المدخل إلى الخرائط
An Introduction to Maps

د .جمعة محمد داود
Gomaa M. Dawod

النسخة األولي
 ١٤٣٤ھـ ٢٠١٣ /م

ب

اتفاقية االستخدام
ھذا الكتاب وقف

تعالى و يخضع لجميع قواعد الوقف اإلسالمي مما يعني أنه يجوز لكل مسلم

و مسلمة إعادة توزيعه في صورته االلكترونية أو أعاده طبعه أو ت صويره ب شرط ع دم الت ربح
منه بأي صورة من الصور أو تغيير أي شئ من محتوياته  ،أما بخالف ذلك فالبد م ن الح صول
علي موافقة مكتوبة من المؤلف.
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مقدمة النسخة األولى
بسم ﷲ الرحمن الرحيم و الحمد العليم القدير الذي وھبني علما ووفقني ف ي حي اتي  ،وال صالة
والسالم علي معلم األمم و خير البرية محمد بن عبد ﷲ عليه الصالة و السالم.
أدعو و أبتھل الى موالي و خالقي عز و جل أن يتقبل من ي ھ ذا العم ل لوجھ ه الك ريم فم ا أردت
إال إرضاؤه تعالى وتحقيقا لق ول رس وله الك ريم أن عم ل اب ن ادم ينقط ع بع د موت ه إال م ن ث الث
أحدھم :علم ينتفع به.
أردت أن أقدم عم ال باللغ ة العربي ة ع ن المب ادئ والمف اھيم األساس ية لعل م الخ رائط بم ا يناس ب
ط الب الم ستوي األول بالمرحل ة الجامعي ة ،فھ ذا ل يس مرجع ا ش امال ف ي الخ رائط وإنم ا ھ و
"مدخل" فقط كما يشير عنوانه .والكت اب الح الى ھ و ال سادس  -بف ضل ﷲ تع الى و توفيق ه  -م ن
سلسلة كتبي الرقمية المخصصة لوجه ﷲ تعالى وابتغاء مرضاته ،وھي الموجودة في العدي د م ن
مواقع شبكة االنترنت.
أدعو كل قارئ و كل مستفيد من ھذا الكتاب أن يدعو ﷲ تبارك و تعالى أن يغفر لي و لوال دي ،
وأيضا أال يحرمني من رأيه و تعليقاته وتصويباته  -فال يوجد كتاب إال و به نواقص و أخط اء -
سواء عبر البريد االلكتروني أو عبر منتدى الھندسة المساحية في:
http://surveying.ahlamontada.com/
بسم ﷲ الرحمن الرحيم  .....وقل ربي زدني علما  ....صدق ﷲ العظيم.
جمعة محمد داود
dawod_gomaa@yahoo.com
مكة المكرمة :رمضان  ١٤٣٤ھـ الموافق أغسطس  ٢٠١٣م

ث

إھداء

الى روح أمي

رحمھا ﷲ و غفر لھا و أسكنھا فسيح جناته

وأطلب من كل قارئ كريم قراءة الفاتحة و الترحم
عليھا والدعاء لھا

ج

كتب أخري للمؤلف
 -١المدخل الى الخرائط الرقمية
 -٢التحليل المكاني في إطار نظم المعلومات الجغرافية
 -٣مبادئ المساحة
 -٤المدخل الى النظام العالمي لتحديد المواقع
 -٥أسس المساحة الجيوديسية و الجي بي أس
وكل ھذه الكتب المجانية )باإلضافة لمواد تدريبية و ملفات تعليمية أخري( متاح ة للتحمي ل كامل ة
في عدد كبير من مواقع شبكة االنترنت و منھم:
صفحتي علي موقع جامعة أم القري في الرابط:
http://www.uqu.edu.sa/staff/ar/4260086
صفحتي علي موقع أكاديميا في الرابط:
http://nwrc-egypt.academia.edu/GomaaDawod
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تقديم
بسم ﷲ الرحمن الرحيم
رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله
الحمد
وصحبه أجمعين ،وبعد:
سعدت باإلطالع على مؤلف سعادة األخ الزميل الدكتور جمعة محمد داود الموسوم بــ
"المدخل إلى الخرائط"١٤٣٤ ،ھـ٢٠١٣/م ،الذي يعتزم نشره على شبكة االنترنت ،كعمل
مجاني تطوعي لطلبة العلم والمھتمين بھذا المجال من مختلف التخصصات .وعلى الرغم من
كوني غير متخصص في علم الخرائط ،فقد وجدت فيه مادة مبسطة ،سھلة المنال ،متنوعة ،تتسم
بالشمولية ،بما يتماشى مع عنوان الكتاب وھدفه الرئيس .اشتمل على نصوص مالئمة
للموضوعات المختلفة ،وزود بالعديد من األشكال والخرائط والرسوم التوضيحية والصور
الفوتوغرافية ،مما أضاف إليه بعداً مھما في الكتب والمؤلفات ذات الطابع التعليمي المباشر.
كما احتوى على العديد من العمليات الرياضية المبسطة ،لتوضيح المفاھيم ذات العالقة
بأساسيات علم الخرائط .ولعل مما يحسب لھذا المؤلف عرضه ألمثلة تطبيقية من خرائط
المملكة العربية السعودية وجمھورية مصر العربية ،لسھولة ربط المفاھيم المجردة بمنتجات
خرائطية مكتملة من دولتين لھما باع طويل في مجال الخرائط منذ فترة ليست بالقصيرة.
وتجدر اإلشادة والتنويه أيضا ً بالنزعة التطوعية في إتاحة العمل بكامله على شبكة
االنترنت مجانا ً لكل الراغبين في االستفادة منه ،مما يجعله إضافة مميزة إلى قائمة مؤلفاته
األخرى في مجاالت التقنيات الجغرافية المختلفة .ولعله بھذا يسن سنة حسنة له أجرھا وأجر من
عمل بھا إلى يوم القيامة ،حيث نفتقر كثيراً لھذا المبادرات اإلنسانية في كثير من المجاالت
العلمية .فجزاه ﷲ عنا وعن كل المستفيدين من ھذا المؤلف القيم خير الجزاء ،ونتطلع لمواصلة
العطاء في ھذا الميدان بخطى ثابتة ال تكل وال تمل إن شاء ﷲ.
وﷲ ولي التوفيق والسداد،،،
أ.د .رمزي بن أحمد الزھراني
قسم الجغرافيا  -جامعة أم القرى
مكة المكرمة
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الفصل األول
نبذة تاريخية
 ١-١مقدمة
تع د الخ رائط ج سرا ي ربط ب ين الع الم ال داخلي لعق ل اإلن سان والع الم الخ ارجي والبيئ ة
المحيط ة ب ه ،كم ا أنھ ا م ن أق دم وس ائل االت صال ونق ل المعلوم ات ب ين جماع ات الب شر .يق ول
المؤرخون أن اإلنسان قد عرف الخرائط حتى قبل أن يعرف الكتابة ،فقد درج اإلن سان من ذ ق ديم
األزل أن"يرسم" طريقا الي ھدفا أو موقعا جغرافيا معين ا لي سھل علي ه الوص ول إل ى ھ ذا المك ان
أو الھدف .وق د كان ت الجماع ات الب شرية ف ي الع صر الب دائي تتج ول ف ي من اطق شاس عة بھ دف
الح صول عل ي الطع ام و الم اء مم ا جع ل معرف ة االتجاھ ات و الم سافات و "رس مھا" ف ي غاي ة
األھمية لھم .وقد أكتشف اإلنسان القديم أن "الرسم" يمكنه من توثيق و نقل الكثير من المعلوم ات
وخاصة المكانية بطريقة أكثر سھولة و دقة من "الكالم" .وقد وجد األثريون العديد مما يمك ن أن
نطلق عليه "خرائط" للحضارات البدائية أو حضارات ما قب ل الت اريخ ،مم ا جع ل ال بعض يرج ع
عمر الخرائط لحوالي  ٨٠٠٠عام .ومع أن البعض يعيد التاريخ المعروف للخرائط الي الخ رائط
البابلية ،إال أنه قد تم العثور في عام ١٩٦٣م علي ما يمكن أن نطلق عليه "رسم خرائط ي" عل ي
الجدران بطول تسعة أقدام في أنقرة بتركيا و يعود تقريبا لعام  ٦٢٠٠قبل الميالد ،ووج د أن ھ ذا
"الرسم" يصف قلعة ھيوك في األناضول وأمكن التعرف علي ح والي ثم انين مبن ي داخ ل القلع ة
والجب ال البركاني ة المحيط ة بھ ا .وتوج د ھ ذه اللوح ة الجداري ة ف ي متح ف جامع ة ھارف ارد
األمريكية.

شكل ) (١-١أقدم "رسم خرائطي" يعود لعام  ٦٢٠٠قبل الميالد

_____________________________________________________________________
١
د .جمعة محمد داود
المدخل الي الخرائط

نبذة تاريخية
الفصل األول
______________________________________________________________

 ٢-١خرائط الحضارات القديمة
تعود أقدم الخرائط المعروفة الى الحضارة البابلي ة ف ي الع راق )ح والي  ٢٥٠٠ع ام قب ل
الميالد( حيث أنشأت الخرائط كأساس لتقدير الضرائب وكانت ترسم علي لوحات م ن الصل صال
المحروق .وتوجد ف ي متح ف آث ار جامع ة ھارف ارد األمريكي ة أق دم خريط ة بابلي ة معروف ة باس م
"خريطة جاسور" التي تم اكتشافھا ف ي مدين ة جاس ور ش مال باب ل ف ي ع ام ١٩٣٠م وھ ي عب ارة
عن لوح من الصلصال مساحته  ٦.٨ × ٧.٦سنتيمتر موض حا عليھ ا ج زء م ن نھ ر و م ا يح يط
به من مرتفعات و تالل.

شكل ) (٢-١خريطة جاسور لعام  ٢٥٠٠قبل الميالد
كما أسھمت الحضارة الفرعونية في مصر القديمة إس ھاما قوي ا ف ي تط ور عل م الخ رائط
حيث برع قدماء المصريين في علوم المساحة و الفلك و الرياضيات .أيضا كان الھدف األساس ي
من وضع الخرائط حينئذ ھو تقدير الضرائب علي األراضي الزراعي ة ،إال أن ق دماء الم صريين
كانوا يرسمون الخرائط علي ورق البردي المعرض للتل ف س ريعا مم ا جع ل الخ رائط الم صرية
القديمة نادرة في وجودھا حتى اليوم .وتوجد أقدم الخرائط المصرية المعروفة في متحف تورينو
ويعود تاريخھا إلي عام  ١٣٢٠قبل الم يالد وتوض ح موق ع أح د من اجم ال ذھب ف ي جن وب م صر
وما يحيط بھ ذه المنطق ة م ن مع الم جغرافي ة حي ث يظھ ر بھ ا ط ريقين مت وازيين يم ران بمن اطق
جبلية ،بينما يظھر أحد األودية يربط بين نھر النيل و البحر األحمر ،ويظھ ر موق ع م نجم ال ذھب
ب اللون األحم ر عل ي الخريط ة .وتعب ر ھ ذه الخريط ة التاريخي ة ع ن فھ م اإلن سان الق ديم ألھمي ة
الخرائط وما يمكنھا أن تحتوي من معلومات جغرافية عن مكان مح دد حت ى ل و ك ان ھ ذا المك ان
تحت سطح األرض.
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شكل ) (٣-١خريطة المنجم الفرعوني لعام  ١٣٢٠قبل الميالد
أيضا ساھمت الحضارة الصينية القديمة في عل م الخ رائط إس ھاما ف اعال حي ث ق ام الع الم
"ب ي ھي سين" ف ي ح والي ع ام  ٢٢٧قب ل الم يالد بوض ع أس س لعل م ص ناعة الخ رائط )عل م
الكارتوجرافيا( عند صنع الخرائط لكافة مناطق الح ضارة ال صينية الت ي امت دت م ن إي ران غرب ا
إل ي الياب ان ش رقا .وربم ا ترج ع البداي ة العلمي ة الحقيقي ة لعل م الكارتوجرافي ا إل ي الح ضارة
اإلغريقية التي بنيت علي مبادئ المساحة و الفلك و الرياضيات التي عرفتھا الح ضارات البابلي ة
و الفرعوني ة و ال صينية ث م محاول ة رس م خ رائط للع الم كل ه )المع روف ف ي ذل ك الوق ت( .وم ن
أش ھر الخ رائط العالمي ة اإلغريقي ة "خريط ة ھي رودوت" ح والي ع ام  ٤٥٠قب ل الم يالد والت ي
رس مھا بن اءا عل ي المعلوم ات الجغرافي ة الحقيقي ة الت ي جمعھ ا م ن البح ارة ،وأي ضا "خريط ة
ايراتوستين" حوالي  ٢٠٠عام قبل الميالد وھ و ال ذي ش غل من صب أم ين مكتب ة اإلس كندرية ف ي
ذلك الوقت وقام بأول محاولة علمية لحساب محيط األرض .أما رائ د عل م الكارتوجرافي ا العلمي ة
فھ و الع الم الكبي ر "بطليم وس" – ح والي  ١٠٠ع ام قب ل الم يالد  -وال ذي ظل ت نظريات ه ع ن
الجغرافيا و الخرائط قائمة لمدة أربعة عشر قرن ا حت ى حل ت مكانھ ا نظري ات ني وتن ف ي الع صر
الح ديث .وتج در اإلش ارة ال ي أن مفھ وم األرض ف ي الح ضارات القديم ة ك ان أنھ ا عب ارة ع ن
قرص من اليابسة يطفو فوق سطح مياه البحار و المحيطات.
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شكل ) (٤-١خريطة العالم لھيرودوت
 ٤٥٠قبل الميالد

شكل ) (٥-١خريطة العالم لبطليموس
 ١٠٠قبل الميالد

شكل ) (٦-١تصور األرض كقرص من اليابسة يطفو فوق سطح المياه
يعتمد رسم الخريطة علي معرفة ش كل األرض و حجمھ ا حي ث أن الخريط ة م ا ھ ي إال
رسم مصغر لألرض أو جزء منھ ا .ل ذلك أس ھم الرياض يون و الفلكي ون إس ھاما علمي ا كبي را ف ي
علم الخرائط ،وتعد تجربة العالم اليون اني ايراتوس تين ح والي  ٢٠٠ع ام قب ل الم يالد أول تجرب ة
علمية لتقدير محيط األرض باعتبار أنھا ك رة ولي ست ق رص .الح ظ ايراتوس تين أن ال شمس ق ي
يوم  ٢١يونيو )حزيران( من كل ع ام تك ون مرئي ة ف ي مي اه بئ ر بمدين ة أس وان  ،أي أنھ ا تك ون
عمودية تماما في ھذا الموقع  ،وبعد ذلك أفترض أن مدين ة اإلس كندرية تق ع إل ي ال شمال مباش رة
من مدينة أسوان .ثم قام بقياس زاوية ميل أش عة ال شمس عن د اإلس كندرية ووج دھا  ٧.٢درج ة ،
وقدر أن ھذا الجزء – بين اإلسكندرية و أس وان – يع ادل  ٥٠/١م ن ال دائرة الت ي تمث ل األرض
)شكل  .(٧-١وبعد ذلك قام بقياس المسافة بين كال المدينتين فكانت حوالي  ٥٠٠٠أستاديا )وحدة
قياس المسافات ف ي ذل ك الوق ت( أي م ا يع ادل  ٥٠٠مي ل أو  ٨٠٠كيل ومتر ،وم ن ث م تمك ن ھ ذا
العالم من حساب محيط األرض ) ٥٠ضعف الم سافة المقاس ة ب ين أس وان و اإلس كندرية( ليك ون
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في تق ديره ح والي  ٢٥٠٠٠م يال .وم ن الم ذھل أن نع رف أن ھ ذه التجرب ة الجيودي سية ف ي ذل ك
الزمن البعيد و باستخدام آالت بدائية لم تكن بعيدة إال قليال عن طول مح يط األرض ال ذي نعرف ه
اليوم وھو  ٢٤٩٠١ميال.

شكل ) (٧-١تجربة العالم ايراتوستين لتقدير محيط األرض
وبعد ذلك وتقريبا في عام  ١٥٠قبل الميالد تمكن عالم الرياضيات اليون اني أب رخش )أو
ھيبارخوس( من وضع أول نظام إحداثيات للخ رائط حي ث ق سم األرض ال ي ش بكة م ن الخط وط
العرضية و الطولية علي مسافات متساوية بناءا علي الحسابات الفلكية.

شكل ) (٨-١خريطة أبرخش  ١٥٠قبل الميالد :أول خريطة لھا نظام إحداثيات
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 ٣-١خرائط الحضارة اإلسالمية
عن ي ال دين اإلس المي الحني ف من ذ بدايت ه ب العلم عل ي اخ تالف أنواع ه و مذاھب ه وح ث
الم سلمين عل ي ال تعلم و طل ب العل م مھم ا بع د المك ان .وم ع ازدي اد رقع ة الدول ة والح ضارة
اإلسالمية أھتم علماء المسلمين بعل وم الخ رائط و الجغرافي ا و الفل ك و الرياض يات ،فق اموا أوال
بترجمة الكتب والنظريات الجغرافية السابقة إلي اللغة العربية ثم قاموا باإلبداع العلم ي و تط وير
ھ ذه األس س ب صورة علمي ة دقيق ة للغاي ة .فق د ق ام الع الم اإلس المي الكبي ر "محم د ب ن موس ي
الخ وارزمي" بوض ع األس س الرياض ية لعل م الجغرافي ا ف ي كتاب ه "ص ور األرض" ف ي الن صف
األول من القرن التاسع الميالدي .تجدر اإلشارة إلي أن الحضارة األوروبية قد أنصف إس ھامات
ھذا العالم الكبير وتخليدا ل ه فق د ت م إط الق أس م خ وارزم  Algorithmعل ي عملي ة و خط وات
تطوير برامج الكمبيوتر .أيضا أھتم علماء المسلمين بالقياسات الدقيقة الت ي م ن ش أنھا زي ادة دق ة
و جودة الخرائط المرسومة ،فقاموا ب اختراع أول جھ از لقي اس الزواي ا و االتجاھ ات وھ و جھ از
اإلسطرالب .وبجمع قياسات فلكية عديدة و دقيق ة لألج رام ال سماوية و أماكنھ ا و حركاتھ ا تمك ن
علماء المسلمين من صنع أول نموذج مجسم للكرة السماوية مما أدي لتأسيس قواعد علمية جديدة
لعلم الفلك.

جھاز اإلسطرالب لقياس االتجاھات

نموذج مجسم للكرة السماوية

شكل ) (٩-١من ابتكارات علماء المسلمين في الخرائط و الفلك
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أيضا قام "أبو زيد أحمد بن سھل البلخي" بإعداد أطلس يضم مجموعة من الخرائط وھو
المعروف باسم أطل س البلخ ي أو أطل س اإلس الم .وف ي المراج ع العلمي ة و كت ب ت اريخ الخ رائط
أطلق الجغرافيين مصطلح "مدرس ة البلخ ي" عل ي ع دد كبي ر م ن ص ناع الخ رائط ف ي الح ضارة
اإلسالمية لما تميز به ھذا العالم الجليل من ابتكارات علمي ة ورؤي ة دقيق ة لعملي ة رس م الخ رائط،
واستمرت ھذه المدرس ة ع دة ق رون .أم ا أش ھر ص ناع الخ رائط الم سلمين فھ و "أب و ح سن عل ي
المسعودي" والذي تعتبر خريطته أدق الخرائط العربية الت ي تح دد مع الم الع الم ف ي ذل ك الوق ت،
وأي ضا الع الم الكبي ر احم د ب ن عب د ﷲ اإلدري سي  -ف ي الن صف األول م ن الق رن الث اني ع شر
الميالدي  -والذي يعد كتابه "نزھة المشتاق في أخبار اآلفاق" من أعمدة الكتب الجغرافية النفيسة
وأحتوي الكتاب علي خريطته الشھيرة للعالم .كما دأب علماء المسلمين علي وضع ج داول تح دد
المواق ع الجغرافي ة )خط وط الط ول و الع رض( للمع الم الجغرافي ة حت ى يمك ن اس تخدام ھ ذه
"اإلحداثيات" في إعداد الخرائط و في الترحال في الدولة اإلسالمية المترامية األط راف ،وكان ت
ھ ذه الج داول الن صية م ن أھ م االبتك ارات الجغرافي ة للح ضارة اإلس المية .أي ضا ابتك ر علم اء
الم سلمين م ا يع رف اآلن باس م "الخ رائط المناخي ة" حي ث ك انوا يق سمون المن اطق الجغرافي ة
الظاھرة علي الخرائط الي نطاقات مناخية .وباإلضافة لذلك فقد أس ھم علم اء الم سلمين إس ھامات
علمية كبيرة في ابتكار مع ادالت و ق وانين رياض ية جدي دة ف ي عل م الم ساحة و الجيودي سيا )عل م
القياسات علي سطح األرض( وخاصة العالم الكبير أبو الريح ان محم د ب ن أحم د البيرون ي ال ذي
كان له انجازات قوية في تحديد اإلحداثيات الدقيقة )خطوط الطول و العرض( للمواقع الجغرافية
علي األرض وذلك في القرن الحادي عشر الميالدي )القرن الخامس الھجري( ،و ظلت نظرياته
العلمي ة مطبق ة ح ول الع الم حت ى مطل ع الق رن ال سابع ع شر الم يالدي )الق رن الح ادي ع شر
الھجري(.
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خريطة العالم لإلصطخري

خريطة العالم لإلدريسي

تقريبا ٥٨٨ھـ ١١٩٣ /م

تقريبا  ٥٦٦ھـ  ١١٧٠ /م

خريطة العالم للقزويني
في القرن  ٩ھـ  /القرن  ١٥ميالدي

خريطة العالم البن السعيدي
تقريبا  ٩٧٨ھـ  ١٥٧٠ /م

شكل ) (١٠-١بعض الخرائط اإلسالمية القديمة
 ٤-١خرائط الحضارة األوروبية
مع بدء عصر النھضة في أوروبا تم ترجمة الكت ب العربي ة إل ي اللغ ات األوروبي ة وم ن
ثم انتقلت أسس الجغرافيا والخرائط التي سادت الحضارة اإلسالمية إلي أوروبا ،وبدأ العلماء ف ي
تحسين الخرائط القديمة وإضافة المعالم والمناطق الجغرافية التي ل م تك ن معروف ة س ابقا وتوال ت
ظھور الخرائط في الدول األوروبي ة فيم ا ب ين ع امي ١٤٢٥م و ١٤٦٠م .وظھ رت الطباع ة ف ي
ھذه الفترة مما ساعد علي إنتاج مئات بل آالف الخرائط بسھولة ل م تك ن معروف ة فيم ا قب ل حي ث
كان ت الخ رائط تعتم د عل ي الرس م الي دوي .ويع د "جي رار ميريك اتور" م ن أش ھر علم اء
الكارتوجرافيا في أوروبا بعد بطليم وس حي ث ص نع خريط ة ألوروب ا ف ي ع ام ١٥٥٤م وأعقبھ ا
بنشر خريطت ه للع الم ف ي ع ام ١٥٦٩م ) ٩٧٦ھ ـ( ث م ظھ ر الج زء األول م ن األطل س ال ذي ق ام
بإعداده في عام ١٥٨٥م.
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عام  ١٥٦٥م ) ٩٧٢ھـ(

عام  ١٤٨٢م ) ٨٨٧ھـ(

عام  ١٧١٦م ) ١١٢٨ھـ(

عام  ١٦٦٤م ) ١٠٧٤ھـ(

عام  ١٨٠٨م ) ١٢٢٣ھـ(
شكل ) (١١-١نماذج للخرائط التاريخية للعالم

خريطة عام ١٦٦٦م ) ١٠٧٦ھـ(

خريطة عام  ١٨٥١م ) ١٢٦٧ھـ(

لشبة الجزيرة العربية

لمصر

شكل ) (١٢-١نماذج للخرائط التاريخية للعالم العربي
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 ٥-١مكة المكرمة في الخرائط القديمة
ظھرت مدين ة مك ة المكرم ة ف ي خ رائط بطليم وس وتحدي دا ف ي الخريط ة ال سادسة م ن
خرائط قارة آسيا في كتابه "الجغرافيا" حيث ظھرت مكة المكرمة باس م ماكوراب ا Macoraba
وعرفھ ا ض من ن ص الكت اب عل ي أنھ ا مدين ة مقدس ة .أم ا الخ رائط اإلس المية – مث ل الخريط ة
المأموني ة للع الم الت ي وض عت ف ي عھ د الخليف ة الم أمون ف ي الق رن الث اني الھج ري )التاس ع
الم يالدي( – فق د اعتم دت عل ي وض ع مك ة المكرم ة ف ي مرك ز الخريط ة احترام ا لقدس يتھا و
موقعھ ا ف ي قل وب الم سلمين .أي ضا ظھ رت مك ة المكرم ة ف ي وس ط خريط ة أب و إس حاق
االص طخري حي ث ل م ي ذكر م ن أس ماء الم دن إال مك ة المكرم ة لقدس يتھا .وم ن أق دم الخ رائط
التف صيلية لمدين ة مك ة المكرم ة خريط ة الرحال ة السوي سري "بوركھ ارت" ف ي ع ام ١٨١٤م
) ١٢٢٩ھـ( و الخريطة التي أنشأتھا ھيئة أركان الجيش العثماني ف ي ع ام ١٨٨٠م ) ١٢٩٨ھ ـ(
بمقي اس رس م  ٢٠٠٠ :١وتمث ل تفاص يل مع الم المدين ة المقدس ة م ن ش وارع و أزق ة و مب اني
والقالع العسكرية التي تحيط بالمدينة .وفي عام ١٩٦٤م ) ١٣٨٤ھـ( بدأ إنتاج الخرائط المعتمدة
علي التصوير الجوي وتم إنت اج ع دة خ رائط بمق اييس رس م مختلف ة للمدين ة المقدس ة .كم ا قام ت
اإلدارة العام ة للم ساحة الع سكرية ب وزارة ال دفاع والطي ران ومن ذ ع ام ١٩٨٥م ) ١٤٠٦ھ ـ(
بتطوير عدة خرائط طبوغرافية لمكة المكرمة.

االصطخري القرن  ٢ھجري

عام  ١٨١٤م ) ١٢٢٩ھـ(

ابن حوقل القرن  ٣ھجري

عام  ١٨٨٠م ) ١٢٩٨ھـ(

شكل ) (١٣-١نماذج للخرائط التاريخية لمدينة مكة المكرمة
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 ٦-١عوامل تطور الخرائط الحديثة
تمي زت ص ناعة الخ رائط م ع بداي ة الق رن التاس ع ع شر الم يالدي بالدق ة م ع قي ام ال دول
بإجراء عمليات مساحية )قياسات( منتظمة لقياس معالم س طح األرض وذل ك م ع ب دء الحكوم ات
في االعتماد علي الخرائط ف ي مج االت اإلدارة والحك م وإدارة الم وارد الطبيعي ة .وس اعدت ع دة
عناصر علي تطور الخرائط في العصر الحديث و منھا:
) (١تطور الطباعة :أخترع العالم األلماني جوھ انس ج وتنبرج عملي ة الطباع ة ف ي ع ام ١٤٤٥م
) ٨٨٤ھ ـ( ،وظھ رت أول خريط ة مطبوع ة ف ي ع ام ١٤٧٢م .وم ع ظھ ور أول ي الماكين ات
المخص صة لطباع ة الخ رائط عل ي م ستوي تج اري ف ي ع ام ١٧٩٦م ) ١٢١٠ھ ـ( أص بح إنت اج
الخ رائط أكث ر س ھولة و ي سر مم ا س اعد عل ي انت شار االعتم اد عل ي الخ رائط ف ي الكثي ر م ن
التطبيقات.

شكل ) (١٤-١أول ماكينة طباعة خرائط في عام ١٧٩٦م
) (٢التصوير الجوي :عرف اإلنسان فكرة التصوير الفوت وغرافي ب صفة عام ة من ذ فت رة طويل ة
جدا )قبل الميالد( إال أن أول صورة فوتوغرافية بالمعني المعروف تم إنتاجھا في فرنسا في ع ام
١٨٢٦م ) ١٢٤١ھ ـ( عل ي ي د جوزي ف نيب يس  .Joeswph Niepceوف ي ع ام ١٨٥٩م ق ام
المھندس الفرنسي ل ويزداه  Laussedatبعم ل أول تجرب ة اللتق اط ص ور م ن الج و م ن خ الل
كاميرا موضوعة في منطاد )بالون( وعمل خرائط منھا ألجزاء من مدينة باريس .و مع اخت راع
الط ائرة عل ي ي د األخ وان راي ت  Wrightف ي ع ام ١٩٠٣م ) ١٣٢٠ھ ـ( ب دأت فك رة وض ع
الك اميرا ف ي الط ائرات بھ دف رس م خريط ة  -لمنطق ة كبي رة  -م ن ھ ذه ال صور .وأخ ذت أول
صورة من طائرة في احدي مناطق ايطاليا في عام ١٩٠٩م .وبھذا دخل ت الخ رائط منعطف ا تقني ا
جديدا كان له أبلغ األثر في تطورھا وذل ك باس تخدام ال صور الجوي ة كوس يلة تقني ة إلظھ ار كاف ة
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المعالم الجغرافية في منطقة مح ددة و م ن ث م إنت اج خريط ة دقيق ة لھ ذه البقع ة الجغرافي ة .وب ذلك
فيعد االعتماد علي التصوير الجوي ف ي إن شاء الخ رائط م ن أھ م أس باب تط ور ص ناعة الخ رائط
في القرن العشرين حيث توفر الصور الجوية كما ھائال م ن البيان ات المكاني ة ف ي وق ت س ريع و
بتكلفة مناسبة.
) (٣الحاسبات اآللية :مع اختراع الكمبي وتر ف ي نھاي ة الخم سينات م ن الق رن الع شرين الم يالدي
قفز علم إنت اج الخ رائط خط وات واس عة ف ي عملي ات القي اس م ن ال صور الجوي ة وم ن ث م إنت اج
خرائط منھا.
) (٤تطور أجھزة المساحة :تعد القياس ات الم ساحية الم صدر األول و األساس ي لتجمي ع البيان ات
الجغرافية الالزم ة إلنت اج الخ رائط ،وكلم ا تط ورت أجھ زة القياس ات الم ساحية س اعد ذل ك عل ي
سرعة و دقة و ج ودة إنت اج الخ رائط .وم ع منت صف الق رن الع شرين الم يالدي ش ھدت األجھ زة
المساحية ثورة تقنية ھائلة وخاصة مع تط وير تقني ات الرص د باالعتم اد عل ي األقم ار ال صناعية
ومنھا النظام العالمي لتحديد المواقع  Global Positioning Systemوالمعروف اخت صارا
باسم الجي بي أس  .GPSوبدمج تقنية الجي بي أس مع الحاسبات اآللية في إطار واحد ظھرت
تطبيق ات تع رف باس م "الخ رائط المحمول ة أو الخ رائط االلكتروني ة Portable Maps or
 "eMapsوانتشرت بشدة في السنوات األخيرة علي أجھزة الھاتف المحمول )الجوال(.

شكل ) (١٥-١نموذج للخرائط االلكترونية المحمولة
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) (٥األقم ار ال صناعية :م ع ظھ ور األقم ار ال صناعية ف ي ١٩٥٧م ) ١٣٧٦ھ ـ( ب دأ وض ع
كاميرات عالية الدقة بھا لتصوير معالم سطح األرض بقدرة وضوح عالية ومن ثم بدأ ظھ ور م ا
يمكن أن نطل ق علي ه عل م الت صوير الف ضائي  Satellite Photogrammetryأو م ا يع رف
اآلن باسم االستشعار عن بعد .Remote Sensing

شكل ) (١٦-١إنتاج الخرائط من الصور الجوية و المرئيات الفضائية
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الفصل الثاني
الكارتوجرافيا
 ١-٢علم الكارتوجرافيا
تتكون الكلم ة الالتيني ة "كارتوجرافي ا  "Cartographyم ن مقطع ين" :ك ارتو" بمعن ي
خريطة و "جرافيا" بمعني رسم ،وبذلك فأن مصطلح الكارتوجرافيا )الذي ظھر في عام ١٨٤٩م
عل ي ي د الع الم البرتغ الي مانوي ل سوس ا  (Manuel Francisco e Sousaيعن ي رس م أو
ص ناعة الخ رائط ويك ون عل م الكارتوجرافي ا ھ و عل م ص ناعة الخ رائط ،ويطل ق عل ي الم شتغل
بصناعة الخرائط اسم الكارتوجرافي.
يعتمد علم الكارتوجرافيا علي عدد م ن العل وم األساس ية الت ي ت دخل ف ي عملي ات القي اس
علي سطح األرض ورسم ھذه البيانات علي الخريطة لتكون تمثيال مصغرا للواقع الجغرافي .إن
أولي ھذه العلوم التي يجب علي الكارتوجرافي اإللمام بھا ھو علم الجغرافيا بما أن الخريط ة ف ي
حد ذاتھا ما ھي إال تمثيل مصغر للمعالم الجغرافيا الموجودة عل ي س طح األرض .أم ا ث اني ھ ذه
العلوم التي يجب علي الكارتوجرافي اإللمام بھا فھ و عل م الم ساحة حي ث أن ه العل م ال ذي يخ تص
بإجراء القياسات )األطوال و المسافات و الم ساحات( عل ي س طح األرض بدق ة تتناس ب م ع دق ة
الخريطة المطلوب إعدادھا .وحيث أن الخريطة تمثل رسما مصغرا لسطح األرض و ما يحتوي ه
م ن مع الم فھن اك الكثي ر م ن المع ادالت الرياض ية الت ي يتطلبھ ا إع داد الخريط ة ،وم ن ث م ف أن
الكارتوجرافيا تعتمد علي علم الرياضيات بصورة كبيرة .أيضا من الضروري للكارتوجرافي أن
يلم بأسس علم اإلحصاء حيث أن إعداد بعض أنواع الخريط ة كثي را م ا يحت وي عل ي الكثي ر م ن
البيانات اإلحصائية المطلوب تمثيلھا .وقديما كان تحديد المواقع ألي معلم جغراف ي عل ي األرض
ي تم م ن خ الل األرص اد الفلكي ة مم ا جع ل اإللم ام بأس س عل م الفل ك م ن واجب ات الك ارتوجرافي
أيضا .لكن تغير ھذا الوضع في العقود القليلة الماضية حيث أصبح تحدي د المواق ع ي تم م ن خ الل
اس تخدام تقني ات الرص د عل ي األقم ار ال صناعية والت ي أص بح اإللم ام بأس سھا م ن واجب ات
الك ارتوجرافي الح ديث .كم ا أص بح إع داد و ت صميم الخ رائط ف ي الع صر الح الي يعتم د عل ي
الحاس بات اإللي ة و برامجھ ا المتخص صة بحي ث أن ه ص ار مطلب ا رئي سا أن ي تعلم الك ارتوجرافي
أس س الحاس بات اإللي ة و اس تخدامھا بحرفي ة .وباإلض افة ل ذلك فعل ي الك ارتوجرافي أن يجي د
التعامل مع األجھزة التقني ة الحديث ة ومنھ ا عل ي س بيل المث ال الراس مات  Plottersو الطابع ات
 Printersو الماسحات الضوئية .Scanners
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و تتعدد مھام الكارتوجرافي لتشمل (١) :الرسم :رسم المعالم و المظاھر الجغرافي ة بك ل
دق ة (٢) ،تمثي ل المظ اھر الجغرافي ة الموج ودة عل ي األرض المج سمة تمث يال دقيق ا عل ي س طح
م ستوي وھ و الخريط ة ،وھ ذا م ا يطل ق علي ه اإلس قاط (٣) ،اختي ار المع الم المناس بة و ح ذف
المعالم غير المناسبة للخريطة وھو ما يطلق عليه اسم التعم يم (٤) ،ت صميم الخريط ة ف ي أن سب
صورة ممكنه بحيث تؤدي الغرض منھا بيسر و سالسة لقارئ الخريطة .والنقط ة األخي رة ھام ة
جدا وھي التي أدت الي أن يعرف البعض الكارتوجرافيا علي أنھا "علم و فن صناعة الخرائط"،
فھو علم قائم علي أسس و نظريات كما أنه فن ت صميم الخريط ة و إظھارھ ا ف ي أف ضل و أن سب
صورة .فعلي سبيل المثال كلما كانت ألوان الخريطة متناسقة و متجانسة في مظھرھا كلما كان ت
مريحة لعين القارئ مما يساعد علي قراءتھا و تحليلھا واستنباط المعلومات منھا بسھولة و يسر.

شكل ) (١-٢الكارتوجرافيا و العلوم المرتبطة بھا
 ٢-٢تعريف الخريطة
تتعدد تعريفات كلمة "خريطة" بسبب تعدد استخدامات الخرائط في العدي د م ن المج االت
العلمية و العملية ،وك ل تخ صص ي ستخدم الخريط ة يق دم لھ ا تعريف ا طبق ا لوجھ ة نظ ره و كيفي ة
استخدامه لھا ،حيث لم تع د الخريط ة ذات ط ابع جغراف ي فق ط )م ع أن الجغ رافيين ھ م أكث ر م ن
يستخدمون الخرائط بصفة عامة( فقد ظھرت في السنوات األخيرة خ رائط للمج رات ال سماوية و
خرائط لكوكب المريخ و خرائط للمخ البشري ....الخ .ومن الطري ف أن أح د الب احثين ف ي مق ال
له بأحدي المجالت العلمية قد ق ام بح صر  ٣٢١تعريف ا مختلف ا للخريط ة ت م اس تخدامھم فيم ا ب ين
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عامي  ١٦٤٩و ١٩٩٦م .لكن التعريف البسيط للخريطة المنتشر في معظ م المراج ع والق واميس
ھو:
الخريطة ھو رسم دقيق لسطح األرض أو جزء من ه باس تخدام مقي اس رس م م صغر
وطريقة رياضية لإلسقاط يظھر الحقائق الجغرافية.
أما قاموس جامعة أكسفورد الذائع الصيت عالمي ا فيق دم تعري ف أكث ر ات ساعا و ش موال للخريط ة
كالتالي:
الخريطة ھي رسم مصغر لسطح األرض )أو ال سماء ( أو ج زء من ه يظھ ر المع الم
الطبيعي ة و ال سياسية  ...ال خ  ،مرس وما عل ي س طح م ستوي م ن ال ورق أو م واد
أخري حيث تمثل كل نقطة علي ھذا الرسم موقع ا جغرافي ا أو س ماويا مح ددا وذل ك
بناءا علي مقياس رسم و طريقة إسقاط.
ومن تعريفات الخريطة أيضا ما يلي:
 الخريطة ھي وسيلة بالرسم لتبادل المعلومات المفيدة الخريطة ھي وعاء لحفظ المعلومات توضع فيه و تؤخذ منه الخريطة ھي تمثيل بالرسم للعالقات والتكوينات المكانية الخريطة ھي تمثي ل بالرس م للمع الم الجغرافي ة عل ي س طح األرض وذل كعلي سطح مستوي
 الخريط ة ھ ي لغ ة خاص ة تعتم د عل ي الرم وز )ب دال م ن األح رف(الختصار المعلومات المكانية
 الخريطة ھ ي تمثي ل عل ي س طح م ستوي )غالب ا ورق ة( للمع الم الموج ودةعلي سطح األرض أو جزء منه مرسومة بمقياس محدد
 الخريطة ھي تلخ يص للواق ع الحقيق ي يھ دف ال ي تحلي ل و تخ زين و نق لالمعلوم ات ع ن األم اكن و العالق ات ب ين الظ واھر الطبيعي ة و الب شرية
الموزعة علي سطح األرض
ويمكن جمع أكثر من تعريف في إطار جغرافي واحد للخريطة بحيث تكون:

الخريطة ھي نم وذج )أو رس م( م صغر ل سطح األرض أو ج زء من ه
مبني علي أساس رياضي خ اص ويظھ ر حال ة و توزي ع و العالق ات
ب ين المع الم الطبيعي ة و الب شرية و االقت صادية باس تخدام رم وز
خاصة منتقاة طبق لوظيفة كل خريطة.
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 ٣-٢أنواع الخرائط
تتعدد أنواع الخرائط بصورة كبيرة جدا نظرا ألھميتھا و تعدد استخداماتھا في المجاالت
العلمية و التطبيقات العملية بصورة كبيرة .ومن الممكن القول أنه تقريب ا ال يوج د اآلن تخ صص
علمي ال يستخدم نوعا من أنواع الخرائط بصورة أو بأخرى .ومع ذلك فيمكن  -بصورة عام ة -
وضع تقسيمات للخرائط بناءا علي أربع ة عناص ر :مقي اس الرس م ،الھ دف م ن الخريط ة ،ط رق
تمثيل الظواھر ،المادة المتوفر عليھا الخريطة.

شكل ) (٢-٢أنواع الخرائط
 ١-٣-٢أنواع الخرائط بناءا على مقياس الرسم:
يع رف مقي اس الرس م  -ب صورة مب سطة  -بأن ه ن سبة ت صغير الواق ع الحقيق ي عل ى
الخريطة ،فال يمك ن رس م المنطق ة الجغرافي ة ب نفس أبعادھ ا الحقيقي ة عل ي الخريط ة .وكمث ال إذا
كان لدينا طري ق عل ي األرض طول ه الحقيق ي خم سة كيل ومترات ورس مناه عل ي الخريط ة كخ ط
طول ه خم سة س نتمترات ف أن مقي اس الرس م ھن ا ي صبح أن ك ل س نتيمتر عل ي الخريط ة يمث ل أو
يساوي واحد كيلومتر علي الطبيعة .والعالقة بين قيمة مقياس الرسم و مساحة المنطقة الجغرافية
الممثلة علي الخريطة ھي عالقة عكسية ،بمعني أنه كلما كب رت م ساحة المنطق ة الجغرافي ة كلم ا
صغر مقياس رسم الخريط ة وكلم ا ص غرت م ساحة المنطق ة الجغرافي ة كلم ا ك ان مقي اس الرس م
أكبر .وألھمية مقياس الرسم في الخرائط و تعدد تطبيقاته فسيتم إفراد فصل مستقل له.
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طبقا لمقياس رسم الخريطة فيمكن تصنيف أو تقسيم أنواع الخرائط الي عدة أقسام تشمل:
الخرائط العامة :ويطلق عليھا أي ضا اس م الخ رائط الجغرافي ة والخ رائط األطل سية ،وھ ي خ رائط
ص غيرة المقي اس )أي أنھ ا تمث ل م ساحات كبي رة م ن س طح األرض( ت ستخدم لتمثي ل ال دول و
القارات .وإذا استخدمت الخريطة العامة لتمثيل العالم كل ه فت سمي الخ رائط العالمي ة ،وم ن أش ھر
أنواع الخرائط العامة ما يطلق عليه الخرائط المليونية والت ي يك ون مقي اس رس مھا أن ك ل وح دة
علي الخريطة تمثل مليون وحدة علي الطبيع ة .وحي ث أن الخريط ة العام ة تمث ل ج زء كبي ر م ن
سطح األرض فأنھا ال تتسم بإظھار أية تفاصيل المعالم الجغرافية فھي تبرز فقط المع الم المكاني ة
الرئيسية الموجودة في ھذه المنطقة الجغرافي ة .وغالب ا ت ستخدم ھ ذه الخ رائط كوس ائل تعليمي ة أو
كوسائل إيضاح أو في األطالس و الكتب الدراسية.
الخرائط الطبوغرافية :وھي خرائط متوسطة مقياس الرس م حي ث أنھ ا تمث ل م ساحات أو من اطق
جغرافية متوسطة المساحة )مدينة مثال( كما أنھا تشتمل علي تفاصيل أكثر من تلك الموجودة في
الخ رائط العام ة .وغالب ا تظھ ر ف ي الخ رائط الطبوغرافي ة مع الم تف صيلية للظ اھرات الطبيعي ة و
الب شرية مث ل البحي رات و األنھ ار و الغاب ات و الكثب ان الرملي ة و الم دن و ط رق المواص الت
واألودية ...الخ .وھذا النوع من الخرائط ھو األكثر استخداما من قبل الجغرافيين و المخططين.
الخرائط التفصيلية :وھي خرائط تبرز تفاص يل المنطق ة الجغرافي ة الممثل ة عل ي الخريط ة )وم ن
ھنا ج اء أس مھا( ول ذلك يك ون مقي اس رس مھا كبي ر لح د م ا .ويمك ن مالحظ ة التفاص يل ف ي ھ ذا
الن وع م ن الخ رائط حي ث تظھ ر التق سيمات العقاري ة واألحي اء و الخ دمات وش بكات النق ل و
المواص الت ف ي خ رائط الم دن ،وأي ضا التق سيمات والملكي ات الزراعي ة لخ رائط األري اف .كم ا
يطل ق عل ي ھ ذا الن وع م ن الخ رائط اس م الخ رائط الكادس ترالية حي ث أن كلم ة "كادس ترال
" Cadastreفي اللغ ة االنجليزي ة تعن ي تفاص يل الملكي ات .وأكث ر م ن ي ستخدم ھ ذا الن وع م ن
الخ رائط ھ م م سئولو البل ديات والمحافظ ات و أمان ات الم دن ف ي التطبيق ات التخطيطي ة المتعلق ة
بالمدن و القري.
المخططات :وھي نوع من أنواع الخ رائط الت ي تت سم بظھ ار كاف ة التفاص يل ف ي منطق ة ص غيرة
ج دا ،أي أنھ ا خ رائط كبي رة المقي اس ج دا .وغالب ا ف أن المھندس ين ھ م أكث ر م ن ي ستخدم ھ ذه
المخططات.
___________________________________________________________
د .جمعة محمد داود
المدخل الي الخرائط
١٨

الكارتوجرافيا
الفصل الثاني
______________________________________________________________

شكل ) (٣-٢خريطة عامة للمملكة العربية السعودية

شكل ) (٤-٢خريطة طبوغرافية لمدينة مكة المكرمة
___________________________________________________________
د .جمعة محمد داود
المدخل الي الخرائط
١٩

الكارتوجرافيا
الفصل الثاني
______________________________________________________________

 ٢-٣-٢أنواع الخرائط بناءا على الھدف من الخريطة:
تصنف الخرائط طبقا للھدف أو الغرض الذي ِأنشأت من أجل ه ال ي مجم وعتين رئي ستين
وھم ا الخ رائط الطبيعي ة و الخ رائط الب شرية .ويختل ف مقي اس رس م ك ل خريط ة طبق ا لم ساحة
المنطقة الجغرافية الممثلة عليھا ،أي أن ھذا التق سيم أو الت صنيف للخ رائط ال يعتم د عل ي مقي اس
رسم الخريطة.
الخ رائط الطبيعي ة :تتن اول تمثي ل المظ اھر الجغرافي ة الطبيعي ة الموج ودة عل ي س طح األرض،
وغالبا فأن كل خريطة تھتم بإبراز تفاصيل نوع واحد من المظاھر الطبيعية .ومن أمثلة الخرائط
الطبيعي ة :الخ رائط الجيولوجي ة ،الخ رائط المناخي ة ،الخ رائط النباتي ة ،خ رائط الترب ة ،الخ رائط
الكنتورية )التضاريسية(.
الخ رائط الب شرية :وھ ي الت ي تتن اول تمثي ل المظ اھر الجغرافي ة الب شرية الموج ودة عل ي س طح
األرض .ومن أمثلة الخرائط البشرية :الخرائط السياسية التي تحدد الح دود ال سياسية ب ين ال دول،
والخرائط اإلدارية التي تحدد الحدود بين المناطق اإلدارية مثل المحافظات و المراك ز ،وخ رائط
ش بكات النق ل و المواص الت ،و الخ رائط ال سكانية الت ي تب رز التوزي ع المك اني لل سكان والنم و
ال سكاني والھج رة ال سكانية ،والخ رائط االقت صادية ،والخ رائط ال صناعية ،والخ رائط التعديني ة،
والخرائط الزراعية التي تمثل التركيب المحصولي ومناطق التوسع الزراعي ،وخرائط التربة.

استخدامات األرض في مدينة مكة المكرمة

الكثافة السكانية في مدينة مكة المكرمة

شكل ) (٥-٢نماذج للخرائط الطبيعية و البشرية

___________________________________________________________
د .جمعة محمد داود
المدخل الي الخرائط
٢٠

الكارتوجرافيا
الفصل الثاني
______________________________________________________________

 ٣-٣-٢أنواع الخرائط بناءا على طرق تمثيل الظاھرات:
يمكن أيضا تصنيف الخ رائط طبق ا للط رق الم ستخدمة ف ي تمثي ل المظ اھر الممثل ة عل ي
الخريط ة ،وف ي ھ ذا التق سيم للخ رائط نج د الخ رائط الجوي ة و خ رائط البع د الثال ث و الخ رائط
الموضوعية.
الخ رائط الجوي ة أو خ رائط ال صور الجوي ة :ب الرغم م ن وج ود بع ض االختالف ات العلمي ة ب ين
الخريطة و الصورة الجوية )الملتقطة بك اميرا مثبت ة ف ي ط ائرة( إال أن ال صورة الجوي ة ف ي ح د
ذاتھ ا تمث ل نوع ا م ن الخ رائط الت ي تب رز  -بمقي اس رس م مح دد  -جمي ع الظ واھر و المع الم
الجغرافية في منطقة من س طح األرض .وم ن ث م ف أن ال صور الجوي ة المتج اورة لمنطق ة مكاني ة
معينة يمكن اعتبارھا خريطة تفصيلية لھذه البقعة الجغرافية .فإذا تم تجمي ع ع دة ص ور متج اورة
لمنطقة ف أن ال صورة المجمع ة يطل ق عليھ ا اس م الموزاي ك أو الفسيف ساء ،وھ ي تمث ل أح د أن واع
الخرائط .ومع انتشار تطبيق ات الت صوير م ن الف ضاء باألقم ار ال صناعية )تقني ة االست شعار ع ن
بعد( فأنه يمكن أيضا اس تخدام المرئي ات الف ضائية ف ي تط وير ھ ذا الن وع م ن الخ رائط .ويختل ف
مقياس رسم ھذا النوع من الخرائط باختالف مقياس رس م ال صور الجوي ة أو المرئي ات الف ضائية
الم ستخدمة ،فق د نج د خريط ة جوي ة كبي رة المقي اس لمدين ة وأي ضا نج د خريط ة جوي ة ص غيرة
المقياس لمحافظة أو منطقة كبيرة من سطح األرض.
خرائط البعد الثالث :وھي خرائط تھ تم ب إبراز و تمثي ل البع د الثال ث وھ و االرتفاع ات ،حي ث أن
معظم الخرائط العادية ال تبرز إال بعدين فقط )الطول و العرض أو س و ص( للمعالم الجغرافي ة
الممثل ة عليھ ا .وتوج د ع دة أن واع م ن خ رائط البع د الثال ث مث ل الخ رائط الكنتوري ة و الخ رائط
المجسمة.
الخرائط الموض وعية :تمث ل الخريط ة العام ة كاف ة المع الم الجغرافي ة س واء الطبيعي ة أو الب شرية
الموجودة في منطقة مكاني ة مح ددة م ن س طح األرض .إال أنن ا نحت اج ف ي بع ض التطبيق ات ال ي
خريط ة تھ تم ب إبراز تفاص يل ن وع واح د مع ين م ن ھ ذه المظ اھر أو المع الم ،وھ ذا الن وع م ن
الخرائط يسمي الخرائط الموض وعية حي ث أن ك ل خريط ة تھ تم بموض وع واح د فق ط ،كم ا أنھ ا
أي ضا ت سمي ب الخرائط الخاص ة حي ث أن ك ل خريط ة تخ تص بظ اھرة مح ددة ،وأي ضا ت سمي
بخرائط التوزيعات حيث أن ھذه الخرائط تبرز توزيع ظاھرة معينة طبيعية كانت أم بشرية.

___________________________________________________________
د .جمعة محمد داود
المدخل الي الخرائط
٢١

الكارتوجرافيا
الفصل الثاني
______________________________________________________________

شكل ) (٦-٢نماذج لخرائط البعد الثالث

شكل ) (٧-٢نموذج للخرائط الجوية
___________________________________________________________
د .جمعة محمد داود
المدخل الي الخرائط
٢٢

الكارتوجرافيا
الفصل الثاني
______________________________________________________________

 ٤-٣-٢أنواع الخرائط بناءا على مادة إنتاجھا:
ظل ت الخريط ة الورقي ة لمئ ات ال سنين ھ ي الن وع الوحي د إلنت اج و تمثي ل الخ رائط و
رسمھا علي قطعة من الورق .وفي منتصف القرن العشرين الميالدي و م ع ابتك ار الكمبي وتر أو
الحاسوب ظھرت الخريطة الرقمية أو الخريطة االلكترونية .وكان ھذا ثورة علمية ھائلة في علم
الكارتوجرافيا وصناعة الخرائط حيث أصبح رسم و تعديل و تصميم و تخزين و تحليل الخرائط
يتم في صورة رقمية باس تخدام ب رامج كمبي وتر متخص صة ،وأص بحت الخريط ة الرقمي ة عب ارة
عن ملفات الكتروني ة متاح ة ف ي ص ور متع ددة مث ل األق راص المدمج ة  CDو وس ائل التخ زين
المحمولة )الفالش ميموري(.
خلقت الخرائط الرقمية تحديا علمي ا للك ارتوجرافيين ف ي الوق ت الح الي ،فالك ارتوجرافي
يجب أن يتعامل مع أجھزة و برامج و تقنيات الخرائط الرقمية لما ت وفره م ن ممي زات ھائل ة ف ي
السرعة و الدقة و الجودة لھذا النوع من الخرائط .بل أننا يمكنن ا الق ول أن معظ م إن ل م يك ن ك ل
الخرائط المنتجة اآلن ھي خرائط رقمية.
وتعدي األم ر ذل ك بع د أن ت وافرت الخ رائط )بكاف ة أنواعھ ا( عل ي ش بكة االنترن ت مم ا
يجع ل الح صول عل ي أي خريط ة ألي بقع ة ف ي الع الم ش يئا مي سورا .وم ن أش ھر تطبيق ات
الكمبيوتر في الخرائط الرقمية برنامج جوجل ايرث  Google Earthوموقع ويكي مابي ا عل ي
شبكة االنترنت في الرابط:
http://wikimapia.org
وأي ضا موق ع خ رائط نوكي ا والت ي أص بحت خ رائط رقمي ة يمك ن تحميلھ ا عل ي أجھ زة الھ اتف
المحمول )الجوال( في الرابط:
http://www.nokia.com/maps
كما قامت عدة جھات عربي ة بتط وير مواق ع خرائطي ة تع رض الخ رائط التف صيلية لمدين ة معين ة
علي شبكة االنترنت ،ومن أمثلة ھذه المواقع:
مستكشف مدينة مكة المكرمة في الرابط:
http://maps.holymakkah.gov.sa/
مستكشف مدينة الرياض في الرابط:
http://gis.alriyadh.gov.sa/riyadhexplorer/
مستكشف مدينة القاھرة في الرابط:
http://www.cairo.gov.eg/1.aspx

___________________________________________________________
د .جمعة محمد داود
المدخل الي الخرائط
٢٣

الكارتوجرافيا
الفصل الثاني
______________________________________________________________

 ٤-٢مكونات الخريطة
تتكون الخريطة من عدد من العناصر تساعد فيم ا بينھ ا إلظھ ار تمثي ل دقيق ي و متناس ق
للمنطقة الجغرافية التي تمثل الخريطة صورة مصغرة لھا .وبصفة عامة يمكن تقسيم عناص ر أو
مكونات الخريطة الي قسمين رئيسين :المحتوي األساسي و المحتوي المساعد.

شكل ) (٨-٢مكونات الخريطة
يتكون المحتوي األساسي للخريطة من كال من المحتوي الجغرافي و األساس الرياضي،
ف المحتوي الجغراف ي ي شمل المع الم و الظ اھرات الجغرافي ة الطبيعي ة و الب شرية الموج ودة عل ي
سطح األرض وھذا ھو أھم مكونات الخريطة .أما األساس الرياضي فھو ما يمي ز الخريط ة ع ن
أي رسم آخر أو صورة أو اسكتش ،فطبقا لتعري ف الخريط ة فھ ي تمثي ل م صغر ل سطح األرض
مبني علي أساس رياضي .ويتكون األساس الرياضي للخريطة م ن ثالث ة عناص ر وھ ي :مقي اس
الرسم و شبكة اإلحداثيات و نوع اإلسقاط ،وسيتم الحديث عن كل عنصر منھم في فصل مستقل.
يتكون المحتوي المساعد للخريطة من جزأين أحدھما العناصر المساعدة أي التي ت ساعد
القارئ علي فھم الخريطة و التعامل معھا بسرعة ،والثاني ھو العناصر المتممة التي تمد الق ارئ
بمعلومات إض افية ع ن الخريط ة .وم ن أمثل ة العناص ر الم ساعدة عن وان الخريط ة ال ذي بمج رد
النظر إليه يعطينا معلومة ع ن المنطق ة الجغرافي ة الت ي تمثلھ ا ھ ذه الخريط ة ،و مفت اح الخريط ة
وھو شرح الرموز المستخدمة في الخريطة وما يمثله كل رمز من ھذه الرموز ،ومقياس الرس م.
وقد يتساءل البعض ع ن كيفي ة اعتب ار مقي اس الرس م م ن األساس يات الرياض ية للخريط ة م رة و
اعتباره من العناصر المساعدة مرة أخري .فاستخدام مقياس الرس م أثن اء رس م الخريط ة ھ و م ن
___________________________________________________________
د .جمعة محمد داود
المدخل الي الخرائط
٢٤

الكارتوجرافيا
الفصل الثاني
______________________________________________________________

أساسيات الخرائط كما يدل تعريف الخريطة ،بينما إظھار قيمة أو ش كل مقي اس الرس م الم ستخدم
علي الخريطة ذاتھا فھذا من العناصر التي تساعد القارئ علي معرفة قيمة ھذا المقياس ب سرعة.
وتج در اإلش ارة ال ي أن ع دم وج ود ش كل أو قيم ة مقي اس الرس م عل ي الخريط ة ال يمنعن ا م ن
استخدام الخريط ة حي ث أنن ا يمكنن ا اس تنباط )ح ساب( قيم ة مقي اس الرس م م ن ش بكة اإلح داثيات
الموجودة علي الخريطة علي سبيل المثال .أما العناصر المتممة في المحت وي الم ساعد للخريط ة
فتشمل أية إضافات تعطي معلومات أكثر عن ھذه الخريطة مثل الجھة التي أنتجت ھذه الخريط ة
و كذلك تاريخ أو سنة إنت اج الخريط ة وأي ضا بع ض الج داول اإلح صائية واألش كال البياني ة ع ن
الظ اھرات الممثل ة عل ي الخريط ة وأحيان ا يك ون م ن األس ھل وض ع خريط ة م صغرة ت دل عل ي
الموقع الجغرافي العام للمنطقة الممثلة علي الخريطة.

شكل ) (٩-٢نموذج لمكونات الخريطة

___________________________________________________________
د .جمعة محمد داود
المدخل الي الخرائط
٢٥

الكارتوجرافيا
الفصل الثاني
______________________________________________________________

 ٥-٢أساسيات الخريطة
توج د ع دة عناص ر يج ب إظھارھ ا عل ي الخريط ة لت سھل للق ارئ اس تخدام الخريط ة و
اس تنباط م ا بھ ا م ن معلوم ات مكاني ة ب سرعة و س ھولة .وم ن أھ م أساس يات الخريط ة خم سة
عناصر تشمل :اسم الخريطة ،مقياس الرسم ،اتجاه ال شمال ،ش بكة اإلح داثيات ،مفت اح الخريط ة.
وسنتناول بعض ھذه العناصر ھنا بصورة إجمالية علي أن يتم التعامل مع كال منھا بالتفصيل في
الفصول القادمة.
عنوان أو اسم الخريطة :في الخرائط العامة )الخرائط الجغرافية( يتم اختي ار اس م الخريط ة باس م
أھم معلم جغرافي طبيعي موجود بھا ،مثل المدن و القري .أما للخرائط الموضوعية أو الخ رائط
الخاص ة ف أن اس م الخريط ة يعب ر ع ن موض وعھا أو الظ اھرة األساس ية الممثل ة بھ ا .وال يوج د
مك ان مح دد عل ي الخريط ة لوض ع عنوانھ ا ،لك ن ج ري الع رف أن يك ون عن وان الخريط ة
بمنتصف الھامش العلوي لھا.

شكل ) (١٠-٢أمثلة لعنوان الخريطة
شبكة اإلحداثيات :ھي شبكة من الخطوط المرسومة علي الخريطة والتي تحدد الموق ع الجغراف ي
للمنطقة المكانية الممثلة علي الخريطة.
مقياس الرسم :ھو القيمة العددية التي تح دد العالق ة ب ين األط وال و الم سافات و الم ساحات عل ي
الخريطة و ما تمثله من قيم مناظرة علي سطح األرض .وتوجد عدة طرق و نماذج لرسم مقياس
الرسم علي الخريطة.

___________________________________________________________
د .جمعة محمد داود
المدخل الي الخرائط
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الكارتوجرافيا
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______________________________________________________________

شكل ) (١١-٢نماذج لمقياس الرسم
مفتاح الخريطة :ھو ترجمة لمعاني الرموز المستخدمة في رسم الخريطة و ما يمثله كل رمز.
اتجاه الشمال :ويھدف لتحديد اتجاه الشمال و من ثم ب اقي االتجاھ ات الجغرافي ة مم ا ي ساعد عل ي
توجيه الخريطة توجيھا سليما .وتوجد عدة نماذج لرسم اتجاه الشمال الذي غالبا يوضع في أعل ي
ھامش الخريطة سواء من جھة اليمين أو من جھة اليسار.

شكل ) (١٢-٢نماذج التجاه الشمال
أنواع اتجاه الشمال:
أتف ق العلم اء من ذ مئ ات ال سنين عل ي اعتب ار اتج اه ال شمال ھ و االتج اه المرجع ي عن د قي اس
االتجاھات في الطبيعة )علي سطح األرض( وأيضا ف ي الخريط ة .لك ن يوج د ن وعين م ن أن واع
اتجاه الشمال:
ال شمال المغناطي سي :ھ و االتج اه ال ذي تح دده أب ره مغناطي سية حرك ة الحرك ة كامل ة االت زان
وليست تحت أي تأثير مغناطيسي محلي .فإذا تركت ھذه اإلبرة حركة الحركة فأنھا ستتجه ناحية
___________________________________________________________
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اتجاه الشمال الذي يطلق عليه أسم الشمال المغناطيسي .وھذه ھي الفكرة التي بنيت عليھ ا أجھ زة
البوصلة المغناطيسية التي يمك ن اس تخدامھا ف ي الطبيع ة لتحدي د اتج اه ال شمال .لك ن أھ م م شاكل
الشمال المغناطيسي أنه غي ر ثاب ت )غي ر مت وازي عن د مجموع ة م ن النق اط( ب ل أن ه يتغي ر عن د
نفس النقطة من عام آلخر.
الشمال الجغرافي :ھو االتجاه أو الخط الواصل ب ين أي نقط ة وك ال القطب ين ال شمالي و الجن وبي
لألرض .الشمال الحقيقي ھو اتجاه ثابت غير متغير ويتم تحديده من خ الل األرص اد و القياس ات
الفلكية  ،وحيث أنه ثابت وغير متغير فھو المستخدم في إنشاء الخرائط.
زاوي ة االخ تالف :يطل ق أس م زاوي ة االخ تالف عل ي الزاوي ة المح صورة ب ين اتج اھي ال شمال
المغناطيسي و الجغرافي عند نقط ة معين ة ف ي زم ن مع ين .ف إذا ك ان ال شمال المغناطي سي ش رق
الشمال الجغرافي فتكون إش ارة زاوي ة االخ تالف موجب ه  ،وإذا ك ان ال شمال المغناطي سي غ رب
ال شمال الجغراف ي فتك ون إش ارة زاوي ة االخ تالف س البة .وغالب ا توض ع زاوي ة االخ تالف عل ي
الخريطة لتحدد قيمتھا و اتجاھھا عند إنشاء الخريطة:

شكل ) (١٣-٢مثال لمعلومات زاوية االختالف علي خريطة
تتغي ر زاوي ة االخ تالف بطريق ة منتظم ة ف ي ع دة دورات عل ي م دار ) :أ( تغي ر ك ل  ٣٠٠س نة
تقريب ا ) ،ب( تغي ر س نوي ) ،ج( تغي ر ي ومي .ويمك ن معرف ة قيم ة زاوي ة االخ تالف م ن خ الل
مواقع بعض الجھات المتخصصة علي ش بكة االنترن ت مث ل موق ع الوكال ة األمريكي ة للمحيط ات
والمناخ المعروفة باسم  NOAAفي الرابط التالي:
http://www.ngdc.noaa.gov/geomagmodels/Declination.jsp
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القيم التالية تمثل زوايا االختالف لبعض المواقع في يوم  ٢٠١٢ /١/١م:
المدينة

الموقع الجغرافي التقريبي

زاوية االختالف

خط الطول

دائرة العرض

مكة المكرمة

 o٣٩.٨٢٥شرقا

 o٢١.٤٢٦شماال

 o١٥ '٠٢غربا

المدينة المنورة

 o٣٩.٦١١شرقا

 o٢٤.٤٥٦شماال

 o١٤ '٢٩غربا

القاھرة

 o٣١.٢٢٩شرقا

 o٣٠.٠٥٨شماال

 o١١ '١٥غربا
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الفصل الثالث
مقياس الرسم
 ١-٣مقدمة
ال يمكن بأي حال م ن األح وال رس م األرض أو ج زء منھ ا ب نفس األبع اد الحقيقي ة عل ي
الخريط ة الت ي مھم ا كب رت ال تزي د ع ن المت ر المرب ع الواح د ،ل ذلك نح ن ف ي حاج ة ال ي ن سبة
تصغير محددة لرسم الخريطة وھذه النسبة ھي ما يطل ق عليھ ا اس م مقي اس الرس م .وھ ذه الن سبة
يج ب أن تك ون ثابت ة ف ي كاف ة أج زاء الخريط ة ،ف ال يمك ن اس تخدام قيم ة معين ة ف ي ج زء م ن
الخريطة و استخدام قيمة أخري في جزء آخر من نفس الخريطة.

يعرف مقياس الرسم علي أنه" :النسبة العددية الثابتة ب ين ط ول أي بع د عل ي الخريط ة
والط ول الحقيق ي المن اظر ل ه عل ي الطبيع ة" .وكم ا س بق ال ذكر ف أن مقي اس الرس م م ن األس س
الرياضية التي تبني عليھا الخرائط ،وبدون مقياس الرسم ستتحول الخريطة ال ي رس م أو ص ورة
أو اسكتش .ومعرفة قيمة مقياس رسم أي خريطة ھو الذي يمكنن ا م ن معرف ة )ح ساب أو قي اس(
قيم المسافات و األطوال و المساحات الحقيقية للمعالم الجغرافية الظاھرة عل ي الخريط ة .كم ا أن
مقياس الرسم ھو ما يجعلنا نحسب الط ول المناس ب عل ي الخريط ة ال الزم لتوقي ع أو رس م ط ول
مقاس فعال في الطبيعة.

شكل ) (١-٣مفھوم مقياس الرسم
 ٢-٣أنواع مقياس الرسم
يكتب مقياس الرسم علي الخريطة أو يرسم عليھا ،ولذلك فأن مقاييس الرسم تصنف ال ي
نوعين رئيسين وھما المقاييس الكتابية و المقاييس الخطية.
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 ١-٢-٣مقياس الرسم العددي
يكتب مقياس الرسم الع ددي عل ي الخريط ة ف ي اح دي ثالث ة ص ور :المقي اس المباش ر و
المقياس النسبي و المقياس الكسري.
مقياس الرسم المباشر:
يكتب ھذا المقياس مباشرة في جملة بسيطة ليدل علي مقياس رسم الخريطة مثل:
السنتيمتر يمثل كيلومتر
 ١سنتيمتر =  ٥٠٠متر
ا سنتيمتر يساوي  ١٠٠٠متر
ومع أن المقياس المباشر أسھل مقاييس الرسم الكتابية إال أنه لم يعد مستخدما في الخرائط اآلن.
مقياس الرسم النسبي:
يعد ھذا المقياس ھو األكثر شيوعا بين مقاييس الرسم الكتابية المستخدمة في كاف ة أن واع
الخرائط ،ويكتب في صورة نسبة الجزء األول منھا يساوي الوح دة الم ستخدمة ف ي القي اس عل ي
الخ رائط بينم ا الج زء الث اني م ن الن سبة يعب ر ع ن الوح دة المن اظرة عل ي الطبيع ة .فم ثال عن دما
نكتب مقياس رسم الخريطة في الصورة النسبية التالية:
١٠٠٠ : ١
فھذا يدل علي أن:
كل وحدة علي الخريطة =  ١٠٠٠وحدة )من نفس النوع( علي الطبيعة ،أي أن:
كل  ١سنتيمتر علي الخريطة =  ١٠٠٠سنتيمتر في الطبيعة.
كل  ١ملليمتر علي الخريطة =  ١٠٠٠ملليمتر في الطبيعة.
مقياس الرسم الكسري:
يختلق ھذا المقياس عن المقياس النسبي في أنه يكتب في صورة كسر حي ث الب سط يعب ر
عن الوحدة علي الخريطة و المقام يعبر عن الوحدة المناظرة علي الطبيعة .فالمقياس:

يساوي المقياس النسبي ١٠٠٠ : ١
أي أن:
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كل وحدة علي الخريطة =  ١٠٠٠وحدة )من نفس النوع( علي الطبيعة ،بمعني أن:
كل  ١سنتيمتر علي الخريطة =  ١٠٠٠سنتيمتر في الطبيعة.
التحويل بين مقاييس الرسم الكتابية:
يمك ن ب سھولة تحوي ل أي مقي اس كت ابي م ن ن وع مح دد ال ي الن وعين اآلخ رين ،وذل ك
اعتم ادا عل ي معرف ة ق يم الوح دات الم ستخدمة ف ي قي اس الم سافات س واء عل ي الخريط ة أو ف ي
الطبيعة:
 ١كيلومتر =  ١٠٠٠متر
 ١متر =  ١٠٠سنتيمتر
 ١سنتيمتر =  ١٠ملليمتر
أي أن:
 ١كيلومتر =  ١٠٠،٠٠٠ = ١٠٠ × ١٠٠٠سنتيمتر
 ١متر =  ١٠٠٠ = ١٠ × ١٠٠ملليمتر
 ١كيلومتر =  ١،٠٠٠،٠٠٠ = ١٠ × ١٠٠ × ١٠٠٠ملليمتر
مثال:
حول مقياس الرسم المباشر " سنتيمتر = كيلومتر" الي مقياس نسبي.
ھذا المقياس المباشر يدل علي أن:
كل  ١سنتيمتر علي الخريطة =  ١كيلومتر علي الطبيعة
ولك ي نحول ه ال ي مقي اس ن سبي يج ب أن تك ون الوح دات الم ستخدمة )للخريط ة و للطبيع ة( م ن
نفس الوحدة .وحيث أن:
 ١كيلومتر =  ١٠٠،٠٠٠سنتيمتر
فن ستعيض ع ن الوح دة عل ي الطبيع ة ب الكيلومتر بم ا يقابلھ ا بال سنتيمترات ،فب دال م ن أن يك ون
المقياس:
كل  ١سنتيمتر علي الخريطة =  ١كيلومتر علي الطبيعة
نكتبه:
كل  ١سنتيمتر علي الخريطة =  ١٠٠،٠٠سنتيمتر علي الطبيعة
وبم ا أن الوح دات أص بحت اآلن مت ساوية )وح دات ال سنتيمتر ف ي ك ال الط رفين( فيمكنن ا كتاب ة
مقياس الرسم في الصورة النسبية وبدون أية وحدات كالتالي:
١٠٠،٠٠٠ : ١
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وبسھولة يمكننا كتابة ھذا المقياس في الصورة الكسرية كالتالي:

والجدول التالي يمثل عدة أنواع من مقاييس الرسم المستخدمة في الخرائط:
المقياس النسبي

نوع الخريطة

المقياس المباشر
سنتيمتر =  ١٠كيلومتر

١،٠٠٠،٠٠٠ : ١

خريطة مليونية )صغيرة

سنتيمتر = كيلومتر

١٠٠،٠٠٠ : ١

سنتيمتر =  ٥٠٠متر

٥٠،٠٠٠ : ١

سنتيمتر =  ٢٥٠متر

٢٥،٠٠٠ : ١

سنتيمتر =  ١٠٠متر

١٠،٠٠٠ : ١

سنتيمتر =  ٥٠متر

٥٠٠٠ : ١

سنتيمتر =  ٢٥متر

٢٥٠٠ : ١

سنتيمتر =  ١٠متر

١٠٠٠ : ١

مخططات )كبيرة

سنتيمتر = متر

١٠٠ : ١

المقياس جدا(

المقياس(
خريطة متوسطة المقياس

خريطة كبيرة المقياس

 ٢-٢-٣مقياس الرسم الخطي
ف ي ھ ذا الن وع م ن مق اييس الرس م ي تم "رس م" المقي اس عل ي الخريط ة ف ي ص ورة خ ط
مج زأ ال ي ع دد م ن األق سام ،بحي ث تك ون وح دات المقي اس مرس ومة بوح دات الخريط ة )مث ل
السنتيمتر( ويكتب علي كل جزء منھا ما يمثله من أط وال حقيقي ة عل ي الطبيع ة .وتتمي ز مق اييس
الرسم تلك من أنھ ا ست صغر أو تكب ر ب نفس الن سبة عن دما ي تم ت صغير أو تكبي ر الخريط ة ذاتھ ا.
وتتعدد مقاييس الرسم الخطية لتشمل المقياس البسيط و الدقيق و الشبكي و المقارن و الزمني.
المقياس الخطي البسيط:
ھ و عب ارة ع ن خ ط )أو م ستطيل عرض ه ب سيط ج دا( ويق سم ال ي ع دة أق سام مت ساوية
ويكتب أعلي كل قسم ما يمثله غلي الطبيعة.
مثال:
ارسم مقياس رسم خطي بسيط للمقياس النسبي : ١٠٠٠ : ١
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أوال نحدد ما يمثله السنتيمتر الواحد علي الخريطة كمسافة حقيقية علي الطبيعة:
المقياس النسبي  ١٠٠٠ : ١يدل علي أن:
كل وحدة علي الخريطة =  ١٠٠٠وحدة مناظرة علي الطبيعة ،أي أن:
كل  ١سنتيمتر علي الخريطة =  ١٠٠٠سنتيمتر علي الطبيعة
وحيث أن المتر =  ١٠٠سنتيمتر ،فيمكننا إعادة كتابة المقياس ليصبح:
كل  ١سنتيمتر علي الخريطة =  ١٠ = ١٠٠ ÷ ١٠٠٠متر علي الطبيعة
اآلن نقوم برس م خ ط م ستقيم طول ه )م ثال( خم سة س نتيمترات ونق سمه ال ي خم سة أج زاء بحي ث
يك ون ط ول الج زء الواح د م نھم س نتمترا واح دا .وبالت الي ف أن ال سنتيمتر الواح د س يمثل عل ي
الطبيعة  ١٠أمتار ،ونبدأ بكتابة الرقم صفر في بداية )أقصي يسار( المقياس ،ث م نكت ب ف ي نھاي ة
الجزء األول الرقم  ١٠وفي نھاية الجزء الثاني الرقم ) ٢٠حيث أن الخط الذي طول ه  ٢س نتيمتر
سيمثل  ٢٠مترا عل ي الطبيع ة( وف ي نھاي ة الج زء الثال ث نكت ب  ٣٠وھك ذا .وف ي نھاي ة )أق صي
يمين( المقياس نكتب كلمة "متر" لتدل علي الوحدة المستخدمة للقياس علي الطبيعة:

شكل ) (٢-٣نموذج لمقياس الرسم الخطي البسيط
ومن الممكن رسم مقياس الرسم في ص ورة م ستطيل عرض ه قلي ل ج دا )ملليمت ر م ثال( ب دال م ن
الخط المستقيم ليكون أكثر وضوحا علي الخريطة ،مع تلوين أجزاؤه ب اللونين األب يض و األس ود
بالتتابع ليكون أكثر جماال:

شكل ) (٣-٣نموذج آخر لمقياس رسم خطي بسيط
مثال :٢
ارسم مقياس رسم خطي بسيط للمقياس النسبي : ٢٥٠٠٠ : ١
أوال نحدد ما يمثله السنتيمتر الواحد علي الخريطة كمسافة حقيقية علي الطبيعة:
المقياس النسبي  ٢٥٠٠٠ : ١يدل علي أن:
كل وحدة علي الخريطة =  ٢٥٠٠٠وحدة مناظرة علي الطبيعة ،أي أن:
كل  ١سنتيمتر علي الخريطة =  ٢٥٠٠٠سنتيمتر علي الطبيعة
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وحيث أن المتر =  ١٠٠سنتيمتر ،فيمكننا إعادة كتابة المقياس ليصبح:
كل  ١سنتيمتر علي الخريطة =  ٢٥٠ = ١٠٠ ÷ ٢٥٠٠٠متر علي الطبيعة
ثم نقوم برسم خط مستقيم طوله خمسة سنتيمترات ونقسمه الي خم سة أج زاء بحي ث يك ون ط ول
الج زء الواح د م نھم س نتمترا واح دا .وبالت الي ف أن ال سنتيمتر الواح د س يمثل عل ي الطبيع ة ٢٥٠
مترا ،ونبدأ بكتابة الرقم صفر في بداية )أقصي يسار( المقياس ،ثم نكت ب ف ي نھاي ة الج زء األول
الرقم  ٢٥٠وفي نھاية الجزء الث اني ال رقم ) ٥٠٠حي ث أن الخ ط ال ذي طول ه  ٢س نتيمتر س يمثل
 ٥٠٠مترا علي الطبيعة( وفي نھاية الجزء الثالث نكتب  ٧٥٠وھكذا .وف ي نھاي ة )أق صي يم ين(
المقياس نكتب كلمة "متر" لتدل علي الوحدة المستخدمة للقياس علي الطبيعة:

أو في الصورة:

ويمكن أيضا في مقاييس الرسم الخطية استخدام وحدات الكيلومتر للتعبير ع ن الم سافات
الحقيقي ة عل ي الطبيع ة .فم ثال لمقي اس الرس م  ١٠٠،٠٠٠ : ١نج د أن ال سنتيمتر عل ي الخريط ة
يمثل  ١٠٠،٠٠٠سنتيمتر أي ما يع ادل  ١٠٠٠مت ر عل ي الطبيع ة ،وب دال م ن كتاب ة  ١٠٠٠مت ر
علي مقياس الرسم نستعيض عنه بكتابة  ١كيلومتر:

المقياس الخطي الدقيق:
يطلق مصطلح "دقة المقي اس" عل ي أص غر وح دة مرس ومة م ن وح دات مقي اس الرس م،
فعلي سبيل المثال فأن دقة المقياس الخطي البسيط في الشكل ب أعلى ت ساوي  ١كيل ومتر حي ث أن
أصغر جزء يمكن قياسه علي ھذا المقياس ھ و الكيل ومتر ال صحيح .وتج در اإلش ارة ال ي أن دق ة
المقياس ال تعتمد علي قيم ة الوح دات المكتوب ة ص راحة علي ه ،فف ي ال شكل الت الي فم ا ت زال دق ة
المقياس تساوي  ١كيلومتر مع أن الوحدات مكتوبة كل  ٢كيلومتر:
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إذا أردن ا قي اس م سافة عل ي الخريط ة فكان ت أط ول بقلي ل م ن ال سنتيمتر الواح د فكي ف
نعرف قيمة المسافة المناظرة لھا علي الطبيعة؟ ستكون بالتأكيد أكبر م ن الكيل ومتر الواح د ،لك ن
بأي قيمة حقيقية؟ فھذا المقياس ال يسمح لنا إال بقياس الكيلومترات الصحيحة فقط .في ھذه الحالة
نلجأ للنوع الثاني من أنواع مقاييس الرسم الخطية أال و ھو المقياس الخطي الدقيق.
المقي اس الخط ي ال دقيق ھ و مقي اس خط ي ب سيط م ضافا إلي ه وح دة واح دة عل ي ي سار
الصفر مقسمة الي عدد من األقسام الفرعي ة ال صغيرة .ويك ون ع دد ھ ذه األق سام الفرعي ة مناس با
للحصول علي الدقة الجديدة المطلوبة للمقياس .أي أن المقياس الخط ي ال دقيق يتك ون م ع مقي اس
خطي بسيط باإلضافة لجزء أدق علي يسار صفر المقياس.
مثال:
ارسم مقياس خطي دقيق لمقياس الرسم النسبي  ٥٠٠٠ : ١بحيث تكون دقة المقياس  ١٠أمتار.
أوال نحدد ما يمثله السنتيمتر الواحد علي الخريطة كمسافة حقيقية علي الطبيعة:
المقياس النسبي  ٥٠٠٠ : ١يدل علي أن:
كل  ١سنتيمتر علي الخريطة =  ٥٠٠٠سنتيمتر علي الطبيعة
وحيث أن المتر =  ١٠٠سنتيمتر ،فيمكننا إعادة كتابة المقياس ليصبح:
كل  ١سنتيمتر علي الخريطة =  ٥٠ = ١٠٠ ÷ ٥٠٠٠متر علي الطبيعة
نب دأ أوال برس م المقي اس الخط ي الب سيط ب أن نق وم برس م خ ط م ستقيم طول ه خم سة س نتيمترات
ونقسمه الي خمسة أج زاء بحي ث يك ون ط ول الج زء الواح د م نھم س نتمترا واح دا .وبالت الي ف أن
السنتيمتر الواحد سيمثل علي الطبيعة  ٥٠مترا ،ونرسم ھذا المقياس البسيط كما سبق ف ي األمثل ة
السابقة ليكون:

أي أن دق ة ھ ذا المقي اس الخط ي الب سيط ت ساوي  ٥٠مت را )قيم ة أص غر وح دة م ن وحدات ه(.
ولحساب عدد األقسام الفرعية التي سيتكون منھا المقياس الخطي الدقيق نستخدم المعادلة:
عدد األقسام الفرعية للمقياس الدقيق = قيمة وحدة المقياس البسيط ÷ دقة المقياس المطلوبة
أي أن:
عدد األقسام الفرعية للمقياس الدقيق =  ٥٠متر ÷  ١٠متر =  ٥أقسام
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ثم نقوم برسم وحدة من وحدات المقياس البسيط )أي سنتيمتر واحد( علي يسار صفر المقياس ث م
نقسم ھذه الوحدة الي  ٥أقسام .وبما أن ال سنتيمتر الواح د يحت وي  ١٠ملليمت رات ،ف أن ط ول ك ل
قسم من ھذه األقسام يساوي ) ٢ (=٥÷١٠ملليمتر .وسيمثل الجزء األول من الوح دات ال صغيرة
قيمة  ١٠أمتار عل ي الطبيع ة ،فنكت ب أع اله ال رقم  ،١٠بينم ا الج زء الث اني س يمثل )(=١٠+١٠
 ٢٠مترا فنكتب أعاله الرقم  ،٢٠وبالمثل نكتب الرقم  ٣٠في نھاية الجزء الثالث والرقم  ٤٠ف ي
نھاية الجزء الرابع والرقم  ٥٠في نھاية الجزء الخامس و األخير من أجزاء المقياس الدقيق:

شكل ) (٤-٣نموذج لمقياس رسم خطي دقيق
اآلن إذا قمن ا باس تخدام الم سطرة بقي اس ط ول خ ط عل ي الخريط ة ووج دناه ي ساوي )م ثال( ١,٤
سنتيمتر ،فيمكننا باستخدام ھذا المقياس الخطي ال دقيق أن نع رف أن الم سافة الحقيقي ة لھ ذا الخ ط
علي الطبيعة تساوي  ٧٠مترا ،حيث أن  ١سم علي المقياس البسيط تمثل  ٥٠مترا باإلضافة الي
 ٠.٤سم تمثل  ٢٠مترا علي المقياس الدقيق:

وبالمثل إذا قسنا مسافة علي الخريطة فكانت  ٣.٨سنتيمتر ووضعناھا علي مقياس الرس م ف سنجد
أن طول ھذه المسافة علي الطبيعة = الجزء األول البالغ طوله  ٣س نتيمتر عل ي المقي اس الب سيط
يمثل  ١٥٠متر عل ي الطبيع ة  +الج زء الث اني الب الغ طول ه  ٠.٨س نتيمتر عل ي المقي اس ال دقيق
يمثل  ٤٠متر علي الطبيعة =  ١٩٠ = ٤٠ + ١٥٠مترا:
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مثال :٢
ارسم مقياس خطي دقيق لمقياس الرسم النسبي  ١٠٠،٠٠٠ : ١بحيث تك ون دق ة المقي اس ٠.٢٥
كيلومتر.
أوال نحدد ما يمثله السنتيمتر الواحد علي الخريطة كمسافة حقيقية علي الطبيعة:
المقياس النسبي  ١٠٠،٠٠٠ : ١يدل علي أن:
كل  ١سنتيمتر علي الخريطة =  ١٠٠،٠٠٠سنتيمتر علي الطبيعة
وحيث أن المتر =  ١٠٠سنتيمتر ،فيمكننا إعادة كتابة المقياس ليصبح:
كل  ١سنتيمتر علي الخريطة =  ١٠٠٠ = ١٠٠ ÷ ١٠٠،٠٠٠متر علي الطبيعة
وحيث أن الكيلومتر =  ١٠٠٠متر ،فيمكننا إعادة كتابة المقياس مرة أخري ليصبح:
كل  ١سنتيمتر علي الخريطة =  ١ = ١٠٠٠ ÷ ١٠٠٠كيلومتر علي الطبيعة
ثم نبدأ برسم المقياس الخطي البسيط كما سبق:

أي أن دق ة ھ ذا المقي اس الخط ي الب سيط ت ساوي  ١كيل ومترا )قيم ة أص غر وح دة م ن وحدات ه(.
ولحساب عدد األقسام الفرعية التي سيتكون منھا المقياس الخطي الدقيق نستخدم المعادلة:
عدد األقسام الفرعية للمقياس الدقيق = قيمة وحدة المقياس البسيط ÷ دقة المقياس المطلوبة
أي أن:
عدد األقسام الفرعية للمقياس الدقيق =  ١كيلومتر ÷  ٠.٢٥كيلومتر
=  ٤أقسام
ثم نقوم برسم وحدة من وحدات المقياس البسيط )أي سنتيمتر واحد( علي يسار صفر المقياس ث م
نقسم ھذه الوحدة الي  ٤أقسام .وبما أن ال سنتيمتر الواح د يحت وي  ١٠ملليمت رات ،ف أن ط ول ك ل
ق سم م ن ھ ذه األق سام ي ساوي ) ٢.٥ (=٤÷١٠ملليمت ر .وس يمثل الج زء األول م ن الوح دات
ال صغيرة قيم ة  ٠.٢٥كيل ومتر عل ي الطبيع ة ،فنكت ب أع اله ال رقم  ،٠.٢٥بينم ا الج زء الث اني
س يمثل ) ٠.٥٠ (=٠.٢٥ +٠.٢٥كيل ومتر فنكت ب أع اله ال رقم  ، ٠.٥٠وبالمث ل نكت ب ال رقم
 ٠.٧٥ف ي نھاي ة الج زء الثال ث وال رقم  ١ف ي نھاي ة الج زء الراب ع و األخي ر م ن أج زاء المقي اس
الدقيق:
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ويتضح من ذلك أن أھم مميزات المقياس الخطي الدقيق أن دقة القياس به تكون أدق م ن
المقي اس الخط ي الب سيط ،فف ي ال شكل األعل ى عل ي س بيل المث ال نج د أنن ا ن ستطيع قي اس
الكيل ومترات ال صحيحة م ن المقي اس الب سيط )عل ي يم ين ال صفر( بينم ا ن ستطيع قي اس ك سور
الكيلومترات من المقياس الدقيق )علي يسار الصفر( ،ولذلك سمي ھذا المقياس بالمقياس الدقيق.
المقياس الخطي الشبكي:
يع د ھ ذا الن وع م ن مق اييس الرس م الخطي ة أكث ر األن واع دق ة ،ويأخ ذ ش كل ش بكة م ن
الخطوط ومن ھنا جاء أسمه .ويستعمل المقياس الخطي الشبكي عن دما نحت اج دق ة عالي ة لمقي اس
الرسم وال يمكننا رسمھا علي المقياس الدقيق حيث أنھا ستحتاج لعدد كبي ر م ن األج زاء الفرعي ة
مم ا ال يجع ل ش كل المقي اس متناس قا .والمقي اس ال شبكي مبن ي عل ي نظري ة الخ ط ال ذي يقط ع
مستقيمات متوازية علي أبعاد متساوية كما في المثال التالي:
مثال :١
صمم مقياس خطي شبكي لخريطة مقياس رسمھا النسبي  ٢٠٠٠ : ١بحيث تكون دقته  ١متر.
كل  ١سنتيمتر علي الخريطة =  ٢٠٠٠سنتيمتر علي الطبيعة
=  ٢٠ = ١٠٠ ÷ ٢٠٠٠متر علي الطبيعة
فيكون المقياس الخطي البسيط كالتالي:

ولرسم المقياس الخطي الدقيق نستخدم المعادلة كما سبق:
عدد األقسام الفرعية للمقياس الدقيق = قيمة وحدة المقياس البسيط ÷ دقة المقياس المطلوبة
أي أن:
عدد األقسام الفرعية للمقياس الدقيق =  ٢٠متر ÷  ١متر =  ٢٠قسما.
وبالطبع ال يمكننا تق سيم وح دة المقي اس الب سيط )وطولھ ا  ١س نتيمتر( ال ي  ٢٠ق سما ،فنخت ار أن
يكون عدد أجزاء المقي اس ال دقيق  ٤أج زاء فق ط ،وبالت الي ف أن دق ة ھ ذا المقي اس الخط ي ال دقيق
ستساوي دقة المقياس البسيط ÷ عدد األقسام =  ٥ = ٤ ÷ ٢٠أمتار :
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لكننا مازلنا في حاجة الي أن نزيد دقة المقياس لتصبح  ١مت ر ول يس  ٥مت ر ف ي ال شكل ال سابق،
ويتم ذلك من خالل بناء شبكة مكونة من عدد من المستويات الرأسية حيث:
عدد المستويات الرأسية = دقة المقياس الخطي الدقيق ÷ دقة المقياس الشبكي المطلوبة
أي أن:
عدد المستويات الرأسية =  ٥متر ÷  ١متر =  ٥مستويات رأسية.
ثم نق وم برس م  ٥مق اييس )ب سيطة و دقيق ة أي ضا( ب صورة علوي ة أح دھما ف وق اآلخ ر ،وبالت الي
فيكون عدد األقسام الصغيرة لمقياس الرس م  ٢٠ج زءا لك نھم م وزعين عل ي  ٥م ستويات رأس ية
وليس في مستوي واح د ،ث م نرس م خط ا م ائال م ن اليم ين ال سفلي ال ي الي سار العل وي داخ ل ك ل
مستوي من المستويات الرأسية:

شكل ) (٥-٣نموذج لمقياس رسم خطي شبكي
والشكل التالي يقدم تطبيقا علي استخدام مقياس الرسم الشبكي:
المسافة األولي سيبلغ طولھا في الحقيقية =  ٤٠مترا من مقياس الرسم البسيط  +ص فر مت ر م ن
المستوي السفلي لمقياس الرسم الدقيق )حيث أنھا لم تصل للجزء األول من أجزاء ھ ذا المقي اس(
 ٢ +متر من المستوي الثاني لمقياس الرسم الشبكي =  ٤٢ = ٢ + ٠ + ٤٠مترا
المسافة الثانية سيبلغ طولھا علي الطبيع ة =  ٨٠مت ر م ن مقي اس الرس م الب سيط  ١٠ +مت ر م ن
المستوي السفلي لمقياس الرسم الدقيق )حيث أنھا تجاوزت قيمة  ١٠متر لكنھا ل م ت صل ال ي ١٥
متر علي ھذا المقياس(  ٤ +أمتار م ن الم ستوي الراب ع لمقي اس الرس م ال شبكي = + ١٠ + ٨٠
 ٩٤ = ٤مترا.
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مثال :٢
صمم مقي اس خط ي ش بكي لخريط ة مقي اس رس مھا الن سبي  ١٠،٠٠٠ : ١بحي ث تك ون دقت ه ٥
أمتار.
كل  ١سنتيمتر علي الخريطة =  ١٠،٠٠٠سنتيمتر علي الطبيعة
=  ١٠٠ = ١٠٠ ÷ ١٠،٠٠٠متر علي الطبيعة
ولرسم المقياس الخطي الدقيق نستخدم المعادلة كما سبق:
عدد األقسام الفرعية للمقياس الدقيق = قيمة وحدة المقياس البسيط ÷ دقة المقياس المطلوبة
أي أن:
عدد األقسام الفرعية للمقياس الدقيق =  ١٠٠متر ÷  ١٠متر =  ١٠قسما.
نختار أن يكون عدد أجزاء المقياس الدقيق  ٥أجزاء فقط ،وبالتالي فأن دق ة ھ ذا المقي اس الخط ي
الدقيق ستساوي دقة المقياس البسيط ÷ عدد األقسام =  ٢٠ = ٥ ÷ ١٠٠متر.
ولبناء شبكة مكونة من عدد من المستويات الرأسية:
عدد المستويات الرأسية = دقة المقياس الخطي الدقيق ÷ دقة المقياس الشبكي المطلوبة
أي أن:
عدد المستويات الرأسية =  ٢٠متر ÷  ٥متر =  ٤مستويات رأسية.
ثم نق وم برس م  ٤مق اييس )ب سيطة و دقيق ة أي ضا( ب صورة علوي ة أح دھما ف وق اآلخ ر ،وبالت الي
فيكون عدد األقسام الصغيرة لمقياس الرس م  ٢٠ج زءا لك نھم م وزعين عل ي  ٤م ستويات رأس ية
وليس في مستوي واح د ،ث م نرس م خط ا م ائال م ن اليم ين ال سفلي ال ي الي سار العل وي داخ ل ك ل
مستوي من المستويات الرأسية:

شكل ) (٦-٣نموذج آخر لمقياس رسم خطي شبكي
والشكل التالي يقدم تطبيقا آخر علي استخدام مثل ھذا المقياس الشبكي:
المسافة األولي سيبلغ طولھا في الحقيقية =  ٣٠٠مترا من مقياس الرس م الب سيط  ٤٠ +مت ر م ن
المستوي السفلي لمقياس الرسم الدقيق )حيث أنھا تجاوزت قيمة  ٤٠متر لكنھا ل م ت صل ال ي ٦٠
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متر علي ھذا المقياس(  ١٠ +متر من المستوي الثاني لمقياس الرس م ال شبكي = + ٤٠ + ٣٠٠
 ٣٥٠ = ١٠مترا
المسافة الثانية سيبلغ طولھا علي الطبيعة =  ٢٠٠متر من مقياس الرس م الب سيط  ٦٠ +مت ر م ن
المستوي السفلي لمقياس الرسم الدقيق )حيث أنھا تجاوزت قيمة  ٦٠متر لكنھا ل م ت صل ال ي ٨٠
متر علي ھذا المقياس(  ١٥ +أمتار من المستوي الثال ث لمقي اس الرس م ال شبكي = ٦٠ + ٢٠٠
 ٢٧٥ = ١٥ +مترا.

مقاييس خطية أخري:
توجد أنواع أخري من مق اييس الرس م الخطي ة وان كان ت ل م تع د م ستخدمة بكث رة اآلن،
ومنھا علي سبيل المثال مقياس الرسم المقارن و مقياس الرسم الزمني.
يتكون مقياس الرسم المقارن من مقياسين متالصقين من مقاييس الرسم وان كان ا يختل ف
في وحدات القياس علي الطبيع ة ،ف يمكن عم ل مقي اس رس م خط ي يق رأ الم سافات عل ي الطبيع ة
ب الكيلومترات بينم ا المقي اس الخط ي الث اني يق رأ الم سافات عل ي الطبيع ة باألمي ال .وم ع س ھولة
عمليات تحويل المسافات باستخدام اآلالت الحاس بة وب رامج الكمبي وتر فل م يع د المقي اس المق ارن
شائعا بكثرة في الخ رائط الحديث ة ،وان كان ت بع ض الخ رائط تحم ل مقياس ين رس م مختلف ين ف ي
وحدات القياس علي الطبيعة إال أنھما غالبا ال يرسما متالصقين.

شكل ) (٧-٣نموذج لمقياس رسم خطي مقارن
تقوم فكرة مقياس الرسم الزمني علي مقارن ة وح دات قي اس الم سافات عل ي الطبيع ة م ع
الوح دات الزمني ة ،وك ان ھ ذا الن وع م ن مق اييس الرس م م ستخدما ف ي الماض ي ف ي الخ رائط
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العسكرية و خرائط الكشافة و الرحالت .يتكون المقياس الزمني من مقياسي رسم أحدھما لق راءة
المسافات علي الطبيع ة )أي مقي اس خط ي ب سيط ع ادي( واآلخ ر مخ صص لل زمن ال ذي يتطلب ه
قطع ھذه المسافة ويكون م درجا بال دقائق أو ال ساعات .ف إذا ق ام م ستخدم الخريط ة بقي اس م سافة
معين ة عليھ ا فيمكن ه معرف ة الم سافة الحقيقي ة المن اظرة عل ي الطبيع ة م ن المقي اس األعل ى،
وب افتراض س رعة ثابت ة لل سير يمكن ه أي ضا معرف ة ال زمن الم ستغرق لقط ع ھ ذه الم سافة م ن
المقياس السفلي.

شكل ) (٨-٣نموذج لمقياس رسم خطي زمني
 ٣-٢-٣مقارنة بين مقاييس الرسم
يتميز كل نوع من نوعي مقاييس الرسم بممي زات ع ن الن وع اآلخ ر ،فالمق اييس الكتابي ة
أسھل ف ي الفھ م والتعام ل .فبمج رد النظ ر ال ي مقي اس الرس م الكت ابي يع رف م ستخدم الخريط ة
مقياس ر سمھا بسھولة ،بينما المقاييس الخطية المرسومة عل ي الخريط ة تحت اج بع ض القياس ات
و الحسابات لتحديد قيمة مقياس رسم الخريطة .وعلي الجانب اآلخر ف أن مق اييس الرس م الخطي ة
تتميز بسھولة تحويل األبعاد المقاسة علي الخريطة الي ما يناظرھا عل ي الطبيع ة بمج رد القي اس
باس تخدام الم سطرة ،بينم ا تتطل ب مق اييس الرس م الكتابي ة إج راء بع ض الح سابات إلتم ام ھ ذه
الخط وة .أم ا أھ م عي وب مق اييس الرس م الكتابي ة فھ ي أنھ ا ال تتغي ر إذا ت م تكبي ر أو ت صغير
الخريط ة ،فعل ي س بيل المث ال ف أن مقي اس الرس م الخط ي المكت وب ف ي ص ورة " "٥٠٠٠/١ل ن
تتغي ر حروف ه عن دما نكب ر أو ن صغر ھ ذه الخريط ة وس تظھر نف س الجمل ة " "٥٠٠٠/١عل ي
الخريطة المصغرة مع أنھا ستكون جملة خاطئ ة .وف ي المقاب ل ف أن أھ م ممي زات مق اييس الرس م
الخطي ة أنھ ا ك صورة مرس ومة عل ي الخريط ة س تكبر أو ت صغر ب نفس ن سبة تكبي ر أو ت صغير
الخريطة ،وبالتالي سيظل مقياس الرسم الخطي صحيحا.
يتم استخدام كال نوعي مقياس الرسم علي الخ رائط بحي ث ي تم كتاب ة قيم ة مقي اس الرس م
وأيضا استخدام مقياس رسم خطي علي الخريطة .ويعد ھذا أفضل الحل ول الكارتوجرافي ة بحي ث
يجمع مميزات كال نوعي مقياس الرسم .أم ا ف ي حال ة أنن ا م ضطرون الس تخدام ن وع واح د فق ط
من مقاييس الرسم فأن المقياس الخطي ھو األفضل.
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شكل ) (٩-٣نموذج لعدة صور لمقياس الرسم علي خريطة
 ٣-٣تطبيقات مقياس الرسم
يتم استخدام مقياس رس م الخريط ة لتحوي ل الم سافة المقاس ة عل ي الخريط ة ال ي الم سافة
الحقيقية علي س طح األرض والعك س أي ضا .وھن اك بع ض الط رق لتحدي د مقي اس رس م خريط ة
غير معلوم.
 ١-٣-٣حساب المسافات علي الطبيعة:
مثال :١
قي ست م سافة عل ي خريط ة مقي اس رس مھا  ٥٠٠٠ : ١فكان ت  ٤.٦س نتيمتر ،أح سب الم سافة
الحقيقية المناظرة علي الطبيعة باألمتار؟
المقياس النسبي  ٥٠٠٠ : ١يدل علي:
كل  ١سنتيمتر علي الخريطة =  ٥٠٠٠سنتيمتر علي الطبيعة
المسافة الحقيقية علي الطبيعة =  ٢٣٠٠٠ = ٥٠٠٠ × ٤.٦سنتيمتر
وحيث أن المتر =  ١٠٠سنتيمتر ،فأن
المسافة الحقيقية علي الطبيعة =  ٢٣٠ = ١٠٠ ÷ ٢٣٠٠٠متر
مثال :٢
قيست مسافة علي خريطة مقياس رسمھا  ١٠٠،٠٠٠ : ١فكانت  ١٢.٥سنتيمتر ،أحسب المسافة
الحقيقية المناظرة علي الطبيعة بالكيلومترات؟
المقياس النسبي  ١٠٠،٠٠٠ : ١يدل علي:
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كل  ١سنتيمتر علي الخريطة =  ١٠٠،٠٠٠سنتيمتر علي الطبيعة
وحيث أن المتر =  ١٠٠سنتيمتر ،فأن:
كل  ١سنتيمتر علي الخريطة =  ١٠٠٠ = ١٠٠ ÷ ١٠٠،٠٠٠متر علي الطبيعة
وحيث أن الكيلومتر =  ١٠٠٠متر ،فأن:
كل  ١سنتيمتر علي الخريطة =  ١ = ١٠٠٠ ÷ ١٠٠٠كيلومتر علي الطبيعة
إذن:
المسافة الحقيقية علي الطبيعة =  ١٢.٥ = ١ × ١٢.٥كيلومتر
 ٢-٣-٣حساب المسافات علي الخريطة:
مثال :١
يبل غ ط ول الطري ق م ن مك ة المكرم ة ال ي المدين ة المن ورة  ٣٩٠كيل ومتر ،أح سب ط ول ھ ذا
الطريق بالسنتيمتر علي خريطة مقياس رسمھا  ٢،٠٠٠،٠٠٠ : ١؟
المقياس النسبي  ٢،٠٠٠،٠٠٠ : ١يدل علي:
كل  ١سنتيمتر علي الخريطة =  ٢،٠٠٠،٠٠٠سنتيمتر علي الطبيعة
وحيث أن المتر =  ١٠٠سنتيمتر ،فأن:
كل  ١سنتيمتر علي الخريطة =  ٢٠،٠٠٠ = ١٠٠ ÷ ٢،٠٠٠،٠٠٠متر علي الطبيعة
وحيث أن الكيلومتر =  ١٠٠٠متر ،فأن:
كل  ١سنتيمتر علي الخريطة =  ٢٠ = ١٠٠٠ ÷ ٢٠،٠٠٠كيلومتر علي الطبيعة
إذن:
المسافة علي الخريطة =  ١٩.٥ = ٢٠ ÷ ٣٩٠سنتيمتر
مثال :٢
يبل غ ط ول ش ارع العزيزي ة بمدين ة مك ة المكرم ة  ٤.٦كيل ومتر ،أح سب ط ول ھ ذا ال شارع
بالسنتيمتر علي خريطة مقياس رسمھا  ٢٥،٠٠٠ : ١؟
حيث أن الكيلومتر =  ١٠٠٠متر ،فأن:
طول الشارع علي الطبيعة =  ٤٦٠٠ = ١٠٠٠ × ٤.٦متر
وبما أن المتر =  ١٠٠سنتيمتر ،فأن:
طول الشارع علي الطبيعة =  ٤٦٠،٠٠٠ = ١٠٠ × ٤٦٠٠سنتيمتر
المقياس النسبي  ٢٥،٠٠٠ : ١يدل علي:
كل  ١سنتيمتر علي الخريطة =  ٢٥،٠٠٠سنتيمتر علي الطبيعة
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إذن:
المسافة علي الخريطة =  ١٨.٤ = ٢٥،٠٠٠ ÷ ٤٦٠،٠٠٠سنتيمتر
 ٣-٣-٣تحديد مقياس رسم خريطة:
أحيانا نجد خريطة لمنطقة معينة ويكون مقياس رسمھا مجھوال ،وھنا يمكن ح سابه بع دة
طرق مختلفة مثل أن نقارن بين طول خط معلوم في ھذه الخريطة مع طوله علي خريطة أخ ري
معلومة مقياس الرسم ،أو أن نقارن ب ين ط ول خ ط معل وم عل ي الخريط ة و طول ه الحقيق ي عل ي
األرض.
مثال :١
وج دت خريط ة مجھول ة مقي اس الرس م لمنطق ة و بالبح ث ت م العث ور عل ي خريط ة أخ ري لھ ذه
المنطقة وكان مقياس رسمھا  ، ٢٥،٠٠٠ : ١وتم قياس خط علي الخريطة المجھولة فكان طول ه
 ١٥سنتيمتر بينما كان طول ه عل ي الخريط ة الثاني ة المعلوم ة  ١٨س نتيمتر .أح سب مقي اس رس م
الخريطة المجھولة؟
مقياس رسم الخريطة المجھول ة = الط ول عل ي الخريط ة المجھول ة × مقي اس رس م الخريط ة
المعلومة  /الطول علي الخريطة المعلومة
مقياس رسم الخريطة المجھولة =  ١٥سنتيمتر × )  ١٨ / ( ٢٥٠٠٠ / ١سنتيمتر
= ١٨ / ٠.٠٠٠٦
= ٠.٠٠٠٠٣٣٣
وحيث أنه جري العرف علي كتابة قيمة مقياس رسم أي خريط ة ف ي ص ورة ن سبية )أو ك سرية(
تبدأ بالواحد الصحيح فأن:
مقياس رسم الخريطة المجھولة = ٠.٠٠٠٠٣٣٣ ÷ ١
= ٣٠،٠٠٠ : ١
مثال :٢
وجدت خريطة مجھولة مقياس الرسم لمنطقة معينة وتم قياس طول أحد الشوارع عل ي الخريط ة
فكان  ٥.٧سنتيمتر ،فإذا علمت أن الطول الحقيقي لھذا الشارع في الطبيع ة يبل غ  ١١.٤كيل ومترا
فأحسب مقياس رسم ھذه الخريطة؟
مقياس الرسم ألي خريطة = الطول علي الخريطة  /الطول الحقيقي المناظر علي الطبيعة
مقياس رسم الخريطة

=  ٥.٧سنتيمتر  ١١.٤ /كيلومتر

وحيث أن الكيلومتر =  ١٠٠،٠٠٠سنتيمتر ،فأن:
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مقياس رسم الخريطة =  ٥.٧سنتيمتر  ( ١٠٠،٠٠٠ × ١١.٤) /سنتيمتر
=  ٥.٧سنتيمتر  ١،١٤٠،٠٠٠ /سنتيمتر
ولكي نجعل قيمة البسط ف ي مقي اس الرس م م ساويا للواح د ال صحيح )كم ا ج ر ي الع رف( فنق سم
كال من البسط و المقام علي قيمة البسط )  ٥.٧في المثال الحالي(:
مقياس رسم الخريطة = )(٥.٧ ÷ ١،١٤٠،٠٠٠) / ( ٥.٧ ÷ ٥.٧
=

٢٠٠،٠٠٠ /

١

أي أن مقياس رسم ھذه الخريطة ھو ٢٠٠،٠٠٠ : ١
 ٤-٣-٣اختيار مقياس رسم مناسب لخريطة:
مثال:
توجد قطعة أرض علي الطبيعة تبلغ أبعادھا  ٦٠٠ × ٤٠٠متر ومطلوب رسمھا علي قطعة م ن
الورق أبعادھا  ٣٤ × ٢٠سنتيمترا ،فكم يبلغ مقياس الرسم المناسب إلنشاء ھذه الخريطة؟
أوال س نقوم بت رك م سافة مناس بة )  ٢س نتيمتر عل ي س بيل المث ال( م ن جمي ع جوان ب الورق ة
كھوامش للخريطة ،وبالتالي فأن أبعاد الورق ة المتاح ة لرس م الخريط ة ست صبح )١٦ (=٤ - ٢٠
سنتيمتر و ) ٣٠ (=٤ - ٣٤سنتيمتر.
أص بح ل دينا اآلن ع رض قطع ة األرض عل ي الطبيع ة وھ و  ٤٠٠مت ر ومطل وب رس مه عل ي
الورقة التي يبلغ عرضھا  ١٦سنتيمتر:
مقياس عرض اللوحة = عرض الورقة  /عرض قطعة األرض
=  ١٦سنتيمتر  ٤٠٠ /متر
=  ١٦سنتيمتر  (١٠٠×٤٠٠) /سنتيمتر
= ١٦

٤٠،٠٠٠ /

= ٢٥٠٠ / ١
أما ط ول قطع ة األرض الب الغ  ٦٠٠مت ر عل ي الطبيع ة فمطل وب رس مه عل ي الورق ة الت ي يبل غ
طولھا  ٣٠سنتيمتر:
مقياس طول اللوحة = طول الورقة  /طول قطعة األرض
=  ٣٠سنتيمتر  ٦٠٠ /متر
=  ٣٠سنتيمتر  (١٠٠×٦٠٠) /سنتيمتر
= ٣٠

٦٠،٠٠٠ /

= ٢٠٠٠ / ١
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وكما ھو معروف ف أن مقي اس الرس م يج ب أن يك ون ثابت ا لكاف ة أرج اء الخريط ة ،ول ذلك نخت ار
أصغر المقياسين ليكون ھو مقياس الرسم المناس ب لھ ذه الخريط ة .وحي ث أن مقي اس الرس م : ١
 ٢٥٠٠أص غر م ن مقي اس الرس م ) ٢٠٠٠ : ١كلم ا كب ر المق ام ص غرت قيم ة مقي اس الرس م و
العكس صحيح أيضا( فيكون مقياس الرسم المناسب لھذه الخريطة ھو .٢٥٠٠ : ١
 ٤-٣طرق القياس علي الخرائط
يع د إج راء القياس ات عل ي الخريط ة م ن أھ م اس تخداماتھا بھ دف معرف ة األبع اد و
الم ساحات الحقيقي ة للمع الم المكاني ة الموج ودة عل ي س طح األرض .فعل ي س بيل المث ال يحت اج
مستخدم الخريطة لقياس المسافة بين مدينتين بھدف معرف ة الط ول الحقيق ي للطري ق بينھم ا عل ي
الطبيعة ،وأيضا قد يحتاج لقياس مساحة مبني علي الخريطة بھدف حساب مساحته الحقيقية عل ي
األرض .وحي ث أن الخريط ة ھ ي تمثي ل أو نم وذج م صغر ل سطح األرض فأنن ا نحت اج لتطبي ق
مقياس الرسم لكي يتم تحويل القياس ات الت ي ت تم عل ي الخريط ة لمعرف ة قيمھ ا المن اظرة الحقيقي ة
علي سطح األرض.
 ١-٤-٣قياس المسافات علي الخريطة
توجد ع دة ط رق و أدوات و أجھ زة لقي اس الم سافات عل ي الخريط ة ،وت شمل الم سطرة
والخيط و الفرجار و عجلة القياس .تع د الم سطرة أس ھل أدوات قي اس الم سافات عل ي الخريط ة،
وفيھا يتم وضع بداية القياس علي المسطرة )الصفر( مع بداية الم سافة المطل وب قياس ھا ث م نق رأ
ط ول الم سطرة المح دد لھ ذه الم سافة عل ي الخريط ة .وف ي الخط وة التالي ة ن ضع الم سطرة عل ي
مقياس الرسم الخطي للخريط ة ونق رأ من ه القيم ة الحقيقي ة المن اظرة لھ ذه الم سافة عل ي الطبيع ة.
وبالطبع فأن الم سطرة ال ت صلح إال لقي اس الم سافات الم ستقيمة عل ي الخريط ة .وف ي حال ة ك ون
المسافة المطلوب قياسھا علي الخريطة متعرجة )ليست مستقيمة( نستخدم الخيط ،وذلك بأن نثب ت
طرف الخيط عند بداية ھذه المسافة ثم نتتبع بعناية كل ثنية علي الخط الي أن ينتھي الخ ط المطل وب
قياسه ،وبعد ذلك نقوم ب شد الخ يط عل ي م سطره لنح دد ط ول الم سافة عل ي الخريط ة بال سنتيمتر ث م
ن ضع الم سطرة عل ي مقي اس رس م الخط ي للخريط ة لنع رف الط ول الحقيق ي لھ ذه الم سافة عل ي
الطبيع ة .كم ا يمك ن اس تخدام الفرج ار لقي اس الخط وط المتعرج ة عل ي الخريط ة ،وذل ك ب أن نف تح
الفرجار بمسافة معينة )عدة ملليمترات( ثم نبدأ في قياس الخط المتعرج من بدايته ع ن طري ق عم ل
عدة نقالت للفرجار بشرط عد رفع الفرجار من علي الخريطة وحت ى ن صل لنھاي ة الخ ط المطل وب
قياسه .ثم نجمع عدد النقالت التي تمت ون ضرب ھ ذا الع دد ف ي ط ول فتح ة الفرج ار لنح صل عل ي
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طول ھذا الخط المتعرج بالملليمتر ،وباستخدام مقياس الرسم الخطي للخريطة يمكنن ا تحدي د الط ول
الحقيقي علي الطبيعة لھذه المسافة المقاسة.
تعد عجلة القياس أدق أجھزة قياس المسافات علي الخريطة وتتكون م ن ق رص م ستدير ل ه
يد إلمساكه ويوجد عليه دائرتان مقسمتان الي عدة أقسام ألخذ القراءة .تكون الدائرة الداخلية مقسمة
الي  ٩٩قسما بينما الدائرة الخارجية مقسمة الي  ٣٩ق سما ،وف ي مرك ز ال دائرتين )مرك ز الق رص(
يوجد مؤشر متحرك يشبه عقرب ال ساعة وال ذي ت تحكم ف ي حركت ه ت رس ص غير ف ي أس فل ق رص
العجلة .عند بداية قياس طول أي خط نقوم بضبط المؤشر علي صفر التدريج بالنسبة لل دائرتين ،ث م
نضع ترس العجلة علي بداية الخط ونحركھا  -في اتجاه دوران عقرب الساعة  -علي الخط بمنتھ ي
الدقة و العناية الي أن نصل لنھاية الخط المطلوب قياسه فنرفع العجلة ونقرأ ال رقم ال ذي وص ل إلي ه
المؤشر .تكون قراءة المؤشر علي الدائرة الداخلي ة ھ ي قيم ة الم سافة الحقيقي ة ب الكيلومتر ف ي حال ة
ك ون مقي اس رس م الخريط ة ھ و  ١٠٠،٠٠٠ : ١حي ث أن ق راءة المؤش ر عل ي ھ ذه ال دائرة تك ون
بالسنتيمتر وفي ھذه الخريطة يكون السنتيمتر علي الخريط ة يمث ل كيل ومتر مباش رة عل ي الطبيع ة.
أما إذا أخذنا قيم ة ق راءة المؤش ر عل ي ال دائرة الخارجي ة للعجل ة فتك ون ھ ي قيم ة الم سافة الحقيقي ة
باألميال بشرط أن تكون الخريطة المستخدمة لھا مقياس رسم  ١٠٠،٠٠٠ :١أيضا ،حيث أن قراءة
مؤشر العجل ة عل ي ھ ذه ال دائرة تك ون بالبوص ة وف ي ھ ذه الخريط ة تك ون البوص ة عل ي الخريط ة
م ساوية لمي ل عل ي الطبيع ة .أم ا ف ي حال ة ك ون مقي اس رس م الخريط ة الم ستخدمة ال ي ساوي : ١
 ١٠٠،٠٠٠فنأخ ذ ق راءة المؤش ر بال سنتيمتر ث م ن ضربه ف ي مقي اس الرس م لنح صل عل ي القيم ة
الحقيقية لھذه المسافة علي الطبيعة.

شكل ) (١٠-٣عجلة القياس علي الخريطة
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 ٢-٤-٣قياس المساحات علي الخريطة
توجد عدة طرق و أدوات و أجھزة لقي اس الم ساحات عل ي الخريط ة وتحدي د الم ساحات
الحقيقية المناظرة لھا علي الطبيعة .وتعد الطرق الحسابية ھي أدق طرق حساب المساحات حيث
أن أي شكل ھندسي معروف )مثلث ،دائ رة ،مرب ع ،م ستطيل ،ش به منح رف ....ال خ( ل ه معادل ة
رياضية لحساب مساحته .وفي حالة كون الشكل المطلوب حساب مساحته علي الخريطة ھو أحد
األشكال الھندسية المعروفة ف يمكن قي اس بع ض أبع اده عل ي الخريط ة )باس تخدام الم سطرة عل ي
سبيل المثال( وتحوي ل ھ ذه األبع اد ال ي الق يم المن اظرة لھ ا عل ي الطبيع ة وم ن ث م تطبي ق معادل ة
ح ساب م ساحة ھ ذا ال شكل لنح صل عل ي الم ساحة الحقيقي ة ل ه .وم ن أمثل ة مع ادالت ح ساب
مساحات األشكال الھندسية:
مساحة المثلث = نصف القاعدة × االرتفاع
= نصف حاصل ضرب ضلعين × جيب الزاوية المحصورة بينھما
مساحة المربع = طول الضلع × نفسه
مساحة المستطيل = الطول × العرض
مساحة الدائرة = ) × (٧/٢٢مربع نصف القطر
مساحة المعين = نصف حاصل ضرب القطرين
مساحة متوازي األضالع = القاعدة × االرتفاع
مساحة شبه المنحرف = نصف مجموع القاعدتين × االرتفاع
مساحة أي شكل رباعي = نصف حاصل ضرب القطرين × جيب الزاوية بينھما
وف ي حال ة األش كال غي ر المنتظم ة عل ي الخريط ة يمكنن ا تق سيم ال شكل ال ي ع دة أش كال
ھندسية )مثلثات مثال( ونقوم بحساب مساحة ك ال م نھم منف ردا ث م نجم ع ھ ذه الم ساحات لنح صل
علي مساحة الشكل المطلوب .كما توجد أيضا عدة طرق حسابية أخري لحساب مساحة أي شكل
غي ر من تظم مث ل طريق ة الح ساب باس تخدام اإلح داثيات و طريق ة الح ساب باس تخدام مركب ات
الخطوط وطريقة سمبسون لألشكال المنحنية األطراف .ومع انتشار تطبيقات الحاسب اآلل ي ف أن
برامج الخرائط المتخص صة ل ديھا إمكاني ات ح ساب م ساحة أي ش كل عل ي الخريط ة س واء ك ان
شكال منتظما أو غير منتظم وتحديد مساحة الشكل علي الطبيعة مباشرة.
يع د جھ از البالنيميت ر أش ھر أن واع أجھ زة قي اس الم ساحات عل ي الخريط ة )م ع انتھ اء
االعتم اد عل ي جھ از م سطرة التف دين القديم ة( ،وتوج د من ه ع دة أن واع بع ضھا ق ديم ع ادي أو
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ميك انيكي مث ل البالنيميت ر القطب ي ،وبع ضھا ح ديث مث ل البالنيميت ر الرقم ي .يتك ون البالنيميت ر
القطبي من ذراعين من المعدن مت صالت بمف صل ك روي وي سمي األول ب ذراع الثق ل أو ال ذراع
الثابت والثاني بذراع التخطيط أو ذراع الراسم .وعند تحري ك س ن الراس م عل ي الخريط ة فت دور
عجلة القياس رأسيا وبالت الي يتح رك الق رص األفق ي .يب دأ الراس م م ن نقط ة مح ددة عل ي ال شكل
المطلوب قياس مساحته ثم يتحرك بكل دقة و عناي ة عل ي ح دود مح يط ھ ذا ال شكل ال ي أن يع ود
مرة أخري لنفس النقط ة الت ي ب دأ منھ ا ،وتك ون الق راءة عل ي الجھ از م ساوية لقيم ة م ساحة ھ ذا
الشكل علي الخريطة ،وتتكون قراءة المساحة من ثالثة أجزاء ف القرص األفق ي يق رأ رق م اآلالف
بينما العجلة الرأسية تقرأ المئات و العشرات والورنية تقرأ اآلحاد و كسورھا .وطبقا لمواص فات
ك ل جھ از توج د خط وات معين ة لتحوي ل الم ساحة المقاس ة عل ي الخريط ة ال ي القيم ة الحقيقي ة
المناظرة لھا اعتمادا علي قيمة مقياس رسم الخريطة المستخدمة .أما البالنيميت ر الرقم ي الح ديث
فيتميز ب أن قيم ة الم ساحة تظھ ر مباش رة عل ي شاش ة الجھ از بمج رد االنتھ اء م ن عملي ة القي اس
علي الخريطة بعد تحديد مقياس الرسم المستخدم.

شكل ) (١١-٣أجھزة البالنيميتر
 ٥-٣تصغير و تكبير الخرائط
توجد عدة طرق لتصغير و تكبير الخرائط ،فقديما كانت تتم ھذه العملية بعدة وسائل مثل
طريقة المربعات حيث يتم وضع ورقة شفافة مرسوما عليھا ش بكة م ن المربع ات عل ي الخريط ة
األصلية ثم وضع شبكة أخري من المربعات علي الورقة المطلوب رسم الخريطة الجدي دة عليھ ا
بحي ث تك ون الن سبة ب ين ط ول المرب ع عل ي الخريط ة األص لية و ط ول المرب ع عل ي الخريط ة
الجدي دة م ساوية لن سبة الت صغير أو التكبي ر المطلوب ة .ث م ي تم رس م المع الم الجغرافي ة داخ ل ك ل
مربع الي المربع المناظر له في الخريطة الجديدة.
_____________________________________________________________________
٥١
د .جمعة محمد داود
المدخل الي الخرائط

مقياس الرسم
الفصل الثالث
______________________________________________________________

تال ذلك اختراع أجھ زة خاص ة لتكبي ر أو ت صغير الخ رائط ت سمي أجھ زة الب انتوجراف،
ويتك ون ف ي أب سط ص وره م ن أض الع أربع ة مت ساوية الط ول م صنوعة إم ا م ن الخ شب أو
األلمونيوم ومربوطة مع بعضھا البعض ربطا مفصليا ويثبت ف ي أح د أرك ان مت وازي األض الع
ھذا ثقل ثابت بينما يوضع في الركن المعاكس قلم رصاص )مرسمه(.
حديثا يتم األجھزة االلكترونية الرقمية لتكبير و ت صغير الخ رائط مث ل أجھ زة الماس حات
الضوئية ،وأيضا أجھزة الراسمات المتصلة بالحاسبات اآللية حيث يمكن التحكم ف ي قيم ة مقي اس
الرسم المطلوب لطباعة أي خريطة.

شكل ) (١٢-٣أجھزة تكبير و تصغير الخرائط
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الفصل الرابع
شبكة اإلحداثيات
 ١-٤مقدمة
اإلحداثيات ھي القيم العددية التي بواسطتھا يتم تحديد موقع أي نقطة أو معلم في إطار
معين .أبسط أنواع اإلحداثيات ھي قيم )س،ص( التي نستخدمھا في الرسم البياني البسيط ،فعندما
نقول أن النقطة أ تقع في )  (٣ ، ٥فيدل ذلك علي موقع ھذه النقطة يبعد  ٥وحدات
)سنتيمترات( علي المحور األفقي س كما يبعد  ٣وحدات )سنتيمترات( علي المحور الرأسي
ص .وبالطبع فلن توجد أية نقطة أخري تقع في نفس ھذه اإلحداثيات )  ( ٣ ، ٥وإال انطبقت
علي النقطة أ ذاتھا ،أي أن ھذه اإلحداثيات قد حددت بدقة موقع النقطة أ في إطار ورقة الرسم
البياني .وإذا فحصنا ھذا النوع من اإلحداثيات نجده يتكون من  ٣عناصر محددة له (١) :وجود
نقطة أصل أو نقطة صفر يبدأ منھا القياس (٢) ،وجود محور أول )س( مقسم الي وحدات يتم
القياس بھا (٣) ،وجود محور ثاني )ص( عمودي علي المحور األول وھو أيضا مقسم الي
وحدات يتم القياس بھا .وھذا النظام من نظم اإلحداثيات البسيطة يسمي نظام إحداثيات مستوية
حيث أنه محدد أو مرسوم علي سطح مستوي )الورقة( ،كما أنه يسمي نظام إحداثيات ثنائية
األبعاد حيث أنه يتطلب قيمتين أو رقمين أو بعدين فقط )وھما س،ص( لتحديد موقع أي نقطة
علي الورقة.

شكل ) (١-٤اإلحداثيات المستوية البسيطة
وتنبع أھمية أي نظام إحداثيات من أنه باإلضافة للتحديد الدقيق لموقع أي نقطة في
إطاره فأنه يسمح بمعرفة المواقع النسبية بين النقاط بمجرد معرفة قيم اإلحداثيات وبدون توقيع
أو رسم النقاط علي الورقة .فعلي سبيل المثال عندما نعرف أن إحداثيات نقطة أ ھي ) (٣ ، ٥
وإحداثيات نقطة ب ھي )  (٤ ، ٥فندرك أن نقطة أ تقع أفقيا علي نفس الخط مع نقطة ب )حيث
أن لھما نفس قيمة اإلحداثي س( بينما نقطة ب تقع أعلي من نقطة أ )حيث أن قيمة اإلحداثي ص
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للنقطة ب أكبر من قيمة اإلحداثي ص للنقطة أ( .كما أن معرفة إحداثيات نقطتين يسمح لنا أيضا
بحساب قيمة المسافة بينھما ،فعلي سبيل المثال فأن المسافة بين نقطة أ )  (٣ ، ٥و نقطة ب ) ٥
 (٤ ،ستكون  ١سنتيمتر حيث أن كال النقطتين يقعان علي نفس اإلحداثي س بينما يفصلھما
سنتيمتر واحد فقط علي اإلحداثي ص.

شكل ) (٢-٤تطبيقات اإلحداثيات المستوية البسيطة
األرض عبارة عن كرة )أو بالتحديد شكل شبه كروي( أي أنھا مجسم وليس سطح
مستوي مثل ورقة الرسم البياني ،لذلك ال يمكن استخدام نظام اإلحداثيات المستوية البسيطة في
تحديد مواقع المعالم الجغرافية علي سطح األرض .ومن ھنا بدأ علماء الجغرافيا و الخرائط منذ
مئات السنين في تطوير نظم إحداثيات أخري تصلح لتحديد المواقع علي سطح األرض الكروي،
ومن أشھر ھذه النظم نظام اإلحداثيات الجغرافية والذي يسمي أيضا نظام اإلحداثيات الكروية
)بسبب أنه يمثل المواقع علي الكرة( كما يسمي بنظام اإلحداثيات المنحنية )حيث أنه ال يمكن
رسم شبكة من الخطوط المستقيمة علي سطح األرض المجسم ،ولكنھا ستكون خطوط منحنية(
وأيضا يسمي بنظام اإلحداثيات الزاوية )حيث أن قيم اإلحداثيات ذاتھا ستكون زوايا وليست
مسافات( .وتجدر اإلشارة الي نظام اإلحداثيات الجغرافية ھو نظام ثالثي األبعاد حيث أن موقع
أي نقطة علي سطح األرض سيتحدد من خالل ثالثة قيم أو أبعاد ،اثنين منھم يعبران عن الموقع
األفقي للنقطة علي سطح األرض )الكرة( بينما سيكون البعد الثالث ھو قيمة ارتفاع ھذه النقطة
عن سطح األرض ،وسينحصر ھذا الفصل في شرح اإلحداثيات الجغرافية األفقية فقط.
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 ٢-٤نظام اإلحداثيات الجغرافية
منذ قرون مضت أبتكر العلماء طريقة لتمثيل موقع أي نقطة علي سطح األرض
)باعتبار أن األرض كرة( ،وكانت أولي خطوات تعريف ھذا النظام اعتبار أن مركز األرض
)مركز الكرة( ھو نقطة األصل أو نقطة الصفر التي منھا سيبدأ قياس أو تحديد اإلحداثيات .وفي
ثاني الخطوات بدأ وضع المحورين الذين سيحددان قياس كال اإلحداثيين والذين أطلق عليھما
اسم دوائر العرض و خطوط الطول.
 ١-٢-٤دوائر العرض:
تم اتخاذ المحور األساسي األفقي ھو تلك الدائرة العظمي )أي التي تمر بمركز األرض(
والتي تقع في منتصف المسافة بين القطبين الشمالي و الجنوبي وسميت بدائرة االستواء ،وھي
التي يطلق عليھا البعض كلمة "خط االستواء" لكنھا في الحقيقية دائرة و ليست خطا .ثم تم تقسيم
الكرة إلي  ١٨٠قسما متساويا ورسم علي األرض دوائر صغري وھمية )الدائرة الصغرى ھي
التي ال تمر بمركز األرض( توازي دائرة االستواء األساسية .وبذلك تكون الزاوية عند مركز
األرض )مركز الكرة( بين نقطتين متجاورتين من نقاط التقسيم تساوي  o١الن  ١٨٠درجة
تقابل  ١٨٠قسما )حيث العالمة

o

تعبر عن الدرجة( ،وأطلق علي ھذه الدوائر اسم دوائر

العرض  .Latitudeوتوجد  ٩٠دائرة عرض شمال دائرة االستواء وأيضا  ٩٠دائرة عرض
o

جنوبه .ويتم ترقيم دائرة االستواء بالرقم صفر ودائرة العرض المجاور لھا من جھة الشمال ١

شمال  ،ثم  o٢شمال  .... ،إلي  o٩٠شمال وبنفس الطريقة للدوائر الواقعة جنوب دائرة
االستواء من  o١جنوب  ،إلي  o٩٠جنوب.
زاوية العرض ألي نقطة علي سطح األرض ھي الزاوية عند مركز الدائرة )أي مركز
األرض( و ضلعھا األساسي يمر في مستوي االستواء و الضلع اآلخر يمر في دائرة العرض
لھذه النقطة )غالبا يرمز لزاوية العرض بالرمز الالتيني  الذي ينطق فاي( .أي أن ھذا النوع
من اإلحداثيات يعبر عن قيمة زاوية وليس قيمة مسافة مثل اإلحداثيات المستوية البسيطة في
الرسم البياني علي قطعة من الورق.
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شكل ) (٣-٤دوائر العرض
دائرة العرض التي تقع عليھا نقطة محددة ال تصلح بمفردھا لتحديد موقع ھذه النقطة
علي سطح األرض حيث ستوجد آالف النقاط التي تقع علي نفس دائرة العرض ،ولذلك يلزمنا
تحديد قيمة إحداثي آخر )ثاني( لمعرفة الموقع الدقيق ألي معلم علي سطح األرض.
 ٢-٢-٤خطوط الطول:
لتقسيم األرض الي شبكة في االتجاه العمودي علي دائرة االستواء يلزمنا أوال تحديد
مرجع أساسي لكي يبدأ منه التقسيم أو القياس .ففي دوائر العرض ال توجد إال دائرة واحدة
عظمي )أي تمر بمركز األرض( وتقسم األرض الي نصفين متساويين أال وھي دائرة االستواء،
بينما في االتجاه العمودي ستوجد مئات الدوائر التي يمكنھا أن تقسم األرض الي نصفين
متساويين والسؤال اآلن ھو أي دائرة عمودية سيتم اعتبارھا "صفر" الترقيم أو القياس .اختلف
إجابة ھذا السؤال علي مر العصور ،ففي عصر الحضارة اإلسالمية تم اعتبار أن الدائرة
الرأسية التي تمر بمدينة مكة المكرمة ھي دائرة الصفر وظل ذلك الوضع ساريا لعدة قرون.
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ومع بداية عصر الحضارة األوروبية الحديثة أجمع علماء الغرب علي تغيير ھذا الموقع ،وفي
ذلك الوقت كان أشھر معلم جغرافي ھو المرصد الجغرافي الواقع في قرية أسمھا جرينتش
بالقرب من مدينة لندن االنجليزية ،ولذلك أعتمد علماء الجغرافيا األوربيين علي أن الدائرة
الرأسية التي تمر بھذا المكان ستكون ھي الدائرة األساسية أو الدائرة رقم صفر من الدوائر
الرأسية علي سطح األرض ،وأطلقوا عليھا اسم "خط جرينتش".
تم تقسيم األرض في االتجاه العمودي علي مستوي دائرة االستواء الي  ٣٦٠خطا كال
منھم يصل بين القطب الشمالي و القطب الجنوبي ،وأطلق علي ھذه الخطوط اسم "خطوط
الطول  ."Longitudeوجدير بالذكر أن خطوط الطول ليست دوائر وليست خطوط أيضا ،ففي
حقيقة األمر فكل خط منھم ھو نصف دائرة وليس خطا مستقيما بالطبع ،لكن درج الجميع علي
إطالق مصطلح "خطوط" الطول علي اإلحداثي العمودي من اإلحداثيات الجغرافية .وبإتباع
نفس طريقة ترقيم دوائر العرض فقد تم ترقيم خط طول جرينتش )خط الطول األساسي( بالرقم
صفر وخط الطول المجاور له من جھة الشرق  o١شرقا  ،ثم  o٢شرقا .... ،إلي  o١٨٠شرقا
وبنفس الطريقة لخطوط الطول الواقعة غرب خط جرينتش من  o١غربا ،إلي  o١٨٠غربا.
خط الطول ألي نقطة علي سطح األرض ھي الزاوية عند مركز الدائرة )أي مركز
األرض( المحصورة بين خط طول جرينتش و خط الطول المار بھذه النقطة )وغالبا يرمز لخط
الطول بالرمز الالتيني  والذي ينطق المدا(.

_____________________________________________________________________
٥٧
د .جمعة محمد داود
المدخل الي الخرائط

شبكة اإلحداثيات
الفصل الرابع
______________________________________________________________

شكل ) (٤-٤خطوط الطول
بضم دائرة العرض و خط الطول ألي نقطة علي سطح األرض يمكننا تحديد موقع ھذه
النقطة بدقة .فمن الممكن أن يشترك مكانين أو موقعين في نفس دائرة العرض ،ومن الممكن أن
يشترك مكانين أو موقعين في نفس خط الطول إال أنه ال يمكن علي اإلطالق أن يشترك مكانين
في نفس دائرة العرض و نفس خط الطول معا )وإال أصبحا مكانا واحدا( .وبذلك فأن نظام
اإلحداثيات الجغرافية )دوائر العرض و خطوط الطول( يعبر بكل دقة عن مواقع المعالم
الجغرافية علي سطح األرض والذي ھو تقاطع دائرة العرض التي تمر ھذا الموقع مع خط
الطول المار به.
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شكل ) (٥-٤اإلحداثيات الجغرافية ألي موقع
 ٣-٢-٤وحدات اإلحداثيات الجغرافية:
توجد عدة نظم للوحدات المستخدمة في التعبير عن خطوط الطول و دوائر العرض
أشھرھا نظام الوحدات الستيني  ،وفيه يتم تقسم الدائرة الكاملة إلي  ٣٦٠درجة )رمز الدرجة
ھو (oثم تقسم الدرجة إلي  ٦٠جزء كال منھم يسمي الدقيقة )رمز الدقيقة ھو '( ثم الحقا تقسم
الدقيقة الواحدة إلي  ٦٠جزء يسمي الواحد منھم بالثانية )رمز الثانية ھو "(.
و كمثال فأن خط الطول  o30 '45 "52.3ق يعني أن موقع ھذه النقطة عند  ٣٠درجة
و  ٤٥دقيقة و  ٥٢.٣ثانية شرق خط طول جرينتش )أي في نصف الكرة الشرقي( ،حيث أن
خطوط الطول أما تقع شرق خط طول جرينتش )يرمز لھا بإضافة حرف ق أو  (Eأو تقع
غرب جرينتش )يرمز لھا بإضافة حرف غ أو  .(Wأما بالنسبة لدوائر العرض فتكون أما
شمال دائرة االستواء )يرمز لھا بإضافة حرف ش أو  (Nأو جنوب خط االستواء )يرمز لھا
بإضافة حرف ج أو  .(Sوكمثال فأن دائرة العرض  o42 '13 "26.5ش تدل عني أن موقع
ھذه النقطة عند  ٤٢درجة و  ١٣دقيقة و  ٢٦.٥ثانية شمال دائرة االستواء )أي في نصف الكرة
الشمالي(.
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يمكن تحويل وحدات قياس اإلحداثيات الجغرافية بسھولة ،فمثال إذا أردنا أن نحول قيمة
خط الطول  o30 '45 "52.3ق الي وحدات الدرجات فقط:
الدرجة =  ٦٠دقيقة
الدقيقة =  ٦٠ثانية
أي أن:
الدرجة =  ٣٦٠٠ = ٦٠ × ٦٠ثانية
لتحويل الثواني الي درجات نقسم علي  ،٣٦٠٠ولتحويل الدقائق الي درجات نقسم علي  ،٦٠ثم
نجمع القيم الثالثة معا:
اإلحداثي بالدرجات = )قيمة الثواني ÷ ) + ( ٣٦٠٠قيم الدقائق ÷  + (٦٠قيمة الدرجات
أي أن:
o

خط الطول = ) ٣٠ + (٦٠ ÷ '٤٥ ) + ( ٣٦٠٠ ÷ "٥٢.٣
o

+

= ٠.٠١٤٦١١

o

٠.٧٥

o

٣٠ +

o

= ٣٠.٧٦٤٦١١

 ٣-٤تطبيقات اإلحداثيات الجغرافية
تستخدم اإلحداثيات الجغرافية )دوائر العرض و خطوط الطول( في عدد كبير من
التطبيقات في مجاالت الجغرافيا و الخرائط و الھندسة المدنية و المساحية ،وتشمل بعض ھذه
التطبيقات ما يلي.
تحديد االتجاھات:
اإلحداثيات الجغرافية ھي الھيكل العظمي للخريطة ،ومن أھم تطبيقاتھا تحديد االتجاھات علي
الخريطة فاتجاه زيادة قيم خطوط الطول علي الخريطة يدل علي اتجاه الشرق بينما اتجاه
تناقصھا يدل علي اتجاه الغرب .وبالمثل فأن اتجاه زيادة قيم دوائر العرض علي الخريطة يدل
علي اتجاه الشمال بينما اتجاه تناقصھا يدل علي اتجاه الجنوب.
تحديد المواقع:
أھم استخدامات اإلحداثيات الجغرافية يكمن في التحديد الدقيق لموقع أي ظاھرة أو معلم جغرافي
سواء علي سطح األرض أو علي الخريطة.
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تحديد مقياس رسم الخريطة:
تمكننا اإلحداثيات الجغرافية من حساب المسافة الحقيقية علي سطح األرض بين أي نقطتين ،فإذا
قمنا بقياس المسافة علي الخريطة بين ھاتين النقطتين أمكننا حساب مقياس ر سمن ھذه الخريطة
في حالة أنه غير معلوم.
المالحة:
يمكن التحرك من نقطة معلومة اإلحداثيات الي نقطة أخري معلومة اإلحداثيات من خالل حساب
أو تقدير المسافة و االتجاه بين كلتا النقطتين ،وھذا ما يطلق عليه المالحة .ويتم استخدام
اإلحداثيات الجغرافية في المالحة البرية )التحرك بين نقطتين معلومتين عن طريق السيارة( و
المالحة البحرية )عن طريق السفن( و المالحة الجوية )بالطائرات( والمالحة الفضائية
)باستخدام مكوك الفضاء( ،فاإلحداثيات الجغرافية ھي التي تمكننا من تحديد اتجاه و طول خط
السير بين النقطتين أو المكانين.
تحديد األقاليم المناخية:
تستخدم دوائر العرض في معرفة األقاليم المناخية السائدة ألي موقع علي سطح األرض كما
يتضح من الشكل التالي:

شكل ) (٦-٤المفھوم المناخي لدوائر العرض
تحديد الزمن:
تستخدم خطوط الطول في معرفة فرق الزمن بين أي نقطتين علي سطح األرض ،فالكرة
األرضية مكونة من  ٣٦٠خط طول بينما الزمن الذي تستغرقه ھذه الكرة للدوران دورة كاملة
حول نفسھا ھو  ٢٤ساعة ،أي أن:
 ٣٦٠درجة من خطوط الطول =  ٢٤ساعة زمنية
مما يعني أن:
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 ١٥درجة من خطوط الطول =  ١ساعة زمنية
أو بصورة أخري فأن:
 ١درجة من خطوط الطول =  ٤دقيقة زمنية
فإذا عرفنا قيمة خط الطول لنقطتين نستطيع أن نحسب فارق التوقيت بينھما:
فرق الزمن بالدقائق = فرق خطوط الطول × ٤
ويدل ذلك علي أن المدن التي تقع علي نفس خط الطول يكون الزمن عندھم واحد.
مثال:
إذا كانت الساعة في مدينة جرينتش بانجلترا اآلن  ٧:٣٠مساء فكم تكون الساعة في مدينة
القاھرة الواقعة علي خط الطول  o٣٠شرقا؟
o

من المعلوم أن خط طول جرينتش = ٠
o

فرق خطي الطول = ٣٠ = ٠ - ٣٠

وحيث أن  ١درجة من خطوط الطول =  ٤دقيقة زمنية ،فأن:
فرق الزمن بالدقائق = فرق خطوط الطول × ٤
=  ١٢٠ = ٤ × o٣٠دقيقة
=  ٢ = ٦٠ ÷ ١٢٠ساعة
وحيث أن مدينة القاھرة تقع شرق جرينتش ،فأن الزمن بالقاھرة سيكون أكثر من الزمن
بجرينتش في نفس الوقت:
الزمن في مدينة القاھرة = الزمن في مدينة جرينتش  +فرق الزمن
=  ٩:٣٠ = ٢ + ٧:٣٠مساءا
مثال :٢
إذا كانت الساعة في مدينة طھران اإليرانية الواقعة علي خط طول  o٥٠شرقا اآلن ھي العاشرة
صباحا ،فكم تكون الساعة في مكة المكرمة الواقعة علي خط الطول  o٤٠شرقا؟
فرق خطي الطول = ١٠ = ٤٠ - ٥٠

o

وحيث أن  ١درجة من خطوط الطول =  ٤دقيقة زمنية ،فأن:
فرق الزمن بالدقائق = فرق خطوط الطول ×  ٤٠ = ٤ × o١٠ = ٤دقيقة
وحيث أن مدينة مكة المكرمة تقع الي الغرب من مدينة طھران كما يتضح من قيمة خط طول
كالھما ،فأن الزمن بمكة المكرمة سيكون أقل من الزمن بطھران في نفس الوقت:
الزمن في مكة المكرمة = الزمن في طھران  -فرق الزمن
=  ٩:٢٠ = ٠:٤٠ - ١٠:٠صباحا
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 ٤-٤شكل األرض وإحداثيات الخرائط
منذ القرن الثاني قبل الميالد أكتشف العلماء أن األرض كرة وليست قرص يطفو فوق
سطح الماء كما كان معتقدا قبل ذلك .وفي عام ١٦٨٦م ) ١٠٩٨ھـ( صاغ العالم الشھير اسحق
نيوتن نظريته عن أن خصائص كوكب األرض تدل علي أنه جسم "شبه كروي" وأنه غير تام
االستدارة ،وتال ذلك قيام أكاديمية العلوم الفرنسية في عام  ١١٤٧) ١٧٣٥ھـ( بعمل بعض
القياسات الميدانية والتي أثبتت بشكل عملي أن األرض مفلطحة عند القطبين وليست كروية
الشكل تماما .ومع بداية القرن التاسع عشر الميالدي و من خالل إجراء القياسات الدقيقة تم
تقدير أن نصف قطر األرض عند دائرة االستواء يبلغ  ٦٣٧٨كيلومتر بينما يبلغ نصف القطر
في اتجاه القطبين  ٦٣٥٧كيلومتر ،أي أن الفرق بينھما يبلغ  ٢١كيلومتر تقريبا ،مما يدل علي
أن األرض ليست كروية تماما )وإال كان نصفي القطر متساويين(.
في حقيقة األمر فأن كوكب األرض يتميز بأنه غير منتظم الشكل ،إال أن علماء المساحة
و الخرائط قد وجدوا أن "أقرب" األشكال الھندسية للشكل الحقيقي لألرض ھو الشكل البيضاوي
أو ما يطلق عليه االليبسويد  ،Ellipsoidحيث أنه شكل منبعج عند القطبين ويتميز أن له
محورين غير متساويين .وھذه الحقيقة ھامة جدا في علم الخرائط حيث أن الخريطة ھي تمثيل
مصغر لسطح األرض مما يتطلب معرفة شكل األرض الحقيقي كي يمكن تمثيلھا علي
الخريطة ،كما أن حسابات الخرائط تعتمد علي معرفة خصائص شكل األرض.
يمكن اعتبار األرض عبارة عن كرة في الخرائط صغيرة المقياس )التي تغطي
مساحات شاسعة من سطح األرض( حيث أن الفرق بين شكل األرض الحقيقي و شكل الكرة لن
يكون ذا تأثير ملموس علي ھذا النوع من الخرائط التي ال تتطلب دقة عالية .بينما ال يمكن قبول
الشكل الكروي لألرض عند تطوير خرائط كبيرة المقياس )لمساحات صغيرة من سطح
األرض( ألنھا خرائط تحتاج دقة عالية ويتم االعتماد عليھا في قياس المسافات و المساحات .في
مثل ھذه الخرائط يتم االعتماد )في حسابات الخرائط( علي أن األرض شكل بيضاوي وليست
كرة ،ومن ثم تكتب خصائص ھذا الشكل البيضاوي المستخدم علي الخريطة كأحد عناصر
األساس الرياضي لھا.
تم ابتكار نظام آخر من اإلحداثيات يشابه تماما نظام اإلحداثيات الجغرافية )خطوط
الطول و دوائر العرض( إال أنه يستخدم الشكل البيضاوي كأساس لتمثيل األرض ،وسميت ھذه
اإلحداثيات باإلحداثيات الجيوديسية وتتكون من دوائر العرض الجيوديسية و خطوط الطول
الجيوديسية .وھذا النوع من اإلحداثيات ھو المستخدم في الخرائط ذات مقاييس الرسم الكبيرة،
فھو أكثر دقة لتمثيل المعالم الجغرافية في المناطق صغيرة المساحة.
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شكل ) (٧-٤األرض غير منتظمة الشكل

شكل ) (٨-٤االليبسويد

شكل ) (٩-٤اإلحداثيات الجيوديسية علي االليبسويد
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الفصل الخامس
إسقاط الخرائط
 ١-٥مقدمة
األرض عبارة عن جسم شبه كروي يحتاج لثالثة أبعاد أو قيم أو إحداثيات للتحديد
الدقيق لموقع أي نقطة علي ھذا المجسم ،بينما نجد علي الجانب اآلخر أن الخريطة عبارة عن
سطح مستوي وال يحتاج إال لبعدين أو إحداثيين فقط لتحديد موقع أي نقطة عليھا .والسؤال الذي
يتبادر لألذھان ھو :كيف يمكن تمثيل ھذه الكرة أو ھذا الشكل البيضاوي )األرض( علي سطح
مستوي )الخريطة( لتكون الخريطة تمثيال دقيقا مصغرا لسطح األرض و معالمھا؟ وكيف يمكن
تحويل اإلحداثيات الثالثية ألي نقطة علي األرض الي إحداثيات ثنائية علي الخريطة؟ تكمن
إجابة ھذا السؤال في "إسقاط الخرائط".

شكل ) (١-٥إسقاط الخرائط
وال يع د عل م إس قاط الخ رائط علم ا ح ديثا ،فق د وج دت مؤلف ات للع الم اإلغريق ي ال شھير
بطليموس )في القرن الثاني قبل الميالد( تشرح طريقة أو فكرة لكيفية رسم الك رة ال سماوية عل ي
س طح م ستوي .أم ا الع الم الھولن دي ال شھير جي رار ميريك اتور فيع د أول م ن تح رر م ن طريق ة
بطليم وس و س لك طريق ا جدي دا ف ي رس م الخ رائط )ف ي ع ام ١٥٥٤م ٩٦٠ /ھ ـ( باس تخدام
المخ روط وق ام بإن شاء طريق ة جدي دة إلس قاط الخ رائط أس ماھا باس مه ومازال ت م ستخدمة حت ى
اآلن .وفي القرن الثامن عشر الميالدي ظھرت عدة طرق جديدة من ط رق اإلس قاط مث ل طريق ة
العالم األماني المبرت.
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 ٢-٥إسقاط الخرائط
إسقاط الخرائط عبارة عن طرق و معادالت رياضية تھدف الي تحويل إحداثيات
المواقع الحقيقية الموجودة علي سطح األرض الي إحداثيات مناظرة لھا علي الخريطة بھدف
إعداد الخريطة لتمثل الواقع الحقيقي بكل دقة وان كان بصورة مصغرة .وأولي الصعوبات التي
تواجه طرق إسقاط الخرائط أنه ال يمكن تمثيل )رسم( الشكل المجسم الحقيقي لألرض علي
سطح مستوي بصورة تامة التماثل .فلكي يكون التماثل تاما ) (%١٠٠يجب أن تتحقق ثالثة
شروط ھندسية وھي:
) (١تمثل المسافات علي الخريطة ما يقابلھا علي الطبيعة تماما.
) (٢تمثل المساحات علي الخريطة ما يقابلھا علي الطبيعة تماما.
) (٣تمثل االتجاھات علي الخريطة ما يقابلھا علي الطبيعة تماما.
وال توجد أيه طريقة رياضية تحقق ھذه الشروط الثالثة معا ،ومن ثم فأن ھناك عشرات من
مساقط الخرائط )طرق إسقاط الخرائط( و لكال منھا مميزات و استخدامات محددة ،والشكل
الناتج علي الخريطة من تطبيق طريقة اإلسقاط يسمي "مسقط" .وبصفة عامة فال توجد طريقة
إسقاط إال و بھا "تشوه" ،أي جزء بسيط من عدم التطابق أو عدم التماثل بين ما ھو علي
الخريطة و ما ھو علي الطبيعة.

شكل ) (٢-٥مفھوم التشوه في إسقاط الخرائط
وتجدر اإلشارة الي أن الخرائط كبيرة المقياس جدا )المخططات التي تمثل أجزاء
صغيرة جدا من سطح األرض مثل مشروع ھندسي أو جزء من حي داخل مدينة( ال تحتاج
إلسقاط الخرائط حيث أننا نفترض أن ھذا الجزء الصغير جدا من األرض ھو سطح مستوي
ولن يكون لكروية األرض أي تأثير به ،ومن ثم يمكننا رسم القياسات الميدانية مباشرة علي ھذه
المخططات.
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 ٣-٥أنواع مساقط الخرائط
فلنتخيل أن ھناك مصدر ضوئي مشع موجود في مكان ما علي سطح األرض وأن ھناك
لوحة مستوية )أي الخريطة( موجودة بحيث أن مصدر الضوء ھذا سيلقي ظالال للمعالم
الجغرافية علي ھذه اللوحة المستوية ،وھذه الظالل ھي ما سيتم رسمه علي الخريطة .طبقا
لموضع المصدر الضوئي )ھل ھو عند أحد قطبي األرض أم عند دائرة االستواء أم في مكان
آخر( فستكون لدينا نماذج مختلفة لما سيظھر علي اللوحة المستوية ،أي سيكون لدينا عدد من
المساقط .أيضا إذا تغير موضع اللوحة المستوية ذاتھا )ھل ھي عند القطبين أم عند دائرة
االستواء  ....الخ( سينتج أنواع أخري من مساقط الخرائط .واآلن نتخيل أننا بدال مكن أن نضع
اللوحة المستوية بشكلھا كما ھي سنقوم بلفھا كاسطوانة حول سطح األرض ،أو بلفھا كمخروط
حول األرض ،وبالتالي سيكون لدينا أنواع أخري من طرق تمثيل معالم سطح األرض علي ھذه
اللوحة في وضعھا الجديد .وبناءا علي ذلك فتوجد عشرات من أنواع و طرق إسقاط الخرائط،
وأيضا توجد عده تقسيمات أو عدة تصنيفات لھذه األنواع المختلفة.
)أ( التقسيم المعتمد علي شكل لوحة اإلسقاط:
 مساقط مستوية )أو اتجاھية( Zenithal or Stereographic مساقط اسطوانية Cylindrical مساقط مخروطية Conical)ب( التقسيم المعتمد علي وضع لوحة اإلسقاط:
كلما تغير وضع لوحة اإلسقاط )سواء كانت مستوية أم اسطوانة أم مخروط فھل ستكون
عمودية أم أفقية أم مائلة علي سطح األرض( كلما نتج أنواع مختلفة من المساقط:
 مساقط عادية  Normalحيث ال يكون سطح اإلسقاط مائال علي سطح األرض. مساقط مستعرضة  Transverseحيث يكون سطح اإلسقاط مائال بزاوية  ٩٠درجةعلي سطح األرض.
 مساقط مائلة  Obliqueحيث يكون سطح اإلسقاط مائال بأي زاوية علي سطحاألرض.
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)ج( التقسيم المعتمد علي الخصائص الھندسية للمسقط:
ال يوجد إسقاط يمكنه المحافظة علي التطابق التام بين كل الخصائص الھندسية للمعالم
الجغرافية الموجودة علي سطح األرض وما يقابلھا علي الخريطة ،وفي ھذا الصدد توجد عدة
أنواع من المساقط:
 مساقط تحافظ علي االتجاھات و األشكال  Conformalوتسمي أيضا بالمساقطالتشابھية حيث أن الزوايا ستظھر بحقيقتھا تماما )أي ستظھر شبكة اإلحداثيات
الجغرافية  -من دوائر عرض و خطوط طول  -متعامدة علي الخريطة(
 مساقط تحافظ علي المساحات  Equal-Areaوتسمي أيضا بالمساقط التكافؤية. مساقط تحافظ علي المسافات Equal-Distance)د( التقسيم المعتمد علي وضع مصدر الضوء:
بناءا علي موضع مصدر الضوء الذي سيسقط علي األرض ليتم تمثيلھا علي الخريطة
فتوجد عدة أنواع من المساقط:
 مساقط مركزية  Centrographicحيث يكون مصدر الضوء في مركز األرض. مساقط سطحية  Stereographicحيث يكون مصدر الضوء علي سطح األرض. مساقط خارجية  Scenographicحيث يكون مصدر الضوء خارج األرض. مساقط عمودية  Orthographicحيث يكون مصدر الضوء علي مسافة بعيدة جدا)تقريبا ما ال نھاية( من األرض مما يجعل ِاألشعة الساقطة علي األرض متوازية
وعمودية علي سطح األرض.
)ذ( التقسيم المعتمد علي المنطقة الجغرافية علي المسقط:
بناءا علي المنطقة التي سيتم تمثيلھا علي المسقط )أي الخريطة( توجد عدة أنواع من
المساقط:
 مساقط خاصة برسم العالم. مساقط خاصة برسم نصف الكرة األرضية. مساقط خاصة برسم قارة أو إقليم.وغالبا فأن أي طريقة إسقاط تحمل خاصيتين من الخصائص السابقة ويكون اسم
الطريقة معبرا عن مواصفاتھا ،فنقول مثال المسقط المخروطي متساوي المساحات )أي أن
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اللوحة عبارة عن مخروط والمسقط الناتج يحافظ علي التطابق والتماثل التام في المساحات(
ومثال المسقط االتجاھي متساوي المسافات )أي أن لوحة اإلسقاط عبارة عن مستوي والمسقط
الناتج يحافظ علي التطابق التام في المسافات( .وبعض المساقط يجمل اسم العالم الذي قام
بابتكار طريقة اإلسقاط ھذه ،كأن نقول مسقط ميريكاتور نسبة للعالم الشھير ميريكاتور.

)أ( طرق اإلسقاط المستوية أو االتجاھية

)ب( طرق اإلسقاط االسطواني

)ج( طرق اإلسقاط المخروطي
شكل ) (٣-٥طرق اإلسقاط بناءا علي شكل اللوحة

شكل ) (٤-٥طرق اإلسقاط بناءا علي موضع مصدر الضوء
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 ٤-٥اختيار مسقط لخريطة
لوجود أنواع عدة من مساقط الخريطة فأن اختيار المسقط المناسب لخريطة معينة يجب
أن يتم بدقة و عناية حتى تفي الخريطة الناتجة باألھداف و الخصائص المطلوبة .ومن ثم يجب
علي الكارتوجرافي أن يلم بمواصفات المساقط و كيفية المفاضلة و االختبار بينھم.
للمفاضلة بين أنواع المساقط طبقا لنوع لوحة )أو سطح( اإلسقاط فأن المساقط
االسطوانية تكون أكثر مالئمة للمناطق االستوائية بينما تكون المساقط المخروطية أكثر مناسبة
للمناطق الواقعة بين االستواء و القطب ،أما للمناطق القطبية فأن المساقط االتجاھية تكون ھي
األمثل.
كما يعتمد اختيار المسقط المالئم علي الغرض الذي من أجله سيتم إنشاء الخريطة،
فخرائط التوزيعات ذات مقاييس الرسم الصغيرة )أي تغطي مساحات كبيرة من سطح األرض(
يجب أن تمثل علي مساقط متساوية المساحات .أما إن كان الھدف من الخريطة ھو قياس
االتجاھات و الزوايا )مثل الخرائط المالحية( فيجب أن يكون مسقطھا من النوع الذي ينتج عنه
تطابق و تماثل تام في االتجاھات ،وأيضا تستخدم المساقط االتجاھية متساوية المسافات للخرائط
التي سيتم االعتماد عليھا في قياس المسافات علي سطح األرض .أما الخرائط األطلسية التي
تعني بإبراز الشكل المجسم لألرض وتختص بدراسة األرض ككل فأن المسقط المستوي أو
االتجاھي يكون ھو األفضل لھا.
أيضا يلعب شكل المنطقة الجغرافية المطلوب إسقاطھا دورا مھما في تحديد طريقة
اإلسقاط المناسبة ،فكمثال نختار طريقة إسقاط مستوية إذا كانت شكل المنطقة شبه دائري و
طريقة إسقاط اسطوانية للمناطق شبه المستطيلة و طريقة إسقاط مخروطية للمناطق شبه
المثلثيه.
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 ٥-٥بعض أنواع مساقط الخرائط:
في الجزء التالي سنستعرض وبصورة مب سطة غي ر تف صيلية بع ضا م ن نم اذج م ساقط الخ رائط
الشھيرة:
 ١-٥-٥مسقط ساينسويدال متساوي المساحات : Sinusoidal Equal-Area Projection
ھ و م سقط يح افظ عل ي الم ساحات )تط ابق ت ام ب ين الم ساحة عل ي الخريط ة و الم ساحة
المناظرة علي األرض( ،وفيه تتعامد دوائر العرض علي خط الطول المركزي فقط )خط الط ول
الذي يحدث عنده تماس بين لوحة اإلسقاط و األرض( ،بينما مع باقي خط وط الط ول ف أن دوائ ر
الع رض تك ون مقوس ة بم ا ي شبه منحن ي جي ب الزاوي ة ) sin curvesم ن ھن ا ج اء اس م ھ ذا
المسقط :المسقط الجيبي( .ويكون مقياس الرسم صحيحا فقط عند خط الط ول المرك زي و دوائ ر
العرض  ،ويستخدم ھذا المسقط للمناطق التي تمتد في أنجاه شمال-جنوب.

شكل ) (٥-٥مسقط ساينسويدال متساوي المساحات
 ٢-٥-٥م سقط المب رت المخروط ي المتماث ل

Conic

Conformal

Lambert

:Projection
ي ستخدم ھ ذا الم سقط المخ روط كلوح ة إس قاط ،ويح دث تم اس ب ين المخ روط و س طح
األرض عند دائرتي عرض تسميان دائرتي العرض القياسيتين  .Standard Parallelsوف ي
ھ ذا الن وع م ن الم ساقط تك ون الم ساحات و األش كال متماثل ة عن د دائرت ي الع رض القياس يتين
ويزداد التشوه كلما ابتعدنا عنھما  ،كما تكون االتجاھات صحيحة في مناطق محدودة.

شكل ) (٦-٥مسقط المبرت المخروطي المتماثل
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وھذا المسقط مستخدم في المملكة العربية السعودية للخرائط ذات مقياس الرس م ال صغير
)أصغر م ن  ( ١،٠٠٠،٠٠٠ : ١إلظھ ار األش كال و الم ساحات مت ساوية بھ دف إعط اء ص ورة
عامة صحيحة عن مساحة المملكة و مناطقھا اإلدارية.

شكل ) (٧-٥مسقط المبرت المخروطي في خرائط السعودية
 ٣-٥-٥مسقط المبرت السمتي متساوي المساحات Lambert Azimuthal Equal-Area
:Projection
يستخدم ھذا المسقط المستوي )وليس االسطوانة أو المخروط( ،وھ و مطب ق غالب ا لرس م
مناطق واسعة من المحيطات .وفيه يكون خ ط الط ول المرك زي خط ا م ستقيما بينم ا تك ون ب اقي
خطوط الطول منحنية.

شكل ) (٨-٥مسقط المبرت السمتي متساوي المساحات
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 ٤-٥-٥المسقط االرثوجرافي أو المتعامد : Orthographic Projection
ھ و م سقط م ستوي أو س متي أي ضا )أي ي ستخدم الم ستوي ف ي اإلس قاط( ي ستخدم غالب ا
إلظھار صورة عامة أو منظور لنصف الكرة األرض ية .وب ه يوج د ت شوه لك ال م ن الم ساحات و
األشكال وتكون المسافات صحيحة علي دائرة االستواء ودوائر العرض األخرى.

شكل ) (٩-٥المسقط المتعامد أو األرثوجرافي
 ٥-٥-٥مسقط ميريكاتور : Mercator Projection
ھو مسقط أسطواني يحقق ش رط أن خط وط الط ول و دوائ ر الع رض تتق اطع ف ي زواي ا
قائمة تماما .و يكون المقياس صحيحا عند دائرة االستواء أو عن د دائرت ي ع رض قياس يتين عل ي
مسافات متساوية من االستواء .وغالبا يستخدم ھذا المسقط في الخرائط البحرية.

شكل ) (١٠-٥مسقط ميريكاتور
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 ٦-٥-٥مسقط ميريكاتور المستعرض : Transverse Mercator Projection
ين تج ھ ذا الم سقط م ن إس قاط األرض عل ي اس طوانة تم سھا عن د خ ط ط ول مرك زي
 .Central Meridianوغالبا يستخدم ھذا المسقط للمناطق الت ي تمت د ف ي اتج اه ش مال-جن وب
أكبر من امتدادھا في اتجاه شرق-غرب .يزداد التشوه )ف ي المقي اس و الم سافة و الم ساحة( كلم ا
ابتعدنا عن خط الطول المركزي  ،ولذلك نلجأ إلي فكرة الشرائح عند استخدام ھ ذا الم سقط حي ث
يكون عرض الشريحة الواحدة – في اتجاه الشرق – ثالثة أو أربعة درجات م ن خط وط الط ول
بحي ث ال يك ون مق دار الت شوه كبي را عن د أط راف ال شريحة الت ي يق ع خ ط طولھ ا المرك زي ف ي
منتصفھا .مسقط ميريكاتور المستعرض مستخدم في خرائط الكثير م ن دول الع الم مث ل م صر و
بريطانيا.

شكل ) (١١-٥مسقط ميريكاتور المستعرض
 ٧-٥-٥م سقط ميريك اتور الم ستعرض الع المي Universal Transverse Mercator
:Projection
يعد ھذا المسقط أشھر أنواع مساقط الخرائط علي المستوي العالمي و يرمز له اختصارا
ب أحرف  ،UTMوھ و م ن الم ساقط الت ي تح افظ عل ي الم ساحات .أي ضا ألن ه يعتم د عل ي فك رة
تقسيم األرض الي شرائح صغيرة فأن التشوه يكون بسيطا مما يجعل ھذا المسقط مناسبا للخرائط
كبيرة المقياس .كما زادت أھميت ه ف ي ال سنوات األخي رة ب سبب أن ه أح د الم ساقط الم ستخدمة ف ي
أجھزة تقنية النظام العالمي لتحديد المواقع .GPS
ويتكون المسقط من عدد من النقاط تشمل:
 يعتمد مسقط  UTMعلي إيجاد طريقة لرسم خرائط الع الم كل ه وذل ك ع ن طري ق تق سيم
األرض إلي  ٦٠شريحة  zonesكال منھا يغط ي  ٦درج ات م ن خط وط الط ول بحي ث
يكون لكل شريحة مسقط  UTMله خط طول مرك زي  Central Meridianيق ع ف ي
مركز ھذه الشريحة.
_____________________________________________________________________
٧٤
د .جمعة محمد داود
المدخل الي الخرائط

إسقاط الخرائط
الفصل الخامس
______________________________________________________________

 تمتد شرائح مسقط  UTMمن دائرة العرض  ٨٠جنوبا إلي دائرة العرض  ٨٤شماال.
 ترقم الشرائح من رقم  ١إلي رق م  ٦٠ب دءا م ن خ ط الط ول  o١٨٠غ رب  ،بحي ث تمت د
ال شريحة األول ي م ن  o١٨٠غ رب إل ي  o١٧٤غ رب ويك ون خ ط طولھ ا المرك زي
 meridian centralعند  o١٧٧غرب.
 تقسم كل شريحة طولية إلي مربعات كل  ٨درجات من دوائر العرض.
 يكون ھناك حرف خاص – كاسم  -لكل مربع م ن ھ ذه المربع ات  ،وتب دأ الح روف م ن
ح رف  Cجنوب ا إل ي ح رف  Xش ماال م ع اس تبعاد حرف ي  Iو ) Oلق رب ال شبه بينھم ا
وبين األرقام االنجليزية!(.

 يك ون معام ل المقي اس  scale factorم ساويا  ٠.٩٩٩٦عن د خ ط الط ول المرك زي ،
بحيث مع ازدياد التشوه كلم ا بع دنا ع ن خ ط الط ول المرك زي ف أن أق صي قيم ة لمعام ل
القياس عند أطراف الشريحة ستكون  ١.٠٠٠٩٧عن د خ ط االس تواء أو  ١.٠٠٠٢٩عن د
دائرة عرض  o٤٥ش.
لتحديد رقم شريحة  UTMألي موقع جغرافي:

المعادلة ال سابقة لحال ة أن الموق ع الجغراف ي يق ع ش مال دائ رة االس تواء ،أم ا إن ك ان الموق ع يق ع
جنوب خط االستواء فيتم استخدام معادلة أخري ھي:
ترتيب الحرف = ) دائرة العرض ٨ ÷ ( ٨٠ -
ولحساب رقم الشريحة:

المعادلة السابقة لحال ة أن الموق ع الجغراف ي يق ع ش رق ج رينتش ،أم ا إن ك ان الموق ع يق ع غ رب
جرينتش فيتم استخدام معادلة أخري ھي:
رقم الشريحة = ) خط الطول ÷ ٣٠ - ( ٦
علي أن يتم في كلتا المعادلتين  ٨-٤و  ٩-٤أخذ الرقم الصحيح للناتج فقط ودون تقريب.
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شكل ) (١٢-٥شرائح مسقط ميريكاتور المستعرض العالمي

شكل ) (١٣-٥شرائح مسقط ميريكاتور المستعرض للدول العربية
مثال :١
ح دد رق م ش ريحة  UTMالت ي تق ع بھ ا مدين ة ج دة :خ ط الط ول  O٣٩ '١٠ "١٧ش رقا و دائ رة
العرض  O٢١ '٢٩ "٥٥شماال؟
أوال :نحول خط الطول و دائرة العرض إلي وحدات الدرجات ليسھل التعامل معھا:
خط الطول = ) ٣٩.١٧١ = ٣٩ + (٦٠/١٠) + (٣٦٠٠/١٧درجة
دائرة العرض = ) ٢١.٤٩٩ = ٢١ + (٦٠/٢٩) + (٣٦٠٠/٥٥درجة
ثانيا :لتحديد الشريحة العرضية )الحرف(:
ترتيب الحرف = ) ) دائرة العرض ١ + ( ٨ ÷ ( ٨٠ +
= ) ) ١ + ( ٨ ÷ (٨٠ + ٢١.٤٩٩
= ) ١٣.٧ = ١ + ١٢.٧ = ١ + ( ٨ ÷ ١٠١.٤٩٩
أي الحرف رقم ١٣

)مع إلغاء الكسر الناتج(.

الحرف رقم  ١٣في الحروف االنجليزية )بدءا من حرف  Cمع استبعاد حرفي  (I, OھوQ :
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ثالثا :لتحديد رقم الشريحة:
رقم الشريحة = ) خط الطول ÷ ٣١ + ( ٦
= ) ٣١ + ( ٦ ÷ ٣٩.١٧١
= ٣٧.٥ = ٣١ + ٦.٥
أي أنھا الشريحة رقم ٣٧

)مع إلغاء الكسر الناتج(.

إذن:
رقم شريحة  UTMلمدينة جدة ھو Q37 :
رابع ا :وبم ا أن ج دة تق ع ش مال دائ رة االس تواء )الح ظ دائ رة الع رض لج دة حي ث بھ ا الح رف
"ش"( فنضيف حرف  Nالي رقم الشريحة ليصبحNQ37 :
مثال :٢
ما ھي حدود المنطقة الجغرافية التي تغطيھا الشريحة  NR36من شرائح نظام  UTM؟
أوال :حي ث أن رق م ال شريحة يب دأ بح رف  Nف أن ھ ذه المنطق ة الجغرافي ة س تقع ش مال دائ رة
االستواء.
ثانيا :معلومات نستنبطھا من حرف الشريحة :الحرف  Nھو الح رف المقاب ل ألول ش ريحة م ن
شرائح  UTMالتي تقع شمال دائرة االستواء ،والحرف  Rيقع بع د  Nبأربع ة ح روف مم ا ي دل
علي أن الشريحة  Rستكون ھي الشريحة الرابعة شمال خط االستواء.
وحيث أن كل شريحة تشغل  ٨درجات من دوائر العرض فأن:
أقصي دائرة عرض للشريحة =  × o٨ترتيب حرف الشريحة
أي أن:
o

أقصي دائرة عرض للشريحة ٣٢ = ٤ × o٨ = R
وبالتالي فأن:

أقل دائرة عرض للشريحة = أقصي دائرة عرض ٨ -

o

o

أقل دائرة عرض للشريحة ٢٤ = o٨ - o٣٢ = R

وب ذلك ف أن :ال شريحة  NR36س تغطي منطق ة جغرافي ة تب دأ م ن دائ رة الع رض  o٢٤ش ماال و
حتى دائرة العرض  o٣٢شماال.
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ثالثا :معلومات نستنبطھا من رقم الشريحة :الرقم  ٣٦يدل علي أن ھ ذه ال شريحة تق ع ش رق خ ط
طول جرينتش ،حيث أن الشرائح من  ١الي  ٣٠تقع غرب جرينتش و الشرائح م ن  ٣١ال ي ٦٠
تق ع ش رق ج رينتش .وھ ذه ال شريحة رق م  ٣٦س تكون ھ ي ال شريحة رق م ) ٦ (=٣٠-٣٦م ن
الشرائح الواقعة شرق جرينتش.
وحيث أن كل شريحة تشغل  ٦درجات من خطوط الطول فأن:
أقصي خط طول للشريحة =  × o٦رقم الشريحة بعد جرينتش
أي أن:
o

أقصي خط طول للشريحة ٣٦ = ٦ × o٦ = ٣٦
وبالتالي فأن:
أقل خط طول للشريحة = أقصي خط طول ٦ -

o
o

أقل خط طول للشريحة ٣٠ = o٦ - o٣٦ = ٣٦

وبذلك فأن :الشريحة  NR36ستغطي منطق ة جغرافي ة تب دأ م ن خ ط الط ول  o٣٠ش رقا و حت ى
خط الطول  o٣٦شرقا

.

 ٦-٥نظم اإلحداثيات المسقطة
ھن اك ع دة نظ م إح داثيات أخ ري ال تعتم د عل ي فك رة اإلح داثيات الجغرافي ة )دوائ ر
العرض و خطوط الطول( التي تغطي األرض حيث أن استخدام قيم ھ ذه اإلح داثيات )بال درجات
و الدقائق و الثواني( ال يكون أحيانا مناسبا لعدد كبير من مستخدمي الخرائط .أي ضا ف أن خط وط
الطول تتقارب كلما اتجھنا ناحية أحد قطبي األرض مما يجعل المسافة بين خط ي ط ول متت اليين
ليست مسافة ثابتة ،فھذه المسافة )المقابل ة لدرج ة واح دة م ن خط وط الط ول( تب دأ بقيم ة ١١١.٣
كيل ومتر عن د دائ رة االس تواء ،ث م تب دأ ف ي التن اقص فت صل  ١٠٧.٦كيل ومتر عن د دائ رة ع رض
 o١٥ثم تصل  ٩٦.٥كيلومتر عن د دائ رة ع رض  o٣٠ال ي أن ت صبح ص فر كيل ومتر عن د دائ رة
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عرض  o٠أي عند القطب .أي ضا و ب سبب أن األرض لي ست تام ة االس تدارة ف أن الم سافات ب ين
دوائر العرض أي ضا ل ن تك ون مت ساوية ،وان ك ان التغي ر فيھ ا ب سيط ج دا بالمقارن ة ب التغير ف ي
خطوط الطول.

٠

عند دائرة

المسافة المقابلة لدرجة

المسافة المقابلة لدرجة

عرض

واحدة من دوائر العرض

واحدة من خطوط الطول

o

 ١١٠.٥٧٤كم

 ١١١.٣٢٠كم

١٥

o

 ١١٠.٦٤٩كم

 ١٠٧.٥٥١كم

٣٠

o

 ١١٠.٨٥٢كم

 ٩٦.٤٨٦كم

٤٥

o

 ١١١.١٣٢كم

 ٧٨.٨٤٧كم

٦٠

o

 ١١١.٤١٢كم

 ٥٥.٨٠٠كم

 ١١١.٦١٨كم

 ٢٨.٩٠٢كم

o

٧٥
٩٠

o

 ١١١.٦٩٤كم

٠

كم

ومن ثم أبتك ر العلم اء  -من ذ ع دة ق رون  -نظ م أخ ري ت سمي نظ م اإلح داثيات الم سقطة
)أي بعد إس قاط األرض عل ي الخريط ة( كم ا ت سمي نظ م اإلح داثيات التربيعي ة )ألن ش كل ش بكة
اإلح داثيات س تكون ش بكة مربع ات متعام دة( وأي ضا ت سمي نظ م اإلح داثيات المتري ة )ألن
اإلحداثيات ستكون بوحدات األمتار(.
ويع د نظ ام إح داثيات ميريك اتور الم ستعرض الع المي  UTMأش ھر نظ م اإلح داثيات
الم سقطة أو التربيعي ة أو المتري ة .وھ ذا النظ ام مطب ق ف ي خ رائط ع دد كبي ر م ن ال دول وم ن
ضمنھا المملكة العربية السعودية.
يتكون نظام اإلحداثيات المسقطة في  UTMمن:
 نقطة األصل )صفر  ،صفر( للشريحة تقع في تقاطع خط الطول المركزي لل شريحة م ع
دائرة االستواء.
 اإلحداثي السيني  Xفي اتجاه الشرق.
 اإلحداثي الصادي  Yفي اتجاه الشمال.
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 تكون قيم اإلحداثيين السيني و الصادي بوحدات األمتار.
 حتى ال نحصل علي قيم إحداثيات سالبة فيتم فرض قيمة إحداثيات شرقية زائفة False
 Eastingلنقطة األصل بقيمة  ٥٠٠،٠٠٠متر )لذلك فأن اإلحداثي السيني ال يزيد ع ن
 ٦خانات من األرقام(.
 ال تعطي أي قيمة إحداثيات شمالية زائفة  False Eastingلنقطة األصل ،أي أن قيمة
الصفر في اتجاه الشمال تكون بالفعل عند دائرة االستواء )وبذلك فأن اإلح داثي ال صادي
قد يصل إلي  ٧خانات(.

شكل ) (١٤-٥اإلحداثيات المترية في نظام ميريكاتور المستعرض العالمي
تجدر اإلشارة لوج ود بع ض المواق ع عل ي ش بكة االنترن ت الت ي تق دم خ دمات آني ة on-
 lineإلجراء حسابات و تحويل اإلحداثيات م ن نظ ام اإلح داثيات الجغرافي ة ال ي نظ ام إح داثيات
ميريكاتور المستعرض العالمي ،ومنھم علي سبيل المثال:
http://www.rcn.montana.edu/resources/tools/coordinates.aspx
http://gis.dep.wv.gov/convert/llutm_conus.php
http://www.geod.nrcan.gc.ca/toolsoutils/tools_info_e.php?apps=gsrug
http://home.hiwaay.net/~taylorc/toolbox/geography/geoutm.html
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الفصل السادس
الرموز
 ١-٦مقدمة
ي تم رس م الظ اھرات الجغرافي ة )التفاص يل المكاني ة والمعلوم ات غي ر المكاني ة( عل ي
الخريطة من خالل  ٣صور :النقطة ،الخط ،المضلع .فكمثال في الشكل التالى تم تمثي ل المن اطق
اإلدارية للمملكة العربية ال سعودية وأي ضا تمثي ل البح ار باس تخدام الم ضلعات ،وت م تمثي ل الم دن
الرئيسية بالمملكة وكذلك المطارات باستخدام النقاط ،وتمثيل الطرق الرئي سية بالمملك ة باس تخدام
الخطوط.

شكل ) (١-٦أنواع المظاھر الجغرافية علي الخريطة
 ٢-٦أنواع الرموز
بناءا علي ذلك التمثيل للظاھرات فأن الرموز المستخدمة في الخرائط تنقسم أيضا ال ى ٣
أنواع من الرموز:
 الرموز النقطية أو المكانية
 الرموز الخطية
 الرموز المساحية
وف ي ك ل ن وع م ن ھ ذه األن واع الرئي سية يوج د ق سمين ف رعين للرم وز النوعي ة )لتمثي ل ن وع
الظاھرة( والرموز الكمية )لتمثيل نوع و حجم أو قيمة الظاھرة(.
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شكل ) (٢-٦أنواع الرموز علي الخرائط
 ٣-٦الرموز النقطية )أو الموضعية(:
تتكون من مجموعتين فھي إما رموز نوعية أو رموز كمية.
 ١-٣-٦الرموز النقطية النوعية:
تنقسم الى عدة أنواع فرعية:
)أ( الرموز الھندسية:
ھ ي أش كال ھندس ية ص غيرة مث ل النقط ة و ال دائرة و المرب ع و الم ستطيل و المثل ث و
المعين و متوازي األضالع  ...الخ تحدد موق ع الظ اھرة عل ي الخريط ة .كم ا يمك ن تغيي ر أل وان
كل رم ز للح صول عل ي رم وز موض عية أخ ري .وف ي حال ة الخ رائط الموض وعية الكمي ة ف أن
حجم الرمز يكون داال علي قيمة الظاھرة ،فمثال كلما كبر حجم الدائرة في خرائط توزيع ال سكان
كان ذلك داال علي زيادة عدد سكان ھذه المنطقة الجغرافية.

شكل ) (٣-٦رموز موضعية ھندسية
)ب( الرموز التصويرية:
عبارة عن صور صغيرة لنوع الظاھرات التي ترمز لھا ،إال أن ھ ذا الن وع م ن الرم وز
مستخدم فقط في الخرائط السياحية والتعليمية.
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شكل ) (٤-٦رموز تصويرية
)ج( رموز الحروف األبجدية:
عب ارة ع ن ح روف )عربي ة أو انجليزي ة( تمث ل عل ي الخ رائط لتب ين مواض ع و ن وع
الظاھرات التي تمثلھا ،مثل استخدام حرف  Hللداللة علي موقع مست شفي .أي ضا ف أن ھ ذا الن وع
من الرموز غير مستحب في الخرائط الجغرافية و الھندسية بصفة عامة.
)د( الرموز التعبيرية:
عبارة عن رس وم )ص غيرة( تعب ر ع ن الت ي ترم ز لھ ا ب صورة فني ة ،مث ل رس م ص ورة
جمل للتعبير عن مناطق المراعي .أيضا من غير المستحب اس تخدام ھ ذا الن وع م ن الرم وز ف ي
الخرائط الجغرافية و الھندسية.
 ٢-٣-٦الرموز النقطية الكمية:
تتكون من نوعين رئيسين ھما رموز النقطة و الرموز النسبية:
)أ( رموز النقطة:
ي تم اس تخدام رم ز النقط ة للتعبي ر ع ن قيم ة مح ددة للظ اھرة المطل وب تمثيلھ ا عل ي
الخريطة ،وبناءا علي قيمة الظاھرة في منطقة معينة يتم حساب عدد النق اط الت ي ستوض ع داخ ل
ھذه المساحة علي الخريطة .فمثال عند اس تخدام رم وز النق اط ف ي تمثي ل ع دد ال سكان ف ي أحي اء
مدين ة مك ة المكرم ة فأنن ا نح دد القيم ة الت ي س تعبر عنھ ا النقط ة الواح دة )ول يكن م ثال  ٢٠أل ف
نسمة( ،ثم نق سم ع دد س كان ك ل ح ي م ن أحي اء المدين ة عل ي قيم ة النقط ة الواح دة فنح سب ع دد
النقاط الت ي تعب ر ع ن س كان ك ل ح ي وھ ذا الن وع م ن الخ رائط ي سمي خ رائط النق اط أو خ رائط
الكثافة.
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شكل ) (٥-٦نموذج لخرائط النقاط أو خرائط الكثافة
)ب( الرموز النسبية:
في ھذا النوع م ن الخ رائط ي تم التعبي ر ع ن قيم ة الظ اھرة باس تخدام الرم وز الموض عية
الھندسية )الدائرة و المربع و المثل ث و الم ستطيل  ...ال خ( ب صورة ن سبية للدالل ة ع ن التغي رات
الكمية بين مفردات الظاھرة .فمثال يمكن التعبير عن عدد س كان محافظ ات منطق ة مك ة المكرم ة
اإلدارية باستخدام األعمدة بحيث يكون ط ول العم ود معب را ع ن القيم ة الن سبية لع دد ال سكان ف ي
كل محافظة .أيضا يمكن استخدام رمز الدائرة لتمثيل عدد السكان بحيث يكب ر حج م ال دائرة كلم ا
كب ر ع دد ال سكان ف ي ك ل محافظ ة .تعط ي طريق ة الرم وز الن سبية ص ورة س ريعة للق ارئ ع ن
التغي رات الن سبية لقيم ة الظ اھرة الممثل ة عل ي الخريط ة و التب اين أو االخ تالف المك اني
)الجغرافي( لتوزيع ھذه الظاھرة.

شكل ) (٦-٦نموذج لخرائط األعمدة النسبية
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شكل ) (٧-٦نموذج لخرائط الدوائر النسبية
 ٤-٦الرموز الخطية:
تستخدم الرموز الخطية للتعبير ع ن الظ اھرات الت ي لھ ا امت داد ط ولي ف ي الطبيع ة مث ل
األنھار و الطرق و الشوارع و شبكات المياه و الصرف الصحي وخطوط نقل البت رول واألنف اق
و الح دود ال سياسية والح دود اإلداري ة ...ال خ .ف ي حال ة اس تخدام الرم وز الخطي ة للتعبي ر ع ن
الظاھرات الكمية فأن سمك )عرض( الخ ط ي دل عل ي قيم ة الظ اھرة ،فكمث ال يمك ن تغيي ر س مك
الخطوط المعبرة عن الطرق بحيث يمث ل س مك الخ ط ع رض الطري ق وب ذلك يمك ن التفرق ة ب ين
الط رق ال سريعة و الط رق العادي ة و ال شوارع الداخلي ة .أي ضا يمك ن اس تخدام األل وان المتع ددة
للحصول علي رموز خطية جديدة لنفس الخط المرسوم علي الخريطة.

شكل ) (٨-٦رموز خطية
 ٥-٦الرموز المساحية:
ت ستخدم الرم وز الم ساحية للتعبي ر ع ن ن وع وكمي ة الظ اھرات الت ي لھ ا م ساحة عل ي
الخريطة )وأيضا في الطبيعة( مثل األحياء داخل المدينة و الم زارع وال سبخات ومن اطق الرع ي
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و المناطق الصناعية والسكنية ...الخ .تعتمد الرموز المساحية عل ي مل ئ الم ضلع المرس وم عل ي
الخريطة برمز معين يعبر عن ھذا النوع من الظاھرات.
عن د تمثي ل الظ اھرات المكاني ة تمث يال نوعي ا عل ي الخ رائط فھن اك ع دة ط رق للرم وز
المساحية منھا:
 رموز مساحية نوعية خطية )طريقة التظليل أو الظالل(.
 رموز مساحية نوعية تعتمد علي األلوان.
 رموز مساحية نوعية نقطية.
 رموز مساحية نوعية تستخدم األشكال الھندسية.
 رموز مساحية نوعية تعبيرية.

شكل ) (٩-٦رموز مساحية نوعية

شكل ) (١٠-٦نموذج لطريقة التمثيل النوعي باستخدام األلوان
أيضا عند تمثيل الظاھرات المكانية تمثيال كميا علي الخرائط فھن اك ع دة ط رق للرم وز
المساحية منھا:
 رموز مساحية نوعية خطية )طريقة التظليل أو الظالل(.
 رموز مساحية نوعية تعتمد علي األلوان.
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 رموز مساحية نوعية نقطية.
 رموز مساحية نوعية تستخدم األشكال الھندسية.

شكل ) (١١-٦نموذج لطريقة التمثيل الكمي باستخدام األلوان

شكل ) (١٢-٦نموذج لطريقة التمثيل الكمي باستخدام الظالل
 ٦-٦مفتاح الخريطة
تعرف الخريطة علي أنھا تمثيل مصغر لسطح األرض مرسوم باستخدام رموز خاص ة،
ولذلك ف أن مفت اح الخريط ة ھ و ترجم ة لھ ذه الرم وز الظ اھرة عل ي الخريط ة لك ي ي سھل فھ م و
تفسير الخريطة و ما تمثله من ظاھرات مكانية .يعتم د نج اح الخريط ة عل ي نج اح م صممھا ف ي
اختيار الرموز السھلة و المعبرة ،فالرموز علي الخريطة تدل علي:
 مواقع الظاھرات الجغرافية
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 أشكال الظاھرات الجغرافية
 نمط انتشار الظاھرات الجغرافية
 دينامكية الظاھرات الجغرافية
ح ديثا زاد اعتم اد الخ رائط عل ي اس تخدام األل وان بكث رة وخاص ة م ع رخ ص أس عار
الطابع ات الملون ة ،إال أن اس تخدام األل وان ف ي الخ رائط يج ب أال يك ون مج رد إض فاء ال شكل
الجمالى عليھا إنما يتم استخدام األلوان بصورة تجعل تصميم الخريطة متوازنا بين موضوعھا و
كيفية تفسير الظاھرات الممثلة علي الخريط ة .فعل ي س بيل المث ال فالخريط ة التالٮ ة تمث ل توزي ع
السكان ف ي المن اطق اإلداري ة للمملك ة العربي ة ال سعودية ،وق د ت م اس تخدام درج ات متع ددة لل ون
األخضر فقط .إن العين البشرية ال تستطيع التمييز و التفرقة بين  ٨-٦درج ات مختلف ة م ن نف س
اللون ،مما يجعل عملية اإلدراك البصري و تفسير ھذه الخريطة عملية صعبة للغاية.

شكل ) (١٣-٦نموذج لالستخدام السيئ لأللوان في الخرائط
تقوم الجھات المسئولة عن إنتاج الخرائط ف ي ك ل دول ة بوض ع و ت صميم مف اتيح قياس ية
للخرائط طبقا لنوع الخريطة و مقياس رسمھا .قد تختلف الرموز المستخدمة في مفت اح الخريط ة
م ن دول ة ألخ رى ،إال أن االس تفادة م ن ھ ذه النم اذج القياس ية تزي د م ن خب رة م صمم الخريط ة.
األش كال التالٮ ة تعط ي نم اذج لمف اتيح الخ رائط ف ي ك ال م ن جمھوري ة م صر العربي ة و المملك ة
العربية السعودية والواليات المتحدة األمريكية.
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شكل ) (١٤-٦نموذج لمفتاح الخريطة المليونية في السعودية

شكل ) (١٥-٦نموذج لمفتاح الخريطة الطبوغرافية مقياس رسم  ٥٠،٠٠٠ : ١في السعودية

شكل ) (١٦-٦نموذج لمفتاح الخريطة العامة مقياس رسم  ٤،٠٠٠،٠٠٠ : ١في السعودية
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شكل ) (١٧-٦نموذج لمفتاح الخريطة العامة مقياس رسم  ٢٥٠،٠٠٠ : ١في السعودية

شكل ) (١٨-٦نموذج لمفتاح الخريطة العامة مقياس رسم  ٢٠٠،٠٠٠ : ١في مصر

شكل ) (١٩-٦نموذج لمفتاح الخريطة الجيولوجية مقياس رسم  ٥٠٠،٠٠٠ : ١في
السعودية
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شكل ) (٢٠-٦نموذج لمفتاح الخريطة التفصيلية مقياس رسم  ٥٠٠٠ : ١في مصر

شكل ) (٢١-٦نموذج لمفتاح الخريطة الطبوغرافية مقياس رسم  ٢٥،٠٠٠ : ١في أمريكا
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تق دم جامع ة ميت شجان األمريكي ة مقترح ا الس تخدام األل وان ف ي خ رائط اس تعماالت
األراضي كما في الجدول و الشكل التالٮين:
اللون

استخدام األراضي
االستخدامات السكنية

األصفر

االستخدامات التجارية و الخدمات )التجارية و الحكومية(

البرتقالى

االستخدامات الصناعية

األحمر

خدمات المواصالت والنقل

األسود

اآلبار ومناطق االستخراج

البني

المناطق المفتوحة و الترفيھية

األرجواني

المناطق الزراعية

األخضر الفاتح

المراعي

األبيض

الغابات

األخضر

الصنوبريات

األخضر الداكن

المناطق المائية )بحيرات و خزانات و سدود(

األزرق

المناطق المبللة بالمياه

األزرق الفاتح

األراضي القاحلة والكثبان الرملية

البيج

شكل ) (٢٢-٦نموذج لمفتاح خريطة استعماالت األراضي في أمريكا
)نموذج جامعة ميتشجان(
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الفصل السابع
ترتيب الخرائط
 ١-٧مقدمة
توج د ع دة نظ م لترتي ب أو ت رقيم الخ رائط م ع اخ تالف مق اييس رس مھا س واء عل ي
المستوي العالمي أو المستوي المحلي .فھناك نظام ترتيب عالمي للخرائط المليونية )ذات مقي اس
الرس م  (١،٠٠٠،٠٠٠ : ١كم ا توج د نظ م محلي ة لترتي ب و ت رقيم الخ رائط ف ي ك ل دول ة.
ويستعرض ھذا الف صل النظ ام الع المي لت رقيم الخ رائط المليوني ة باإلض افة ال ي نظ امين محلي ين
لترتيب الخرائط في كال من المملكة العربية السعودية و جمھورية مصر العربية.
 ٢-٧النظام العالمي لترقيم الخرائط المليونية
تع د الخ رائط المليوني ة م ن أھ م أن واع الخ رائط الت ي ت م االتف اق عل ي مواص فاتھا عل ي
المستوي العالمي .و يعتم د نظ ام ت رقيم ھ ذه الخ رائط عل ي نظ ام اإلح داثيات الجغرافي ة )خط وط
الطول و دوائر العرض( إلعداد نظام ترقيم خرائطي يغطي األرض كلھا:
 يتم تقسيم األرض بدءا من خط طول  ١٨٠غربا إلي  ٦٠شريحة طولية يبلغ عرض كل
شريحة  ٦درجات من خطوط الطول.
 يبدأ ترقيم الشرائح من رقم  ١ويزداد الرقم كلما اتجھنا ناحية الشرق.
 بذلك فأن الشريحة التي تنتھي عند خط ط ول ج رينتش )خ ط ط ول ص فر( يك ون رقمھ ا
ھو  ٣٠بينما أول شريحة شرق خط جرينتش يكون رقمھا ھو .٣١
 أما في اتجاه القطبين فأن الشرائح العرضية يبلغ ط ول ال شريحة الواح دة  ٤درج ات م ن
دوائر العرض.
 ترقم الشرائح العرضية بالحروف االنجليزية بدءا من الحرف  Aعند دائ رة االس تواء ث م
 Bثم  Cوھكذا كلما اتجھنا ناحية القطب الشمالي.
 تأخذ الشرائح العرضية جنوب دائرة االستواء نفس الحروف و بنفس الترتيب.
 تأخ ذ ال شرائح ش مال دائ رة االس تواء الرم ز  Nبينم ا تأخ ذ ال شرائح الواقع ة جن وب خ ط
االستواء الحرف .S
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 كل مستطيل يحمل أسما محددا مكون من حرفين و رقم .م ثال :الم ستطيل )أو ال شريحة(
 NH36يقع شمال دائرة االستواء )ألن أسمه يبدأ بالرمز  (Nفي الشريحة الطولي ة رق م
) ٣٦أي شرق خط جرينتش( والشريحة العرضية .H
 ك ل ش ريحة )طولھ ا  ٦درج ات ط ول و عرض ھا  ٤درج ات ع رض( ي تم رس مھا ف ي
خريطة مليونية )بمقياس رسم .( ١،٠٠٠،٠٠٠ : ١

شكل ) (١-٧نظام ترقيم الخرائط المليونية لكل العالم

شكل ) (٢-٧ترقيم الخرائط المليونية في المنطقة العربية
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مثال :١
ح دد رق م ال شريحة العالمي ة الت ي تق ع بھ ا مدين ة الق اھرة :خ ط الط ول  O٣١ '١٥ش رقا و دائ رة
العرض  O٣٠ '٣شماال؟
أوال :نحول خط الطول و دائرة العرض إلي وحدات الدرجات ليسھل التعامل معھا:
خط الطول = ) ٣١.٢٥ = ٣١ + (٦٠/١٥درجة
دائرة العرض = ) ٣٠.٠٥ = ٣٠ + (٦٠/٣درجة
لتحديد الشريحة العرضية )الحرف(:
ترتيب الحرف = دائرة العرض ÷ ٤
= ٧.٥٢ = ٤ ÷ ٣٠.٠٥

أي أنه الحرف رقم ) ٨ألنه تجاوز الرقم  (٧وبالتالي فھو الحرف . H
لتحديد رقم الشريحة:
رقم الشريحة = خط الطول ÷ ٦
= ٥.٢ = ٦ ÷ ٣١.٢٥
أي أنھا الشريحة رقم ) ٦ألنھا تجاوزت الرقم .(٥
بما أن خط طول مدينة القاھرة يقع شرق خط جرينتش ،فأنھا ستكون شرق الشريحة رقم :٣٠
رقم الشريحة = ٣٦ = ٣٠ + ٦
بما أن دائرة عرض مدينة القاھرة تقع شمال دائرة االستواء ،فأن الشريحة ستبدأ بالرمز N
أي أن رقم الشريحة المليونية لمدينة القاھرة ھو NH36 :
مثال :٢
حدد رقم الشريحة العالمي ة الت ي تق ع بھ ا مدين ة ج دة :خ ط الط ول  O٣٩ '١٠ "١٧ش رقا و دائ رة
العرض  O٢١ '٢٩ "٥٥شماال؟
أوال :نحول خط الطول و دائرة العرض الي وحدات الدرجات ليسھل التعامل معھا:
خط الطول = ) ٣٩.١٧١ = ٣٩ + (٦٠/١٠) + (٣٦٠٠/١٧درجة
دائرة العرض = ) ٢١.٤٩٩ = ٢١ + (٦٠/٢٩) + (٣٦٠٠/٥٥درجة
لتحديد الشريحة العرضية )الحرف(:
ترتيب الحرف = دائرة العرض ÷ ٤
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= ٥.٤ = ٤ ÷ ٢١.٤٩٩

أي أنه الحرف رقم ) ٦ألنه تجاوز الرقم  (٥وبالتالي فھو الحرف . F
لتحديد رقم الشريحة:
رقم الشريحة = خط الطول ÷ ٦
= ٦.٥ = ٦ ÷ ٣٩.١٧١
أي أنھا الشريحة رقم ) ٧ألنھا تجاوزت الرقم .(٦
بما أن خط طول مدينة جدة يقع شرق خط جرينتش ،فأنھا ستكون شرق الشريحة رقم :٣٠
رقيم الشريحة = ٣٧ = ٣٠ + ٧
بما أن دائرة عرض مدينة القاھرة تقع شمال دائرة االستواء ،فأن الشريحة ستبدأ بالرمز N
أي أن رقم الشريحة المليونية لمدينة القاھرة ھو NF37 :
مثال :٣
ح دد خط وط الط ول و دوائ ر الع رض للمنطق ة الجغرافي ة الت ي تغطيھ ا الخريط ة المليوني ة
NH36؟
 -١الرمز  Nيدل علي أن ھذه الشريحة تقع شمال دائرة االستواء.
 -٢الحرف  Hھو الحرف رقم  ٨في ترتيب الحروف االنجليزية:

وحيث أن طول الشريحة الواحدة =  ٤درجات عرض ،فأن:
أقصي دائرة عرض للشريحة =  o٣٢ = o٤ × ٨شماال
 -٣بما أن طول الشريحة =  ٤درجات طول ،فأن:
أقل دائرة عرض للشريحة =  "٢٨ = "٤ – o٣٢شماال
 -٤رقم الشريحة =  ٣٦أي أنھا الشريحة رقم  ٦شرق خط جرينتش
وحيث أن عرض الشريحة الواحدة =  ٦درجات طول ،فأن:
أقصي خط طول للشريحة =  o٣٦ = o٦ × ٦شرقا
 -٥بما أن طول الشريحة =  ٦درجات طول ،فأن:
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أقل خط طول للشريحة =  o٣٠ = o٦ - o٣٦شرقا
بذلك فأن الشريحة  NH36ستغطي المنطقة من خط طول  o٣٠شرقا إلي خط ط ول  o٣٦ش رقا
ومن دائرة عرض  o٢٨شماال إلي دائرة عرض  o٣٢شماال.

مثال :٤
حدد أرقام الخرائط المليونية التي تغطي جمھورية مصر العربية؟
تمتد مصر تقريبا بين خطي طول  ٢٥و  ٣٦شرقا وبين دائرتي عرض  ٢٢و  ٣١.٨شماال.
الشريحة الطولية للحدود الغربية لمصر =  ٤.٢ = ٦ ÷ ٢٥أي الشريحة  ٥شرق جرينتش
الشريحة الطولية للحدود الشرقية لمصر = ٦ = ٦ ÷ ٣٦
بما أن مصر تقع شرق جرينتش ،فأن:
الشريحة الطولية للحدود الغربية لمصر = ٣٥ = ٣٠ + ٥
الشريحة الطولية للحدود الشرقية لمصر = ٣٦ = ٣٠ + ٦
الشريحة العرضية للحدود الجنوبية لمصر =  ، ٥.٥ = ٤ ÷ ٢٢أي الشريحة  ٦وھي التي تقابل
الحرف ) Fالحرف السادس من الحروف االنجليزية(.
ال شريحة العرض ية للح دود ال شمالية لم صر =  ، ٧.٩ = ٤ ÷ ٣١.٨أي ال شريحة  ٨وھ ي الت ي
تقابل الحرف ) Hالحرف الثامن من الحروف االنجليزية(.
أي أن مصر ستقع في ثالثة شرائح عرضية ھي الشرائح السادسة و السابعة و الثامنة وھي ذات
الحروف  Fو  Gو .H
إذن الخرائط المليونية التي تغطي مصر ھي:
NF35, NG35, NH35, NF36, NG36, NH36
بينما يوجد جزء صغير جدا من الحدود الم صرية الجنوبي ة ال شرقية واقع ا ف ي ال شريحة NF37
وھو الجزء الواقع شرق خط الطول .٣٦
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شكل ) (٣-٧ترقيم الخرائط المليونية في مصر
وب نفس الطريق ة يمك ن اس تنتاج ش رائح الخ رائط المليوني ة الت ي تغط ي المملك ة العربي ة
ال سعودية .حي ث تغط ي المملك ة  ٧لوح ات كامل ة وھ يNE38, NF37, NF38, NF39, :
 NG37, NG38, NH37باإلضافة ال ي أج زاء م ن اللوح ات المج اورةNE37, NE39, :
 NE40, NF40, NG39, NH36, NH38كما في الشكل التالي.

شكل ) (٤-٧ترقيم الخرائط المليونية في المملكة العربية السعودية
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 ٣-٧نظم ترتيب الخرائط في المملكة العربية السعودية
تع د اإلدارة العام ة للم ساحة الع سكرية ب وزارة ال دفاع الطي ران أكب ر الجھ ات المنتج ة
للخرائط الجغرافية ف ي المملك ة العربي ة ال سعودية .كم ا قام ت بع ض الجھ ات الحكومي ة األخ رى
بإنت اج بع ض الخ رائط الطبوغرافي ة ل بعض من اطق المملك ة مث ل وكال ة ال وزارة لتخط يط الم دن
بوزارة الشئون البلدية و القروية و إدارة المساحة الجوية بوزارة البترول و الثروة المعدنية .كم ا
تق وم ھيئ ة الم ساحة الجيولوجي ة ال سعودية بإنت اج الخ رائط الجيولوجي ة ف ي المملك ة .أي ضا يق وم
معھ د خ ادم الح رمين ال شريفين ألبح اث الح ج و العم رة بجامع ة أم الق رى س نويا بإنت اج خ رائط
للمشاعر المقدسة )مني و مزدلفة و عرفات( بمدينة مك ة المكرم ة .ك ذلك توج د بع ض ال شركات
األھلية )مثل شركة الفارسي( التي تن تج بع ض خ رائط الم دن الكب رى ف ي المملك ة س واء خ رائط
مطبوعة أو خرائط رقمية علي .CD
 .١تعد أحدث الخرائط الجغرافية للمملكة العربية ال سعودية ھ ي تل ك الخريط ة الت ي أنتجتھ ا
اإلدارة العام ة للم ساحة الع سكرية ب وزارة ال دفاع و الطي ران بمقي اس رس م : ١
 ٤،٠٠٠،٠٠٠في عام  ١٤٣٣ھـ  ٢٠١٢ /م .تغط ي الخريط ة كام ل ح دود المملك ة م ع
الدول المجاورة وتظھر بھا أھ م المع الم الطبوغرافي ة للمملك ة م ن م دن و ط رق رئي سية
والمط ارات والمن اطق الزراعي ة و الح دود الدولي ة واألودي ة الرئي سية باإلض افة إل ي
تضاريس األرض.
 .٢يبل غ ع دد الخ رائط الطبوغرافي ة المليوني ة الت ي تغط ي المملك ة العربي ة ال سعودية ٢٣
خريطة تغطي المنطقة بين خطي طول  ٣٤و  ٥٨درجة شرقا وبين دائرتي ع رض ١٦
و  ٣٢درج ة ش ماال .تغط ي الخريط ة الواح دة ع دد  ٣درج ات م ن خط وط الط ول و ٤
درج ات م ن دوائ ر الع رض .وي تم ت رقيم الخ رائط بأرق ام تب دأ م ن  ١إل ي  ٢٣كم ا ھ و
موضح بالشكل التالي.

شكل ) (٥-٧دليل الخرائط المليونية في المملكة
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وتجدر اإلشارة الي أن المملكة لم تتبع مواصفات الخرائط المليونية العالمي ة )كم ا يظھ ر
بال شكل  (٤-٧حي ث أن ك ل لوح ة م ن لوح ات الخ رائط المليوني ة المنتج ة بالمملك ة تمت د بع دد ٣
درج ات م ن خط وط الط ول فق ط ول يس بع دد  ٦درج ات م ن خط وط الط ول مث ل مواص فات
الخرائط المليونية العالمية.

شكل ) (٦-٧مثال ألحدي الخرائط المليونية )خريطة رقم  (١٢في المملكة
 .٣يبلغ عدد الخرائط الطبوغرافية التي تغطي المملك ة العربي ة ال سعودية بمقي اس رس م : ١
 ٥٠٠،٠٠٠ع دد  ٤٦خريط ة .والت ي تغط ي الخريط ة الواح دة  ٣درج ات م ن خط وط
الطول و  ٢درجة من دوائر العرض.
 تقسم الخريطة المليونية إلي  ٤أركان ،ويكتب رقم الخريطة المليونية ويتبعه من
جھ ة اليم ين أس م الرب ع الواق ع ب ه الخريط ة .فم ثال الخريط ة المليوني ة الم سماة
 NH37في تم تق سيمھا إل ي  ٤أرك ان :ال شمال ال شرقي  NHو ال شمال الغرب ي
 NWو الجن وب ال شرقي  SEوالجن وب الغرب ي

 ،SWوتأخ ذ خ رائط : ١

 ٥٠٠،٠٠٠ف ي ھ ذه المنطق ة أرق ام ) NH37-NEعرع ر( و NH37-NW
)القريات( و ) NH37-SEالجوف( و ) NH37-SWتبوك(.
 سميت ھذه الخ رائط بأس ماء أھ م المع الم الجغرافي ة بھ ا فج اءت أس ماء الخ رائط
علي سبيل المثال :المدينة المنورة ،مك ة المكرم ة ،تب وك ،الج وف ،حائ ل ،أبھ ا،
الرياض.
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شكل ) (٧-٧دليل الخرائط ذات مقياس الرسم  ٥٠٠،٠٠٠ : ١في المملكة
 .٤يبلغ عدد الخرائط الطبوغرافية التي تغطي المملك ة العربي ة ال سعودية بمقي اس رس م : ١
 ٢٥٠،٠٠٠عدد  ١٥٥خريطة .والتي تغطي الخريطة الواحدة  ١.٥درجات م ن خط وط
الطول و  ١درجة من دوائر العرض.
 تقسم الخريطة المليونية إلي  ١٦خريطة بمقياس  ٢٥٠،٠٠٠ :١وترقم الخ رائط
م ن  ١إل ي  ١٦ب دءا م ن ال ركن ال شمالي الغرب ي م ن الخريط ة المليوني ة وم ن
الغرب إلي الشرق .ويكتب رقم الخريطة المليوني ة ويتبع ه م ن جھ ة اليم ين رق م
الخريط ة .م ثال الخريط ة  ٢٥٠،٠٠٠ : ١الت ي بھ ا مدين ة الري اض ھ ي رق م
.NG38-16
 .٥لم تنتج خرائط طبوغرافية ذات مقياس رسم ) ١٠٠،٠٠٠ : ١تغطي الواحدة  ٠.٥درجة
من خطوط الطول و  ٠.٥درجة من دوائر العرض( ،إال أنه تم اعتم اد أس لوب لترقيمھ ا
)تعتمد عليه أرقام خرائط  .(٥٠،٠٠٠ : ١تسمي كل خريطة بإح داثيات ال ركن الجن وبي
الغربي للمربع الممتد  ١ × ١درجة وتقع به الخريط ة ،ث م يق سم ك ل مرب ع إل ي  ٤أق سام
تسمي باألرقام من  ١إلي  ٤ب دءا م ن الرب ع ال شمالي ال شرقي وف ي اتج اه حرك ة عق رب
ال ساعة ،ث م ي ضاف ھ ذا ال رقم إل ي اإلح داثي الجن وبي الغرب ي للمرب ع .فم ثال تق ع مدين ة
الرياض في المربع الذي إحداثياته عند دائرة عرض  ٢٤درج ة ش ماال و خ ط ط ول ٤٦
درجة شرقا ،ويكتب ھذا المربع 4624 :أي درجة الطول عل ي الي سار ودائ رة الع رض
علي اليمين .وعند تقسيم ھذا المرب ع إل ي  ٤أق سام ف أن مدين ة الري اض س تقع ف ي المرب ع
الجنوبي الشرقي )أي المربع رقم  (٢وبالتالي فأن خريطة الرياض م ن مقي اس الرس م ١
 ١٠٠،٠٠٠ :يكون أسمھا .4624-2
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 .٦الخرائط الطبوغرافية ذات مقياس الرسم  ، ٥٠،٠٠٠ : ١والتي تغطي الخريطة الواح دة
 ١٥دقيقة من خطوط الطول و  ١٥دقيقة من دوائر العرض.
 تق سم الخريط ة  ٠٠٠،١٠٠ : ١إل ي  ٤خ رائط بمقي اس  ٥٠،٠٠٠ :١وت رقم
الخرائط من  ١إلي  ٤بدءا من الركن الشمالي الشرقي وفي اتجاه حركة عقارب
الساعة .ويضاف ھذا الرقم إلي أس م الخريط ة  .١٠٠،٠٠٠ : ١م ثال تق ع مدين ة
الري اض ف ي المرب ع الثال ث )الجن وبي الغرب ي( م ن أق سام الخريط ة : ١
 ١٠٠،٠٠٠وبالت الي فيك ون أس م خريط ة الري اض م ن مقي اس رس م : ١
 ٥٠،٠٠٠ھو .4624-23

شكل ) (٨-٧دليل الخرائط ذات مقياس الرسم  ٢٥٠،٠٠٠ : ١في المملكة

شكل ) (٩-٧دليل الخرائط ذات مقياس الرسم  ٥٠،٠٠٠ : ١في المملكة
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شكل ) (١٠-٧مثال لترقيم الخرائط ذات مقياس الرسم  ٥٠،٠٠٠ : ١في المملكة
أھم ما يميز الخريطة الطبوغرافية  ٥٠،٠٠٠ : ١في المملكة اآلتي:
 أبعاد الخريطة  ٥٠سنتيمتر في اتجاه الشرق و  ٥٥سنتيمتر في اتجاه الشمال.
 تغطي الخريطة تقريبا  ٦٩٣كيلومتر مربع من األرض.
 يوجد إطاران علي الخريطة:
 oاإلطار الداخلي به تدريج كل  ٥دقائق من خطوط الط ول و دوائ ر الع رض ،أي
أن الخريطة تحتوي علي  ٩مربعات فلكية طول ضلع المربع الواحد  ٥دقائق.
 oاإلط ار الخ ارجي وتظھ ر علي ه اإلح داثيات الكيلومتري ة ،وتكت ب الكيل ومترات
الكامل ة ك ل  ١٠كيل ومتر بينم ا تكت ب آح اد و ع شرات الكيل ومترات فق ط ك ل ٢
كيلومتر.
 يكت ب عن وان الخريط ة ف ي وس ط الج زء العل وي منھ ا ،وعل ي يمين ه الم سمي اإلح داثي
باللغة العربية وعلي يساره المسمي اإلحداثي باللغة االنجليزية.
 ف ي وس ط الج زء ال سفلي م ن الخريط ة يوج د مقي اس الرس م الخط ي ال دقيق ويق يس إل ي
كيل ومترات ص حيحة و دقت ه  ١٠٠مت ر .كم ا يوج د أي ضا مقي اس رس م آخ ر بق يس إل ي
أميال صحيحة و دقته  ٥٠٠ياردة.
 علي يمين مقياس الرس م بيان ات ع ن االتجاھ ات )االنحراف ات( الجغرافي ة والمغناطي سية
والعالقة بينھما )زاوية االختالف( وت اريخ رص دھا وقيم ة التغي ر ال سنوي لھ ا واتجاھ ه.
كم ا توج د معلوم ات ع ن الم سقط الم ستخدم ) UTMعل ي اليب سويد ھ ايفورد( وأي ضا
مرج ع ال شبكة الجيودي سية )ع ين العب د  (١٩٧٠ومرج ع األبع اد الرأس ية )وھ و متوس ط
سطح البحر عند مدينة جدة(.
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 عل ي ي سار مقي اس الرس م يوج د رس م تخطيط ي لنظ ام ت رقيم اللوح ات و دلي ل اللوح ات
المجاورة.
 علي يم ين الخريط ة يوج د مفت اح الخريط ة وال ذي يت ضمن قائم ة بم صطلحات و رم وز
الظواھر الجغرافية الطبيعية والبشرية الظاھرة في الخريطة.
 الفاصل )أو الفت رة( الكنتوري ة تبل غ  ٢٠مت ر ،ويرس م خ ط كنت ور المئ ات ال صحيحة م ن
األمتار بخط أكثر سمكا.
 تتكون ألوان الظاھرات الجغرافية علي الخريطة من:
 oالكثبان الرملية :اللون البني
 oالظواھر المائية )مجاري األودية و البرك و السبخات( :اللون األزرق
 oالمناطق الزراعية :اللون األخضر
 oالمناطق السكنية و الطرق :اللون األحمر.


تظھر تصنيفات الطرق علي الخريطة كالتالي:
 oالطرق الرئيسية :خط سميك متصل أحمر
 oالطرق الثانوية :خط مقطع رفيع أحمر
 oالمدقات والدروب الصحراوية :خط مقطع رفيع أسود
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شكل ) (١١-٧مثال ألجزاء من خريطة  ٥٠،٠٠٠ : ١في المملكة
)جزء من مدينة مكة المكرمة(
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 ٤-٧نظم ترتيب الخرائط في جمھورية مصر العربية
في جمھورية م صر العربي ة تع د الھيئ ة الم صرية العام ة للم ساحة ھ ي الجھ ة الحكومي ة
األساس ية إلنت اج الخ رائط الجغرافي ة و الطبوغرافي ة و التف صيلية بكاف ة مق اييس الرس م ولكاف ة
أنح اء الجمھوري ة .كم ا توج د بع ض الجھ ات األخ رى )حكومي ة و خاص ة( تن تج بع ض أن واع
الخرائط لمناطق محددة في الجمھورية ،منھا علي سبيل المثال الھيئة العامة للمساحة الجيولوجية
و المشروعات التعدينية التي تنتج الخرائط الجيولوجية لمصر.
)أ( الخرائط ذات مقاييس الرسم الصغيرة والمتوسطة:
 .١رسمت الخريطة األساسية لم صر بمقي اس رس م  ٢،٠٠٠،٠٠٠ : ١وطبع ت عل ي لوح ة
واح دة تمث ل م صر و ال دول المج اورة لھ ا وتظھ ر بھ ا المع الم الجغرافي ة الرئي سية م ن
أنھار و جبال وأيضا التقسيم اإلداري لمصر.
 .٢تغطي مصر ستة خرائط من الخرائط المليونية )مقياس رس م  (١،٠٠٠،٠٠٠ : ١والت ي
تغطي الخريطة الواحدة  ٦درجات من خطوط الطول و  ٤درج ات م ن دوائ ر الع رض.
سميت ھذه الخرائط بأسماء أھم المعالم الجغرافية بھا فجاءت أسماء الخرائط:
أ-

اإلسكندرية

NH35

ب -الداخلة

NG35

ت -العوينات

NF35

ث -القاھرة

NH36

ج -أسوان

NG36

ح -وادي حلفا

NF36

أما الجزء الجنوبي الشرقي من مصر فيظھر في الخريطة المليونية المعروف ة باس م مك ة
المكرمة.
تطب ع ك ل خريط ة مليوني ة عل ي ورق ة تبل غ أبعادھ ا  ٥٩س نتيمتر ش رقا و  ٤٥س نتيمتر
شماال.
طبقا للمواصفات العالمية فأن األلوان المستخدمة في ھذه الخرائط تتكون من:
 اللون األسود :المدن و السكك الحديدية
 اللون األحمر :الطرق
 اللون األزرق :الترع و الوديان وحدود البحار وتدرج األعماق.
 اللون البني :تضاريس األرض ذات االرتفاعات من  ٥٠٠إلي  ١٠٠٠متر.
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 اللون األخضر :تضاريس األرض ذات االرتفاعات من صفر إلي  ٢٠٠متر.
 اللون األصفر :تضاريس األرض ذات االرتفاعات من  ٢٠٠إلي  ٥٠٠متر.
 .٣تغطي مصر  ٢١خريط ة م ن الخ رائط ذات مقي اس رس م  ٥٠٠،٠٠٠ : ١والت ي تغط ي
الخريطة الواحدة  ٣درجات من خطوط الطول و  ٢درجة من دوائر العرض.
 تقسم الخريطة المليونية إلي  ٤أركان ،ويكتب رقم الخريطة المليونية ويتبعه من
جھة اليمين أسم الربع الواقع به الخريطة .فمثال خريطة القاھرة المليونية أس مھا
 NH36في تم تق سيمھا إل ي  ٤أرك ان :ال شمال ال شرقي  NHو ال شمال الغرب ي
 NWو الجن وب ال شرقي  SEوالجن وب الغرب ي

 ،SWوتأخ ذ خ رائط : ١

 ٥٠٠،٠٠٠ف ي ھ ذه المنطق ة أرق ام ) NH36-NEالع ريش( و NH36-NW
)القاھرة( و ) NH36-SEالطور( و ) NH36-SWالمنيا(.
 سميت ھذه الخرائط بأسماء أھ م المع الم الجغرافي ة بھ ا فج اءت أس ماء الخ رائط:
العريش ،القاھرة ،اإلسكندرية ،السلوم ،الطور ،المنيا ،الواحات البحري ة ،س يوة،
الغردق ة ،أس يوط ،الفراف رة ،ص خرة العم ود ،مرس ي عل م ،أس وان ،الداخل ة،
الرقوبة ،حاليب ،برنيس ،السد العالي ،بئر طرفاوي ،جبل أركنو.
 .٤تغطي مصر  ٨٠خريط ة م ن الخ رائط ذات مقي اس رس م  ٢٥٠،٠٠٠ : ١والت ي تغط ي
الخريطة الواحدة  ١.٥درجة من خطوط الطول و  ١درجة من دوائر العرض .لم تكتمل
كل ھ ذه الخ رائط للجمھوري ة ،وال بعض منھ ا مت اح ورقي ا بينم ا بع ضھا مت اح أي ضا ف ي
صورة رقمية.

شكل ) (١٢-٧دليل الخرائط المليونية في مصر
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شكل ) (١٣-٧دليل خرائط  ٥٠٠،٠٠٠ : ١في مصر

شكل ) (١٤-٧دليل خرائط  ٢٥٠،٠٠٠ : ١في مصر
 .٥توج د بع ض الخ رائط م صر ذات مقي اس رس م  ١٠٠،٠٠٠ : ١والت ي تغط ي الخريط ة
الواحدة  ٣٠دقيقة من خطوط الطول و  ٤٠دقيق ة م ن دوائ ر الع رض .والمت اح م ن ھ ذه
الخ رائط ھ و م ا يغط ي األراض ي الزراعي ة ف ي ال دلتا و محافظ ات جن وب م صر حت ى
أسيوط.
 .٦تغطي مصر  ١٥٣١خريطة من الخرائط ذات مقياس رس م  ٥٠،٠٠٠ : ١والت ي تغط ي
الخريطة الواحدة  ١٥دقيقة من خطوط الط ول و  ١٥دقيق ة م ن دوائ ر الع رض )ج والي
 ٢٥كيلومتر شرقا و  ٢٧كيلومتر شماال(.
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 ل م تكتم ل ك ل ھ ذه الخ رائط للجمھوري ة ،والمت اح منھ ا حت ى اآلن ح والي ٤٤٥
خريطة تشمل الوجه البحري و الوجه القبلي و الصحراء الشرقية.
 تبلغ أبعاد الخريطة الواحدة  ٥٥ × ٥١سنتيمتر.
 تطبع خرائط  ٥٠،٠٠٠ : ١بعدة ألوان تتكون من:
 oاألسود :للمعالم الحضرية
 oاألحمر :للطرق والمدن و القرى
 oاألزرق :الترع و البرك و المصارف والبحيرات
 oالبني :لخطوط الكنتور
 oاألخضر :لألراضي الزراعية
 تحتوي ھذه الخرائط علي المعالم الجغرافية التالية:
 oالتضاريس :خطوط الكنتور و نقاط االرتفاع و نقاط الثوابت األرضية
 oالنقل :الطرق و السكك الحديدية و الكباري و االتفاق
 oالمعالم ال صناعية )المن اجم و المح اجر( و التجمع ات ال سكنية و الح دود
السياسية وحدود المحافظات و حدود المراكز
 oاألراض ي المزروع ة و األراض ي المست صلحة و األش جار ومحط ات
الصرف و معالجة المياه
 oاألماكن التاريخية
 oالمياه :األنھار و البحيرات والسدود و اآلبار و العيون المائية
 oالمراف ق :خط وط ومح والت الكھرب اء )ال ضغط الع الي( وخط وط
التليفونات و الغاز
 يتكون نظام ترقيم ھذه الخرائط كاآلتي:
 oتقسم الخريطة المليونية إلي  ١٦خريطة مقياس رسمھا ٢٥٠،٠٠٠ : ١
وترقم بالحروف االنجليزية الكبيرة من  Aإلي  ، PمثالNH36-M :
 oتقسم ك ل خريط ة  ٢٥٠،٠٠٠ : ١إل ي  ٦خ رائط  ١٠٠،٠٠٠ : ١ت رقم
باألرقام من  ١إلي  ، ٦مثال NH36-M2
 oتق سم ك ل خريط ة  ١٠٠،٠٠٠ : ١إل ي  ٤خ رائط  ٥٠،٠٠٠ : ١ت رقم
بالحروف االنجليزية الصغيرة من  aإلي  ، dمثال NH36-M2a
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 يكون الفاصل الكنتوري ف ي ھ ذه الخ رائط  ١٠مت ر لألراض ي ال صحراوية و ١
متر في األراضي الزراعية.

شكل ) (١٥-٧مثال لترقيم الخرائط  ٥٠،٠٠٠ : ١في مصر

شكل ) (١٦-٧جزء من دليل خرائط  ٥٠،٠٠٠ : ١في مصر
 .٧متاح في مصر  ٤٩١خريط ة فق ط م ن الخ رائط ذات مقي اس رس م  ٢٥،٠٠٠ : ١والت ي
تغط ي الخريط ة الواح دة  ١٥كيل ومتر ش رقا و  ١٠كيل ومتر ش ماال ،تغط ي األراض ي
الزراعية لوادي النيل من شمال الدلتا حتى أسوان جنوبا )أوقف العمل بھذا المقي اس من ذ
عام ١٩٦٧م(.
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 تبلغ أبعاد الخريطة الواحدة  ٤٠ × ٦٠سنتيمتر.
 تطبع خرائط  ٢٥،٠٠٠ : ١بعدة ألوان تتكون من:
 oاألسود :للمعالم الحضرية
 oاألحمر :للطرق والمدن و القرى
 oاألزرق :الترع و البرك و المصارف والبحيرات
 oالبني :لخطوط الكنتور ونقاط االرتفاعات
 oاألخضر :لألراضي الزراعية
 oالرمادي :للمساحات والمناطق السكنية
 oالبني الفاتح :لمناطق الرمال
 يتك ون نظ ام ت رقيم ھ ذه الخ رائط م ن ب سط و مق ام يعب ران ع ن اإلح داثيات
الكيلومترية للركن الجنوبي الغربي للخريط ة :يك ون الب سط ھ و قيم ة اإلح داثي
ال شمالي بع شرات الكيل ومترات بينم ا يك ون المق ام ھ و قيم ة اإلح داثي ال شرقي
ب الكيلومترات .مث ال :الخريط ة ذات اإلح داثيات )ال ركن الجن وبي الغرب ي(
 ٩٤٠ ،٥٥٥كيلومتر يكون رقمھا .٥٥٥/٩٤

شكل ) (١٧-٧جزء من دليل خرائط  ٢٥،٠٠٠ : ١لشمال الدلتا في مصر

شكل ) (١٨-٧مثال لجزء من خريطة  ٢٥،٠٠٠ : ١في مصر
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شكل ) (١٩-٧مثال لترقيم خرائط  ٢٥،٠٠٠ : ١في مصر
)ب( الخرائط ذات مقاييس الرسم الكبيرة:
تغطي المناطق المعمورة من مصر عدة أنواع من الخرائط التفصيلية كما في الجدول التالي:
طول المنطقة

عرض المنطقة

مقياس الرسم

بالكيلومتر

بالكيلومتر

١٠،٠٠٠ : ١

تفصيلية

٦

٤

٥،٠٠٠ : ١

تفصيلية

٣

٢

٢٥٠٠ : ١

فك الزمام )المناطق الزراعية(

١.٥

١

١٠٠٠ : ١

تفريد مدن )داخل المدن(

٠.٦

٠.٤

٠.٣

٠.٢

٥٠٠ : ١

نوع الخريطة

شكل ) (٢٠-٧جزء من دليل خرائط  ١٠،٠٠٠ : ١لشمال الدلتا في مصر
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شكل ) (٢١-٧جزء من دليل خرائط  ٢٥٠٠ : ١لمحافظة سوھاج في مصر

شكل ) (٢٢-٧مثال لجزء من خريطة  ٢٥٠٠ : ١في مصر
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الفصل الثامن
تصميم الخريطة
 ١-٨مقدمة
إن الكارتوجرافيا ھي علم و فن إعداد الخرائط كما سبق تعريفھا ،فھي كعل م تعتم د عل ي
قواع د و أس س رياض ية ل ضمان أن الخريط ة تمث ل وبدق ة الواق ع الحقيق ي عل ي س طح األرض.
وعلي الجانب اآلخر فان إعداد خريطة "جي دة" يتطل ب رؤي ة فني ة لھ ا بھ دف أن تتمت ع الخريط ة
بمظھر جمالي مناسب وأن تستطيع نق ل المعلوم ات الممثل ة عليھ ا بطريق ة س ھلة و س ريعة لع ين
قارئ أو مستخدم الخريطة .لذلك فعل ي الك ارتوجرافي أن ي ضع ف ي ذھن ه حقيق ة ھام ة أال و ھ ي
كيف يصمم خريطة "جيدة و مريحة و سھلة االستنباط" تؤدي الغ رض األساس ي المطل وب من ه،
وھذا ما يسمي باالتصال الخرائطي أي االتصال ال ذھني ب ين من شأ الخريط ة و م ستخدمھا .وم ع
أنه ال توجد قواعد علمية ثابتة لكيفية ت صميم الخريط ة برؤي ة فني ة و جمالي ة ،إال أن ھ ذا الف صل
يح اول أن يق دم بع ض الخط وط العري ضة لعملي ة ت صميم الخ رائط م ن حي ث اختي ار العناص ر
الظاھرة علي الخريطة وكيفي ة ع رض محتوي ات الخريط ة م ن حي ث الموض ع أو الحج م وأي ضا
اختيار األلوان المستخدمة في الخرائط.
 ٢-٨عناصر محتوى الخريطة
قب ل الب دء ف ي إع داد ت صميم للخريط ة يق وم الك ارتوجرافي بتحدي د العناص ر الت ي س يتم
إظھارھا علي ھذه الخريطة )بخالف المحتوي الجغرافي لھا( .فالخرائط تحت وي عل ي ع دد كبي ر
من العناصر سواء األساسية أو المساعدة أو المتممة والتي ق د تختل ف م ن خريط ة ألخ رى طبق ا
للھدف المنشود من الخريطة وأيضا مساحة ورقة الخريطة المطبوع ة و مقي اس رس مھا .وت شمل
عناصر محتوي الخريطة ما يلي:
)أ( عناصر رئيسية:
 العنوان الرئيسي للخريطة عنوان فرعي مفتاح الخريطة اتجاه الشمال شبكة اإلحداثيات مسقط الخريطة_____________________________________________________________________
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)ب( عناصر ثانوية:
 مصادر بيانات الخريطة أشكال بيانية جداول بيانية خرائط مصغرة تاريخ إنتاج الخريطة جھة إنتاج الخريطة شعار الجھة المنشأة للخريطة صور فوتوغرافية رقم الخريطة حقوق الملكية نصوص أخريويبدأ الكارتوجرافي عمله بسؤال :ما ھي العناصر الھامة للخريطة قيد اإلعداد؟ وتختلف
إجاب ة ھ ذا ال سؤال م ن خريط ة ألخ رى بطبيع ة الح ال .وربم ا ي ضع الك ارتوجرافي نف سه مك ان
قارئ الخريطة ليسأل :ھل كان ضروريا وجود ھذا العنصر علي الخريطة؟ .وحديثا وم ع ت وافر
تقني ات و ب رامج حاس وبية إلع داد الخ رائط ف يمكن للك ارتوجرافي إع داد ع دة "ت صاميم" مختلف ة
للخريط ة قب ل إن شاؤھا فعلي ا ليق رر م ا ھ و الت صميم األمث ل وم ا ھ ي العناص ر المناس بة لھ ذه
الخريطة.
 ٣-٨عرض محتويات الخريطة
يختلف موضع و حجم كل عنصر من عناصر محتوي الخريطة من حي ث األھمي ة وم ن
حي ث ت وفير ق در أكب ر م ن االت صال الخرائط ي .وبالت الي ف أن "رؤي ة" الك ارتوجرافي و خبرت ه
الفني ة ت ؤثر بدرج ة كبي رة عل ي المظھ ر الجم الي النھ ائي للخريط ة .وسن ستعرض ھن ا خطوط ا
عريضة لكيفية تنفيذ كل عنصر من عناصر الخريطة بصورة كارتوجرافية مناسبة.
عنوان الخريطة:
يعد عنوان الخريطة أھم أساسياتھا حيث أنه يدل علي محت وي و ھ دف تط وير الخريط ة
والمنطقة الجغرافية التي تمثلھا )للخريط ة العام ة( أو الظ اھرة الرئي سية الت ي تبرزھ ا )للخريط ة
الموضوعية( .يجب أن يكون العنوان مناسبا و داال علي المعلومة الرئيسية التي يقدمھا لم ستخدم
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الخريطة ،فال يجب أن يكون طويال جدا أو قصيرا جدا .أما موضع العنوان علي الخريطة فھناك
عدة مواضع يمكن االختيار فيما بينھم كما في الشكل التالي:

شكل ) (١-٨مواضع شائعة لعنوان الخريطة
مفتاح الخريطة:
مفتاح الخريطة أيضا من أھ م عناص رھا األساس ية فھ و ال ذي يق دم تعريف ا لكاف ة الرم وز
المستخدمة علي الخريطة و ما يمثله كل رمز .يتكون مفتاح الخريط ة م ن مجموع ة م ن الرم وز
و بجوار كل رم ز )غالب ا عل ي ي ساره( ن ص ي دل عل ي معن اه .ف ي حال ة وج ود ع دة رم وز ي تم
ترتيبھم أما أفقي ا أو رأس يا س واء ف ي عم ود واح د أو ف ي ع دة أعم دة طبق ا لم ساحة المفت اح عل ي
الخريطة ذاتھا .وقد يوض ع ن ص "مفت اح الخريط ة" أو ن ص "م صطلحات الخريط ة" ف ي الج زء
العلوي من مساحة المفتاح .وقد يوضع مفتاح الخريطة في أسفلھا أو علي أحد طرفيھا.
اتجاه الشمال:
يوضع اتجاه )أو سھم( الشمال في الجزء العل وي م ن الخريط ة ب صفة عام ة س واء عل ي
يمينھا أو يسارھا .وقد يوضع داخ ل المحت وي الجغراف ي للخريط ة أو خارج ه ،عل ي أن يك ون ذا
حجم مناسب يوض ح لم ستخدم الخريط ة كيفي ة توجي ه الخريط ة ب سھولة و س رعة .وي ري بع ض
الك ارتوجرافيين ع دم أھمي ة وض ع اتج اه ال شمال عل ي الخ رائط طالم ا وج دت ش بكة اإلح داثيات
حيث أن ھذه الشبكة تدل علي كيفية توجيه الخريط ة ،إال أن وج ود س ھم ال شمال ي ساعد م ستخدم
الخريطة  -وبمجرد النظر -علي سرعة توجيھا دون أية خطوات تفصيلية.
مقياس الرسم:
سواء كان كتابي ا أو خطي ا ف أن مقي اس رس م الخريط ة م ن مكوناتھ ا األساس ية فھ و ال ذي
يسمح بمعرفة العالقة بين أية قياسات علي الخريطة و ما تمثله في الطبيع ة عل ي س طح األرض.
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ومن األفضل وضع مقياس رس م كت ابي وآخ ر خط ي عل ي نف س الخريط ة ،ب ل أحيان ا يك ون م ن
المناسب وضع مقياسي رسم خطيين يختلفان في وحدات القياس )أح دھما ب الكيلومترات و اآلخ ر
باألميال( علي نفس الخريطة .وغالبا يوضع مقياس الرسم في الجھة السفلي من الخريطة.
شبكة اإلحداثيات:
تمثل خطوط الطول و دوائر العرض )في نظام اإلحداثيات الجغرافية( أو قيم
اإلحداثيات الشرقية و اإلحداثيات الشمالية )في نظم اإلحداثيات المسقطة أو المترية( التي تغطي
كامل سطح المحتوي الجغرافي للخريطة .وتوجد عدة نماذج لشبكات اإلحداثيات مثل أن تكون
الشبكة مرسومة علي اإلطار الخارجي فقط ،أو تكون مرسومة علي كل سطح المحتوي
الجغرافي ،أو مرسومة علي اإلطار الخارجي مع وضع عالمات عند نقاط تقاطع اإلحداثيات
علي المحتوي الجغرافي للخريطة:

)أ( شبكة اإلحداثيات علي كل
سطح المحتوي الجغرافي

)ب( شبكة اإلحداثيات علي اإلطار
الخارجي فقط

)ج( شبكة اإلحداثيات علي اإلطار الخارجي مع وضع عالمات عند نقاط تقاطع اإلحداثيات
شكل ) (٢-٨نماذج شبكات اإلحداثيات علي الخريطة
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العناوين الفرعية:
ي شمل العن وان الفرع ي معلوم ة أخ ري ع ن الخريط ة تك ون أق ل أھمي ة م ن العن وان
الرئيسي للخريط ة لكنھ ا مازال ت تمث ل أھمي ة ض رورية لفھ م الخريط ة فھم ا ك امال .فعل ي س بيل
المثال فأن اسم الجھة المنتجة للخريطة يمثل عنوانا فرعيا لھ ا حي ث أن ه يق دم لم ستخدم الخريط ة
معلومة ھامة عن مصداقية ھذه الخريطة فقارئ الخريطة س يتحقق م ن م صداقيتھا عن دما يع رف
أنھا من جھة حكومية مسئولة عن إنتاج الخرائط الرس مية ف ي ھ ذه الدول ة .غالب ا يوض ع العن وان
الفرعي )إن وجد( أسفل العنوان الرئيسي للخريطة مع استخدام بنط أقل في كتابة نصه.
جھة و تاريخ إنتاج الخريطة:
من المعلومات الھامة علي الخريطة أن يعرف مستخدم الخريط ة اس م الجھ ة الت ي قام ت
بإنتاجھ ا و ت اريخ اإلنت اج .فالخريط ة تمثي ل للواق ع الموج ود ف ي لحظ ة زمني ة معين ة ،فق د نج د
خريطتين مختلفتين لنفس المنطقة أو نفس الظاھرة بسبب أن كال منھما قد تم تطويرھا في ت اريخ
محدد يختلف عن الخريطة األخرى .عادة يوض ع ن ص جھ ة و إنت اج الخريط ة ف ي أس فلھا س واء
من جھة اليمين أو من جھة اليسار.
حقوق ملكية الخريطة:
ع ادة ف ي الخ رائط الحكومي ة يوض ع ن ص عل ي الخريط ة يح دد الحق وق الفكري ة لملكي ة
الخريطة بحيث تعود ھذه الحقوق للجھة التي أنتجت الخريطة .وغالب ا تك ون حق وق الملكي ة  -إن
وجدت  -في أسفل الخريطة.
إطار محتويات الخريطة:
غالبا ف أن عناص ر محتوي ات الخريط ة ي تم جمعھ م ف ي إط ار )م ستطيل أو مرب ع( واح د
وعادة يوضع في أسفل الخريطة .وقد يكون اإلطار مقسما الي أجزاء باستخدام الخطوط الرأس ية
أو يحتوي علي إطارات أخري داخلية لكل عنصر من عناصر المحتوي.

شكل ) (٣-٨مواضع إطار عناصر الخريطة
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مصادر بيانات الخريطة:
قد توضع علي الخريطة معلومات عن مصادر البيانات التي تم استخدامھا في إنتاج ھ ذه
الخريطة ،وغالبا يكون موضع ھذه النصوص في أسفل الخريطة أو علي أحد طرفيھا.

شكل ) (٤-٨نموذج لمصادر البيانات علي الخريطة
شعار الجھة المنشأة للخريطة:
غالبا تقوم الجھة المنتجة للخريطة بوضع شعارھا )رس م أو لوج و( إض افة الس مھا عل ي
الخريطة ،ومن األفضل أن يكون الشعار بحجم مناسب و موضوعا بجانب اس م الجھ ة ف ي أس فل
الخريطة.

شكل ) (٥-٨مثال لشعار جھات إنتاج الخريطة
أشكال و جداول بيانية:
في الخرائط الموضوعية وخاصة خرائط التوزيعات الكمية قد يكون مناسبا وضع بعض
األشكال و الجداول البيانية التي تعطي معلومات إح صائية ع ن الظ اھرة )أو الظ اھرات( الممثل ة
علي الخريطة .وعادة توضع ھذه األشكال البيانية وبحجم مناسب علي أحد جانبي الخريطة.
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صور فوتوغرافية:
تفي د ال صور الفوتوغرافي ة ف ي جع ل م ستخدم الخريط ة ي ري الواق ع وال صورة الحقيقي ة
ل بعض مع الم الخريط ة ،وع ادة ت ستخدم ال صور الفوتوغرافي ة إلض فاء ق در أكب ر م ن المظھ ر
الجمالي علي الخريطة خاصة الخرائط السياحية و التعليمية.
رقم الخريطة:
يكون لكل خريطة رقم محدد في حالة تطوير سلسلة أو مجموع ة م ن الخ رائط ،وم ن ث م
يوضع رقم الخريطة  -إن وجد  -مع العناصر األخرى للخريطة.
مسقط الخريطة:
مسقط الخريطة أحد أھم عناصر األساس الرياضي ال ذي بني ت علي ه الخريط ة ،وم ن ث م
فيجب وضع نص يدل علي نوع مسقط الخريطة .عادة يوضع مسقط الخريطة بجوار )أو أس فل(
مقياس رسمھا.
خرائط مصغرة:
في أحيان كثيرة يحتاج الكارتوجرافي لوضع خريطة مصغرة علي الخريط ة بھ دف )(١
بيان الموقع الجغرافي العام للمحتوي الجغرافي للخريطة األصلية (٢) ،تكبير جزء من الخريط ة
األصلية لبيان تفاصيل أكثر عنه .عادة توضع الخرائط المصغرة في أعلي الخريطة األصلية ف ي
أحد جانبيھا.

شكل ) (٦-٨نماذج للخرائط المصغرة
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إطار الخريطة:
عادة يوضع إطار شامل يضم كافة محتوي ات الخريط ة س واء المحت وي الجغراف ي لھ ا و
كافة عناصر الخريطة.
ال يوجد نظام محدد لترتي ب مواض ع العناص ر الت ي تتك ون منھ ا الخريط ة ،إنم ا تخ ضع
عملية التصميم لخبرة الكارتوجرافي و رؤيته الفنية و الجمالي ة .وكلم ا كان ت الخريط ة ب سيطة و
تتمتع بتناسق كبير بين أحجام عناصرھا و األلوان المستخدمة فيھا كلم ا كان ت أكث ر ج ودة وكلم ا
حققا قدرا أكبر من االتصال الخرائطي بين الكارتوجرافي و مستخدم الخريطة .واألش كال التالي ة
تقدم نماذج لبعض الخرائط و أساليب تصميمھا.

شكل ) (٧-٨نماذج لتصميم و إخراج الخرائط
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 ٤-٨استخدام األلوان في الخرائط
مع انت شار أجھ زة الطباع ة الملون ة و رخ ص ثمنھ ا ف ي الوق ت ال راھن ف يمكن الق ول أن
معظم  -إن لم يكن كل  -الخرائط أص بحت تطب ع ب األلوان .لك ن يق ع الكثي ر م ن الك ارتوجرافيين
خاصة المبتدئين في خطأ تصور أنه كلما اشتملت الخريط ة عل ي أل وان عدي دة زاھي ة فيكف ل ھ ذا
لھ ا القيم ة الجمالي ة العالي ة ،فعل ي العك س م ن ذل ك فأن ه كلم ا زادت ب ساطة الخريط ة و تناس ق
ألوانھا كلما كانت أسھل في القراءة و استنباط و إدراك ما بھا كمن معلومات.
الشروط العامة الستخدام األلوان في التمثيل الكارتوجرافي:
 يجب على كل األلوان أن تكون متناسقة ومنسجمة مع بعضھا البعض. أن يكون اللون متناسب ومعبر عن العنصر الممثل له ،وھ ذه م ن أھ م ش روط اس تخداماللون وال يجب اإلس راع ف ي اعتم اد الل ون ألي عن صر ،كم ا يج ب محاول ة تغيي ره إذا
حدث عدم انسجام أو تنافر مع باقي ألوان الدخلة في تصميم المجال الكارتوجرافي.
 االبتعاد عن األلوان الفاقعة والداكنة أي عالية الصراحة. أن يخصص للمساحات الكارتوجرافية الصغيرة علي الخريطة ألوان أكثر دكانه أو م نالنوع الفاقع للتعويض عن صغر مساحاتھا.
 أن تساعد األلوان في إظھار وتمييز التشابه أو االخ تالف ب ين من اطق توزي ع العناص رالكارتوجرافية بھدف توفير قراءة أسھل للعمل الكارتوجرافي.
 ت ستخدم األل وان المتباين ة ف ي الخريط ة لك ي توض ح الظ واھر المتقابل ة مث ل من اطقالجفاف و المناطق المطيرة أو مناطق الكثافة السكانية العالية و مناطق الكثافة ال سكانية
المنخفضة.
 في حالة استخدام تدرج اللون الواحد يجب أال تك ون فئ ات الل ون كثي رة بحي ث ي صعبعلي قارئ أو مستخدم الخريطة التمييز بينھم )الشكل التالي(.
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)أ( تدرج لوني غير جيد )عدد كبير من الفئات(

)ب( تدرج لوني جيد )عدد قليل من الفئات(
شكل ) (٨-٨استخدام التدرج اللوني في الخرائط
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الفصل التاسع
الخريطة الموضوعية
 ١-٩مقدمة
تع د الخريط ة الموض وعية م ن أھ م أن واع الخ رائط ش ائعة االس تخدام ف ي العدي د م ن
المجاالت و التطبيقات ،حيث أنھا تختص بعرض أو تمثي ل موض وع واح د عل ي الخريط ة لبي ان
انت شاره و توزيع ه و خصائ صه وم ن ھن ا ج اء اس م ھ ذا الن وع م ن الخ رائط .أي ضا ت سمي ھ ذه
الخريط ة بالخريط ة الخاص ة مقارن ة بالخريط ة الجغرافي ة العام ة الت ي تمث ل ك ل الظ اھرات
الموج ودة ف ي المنطق ة الجغرافي ة الممثل ة عل ي الخريط ة .ويطل ق اس م خريط ة التوزيع ات أي ضا
علي الخريطة الموضوعية ألنھ ا تب رز التوزي ع و االنت شار المك اني لتل ك الظ اھرة قي د الدراس ة.
ويطلق عل ي أح د أن واع الخريط ة الموض وعية اس م الخريط ة اإلح صائية ألنھ ا تمث ل ق يم عددي ة
إحصائية عن خصائص الظاھرة الممثلة علي الخريطة.
وال تعد الخريطة الموضوعية تطبيقا حديثا من تطبيقات الكارتوجرافي ا حي ث ترج ع أول
خريطة موضوعية معروفة الي ع ام ١٦٠٧م )١٠١٥ھ ـ( والت ي أع دھا ھون ديوس Jodocus
 Hondiusوتظھر توزيع الديانات المختلفة .وتحقق الخريطة الموضوعية عدة أھداف تشمل:
 تقديم معلومات محددة عن موقع أو منطقة جغرافية معينة. تقديم معلومات عامة عن التوزيع و النمط المكاني لظاھرة. تستخدم للمقارنة بين أنماط التوزيع بين خريطتين أو أكثر. ٢-٩الخرائط الموضوعية النوعية
تنق سم الخ رائط الموض وعية ب صفة عام ة ال ي ق سمين :نوعي ة و كمي ة .فالخريط ة
الموض وعية النوعي ة ھ ي الخريط ة الت ي تھ تم ب إبراز األن واع المختلف ة للظ اھرة الممثل ة عل ي
الخريطة ،فمثال إذا أردن ا إع داد خريط ة موض وعية ع ن أن واع الخ دمات ال صحية المت وافرة ف ي
مدينة مكة المكرمة فستكون ھذه الخريطة الموضوعية خريطة نوعية .وتع د خ رائط اس تخدامات
األراض ي أش ھر تطبيق ات الخ رائط الموض وعية النوعي ة .أم ا الخريط ة الموض وعية الكمي ة
)الخريطة اإلحصائية( فھي التي تھتم بتمثيل القيم العددية للظاھرة ،مثل تلك الخريط ة الت ي تمث ل
توزيع سكان مدينة مكة المكرمة علي األحياء المختلفة بھا.
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تستخدم الخرائط الموضوعية لتمثيل أية ظاھرة مھما ك ان ش كلھا عل ي الخريط ة ،فھن اك
خ رائط موض وعية للظ اھرات الموض عية )النقطي ة( وخ رائط موض وعية للظ اھرات الخطي ة و
خرائط موضوعية للظاھرات المساحية )الم ضلعة( .وم ن ث م ف أن الرم وز الم ستخدمة ف ي إن شاء
الخرائط الموضوعية تشمل كافة أنواع الرموز سواء النقطية أو الخطي ة أو الم ساحية طبق ا لن وع
الظاھرة الممثلة علي الخريطة.

)ب( خطية

)أ( نقطية

)ج( مساحية
شكل ) (١-٩أمثلة للخرائط الموضوعية النوعية
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 ٣-٩الخرائط الموضوعية الكمية
طبقا لنوع الظاھرة الممثلة علي الخريطة الموضوعية الكمية فھناك ثالثة أنواع م ن ھ ذه
الخرائط :خرائط رموز الموضع الكمية و خرائط رم وز الخ ط الكمي ة و خ رائط رم وز الم ساحة
الكمية.
 ١-٣-٩خرائط رموز الموضع الكمية:
في ھذا النوع من الخ رائط اإلح صائية ي تم اس تخدام ن وعين رئي سين م ن الرم وز لتمثي ل
قيمة الظاھرة علي الخريطة الموضوعية ،و ھما رموز النقطة و الرموز النسبية:
)أ( رموز النقطة:
ي تم اس تخدام رم ز النقط ة للتعبي ر ع ن قيم ة مح ددة للظ اھرة المطل وب تمثيلھ ا عل ي
الخريطة ،وبناءا علي قيمة الظاھرة في منطقة معينة يتم حساب عدد النق اط الت ي ستوض ع داخ ل
ھذه المساحة علي الخريطة .فمثال عند اس تخدام رم وز النق اط ف ي تمثي ل ع دد ال سكان ف ي أحي اء
مدين ة مك ة المكرم ة فأنن ا نح دد القيم ة الت ي س تعبر عنھ ا النقط ة الواح دة )ول يكن م ثال  ٢٠أل ف
نسمة( ،ثم نق سم ع دد س كان ك ل ح ي م ن أحي اء المدين ة عل ي قيم ة النقط ة الواح دة فنح سب ع دد
النقاط التي تعبر عن سكان كل حي ،ومن ثم يتم توقيع ھذا العدد من النقاط داخل ح دود ك ل ح ي
علي الخريطة .وھذا النوع من الخرائط يسمي خرائط النقاط أو خ رائط الكثاف ة )ألن ه كلم ا زادت
قيم ة الظ اھرة زاد ع دد النق اط الممثل ة لھ ا وبالت الي زادت كثاف ة النق اط ف ي ھ ذا الج زء م ن
الخريطة(.
مثال :١
الجدول التالي يعرض أعداد سكان المحافظات في منطقة مكة المكرمة اإلدارية والمطلوب تمثيل
ھذه الظاھرة باستخدام خرائط النقاط.
حيث أنم أقل عدد سكان ھو تقريبا  ٢١ألف في محافظة الكامل ،فأننا نفت رض أن النقط ة الواح دة
ستمثل  ٢١٠٠٠نسمة من السكان .ثم نقوم بقسمة عدد سكان كل محافظ ة عل ي  ٢١٠٠٠لح ساب
عدد النقاط التي ستمثل عدد سكان ك ل محافظ ة كم ا ف ي العم ود الثال ث م ن الج دول )م ع تقري ب
ناتج القسمة الي أقرب عدد صحيح( .ث م نق وم بتوقي ع ع دد النق اط المن اظرة لكم ل محافظ ة داخ ل
حدود المحافظة علي الخريطة.
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المحافظة

عدد السكان
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مكة المكرمة
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شكل ) (٢-٩نموذج لخرائط النقاط أو خرائط الكثافة
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)ب( الرموز النسبية:
في ھذا النوع م ن الخ رائط ي تم التعبي ر ع ن قيم ة الظ اھرة باس تخدام الرم وز الموض عية
الھندسية )الدائرة و المربع و المثل ث و الم ستطيل  ...ال خ( ب صورة ن سبية للدالل ة ع ن التغي رات
الكمية بين مفردات الظاھرة .فمثال يمكن التعبير عن عدد س كان محافظ ات منطق ة مك ة المكرم ة
اإلدارية باستخدام األعمدة بحيث يكون ط ول العم ود معب را ع ن القيم ة الن سبية لع دد ال سكان ف ي
كل محافظة .أيضا يمكن استخدام رمز الدائرة لتمثيل عدد السكان بحيث يكب ر حج م ال دائرة كلم ا
كب ر ع دد ال سكان ف ي ك ل محافظ ة .تعط ي طريق ة الرم وز الن سبية ص ورة س ريعة للق ارئ ع ن
التغي رات الن سبية لقيم ة الظ اھرة الممثل ة عل ي الخريط ة و التب اين أو االخ تالف المك اني
)الجغرافي( لتوزيع ھذه الظ اھرة .أي ضا يمك ن اس تخدام رم وز موض ع حجمي ه أو ثالثي ة األبع اد
)مثل المكعب و المخروط( بدال من الرموز الموضعية الب سيطة ثنائي ة األبع اد ف ي تمثي ل خ رائط
رموز الموضع الكمية.
مثال:٢
في الجدول السابق ألعداد سكان المحافظات في منطقة مكة المكرمة اإلداري ة ق م بإن شاء خريط ة
توزيعات باستخدام الدوائر النسبية.
من الجدول نالحظ أن:
أقل عدد سكان =  ٢١٤١٩نسمة )محافظة الكامل(
أكبر عدد سكان =  ٣٤٥٦٢٥٩نسمة )محافظة جدة(
الفرق بين أكبر عدد سكان و أقل عدد سكان =  ٣٤٣٤٨٤٠ = ٢١٤١٩ - ٣٤٥٦٢٥٩نسمة
نختار عدد الفئات المطلوب عمل التوزيع بناءا عليھا ،وليكم مثال  ٥فئات
أي أن:
الفئة الواحدة = الفرق بين أكبر و أقل عدد سكان ÷ عدد الفئات
الفئة الواحدة = ٥ ÷ ٣٤٣٤٨٤٠
=  ٦٨٦٩٦٨نسمة
بداية الفئة األولي = أقل عدد سكان
نھاية كل فئة = بداية الفئة  +قيمة الفئة الواحدة
بداية كل فئة = نھاية الفئة السابقة
أي أن:
بداية الفئة األولي = ٢١٤١٩
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نھاية الفئة األولي = بداية الفئة األولي  +قيمة الفئة الواحدة
= ٧٠٨٣٨٧ = ٦٨٦٩٦٨ + ٢١٤١٩
بداية الفئة الثانية = نھاية الفئة السابقة
= نھاي ة الفئ ة األول ي =  ٧٠٨٣٨٧ون ضيف لھ ا  ١حت ى ال يك ون ھن اك رق م
مكرر مرتين في فئتين متتاليتين ،لتصبح ٧٠٨٣٨٨
وبالمثل فأن:
نھاية الفئة الثانية = بداية الفئة الثانية  +قيمة الفئة الواحدة
= ١٣٩٥٣٥٥ = ٦٨٦٩٦٨ + ٧٠٨٣٨٧
نھاية الفئة الثالثة = بداية الفئة الثالثة  +قيمة الفئة الواحدة
= ٢٠٨٢٣٢٣ = ٦٨٦٩٦٨ + ١٣٩٥٣٥٦
نھاية الفئة الرابعة = ٢٧٦٩٢٩١ = ٦٨٦٩٦٨ + ٢٠٨٢٣٢٣
نھاية الفئة الخامسة = ٣٤٥٦٢٥٩ = ٦٨٦٩٦٨ + ٢٧٦٩٢٩١
= أكبر عدد سكان
وتكون النتائج النھائية كما في الجدول التالي:
الفئة

البداية

النھاية

األولي

٢١٤١٩

٧٠٨٣٨٧

أقل عدد سكان
الثانية

٧٠٨٣٨٨

١٣٩٥٣٥٥

الثالثة

١٣٩٥٣٥٦

٢٠٨٢٣٢٣

الرابعة

٢٠٨٢٣٢٤

٢٧٦٩٢٩١

الخامسة

٢٧٦٩٢٩٢

٣٤٥٦٢٥٩
أكبر عدد سكان

ثم نحدد الفئة التي ستقع بھا كل محافظة من محافظ ات منطق ة مك ة المكرم ة اإلداري ة بن اءا عل ي
قيمة عدد سكان المحافظة ،فنجد أن الطائف ستقع في حدود الفئة الثانية و محافظة جدة س تقع ف ي
ح دود الفئ ة الرابع ة و محافظ ة مك ة المكرم ة س تقع ف ي ح دود الفئ ة الثالث ة بينم ا س تكون ب اقي
المحافظات في الفئة األولي.
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ثم نختار نصف قطر مناس ب لك ل دائ رة م ن ال دوائر الن سبية الت ي س يتم رس مھا عل ي الخريط ة،
فمثال إذا أخذنا نصف قطر يبل غ  ٢ملليمت ر ل دائرة الفئ ة األول ي ف ستكون دائ رة الفئ ة الثاني ة أكب ر
نسبيا )مثال  ٣ملليمتر( ودائرة الفئة الثالثة أكبر من تلك للفئة الثانية )مثال  ٤ملليمتر(  ...وھكذا.

شكل ) (٤-٩نموذج لخرائط الدوائر النسبية
 ٢-٣-٩خرائط رموز الخط الكمية:
عند استخدام الرم وز الخطي ة للتعبي ر ع ن الظ اھرات الكمي ة ف أن س مك )ع رض( الخ ط
يدل علي قيمة الظاھرة ،فكمثال يمكن تغيير سمك الخطوط المعبرة عن الطرق بحيث يمثل سمك
الخ ط ع رض الطري ق وب ذلك يمك ن التفرق ة ب ين الط رق ال سريعة و الط رق العادي ة و ال شوارع
الداخلية .أيضا يمك ن اس تخدام األل وان المتع ددة للح صول عل ي رم وز خطي ة جدي دة ل نفس الخ ط
المرسوم علي الخريطة.
 ٣-٣-٩خرائط رموز المساحة الكمية:
عند تمثيل الظاھرات المكانية تمثيال كميا علي الخرائط فھناك عدة طرق للتمثيل أو ع دة
أنواع من ھذه الخرائط وتشمل:
 خرائط التظليل النسبي )الكوروبليث( خرائط خطوط التساوي )االيزوبليث(______________________________________________________________
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)أ( خرائط التظليل النسبي )الكوروبليث(
تعد ھذه الخ رائط أب سط أن واع خ رائط التوزيع ات الكمي ة وأكثرھ ا انت شارا ،وھ ي تطب ق
مجموعة من الظالل المتدرجة لتعبر عن التدرج في كثافة الظاھرة الممثلة.
مثال:
ب الرجوع للمث ال ال سابق ع ن أع داد س كان محافظ ات منطق ة مك ة المكرم ة اإلداري ة س نقوم اآلن
بتقسيم أعداد السكان الي ثالثة فئات فقط وبدال من التقسيم بالتساوي سنحدد بداي ة و نھاي ة الفئ ات
بطريقة اختيارية .فمثال سنحدد أن تك ون الفئ ة األول ي ممثل ة ل سكان المحافظ ات األق ل م ن ٥٠٠
ألف ،بينما ستكون الفئة الثانية للمحافظات التي يتراوح سكانھا بين نصف و واح د ملي ون ن سمة،
وستكون الفئة الثالثة للمحافظات التي يزيد سكانھا عن المليون ن سمة .وبھ ذه الطريق ة ف أن تف سير
الخريط ة الموض وعية س يكون أس ھل عل ي الم ستخدم حي ث أن ه س يدرك وب سرعة و س ھولة أي
المحافظات قليلة السكان و أيھم متوسطة السكان و أيھم عالية السكان.
بعد اختيار عدد الفئات وقيمة حدود كل فئة سنقوم بتحدي د المحافظ ات الت ي س تنتمي لك ل فئ ة م ن
ھذه الفئات الثالثة )من عدد سكان كل محافظ ة ف ي الج دول( لنج د أن الفئ ة الثاني ة ت ضم محافظ ة
الطائف فقط ،والفئة الثالثة تضم محافظتي جدة و مكة المكرمة ،بينما ب اقي المحافظ ات س تقع ف ي
حدود الفئة األولي.
نختار نوع من أنواع الظالل ليمثل كل فئة من فئ ات التوزي ع ،فم ثال نخت ار التظلي ل األفق ي للفئ ة
األولي و التظليل الرأسي للفئ ة الثاني ة و التظلي ل ال شبكي للفئ ة الثالث ة .ويل ي ذل ك رس م الخريط ة
الموضوعية الكمية من خالل ملئ حدود كل محافظة بنوع الظالل الذي يمثل فئة عدد سكان ھ ذه
المحافظة.
إذا أردنا اس تخدام األل وان كن وع م ن أن واع التظلي ل الن سبي فل ن تتغي ر إال الخط وة األخي رة )ف ي
المثال الحالي( حيث س نختار ل ون مح دد لك ل فئ ة م ن فئ ات تق سيم بيان ات الزاھ رة )فئ ات أع داد
السكان( بحيث يكون اللون فاتحا للفئة األولي ثم يبدأ في الدكانه )االغمقاق( لكل فئة تالية.
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)أ( بالتظليل

)ب( باأللوان
شكل ) (٥-٩نماذج لخرائط التظليل النسبي
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)ب( خرائط خطوط التساوي )االيزوبليث(
خطوط التساوي ھي الخطوط التي تم ر بالنق اط ذات القيم ة المت ساوية م ن ق يم الظ اھرة.
وتتطلب ھذه الخرائط كم أكبر من بيانات الظاھرة بحيث يكون ھناك مجموعة من النقاط معلوم ة
اإلحداثيات األفقية )خطوط الطول و دوائر العرض( ومعلوم ة قيم ة الظ اھرة عن د ك ل نقط ة م ن
ھ ذه النق اط .فعل ي س بيل المث ال إذا ت وافر ل دينا بيان ات لع دد م ن محط ات األرص اد بحي ث يك ون
معلوما موقع كل محطة )خط طولھا و دائ رة عرض ھا( وقيم ة درج ة الح رارة  -م ثال  -عن د ك ل
محط ة م ن ھ ذه المحط ات فيمكنن ا رس م خريط ة خط وط ت ساوي درج ات الح رارة ،والت ي فيھ ا
سيكون ھناك مجموعة من الخطوط كل خط منھم يمر بجميع المواق ع الت ي لھ ا نف س قيم ة درج ة
الح رارة .وإذا ت وافرت أي ضا ق يم كمي ة المط ر عن د ك ل محط ة م ن ھ ذه المحط ات فيمكنن ا رس م
خريطة خطوط تساوي المطر ،والتي فيھا سيكون ھناك مجموعة من الخطوط كل خط منھم يمر
بجميع المواقع التي لھا نفس كمية المطر .ولمعرفة تفاص يل رس م ھ ذا الن وع م ن الخ رائط يمك ن
الرجوع للفصل القادم حيث أن خطوط الكنتور تعد أحد أنواع خطوط التساوي.

شكل ) (٦-٩نموذج لخرائط خطوط التساوي
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الفصل العاشر
الخريطة الكنتورية
 ١-١٠مقدمة
الخريطة الكنتورية ھي أح د أن واع الخ رائط المخص صة ب صفة عام ة لدراس ة ت ضاريس
س طح األرض م ن جب ال و ھ ضاب و منخف ضات ،ول ذلك فھ ي م ن أھ م الخ رائط للجغ رافيين و
المھندسين .فھلي سبيل المثال فأن بي ان تفاص يل ت ضاريس س طح األرض ف ي منطق ة معين ة لھ و
من أھم متطلبات الدراسات الالزمة إلنشاء المشروعات الھندسية مثل الطرق و الجسور ،وأيضا
لدراس ة األودي ة و م ساراتھا بھ دف الوقاي ة م ن آث ار الفي ضانات و ال سيول ،كم ا أن ه يفي د ف ي
استصالح األراضي و التنمية الزراعية و العمرانية.
منذ عدة قرون استخدم الجغرافيين وسائل متع ددة لتمثي ل التغي رات ف ي ت ضاريس س طح
األرض )مثل طرق الھاشور و الظالل والرس م المنظ وري( ،إال أن طريق ة خط وط الكنت ور تع د
ھي األكثر دقة و األكثر انتشارا في الوقت الحالي.
يتم إنشاء الخريطة الكنتوري ة بن اءا عل ي قياس ات م ساحية ميداني ة تح دد ق يم االرتفاع ات
ل سطح األرض ع ن طري ق اس تخدام األجھ زة الم ساحية األرض ية )مث ل المي زان( أو األجھ زة
الم ساحية المعتم دة عل ي تقني ات األقم ار ال صناعية )مث ل تقني ة النظ ام الع المي لتحدي د المواق ع
المعروف باسم الج ي ب ي أس( ،كم ا يمك ن أي ضا اس تخدام ال صور الجوي ة و المرئي ات الف ضائية
)صور األ ٌقمار الصناعية( إلنشاء الخرائط الكنتورية.
 ٢-١٠خطوط الكنتور
 ١-٢-١٠مفھوم خطوط الكنتور
الكنتور ھو خط وھمي )تخيلي( يصل بين جمي ع النق اط الت ي لھ ا نف س االرتف اع .وحي ث
أن االرتفاعات علي سطح األرض ي تم قياس ھا ب دءا م ن متوس ط س طح البح ر ويطل ق عليھ ا اس م
المناسيب ،فيمكن تعريف الكنتور بأنه الخط الوھمي الواصل بين النقاط التي لھا نفس المنسوب.
يمكن أن نتخيل خطوط الكنتور علي أنھا المقاطع الناتجة عن قطع سطح األرض ببعض
الم ستويات األفقي ة مختلف ة االرتف اع .ف إذا نظرن ا لل شكل الت الي ال ذي يمث ل جب ل كأح د ت ضاريس
سطح األرض ،ثم قمنا بتمرير مستوي أفقي "أ" في ال شكل العل وي ليقط ع ھ ذا الجب ل عن د قمت ه،
فأن شكل المقطع )تقاطع ھ ذا الم ستوي م ع الجب ل( س يكون خ ط أو منحن ي ص غير الم ساحة كم ا
يظھر في الشكل السفلي .ونالح ظ أي ضا أن قيم ة ارتف اع )أو من سوب( أي نقط ة عل ي ھ ذا الخ ط
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ستكون ھي نفس القيمة لباقي النقاط حيث أن ھ ذا الخ ط ھ و مقط ع للم ستوي األفق ي .اآلن نتخي ل
أن لدينا مستوي أفقي آخر "ب" س يقطع نف س الجب ل لك ن عل ي ارتف اع أق ل م ن ارتف اع الم ستوي
السابق ،فسيكون المقطع أيضا خط منحني لكنه أكبر م ساحة م ن م ساحة المقط ع ال سابق .وھك ذا
لباقي المستويات األفقية التي ستقطع ھذا الجبل ليتكون لدينا عدة مق اطع أو قطاع ات )ف ي ال شكل
ال سفلي( ھ ي م ا نطل ق عليھ ا خط وط الكنت ور .ف إذا عرفن ا قيم ة االرتف اع )أو المن سوب( لك ل
مستوي من ھذه المستويات األفقية وھو نفس قيمة االرتفاع لخطوط الكنتور )القطاعات( الناتجة،
ف سيكون ل دينا  -م ن خط وط الكنت ور  -ص ورة واض حة أن ت ضاريس األرض ف ي ھ ذه المنطق ة
عبارة عن جبل.

شكل ) (١-١٠مفھوم خطوط الكنتور
 ٢-٢-١٠خصائص خطوط الكنتور
تكت ب قيم ة المن سوب )االرتف اع( ال ذي يمثل ه ك ل خ ط كنت ور عل ي الخ ط نف سه عل ي
الخريطة الكنتورية .وتكون الفترة الكنتورية )أو الفاصل الكنتوري( ھي قيمة الفرق بين من سوب
أي خط كنتور و الخط التالي له ،فمثال عن دما نق ول أن الفت رة الكنتوري ة ت ساوي  ١٠أمت ار ،ف أن
ھذا ي دل عل ي وج ود خط وط كنت ور ك ل  ١٠أمت ار مث ل خط وط ... ٥٠ ،٤٠ ،٣٠ ،٢٠ال ي ٩٠
متر في الشكل التالي أ .والفترة الكنتورية تكون فترة ثابتة لنفس الخريطة.
وتختل ف قيم ة الفت رة الكنتوري ة عل ي الخ رائط طبق ا الخ تالف مقي اس رس مھا و أي ضا
طبيع ة الت ضاريس ف ي المنطق ة الجغرافي ة .فف ي خ رائط المملك ة العربي ة ال سعودية ذات مقي اس
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الرسم  ٥٠٠،٠٠٠ : ١يتم رسم خطوط الكنتور األساسية كل  ١٠٠متر مع رسم خطوط إض افية
كل  ٥٠متر ،بينما في الخرائط من مقياس الرسم  ٥٠،٠٠٠ : ١فتكون الفترة الكنتورية  ١٠مت ر
للمناطق المنبسطة و  ٢٠متر للمناطق شديدة الت ضرس .و الج دول الت الي يق دم مث اال لمواص فات
الفترة الكنتورية وارتباطھا بمقياس رسم الخريطة.
مقياس الرسم
مقاييس كبيرة

مقاييس متوسطة

مقاييس صغيرة

طبيعة التضاريس

الفترة الكنتورية )متر(

منبسطة

٠.٥ - ٠.١

متوسطة التضرس

١.٠ - ٠.٣

شديدة التضرس

٢.٠ - ٠.٥

منبسطة

٣-١

متوسطة التضرس

٣ - ١.٥

شديدة التضرس

٦-٣

منبسطة

٥-١

متوسطة التضرس

١٠ - ٣

شديدة التضرس

٢٠ -١٠

جبلية

١٠٠ -٢٠

تتميز خطوط الكنتور بعدة خصائص تشمل:
 ال تتقابل أو ال تتقاطع خطوط الكنتور مختلفة المنسوب )إال في حالة الكھوف(. ال يتفرع خط الكنتور الي خطين. خطوط الكنتور خطوط مغلقة و ليست مفتوحة ،فان وجد خط كنت ور مفت وح ف ي خريط ةفھذا يدل علي أنه ممتد لمنطقة أخري مجاورة.
 كلما زادت قيم ة خط وط الكنت ور لل داخل ف ي حلق ات كنتوري ة دل ذل ك وج ود قم م جبلي ة)أنظر الشكل أ(.
 كلما زادت قيمة خطوط الكنتور للخارج ف ي حلق ات كنتوري ة دل ذل ك وج ود منخف ضات)أنظر الشكل ب(.
 -كلما زادت المسافة األفقية بين خطوط الكنتور كلما كانت األرض منبسطة أو أفقية.
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 كلم ا قل ت الم سافة األفقي ة ب ين خط وط الكنت ور كلم ا كان ت األرض متغي رة الت ضاريسبشدة.
 تتالمس )أو تتطابق( خطوط الكنتور فوق بعضھا البعض في حالة وج ود منح در رأس يتماما.
 -الخط الدال علي االنحدار يكون عموديا علي خط الكنتور.

)ب( منخفض

)أ( مرتفع
شكل ) (٢-١٠الفترة الكنتورية
 ٣-٢-١٠خطوط الكنتور واالنحدارات

من أھم تطبيقات الخريطة الكنتورية دراس ة أن واع و مع دالن انح دار س طح األرض ف ي
منطق ة جغرافي ة مح ددة .فم ن خ صائص خط وط الكنت ور يمك ن التميي ز ب ين األن واع التالي ة م ن
االنحدارات:
)أ( انحدار شديد:
يظھ ر عن دما تتق ارب خط وط الكنت ور م ن بع ضھا ال بعض ب شدة بحي ث تك ون الم سافة األفقي ة
الفاص لة بي نھم ص غيرة ج دا ،ف إذا تالم ست خط وط الكنت ور دل ذل ك عل ي وج ود انح دار رأس ي
)جرف( .ويكون االنحدار شديدا إذا ك ان ف ي ح دود م ن  ٥٠ال ي  ٦٠مت ر رأس يا لك ل  ١٠٠مت ر
أفقيا ويدل علي المناطق الجبلية.
)ب( انحدار بسيط:
يظھر عندما تتباعد خطوط الكنت ور ع ن بع ضھا ال بعض وتك ون الم سافة األفقي ة الفاص لة بي نھم
كبيرة .ويكون االنحدار بسيطا إذا كان في حدود م ن  ١ال ي  ٤أمت ار رأس يا لك ل  ١٠٠مت ر أفقي ا
ويدل علي المناطق المنبسطة.
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)ج( انحدار متوسط:
يظھر عندما تكون المسافة األفقية الفاصلة بين خطوط الكنتور مسافة متوسطة.

شكل ) (٣-١٠خطوط الكنتور و االنحدارات في مشعر مني بمكة المكرمة
 ٣-١٠عمل الخريطة الكنتورية
ي تم رس م خط وط الكنت ور عل ي الخريط ة الكنتوري ة م ن خ الل قي اس مناس يب )أي
ارتفاعات( بعض النقاط علي سطح األرض مع معرفة اإلح داثيات األفقي ة لھ م ،وذل ك م ن خ الل
تقني ات و أجھ زة الم ساحة س واء الم ساحة األرض ية أو الم ساحة الجوي ة أو م ساحة األقم ار
ال صناعية .وتوج د ع دة أس اليب ميداني ة لقي اس المناس يب ف ي منطق ة معين ة تعتم د عل ي م ساحة
المنطق ة و ش كلھا و طبيع ة تضاري سھا ،وم ن ھ ذه الط رق الميداني ة طريق ة المربع ات و طريق ة
المحاور و طريقة النقاط المنتظمة المسافة و طريقة النقاط المبعثرة.
تع د طريق ة الميزاني ة ال شبكية أس ھل و أب سط ط رق قي اس مناس يب النق اط عل ي س طح
األرض و خاصة للمناطق ال صغيرة والت ي تتمي ز بت ضاريس منب سطة أو معتدل ة ب صورة عام ة.
وفي ھذه الطريقة يتم استخدام جھاز م ساحي ي سمي جھ از المي زان لقي اس ف رق المن سوب )ف رق
االرتف اع( ب ين نقطت ين م ن خ الل وض ع م سطرة رأس ية مدرج ة )ت سمي القام ة( عل ي ك ل نقط ة
وأخذ قراءة الميزان علي كالھما لحساب فرق المنسوب بينھما .وبمعرفة من سوب أول نقط ة )أي
ارتفاعھا فوق متوسط سطح البحر( يمكن حساب منسوب النقطة الثانية.
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شكل ) (٤-١٠جھاز الميزان لقياس فرق المنسوب
تبدأ طريقة الميزانية الشبكية برسم شبكة من المربعات )أو المستطيالت( المتساوية علي
األرض في منطقة الدراسة )الشكل أ( ،ومن ثم فأن اإلحداثيات األفقية س  ،ص لكل رؤوس ھذه
المربعات تكون معلومة من خالل معرفة طول ضلع المربع الواح د .ويعتم د اختي ار ط ول ض لع
مربعات الشبكة عل ي م ساحة المنطق ة و عل ي الدق ة المطلوب ة و قيم ة الفت رة الكنتوري ة المطلوب ة
أيضا .وفي الخطوة الثانية يتم اس تخدام جھ از المي زان لتحدي د قيم ة المن سوب عن د ك ل رأس م ن
رؤوس مربعات الشبكة )الشكل ب(.
يب دأ العم ل المكتب ي برس م ال شبكة طبق ا لمقي اس رس م الخريط ة المطلوب ة ،ث م تكت ب ق يم
مناس يب رؤوس المربع ات عل ي الورق ة .وبع د ذل ك ي تم اس تنباط موق ع ك ل خ ط كنت ور مطل وب
)طبقا للفترة الكنتورية المنشودة( علي مربعات الشبكة من خالل النسبة و التناسب .وفي الخط وة
األخيرة )الشكل ج( يتم توصيل النقاط التي لھا نفس المنسوب لرسم خطوط الكنتور.
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شكل ) (٥-١٠طريقة المربعات إلنشاء خطوط الكنتور
وتج در اإلش ارة لوج ود ب رامج حاس وبية متخص صة ف ي إن شاء الخ رائط الكنتوري ة مث ل
برنامج السيرفر  Surferوبرنامج الجلوبال مابر  ،Global Mapperكما أن كل برامج تقنية
نظم المعلومات الجغرافية تضم مكونات أو برامج فرعية إلنشاء خطوط الكنتور.
 ٤-١٠عمل القطاعات من الخريطة الكنتورية
يع د تط وير القطاع ات التضاري سية م ن أھ م تطبيق ات الخ رائط الكنتوري ة س واء ف ي
المج االت الجغرافي ة أو الھندس ية .فالقط اع التضاري سي ھ و خ ط بي اني يمث ل تغي رات ت ضاريس
سطح األرض ،ومن ثم فالقطاع يعط ي ص ورة س ريعة و مب سطة و دقيق ة أي ضا ع ن الت ضاريس
)من منظور جانبي( في اتجاه مح دد ي سمي خ ط القط اع .وق د يك ون القط اع الت ضاريس م ستقيما
)يربط بين نقطتين( أو منحنيا أو متعرجا )يربط بين عدة نقاط(.
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ي تم إن شاء القط اع التضاري سي )الم ستقيم م ثال( م ن خ الل تحدي د اإلح داثيات األفقي ة
للنقطتين المطلوب رسم القطاع بينھما .ثم يتم توقيع ھاتين النقطتين علي الخريط ة الكنتوري ة ،ث م
يرسم خط يصل بينھما .يتم تحديد تقاطع ھذا الخط مع كل خط كنتور عل ي الخريط ة )ال شكل أ(،
ويتم قياس المسافة من بداية الخط )القطاع( لكل نقطة تقاطع م ن ھ ذه النق اط .ث م ي تم تحوي ل ھ ذه
الم سافات م ن الخريط ة ال ي الق يم المن اظرة لھ ا عل ي الطبيع ة باس تخدام مقي اس رس م الخريط ة
الكنتورية ،وتسجيل ھذه البيانات في جدول )الشكل ب(.
ف ي المرحل ة الثاني ة ي تم اس تخدام ورق ة مربع ات مح ددا عليھ ا مح ورين أح دھما أفق ي و
اآلخر رأسي ،ويتم اعتبار المسافات األفقية ھي المحور األفقي و المناسيب ھي المحور الرأس ي.
ثم يتم توقيع كل نقطة من نقاط القطاع التضاريسي بمعرفة قيمة مسافاتھا من بداية القطاع )توق ع
علي المحور األفقي( و قيمة خط الكنتور الذي حدث عنده التقاطع )توقع علي المح ور الرأس ي(.
وأخيرا يتم توصيل نقاط التقاطعات للحصول علي شكل القطاع التضاريسي في ص ورته النھائي ة
)الشكل ج(.
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)أ( تحديد نقاط القطاع التضاريسي علي الخريطة

)ب( القياسات من الخريطة الكنتورية

)ج( رسم القطاع
شكل ) (٦-١٠القطاعات التضاريسية من الخريطة الكنتورية
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 ٥-١٠طرق أخري لتمثيل تضاريس سطح األرض
تعد الخريطة الكنتوري ة أدق ط رق تمثي ل ت ضاريس س طح األرض ،إال أن ه توج د ط رق
وأساليب أخري لبيان طبوغرافية منطقة جغرافية معينة .وتشمل ھذه األساليب علي س بيل المث ال
خ رائط الت ضاريس و خ رائط االنح دارات و خ رائط الظ الل و خ رائط اتجاھ ات المي ول و
المجسمات.
مع انتشار ورخص تكلف ة طباع ة الخ رائط الملون ة ع ادت خريط ة الت ضاريس Relief
 Mapللتطبيق الخرائطي ،حي ث ي تم تمثي ل طبوغرافي ة األرض م ن خ الل تق سيم المناس يب ال ي
فئات أو مجموعات بحيث يتم طباعة كال منھم بل ون مختل ف أو حت ى ب درجات مختلف ة م ن نف س
اللون .وھذه الطريق ة كان ت م ستخدمة من ذ أوائ ل الق رن الع شرين الم يالدي م ع اس تخدام الظ الل
ب دال م ن األل وان .وح ديثا ي تم اس تخدام ھ ذه الطريق ة لتمثي ل ت ضاريس األرض عل ي الخ رائط
صغيرة المقياس والتي ال تسمح برس م ع دد كبي ر م ن خط وط الكنت ور بوض وح ت ام ،بينم ا فئ ات
الت ضاريس الملون ة س تكون أكث ر ايجابي ة ف ي إعط اء ص ورة عام ة واض حة ع ن طبوغرافي ة
المنطقة .فعلي سبيل المثال فأن الخريطة الكنتورية الممثلة لتضاريس م شعر من ي بمك ة المكرم ة
والموج ودة ف ي ال شكل ) (٣-١٠يمك ن تحويلھ ا ال ي خريط ة ت ضاريس )وت سمي أي ضا خريط ة
السطح  (Surface Mapكما في الشكل التالي.

شكل ) (٧-١٠خريطة السطح لتضاريس مشعر مني بمكة المكرمة
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تعد خرائط االنحدار  Slope Mapأحد طرق تمثي ل طبوغرافي ة س طح األرض ،فب دال
من تمثيل قيم المناسيب ذاتھا يتم تمثيل قيم معدالت االنحدار .ويمكن تمثيل االنحدار إما بوح دات
الدرجات أو بوحدات النسب المئوية.

)أ( بالدرجات

)ب( بالنسب المئوية

شكل ) (٨-١٠خرائط انحدار األرض لمشعر مني بمكة المكرمة
أيضا في بعض التطبيقات يتم استخدام خريطة اتجاھ ات المي ول  Aspect Mapكأح د
طرق التمثيل التضاريسي ،حي ث تظھ ر ھ ذه الخريط ة فئ ات اتجاھ ات مي ول س طح األرض ب دال
من قيم الميول ذاتھا.

شكل ) (٩-١٠خريطة اتجاھات الميول لمشعر مني بمكة المكرمة
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كم ا ت ستخدم خريط ة الظ الل  Hill shade Mapكأح د الخ رائط التضاري سية حي ث
تتميز بأنھا تجسم طبوغرافية المنطقة الجغرافية بصورة بصرية أقرب للواقع خاص ة لم ستخدمي
الخرائط غير المتخصصين.

شكل ) (١٠-١٠خريطة الظالل لمشعر مني بمكة المكرمة
كذلك فأن المجسمات ثالثية األبعاد يمكنھا تمثيل تضاريس سطح األرض بصورة أف ضل
و أكثر جمالية لبيان الوضع العام لتضاريس منطقة جغرافية بأبعادھا الثالثة.

شكل ) (١١-١٠مجسم ثالثي األبعاد لتضاريس مدينة مكة المكرمة
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الفصل الحادي عشر
مدخل الى الخرائط الرقمية
 ١-١١مقدمة
مع مطلع القرن العشرين الميالدي بدأ العلماء في محاوالت ابتكار جھاز الكتروني
يمكنه القيام بالعمليات الحسابية بدقة و بسرعة تعادل آالف المرات من قدرة اإلنسان ،و في عام
 ١٣٧١) ١٩٥٢ھـ( تم ابتكار أول حاسب الي الكتروني بواسطة شركة أي بي أم األمريكية.
وكان ھذا التاريخ بداية انطالق ثورة علمية و تقنية ھائلة في جميع المجاالت والتخصصات
مازالت مستمرة حتى يومنا ھذا .ولم يكن الجغرافيين و الكارتوجرافيين ببعيد عن االستفادة من
ھذه األجھزة التقنية الجديدة منذ ابتكارھا ،ففي عام  ١٣٨٣) ١٩٦٤ھـ( بدأ في كندا مشروع
ضخم لتحويل الخرائط الورقية المطبوعة الي خرائط رقمية أو الكترونية مما يسمح بتخزينھا و
تحليلھا و االستفادة منھا علي أجھزة الحاسوب .ومن ھنا بدأ ما يسمي بالكارتوجرافيا الرقمية أو
الكارتوجرافيا االلكترونية.
 ٢-١١الحاسب اآللي:
يقوم الكمبيوتر – بصفة عامة  -بثالثة عمليات وھي إدخال البيانات و معالجة البيانات
و إخراج البيانات للمستخدم .من الممكن القول أن الكمبيوتر يتكون من جزأين أساسيين(١) :
الكيان المادي أو األجھزة المادية أو العتاد و ) (٢الكيان المعنوي أو البرامج أو البرمجيات.
وتنقسم البرامج إلي ثالثة أنواع:
نظم التشغيل:
البرنامج الذي يقوم بالتنظيم و اإلشراف علي مكونات أو وحدات الكمبيوتر من إدخال و
معالجة و إخراج .وھو البرنامج الرئيسي أو الوسيط بين الكمبيوتر و المستخدم ،حيث أن
المستخدم ال يفھم لغة الحاسب )لغة اآللة( والحاسب ال يفھم لغة اإلنسان .من أشھر برامج
التشغيل المستخدمة اآلن نظام النوافذ ونظام اليونكس.
برامج تطبيقية :
برامج يتم تصميمھا ألداء وظائف معينة في العديد من المجاالت التطبيقية التي تحتاجھا
الشركات و المؤسسات و األفراد ،ثم يقوم مصمموھا ببيعھا بصورة تجارية .فعلي سبيل المثال
لكي ترسم خريطة رقمية ستحتاج لبرنامج متخصص في الرسم و الخرائط ،ولكي تكتب تقريرا
ستحتاج لبرنامج متخصص في الكتابة.
______________________________________________________________
١٤٦
د .جمعة محمد داود
المدخل الي الخرائط

مدخل الي الخرائط الرقمية
الفصل الحادي عشر
______________________________________________________________

لغات البرمجة:
برامج تجعل المستخدم قادرا علي كتابة مجموعة من األوامر )برموز خاصة( لكي يقوم
الكمبيوتر بتنفيذھا بصورة أليه مھما كان حجم البيانات أو عدد الخطوات الرياضية المطلوبة.
من لغات البرمجة الشائعة لغات الفورتران و السي و الفيجوال باسيك.

شكل ) (١-١١الكمبيوتر
مكونات الكمبيوتر األساسية:
يتكون أي جھاز كمبيوتر من عدد من المكونات األساسية تشمل:
)أ( اللوحة األم:
أھم أجزاء الكمبيوتر فھي اللوحة الرئيسية للجھاز والتي تضم جميع أجزاؤه وتحتوي
أماكن تركيب البطاقات االلكترونية المسئولة عن التعامل مع البيانات وأيضا مكان المعالج الذي
يعد عقل الكمبيوتر باإلضافة ألماكن الذاكرة.
)ب( مصدر أو محول الطاقة:
ھو الجزء الذي يقوم بتحويل الطاقة الكھربائية من مصدرھا األساسي إلي طاقة مناسبة
)من حيث التردد و القوة( لتشغيل جھاز الكمبيوتر .ولھذا الجزء دور أساسي في حماية
الكمبيوتر ذاته إذا زادت فجأة قوة التيار الكھربائي الداخل للكمبيوتر.
)ت( وحدة المعالجة المركزية:
وتسمي اختصارا السي بي يو وتسمي أيضا المعالج وھي التي تعد العقل المفكر في
الكمبيوتر .تقاس كفاءة المعالج – في المقام األول  -بمقدار سرعته في تنفيذ العمليات الحسابية و
األوامر ،فمعالج سرعته  ٢.٨جيجا ھرتز )جيجا = ألف مليون  ،ھرتز = التردد أو معالجة
جزء معين من البيانات في الثانية الواحدة( سيكون أكثر كفاءة من معالج آخر سرعته  ٢.٢جيجا
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ھرتز فقط .كما تؤثر أيضا علي كفاءة المعالج الجزء المعروف باسم "الذاكرة المخبأة" وھو
جزء من الذاكرة مسئول عن سرعة الوصول إلي المعلومات داخل المعالج.
)ث( الذاكرة:
الشريحة االلكترونية التي يتم فيھا تخزين البيانات – بصورة مؤقتة  -أثناء عمليات
المعالجة و الحساب ،ومنھا ما ھو ثابت علي اللوحة األم )ال يمكن تغييره( و منھا ما ھو منفصل
يمكن تغييره واستبداله في حالة الرغبة في زيادة سعته .تعد الذاكرة من أھم أجزاء الكمبيوتر
وأكثرھا تأثيرا علي أداء الجھاز بصفة عامة .كما تجدر اإلشارة إلي أن الذاكرة تفقد ما بھا من
بيانات في حالة انقطاع التيار الكھربائي عنھا ،ومن ھنا فأنھا تسمي الذاكرة العشوائية .تقاس
سعة الذاكرة بعدد ما يمكن أن تحمله من بيانات ،فنقول مثال ذاكرة سعتھا  ٤جيجابايت أي
تستطيع تخزين  ٤مليار معلومة )جيجا = مليار ،ميجا = مليون ،كيلو = ألف(.
)ج( القرص الصلب:
وحدة التخزين الرئيسية أو جزء الكمبيوتر الذي يتم به تخزين البيانات بصورة دائمة.
أصبحت األقراص الصلبة اآلن ذات قدرة تخزينية عالية تتراوح بين  ٣٢٠جيجا بايت و  ٢تيرا
بايت )تيرا – ألف مليار( ،كما انخفضت أسعارھا بدرجة كبيرة.
)ح( كارت الفيديو:
تعد بطاقة الفيديو أو كارت عرض الصور علي الشاشة من األجزاء الھامة في جھاز
الكمبيوتر من وجھة نظر المشتغلين بالخرائط الرقمية و نظم المعلومات الجغرافية .كارت
الفيديو ھو المسئول عن إخراج الصورة من الكمبيوتر إلي الشاشة للمستخدم .فكما أشرنا في
الفصل السابق فأن الصور الممسوحة ضوئيا وكذلك الصور الجوية و مرئيات االستشعار عن
بعد تعتمد في جوھرھا علي مبدأ الخلية والتي كلما صغر حجمھا كلما زادت قدرة التمييز
المكاني ،فأن كارت الفيديو أيضا يعتمد علي نفس األسلوب .يتكون كارت الفيديو داخليا من
معالج خاص بالرسوم و الصور وذاكرة خاصة به أيضا )بخالف الذاكرة الرئيسية للكمبيوتر(.
كلما زادت سعة الذاكرة الخاصة بكارت الفيديو كلما كان الكارت أكثر كفاءة في عرض تفاصيل
الصور بوضوح علي الشاشة.
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 ٣-١١مكونات نظم الخرائط الرقمية
يتكون نظام الخرائط الرقمية من خمسة مكونات أساسية تشمل البيانات و األجھزة و
البرامج والطرق واألفراد.

شكل ) (٢-١١مكونات نظم الخرائط الرقمية
تنقسم البيانات إلي (١) :بيانات مكانية تعبر عن مواقع )إحداثيات( الظواھر المكانية و
) (٢بيانات غير مكانية أو بيانات وصفية والتي تشمل كافة البيانات المتعلقة بالموقع بخالف
إحداثياته .فمثال عند إنشاء خريطة رقمية للمدارس في مدينة ما فأن البيانات المطلوبة ستتكون
من إحداثيات موقع كل مدرسة )بيانات مكانية( و البيانات الوصفية لكل مدرسة مثل أسمھا و
مرحلتھا الدراسية وعدد طالبھا و عدد معلميھا  ....الخ .يتم الحصول علي البيانات المكانية من
خالل عدد من الوسائل تشمل :الرفع المساحي األرضي  ،قياسات النظام العالمي لتحديد المواقع
 ، GPSالخرائط الورقية والمخططات الھندسية المتوفرة للمنطقة  ،الصور الجوية و المرئيات
الفضائية .بينما يتم الحصول علي البيانات الوصفية )غير المكانية( من عدة مصادر مثل:
الخرائط المطبوعة ،الصور الجوية و المرئيات الفضائية  ،اإلحصائيات و التقارير الحكومية،
الوسائط المتعددة من أفالم و صور فوتوغرافية  ،الزيارات الميدانية.
تتطلب نظم الخرائط الرقمية عددا من األفراد المدربون تقنيا علي استخدام األجھزة و
البرامج بكفاءة .تتعدد وظائف فريق العمل لتشمل :مدخل بيانات ،مرقم أو راسم خرائط،،
مبرمج نظم ،محلل نظم ،مدير قواعد بيانات ،مدير نظام معلومات جغرافي .أي أن نظام
المعلومات الجغرافية يحتاج عددا من التخصصات التي تشمل مھندسي المساحة والجغرافيون
ومبرمجي الحاسبات اآللية ومتخصصي قواعد البيانات الرقمية.
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أما مصطلح الطرق أو المناھج  -المستخدم كأحد مكونات نظم الخرائط الرقمية  -فيعود
إلي األعمال النظامية المتعلقة بادرة و تطوير النظام والتي ال تتعلق بالجانب التقني له .تشمل
الطرق إدارة المشروعات وتدريب الموارد البشرية و الجوانب المالية و القانونية المتعلقة
بالنظام.
تشمل األجھزة أو العتاد الالزمة لنظم الخرائط الرقمية (١) :أجھزة الحاسبات(٢) ،
أجھزة إدخال (٣) ،أجھزة إخراج .تتعدد أجھزة الحاسبات بين أجھزة حاسبات شخصية أو
أجھزة محطات العمل ذات المواصفات و القدرات التقنية العالية من حيث سرعة المعالجات و
قدرات التخزين.
تشمل أجھزة إدخال البيانات عدة أنواع منھا:


لوحة المفاتيح



الفارة أو الماوس



الفالش واألقراص المدمجة



القلم الضوئي



الكاميرا الرقمية



الميكروفون



أجھزة المساحة سواء األرضية أو الجيوديسية )مثل الميزان الرقمي و الثيودليت الرقمي
و المحطة الشاملة و أجھزة الجي بي أس( التي تتصل مباشرة بالحاسب اآللي ومن ثم
تفريغ كل القياسات الحقلية مباشرة للكمبيوتر.



طاولة الترقيم أو المرقم :لوحة تشبه لوحة الرسم لكنھا تحتوي علي شبكة الكترونية
أسفلھا بحيث تمثل شبكة إحداثيات )س،ص( تغطي الطاولة ،باإلضافة للمرقم وھو فأرة
أو ماوس من نوع خاص متصل بالطاولة إما سلكيا أو السلكيا وتكون طاولة الترقيم
متصلة بالحاسب اآللي بكابل .تعتمد فكرة عمل طاولة الترقيم علي استشعار موقع
المرقم بالنسبة للطاولة وتحديد إحداثياته ونقلھا إلي الحاسب اآللي .إذا تم وضع خريطة
علي طاولة الترقيم )نتخيل أننا وضعنا شفافة فوق الخريطة( فأننا نستخدم المرقم كما لو
كان قلم رصاص )أو مرسمه( لرسم نسخة من الخريطة .يتم نقل إحداثيات كل نقطة
يمر عليھا المرقم – من خالل الضغط علي زر من مفاتيح المرقم – إلي الحاسب اآللي،
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وتستمر ھذه العملية إلي أن يتم رسم كافة تفاصيل المعالم الموجودة علي الخريطة
األصلية ومن ثم نحصل علي نسخة الكترونية أو رقمية منھا .قد تكون طاولة الترقيم
صغيرة الحجم لترقيم الخرائط الصغيرة أو قد تكون طاولة كبيرة لترقيم الخرائط
الكبيرة.


الماسح الضوئي :جھاز يشبه آلة تصوير المستندات من حيث أنه يغطي الخريطة بأشعة
ضوئية لنسخھا لكنه يرسل النتيجة إلي الحاسب اآللي وليس طباعتھا علي الورق .تعتمد
فكرة عمل المرقم علي تسجيل االنعكاس الضوئي من الخريطة األصلية وإرسال ھذه
القيم للحاسب اآللي ليستطيع ترجمتھا وتجميعھا ليكون نسخة رقمية من الخريطة
األصلية .توجد عدة أنواع من الماسحات الضوئية تختلف من حيث الحجم و اإلمكانيات
التقنية .بعض الماسحات تستطيع التفرقة بين الظواھر المرسومة علي الخريطة األصلية
)من اختالف انعكاسھا الضوئي بكل دقة( ومن ثم يمكنھا رسم الخريطة الرقمية مكونة
من عدد من الظاھرات )خطوط و مضلعات و نقاط( ،لكن ھذا النوع من الماسحات
الضوئية مرتفع الثمن جدا .أما المسحات الضوئية البسيطة تقنيا ورخيصة الثمن فھي ال
تستطيع التفرقة بين قيم االنعكاس الضوئي بدقة عالية وبالتالي فھي تكون صورة من
الخريطة األصلية لكنھا ال تفرق بين نوع ظاھرة وأخري علي الخريطة )أي أنھا كما لو
كانت مجرد صورة فوتوغرافية من الخريطة األصلية( .أما من حيث الحجم فتوجد
ماسحات ضوئية صغيرة ورخيصة لمسح الخرائط الصغيرة كما توجد ماسحات ضوئية
كبيرة الحجم للخرائط الكبيرة.

شكل ) (٣-١١بعض أجھزة إدخال البيانات في نظم الخرائط الرقمية
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أيضا تتعدد أجھزة إخراج البيانات في نظم المعلومات الجغرافية وتشمل:


الشاشة



السماعات



الفالش واألقراص المدمجة



الطابعات



الراسمات )طابعات الخرائط(

شكل ) (٤-١١بعض أجھزة إخراج البيانات في نظم الخرائط الرقمية
 ٤-١١تمثيل البيانات في نظم الخرائط الرقمية
يقوم نظام الخرائط الرقمية بتمثيل الظاھرات الموجودة في بقعة معينة من سطح
األرض من خالل عدة ملفات أو ما يعرف باسط الطبقات .تكون كل طبقة ممثلة لنوع محدد من
الظاھرات الجغرافية ،فعلي سبيل المثال عند تمثيل حي من أحياء مدينة معينة فأننا نقوم برسم
الشوارع في طبقة و المباني السكنية في طبقة ثانية و األشجار في طبقة ثالثة  ....الخ  ،فإذا قمنا
بعرض كل ھذه الطبقات علي الشاشة في نفس الوقت فأننا نحصل علي تمثيل للواقع الحقيقي
الموجود في ھذه المنطقة.

شكل ) (٥-١١تمثيل البيانات في نظم الخرائط الرقمية
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يتم تمثيل البيانات في نظم المعلومات الجغرافية من خالل نموذجين (١) :البيانات
الخطية أو االتجاھية (٢) ،البيانات الشبكية أو الخلوية.

شكل ) (٦-١١أنواع البيانات في نظم الخرائط الرقمية
نموذج البيانات الخطية ھو تمثيل كافة ظاھرات طبقة من خالل سلسلة متتابعة من
اإلحداثيات كما في الخريطة الورقية .فالنقطة عبارة عن إحداثيين س،ص لموقع محدد وليس لھا
مساحة أو بعد ،بينما الخط عبارة عن سلسلة من النقاط المحددة اإلحداثيات وله بعد )طول(
وليس له مساحة ،بينما المضلع عبارة عن ظاھرة معينة تنتشر في مساحة محددة ويحيط بھا
خط .وبالتالي فأن نموذج البيانات الخطية يتكون من ثالثة أنواع من طرق تمثيل الظاھرات إما
في نقطة أو خط أو مضلع .قد تختلف طريقة تمثيل نفس الظاھرة بناءا علي مقياس الرسم
المستخدم وحدود المنطقة الممثلة في الطبقة  ،فعلي سبيل المثال فأن كل حي في مدينة معينة
سيتم تمثيله كمضلع عند رسم طبقة لتفاصيل ھذه المدينة بينما سيتم رسم المدينة كلھا كنقطة عند
تمثيل الدولة ككل في طبقة.

شكل ) (٧-١١النموذج الخطي لتمثيل البيانات في نظم الخرائط الرقمية
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يعتمد نموذج البيانات الشبكية علي فكرة وجود شبكة من المربعات موضوعة علي
خريطة  ،فإذا انطبق احد المربعات علي نوع معين من الظاھرات فسيحمل ھذا المربع رقما
يماثل في قيمته كافة نظائره من المربعات التي انطبقت علي نفس الظاھرة .إما إذا انطبق احد
مربعات الشبكة علي ظاھرة ثانية في الخريطة فسيحمل ھذا المربع رقما ثانيا )مختلفا عن رقم
الظاھرة األولي( .وھذه الفكرة تماثل مبدأ التصوير الفوتوغرافي حيث تتكون الصورة من عدد
ھائل من المربعات متناھية الصغر وتأخذ المربعات لون محدد لتمثيل كل ظاھرة وبالتالي
تختلف ألوان الصورة طبقا الختالف المظاھر الممثلة عليھا .كما سبق الذكر )في الصور الجوية
والمرئيات الفضائية( فأن حدود المربع الواحد )أو الخلية( في ملف البيانات الشبكية تحدد دقة
الوضوح المكاني أو القدرة التميزية لھذا الملف ،فكلما صغر حجم المربع زادت قدرة الوضوح
وزادت قدرة تمثيل الظاھرات .يستخدم النموذج الشبكي في الصور الجوية و المرئيات الفضائية
بصفة عامة وكذلك في الماسحات الضوئية البسيطة.

شكل ) (٨-١١النموذج الشبكي لتمثيل البيانات في نظم الخرائط الرقمية

شكل ) (٩-١١التحويل بين أنواع البيانات في نظم الخرائط الرقمية
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 ٥-١١برامج الخرائط الرقمية
يتوافر باألسواق اآلن عدد كبير من البرامج الحاسوبية المتخصصة في تطوير الخرائط
الرقمية بكافة أنواعھا .في الثمانينات من القرن العشرين الميالدي )مطلع القرن الخامس عشر
الھجري( بدأت برامج حاسوبية في االنتشار وكانت تسمي برامج التصميم باستخدام الكمبيوتر
أو اختصارا برامج الكاد ،وكانت الفكرة األساسية لھذه النوعية من البرامج ھي االعتماد علي
الكمبيوتر في تصميم و رسم المخططات الھندسية بصفة عامة .ويعد برنامج األوتوكاد ھو أشھر
تلك النوعية من البرامج والذي مازال واسع االنتشار حتى اآلن خاصة في التطبيقات الھندسية
وان كان مستخدما أيضا في إعداد الخرائط بصفة عامة خاصة الخرائط كبيرة مقياس الرسم.
في عام ١٩٦٩م ) ١٣٨٨ھـ( تم تأسيس شركة معھد البحوث والنظم البيئية المعروفة
باسم ايزري في الواليات المتحدة األمريكية علي يد جاك دينجرموند لتصبح أول شركة خاصة
في مجال تطوير برمجيات الخرائط الرقمية و نظم المعلومات الجغرافية )وأشھرھم حتى اآلن
علي المستوي العالمي( .ويعد برنامج أرك جي أي أس من شركة ايزري أشھر برامج الكمبيوتر
و أوسعھا انتشار في العالم العربي في تطبيقات تطوير الخرائط الرقمية ،مع أنه برنامج
مخصص لتقنية نظم المعلومات الجغرافية )المعروفة اختصارا باسم الجي أي أس( .وتجدر
اإلشارة الي أن تقنية نظم المعلومات الجغرافية تتشابه في بعض أساسياتھا العلمية واألجھزة
المستخدمة بھا مع الخرائط الرقمية إال أن ھذه التقنية تستخدم في تحليل الخرائط االلكترونية -
بعد تطويرھا  -تحليال إحصائيا و مكانيا متقدما .وتضم ھذه النوعية من البرامج الخرائطية أيضا
برنامج جيوميديا وبرنامج ماب انفو .وباالضافة للبرامج التجارية فتتوافر اآلن بعض البرامج
المجانية )ما تعرف باسم البرامج مفتوحة المصدر( المستخدمة في تقنيات الخرائط الرقمية و
نظم المعلومات الجغرافية مثل برامج جراس ،الويس ،ماب ويندو.
أيضا تتوافر عدة برامج مخصصة لتطوير الخرائط الكنتورية و القطاعات التضاريسية
و المجسمات .ومن أشھر ھذه النوعية من البرامج برنامج السيرفر الذي بدأ إطالقه منذ عام
 ١٤٠٣) ١٩٨٣ھـ( ومازال ذائع الصيت حتى اآلن .ومن ھذه البرامج أيضا برنامج الجلوبال
مابر.
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المراجع
المراجع العربية:
إبراھيم ،نقوال ) (١٩٨٢مساقط الخرائط ،منشأة دار المعارف ،اإلسكندرية.
أب و راض ي ،فتح ي عب د العزي ز ) (١٩٩٨الجغرافي ا العملي ة و مب ادئ الخ رائط ،دار النھ ضة
العربية ،بيروت.
أبو عابد ،فدوى عبد الوھاب ) (٢٠١٢خرائط رموز الموضع الكمية :دراسة مقارنة ف ي أس اليب
اإلخ راج الفن ي ب ين الط رق التقليدي ة و نظ م المعلوم ات الجغرافي ة ،رس الة ماج ستير،
الجامعة اإلسالمية ،غزة.
حسين ،محمد رشاد الدين مصطفي ) (١٩٩٥إسقاط الخرائط ،كلية الھندسة ،جامعة اإلسكندرية،
http://cid0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Geodesy%20a
nd%20GPS/Map%20Projection%20Dr%5E_Rashad%20Ar%2
02.pdf
داود ،جمعة محمد ) (٢٠١٢مدخل الي الخرائط الرقمية ،مكة المكرمة:
http://www.academia.edu/1228037/Computer_Mapping_in_Arabic
_
داود  ،جمعة محمد ) (٢٠١٢المرجع الجيوديسي و نظام إحداثيات المملكة العربية السعودية:
http://cid0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Geodesy%20a
nd%20GPS/Grids%7C_Datums%20of%20KSA%20AR.pdf
سعادة ،جودت أحمد ) (١٩٩٢تدريس مھارات الخرائط و نماذج الكرة األرضية ،عمان.
الشرنوبي ،محمد عب د ال رحمن ) (١٩٧٠خ رائط التوزيع ات الب شرية ،مكتب ة األنجل و الم صرية،
القاھرة.
الشريعي ،أحمد البدوي محمد ) (١٩٩٧الخرائط الجغرافية :تصميم و قراءة و تفسير ،دار الفك ر
العربي ،القاھرة.
العي سوي ،ف ايز محم د ) (٢٠٠٠خ رائط التوزيع ات الب شرية :أس س و تطبيق ات ،دار المعرف ة
الجامعية ،اإلسكندرية.
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قرب ة ،جھ اد محم د ) (٢٠١١القواع د األساس ية ف ي الكارتوجرافي ا الجغرافي ة و ط رق إن شاء و
تطوير الرموز في نظم المعلومات الجغرافية : ArcGIS
http://uqu.edu.sa/page/ar/59765
محسوب ،محمد سبري و الشريعي ،أحمد البدوي ) (١٩٩٦الخريطة الكنتورية :ق راءة و تحلي ل،
دار الفكر العربي ،القاھرة.
المغرب ي ،س عيد ) (٢٠١١محاض رات ف ي الم ساحة و الخ رائط ،كلي ة الھندس ة ،جامع ة األزھ ر،
القاھرة:
http://cid0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/browse.aspx/Arabic%20
Surveying%20Materials/Survey_Vedio
مصطفي ،أحمد أحمد )١٤١٢ھـ( نظم اإلحداثيات في الخرائط الطبوغرافي ة ف ي المملك ة العربي ة
السعودية ،مجلة كلية الملك خالد العسكرية ،العدد  ،٣٧ص .٧٩-٧٤
مصطفي ،أحمد أحمد ) (١٩٩٨الخرائط الكنتورية :تفسيرھا و قطاعاتھا ،دار المعرفة الجامعي ة،
اإلسكندرية.
مع راج ،ن واب ب ن م رزا ) ١٤٢٦ھ ـ( أطل س خ رائط مك ة المكرم ة ،ھيئ ة الم ساحة الجيولوجي ة
السعودية ،جدة.
المؤس سة العام ة للتعل يم الفن ي و الت دريب المھن ي ) ١٤٢٥ھ ـ( الرس م الم ساحي العمل ي ،مق رر
دراسي للكليات التقنية ،الرياض.
وزارة الشئون البلدية و القروية )١٤٢٦ھـ( دليل قراءة و تحليل الخرائط ،الرياض.
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نبذة عن المؤلف
الدكتور جمعة محمد داود من موالي د ال سويس بجمھوري ة م صر العربي ة
في عام ١٩٦٢م )الموافق  ١٣٨١ھـ( .ح صل عل ي درج ة البك الوريوس
في الھندسة المساحية في عام ١٩٨٥م من كلية الھندسة ب شبرا – جامع ة
بنھا بم صر  ،ودرج ة الماج ستير م ن ق سم العل وم الجيودي سية والم ساحة
من جامعة والية أوھايو بالوالي ات المتح دة األمريكي ة ف ي ع ام ١٩٩١م،
ودرجة الدكتوراه في عام ١٩٩٨م من كلية الھندسة بشبرا – جامعة بنھا بمصر.
يعم ل د .جمع ة داود من ذ ع ام ١٩٨٧م بمعھ د بح وث الم ساحة ب وزارة الم وارد المائي ة وال ري
بم صر ،ويعم ل أي ضا من ذ ع ام ٢٠٠٥م بجامع ة أم الق رى بمك ة المكرم ة بالمملك ة العربي ة
ال سعودية .ح صل د .جمع ة داود عل ي درج ة أس تاذ م شارك ف ي ع ام ٢٠٠٤م وك ذلك درج ة
األستاذية في الھندسة المساحية في عام ٢٠٠٩م.
ف از د .جمع ة داود بج ائزة أف ضل بح ث ف ي الم ساحة ف ي م صر ف ي أع وام ،٢٠٠٦ ،٢٠٠٥
٢٠٠٩ ،٢٠٠٧م كما تم اختياره في الموسوعة الدولية للعلوم والھندس ة  Who is Whoللفت رة
٢٠١٢-٢٠١١م.
ن شر د .جمع ة داود حت ى اآلن س بعة وأربع ين بحث ا ف ي الھندس ة الم ساحية والبيئي ة و نظ م
المعلومات الجغرافية منھم أثنتا عشر ورقة علمية في مجالت عالمية و م ؤتمرات دولي ة ف ي ك ل
م ن الوالي ات المتح دة األمريكي ة و انجلت را و ايطالي ا و اس تراليا باإلض افة للن شر ف ي مج الت و
مؤتمرات في كال من المملكة العربية السعودية و مملكة البحرين والمملكة المغربي ة و جمھوري ة
مصر العربية.
د .جمعة داود متزوج من د .ھدي فيصل الباحثة بمعھد بحوث المساحة وله ثالثة أبن اء م صطفي
و محمد و سلمي.
حج د .جمعة داود بيت ﷲ الحرام أربعة مرات وأعتمر عدة مرات.
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