المحاضرة األولى
• أنواع الخرائط
– على أساس مقٌاس الرسم
– على أساس محتوى الخرٌطة

• اإلخراج الفني للخريطة
• الرموز المستعملة في الخرائط

أنواع الخرائط
تعريف الخريطة  :هً اسقاط أفقً لمنطقة ما سواء كانت صغٌرة أم
كبٌرة المساحة بنسبة معٌنة بمقٌاس رسم معٌن.
أو هً رسم جزء من الطبٌعة على الخرٌطة بنسب تصغٌر مختلفة.
مقياس الرسم  :هو العالقة بٌن البعد الخطً على الخرٌطة وما
ٌقابل هذا البعد على الطبٌعة  .أو هو النسبة بٌن األطوال المرسومة
على الخرٌطة وماٌقابلها من أطوال على الطبٌعة.
أنواع الخرائط :
 على اساس مقٌاس الرسم -على أساس محتوى الخرٌطة

على أساس مقٌاس الرسم
• الخرائط المليونية :هً الخرائط التً ٌبدأ مقٌاس الرسم بها من
100,000 :1فأصغر ،وتشتمل على خرائط الحائط واألطالس وتمثل
الظاهرات الطبٌعٌة والبشرٌة كالمدن واألنهار والحدود السٌاسٌة وتفقد
الكثٌر من التفاصٌل مع صغر مقٌاس الرسم .
• الخرائط الطبوغرافية :وهً الخرائط التً ترسم بمقٌاس رسم كبٌر نسبٌاً،
ٌسمح برسم كافة التفاصٌل دون أخطاء مثل الطرق والكباري والترع
والمصارف واألحٌاء السكنٌة والخدمات الصحٌة والتعلٌمٌة وغٌرها.
وٌختلف مقٌاس الرسم فٌها حسب الدول:
– فأطلس مصر الطبوغرافً بدأ بمقٌاس رسم  100,000 : 1و 25,000 : 1
– بعض الدول بمقٌاس 200,000 : 1
– تعرف فً فرنسا والوالٌات المتحدة بالخرائط الكوروجرافٌة وهً من 50,000: 1
إلى 5000.000 : 1

أنواع الخرائط الطبوغرافية
 -1الخرائط العامة :تظير كافة الظواىر الطبيعية والبشرية العامة
مثل خطوط الكنتور واألنيار و المستنقعات والطرق ومراكز العمران
والخدمات وغيرىا .
 -2الخرائط اإلدارية :تظير النواحي البشرية وتيمل الجانب
الطبيعي مثل الحدود اإلدارية والطرق ومراكز العمران والخدمات
 -3الخرائط العسكرية :تيتم برسم الظاىرات المرتبطة األعمال
العسكرية مثل أشكال سطح األرض وشبكات االتصال والكيرباء
والصرف الصحي ومراكز العمران والمناطق الزراعية.
 -4خرائط استخدام األرض :وىي خريطة الستخدام األراضي
لمنطقة معينة وترسم عمى خريطة طبوغرافية .

ج -الخرائط الكدسترالية التفصيلية
• وهي الخرائط التي ترسم بمقياس رسم كبير ()10,000 : 1
• وهي توضح كافة التفاصيل بمقياس رسم صحيح وتنقسم :
 -1خرائط كدسترالية ريفية  :وتسمى خرائط فك الزمام وتوضح
عمييا األراضي الزراعية وما تشتمل عميو من مباني وأحواض زراعية
وقنوات وبرك ومصارف وآبار وغيرىا ،وتسجل عمييا حدود الممكيات
الزراعية ومقياس رسميا في مصر 2,500 : 1
 -2خرائط كدسترالية مدنية  :وتسمى خرائط تفريد المدن وتوضح
كل ما ىو موجود عمى أرض المدن مثل المباني والطرق والخدمات
العامة ومراكز الشرطة والصحة وغيرىا.

أنواع الخرائط عمى أساس محتوى الخريطة
• القسم األول  :عمى أساس الغرض من الخريطة وىي الخرائط
العامة والخرائط الخاصة

– الخرائط العامة الغرض :وىي تمك الخرائط التي تبين أكثر من ظاىرة
واحدة وتظير توزيعات جغرافية عامة طبيعية وبشرية ومعظميا تستخدم
مقياس رسم صغير أو كبير.
– الخرائط الخاصة الغرض :وىي تختص بإظيار وتوزيع ظاىرة واحدة
دون غيرىا إما طبيعية أو بشرية  ،وغالباً ما تكون بمقياس رسم صغير
مثل الخرائط السياسية والسكانية.

• القسم الثاني  :عمى أساس نوع المحتوى وىي الخرائط الطبيعية
والبشرية واالقتصادية والسياسية.

الخرائط عمى أساس نوع المحتوى
•
•

•
•
•
•

تصنف الخرائط عمى أساس نوع المحتوى إلى :
الخرائط الطبيعية :مثل:
– خرائط السطح وتشمل خرائط البنية والتركيب الجيولوجي والخرائط
الجيومورفولوجية والخرائط البحرية والخرائط الفمكية وخرائط الجاذبية.
– خرائط الطقس والمناخ
– الخرائط الحيوية وىي تشمل خرائط التربة والنباتات والكائنات الحية
الخرائط البشرية :وتشمل خرائط السالالت والسكان وخرائط العمران
الخرائط االقتصادية :وتشمل خرائط الرعي والخرائط الزراعية والخرائط
التجارية والخرائط الصناعية.
الخرائط السياسية والجيوبوليتيكية
الخرائط التاريخية

خرائط التوزيعات
• تعرف بأنها الخرائط التي توضح أو ترسم ظاهرات لها وجود
وحيز مكاني عمى األرض واحصاءات خاصة بهذا الحيز المكاني
وبناء عميه توضح التوزيع الخاص بالبيانات عمى األرض .
ً
• المسميات:
•
•
•
•
•

اختلفت المسمٌات لهذا النوع من الخرائط مثل خرائط التوزٌعات
Distribution maps
الخرائط الخاصة Special subject
الخرائط اإلحصائٌة Statistical maps
الخرائط النقطٌة
الخرائط الموضوعٌة Thematic
وقد أصبح مصطلح الخرائط الموضوعية هو األكثر قبولا.

أهداف خرائط التوزيعات
• أهداف الخرائط التوزيعات:
• إظهار البٌانات والمعلومات النوعٌة أو الكمٌة عن المنطقة
• إظهار الخصائص المكانٌة للظواهر الجغرافٌة

إخراج الخرائط
تمر عممية إنتاج الخريطة بثالث مراحل أساسية وهي:
• مرحمة التخطيط Planning
• مرحمة التنفيذ Execution
• اإلنتاج النيائي لمخريطة Reproduction

لماذا ندرس خرائط التوزيعات؟
• عمم الجغرافيا ىو عمم التوزيعات المكانية  ،وييدف إلى إظيار
االختالفات المكانية لمظاىرة الجغرافية .
• فالخرائط ىي وسيمة الجغرافي في إظيار االختالفات المكانية ألي
ظاىرة جغرافية.

من هو الكاتوجرافي وما هو عمله؟
 فهم وتبوٌب المعلومات اإلحصائٌة
 مرحلة التنفٌذ
 مرحلة التحلٌل

خريطة األساس
• عبارة عن خريطة صماء يوضح عمييا الحدود اإلدارية أو
السياسية  ،وىي تكون بمقاييس رسم مختمفة
• الشروط الواجب توافرها في خريطة األساس :
– أن يكون توافق في تاريخ إصدار الخريطة واإلحصائية المراد
إسقاطيا (تمثيميا).
– يجب أن يكون نوع من التوافق في نوع التقسيم أو الحدود
اإلحصائية لمحدود اإلدارية

• المشاكل التي تواجو الخرائطي في إعداده لخريطة األساس :
– اختالف مقياس الرسم
– عدم توافق الحدود خاصة الحدود اإلدارية

اإلخراج الفني للخرائط
يجب أن تتوفر في الخريطة مجموعة من األسس وهي :
• اإلطار العام
• الموقع واالتجاه
• مفتاح الخرٌطة
– العنوان
– دلٌل االصطالحات
– مقٌاس الرسم

أساسيات الخريطة
•  -1عنوان الخريطة :
وىو الذي يوضح المحتوى أو الغرض الذي أنشئت من أجمو
الخريطة ،والخريطة التي ال تحتوي عل عنوان ىي خريطة غامضة
اليدف ،وغير سريعة في توصيل المعمومة .والعنوان ىو الشيء
الذي يسعى إليو قارئ الخريطة لمتعرف عمى محتوى الخريطة .ومن
خصائص العنوان :
• أن يكون واضحاً في الوصف * أن يكون عاكساً لمحتوى الخريطة
* أن يكون مختص اًر في كمماتو
• أن يكتب بخط واضح مقروء
• أن يوضع في مكان يمكن رؤيتو بسيولة ،مع حرية تحديد المكان
األمثل في ضوء تحقيق التوازن مع عناصر الخريطة.

أساسيات الخريطة
 -2مقياس الخريطة :ىو الدليل أو المفتاح الذي يوضح العالقة بين ما تحممو
الخريطة وما يقابمو عمى الطبيعية .ومنو يمكن قياس المسافات والمساحات.

•  -3مفتاح الخريطة :تحتوي الخريطة عمى عدد من الرموز واأللوان ،ونظ اًر
ألن ىذه الرموز وأحجاميا وألوانيا متروكة الختيار مصمم الخريطة ،فإن
األمر يتطمب أن يقدم المصمم تفسي اًر لمعاني تمك الرموز والمقصود من
استخداميا .وىو عبارة عن مربع صغير في أحد زوايا الخريطة مناسباً،
يحتوي عمى ممثل واحد لكل رمز من الرموز المستخدمة عمى الخريطة،
وتعريف معنى ذلك الرمز بالكتابة أمامو ،والمحافظة عمى الحجم والمون .
• أساسيات لترتيب المفتاح:

 -1تجميع كل العناصر في مفتاح واحد.

 -2ترتيب العناصر بطريقة التدرج التصاعدي أو التنازلي
 -3وضعو بطريقة متناسقة.

 -4سهم الشمال :

• يحتاج مستخدم الخريطة إلى توجيو الخريطة بحيث ينطبق
شماليا مع الشمال الجغرافي .وما عمى المستخدم لمخريطة
في ىذه الحالة إال ان يحرك الخريطة حتى يشير اتجاه
سيم الشمال عمى الخريطة إلى الشمال الجغرافي .وبيذه
الحالة تكون الظواىر الممثمة عمى الخريطة في االتجاه
المطموب مع مثيالتيا عمى الطبيعة.
• وليس من الضروري أن يكون سيم الشمال سيم يوقع عمى
الخريطة إال في الخرائط التي تخمو من خطوط الطول
ودوائر العرض ،مثل بعض خرائط التوزيعات.

 -5الموقع :
تطمب من مسـتخدم الخـريطـة أن يتعرف عمى المـوقع الـذي تمثمـه الخـريطـة:


من خالل خطوط الطول يمكن تحديد المواقع بالنسبة لجرينتش.



من خالل دوائر العرض يمكن تحديد بالنسبة لخط االستواء.





يمكن االكتفاء باإلطار ،ألن اإلطار ىو ذاتو يمكن أن يمثل خطي طول ودائرتي
عرض تحيط بالمنطقة الجغرافية الممثمة عمى الخريطة.
عند الرغبة في استخدام خطوط الطول ودوائر العرض ،فيجب إظيارىا عمى
المسطحات المائية فقط .واذا كانت الخريطة صغيرة المقياس ولحيز مكاني
صغير ،فيمكن أن يرسم في أحد أطرافيا خريطة لمنطقة أوسع تضم المنطقة
الصغيرة .ىذا اإلجراء ىو األصل إذا كان التعريف بالموقع ىو اليدف.

وتترك عممية االختيار لرغبة منشئ الخريطة.

أساسيات الخريطة
•  -6االطار والخطوط المصاحبة :
االطار ىو الحد الذي تنتيي إليو الخريطة ويبين حدود الظاىرة الجغرافية
الممثمة عمى الخريطة .ويجب أن يكون أسمك من الخط الداخمي لمخريطة.
•  -7تاريخ رسم الخريطة :
• يعد تاريخ رسم الخريطة من أىم األمور التي يجب المحافظة عمييا.
وذلك لمتابعة التغيرات الطبيعية والبشرية التي تحمميا الخريطة.
 -8اسم المؤسسة التي قامت بطباعة الخريطة واسم معد ومنتج
الخريطة:
من الميم جداً كتابة اسم الشركة أو المؤسسة التي قامت بطباعة الخريطة،
واسم معد الخريطة ،وذلك في أحد جوانب الخريطة ،حتى يمكن الرجوع إليو
عند الحاجة إلى تساؤالت أو حدوث أخطاء .كما يحتاجو الباحثين في كتابة
المرجع والمصدر.

الرموز المستعملة في خرائط التوزيعات
• من الصعب بما كان أن يمثل سطح األرض عمى الخريطة بنفس
 ، 1:1 ، 1/1لذلك تم المجوء إلى الرموز التي تعكس
النسبة
الظاىرة الممثمة عمى الخريطة بأسموب رمزي.
• وتظير تمك الرموز عمى الخريطة الطبوغرافية بشكل موحد ومتفق عميو
تقريباً ويعود السبب في ذلك لكثرة استخدام ىذا النوع من الخرائط
وأىميتيا ،فيي تعتبر خرائط األصل.
• أما الخرائط الجغرافية ،فإن األمر متروك لمصمم الخريطة ،شريطة أن
يوضح ذلك االستخدام بتعريفو في مفتاح الخريطة.
• أما الخرائط اإلحصائية ،فإن األمر يختمف حيث تتحكم القوائم
اإلحصائية في الرموز المختارة ،سواء كانت ىندسية أو تصويرية.

أنواع الرموز المستعملة في خرائط التوزيعات
• الرموز غير الكمية  :هً التً تبٌن المكان دون العناٌة بأي أساس
إحصائً مثل عالمات تبٌن مكان المدن أو مناجم المعادن ،أو
خطوط مثل الحدود واألنهار ،أو المساحات مثل مناطق انتشار
القمح والقطن ،وجمٌعها بدون االعتماد على أساس إحصائً
رقمً.
• الرموز الكمية  :هً التً بٌن المكان ببٌاناته اإلحصائٌة مثل:
تحدٌد مكان مدٌنة مع عدد سكانها ،أو مساحات زراعة القمح على
أساس نسبً (إحصائً)

أنواع الرموز المستعملة في خرائط التوزيعات
الرموز المستعملة في خرائط
التوزيعات

رموز الموضع

رموز المساحة

رموز الموضع
النوعٌة

رموز المساحة
النوعٌة

رموز الموضع
الكمٌة

رموز المساحة
الكمٌة

رموز الخط
رموز الخط
النوعٌة
رموز الخط
الكمٌة

خرائط رموز الموضع النوعية
• يستعمل في خرائط األطالس والكتب المدرسية لسيولة رسميا
وسيولة قراءتيا ،وتتعدد الظاىرات الجغرافية التي يمكن تمثيميا
عمى الخريطة الواحدة  ،فالرموز تبين مكان ونوع الظاىرة دون
أساس كمي أو نوعي.
• الظاىرات الممكن أن تستعمل رموز الموضع النوعية  :توزيع
المعادن ،توزيع المصانع  ،توزيع الخدمات الصحية والتعميمية ،
توزيع المناطق السياحية وغيرىا .
• يتم اختيار الرمز المناسب ويوضع في مكان تواجد الظاىرة المراد
توزيعيا  ،ويجب أن يكون الرمز واضحاً وممثالً في مفتاح
الخريطة .

أنواع الرموز الموضع النوعٌة
• الرموز الهندسية  :عبارة عن أشكال هندسٌة بسٌطة وصغٌرة مثل
 :المثلثات ،الدوائر ،المربعات وغٌرها ،وتستخدم كرموز لتدل على
مكان ونوع الظاهرة
• الرموز التصويرية :عبارة عن صور للظاهرة ترسم مكان وجود
الظاهرة مثل  :توزٌع السالالت وتوزٌع الصناعة والزراعة
والرعً والسٌاحة ،وهً رموز ٌمكن رسمها أو تكون مطبوعة
وٌتم لصقها مكان الظاهرة .ومن الرموز المستعملة صورة نخلة أو
لوزة قطن أو صورة بقرة .
• رموز الحروف األبجدية :تستخدم الحروف لتدل على نوع الظاهرة
ومكان وجودها ،وٌمكن استخدام الرموز العربٌة واألجنبٌة .

طريقة إنشاء خرائط رموز الموضع النوعية
 (1إيجاد المعمومات الخاصة بتوزيع الظاىرة المراد توزيعيا.
 (2إعطاء كل نوع من الظاىرة رم اًز معيناً إما ىندسي أو تصويري أو
حرفي.
 (3إيجاد خريطة أساس لتوقيع الظاىرة عمييا.
 (4توقيع الرموز في أماكن انتشار الظاىرة وتوضيح ذلك في مفتاح
الخريطة.
مميزات خرائط رموز الموضع النوعية :
 (1تظير صفة التركز لمظاىرة
 (2سيمة الفيم خاصة في الخرائط السياحية واإلعالمية
عيوب خرائط رموز الموضع النوعية  :ال توضح األىمية النسبية لممواقع
المختمفة مثل توزيع النخيل

