
 اقل امکانات موجود در شرایط سختحدجھت یابی با استفاده با 

  جھت یابی با استفاده از درختان

این روش بسیار تقریبی است و به ھیچ عنوان )سمت کوژ جنوب را نشان میدھد (خم بودن تنه ی درختان جنگل به یک جھت جنوب را به ما نشان می دھد 

  .جنبه عمومی ندارد

این روش بسیار تقریبی است و به .سمت خزه زده شمال است (بودن یک طرف از اکثر درختان جنگل جھت شمال را به ما نشان می دھد خزه زدن و یا پوسیده 

  )ھیچ عنوان جنبه عمومی ندارد

مت از درخت که حلقه اگر جایی باشیم که کنده ی درخت بریده شده وجود داشته باشد می توان بکمک حلقه ھای سنی درخت جھت یابی کرد؛ بطوریکه آن س

  .ھای سنی آن تداخل بیشتری با ھم دارند شمال را نشان می دھد 

درختى که بطور . که ھر يک از آنھا نشان يکسال عمر درخت میباشد. اى را نگاه کنید، تعدادى دواير ھم مرکز را مشاھده خواھید کرد شده اگر مقطع درخت بريده 

سمتى که دوايرش از . اى نشاندھنده عمر آن درخت در يک سمت به ھم نزديکتر شده و در سمت ديگر از ھم دور خواھند بودھ اش بتابد، دايره دائم آفتاب به تنه

آورى  الزم به ياد. ، سمت شمال میباشد ند و سمتى که دوايرش بھم نزديکتر) بعلت تابش زياد آفتاب و رشد بیشتر آن(ھم دورتر ھستند، سمت جنوب است 

  .ھا عکس اين وضعیت خواھد بود ره جنوبى سمتاست که در نیمک

یک  در ھوای برفی آن طرف از اجسام که برف بیشتری در آن سمت جمع شده است شمال را نشان میدھد الزم به توضیح است که جمع شدن برف بیشتر در

  .نقطه می تواند در اثر توپوگرافی زمین باشد لذا این روش روش چندان مناسبی در جھت یابی نیست

  جھت يابي توسط بوھا

  تشخیص بوھا راھي براي جھت يابي است

  .زيرا خوکھا نسبت به بوھا بسیار حساس بوده و نزديک سرزمینھاي بودار تغییر رفتار میدھند. برند مردم پلي نزي ھمواره در قايق ھايشان با خود خوک مي 

  .بوي سینه دريا ما را به سمت خشکي ھدايت میکند 

  .روي دريا بھتر از خشکي میتوان تشخیص داد زيرا که بوي نمک بر روي دريا مداومتر استبوھاي تازه را  

  .در صحرا ھر بويي بیانگر حضور انسان است بھترين زمان صبح زود و عصرھا میباشد وقتي که جھت باد را میتوان تشخیص داد 

  .دبوھا نزديک به سطح زمین قوي تر ھستند اگر شيء ساطع بو روي زمین باش 

   جھت یابی به کمک النه مورچه ھا

   

  .ھا را به شما نشان دھند توانند جھت ھا مي نما ھمراه نداشته باشید و ھوا ھم ابري باشد مورچه اگر قطب

بیرون ھا خاك را از النه  مورچه. باني برايشان عمل كند ريزند تا ھنگام روز به عنوان سايه خود را به سمت شرق مي  ھا خاك النه مورچه

بديھي است با شناختن . تر كار خود را انجام دھند ريزند تا ھنگام روز راحت تر كنند و آن را سمت شرق مي گاه خود را وسیع ريزند تا ذخیره مي

  .دھید شرق جھات ديگر را نیز به راحتي تشخیص مي

    جھت یابی به کمک ساعت مچی

    .ي ساده برايتان عمل كندنما تواند مانند يك قطب ساعت شما به كمك خورشید مي

  . يابي به شما كمك كنند توانند در جھت مي» عقربه ساعت شمار«و » ١٢ساعت «دار دو عامل  ھاي عقربه در ساعت

ار با اي كه عقربه ساعت شم ساز زاويه نیم) يعني درست به سمت خورشید باشد(اگر عقربه ساعت شمار را طوري بگیريد كه سايه آن منطبق بر خودش باشد، 

در اين صورت پشت سر شما شمال، دست چپ .) كره شمالي باشید اين در صورتي است كه در نیم. (دھد سازد جنوب را به شما نشان مي مي ١٢ساعت 

  .شما شرق و دست راست شما غرب است

    .ايد قبله را ھم تشخیص داده درجه به غرب منحرف شويد جھت ١٠اگر كمتر از . ايد به اين ترتیب جھت تقريبي قبله را ھم تشخیص داده

  

  جھت يابي با ساعت

  N 5/23-N 5/66محدوده شمالي بین 

  :پیدا کردن شمال با استفاده از ساعت 

  .عقربه ساعت شما را به سمت خورشید بگیريد* 

  .ظھر، جنوب است و نقطه مقابل آن شمال است ١٢نصف فاصله بین عقربه ساعت شمار و ساعت * 

  .)انتخاب کنید ١٢را به جاي  ١٣ي رقم ديگرست ساعت اگر ساعت به رو* (

  N 5/23-N ۵/۶۶محدوده جنوبي بین 

  .را رو به خورشید بگیريد ١٢عدد * 

  .و عقربه ساعت شمار، شمال است ١٢نصف فاصله بین ساعت * 

   جھت یابی به کمک سایه

اگر از نقطه . پس از چند دقیقه راس سایه دوم را نیز نشانه گذاری کنید. ری کنیدچوبی را به طور عمودی در زمین فرو کنید و انتھای سایه چوب را عالمت گذا 

  . رو به خورشید جنوب است. رود  اول به نقطه دوم خطی بکشید و امتداد دھید به سمت شرق می

  جھت یابی به کمک تنه درختان 

   استفاده از گوشھا براي تعیین جھت

ھر پرنده نر صداي به خصوصي دارد که . به عنوان راھنما در مه استفاده میکنند) snow-hunting(ه نام درسه برفي بومیان گرينلند از صداي نر پرنده اي ب

  .رسند در مه از صدا را دنبال کرده و به راحتي به خانه مي. شنوند اسکیموھا اين صداھا را از باالي آبدره ھا به راحتي مي

  .صداي نھر، رودخانه، ترافیک بزرگراه، باد ته دره ھا يا امواج: صدا به جھات مختلف بچرخانید به محیط اطراف گوش کنید ھنگام راه رفتن سر خود را به دنبال اين* 

را ) KM 6/1(ثانیه طول میکشد که صدا مسافت يک مايل  ۵. ھنگام مه يا در شیب، در منطقه اي کوھستاني يا تپه اي، صداي فرياد يا صوت منعکس میشود* 

آنھا از صداي زنگ، . ھا ھنگام مه استفاده شود از اين روش در کشتي. ز اين طريق موقعیت تقريبي خود را میتوانید با گوش دادن به صداھا تخمین بزنیدا. طي کند

را از منبع صدا ) متر ١٧٠( فوت ۵۶٠ھر ثانیه که از تولید تا بازگشت صدا بگذرد يعني صدا مسافتي حدود . شلیک تفنگ، آژير خطر، يا فرياد زدن استفاده میکنند

  . طي کرده است

وقتي صداي شکسته شدن امواج شنیده میشود يعني به کناره ھا يا خلیج نزديک . قايقرانان نیز میتوانند به صداي پرنده ھاي دريايي يا امواج گوش کنند* 



  .ھستند

   جھت يابي بوسیله ابرھا

  . کندابرھا بعضي از عناصر خاص روي سطح زمین را منعکس می

  .را منعکس میکنند روي زمین نزديک به آبھاي پوشیده از يخ ابرھا تصوير آب آزاد را منعکس میکند زيرا در اين جا آب تیره نسبت به مناطق يخ زده نور کمتري

میدھد چون منطقه اي کوچک میتواند اين نقطه سیاه درواقع اندازه آب موجود را نشان ن. اين بازتاب به شکل نقطه اي سیاه بر روي سطح زيرين ابر میباشد 

اين اتفاق در مناطق قطب شمال رخ میدھد که بخار موجود در ھوا بر روي عمل انعکاس تأثیر گذاشته و نقطه سیاه . بازتابي وسیع بر روي ابر از خود داشته باشد

  .میگويند» آب آسماني«روي ابر را بزرگتر میکند به اين پديده 

را » يخ ھاي چشمک زن«يک تکه کوچک يخ گاھي منطقه بزرگي از . يا کوه يخ را از طريق درخشش آنھا در ھواي ابري تشخیص داد جريان درحال حرکت يخ و 

  .خلق میکند

  .کیلومتر ديده میشوند ٨٠تا  ۴٨روي زمین، ابرھا آلودگي اندک شھرھا را نشان میدھند شھرھايي که زير خط افق ھستند از فاصله  

ازطريق آن میتوان زمینھاي برفي، آبھاي آزاد مناطق . يا کشورھايي با کوھھاي برفي شکل کلي زمین در آسمان ابري منعکس میشوددر کشورھاي قطبي 

نامیده میشوند يعني به رنگ متمايل به صورتي بازتاب داده میشوند را » برف صورتي«و تکه زمینھاي گیاھي که ) آبي -رنگ سبز(صخره اي، يخھاي تازه 

  .ادتشخیص د

  .در مناطق پوشیده از گیاه، تکه ھاي يخي و زمینھاي برفي که رنگ آبي پوالدي روي سطح زيرين ابرھا بازتاب داده میشوند 

  .وجود دارد، درخششي که ناشي از انعکاس گرماست» درخشش صحرا«در صحراھاي بدون ابر،  

  .کويري ايجاد درخشش در صحرا میکنندبه خاطر قدرت انعکاس ضعیف تر در مناطق پوشیده از گیاه، آباديھاي 

شتربان گرد و غبار ايجاد شده توسط گرماي . متر محصور شده اند ٣٠۵متر است و آباديھا معموًال با تپه ھايي تا ارتفاع  ٣در صحرا فاصله شتربان از زمین تقريب 

  .بینید خورشید را بر روي درختان آبادي از دور مي

  برف و یخجھت يابي بوسیله اشکال و جھت 

  .مناطق قطبي و مناطق صحراي گرم شني به ھم شبیه ھستند

  .ترند ثبات با اين تفاوت که تپه ھاي برفي کمي کوچکتر و بي. تپه ھاي برقي شبیه تپه ھاي شني است 

  .تپه ھاي معمولي برفي بسیار شبیه اند به تپه ھاي شني که موازي باد غالب ھستند

Sastrugi  در نزديکي قطب شمال جايي که . يابي در روزھاي ابري کاربرد دارند اينھا براي جھت. فوت ارتفاع دارد و ھمیشه نزديک به ھم ھستند ٣بین چند اينچ تا

  .را بفھمید sastrugiبرف تازه را سوراخ کنید تا جھت . قطب نما کار نمیکند بسیار مفید ھستند

  .ک میکنندسطح برف و يخ را بادھاي غالب پا 

  .فرسايش ناشي از يخ زدگي در شیبھاي جنوبي بیشتر است زيرا در شب سردتر و در روز گرمتر است 

  .اما ممکن است در تعیین جھت دچار اشتباه شويم. جھت باد خیلي مھم است. وقتي که باد قوي گرم قدرت ذوب کردن سريعتر برفھا را نسبت به خورشید دارد 

اين پديده . سايه ھاي ذوب شده درختان و سنگھا بر روي برف انباشته میشود. رماي خورشید، سايه ھاي ذوب شده برجاي میگذارددر دامنه ھاي جنوبي، گ

  .بخصوص در بھار ديده میشود

  .ابي گیج کندزيرا يک باد گرم و شديد برفھا را زودتر از خورشي دآب میکند، که اين پديده میتواند شما را در جھت ي. جھت باد بسیار مھم است

  يخ زدگي دريا و جھت يابي

اگر تکه ھاي يخ مانند پازل نزديک ھم ھستند، نشان میدھد که شما از خشکي . تکه ھاي کوچک يخ صاف، مسافت احتمالي شما را از ساحل نشان میدھد

اگر قطعات يخ گرد و از ھم دور ھستند، نشان اين است که از  اگر لبه ھاي تکه ھاي يخ تیز و برنده است، بیانگر نزديکي به ساحل میباشد اما. خیلي دور نیستید

  .ساحل دوريد

  جھت يابي توسط يخچالھا

بنابراين سنگ . صخره ھاي بزرگ از آب شدن يخ زيرشان ممانعت میکند. يخچالھا با سنگھا يا مانعي بزرگ، میز يخچالي را تشکیل میدھند

پايه ھا نشان دھنده جنوب ھستند به دلیل تابش . تدريجًا به عنوان محور قرار میگیرند سنگھا يا موانع. ھمچنان روي سطح يخ باقي میماند

ھا آب میشود و خورشید اين فرآيند را  بعد از مدتي اين پايه. خورشید بیشترين مقدار ذوب را دارد و به سمت جنوب خم شده و حالت میگیرد

  .ھمچنان انجام میدھد

  تأثیرات خورشید و باد

  .در شیبھاي جنوبي به خاطر سرماي بیشتر در شب و گرماي بیشتر در روز چشمگیرتر استفرسايش يخ 

  .در نیمه گرمتر سال فرسايش در شیبھاي شمالي تپه ھا نامحسوس تر است

  .ھاي جذاب مي سازد در شیب ھاي جنوبي گرماي خورشید بر روي توده ھاي برفي، درختان، بوته ھا و سنگھا سايه 

  .ھت باد بسیار مھم است زيرا يک باد گرم و قوي برف را سريعتر از خورشید ذوب میکندتوجه کنید که ج 

  

   جھت يابي از روي باد 

  .وزند، نامگذاري میکنند مانند باد شمالي از شمال بادھا را از جھتي که مي

غالب، باد خاصي است که وزش آن طوالني تر بوده و در جھت باد . وزد ھر منطقه اي باد غالب و برجسته اي دارد که در فصل خاص يا گاھي در تمام فصول مي

  .خاصي مي وزد

  .باد غالب بر رشد درختان و گیاھان، جھت جمع شدن برفھاي باد آورنده و در جھت علفھاي بلند تأثیرگذار است

  .مختلف تغییر میکنددر ھر منطقه اي باد غالب ويژگي ھاي خاص خود را دارد مثل درجه حرارت، رطوبت و سرعت که در فصول  

  .در روي دريا و اقیانوسھا بادھاي غالب داراي ويژگیھا و ابرھاي خاص خود ھستند

  جھت يابي از روي باد غالب منطقه

  )در ھر دو نیم کره شمالي و جنوب . (از غروب مي وزد: نواحي معتدل

  .بین مناطق شمال شرقي و جنوب شرقي جريان دارند: نواحي گرمسیري

  .معموًال از سمت شرق مي وزد :خط استوا 

  .بادھاي شمالي از بادھاي جنوبي سردتر است: نیم کره شمالي 

  تأثیرات خاص بادھا

  .ھمگي خشک و معموًال ھمراه با ابر و باران است: بادھاي صحرايي يا بیاباني



  .دون تغییر جھت، امکان وجود يک کوه يخي شناور را نشان میدھدافت ناگھاني دما ب. اگر دماي باد گرمتر از محیط باشد جھت آب را نشان میدھد: نواحي قطبي

بنابراين مواظب ھرگونه تغییر دما، . وزد باد به ھمان سمتي که بايد بوزد مي. براي پیدا کردن جھت حرکت مستقیم میتوان از باد غالب استفاده کرد: روي زمین

  .رطوبت و قدرتي که باعث تغییر جھت باد شود، باشید

  .با نگاه به نوک درختان میتوانید جھت باد را بفھمید. مخصوصًا ابرھاي بلندي که توسط بادھاي غالب آورده میشوند. به تغییر جھت ابرھا دقت کنید: لھادر جنگ

  جھت يابي باد غالب

معموًال با برف و تگرگ ھمراه است که باعث  در زمستان باد غالب. درختان تنھا در مناطق باز و سريع، مخصوصًا مناطق معتدل به بادھاي غالب عادت میکنند

  .شکستن شاخه ھاي جوان میشود

   

   جھت يابي از روي درختان و گیاھان

  .جنوب -باد و آفتاب بر درختان تأثیر میگذارند و اين سرنخي است براي محاسبه جھت شمال. ھرگونه اي از درختان برشھا و خصوصیات خاص خود را دارد

  :انتأثیرات باد بر درخت

  .جھت خم شدن اغلب درختان منطقه نشان دھنده جھت وزش باد غالب منطقه است 

  .با دانستن جھت بادھاي شديد و با نگاه کردن به درختان در مسیر باد میتوانید چھار جھت اصلي را تشخیص دھید 

  .باد ممکن است با صدمه زدن يا خشک کردن شاخه ھاي جوان، رشد درخت را کند يا متوقف کند

چند تا از درختان نزديک به ھم . نبايد در پناه تپه، درختان ديگر يا ساختمانھا باشد. درختي که براي تعیین جھت استفاده میشود بايد در محلي باز و وسیع باشد

  .مطمئن باشد که درختان ھرس نشده باشند. را مورد آزمايش قرار دھید

  اثرات خورشید بر درختان

  .کند شدن رشد درختان میشود برعکس که خورشید رشد شاخه ھا و برگھا را زياد میکندمعموًال وزش باد، باعث 

صنوبر سیاه و سفید، : در نیم کره شمالي، قوس خورشید به سمت جنوب است به ھمین دلیل درختان جنوب بھتر و بیشتر رشد میکنند وجود درختاني مثل

مطمئن باشید . (اين درختھا در جنوب بیشتر ديده میشود. و درخت اقاقیا صحت اين مسئله را ثابت میکنند راش، بلوط، درختان آزاد، شاه بلوط ھندي، افرا نروژي

  )که اين درختان درمعرض بادھاي شديد ھستند

  .ترند به خاطر نوع تابش خورشید، شاخه ھاي جنوبي درختان افقي تر و شاخه ھاي شمالي عمودي 

  .میکننددرختان مثل کاج، سرو، صنوبر راست رشد 

  .بعضي انواع درختان نیز بدون نور خورشید رشد میکنند

در آمريکاي شمالي يک اصول کلي وجود دارد که تبخیر در درختان و صخره . خزه و گل سنگ در سايه بھتر رشد میکنند و در مکانھاي مربوط عمرشان بیشتر است

  .ست و در مکانھاي سايه و مرطوب سبز يا طوسي رنگخزه در نور آفتاب خرمايي رنگ ا. ھاي قسمت شمالي خیلي کمتر است

  .ھاي شمالي ھمیشه سبز است در نیم کره شمالي، معموًال درختان برگ ريز در شیب ھاي جنوبي تپه ھا مي رويند و سراشیب

  .رويند در کوھھاي سنگي، کاجھاي انحناپذير در شیب جنوبي صنوبر انگلمان در شیب شمالي مي

  .ه سمت جنوب تمايل دارندکاکتوسھاي شبکه اي ب

  .به خاطر درجه حرارت شمال، گلھا و گیاھان به سمت جنوب و شرق تمايل دارند

  .رويد جنوب است ودر نور آفتاب مي - نوعي درخت با نام علمي سینوم الکیناتوم وجود دارد که رشد برگھايش به سمت خط شمال

  نشانه ھايي که سرخپوستان به کار میگیرند

  .ي از درختان به سمت جنوب است زيرا به سمت خورشید رشد میکنندجھت رويش بعض

  .پوست بعضي درختان به سمت شمال تیره تر و خشن تر است

  .حلقه ھاي تنه درخت به سمت شمال ضخیم تر از قسمت جنوبي ھستند

شمال سفت تر بوده و به خشکي زمین جنوبي زمین اطراف ريشه درختان به سمت جنوب سست تر و توخالي تر از قسمت جنوبي است پس زمین به سمت 

  .نیست

   جھت يابي بوسیله حیوانات و حشرات

  .يک النه پاره شده و دوباره ساخته شده نشان دھنده اين است که باد وزيده شده، باد غالب نبوده است. عنکبوتھا النه خود را درمقابل باد نمي سازند

  .سازند خود را خارج از مسیر باد و ايمن مياغلب حیوانات، پرندگان و حشرات النه ھاي  

میتوان به راحتي النه ھاي زيرزمیني موشھا را زير کنده ھاي مرده . در باالي عرض جغرافیايي شمالي، قسمت شرقي تپه ھا و کوھھا بھتر و مناسبتر است 

  .و جنوب ھستند اينھا نشان دھنده جھت شرقي، جنوب شرقي. درختان، النه دارکوبھا و پرندگان پیدا کرد

  نشانه ھاي مور تپه ھا

  .تھا مي تابدمورچه ھاي جنوبي، مور تپه ھا يا خانه ھاي خود را بر روي شیبھاي جنوب شرقي میسازند زيرا خورشید در پايیز و زمستان بیشتر به اين قسم

ه دروگر غرب آمريکايي است که فقط وروديه مور تپه را در پايین تنھا مورچ. مور تپه ھاي خود را نزديک درختان و صخره ھاي جنوبي و جنوب شرقي بنا میکنند

  .البته النه مورچه نقره اي ھم در مناطق کوھستاني بلند کولورادو به ھمین شکل است. سازد جنوب شرقي و جنوبي مي

   

   ذات الکرسی و ستاره قطبی, جھت یابی به کمک ستارگان دب اکبر 

براى پیدا کردن اين ستاره میتوان از . ثابتى است بنام ستاره قطبى که اگر رو به آن بايستید رو به شمال خواھید بود ستاره) در فضا(در باالى قطب شمال 

اگر دو ستاره آخر يعنى لبه مالقه را در . اند ستارگان دب اکبر ھفت ستاره میباشند که به شکل مالقه قرار گرفته. ستارگان دب اکبر و ذات الکرسى استفاده نمود

  . نظر بگیريم و بوسیله يک خط فرضى آنھا را بھم وصل نموده و پنج برابر امتداد دھیم اين خط به ستاره قطبى میرسد

بوده که راس زاويه وسطى آن بسمت ستاره قطبى  Wاين ستارگان به شکل . بوسیله مجموعه ستارگان ذات الکرسى نیز میتوان ستاره قطبى را پیدا کرد

نسبت به ستاره قطبى تقريبا مقابل يکديگرند و اگر احتماال يکى از آنھا معلوم نبود، ديگرى حتما ديده ) دب اکبر و ذات الکرسى(ستارگان  اين دو گروه. میباشد

  .میشود

  جھت یابی به کمک خوشه پروین 

   

اين ستارگان مانند خورشید از . وشه پروين میگوينداى ستاره، حدود ده تا پانزده عدد بشکل خوشه انگور، در يک جا مجتمع ھستند که به آن مجموعه خ دسته

  شرق به طرف غرب در حرکتند، ولى در ھمه حال دم آنھا بطرف مشرق میباشد

  جھت یابی به کمک ستارگان بادبادکی 

   



رف غرب حرکت میکنند و در ھر حال اين ستارگان نیز از شرق بط. حدود ھفت يا ھشت ستاره در آسمان وجود دارد که به شکل بادبادک يا عالمت سوال میباشند

  دنباله بادبادکى آنھا بطرف جنوب است

  جھت یابی به کمک ماه

   

  : برای جھت یابی توسط ماه ابتدا باید بدانیم که در نیمه ی اول ماه ھستیم یا نیمه ی دوم ؛ روش تشخیص آن نیز به قرار زیر می باشد

انگلیسی بود در  pکنیم و آن خط آنقدر ادامه می دھیم تا به زمین برسد اگر شکل بدست آمده از این کار  دو سر ھالل ماه را با یک خط فرضی به ھم متصل می

  انگلیسی بود در نیمه ی دوم ماه قرار داریم  qنیمه ی اول ماه ھستیم و اگر شکل بدست آمده 

  .ھالل جھت مغرب را نشان می دھد) برآمده(حال اگر در نیمه ی اول بودیم طرف کوژ _

  .ھالل مغرب را نشان می دھد) تو رفتگی ( و اگر در نیمه ی دوم ماه بودیم طرف قعر _

  قطب نماي ماه 

دو . ده دقیقه بعد با سنگي ديگر نوک سايه جديد را عالمت بگذاريد. با سنگ نوک سايه را عالمت بگذاريد. در يک شب مھتابي چوبي را داخل زمین فرو کنید

  غرب را نشان میدھد -ين خط مسیر شرقنقطه را به ھم وصل کنید ا

  پیدا کردن جنوب توسط ماه

  انتھا يا امتداد اين خط نقطه جنوب را در موقعیت شما نشان میدھد. خطي را بین دو تیزي ھالل ماه رسم کرده و آن را تا زمین امتداد دھید

  

     جھت یابی به کمک خورشید

برای جھت یابی کافی است که بتوانیم یکی از جھات اصلی را پیدا . و محل غروب آن مغرب است  ھمانطور که ھمگی می دانیم محل طلوع خورشید مشرق

  :کنیم آنگاه می توانیم با استفاده از رابطه ی معروف زیر سایر جھات را بیابیم 

این مطلب فقط در اول بھار .خواھد بود  اگر دست راست بطرف مشرق باشد؛ آنگاه دست چپ مغرب را نشان میدھد دراین حالت روبرو شمال و پشت سر جنوب

. قابل تصحیح است  در زمانھای دیگر، محل طلوع و غروب خورشید نسبت به مشرق و مغرب مقداری انحراف دارد که البته به سادگی  و پائیز صحیح است، یعنی

درجه با محل دقیق شرق و غرب فاصله دارد ) بیست و سه و نیم (  ٢٣.۵حدود '' حداقل '' به عنوان مثال در اول تابستان و زمستان، محل طلوع و غروب خورشید 

  . نیست  که این خطا به ھیچ وجه قابل چشم پوشی

   جھت یابی بکمک ستاره ھاي اوريون

  کمربند ستاره ھاي اوريون

ديدن صور فلکي اوريون وقتي است که از قسمت  زمان. سه ستاره نزديک به ھم کمربند ستارگان است. ستاره نزديک به ھم کمربند ستارگان است ٧اوريون از 

  :در خط استوا، دو حالت زير تقريبًا از روي سر شما میگذرد. مشرق طلوع کرده و از مغرب غروب میکند

  از شمال عرض جغرافیايي جنوبي

  از جنوب عرض جغرافیايي شمالي

  جھت یابی به کمک ستاره قطبی

  پیدا کردن ستاره قطبي

  .ل، ستاره قطبي را پیدا کنیدبراي پیدا کردن شما

  .چرخند ستاره ھاي ديگر به دور ستاره قطبي مي

از دو ستاره جلويي دب اکبر که در انتھاي کاسه دب اکبر وجود دارند خط . (آسانترين راه براي شناسايي ستاره قطبي، استفاده از مجمع الکواکب دب اکبر است

  )دھد راستي بکشید انتھاي آن ستاره قطبي را نشان می

  .برابر فاصله بین دو ستاره است ۵فاصله ستاره قطبي حدودًا 

ستاره قطبي در . است Wيا  Mستاره تشکیل شده و ترکیب آنھا به شکل  ۵که از . دقیقًا آن طرف ستاره ھاي دب اکبر، مجمع الکواکب کاسیوپیا ديده میشود

  .جموعه ھا تا ستاره قطبي تقريبًا برابر استفاصله ھر کدام از اين م. راستاي آخرين ستاره اين مجموعه است
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