهد شد 

 

 
 

 مرحله دوم : با نقشه و قطب نما 

  

 طبیعی را بر روی نقشه پیدا کنید  یک مشخصه بارز  .7

 

 گرای آن را پیدا کنید .  .3

 ب

ه عنوان مثال شما بر روی یک جاده خاکی قرار گرفته اید 

 و می خواهید گرای خود را نسب  به تپه بیابید .
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 مرحله سوم : با نقشه و قطب نما 

  

 کنید . ) تا سینه یا کمر ( قطب نما را آنقدر پایین بیاورید تا بتوانید تمام صفحه آن را مشاهده   .8

 

 درجه می باشد (  31خط نشانه قطب نما را در جه  تپه باقی نگهدارید ) گرای تپه  .7

 

7. Bezel  را آنقدر بچرخانید تا خط شب نمایBezel   ) در جه  عقربه قطب نما قرار گیرد ) مطابق شكل

 نید . را در جای خود رها ک Bezelهنگامی که مطابق شكل این عمل انجام شد 

 در این حال  جه  شمال را برای شما نمایش می دهد . ( Bezel) خط شب نمای 
 

 
 

 

 مرحله چهارم : با استفاده از قطب نما و نقشه 

  

نیازی نیس  نقشه را در جه  شمال مغناطیسی قرار دهیم . چعرا ؟!  بعه ایعن دلیعل کعه شعما از خطعوط شعمال          .7

 در این جه  قرار دارد . Bezel مغناطیسی استفاده می کنید و خط شب نمای

 

بر  گوشه سم  چپ و باالی قطب نماحال قطب نما را کامل باز کنید و آن را طوری روی نقشه قرار دهید که  .7

 روی تپه قرار بگیرد . 

 

) که همعانطور کعه در     Bezelدر این حال  کل قطب نما را به مرکز تپه طوری بچرخانید که خط شب نمای  .7

نمایشگر شمال مغناطیسی اس  ( با خطوط شمال مغناطیسی موجعود بعر روی نقشعه معوازی      مرحله سوم دیدیم

 شود . 
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  خط شب نمایBezel   ) در این حال  همواره به سم  شمال مغناطیسی خواهد بود ) باالی نقشه 

  . به صفحه چرخان قطب نما توجهی نكنید 

 

 توجه 

با خطوط شمال مغناطیسی   Bezelیشگر آن اس  که خط شب نمای مرب  زرد رنگ نمایش داده شده در شكل نما        

 موجود در نقشه موازی اس  . 

 

 . در این حال  خطی از تپه به سم  جاده خاکی بكشید . این خط موقعی  شما را نمایش می دهد .  1

 

 
 

 ارتفاع ) ارتفاع سنج ( –پیدا کردن موقعی  

وه بر چیزهایی که تاکنون یادگرفته اید از یک قطعب نمعا نیعز اسعتفاده     شما می توانید برای تشخیص موقعی  خود عال

موجود در نقشه توپوگرافیک شعما   میزانکنید . این مساله به این صورت امكان دارد که هر ارتفاعی با یكی از خطوط 

   مطابق  دارد .

در نقشعه   میعزان رسیدن به یک خعط  همچنین شما می توانید به کمک یک ارتفاع سنج به این مساله پی ببرید که هنگام 

 موقعی  خود را بالفاصله تشخیص دهید و از باال و پایین رفتن بیهوده جلوگیری کنید . 

این روش هنگامی که شما بر روی یک مسیر ، دره و یا یک یال هستید بیشتر کاربرد دارد . همچنین از ایعن مسعاله معی    

تفاده کنید تا بتوانید با دق  بیشتری موقعی  خود را تشخیص دهیعد .  توانید در روش موقعی  یابی سه گوشه ای نیز اس

برای انجام این کار در مرحله اول شما باید مطمئن باشید که ارتفاع سنج شما کالیبره شده اس  . سپس ، شما بایعد نقطعه   
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داشعته باشعد . در واقع  ایعن      تالقعی  میزانای را بر روی نقشه بیابید که بر روی مسیر شما ) یال یا دره و ... ( با خطوط 

 مورد نظر باشد .  میزاننقطه باید از نظر ارتفاع نزدیک به ارتفاع خطوط 

 کالیبره کردن ارتفاع سنج 
بهترین و دقیق ترین روش آن اس  که ارتفاع سنج خود را در محلی که ارتفاع آن دقیقاٌ مشخص اسع  قعرار دهیعد تعا     

 . ببینید چه ارتفاعی نمایش داده می شود 

روش بعدی آن اس  که ارتفاع سنج خود را با فشار بارومتریک محیط تنظیم کنید . برای انجام این کار نیاز به اطالعات 

 هواشناسی که از رادیو و یا ایستگاههای هواشناسی پخش می شود نیاز دارید . 

 
 

  پیدا کردن موقعی  فعلی

 D  UTM GRI با استفاده از   
 را مشاهده کنید .  UTMد شبكه جهانی در شكل زیر می توانی
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 قسم  تقسیم شده اس  .  11کره زمین به 

 

 را بر روی نقشه مشاهده کنید .  11تا  7در نقشه زیر ، شما می توانید ناحیه 

 

 
 

 

 (  73تا  71) ناحیه   UTMنمای نزدیک ناحیه های 

 
 

 

1 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12 14 13 15 16 17 18 19 20 21 22 24 23 25 26 27 28 29 30 31 32 34 33 35 36 37 38 39 40 41 42 44 43 45 46 47 48 49 50 51 52 54 53 55 56 57 58 59 60 

EQUATOR 
LINE 
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مربوط به نقشه ای که در اختیار  UTM، شما می توانید اطالعاتی در مورد مختصات  در گوشه پایین سم  چپ نقشه 

 دارید را مشاهده کنید . 

 

که در نقشه نمایش داده شده اسع    UTMاین اطالعات شامل مساح  پوشش داده شده توسط این نقشه و ناحیه ای از 

 می باشد . 

 
 

 می شود . به مثال زیر توجه کنید .                        شماره یک ناحیه در مقابل آن ناحیه نمایش داده 

 

 مثال

 

Z12 559000m 4281000m 

 
 

 

UTM     شعمالی و   –از دو مشخصه جه  نمایش مختصات اسعتفاده معی کنعد

. موقعیتهایی که در یک ناحیه قرار دارند بر حسب فاصله شعرقی یعا    -شرقی 

له شمالی یا جنوبی که از دارند و همچنین فاص UTMغربی که از خط اصلی 

 خط استوا دارند اندازه گیری می شوند . 
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 UTMمولفه شرقی مختصات 

( می   Zoneشكل مقابل را در نظر بگیرید . محوطه ای که با رنگ قرمز نمایش داده شده اس  یكی از ناحیه های ما ) 

میده می شود . این خط یعک محعدوده   باشد . خط فرضی که در مرکز هر ناحیه کشیده می شود نصف النهار مرکزی نا

 متر را در جه  شرقی و مثب  نمایش می دهد . ) مطابق شكل (   500,000شرقی فرضی به طول 

  500,000و در حرک  به سم  غرب کمتر از   500,000مقدار این مولفه شرقی در حرک  به سم  شرق بیشتر از 

 خواهد بود .  

 

 UTMمولفه شمالی مختصات 

 ی فاصله ای اس  از نصف النهار استوا برحسب متر  .مولفه شمال

در صورتیكه نقطه مورد نظر در نیمكره شمالی باشد ) نسب  به خط استوا ( مختصات همعواره از پعایین بعه بعاالی نقشعه      

افزایش پیدا می کند . ) از سم  جنوب به شمال  (  . در این قسعم  بایعد توجعه داشعته باشعید کعه مختصعات پایعه در         

 متر می باشد .  1كره شمالی ) بر روی خط استوا ( نیم

متر  را در نیمكره جنوبی خواهد  10,000,000برای نقاطی که در نیمكره جنوبی قرار دارند ، خط استوا مقدار مرج  

 داش  . و این مقدار از شمال به جنوب در نقشه کاهش خواهد یاف  . ) در نیمكره جنوبی ( 

   4834360NZ19  0297480E  UTM     نقشه نیمكره شمالی 

می باشد .  ایعن نقطعه    UTMنمایشگر یک مقدار شرقی غربی در مولفه شرقی مختصات  0297480E . مختصات  7

 متری غربی  نصف النهار مرکزی قرار گرفته اس  . ) در ناحیه ذکر شده (  202,520 در فاصله 

 متر به صورت زیر محاسبه شده اس  .   202,520. مقدار  3

کمتر اس  در نتیجه می توانیم بگوییم که مختصعات فعوق در غعرب     500,000mEاز   297,480Eبا توجه به آنكه 

 .  نصف النهار مرکزی ناحیه مربوطه قرار دارد . بنابراین طبق روش زیر عمل می کنیم
500,000mE – 0297480E = 202,520 

  متری غرب نصف النهار مرکزی می باشد . 131هزار و  313اس  که مختصات مورد نظر ما  و این به این معنا

 

 توجه ! 

باشعد ) بعه    500,000mEدر صورتیكه عدد نمایشگر شعرقی بزرگتعر از   

متری شعرق    74,620( مختصات شما در فاصله  574620Eعنوان مثال 

 نصف النهار مرکزی قرار گرفته اس  . 

 زیر محاسبه شده اس  .  این مقدار از روش
574620 E– 500000mE = 74,620 
متعری شعرق نصعف     74,620و می توان نتیجه گرف  مختصعات شعما در   

 النهار مرکزی می باشد . 
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  4,834,360نمایشگر مولفه شمالی مختصات شما می باشد . در این حال  مختصات شما   4834360N. مختصات  8

 متری یا مرج  حساب می شود . (  1باشد . ) خط استوا به عنوان متری شمال نصف النهار استوا می 
 

 

    Z19  0297480E  4834360N    در یک نقشه نیمكره جنوبی 

 

 دقیقاٌ مثل باال محاسبه می شود .  0297480E. مختصات  1

ه نمایش دهنده یک مختصات شمالی جنوبی می باشد . محل این مختصات در فاصل  4834360N. مولفه  3

  4,834,360و  10,000,000mNمتری جنوب نصف النهار استوا می باشد .  این عدد حاصل تفریق  5,165,640

 می باشد . 
 

 

( و مختصات  Easting Coordinate( ، مختصات شرقی )   Zoneشامل ناحیه )  UTMمختصات  .7

ت هستند که آن ( می باشد . این مولفه ها نمایشگر یک مختصا  Northing coordinateشمالی ) 

وجود دارد ، به  UTMمختصات را برحسب متر نمایش می دهند . روشهای مختلفی در نوشتن مختصات 

 عنوان مثال : 

 
 

 

Z19   0297480E        4834360N  

19     0297480E        4834360N  

         0297480mE     4834360mN   
 

زیرا کل گروه کوهنورد در یعک منطقعه مشعغول کوهنعوردی معی باشعند و        در این حال  از شماره ناحیه استفاده نشده

  شماره ناحیه

 . مربوطه را می دانند

         297480mE          4834360mN                                                                                      

                                    

 :  نوع نوشتن مختصات ، می تواند دق  نوشتن آنها را نیز برای ما مشخص کند . به عنوان مثال گاهاٌ .3

UTM  Z19 0297480E 4834360N  

 )متر  7111متر به  7111دق  (            4834          297   19

 )متر  711متر به  711دق  (          48343        2974   19

 )متر  71متر به  71دق  (        483436      29748   19

 )متر  7متر به  7دق  (      4834360    297480   19
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 هر چقدر رقمهای شما بیشتر باشد دق  شما در نقشه ای که دارید بیشتر خواهد شد . 

 

 UTM  درجعه   1کنعد و هعر قسعم     قسم  تقسیم می  11یک سیستم مختصاتی عالی اس  که کره زمین را به

 می باشد . 

  سیستم مختصاتیUTM      بر اساس سیستم متریک کار می کند و هر یک کیلومتر با یعک ویرگعول جعدا شعده

 متر ( که این کار باعث ساده تر خواندن ارقام می شود .   1,000اس  ) 

  مقادیرUTM  در حاشعیه هعای    غربی را مشخص می کنند . ارقعامی کعه   -جنوبی و شرقی  -مختصات شمالی

نامیده می شوند و ارقامی که در سم  باال / پعایین نقشعه   ” شمالی ” چپ / راس  نقشه وجود دارند 

نامیده می شوند . زیاد شدن این ارقام به این معنا اس  که شما به سم  شمال و ” شرقی ”قرار دارند 

ه سعم  جنعوب و غعرب    شرق مسافرت می کنید و کم شدن این ارقام به معنای آن اس  که شما بع 

 مسافرت می کنید . 

  مختصععاتUTM   :  4281000کععه بععا حععروف ضععخیم نوشععته شععود مفهععوم مقابععل را خواهععد داشععmN  و

4282000mN ;   ) نمایشگر هزار  33و  37قانون به این صورت اس  که حروف ضخیم ) بزرگ

  .( 1 = 81 – 82 ) د .کیلومتر می باش 7کیلومتر ( و فاصله بین این دو مختصات  7متر هستند ) 
 

  000اما سه حرف کوچکm         4281000نمایشگر صد متر معی باشعند . در صعورتیكه معا دو مقعدارmN , 

4281500mN   کیلعومتر   ½متر یعا   111را داشته باشیم در واق  نمایشگر آن اس  که دو عدد ما

 از هم فاصله دارند . 
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  شمال شبكه منطبق بر خطوطUTM  . می باشد 

 

 ر چقدر تععداد ارقعام شعما بیشعتر باشعد ، دقع  در       ه

 تشخیص موقعی  شما باالتر خواهد رف  . 

 
559000m 4281000m (4 digit) 1000m x 1000m area. 

559700m 4281100m (6 digit) 100m x 100m area. 

559750m 4281170m (8 digit) 10m x 10m area. 

559753m 4281175m (10 digit) 1m x 1m area. 

حال می خواهیم از یک زاویه سنج استفاده کنیم . در صورتیكه چند راهنما با استفاده از یک نقشعه در یعک منطقعه در    

حال فعالی  هستند و می توانند با استفاده از واکی تاکی با هم ارتباط برقرار کننعد و معی تعوان از روش زیعر اسعتفاده      

 کرد . 

متری قعرار گرفتعه اسع  ) ایعن مقعدار را از       7111ب  شبكه ای مشخص کنید که موقعی  شما در کدامین مر .7

 گوشه پایین سم  چپ بخوانید . ( 

 قرار گرفته اس  .  and 4082000 559000به عنوان مثال موقعی  شما در 

. دق  کنید که همواره ابتدا مولفه شرقی ) خط شبكه ای عمود ( را بخوانید و سپس مولفه شمالی ) شبكه های افقعی   3

. همچنین توجه داشته باشید که دورقم بزرگ ) رقمهای اصلی ( و بقیه ارقام کوچک می باشند . این نوع نوشتن ارقام  (

 خواندن آنها را ساده تر می کند . 

متری که در آن قرار دارید قعرار دهیعد . حعال معی توانیعد مربع  کعوچكتری کعه          7111. زاویه سنج را درون مرب   8

 رار دارد را مشخص کنید . موقعی  شما در آن ق

. حال می توانید ترکیبی از شبكه های عمودی و افقی مرب  کوچک را برای مشخص کردن دقیق موقعی  خود بكار  1

 در می آید .   and 4082100 559700ببندید . در واق  در این مثال موقعی  شما به صورت 

 متر بخوانید .  711متر در  711در واق  شما می توانید موقعی  خود را با دق        
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زاویه سنج نمایش داده شده در شكل مقابل دق  فوق 

 العاده باالتری دارد . 

 

مشخص کنید که موقعی  شما در کدامین مرب  شبكه 

متری قرار گرفته اس  ) این مقدار را از  7111ای 

 گوشه پایین سم  چپ بخوانید . ( 

 and 559000به عنوان مثال موقعی  شما در 

 قرار گرفته اس  .  4082000

 

دق  کنید کعه همعواره ابتعدا مولفعه شعرقی ) خعط         .7

شبكه ای عمود ( را بخوانید و سپس مولفعه شعمالی )   

شبكه های افقی ( . همچنین توجه داشعته باشعید کعه    

دورقم بزرگ ) رقمهای اصلی ( و بقیه ارقام کوچک 

اده می باشند . این نوع نوشتن ارقام خواندن آنها را س

 تر می کند . 

در یک راستا قرار دهید و آن را به سعم  راسع  یعا     82. نمایشگر افقی زاویه سنج خود را مطابق شكل با خط افقی  3

 چپ حرک  دهید تا زمانیكه درجه بندی عمودی بر موقعی  شما منطبق گردد . 

را به مقادیر روی نقشه اضافه کعرده   . در این حال  ترکیبی از موقعی  عرضی و عمودی موجود بر روی زاویه سنج 8

  and 4082170 559750تا موقعی  دقیق را بدس  آورید . به این صورت خواهیم داش  . 

 متر محاسبه کنید .  71متر در  71در این حال  در واق  شما می توانید موقعی  خود را بادق  یک مرب  

 

 تخمین مساف  پیموده شده 

 توضیحات 

وده شده یكی از مواردی اس  که با بیشترین خطا انجام می گیرد . موقعیتی پیش آمده کعه شعما   حدس زدن مساف  پیم

نیاز دارید مساف  ها را محاسبه کنید و شما توانایی انجام این کار را ندارید . بنعابراین معا نیعاز داریعم کعه روشعهایی را       

 جه  محاسبه دقیق مساف  ، سرع   و یا تخمین زدن آن بیاموزیم . 

تا به حال به این فكر کرده اید که قله ای که در دوردس  می بینید با شما چقدر فاصله دارد ؟! توانایی تخمین فواصعل  

یک استعداد خدادادی نیس  بلكه یک مهارت اس  که شعما معی توانیعد بعا تمعرین آن را توسععه دهیعد . تخمعین زدن         

ما با کمک آن می توانید از بروز مشكالت احتمعالی در  فواصل روشی اس  که در کوهنوردی کاربرد زیادی دارد و ش

 طول برنامه خود جلوگیری کنید . 
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  : برای اندازه گیری فواصل بر روی نقشه چندین تكنیک وجود دارد 

 بر روی نقشه ) فواصل عرضی ( Bتا نقطه  Aخط مستقیم : اندازه گیری از نقطه  –

وهنعوردی پعیچ و خعم دار بعر روی نقشعه )      مسیرهای پیچ دار : اندازه گیری مسعاف  یعک مسعیر ک    –

 فواصل عرضی ( 

 مسیرهای شیب دار : اندازه گیری یک مسیر شیب دار بر روی نقشه ) فواصل عمودی (  –
 

 

  : برای تخمین فواصل بر روی زمین چندین روش وجود دارد 

 سرع  : تخمین سرع  حرک  خود بر روی زمین ) چند مایل بر ساع  حرک  کرده اید ؟ (  –

 دم شمار : شمردن تعداد قدمهای خود بر روی زمین و تبدیل آن به فاصله پیموده شده ق –

 تخمین : دیدن یک نشانه بر روی زمین  –

زمان : سعی کنید عادت کنید که نقشه و قطب نمای شما همواره در دسترس شما باشد و هر سعاع    –

انهعای اسعتراح  و زمانهعای    حداقل یكبار به آنها مراجعه کنید . زمان شروع بعه حرکع  خعود ، زم   

حرک  را به یاد داشته باشید . این مقادیر به شما کمک می کند تا تخمین نسبتاٌ درسعتی از مسعافتی   

  که حرک  کرده اید داشته باشید .

  اندازه گیری فواصل به صورت خط مستقیم

یعک کاغعذ صعاف اسعتفاده      مثل . برای تشخیص فواصل مستقیم بین دو نقطه می توانید از یک وسیله خط کش مانند 7

کعامالٌ بعر    Bو   Aکنید . به این صورت که کاغذ را بر روی نقشه خود قرار دهید به طوریكه مطابق شكل دو لبه نقاط 

 را با تیک مشخص کنید .   Bو   Aآن منطبق باشند . حال محل نقاط 

ین وجعود دارد ، کاغعذ خعود را بعر روی     . برای تبدیل کردن فواصل بر روی نقشه به فاصله واقعی کعه در کعره زمع    3

قسمتی که مقیاس ها را در نقشه ترسیم کرده قرار دهید . حال می توانید مطابق شكل فاصله ای که بعر روی خعط کعش    

 مایل می باشد .    ½ 1مشخص کرده اید را بخوانید . به عنوان مثال در مورد شكل سم  راس  این فاصله برابر 

  صله را بر حسب مایل یا کیلومتر مشاهده کنید .. می توانید این فا 8
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 اندازه گیری فواصل در مسیرهای پیچ دار
 

اندازه گیری فواصل برای مسیرهایی که مستقیم نیستند کمی پیچیده تر می باشد . یكی از تكنیكهایی که می تواند 

به مجموعه ای از مسیرهای صاف تبدیل  برای حل این مساله استفاده شود این اس  که مسیر پیچ و خم دار خود را

کرده و حاصل جم  فواصل این مسیرهای صاف تقریباٌ معادل طول مسیر پیموده شده می باشد . میزان خطای این روش 

نیز منوط به تعداد خطوط مستقیمی اس  که ساخته می شود . هر چه تعداد این خطوط بیشتر باشد خطای این روش نیز 

 کمتر اس  . 

 
 

ش دیگری که برای محاسبه مسافتهای پیموده شده در مسیرهای پعیچ و خعم دار اسعتفاده    رو

معی باشعد . ایعن وسعیله یعک چعرخ         Map Wheelمی شود استفاده از وسیله ای به نعام  

کوچک دارد که شما این چرخ را بر روی نقشه قعرار داده و آن را بعر روی مسعیر پیمعوده     

این وسیله ساده مساف  غلطانده شده بعر روی نقشعه )    شده خود می غلطانید . در این حال 

  مسیر شما ( را بر حسب سانتیمتر یا اینچ نمایش می دهد .

 

و ارتفعاع نقطعه     A ( 3240 )باشد . اولین کار محاسبه ارتفاع نقطه  Bبه سم  نقطه  Aفرض کنید مسیر شما از نقطه  

B (2800)  . می باشد 

می باشعد کعه    Aاز ارتفاع نقطه  Bبین این دو نقطه حاصل کم کردن ارتفاع نقطه  ( VD ) . اختالف ارتفاع عمودی  3

 فوت می شود . 111این مقدار برابر 

را اندازه بگیرید . این فاصله با یک فلش دوطرفه در نقشعه نمعایش     Bو  Aبین دو نقطه ( HD ) . حال فاصله افقی  8

    داده شده اس  .  

  رمول زیر شیب مسیر را پیدا کنید . . حال با استفاده از ف 1

(HD) + (Slope%)مساف  کل =      

  مثال

 

 



 انوربیبخش                                              نقشه خوانی و کار با قطب نما طرح ردس                                                                                          

 6931بهار                                        کارگروه  آموزش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

 64 

5280ft (1mile) + 25% slope = 5280ft + 1320ft (25% of 5280) = 6600ft (1¼ mile )    

 * * فوت پیمایش عمودی  7فوت پیمایش افقی  1یعنی هر  =( 14º) شیب 25% * *  

 درصد  %  = HD / ( VD *100)   = شیب بر حسب درصد

            

 degreeº شیب = HD / ( VD *57.3 )    = شیب بر حسب درجه

  

   MILES = 18480 FEET ½3  =کل مسیر با پیچ و خمهای پیموده شده 

   = %)18480 /)440 ft  x 100 [1º slope] ( ft 370 + )شیب

 درصد می باشد . 3شیب مسیر 

 feet 18850= 370 + 18480  =         کل مساف                  18480

 

 فوت  MILE = 3960 ¾ =فاصله مستقیم بین دو نقطه 

 3960    ( + 443 ft ) [6º slope]73/(x  100   440 )  =%شیب

  feet 4403 = 443 + 3960کل مساف  =                    3960

 

  تخمین فاصله با استفاده از سرع 

 اند بسیار مفید باشد چرا که با داشتن زمان حرک  و سرع  نسعبی حرکع    تخمین سرع  حرک  شما می تو

می توان فاصله را محاسبه نمود . بخصوص زمانی که یک گروه با سرع  ضعیفترین فعرد گعروه قعدم برمعی     

 دارند که نسبتاٌ سرع  ثابتی می باشد . 

  . برای انجام این محاسبات به جدول زیر نیازمندیم 

 ارتش امریكا ، اطالعات زیر می تواند در محاسبه سرع  بسیار مفید باشد .  با توجه به اطالعات 

 

 مرد

 سرع  قدمها زمان
 

10 SEC 16- 17 3 MPH 

10 SEC 20 - 21 4 MPH 

 زن

 سرع  قدمها زمان 

10 SEC 20 - 21 3 MPH 

10 SEC 27 - 28 4 MPH 
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 ظر داشته باشید .همچنین شما باید فاکتور ارتفاع را نیز به صورت زیر در ن

 ساع  اضافه در نظر بگیرید .  7پا افزایش ارتفاع  7111برای هر 

 

مایل بر سعاع  در حعال حرکع  هسعتید و      1مایل با سرع   1به عنوان مثال فرض کنید که شما در یک مسیر به طول 

سعاع  بعه طعول خواهعد      8 فوت باشد ، در نتیجه ایعن مسعیر بعرای شعما     3111تغییر ارتفاعی که در این مسیر می دهد 

 انجامید . 

 

1hr (4miles / 4mph) + 2hrs (1hr per 1,000ft [2,000ft]) = 1 + 2 = 3 hours  

 

 تخمین مساف  با قدم شمار
 

 لزوم شمردن قدمها چیس  ؟!

 

ود شمردن قدمها ، یكی از قدیمی ترین روشهای تخمین مساف  اس  که امروزه کمتر توسط کوهنوردان استفاده می ش

، با اینحال این روش ، یكی از موثرترین روشها برای کوهنوردان و ماجراجویانی اس  که خود را بعه دل طبیعع  معی    

سپارند . به یاد داشته باشید که کوهنوردانی که از مسیرهای عادی کوهنوردی استفاده نمعی کننعد و همعواره بعه دنبعال      

 باشند . کسب تجربه های جدید هستند باید با این روش آشنا 

 

تخمین مساف  پیموده شده یكی از مسائل مهم در حین انجام یک برنامه جدید می باشد . در حعالی کعه شعاید اکثعر معا      

بتوانیم در مورد جه  درس  حرک  ابراز نظر کنیم ولی کمتر کسی اس  که دید درستی از میزان مساف  باقی مانعده  

 و یا طی شده داشته باشد . 

 

ال حتماٌ این مساله را تجربه کرده اید که در طول یک مسیر جدید و با توجه بعه نقشعه منتظعر دیعدن     خوب شاید تا به ح

یک کوه و یا دریاچه و ... هستید . ولی هر چه می روید به آن نمی رسید و دچار شک می شوید . حتی شاید از مسعیر  

در صورتیكه بتوانید از این تكنیک سعاده ) قعدم   خود بازگردید و بیشتر روی نقشه مطالعه کنید . توجه داشته باشید که 

 شمار ( استفاده کنید تخمین مساف  تا هدف برای شما بسیار آسانتر خواهد شد . 

 

در برخی نقاط کوهنوردان از وسیله ای به نام قدم شمار استفاده می کنند . قدم شمار ، یک وسعیله سعاده صعرفاٌ جهع      

از این تكنیک در عملیات امداد ونجات نیز می تواند بسیار موثر باشد جایی که شمارش قدمهای شما می باشد . استفاده 

فرد آسیب دیده جه  حرک  و تعداد قدمهای خود را می داند و در صورت امكعان اطعالع ایعن معوارد بعه شعما ، معی        

 توانید حتی در تاریكی مطلق نیز فرد مجروح را پیدا کنید . 
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 ی نسب  به محیط اطراف خود ندارید ، قدم شمار بهترین وسیله ای اسع   در یک جنگل انبوه ، جایی که دید

که می تواند فواصل را به شما بگوید . این تنها روشی اس  که می تواند به فرد ماجراجو بگوید که چقدر از 

 . مسیر را پیموده . با استفاده از این اطالعات ، فرد می تواند موقعی  خود را در هر لحظه ای حدس بزند 

 

       برای باال بردن دق  انجام این عملیات ، فرد باید در مسیرهای مختلف روی زمعین ایعن کعار را بارهعا و بارهعا

متر را در سه حال  بر روی زمین انعدازه بگیریعد .    711تمرین کند . ابتدا شما باید محاسباتی را انجام دهید . 

 اد و در نهای  تپه شیب دار . زمین صاف و ساده ، زمین ناهموار با شیبهای نه چندان زی

. متر را بپیمایید حساب کنید 711ا سپس بر روی هر کدام از زمینهایی که گفته شد تعداد قدمهایی که مورد نیاز اس  ت

شمارش برای شما می باشد ( . شعما   7قدم معادل  3) هر بار که پای چپ شما به زمین می رسد و یا به عبارتی دیگر هر 

متفاوت برای سه نوع زمین متفاوت خواهید داش  . در صعورتیكه شعما کولعه حمعل معی کنیعد و از       سه حال  شمارش 

کفش های کوهنوردی استفاده می کنید می توانید نتیجه آزمایش خود را تكعرار کنیعد و مقعادیر آن را بعه یعاد داشعته       

 باشید . 

 

  کیلومتری شما واقع    8ا دارید که در هنگامیكه شما از یک نقشه استفاده می کنید و قصد رسیدن به هدفی ر

 اس  ، شما می توانید حدس بزنید که برای رسیدن به این هدف حدوداٌ چند قدم شمار نیاز اس  .

       هر راهنمایی می تواند مشابه جدول زیر برای خود یک قدم شمار بوجود بیاورد تعا آمعار و انعدازه قعدمهای

 خود را در شرایط مختلف داشته باشد . 

صاف و زمین 

 ساده 

100 

 متر

 قدم 65

زمععین شععیب  

دار در برخی 

 قسمتها 

100 

 متر

 قدم 75

شیب تند تپعه  

 ای

100 

 متر

 قدم 95

 

 و همچنین در زمین های زیر :

تعععععععداد  متر نوع زمین 

 قدم

 85 100 مرداب

 70 100 بیشه
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 115 100 کویر

 115 100 برف

 125 100 جنگل

 65 100 چمنزار

 95 100 تپه

 

 ین مساف  با قدم شمارتخم

 
 

  اندازه گیری مساف  از روش تخمین زدن

در هنگام کوهنوردی موارد زیادی پیش می آید که شما نیعاز داریعد تعا مسعافتها را تخمعین زده و حسعاب کنیعد . معی         

 .خواهیم در این قسم  راج  به تخمین زدن مسافتها صحب  کنیم  

س  در این روشها تمرین و تكعرار تعاثیر بسعیار مثبتعی دارد . مهمتعرین      روش تخصصی تخمین فاصله . آنچه که مسلم ا

روش برای انجام این تخمین ها ، آن اس  که فردی که مشغول تمرین این تكنیكها اس  خود پس از حدس فواصل آنها 

رایط مشعابه  را پیموده و آن فواصل را با حدس خود مطابق  دهد و میزان خطاهای خود را متوجه شود تا بتوانعد در شع  

 این خطاها را اصالح کند . 

 متر از زمین مقابل خود را می بیند .  711. در این روش راهنما متری  711روش 

. در این روش ، فرد راهنما از انگش  شس  ، بازوها و چشمان خعود بعرای   روش اندازه گیری فاصله با شس  دس  

 تخمین مساف  استفاده می کند . 

 . در این روش شما باید آمار زمان آغاز و قدمهای خود را داشته باشید . اانی روش اندازه گیری زم
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 در این روش فاکتورهایی وجود دارد که بر روی اندازه گیری شما تاثیر مستقیم می گذارد .  – متری 711روش 

فاکتورهایی که باعث می شوند فواصل را کمتر از  فاکتورهای تاثیر گذار

 نیم .چیزی که هستند ببی

فاکتورهایی که باعث می شوند فواصل را بیشتر 

 از چیزی که هستند ببینیم .

صاف بودن هوا و مشخص 

 بودن جزئیات

هنگامی که هوا کامالٌ صاف اس  و بیشتر جزئیات 

 منطقه را می توانیم ببینیم .

هنگامی که قسم  کوچكی از هدف قابل روی  

باشد و یا اینكه هدف نسب  به محیط اطراف 

 خود کوچک باشد .

طبیع  و پوشش گیاهی زمین 

 و موقعی  فرد مشاهده کننده

وقتی درون یک گودی به هدفی نگاه می کنیم که 

 محیط اطراف آن قابل دیدن نیس  .

 هنگامی که از باال به زمین نگاه می کنیم .

 

هنگامیكه از روی سطوح یكنواختی مانند آب ، برف 

 ه می کنیم .، کویر ، چمن و ... به هدف نگا

در نور شدید یا زمانیكه آفتاب از پش  فرد مشاهده 

 کننده می تابد .

هنگامی که درون یک گودی به هدفی نگاه می 

 کنیم که محیط اطراف آن قابل دیدن اس  .

 هنگامیكه از پایین به باال نگاه می کنیم .

 

هنگامی که دید محدود می شود مانند راههای 

 جنگلی .

 

ثالٌ هنگام غروب و در باران ، برف در نور کم ، م

، غبار و بخار یا زمانیكه نور خورشید از روبه رو 

 به چشم شما می تابد .

  نور و اتمسفر

هنگامی که در هوای تمیز و در ارتفاع اشیا را می 

 بینید

هنگامی که هوا غبار آلود اس  و یا رو به 

 تاریكی می رود .

 

 

متری خود را بر روی زمین تشخیص  711این روش ، فرد راهنما باید بتواند فاصله  برای استفاده از –متری  711روش 

 دهد . 

 

متر بین دو شیئی که می خواهیم انعدازه بگیعریم را تشعخیص دهعیم .      711متر ، باید بتوانیم فاصله  111برای فواصل تا 

 قسم  قبل در نظر گرف  انتخاب کند .  متر ، فرد راهنما باید نصف فاصله ای را که در  111برای فواصل بیشتر از 
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  اندازه گیری مساف  از روش تخمین زدن

  قانون انگش  شس 
برابر فاصله بین چشمان شما اس  . با توجعه   71طول دس  شما ) از شانه تا نوک انگش  ها ( 

) که حدود طول آن را معی دانیعد (    به این قانون ، شما می توانید فاصله بین خود و هر شیئی

 به طور تقریبی محاسبه کنید . 

به عنوان مثال ، شما بر روی تپه ای ایستاده اید و می خواهید فاصله خود را از انبعاری کعه در   

 فوت می باشد .  711روبروی خود می بینید حساب کنید . طول این انبار چیزی حدود 

کشیده در مقابل خود نگهدارید بعه صعورتی   یكی از دستانتان را به صورت صاف و  .7

 که شس  شما به سم  هدف باشد . 

 

 یک چشم خود را بسته و یک لبه انبار را با یک سم  شس  خود نشانه بروید .  .3

بدون تكان دادن سر و دس  ، چشم باز را بسته و چشم بسعته را بعاز کنیعد . حعال بعا       .8

 چشم باز همان حال  را تكرار کنید . 

رسد شس  شما کمی شیف  پیدا کرده اس  ) دلیعل ایعن حرکع  مسعاله      به نظر می .1

 پرسپكتیو می باشد . ( 

شس  شما چقدر حرک  داشته اس  ؟! )در هر دو حال  با یک لبه شس  خعود بعه    .1

 هدف نگاه کنید . ( 

 
 

  برابر طول انبار جابه جایی داشته اس  ) یا به عبعارتی  1فرض کنیم که انگش  شس  شما به اندازه 

 فوت ( . 111
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    فعوت خواهعد بعود )     1111ضرب کرده و فاصله بین شما و انبار  71حال این رقم را در عدد ثاب

 مایل (  7حدوداٌ 

با تمرین این روش ، شما می توانید به مرور به صورت دقیق تر و بهتری فواصل را شناسایی کعرده و آنهعا را تشعخیص    

 دهید . 

  مثال :

 فوت طول دارد .  31ار نمایش داده شده در شكل زیر شما حدس می زنید که انب .7

 

 بازوی خود را کامالٌ بكشید و شس  خود را مانند شكل به یک سم  هدف نشانه بگیرید  .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چشمان خود را عوض کنید . .8

 

 انبار جابه جا شده اس   . 3.حال متوجه می شوید که شس  شما به اندازه 1

 

20 x 2 x 10 = 400m  .5      
 

  اندازه گیری مساف  از روش تخمین زدن

  روش زمانی
 

    سعی کنید عادت کنید که نقشه و قطب نما همواره همراه شما باشند و سعی کنید هر ساع  حداقل یكبعار بعه

آنها مراجعه کرده و موقعی  جدید خود را بر روی نقشه مشعخص نماییعد . همچنعین زمعان شعروع ، زمانهعای       
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حرک  را یادداش  نمایید . این مساله به شما کمک خواهد کرد که در هر حالتی میزان  استراح  و زمانهای

 مساف  پیموده شده را محاسبه نمایید . 

     مبنای این مساله بر اساس دانستن سرع  شما در حال حرک  و دانستن و ثب  کردن آخعرین نقطعه شناسعایی

و به عوامل زیادی از جمله چابكی ، وزن کولعه ،  شده بر روی نقشه می باشد . سرع  حرک  متغیر می باشد 

 ی دارد . د ، شرایط  زمین ، شیب و ... بستگطول برنامه ، با

  فرمول ساده ای که در اینجا مورد استفاده قرار می دهیم به این صورت اس  که مسیر افقی پیموده شده را با

شود . این فرمول به این صورت اسع  کعه   فاکتوری از ارتفاعی که در طول مسیر زیاد کرده ایم ترکیب می 

متعر   711دقیقه بیشعتر بعرای هعر     71کیلومتر بر ساع  برای راهپیمایی بر روی مسیرهای ساده و صاف  و  1

افزایش ارتفاع .اما باید در نظر داشته باشید که در این فرمول استراحتها وتوقفها حذف شده اس  . به چارتی 

 د . بعدی اس  توجه کنی قسم که در 

    این روشهای محاسبه با تمرین و تكرار برای شما بسیار ساده خواهند شد . فاصله را اندازه بگیرید و بعرای هعر

  -کیلومتر بر ساع  1برای سرع   –دقیقه در نظر بگیرید . ) چارت بعدی را مشاهده کنید . (  7.3متر  711

 

  استفاده کنید و پس از محاسبه اعشار  73برای ساده تر شدن این محاسبات می توانید از یک ضریب

 آن را لحا  کنید . 

  – دو مثال 

 متر 300 

 3 x 12 

 دقیقه   ½3 = دقیقه 3.6 = 36 =

 

 650 

 دقیقه

6 x 12 = 72 = 7.2 دقیقه 7 = دقیقه  

Add ½ minute for the extra 50 meters = 7½ minutes  

 

 توجه :

 ده از یک ساع  کرنومتر دار بسیار سخ  می باشد . مسائلی که در این قسم  ذکر شد بدون استفا
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 (3آموزش پیشرفته ناوبری )

 تجهیزات مورد نیاز یک راهنمای کوهنوردی 

 موارد ضروری 

  ! بدون شک مهمترین چیزی که همراه خود می برید خود شما هستید 

 می برد .  یک بدن آماده و قوی ، با آرامش ذهنی که در شرایط جسمی و روحی خوبی به سر 

  داشتن روحیه ماجراجویی 

  داشتن ادراک مناسب نسب  به محیط اطراف 

  روزه همراه خود  7وسیله زیر را برای یک پیاده روی و فعالی  ماجراجویانه  73وسایل شخصی : شما باید

 .داشته باشید . 

 . نقشه   7

 . قطب نما  3

 . چاقوی جیبی 8

 . سوت  1

 . کمكهای اولیه شخصی 1

 چراغ پیشانی.  1

 . کرم ضد آفتاب 1

 . کبری  ضد آب 3

 .کاور اضطرارای ضد باران  3

 . آب  71

 . غذا 77

 . برنامه ریزی ) بدون یک برنامه ریزی دقیق هیچگاه وارد یک منطقه ناشناخته نشوید ( 73

 

  .  وسایلی که جه  کمپینگ مورد نیاز اس 

 . چادر  7

 . کیسه خواب و زیرانداز 3

 خ  و پز. ظروف پ 8

 . دوربین دوچشمی  1

 .چراغ خوراک پزی و سوخ   1

 . غذای اضافه  1

 . قرص تصفیه آب 1
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 لوازم دستشویی ) صابون و... (.  3

 لباس اضافه .  3

 موارد ایمنی برای یک راهنمای کوهستان

 

  نظر گرفته کپی هایی از نقشه ای که همراه خود می برید ، مقصد و تقسیم وظایفی که برای اعضای تیم در

 اید بین نفرات تیم تقسیم کنید .

 

  مورد ضروری که قید شد همراه خود داشته باشید .  73هیچ گاه فراموش نكنید که 

  قدمهایتان را با قدم کندترین فرد گروه تنظیم کنید . با هم باشید ، با هم شروع کنید ، با هم راه  –در گروه

 ند یک تیم خوب عمل کنید . بروید و برنامه را با هم تمام کنید . مان
 

  . هر عضو گروه باید نقشه مسیر را به خوبی فرا گرفته باشد ویک کپی از نقشه و مسیر در اختیار او باشد 

  . تمامی اعضای گروه باید موارد ایمنی در نظر گرفته شده توسط سرپرس  را رعای  کنند 
 

  به صورت زیر تقسیم کنید . هنگام مسیر یابی در یک تیم ، می توانید مسئولیتها را 

 

  ) بهترین فرد گروه در گام برداری و تشخیص نقاط خطر را انتخاب کنید .  –سرقدم ) پیش آهنگ 

  وظیفه مسیریاب آن اس  که درستی مسیر سرقدم را چک کند .  –مسیریاب 

  . سرشمار : در فواصلی معین گروه را نگاه داشته و سرشماری می کند 

 نفر مربوطه در فواصل استراح  و سرشماری تجهیزات و شرایط نفرات را  چک کننده تجهیزات :

 چک می کند . 

  سایر نفرات نیعز بایعد توجعه خعود را بعه مسعیر معطعوف کعرده و مراقعب مسعیرهای            –بقیه نفرات

 خطرناک بوده و ضمن حفظ فاصله مناسب با یكدیگر به مسیر ادامه دهند . 

 

 ید و نمی دانید به کجا می روید به جای ادامه مسیر اشتباه سعی کنید به هنگامیكه مسیر خود را گم کرده ا

 آخرین محل شناخته شده ای که بر روی نقشه بود بازگردید و از آنجا مسیر خود را تصحیح کنید . 

     سعی کنید مرتب موقعی  خود را بر روی نقشه چک کرده و آن را با محیط اطعراف خعود انطبعاق

سعاع    7دقیقعه تعا    81  خود را بر روی نقشه داشته باشید . این کار را هعر  دهید تا همواره موقعی

 انجام دهید . 

 

  هیچ گاه ریسک نكنید .  ودر صورت مواجه شدن با هوای خراب و یا خطر ، به سم  کمپ اصلی بازگشته 

  ا چیزی از قلم حتماٌ قبل از برنامه لیس  وسایل مورد نیاز را چک کرده ت –چک کردن وسایل قبل از برنامه

 نیفتد .
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 تایی ها  8قانون 

 ثانیه می باشد . ( 8زمان تصمیم گیری برای شما و یا فرار از یک موقعی  بسیار خطرناک نهایتاٌ  (ذهنی – ثانیه  3

 

 دقیقه اس  . ( 8میانگین زمانی که شما بدون هوا می توانید زنده بمانید  (هوا – دقیقه 3

 

اهگاه ، زمانی که شما شروع به معردن در اثعر گرمعازدگی شعدید و یعا هعایپوترمی )       بدون پن (پناهگاه – ساع  3

 ساع  اس  . ( 8سرمازدگی (  می کنید 
 

 

  

 روز اس  . ( 8مدت زمانیكه شما بدون آب می توانید زنده بمانید  (آب – روز  3

 

 ) به خاطر کمبود غذای مناسب ( زمانیكه شما قادر به انجام کارهای عادی روزانه خود نیستید(  (غذا– هفته  3

 

 زمانیكه شما بر اثر مالقات نكردن انسانی دچار افسردگی شدید شوید . ( (امید – ماه  3

 

 تقسیم مسئولیتها 

 

  شما خود مسئول تمامی افكار و اعمال خود هستید . مراقب از خود و کلیه مسعئولیتها   –هنگامیكه تنها هستید

 با خود شما اس  .

 هر نفر باید یک مسئولیتی به عهعده داشعته باشعد . ایعن مطلعب بعه افعراد رضعایتی ناشعی از            – در یک گروه

 همكاری و مشارک  در صعود خواهد داد . 

  هنگام هدای  گروه ، شما باید مسئولیتها را تقسیم کنید و همچنین مسئولیتها را چرخشی بعین   –در یک گروه

 نفرات تیم عوض کنید . 
 

*** به یاد داشته باشید نفراتی هستند که توانایی قبول بیشتر از یک مسئولی  را دارا می باشند .                       

 در صورت نیاز می توانید چندین مسئولی  به آنها محول کنید . ***

 

 

  ) فردی که بتواند بهترین و امن ترین مسیر را انتخاب کند . ضرب آهنعگ   –سرقدم ) پیش آهنگ

 باشد و بتواند خطرات را قبل از درگیر شدن تشخیص دهد . قدم او مناسب 

  ) فردی اس  که باید اشتباهات سرقدم را تصحیح کرده و بعا اسعتفاده از قطعب     –راهنما ) قطب نما

 نما و نقشه ، گروه را روی مسیر درس  هدای  کند . 
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   واره شعرایطی را  در فواصل زمانی معین استراحتهایی برای گعروه در نظعر بگیعرد . همع     –سرپرس

بوجود بیاورد که همه اعضای گروه داخل تیم و در حالع  معنظم و مناسعبی در صعف صععود قعرار       

داشته باشند و مسئولی  تصمیم گیری در مواق  خطرناک و شرایط بحرانی و عادی با او می باشعد .  

 همچنین می تواند از یک فرد به عنوان کمک خود استفاده کند . 

 

  ه این فرد شمردن قدمها و به خاطر داشتن زمان برنامه می باشد تا میزان مساف  وظیف –قدم شمار

 پیموده شده را مشخص کند . 

  قطب نما ( کاری شبیه به راهنما را بر عهده دارد .  –کمک راهنما ( 

  کاری شبیه به قدم شمار را بر عهده دارد .  –کمک قدم شمار 

  سرشمار / چک کننده تجهیزات 

  ( این فرد مراقب خطراتی اس  که ممكعن اسع  نفعرات را    عقب دار )  نفر آخر ، کمک سرپرس

تهدید کند ، به عنوان مثال در صورتیكه فردی در انتهای صف دچار مشكل شود ایعن فعرد بعا صعدا     

زدن سرپرس  صعود را متوقف می کند تا وضعی  فرد مشخص شود .همچنین این فرد مشعورتهای  

 .  الزم را به سرپرس  می دهد

 

  نفر اصلی و کمک او در هر پستی باید نتایج یافته های خعود را بعاهم مطابقع  بدهنعد . بعه       –توجه

عنوان مثال قدم شمار اصلی و کمک قدم شمار باید نتایج خود را با هم مطابق  بدهند ) برای تسع   

 صح  درستی نتایج ( 

 مشخصات منطقه ای برنامه 

 زمین 

 

 و تمامی منابعی را که می توانید در رابطه با برنامه مورد نظر بیابید قبل از  بروشورها ، عكسهای اینترنتی

برنامه مطالعه کنید تا دید مناسبی نسب  به مشخصات زمین منطقه ای که قصد اجرای برنامه را در آن دارید 

 بدس  آورید . 

  حشی ، نقشه منطقه مورد نظر را قبل از رفتن به برنامه و تجربه زندگی در محیط و –جزئیات نقشه را بیاموزید

 به دق  مطالعه کنید . 
 

  . مطالعه نقشه شما را با موان  و نقاط خطر مسیر آشنا می کند 

    به عنوان مثال یک یال طوالنی و خطرناک که در نهای  به یک دیواره خطرنعاک منتهعی

 می شود . 

 هی شود . یا یک مسیری که در نهای  به رودخانه خروشان غیر قابل عبوری منت 
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  . ارتفاع به شما می گوید که در چه جاهایی ممكن اس  با برف مواجه شوید 

 

  به شما شیبهای مناسب  و همچنین خطرناک را نشان می دهد و قدرت انتخاب شما را در انتخاب  میزانخطوط

 مسیر صحیح باال می برد . 

 

 طناب بلند ، ابعزار حمایع  و    شته باشید .ممكن اس  شما برای عبور از یک مسیر به وسیله ای خاص نیاز دا (

... ) 

 

   موارد فصلی 

  باران ممكن اس  باعث شود که یک جوی کوچک به رودخانه ای خروشعان تبعدیل    –فصل بارانی

 شود . 

  ممكن اس  چشمه ها و یک نهرهای کوچكی که قصد استراح  و استفاده  –فصل خشک و گرم

 از آب آن را دارید خشک شده باشند .

 قریباٌ همه چیز برنامه به زمان بندی آن بستگی دارد . ت 

  جوی کوچكی که ممكن اس  در اول صبح به راحتی قابل عبور باشد در هنگام غروب با حجم

 بیشتری آب شما را به مشكل خواهد انداخ  . 

 

 انتخاب مسیر 

 کالٌ دو نوع راه وجود دارد . 

   ی  فیزیكی و پیاده روی سختی زیعادی نعدارد و بعه    فعال –راهی که متناسب با گروه و یا فرد اس

 تجربه زیادی نیاز ندارد . 

       راه خطرنعاکی کعه نیعاز بعه تجربعه بعاال و مهارتهعای         –گروه یا فعردی کعه بایعد شایسعته راه باشعند

 کوهنوردی دارد . 

 

  از نقطه (  مسیر شما یک مسیر برگشتی اسA   شروع می کنید و به نقطهA  ی ) ا اینكه یعک  باز می گردید

 ختم می شود . ( ؟!  Bشروع کرده و به نقطه   Aمسیر با ابتدا و انتهاب متفاوت اس  ) از نقطه 

 

 شرایط انتخاب گروه با توجه به مشخصات مسیر 

       چه گروهی دارید ؟! گروهی از دوستان و آشنایان یا یک گروه آمعوزش دیعده و یعا یعک کعالس

 آموزشی ؟! 

 آیا آنها به این رشته عالقه دارند یا از روی اجبار مجبور به انجام هدف اعضای گروه شما چیس  ؟ !

 این کار می باشند ؟
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 چقدر اس  ؟! احد توان کوهنوردی هر یک از اعض 

 آیا اعضای گروه در شرایط سخ  می توانند هدای  گروه را بر عهده بگیرند ؟ 

  !شرایط جسمانی هر یک از اعضای گروه چگونه اس  ؟ 

 اعضای گروه چگونه اس  ؟ شرایط سالمتی 

 !مسیر را برای چه هدفی طراحی می کنید ؟! تفریحی ، آموزشی ، ماجراجویی و ... ؟ 

  این دوربینها کاربرد زیادی دارند .  –بهتر اس  از دوربینهای دوچشمی استفاده کنید 

  . آماده شرایط پیش بینی نشده باشید 

 نظر بگیرید .  همیشه راه فراری برای مقابله با شرایط سخ  در 

 

 باقی ماندن بر روی مسیر درس  

 توضیحات 

 تفاوت بین کالس و طبیع  وحشی ، همان تفاوت بین تئوری و عملی اس  . 

به یاد داشته باشید که طبیع  وحشی مانند نقشه شما خط کشی نشده اس  که بتوانید به سادگی گلعیم خعود را        

 از آب بیرون بكشید . 

وبری آن اس  که در شرایط اقلیمی سخ  ) حتی زمانیكه دید معا محعدود اسع  بتعوانیم در مسعیر      مساله مهم در نا

 باقی بمانیم ( 

 

  ناوبری در طبیع  وحشی کاری اس  که نیاز به تمرین و سخ  کوشی دارد . هنگام ناوبری فقط به هوش و

ی که می توانند به شما کمک کنند بهره استعداد خود در یافتن مسیر اکتفا نكنید بلكه از تمامی ابزار و امكانات

 بگیرید . 

 مرج  انسانی  -

 درس  کردن یک نقطه مرج   -

 استفاده از خطوط مرج   -

 روش اشاره با انگش  شس   -

 

 استفاده از یک مرج  انسانی 

 م سعی می کند او را هدای  کند  راهنمای اول ثاب  باقی می ماند در حالیكه راهنمای دوم در شرایط دید ک .7

 استفاده از عینک دوچشمی و واکی تاکی می توانید ایعن کعار را بسعیار آسعان تعر نیعز        با

 انجام دهید . 
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راهنمای اول با قطب نمایی که در اختیار دارد در جه  صحیح حرک  می کند . راهنمای دوم با عالئم دسع    .3

ل دقیقعاٌ در مسعیر قعرار    به او اشاره می کند که به سم  چپ برود یا به سم  راس  تعا زمانیكعه راهنمعای او   

 بگیرد . 

 راهنمای اول به راهنمای دوم می رسد و با ادامه همین کار مسیر را ادامه می دهند .  .8

 

 
با ثب  کردن تراک دقیق مسیر با استفاده از قطب نما و نقشه ، گروه هیچگاه گم نخواهد شد و همعواره نسعب  بعه    

 به توانایی گروه در عبور کردن از کوهستان مربوط می شود .  موقعی  خود واقف اس  و باقی قضیه تنها وابسته

 

 

 با اینكه این روش یک روش کند می باشد ولی در شرایط دید محدود و خطرناک بسیار موثر اس  . 

 

 عالئم مورد نیاز برای استفاده از این روش :
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  درس  کردن یک نقطه مرج 

 

توانید یک نقطه مرج  را برای خود درس  کنیعد . ) بعه یعاد داشعته     در صورتیكه شما تنها راهنمای تیم هستید می 

 باشید که این روش فوق العاده وق  گیر می باشد و در شرایط اضطراری از آن استفاده کنید . ( 

 

در موقعیتی که قرار دارید سنگها را بر روی هم قرار داده و یا از یكی از عالئم طبیعی به عنوان نشانه استفاده  .7

 د . نمایی

 

 مطمئن شوید که سازه شما به اندازه کافی بزرگ اس  که از فاصله دور دیده شود .  .3

 

درجه . همچنعین گعرای برگشع  را نیعز مشعخص       731گرای مورد نظر خود را انتخاب کنید . به عنوان مثال  .8

 کنید 

 (125º + 180º = 305º )   گرای برگش 

جه حرک  کنید . هرز چند گاهی به سعم  عقعب بعاز گشعته و     در 731تاجایی که امكان دارد بر روی گرای  .  1

درجه را چک کنیعد تعا مطمعئن شعوید کعه از       811مطمئن شوید نقطه مرج  را می بینید و همچنین گرای برگش  

 مسیر خارج نشده اید . 

 در صورت نیاز به سم  چپ و یا راس  حرک  کنید تا گرای برگش  شما تصحیح شود .  .  1

 
 

 ا می توانید در شكل باال مشاهده کنید . این روش ر

 

 استفاده از خطوط مرج  

 

 با استفاده از خطوط مرج  شما می توانید شرایطی را بوجود آو.رید که از مسیر اصلی خود خارج نشوید . 
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 درجه اس  13( گرای این نقطه  7. از محل کمپ خود اولین نقطه مرج  را پیدا کنید .  ) به عنوان مثال قله  7

 ما می شود .   خطوط اصلی مرج . این یكی از 

این دو گرا دقیقاٌ کمعپ شعما باشعد . )     خطوط مرج . حال گرای نقطه دوم را طوری بگیرید که محل تقاط   3

 درجه ( 811قله دوم با گرای 

 . با توجه به این خطوط مرج  حال شما می توانید آزادانه حرک  کنید .  8

درجه را بعرای   811ه ای که ایستاده اید گرای قله اول را می خوانید .قطب نما گرای . در این حال  در نقط      1

 شما مشخص می کند . یعنی به سم  شرق خط مرج  آمدید.

 درجه شود .  13. در این حال  شما باید آنقدر به سم  غرب بیایید تا گرای شما       5

ما برای رسیدن به کمپ به کدام سم  باید بروید ؟! شعرق  درجه هستید ، ا 13. حال شما بر روی خط مرج        6

 یا غرب ؟!

درجه را نمایش می دهد و این  83. شما به قله دوم نگاه می کنید و گرای آن را می گیرید . قطب نما گرای       7

 یعنی باید به سم  شرق بیاییم . 

درجه بشود . در صعورتیكه   811ای قله دوم . حال آنقدر بر روی خط مرج  آبی به سم  شرق بروید تا گر      8

 از مسیر خود خارج نشویدبه محل کمپ خواهید رسید . 

 
 

 توجه 

برای جلوگیری از خارج شدن از مسیر و خطوط مرجع  ، شعما   

می توانید از نشانه های طبیععی دیگعری نیعز در طعول خطعوط      

 مرج  خود استفاده کنید . 

 

  به نقطه شروع ندارید .  رفتن به محلی که شما دید کافی نسب

  به عنوان مثال شما می خواهید به پش  چند تپه بروید .

 بر روی نقشه نقطه شروع و پایان خود را مشخص کنید . 
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 بهترین راه بین این دونقطه را مشخصه کرده و بازوهای مسیر را بكشید .  .7

  تخمینی هر کدام از بازوها را حسعاب  با استفاده از یک زاویه سنج گرای هر کدام از بازوهای مسیر و مساف .3

 کنید . 

 

برای شعما در روی زمعین مشعخص معی کنعد را بعر روی نقشعه         ای بارزی که هر کدام از بازوها .  مشخصه ه 8

 درجه  731درجه و تپه بعدی در  783بكشید . ) محل شكس  بازوها ( . به عنوان مثال تپه در 

 

 ک برگ کاغذ نوشته و گراهای خود را دنبال کنید . . حال این مقادیر را بر روی نقشه و یا ی 1

 

 روش اشاره با انگش  شس  

این یک روش فوق العاده برای جلوگیری از گم یا گیج شدن شما در مسیر می باشعد . در صعورتیكه شعما مهعارت     

 . مسیر اس  رع  شما در پیدا کردنالزم را بدس  آورید ، این یک تكنیک فوق العاده برای باال بردن مهارت و س

  

 نقشه را طوری تا کنید که قسمتی که قصد پیمایش آن را دارید کامالٌ مشخص و در دسترس باشد .  .7

 

 موقعی  خود را بر روی نقشه پیدا کنید . .  3

 

نقشه را در یک دس  خود طوری نگه دارید که انگش  شسع  شعما دقیقعاٌ زیعر موقعیع  فعلعی شعما باشعد )          .8

 نگذارید ( انگش  خود را روی موقعی  
 

 هنگام پیشروی بر روی زمین شس  خود را نیز بر روی نقشه حرک  دهید .  .1

 

 

هنگامیكه شما به مشخصه بارزی بعر روی زمعین معی رسعیدکه در      .1

سععم  آن بععه نقشععه شععما هععم وجععود دارد ، انگشعع  شسعع  خععود را 

 حرک  دهید ) مطابق شكل ( 

 

ذکعر شعده زمعان    شما با نگاه داشتن انگشع  شسعتتان در موقعیع     .1

زیادی را حفظ خواهید کرد و از گم شدن یا گعیج شعدن جلعوگیری    

 می شود . 
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 تشخیص ساعات باقی مانده تا غروب آفتاب

یكی از الزامات برنامه کوهنوردی شما ، دانستن زمان طلوع و غروب در منطقه ای اس  که شما قصعد راهپیمعایی   

دقیقعه   7:15دقیقه صبح و غروب خورشید ساع    6:30ورشید ساع  در آن را دارید . به عنوان مثال : طلوع خ

دقیقه روشنایی در طعول روز خواهیعد داشع  . در ایعن حالع  در       11ساع  و  73عصر اس  . در این حال  شما 

 طول راهپیمایی می دانید که چقدر تا غروب آفتاب باقی مانده اس  .

خورشید را نمی دانید ، معی توانیعد ایعن زمعان را بعا اسعتفاده از       با اینحال ، در صورتیكه شما زمان طلوع و غروب 

دستان خود محاسبه کنید . برای اینكه بدانید خورشید کی در پش  تپه ، افق و یا صخره ای در دوردسعتها غعروب   

 می کند می توانید از روش زیر استفاده کنید . 

رید بطوریكه انگشتان شما در مقابعل چشعمان شعما    . هر دو دس  خود را کامالٌ صاف کرده و در مقابل خود بگی 7

 قرار بگیرد ) مطابق شكل ( 

. دس  باالیی را طوری نگاه دارید که پایین ترین نقطه خورشید بعه بعاالترین انگشع  دسعتتان ممعاس شعود . بعا         3

 دس  دیگر فاصله دس  اول تا زمین را پر کنید . 

. با جم  کردن این زمانها ، زمعان بعاقی مانعده تعا غعروب       دقیقه می باشد 71هر انگش  شما زمانی در حدود  .8

 خورشید را خواهید داش  . 

 
 

  تخمین فاصله با استفاده از عقربه های میل قطب نما ) تكنیک اول (

 این تكنیک با استفاده از اطالعاتی در مورد هدف شما امكان پذیر اس  . باید عرض هدف خود را بدانید . 

 

 یارد عرض دارد .  711یا متر  33هدف شما 

 

 میل می باشد .  1311گرای سم  چپ هدف شما 

 

 میل می باشد .  1811گرای سم  راس  هدف شما 

 

5300 – 5200 = 100mils  

92    100 = 0.92 x 1000 meters = 920m (1,006yds) 
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  تخمین فاصله با استفاده از درجه های قطب نما

 

بسیار مفید می باشد . یک قطب نما در این حال  می توانعد بعه بهتعرین نحعو      ریدنقشه ندااین تكنیک زمانیكه شما 

 عمل کند . 

 

شما در دوردس  تپه ای می بینید که می خواهید فاصله خود را تا آن بدانید . در این حال  شما گرای تپه را  .7

 درجه (  11از این موقعی  بخوانید ) به عنوان مثال 

 متر (  711عمود بر گرای قبلی فاصله مشخصی را طی کنید . ) به عنوان مثال  حال در این حال  مطابق شكل .3

 درجه (  31در این حال  مجدداٌ گرای تپه را با استفاده از قطب نمای خود بخوانید . ) به طور مثال  .8

 حال گراهای بدس  آمده را از هم کم کنید و طبق فرمولهای زیر فاصله خود را از تپه محاسبه کنید .  .1

 

 
 

 

 

 

d = ((Tan (90 - (A -B))) x Ref )  
 

درجه  80
 

A =                             75زاویه اندازه گیری شده بزرگتر degrees

 

B = گرای اندازه گیری شده کوچکتر 

11.430 (85 deg)

 

Tan =  (از روی جدول بخوانید ) مقدار تانژانت 

100 meters

 

 فاصله اندازه گیری مرجع 

1143 meters

 

d =  مسافتی که می خواهیم حساب کنیم 

 

1143 meters (1.1 Km) = ((11.430 (90 – (80 – 83))) x 

100 meters) 
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درجه بود مطعابق   811و دیگری بیشتر از  811توجه : هنگامیكه یكی از گراهای خوانده شده توسط شما کمتر از 

 مثال زیر عمل کنید . 

جمع  معی    811ی دوم را بعا  درجه می باشد . برای حل این مسعاله گعرا   8درجه و گرای دوم ما  813گرای اول ما 

 = 5-90 ) در نتیجه  818-813=1حال طبق روش قبل ادامه می دهیم . یعنی  818=  8+811کنیم به این صورت 

 ادامه روش مانند حال  باال می شود .    ( 85

 

 
 

 حال ساده شده روش باال را باهم مرور می کنیم . 

 قبل می باشد .  این روش ،  ساده شده روش نمایش داده شده درقسم 

 

شما در دوردس  تپه ای می بینید که می خواهید فاصله خود را تا آن بدانید . در این حال  شما گرای تپه را  .7

 درجه (  11از این موقعی  بخوانید ) به عنوان مثال 

d = ((Tan (90 - (A -B))) x Ref ) 
 

• (A – B)  80 – 75 = 5 

• (90  - (A-B))  90 – 5 = 85  درجه 

درجه را  58حال به چارت مراجعه کرده و تانژانت •
 11.430   .پیدا می کنیم 

• (Tangent x Ref) 11.430 x 100 = 

1143 

•d = 1,143 meters (1.1 Km)  
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d = (((Tan (1600 - (A -B))) x Ref )   
 

1420 mils 

 

A =        1330                    مقدار گرای گرفته شده بزرگتر برای تپه 

mils

 

B =    گرای گرفته شده کوچکتر برای تپه 

11.288(1510 mils)

 

Tan =  تانژانت زاویه  

 7حداقل .  حال در این حال  مطابق شكل عمود بر گرای قبلی فاصله مشخصی را طی کنید تا زمانیكه گرای شما 3

 درجه را حساب می کنیم (  3ما  درجه افزایش داشته باشد . ) در این مثال

  

درجه تغییر کنید باید مساف  بیشتری را بپیماییعد   7توجه : هر چقدر هدف شما دورتر باشد ، برای اینكه به میزان 

 س  . درجه نیاز به مساف  کمتری ا 7و هر چقدر هدف شما نزدیكتر باشد برای ایجاد این 

 

 متر می باشد .  73حساب کنید . در این قسم  را درجه   3  پیموده شده  برای پیمایش این . حال مساف 1

 توجه !

 شما از هر واحد اندازه گیری که بخواهید در این قسم  می توانید استفاده کنید . 

 . حال محاسبات زیر را برای تشخیص فاصله تا تپه انجام دهید .  1
 

 

 

  اصله با استفاده از درجه بندی میل ) تكنیک دوم (تشخیص ف

 مطابق با تكنیک گفته شده در اسالید قبلی عمل می کنیم . 

 میل (  7881گرای یک تپه را بگیرید ) به عنوان مثال  .7

 متر (  711عمود بر گرای قبلی فاصله مشخصی را بپیمایید ) مثالٌ  .3

 میل (  7131مثالٌ  از این نقطه نیز گرای تپه را مجدداٌ بگیرید ) .8

 اختالف این گراها را حساب کرده و طبق فرمول زیر فاصله تا تپه را حساب کنید .  .1
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( بایعد   11و  1811باشعد ) معثالٌ    1111و دیگعرای بیشعتر از    1111توجه : زمانیكه یكی از گرهای شما کمتعر از  

 :توانیم عمل تفریق را انجام دهیم : حال می 1111=  11+1111جم  کنیم به این صورت :  1111گرای دوم را با 

 و بقیه محاسبات دقیقاٌ مانند حال  قبل خواهد شد   90 = 6360 – 6450 
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  تشخیص فاصله با استفاده از درجه بندی میل ) تكنیک دوم (
 توجه ! : این تكنیک همان روش ساده شده تكنیک قبلی می باشد . 

 

 میل استفاده کنید .  71گرا با تفاوت حداقل  3ی توانید از توجه  : شما در این تكنیک م

شما تپه ای را در دوردس  می بینید و می خواهید بدانید فاصله تان با تپعه معورد نظعر چقعدر معی باشعد . در        .7

 محلی که ایستاده اید گرای تپه را بگیرید . 

 

میل اختالف با گعرای قبلعی    71ندازه حال به صورت عمود بر گرای قبلی حرک  کنید تا زمانیكه حداقل به ا .3

 میل (  31داشته باشید ) به عنوان مثال در این قسم  

میعل بایعد مسعاف      71توجه : هر چقدر هدف شما دورتر باشد بعرای رسعیدن بعه اخعتالف حعداقل      

میعل اخعتالف    71بیشتری را بپیمایید و هر چه هدف شما نزدیكتعر باشعد بعرای رسعیدن بعه حعداقل       

 اصله کوتاهتری اس  . نیازمند طی ف

 

 متر (  3.3یارد یا  71در این حال  فاصله طی شده را اندازه بگیرید ) به عنوان مثال  .8

توجه : شما می توانید این فاصله را بر اساس هر واحدی که می خواهیعد انعدازه بگیریعد امعا دقع       

 د . فاصله تا هدف نیز بر اساس همان واحد اندازه گیری خواهد ش      کنید که 

 حال محاسبات را برای تخمین فاصله تا تپه انجام دهید .  .1

 

1. Mil  1. Tangent  

1. 10 3. 101.86 

3. 20 71. 50.923 

77. 30 73. 33.943 

78. 40 71. 25.452 
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در این قسم  جدولهایی وجود دارد که محاسبات گفته شده در قسمتهای  قبلی را فوق العاده ساده تر می کند . 

 رفته و آنها را به نقشه متصل کرده و یا اینكه همواره همراه خود داشته باشید . می توانید این جدولها را پرین  گ

 

 
در این قسم  مثالی را مشاهده می کنید که روش کشیدن موقعی  شما را بر روی نقشه با توجه به فاصله و گعرای  

 شما نسب  به هدف  آموزش می دهد  .
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  زش داده شدهکشیدن نقشه مسیر با استفاده از تكنیكهای آمو

این تكنیک زمانی که شما نقشه ای از منطقه ندارید و می خواهید نقشه منطقه را بكشید بسیار موثر اس  . در اینجا 

 مثالی مطرح شده اس  . 

از محل کمپ خود اهداف و برجستگیهایی که قابل رویع  باشعند را انتخعاب کنیعد و دو گعرا را بعرای آنهعا         .7

یک گرا را دقیقاٌ از محل کمپ خود بگیرید و گعرای   –ه ، تپه ، برج و رودخانه بدس  بیاورید . برای دریاچ

 بعدی را به صورت عمود بر گرای قبلی و با فاصله ای مشخص اندازه بگیرید . 

با استفاده از گراهای خوانده شده ، فاصله خود را تا هر کدام از اهداف نمعایش داده شعده در شعكل حسعاب      .3

 ه ، برج و رودخانه ( کنید . ) تپه ، دریاچ

. بر روی یک برگ کاغذ ، برای شروع محل کمپ خود را در یک نقطه فرضعی بكشعید و دقع  کنیعد کعه        .8

شمال نقشه باالی کاغذ شما باشد . با استفاده از شمال مغناطیسی نیازی به استفاده از تبدیل شمال مغناطیسی بعه  

 شمال نقشه نیس  . 

قرار دادن کمپ در آن با توجعه بعه گراهعایی کعه از دریاچعه ، تپعه ، بعرج و         با استفاده از یک زاویه سنج و  .1

 رودخانه داشتید تیكهایی بر روی گوشه های زاویه سنج بكشید .

با استفاده از قطب نمای خود و با توجه به فواصلی که قبالٌ حساب کرده اید و همچنین تیكهایی کعه زده ایعد    .1

 شید و آن را مشخص کنید . هر کدام از عوارض را بر روی نقشه بك

توجه : هنگامی که از قطب نما برای کشیدن عالئم اسعتفاده معی کنیعد تصعمیم بگیریعد کعه از چعه واحعدی بعرای          

شمارش استفاده می کنید ) متر / یارد / فوت و ... ( انتخاب ایعن واحعد آزاد اسع  ولعی بععد از آن کلیعه انعدازه        

 ود . گیریهای شما بر اساس همین واحد خواهد ب

 حال می توانید جزئیاتی مانند درختان و یا چیزهای دیگر را نیز به نقشه خود اضافه کنید .  .1
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 مراحل کشیدن نقشه منطقه  
 مرحله اول : 

    از محل کمپ خود ، عوارض طبیعی و غیر طبیعی که قابل روی  هستند را انتخاب کنید و برای هعر کعدام از

دریاچه ، برج ، رودخانه ( یک گعرا از محعل کمعپ شعما و گعرای دوم از      آنها دو گرا بدس  آورید . ) تپه ، 

متری ( و با توجه به مطالب گفته شده در قبعل   11فاصله ای مشخص نسب  به کمپ شما و عمود بر آن ) مثالٌ 

 فاصله کمپ تا محلهای گفته شده را بدس  آورید . 

 

 مرحله دوم : 

 کمپ خود را تا هر کدام از نشانه ها حساب کنید . مانند زیر .  با استفاده از گراهای بدس  آمده ، فاصله 

 

 
 

 مرحله سوم : 

 بر روی یک برگ کاغذ محل کمپ خود را بكشید 

 ) دق  کنید که شمال مغناطیسی به سم  باال باشد (  
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 مرحله چهارم 

 ایی که با رنعگ قرمعز   مرکز زاویه سنج را بر روی محل کمپ گذاشته و گراهای اندازه گیری شده را با تیكه

 در شكل نمایش داده شده اند مشخص کنید . 

 
 

 مرحله پنجم : 

        با استفاده از قطب نمای خود ، مسافتهای اندازه گیری شده برای هر کدام از نشعانه هعا را بعا توجعه بعه گعرای

 تیک خورده مشخص کنید . 
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 مرحله ششم : 

شده توسط شما ) تپه ، دریاچه ، برج و رودخانه ( شعما معی توانیعد    بعد از کشیدن تمامی نشانه های در نقشه ترسیم 

 موارد دیگر را مانند راه ، درختان و حتی مقیاس متراژی که با آن نقشه را کشیده اید به این مجموعه اضافه کنید . 

    وقتی کار به پایان رسید ، شما نقشه ای با دق  باال خواهید داش  که می توانیعد پیمعایش

 روی این نقشه ثب  و در هر لحظه موقعی  خود را به راحتی بردس  آورید .  خود رابر
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 زمانهای استراح   –ذخیره کردن انرژی 
تمام اعضای گروه در طول پیاده روی نیاز به استراح  دارند . می خواهیم بدانیم این استراحتها بعر چعه مبنعایی بایعد اتخعاذ      

 .  ودش

 ساع  پیاده روی باشد . این کار باعث کم شدن  7دقیقه برای هر  1زمانی معادل  یک زمان استراح  مناسب می تواند

 تولید اسید الکتیک در بدن می شود . 

  اسید الکتیک حاصل سوختن گلوکز در هنگام فعالی  عضالت شما می باشد که باعث احساس خستگی در عضالت می

 شود . 

 تولید می شود و در بدن باقی می ماند .  هنگامی که شما توقف می کند ، همچنان اسید الکتیک 

  دقیقه استراح  کنید این تولید اسید الکتیک مشكلی ایجاد نمی کند .  1در صورتیكه شما کمتر از 

  دقیقه استراح  کنید ، ممكن اس  احساس کنید که عضالت شما بسیار خسته و کوفتعه شعده    1اگر شما برای بیشتر از

 اند . 

 

  دقیقه افزایش دهید تا اسید الکتیک به صورت کامل از سیسعتم   31اس  زمان استراح  خود را تا در چنین حالتی بهتر

  بدن شما خارج شود .

 

 تنفس صحیح   –ذخیره کردن انرژی 

  . تنفس صحیح یكی از بهترین راههای ذخیره انرژی و جلوگیری از خسته شدن در هنگام پیاده روی می باشد 

 

  با سرعتی حرک  کنید که تنفس شما منظم باشد و به اصطالح قادر باشید در حین پیاده روی شما باید  –تنفس ریتمیک

 صحب  کنید . 

 

   در صورتیكه نمی توانید به صورت منظم نفس بكشید و یا اینكه اینقدر نفس ندارید که در حین پیاده روی صحب  نیعز

 را کم کنید .  بكنید در نتیجه سرع  شما بیشتر از حد توان شما اس  و باید آن

 

  .  بهترین راه برای کنترل گام برداری شما هماهنگ کردن ریتم قدم برداری و استراحتهای شما با ریتم تنفس شما اس 

    در صورتیكه کوله سنگینی حمل می کنید ، از مسیر سختی عبور می کنید و یا در شرایط سخ  مشغول صععود هسعتید

 ود . در این حال  : ریتم تنفس شما از حال  عادی خارج می ش

 

  . قدمهای خود را آهسته تر بردارید تا کنترل تنفس خود را داشته باشید 

 

  . هنگامی که بار کم شد می توانید مجدداٌ به حال  قبلی باز گردید 
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جعزوه  در پایان ، با تشكر از شما دوس  عزیز ، خواهشمند اس  در صورت مشعاهده هعر گونعه ایعراد و یعا تنعاقض در ایعن        

 زیر اعالم دارید . های فدراسیون کوهنوردی و یا آدرس ایمیل کارگروه آموزشآموزشی ، مراتب را به 

info@mfi.ir  
hamid.shafaghi@gmail.com 

 

 مراج  : 

http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Landforms 
http://www.armystudyguide.com 
http://www.mapnavigation.net 
http://landnavigation.org 

skills/-hiking.com/navigation-of-http://www.abc 

orienteering.org-http://www.learn 
  

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Landforms
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Landforms
http://www.armystudyguide.com/
http://www.armystudyguide.com/
http://www.mapnavigation.net/
http://www.mapnavigation.net/
http://landnavigation.org/
http://landnavigation.org/
http://www.abc-of-hiking.com/navigation-skills/compass-navigation.asp
http://www.abc-of-hiking.com/navigation-skills/compass-navigation.asp
http://www.learn-orienteering.org/
http://www.learn-orienteering.org/

