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  واژه نامه جغرافيا

Geography Dictionary 

  .شود یا اندازه گرفته ميه است آه از سطح تراز دريك ناحي یارتفاع ، بلند) :  Altitude( ارتفاع 

  . است  یجنوب 66   30از قطب جنوب در عرض  یره اير داي، تصو یره قطبيدا) :  Antarctic(  یره قطبيدا

 ید با استوا ميآه خورش یه ايزاو( د ياست آه انحراف خورش 8ر به شكل يك تصويآنالما ) :  Analemma( آنالما 

) از همان مكان ( ن يك زمان معيرا در هر روز در  یك عكس فورياگر . دهد يهر روز سال نشان م یرا برا) سازد 

ن از ين است آه زميل آن ايدل .ك شكل آنالما را درست خواهد آرد يد يكسال خورشي یدر ط. د يريد بگياز خورش

  .ست يره آامل نيك دايد يمحور خود انحراف داشته و مدار آن به دور خورش

مثل ( اره قرار گرفته اند يك سيمخالف  یك جفت نقطه هستند آه در دو سويپودها  یآنت) :  Antipodes( پود  یآنت

  ) .قطب شمال و جنوب 

ا يگر در دريره هستند آه با همدياز جز یريا زنجي یر مجموعه ايلجزامجمع ا) :  Archipelago( ر يمجمع الجزا 

 .انوس قرار دارند يا اقي

شمال در اطراف  66   30در عرض  یره فرضيك دايشمال  یره قطبيدا) :  Arctic circle( شمال  یره قطبيدا

  .قطب شمال است 

 یانوس ميا اقيا يرا در در یريل جزاياز مرجانهاست آه تشك) از حلقه  یا بخشي( ك حلقه يآتول ) :  Atoll( آتول 

  .دهند 
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 یم)  یك خط طولي(  ك خط در جهت ساعتگرد با نصف النهارياست آه  یه ايموت زاويآز) :  Azimuth( موت يآز

  . سازد 

زوباس يآه ا( عمق  یاز آب بدون آنتورها یاز حجم یه امتر ، نقشيك نقشه باسي) :  Bathymetric( متر يثنقشه با

  .است ) شوند  یده مينام

  ) .ج است يو معموًال آوچكتر از خل( احاطه شده است  یاست آه از چند جهت توسط خشك یتنگه ، آب) :  bay( تنگه 

  . تند هستند  یب هايش  با یگر هستند آه به شكل تپه ايهمد یمسطح رو یك بات سنگ هاي) :  Butte( بات 

  .شود  یحفر م یاريا آبيحمل و نقل  یك آبراه ساخته دست بشر است آه براي) :  Canal( آانال 

ن حفر يب تند است آه اغلب توسط رودخانه در زميبا ش یواره هايبا د یقيون ، دره عميآان) :  Canyon( ون يآان

  .شود  یم

  .ش رفته است يا رودخانه پياچه يانوس ، دريا ، اقيل دراست آه به داخ یك نقطه از خشكي) :  Cape( دماغه 

  .آشد  یاست آه نقشه م یآس) :  Cartographer( نقشه آش 

  .ند يگو یم یمطالعه و رسم نقشه را آارتوگراف) :  Cartography(  یآارتوگراف

  .ا آوه است يا در تپه ين و يك گودال بزرگ در زميغار ) :  Cave( غار 

ر ياست آه از مرآز تصو ی، نصف النهار ینصف النهار مرآز) :  Central Meridian(  یزنصف النهار مرآ

  .ر است يم است آه محور تقارن تصويك خط مستقيگذرد ، آه اغلب بصورت  یم

ن يمثل تونل انگلستان همچن( آند  یك است آه دو حجم آب را به هم متصل ميك راه آب باري) :  Channel( تونل 

  .است  یآاف یرانيآشت یا لنگرگاه است آه عمق آن برايز رودخانه ا یتونل بخش
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  .ب تند سنگ و خاك است يصخره سطح با ش) :  Cliff( صخره 

استفاده  یابيجهت  یدهد و برا یشه شمال را نشان مياست آه هم یك قطب نما دستگاهي) :  Compass( قطب نما 

  .شود  یم

غرب ،  نقشه است و شمال ، جنوب ،  ینشان دادن جهت رو یرز آمپاس برا) :  Compass Rose( رز آمپاس 

  .دهد  ینقشه نشان م ین آنها را روينا بيب یجهت ها یشرق و بعض

ك ين صورت است آه يك نوع نقشه به اي یر مخروطيتصو) :  Conic Projection(  یمخروط یرسازيتصو

سپس مخروط را . شود  یر ميسطح مخروط تصو یآره بر رو یوات ريده شده و جزئيچيپ یمخروط به دور آره ا

  .آنند  یك سطح صاف باز ميبصورت 

قا ، قطب يآفر: هفت قاره امروزه شامل. شوند  یم مين به قاره ها تقسيزم یرو یها یخشك) :  Condtinent( قاره 

  . یجنوب یكايو آمر یشمال یكايا ، اروپا ، آمريا ، استراليجنوب ، آس

  .آند  یاست آه نقاط هم ارتفاع را به هم متصل م ینقشه توپوگراف یرو یآنتور خط:   ) Contour( آنتور 

 یآه از سنگ ها يیها یخشك ن آب توسطيشكل از آب در ساحل است ، ا یج آوچك نعليك خلي) :  Cove( ج يخل

  .ل شده اند احاطه شده است يسست تشك

ده شدن يچينقشه است آه از پ ینوع یر استوانه ايك تصوي) :  Cylindrical Project(  یاستوانه ا یرسازيتصو

سپس استوانه را به . شود  یسطح استوانه درست م یات آره بر روير آردن جزئيبه دور آره و تصو یاستوانه ا

ن انحراف را در يشتريل بيمستط ینقشه ها. د يآ یل در ميصورت سطح صاف باز آرده و بصورت نقشه مستط

  .دارند  یقطب ینواح

  ) شده است  یادينقشه اغراق ز یدر رو یه قطبيعلت آن است آه در اندازه ناح( 
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  .درجه است  360ره يك داي. شود  ینوشته م 0است آه بصورت  یريدرجه واحد اندازه گ) :  Degree( درجه 

 ینوشته م 10 0   30/رت م درجه بصويمثال ده و ن یبرا. شود  ینشان داده م /قه است آه با سمبل يدق 60هر درجه 

  .شود 

لت ، ماسه و سنگ يو از س. شود  یل مين پست و مرطوب است آه در دهانه رود تشكيك زميدلتا ) :  delta( دلتا 

) شه ينه هم( دلتا اغلب اوقات . شود  یل مين دست رودخانه آورده شده تشكيآوچك آه توسط رودخانه به پائ یها

  ) به شكل مثلث است  یونانيك حرف يدلتا   .شود  یم         دهيل دلتا ناميدلن يبه هم( ك مثلث است يبصورت 

  .نامند  یابان ميخشك را ب یلين خيك سرزمي) :  Desert( ابان يب

شه در يشوند و هم یجاد ميله باد ايدونها به وس است آه از ماسه ساخته شده ، یا برآمدگيك تپه ي) :  Dune( دون 

  . ر هستند ييحال تغ

  .ا و اروپا است يا ، استراليقا ، آسيافر: شامل  یمكره شرقين) :  Eastern Hemisphere(  یمكره شرقين

 عت بدهديک واحد فاعله در طبيل يستم ،بخشى از جامعه و بوم که تشکياکوس Ecosystemاکوسيستم  

  .ن دو قطب شمال و جنوب است ين در فاصله بيبه دور زم یره فرضيخط استوا دا) :  Equator( خط استوا 

  .رسد  یانوس ميا اقيا ياست آه رودخانه به در یمصب محل) :  Estuary( مصب 

  .ب تند هستند يبا ش یآن صخره ها یواره هايا است آه دياز در یليكه طويورد باريف) :  Fjord( ورد يف

 یته ، نوع ، اندازه و ارزش درختان در نواحياست آه دانس ینقشه جنگل ، نقشه ا) :    Forestry map(نقشه جنگل 

  .آن مشخص شده است 

  .ن است يمطالعه سطح زم یجغراف) :  Geography(  یجغراف
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ن يب اشكال زمياست آه ساختار و ترآ ینقشه ا ین شناسيك نقشه زمي) :  Geologic map(  ین شناسينقشه زم

ن لغزش در آن نشان داده يزم یو نواح ینير زميز یزلزله ، آب ها یها و انواع سنگ ها ، گسل ها یود آانمثل وج

  .شده است 

و ( ن يل شكل سطح زميتشك یدر علوم است آه درباره چگونگ یمبحث) :  Geomorphology(  یژئومورفولوژ

  .آند  یبحث م  )ارات يگر سيد

  . آند  ین فوران ميزم یآب و بخار از آن به رو یاست آه گاه یعيآب گرم طبك چشمه يزر يژ) :    geyser (زر يژ

 يیايستم مختصات جغرافيك سي) :  Geographical Coordinade System(  يیايستم مختصات جغرافيس

  . آند  یاستفاده م یسطح آرو ینشان دادن نقاط رو یبرا يیاياست آه از طول و عرض جغراف یستميس

  .خ است يزر حرآت آهسته رودخانه يگال) :  Glacier( زر يگال

اس طول و  یپ یدستگاه ج. است  یآرو یابيستم مكان ياس مختصر عبارت س یپ یج) :  GPS( اس  یپ یج

  )آند یافت مياطالعات را از ماهواره ها در(د يگو یق را به شما ميدق يیايعرض جغراف

( احاطه شده و بزرگتر از تنگه  یاز آن توسط خشك یت آه قسمتاس) ا يا دري( انوس ياز اق یبخش) :  gulf( ج يخل

bay  ( است.  

  .ه برآمده است يك ناحيتپه ) :  hill( تپه 

  .ن است يك سطح زميخ شناور نزديم از يغه ضخيك تي یخيپوسته ) :  ice shelf(  یخيپوسته 

   ین الملليخ بيخط تار) :  International Date Line(  ین الملليخ بيخط تار
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 )IDL  (شمال  –جنوب  یك خط فرضي ) یخ عوض ميانوس آرام است آه در آن تاريدر اق) در نصف النهار هجدهم 

پر  یست و اطراف نواحيم نيك خط مستقي یواقع IDL. ك روز جلوتر از غرب آن است يم يتقو IDLشود در شرق 

  . د يآ یگزاگ در ميت بصورت زيجمع

  . است آه توسط آب احاطه شده است  یاز خشك یره بخشيجز) :  island( ره يجز

آند و دو طرف آن  یبزرگ را به هم متصل م یاست آه دو خشك یاز خشك یكيتنگه نوار بار) :  isthmus( تنگه 

  .آب است 

 یده در نقشه را معرفاستفاده ش یك جدول آوچك در نقشه است آه سمبل هاي  )ا راهنما ي( ه نقشه يآل) :  key( د يآل

  .آند  یم

از  یر آبيا تپه زي یاز خشك یكه ايالگون ، آب آم عمق است آه در طول ساحل با بار) :  Lagoon( الگون 

  .شود  یانوس جدا مياق

ت ين محل و موقعييتع یآه برا) ا آوه ياچه يمثل در(  یعيا طبي یخيلند مارك هر اثر تار) :  land mark( لندمارك 

  .رود  یه آار مب یابي

ك مكان مشخص از خط ي یا جنوبي یشمال یه ايفاصله زاو يیايعرض جغراف) :  Latitude(  يیايعرض جغراف

و عرض  یقطب شمال نود درجه شمال يیاياستوا صفر درجه است عرض جغراف يیايعرض جغراف. استوا است 

  .است  یقطب جنوب ، نود درجه جنوب يیايجغراف

استفاده  یك جدول آوچك است آه سمبل هاي) شود  یده ميز ناميد نيآه آل( ك نقشه ي یراهنما: )  Legend( راهنما 

  .دهد  یح ميشده در نقشه را توض

ك مكان مشخص از خط ي یا غربي یشرق یه ايفاصله زاو يیايطول جغراف) :  Longidtude(  يیايطول جغراف

. صفر درجه است  يیايچ انگلستان ، طول جغرافينويدر گر .گذرد  یچ انگلستان مينوياست آه از گر یجنوب –شمال 
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)  Midway(  یدوير ميجزا. شود  یاد ميز يیايد طول جغرافيا غرب دورتر برويچ به شرق ينويو هر چه آه از گر

  .دارند ) آره  یچ در روينويدرست نقطه مخالف گر  (درجه  180 يیايانوس آرام طول جغرافيدر اق

در واقع . مختلف وجود دارد  یاستفاده ها یانواع مختلف نقشه برا. ك محل است ي یميش ترسينما) :  map( نقشه 

اشكال  یه برايم ناحيدر ترس یمتفاوت یمختلف دقتها ینقشه ها. است  یسه بعد یايك دنياز  یش دو بعدينقشه نما

 یدهند نقشه ها یه را نشان ميناح كيآه به دقت  يینقشه ها          .دارند  يیايده ها ، فواصل و جهات جغرافيپد

  آه شكل موضوعات را آامًال يینقشه ها) . معادل آلبرس است  یك مثال نقشه مخروطي.( شوند  یده ميمعادل نام

 یدهند نقشه ها ینشان م یرا به درست ین نواحيآه فاصله ب يینقشه ها. شوند  یده مينام یقيآنند نقشه تطب یمنعكس م

 )equi-distant  (شوند  یده ميم فاصله نامه )م ينقشه خط مستق ین دو نقطه در رويد آه فاصله بيتوجه داشته باش

ه نقشه يشب( نقشه  یح هستند آه بر رويصح یازمند قطب نماين یابيجهت  ینقشه ها) است  یك منحنينبوده و 

mercator  ( رسم شده باشد.  

ك رسم دو ينقشه . م نقشه ها وجود دارد يترس یبرا یاديز یراهها) :  map projections( نقشه  یرسازيتصو

م نقشه را يروش ترس. تواند درست باشد  یك نقشه از همه نظر نمي. است ) ك آره ي(  یاز سطح منحن یبعد

انواع مختلف . آنند  یل ميتبد یك نقشه دو بعديرا به  یرا آارتوگراف ها سطح سه بعدينامند ز یم یرسازيتصو

ه ها را بد ياما ناح. ها جهات را مدنظر دارند  یرسازيتصو یبعض. وجود دارد یمختلف یه هااستفاد یرسازيتصو

  ) . نسون يراب یرسازيه تصويشب. ( دهند  ینشان م

ن يب یسه با فاصله واقعينقشه در مقا ین دو نقطه روين فاصله بياس نقشه نسبت بيمق) :  map scale( اس نقشه يمق

  .است  نيزم یهمان دو نقطه در رو

ا آب شور مزه مناطق مرطوب است آه در طول رودخانه ، تاالب يا شور ين يريك نوع آب شي) :  marsh ( مرداب 

  .آنند  یرون آب رشد مياهان مرداب به سمت بيو گ. شوند  یدا ميا سواحل پياچه ها ي، در
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 یرسازيك تصوي( نقشه چهارگوش  یر مرآاتور نوعيتصو) :  Mercator Projection( مرآاتور  یرسازيتصو

) م هستند يبصورت خط مستق يیايخطوط طول و عرض جغراف( نشان داده  یاست آه جهات را به درست)  یاستوانه ا

 یرسازيتصو) هستند  یقطب ها بزرگتر از اندازه واقع      مثال یبرا( ر نشده اند يتصو یه ها به درستياما ناح

در  یابيجهت  یرا برا یاستوانه ا یرسازين بار تصوياول یگرادوس مرآاتور برا. مناسبند  یابيجهت  یور برامرآات

  .به آار برد  1569سال 

است آه به  يیاياز طول جغراف) ره بزرگ يك داي(  یره ايك آمان دايك نصف النهار ي) :  meridian( نصف النهار 

ن ياول. آند  یرا دارند به هم متصل م يیايرا آه همان طول جغراف یام نقاطشمال و جنوب متصل بوده و تم یقطب ها

  .گذرد  یچ انگلستان مينوياز گر) صفر  يیايطول جغراف( نصف النهار 

ك يتند در  یب هايبا ش یواره هايبا د یك برآمدگين است آه بصورت ياز اشكال سطح زم یكيمزا ) :  mesa( مزا 

  .د يآ یدر مناطق خشك بوجود م  ن مسطح است و معموًاليزم

است  ینوسير شده سياز نقشه تصو ید نوعيمالو یرسازيتصو) :  Mollweide Projection( د يمالو یرسازيتصو

استوا بوده اما  یمواز يیايخطوط عرض جغراف. نشان داده شده است  یضيك بين در يآه در آن تمام سطح آره زم

 ین خطا در لبه هايشتريحداقل آردن خطا است ب یك روش برايجه ينت هستند در یبصورت منحن يیايطول جغراف

  .د ابداع شد يتوسط آارل مالو 1805در سال  یرسازين نوع تصويا. است  یضيب

 ین آوه در رويبلندتر. ن است يزم یبر رو –مرتفع تر از تپه  –ار مرتفع يك مكان بسيآوه ) :  Mountain( آوه 

  .ن آوه اورست است يزم

ن است آه در شمال خط استوا ياز آره زم یمه اي، ن یمكره شمالين) :  Northern Hemisphere(  یره شمالمكين

  .قرار دارد 
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ن است يزم یمكره شماليدر ن ینقطه ا یسيقطب شمال مغناط:   ) North Magnetic Pole(  یسيقطب شمال مغناط

در حال . ستد يا یم یعقربه آمپاس عمود یسيغناطدر قطب شمال م. دهد  یشه آن را نشان ميآه عقربه آمپاس هم

  ) .ر است ييشه در حال تغيهم یسيمكان قطب شمال مغناط( ن نقطه در شمال آانادا است يحاضر ا

ن نقطه است و از استوا نود ياست آه دورتر یمكره شماليدر ن یقطب شمال نقطه ا:   ) North Pole( قطب شمال 

  .درجه فاصله دارد 

  .ز است يابان است آه آب دارد و حاصلخيدر ب یمكان) :  Oasis( واحه 

شتر از يانوسها بياز آب شور است آه قاره ها را احاطه آرده است ، اق یانوس حجم بزرگياق) :  Ocean( انوس ياق

  .پوشانند  ین را ميدو سوم سطح آره زم

( نقشه است آه اصوًال  ینوع یر ارتوگرافيتصو) :  Orthographic Projection(  یارتوگراف یرسازيتصو

دهد  ینشان م یك آره را به خوبين خطا را داشته اما يشتريب ین نقشه نواحيدر ا. آند  یم ميك آره را ترسي)كطرف ي

.  

) ح يعملكرد صح یبه معن( ك يارتوفان یرسازيتصو) :  Orthophanic Projection( ك يارتوفان یرسازيتصو

مسطح  یضويك بي ین را رويع است آه زميبا آاربرد وس یاز نقشه ها یو نوعنسون است يراب یرسازيهمان تصو

با استوا بوده اما طول  یمواز يیاي، خطوط عرض جغراف یآاذب استوانه ا یرسازين تصويدهند در ا ینشان م

اما .  به دقت نشان داده شده اند ینسون ، نواحيراب یرسازيدر تصو. هستند  یضويب یبه صورت آمانها يیايجغراف

ن نوع از يا  )باشند يم یمثال خطوط قطب نما به صورت منحن یبرا( خطا هستند  یدارا يیايفواصل و جهات جغراف

  .نسون اختراع شد يتوسط آرتور راب 1963ن بار در سال ياول یبرا یرسازيتصو

 یغرب – یشرق      رهيك داياز  یرياز نقشه است آه تصو یخط)  يیايعرض جغراف( مدار ) :  Parallel( مدار 

  .شود یرنده استوا رسم ميبا سطح در برگ یك صفحه موازي ین رويآره زم یاست آه رو
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  .است آه از سه طرف توسط آب احاطه شده است  یازخشك یقسمت:   ) Peninsula( ره يشبه جز

ه مثل آوهها ، يك ناحي یعيطب یكيزياست آه اشكال ف ی، نقشه ا یكيزينقشه ف) :  Physical map(  یكيزينقشه ف

  .دهد  یاچه ها و رودخانه ها را نشان ميدر

  .آن آم است  یرات ارتفاعيياست آه تغ ین مسطحيسرزم:   ) Plain( دشت 

ك يات آره در يك نوع نقشه است آه جزئيمسطح  یرسازيتصو) :  Planar Projection( مسطح  یرسازيتصو

به سمت لبه ها  یاستوانه ا یآند نقشه ها یجاد ميك نقشه چهارگوش را اير شده و يتصو) ك سطح مسطح ي( صفحه 

  .ن خطا را دارند يشتريب

آنها )  یت عموديه وضعو ن( اشكال  یت افقياست آه فقط وضع ینقشه ا) :  Planimetric Map(  یمترينقشه پالن

  . یتوپوگراف یدهد مثل ارتفاع در نقشه ها یرا نشان م

  . رامون خود مرتفع تر است يپ ینهاين است آه از زميه مرتفع و مسطح زميك ناحي) :  Plateau( فالت 

استانها  الت ها ،يآشورها ا یاسيس یمثل مرزها یاست آه اشكال فرهنگ ینقشه ا) :  Political Map(  یاسينقشه س

  .دهد  یو شهرستانها را نشان م

  .اچه آوچكتر است يمحاصره شده و از در یاز آب است آه با خشك یحجم آوچك) :  Pond( حوضچه 

  .درخت دارد  یده شده و فقط تعداد آمياست آه با علف پوش یعين مسطح و نسبتًا وسيزم) :  Prairie( چمن زار 

است  ینصف النهار  )صفر درجه  يیايطول جغراف( نصف النهار مبدا :  ) Prime Meridian( نصف النهار مبدأ 

  .گذرد  یچ انگلستان مينويآه از گر
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مثل سطح  یمنحن یمثًال سطح سه بعد. است یگريز ديز به صورت چيك چيش ينما) :  Projection(  یرسازيتصو

،  یاستوانه ا: عبارتند از  یرسازيتصو یسه نوع اصل. شود  یش داده ميمسطح نما ین به صورت نقشه دو بعديزم

  . و مسطح  یمخروط

)  یمواز( خطوط  یچهار پهلو است آه توسط دو سر یه ايك چهارگوش ناحي) :  quadrangle( چهارگوش 

  .ك نقشه احاطه شده است يدر ) نصف النهار (  يیايخطوط طول جغراف یو دو سر يیايعرض جغراف

  .ا ارتفاعات بلند است ياز آوهها و یا رهيك سلسله زنجي) :  range( سلسله 

  .آورد  یف را بوجود ميسطح آب رد یكيمرجانها در نزد یر آبيرشد ز) :  reef( ف ير

 یه ها برايمختلف و سا یاست آه در آن رنگها یك نقشه توپوگرافينقشه برجسته : )  relief map( نقشه برجسته 

  .رود  ینشان دادن ارتفاعات مختلف به آار م

  . رود  یره آب به آار ميذخ یاچه ساخته دست بشر است آه برايمخزن ، در) :  Reserrior( زن مخ

  .زد ير یانوس ميا اقيا ياست آه معموًال به در یاز آب جار یحجم بزرگ) :  river( رودخانه 

ن يدهد ا ینشان مبزرگ و آوچك را  ی، شهرها یو فرع یاصل ینقشه راه ، بزرگراهها:   ) road map( نقشه راه 

ا آمپ ها را به يمثل محل پارك و  یگريد ديرود و اغلب اوقات اطالعات مف ینوع نقشه توسط مسافران جاده به آار م

  .دهد  یمسافران نشان م

از نقشه است آه  ینسون نوع پرآاربرديراب یرسازيتصو) :  Robinson Projection( نسون يراب یرسازيتصو

ك استوانه آاذب يشود در واقع در داخل  ینشان داده م یو تحتان یبا سطوح مسطح فوقان یضيك بين داخل يدر آن زم

 یضويب ین خطوط به صورت آمانهاياستوا بوده اما هم یمواز يیايخطوط عرض جغراف یرسازين تصوي، در ا

   . خطا هستند  یاشوند اما فواصل و جهات دار یش داده مينما یبه درست ینسون نواحيراب یرسازيدر تصو. هستند 
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توسط  1963ن بار در سال ياول یرسازين نوع تصويا) هستند  یمثال خطوط قطب نما به صورت منحن یبرا( 

  .ند يگو یز مين) ح يش صحينما یبه معن( ك يارتوفان یرسازينسون ابداع شد آه به آن تصويراب

  .است   نيزم یهمان دو نقطه رونقشه به فاصله  یاس نسبت فاصله دو نقطه رويمق) :  scale( اس يمق

ا يكطرف و يا ممكن است از يدر. انوس متصل است ياز آب شور است آه معموًال به اق یحجم بزرگ) :  sea( ا يدر

  .احاطه شود  یاز همه جهات توسط خشك

  .انوس است يا اقيا يسطح تراز ، ارتفاع در) :  Sea Level( ا يسطح تراز در

نقشه است آه در آن خطوط  یرسازيك نوع از تصوي) :  Sinusoidal Projection( دال ينوسئيس یرسازيتصو

در اطراف نصف النهار مبدأ  يیها یبصورت منحن يیاياستوا بوده و خطوط طول جغراف یمواز يیايعرض جغراف

  .هستند 

ر ياوقات توسط جزااست و اغلب  یخط ساحل یانوس است آه موازيا اقيا ياز در یبخش) :  sound( ا بغاز يتنگه 

  .شود  یجدا م یك به هم از خط ساحلينزد

  .نامند  ین رود را منشأ رود مينقطه آغاز) :  Source( منشأ 

  .ن آه در جنوب خط استوا است ياز آره زم یمه اين:   ) Southern Hemisphere(  یمكره جنوبين

ن يزم یمكره جنوبيدر ن ینقطه ا یسيقطب جنوب مغناط) :  South Magnetic Pole(  یسيقطب جنوب مغناط

ن يدر حال حاضر ا. ستد يا یم ین نقطه عقربه بصورت عموديدهد در ا یاست آه عقربه قطب نما آن را نشان م

  ) . ر است ييو محل آن دائم در حال تغ( نقطه در ساحل قاره قطب جنوب است 

ن نقطه است و فاصله آن از يتر یآه جنوبن است يزم یمكره جنوبيدر ن ینقطه ا) :  south pole( قطب جنوب 

  .است  یدرجه جنوب 90استوا 
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  .آند  یگر وصل ميكدياز آب است آه دو حجم بزرگ آب را به  یكيحجم بار) :  Strait( كه يبار

با آب فراوان دارد و درخت  یو اسفنج ین گلين است آه زميرين مرطوب با آب شيك نوع زمي) :  Swamp( باتالق 

  .د يرو یدر آن م یاديو بوته ز

  .است آه در آن ارتفاع نقاط نشان داده شده است  ینقشه ا) :  Topographic map(  ینقشه توپوگراف

  .زد ير یاست آه به داخل رودخانه بزرگتر م یا رودخانه اينهر ) :  Tributary(  یشاخه فرع

  .قه شمال است يدق یدرجه و س 23در  يیاياز عرض جغراف یخط فرض) :  Tropic of cancer( رأس سرطان 

  .است  یقه جنوبيدق یدرجه و س 23در عرض  یفرض یخط) :  Tropic of Capricorn(  یرأس الجد

  .است  ین رأس سرطان و رأس جديگرم ب يیه استوايناح) :  Tropics( مدارات 

  . طين شرايبا سردتر  درخت سرد ، یه بيناح:   ) Tundra( تندرا 

     .شود  یم شود آبشار درست یم یب جارين شيشتريآه رودخانه با ب یزمان) :  Water fall( آبشار 

دهد  ینشان م یك دوره زمانيرا در  يیط آب و هواياست آه شرا ینقشه ا) :  Weather map(  ینقشه هواشناس

  .دهد  یرا نشان م …، تگرگ ، مه ،  باران ، برف  ن نقشه ها ، طوفانها ، جبهه ها ، دما ،يا

  .ن دو آوه است يمنطقه پست ب) :  Valley( دره 

آند ، الوا ، خاآستر و  یآتشفشان فوران م یوقت. ن است يك شكاف آوه مانند در پوسته زمي) :  Volcano( آتشفشان 

  . زد ير یرون مين بيداغ از اعماق زم یگازها

  .است   )ا ينگه دنيا ي( كا يآمر یبرا یگرينام د) :  Western Hemisphere(  یمكره غربين



 
 

www.Persiangulfstudies.com                                                                                     Info@persiangulfstudies.com 
 

 یژن آمين است آه اغلب مرطوب است و خاك آن اغلب اآسياز زم یه ايناح) :  Wetland( ن مرطوب يسرزم

  :در خاك مرطوب خو گرفته اند ،انواع مختلف آن شامل یاهان آن به زندگيو گ. دارد 

swap , slough , fen , bog , marsh , moor , muskey , peatland , bottomland , delmarra 

, mire , wet meadow , riparian  

شده به روش استوانه  یرسازيتصو یاز نقشه ها ینوع  Winkel Tripel Projectionنكليو يیسه تا یرسازيتصو

 1990ن روش در اواخر دهه يا. هستند  یبه صورت منحن يیايآاذب است آه هر دو خطوط طول و عرض جغراف

  ) نسون شد ين روش رابيگزيجا( افت يرواج  یجغراف ین الملليتوسط انجمن ب

 


