
 

 - ١  -

   غزة-عة األزهرمجا
  كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

  قسم الجغرافيا
  
  
  
  

  مباديء أساسية في الخرائط
  
  
  
  

  األستاذ الدكتور

  عبد  العظيم قدوره مشتهى
   الجغرافيا الطبيعيةأستاذ

  
  
  

  الطبعة الثانية
   فلسطين- غزة

  م٢٠١٥
  



 

 - ٢  -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 - ٣  -

  
  

  
  

  

  

وتوكل على الحي  َ َْ َ ْ  َ ْالذي ال يموت وسبح ََ  َ َ ُ ُ َ ِ
ًبحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا ِ ِ ِ َِ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ ُ ُ َ َ ْ) ٥٨(  

  
  )٥٨(الفرقان

  
  
  

 
 

  
  



 

 - ٤  -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 - ٥  -

  
  
  
  

  
  ًرمزا للتجدد والبقاء...... إلى طائر العنقاء

  يقدس العلم بسخاء...... ......إلى طالب 
  لعطاءًرمزا للتضحية وا..... ....إلى زوجتي
  يحلمون في أمل بكبرياء.... ....إلى أبنائي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 - ٦  -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 - ٧  -

����  
  الطبعة األولى

ً  الحمـــد هللا رب العـــالمين، الكـــريم المنـــان، مبـــدع األكـــوان، حمـــدا يليـــق بجاللـــه، 
ونـــــور وجهـــــه الكـــــريم، وعـــــزة ســـــلطانه، أبـــــان للعـــــالمين مبـــــاديء الخيـــــر والهـــــدى 

م علـى خيـر المرسـلين محمـد، أرسـل لإلنـسانية ليكـون والصالح، والصالة والـسال
ًمؤدبــا ومعلمــا، وعلــى آلــه وأصــحابه الطيبــين األطهــار، أجمعــين إلــى يــوم الــدين،  ً

  ..وبعد
   فقـــد شـــاء اهللا تعـــالى أن نـــضع للقـــارئ الفاضـــل، بخاصـــة طلبـــة الجغرافيـــا هـــذا 

بـــبعض العمـــل المتواضـــع فـــي حجمـــه، الكبيـــر فـــي قيمتـــه إن شـــاء اهللا، المتعلـــق 
األساســيات الــضرورية للخريطــة، وتطبيقــات عليهــا، الســيما وأن دارس الجغرافيــا 
يحتاج إليها خالل فترة دراسته الجامعية، هذا، وقد تم هذا العمل بعـد أن شـرحت 
مادتــه العلميــة مــن زاويتهــا النظريــة والعمليــة، كمــا زود باألشــكال والخــرائط التــي 

  .تفسر ما ورد فيه من أمثلة وتمارين
ً     وقـد حـرص الكاتــب أن يكـون لألشــكال واللوحـات دورا أساســيا فيـه، وشــملت  ً
علــى خــرائط وأشــكال توضــيحية وأخــرى حقيقيــة مختــارة لخــرائط أو ألجــزاء منهــا 

 شكل  ٢٠٠لتلبي الغرض الذي وضعت من أجله، هذا، وقد احتوى الكتاب على 
 األشـكال علـى زيـادة ًوخريطة ولوحة فوتوغرافيـة تقريبـا، وقـد عمـل هـذا العـدد مـن

  .إيضاح المعنى والشرح للمفردات الواردة
    كمــا حرصــنا فــي هــذا الكتــاب أن يتواجــد فيــه أكبــر عــدد ممكــن مــن األمثلــة 
والتمارين للمواضيع الواردة فيه، حتى يتمكن القارئ مـن التعامـل مـع موضـوعاته 

بيعتهــا، بيـسر وســهولة، كمـا تــم تطبيقهـا بأســاليب رياضـية بــسيطة تتناسـب مــع ط
وشرحت هذه المواضيع بأسلوب بعيد عن اإلسهاب الممـل، والتعقيـد المخـل بهـا، 

  .وتم ذلك نتيجة تجربة طويلة في تدريس مواضيع تتعلق بالخرائط
وإليضاح مفرداته فقـد كتبـت معظـم مـصطلحاته الجغرافيـة والكرتوجرافيـة بـاللغتين 

  .ذه المواضيعالعربية واالنجليزية، وهو أمر يحتاجه المختص بمثل ه
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    قــسمت مواضــيع الكتــاب إلــى عــدة أبــواب، تكونــت مــن عــدة فــصول، تنــاول 
البــاب األول الخريطــة وتــصنيفاتها، وتنــاول البــاب الثــاني مقــاييس الرســم العدديــة 
والخطية، باإلضافة إلى عجلـة القيـاس، أمـا البـاب الثالـث فتنـاول طـرق احتـساب 

وتنــاول البــاب الرابــع بعــض . مختلفــةمــساحة األشــكال علــى الخــرائط بحاالتهــا ال
التطبيقــات الرياضــية لمواضــيع لهــا عالقــة بــسطح األرض مثــل قيــاس المــسافات 
والمــساحات والــزمن، إضــافة إلــى انحرافــات الخطــوط، وخريطــة العــالم المليونيــة، 
وركز الباب الخامس علـى أهـم أنـواع المـساقط، وكيفيـة احتـساب بيانـات بعـضها 

 هذا الكتـاب بالبـاب الـسادس الـذي تنـاول بعـض التطبيقـات ًرياضيا، هذا، وانتهى
  .المساحية مثل تصحيح الزوايا بين الخطوط ، وتسوية األراضي

   وجــــدير بالــــذكر أن هــــذا العمــــل تــــم فــــي ظــــروف سياســــية وأمنيــــة واقتــــصادية 
صعبة، خالل انتفاضة األقـصى المباركـة، لـذلك إن كـان بـه نقـص أو عيـب فـال 

  . على صعاب األمورحرج، واهللا المستعان
   ويعتبر ما ورد في هذا الكتاب جزء يسير كنقطة في بحر علوم الجغرافيا، وال 
نـــدعي الكمـــال فيـــه، فالكمـــال هللا وحـــده، ولكنهـــا محاولـــة جـــادة إيـــصال المعلومـــة 
الكرتوجرافيـــة للقـــارئ، وال يـــسعني فـــي نهايـــة هـــذه المقدمـــة إال أن أتوجـــه بالـــشكر 

ًفـــا مــــن أســـاتذة فـــي أقــــسام الجغرافيـــا فـــي جامعــــة والعرفـــان لكـــل مــــن علمنـــي حر
ــــشقيقة، والخرطــــوم والنيلــــين بالــــسودان  اإلســــكندرية بجمهوريــــة مــــصر العربيــــة ال
الـــشقيق، كمـــا أتوجـــه بالـــشكر لكـــل مـــن شـــجعني علـــى الكتابـــة، وأخـــص بالـــذكر 

  .زوجتي ذات الصبر والفضل والعطاء
تعين، والصالة والـسالم    هذا، وآخر دعائي أن الحمد هللا رب العالمين، وبه نس

  .على خير المرسلين محمد صلى اهللا عليه وسلم
ًربنــا ال تؤاخــذنا إن نــسينا أو أخطأنــا، ربنــا وال تحمــل علينــا إصــرا  ( 

                                                   )٢٨٦: البقرة(  ،.... )كما حملته على الذين من قبلنا
  عبد العظيم قدوره مشتهى:                 دكتور                          

   م٢٠٠٣:                                                   سبتمبر 
   فلسطين–                                                  غزة 
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  الطبعة الثانية

وأســـلم ، وأصـــلي  الحمـــد هللا رب العـــالمين، حمـــد الـــشاكرين، الموحـــدين، العابـــدين
على خير المبعـوث رحمـة للعـالمين، محمـد صـلى اهللا عليـه، وعلـى آلـه األطهـار 

  .....إلى يوم الدين ، وبعد
    بعد النجاح الذي القته الطبعة األولى مـن الكتـاب مـن قبـل الـزمالء األسـاتذة 
األفاضــل، والطلبــة، نقــدم بــين أيــديكم بكــل تواضــع واحتــرام الطبعــة الثانيــة، بحلــة 

ذ في االعتبار أثناء عملهـا أوجـه النقـد المختلفـة، فقـد تـم تغييـر عنـوان جديدة، أخ
الكتـــاب ليتناســــب مـــع اســــم مقــــرره، وتـــم تجديــــد األشـــكال والرســــومات المختلفــــة، 
والخرائط، حيث أضيفت للكتاب أشكال جديـدة، وحـذفت أخـرى، كمـا تـم اسـتخدام 

  .ابٕالحاسوب في إعادة رسمها وانتاجها، لتتناسب مع موضوعات الكت
ً    تم أيضا تغيير الفصول واألبواب التي وردت في الطبعة األولى، فقد حـذفت 
فــصول، وأضــيفت أخــرى، وتــم اختــصار بعــض الفــصول، إذ أن بعــض فــصوله 
أضيفت لمقـرر مبـاديء المـساحة  المقـرر علـى طلبـة المـستوى الثـاني، وبقـي مـا 

رهم فـي بدايـة تبقى مـن موضـوعات هـذه الكتـاب خاصـة بالمـستوى األول، باعتبـا
مشوارهم مع مقررات قسم الجغرافيا، هذا وقد قسم الكتـاب فـي طبعتـه الثانيـة إلـى 
ستة فصول، تناول األول بعض المفاهيم الخاصـة بـالخرائط، وتـصنيفها، وتنـاول 
الثـــاني وحـــدات القيـــاس، ومقـــاييس الرســـم العدديـــة والخطيـــة، أمـــا الثالـــث فتنـــاول 

ـــم  ـــاس المـــساحات علـــى الخـــرائط، وت ـــع شـــرح مبـــسط لـــبعض قي فـــي الفـــصل الراب
القياسات على سـطح األرض، منهـا االنحرافـات، وقيـاس المـساحات بـين خطـوط 
الطول ودوائر العرض، إضافة إلى شرح مبسط لخريطة العالم المليونية، وتنـاول 
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ًالفصل الخامس مختصرا لمساقط الخرائط، وخـتم هـذا الكتـاب بالفـصل الـسادس، 
  .لمفاهيم الخاصة بالخرائط الكنتورية حيث تم فيه توضيح بعض ا

ٕ    اللهـــم إن أصـــبنا فلنـــا أجـــر، وان أخطأنـــا فعاملنـــا بحـــسن نوايانـــا، وأننـــا أخـــذنا 
ًالوقت الكثير، وبلغنا جهدا ال بأس به لعمل هذا الكتاب، وصلى اهللا على سـيدنا 

  .محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين
  
  

                                                األستاذ الدكتور      
                                                 عبد العظيم قدوره مشتهى

 ٢٠١٥                                                 غزة فلسطين 
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  لفصل األولا
  مباديء الخريطة

  .أساسيات الخريطة:ًأوال
  .تصنيف الخرائط: ًثانيا
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  الفصل األول
  مباديء الخريطة

  -:أساسيات الخريطة:ًأوال
 -: الخريطة وأجهزة وأدوات الرسم-١

أكثـــر دد الخـــرائط، وتتعــدد العلـــوم التـــي تــستخدمها، وتبقـــى الجغرافيــا مـــن تتعــ    
ًالعلوم التي تستخدم الخريطة، وعمال بها، وعلـى الـرغم مـن أن الخـرائط قـد تلفـت 
ٕالنظر بجمال منظرها، أو أحجامها، إال أنها في صـناعتها واخراجهـا الفنـي تأخـذ 
ًالجهــــد الكبيــــر، والعمــــل الكثيــــر، ميــــدانيا ومكتبيــــا، حيــــث يــــدخل فــــي صــــناعتها  ً

 والمهـــارات المتنوعـــة، مثـــل المهـــارات واســـتخدامها العالقـــات الرياضـــية المختلفـــة،
   التـــصويرية والكرتوجرافيـــة والتـــي تخـــص الخطـــوط والرمـــوز واأللـــوان المـــستخدمة

  . فيها، إلى غير ذلك
    قد ال يعلم الكثيـر مـن النـاس أن هـذه الخـرائط المرسـومة علـى ألـواح مـستوية 

تمثيلـه تمثل سطح األرض شبيه بـالكروي، وأنـه يفقـد الكثيـر مـن خصائـصه عنـد 
علـــى الـــسطح المـــستوي، بمعنـــى أنـــه يحـــدث تـــشويه معـــين لـــبعض الخـــصائص 

، وحتى يتطابق شكل الخريطة المـستوى مـع شـكل )إسقاطها(األرضية عند نقلها 
 المــــسافات، : عناصــــر هــــيثطــــابق ثــــالاألرض الحقيقــــي، ال بــــد وأن يتحقــــق ت

ن منهــا، والمـساحات، واالتجاهــات، قــد يحـدث هــذا التطــابق بـين خاصــية أو اثنتــي
  .ًلكن من الصعب جدا أو النادر أن تتحقق الخواص الثالثة لألرض

   ترسم الخريطة لتوضيح ظاهرة أو ظاهرات جغرافية معينة، وقد تكون طبيعيـة 
 لكن قد تجمـع الخريطـة بـين النـوعين مـن الظـاهرات، ومهمـا كـان نـوع أو بشرية،

ن، إلــى غيــر ذلــك، الظــاهرات فإنهــا تظهــر فــي صــورة رمــوز، أو خطــوط، أو ألــوا
ونتيجة للتنوع الكبير في الظاهرات التـي تمثلهـا الخـرائط، فإنهـا تقـسم إلـى نـوعين 
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رئيـــسيين، همـــا الخـــرائط الطبيعيـــة، والخـــرائط البـــشرية، كـــذلك، وحـــسب اخـــتالف 
  .المساحات التي تمثلها الخرائط فإنها تقسم إلى عدة أنواع حسب مقياس رسمها

إنــــه انبثــــق مــــن علــــم الجغرافيــــا فــــرع خــــاص يهــــتم ً    ونظــــرا ألهميــــة الخــــرائط ف
، يتعامــل مــع الخريطــة منــذ اللحظــة Cartographyبــالخرائط هــو علــم الخــرائط 

ــــم  ــــى صــــناعتها، ث ــــات، والرفــــع المــــساحي، إل ــــي جمــــع البيان ــــة ف ــــى، المتمثل األول
  .استخدامها، السيما القياسات عليها، أو تفسير رموزها

والعلم في صناعتها، وجمالها، واستخداماتها     وتعتبر الخرائط مزيج من الفن، 
  .ًالمتنوعة، السيما وأنها أصبحت جزءا مهما من علوم أخرى غير الجغرافيا

  -:مفهوم الخريطة
 تمثــل ســطح األرض كلــه، أو Horizontal Sheet   الخريطــة لوحــة مــستوية 

ــيم، يــربط بينهــا وبــين ســطح األرض نــس بة جــزء منــه كالقــارة، أو الدولــة، أو اإلقل
ـــــاس الرســـــم  ـــــسمى مقي ـــــى Scaleتـــــصغير ت ، وتـــــسقط معـــــالم ســـــطح األرض عل

الخريطة بالنسبة لمستوى سطح المقارنة، وتمثل بالرموز المختلفة، التـي تحكمهـا 
  .خصائص المسافات، واالتجاهات، واالرتفاعات

  -:مكونات الخريطة
      يــــتم اســــتكمال النــــواحي الفنيــــة للخريطــــة، وتــــصبح جــــاهزة لالســــتخدام عنــــد

  ):١(ِاستكمال عناصرها اآلتية ، شكل رقم 
  :Map Frame إطار الخريطة – ١

     هو الحد الهندسي الذي يحصر داخله المنطقة التـي تمثلهـا الخريطـة، يأخـذ 
ًأشكاال متعددة، منها المربع، والمستطيل، والدائري، وقد يتفق إطار الخريطة مـع 

كـــون لكـــل خريطـــة إطـــاران، الحـــد الخـــارجي ألحـــد مـــساقط الخـــرائط، يفـــضل أن ي
ٕأحــدهما داخلــي، وهــو الــذي يحــدد منطقــة الخريطــة، ويرســم بــسمك أقــل، واطــار 
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خـــارجي، يرســـم بـــسمك أكبـــر، ويجـــب أن يوجـــد فـــراغ بـــين اإلطـــارين، ولتوضـــيح 
  :أهمية اإلطار وتقسيماته نذكر اآلتي

  تكتــب درجــات الطــول والعــرض بــين اإلطــارين، كمــا تكتــب بينهمــا عبــارات -أ 
 West of، أو غــرب جــرينتش East of Greenwichرق جــرينتش مثــل شــ

Greenwich أو كليهمـــا إذا كانـــت الخريطـــة تمثـــل منـــاطق إلـــى الـــشرق والـــى ،ٕ
  .الغرب من خط جرينتش

ً تكتـــــب درجـــــات العـــــرض أيـــــضا بالنـــــسبة لخـــــط االســـــتواء، ويكتـــــب شـــــماال  –ب  ً
North وجنوبا ،ًSouthإلـى الـشمال ، وقد يكتب كليهمـا إذا كانـت المنطقـة تقـع 

  .والجنوب من خط االستواء
  . مخطط للمكونات األساسية للخريطة:)١(شكل رقم 

  
  من تخطيط المؤلف: المصدر
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 قــد يقــسم اإلطــار الــداخلي إلــى أقــسام متــساوية تكتــب عليهــا درجــات الطــول –ج 
، )دقـائق وثــواني(، أو فرعيــة)درجـات كاملـة( والعـرض، وقـد تكــون األقـسام رئيــسة

، توضـــح ٢٥٠ ٠٠٠ : ١خـــرائط فلـــسطين المرســـومة بمقيـــاس رســـم ففـــي إحـــدى 
   ).1ْ(هذه األقسام كل 

 تكتــب المــسافات التــي توضــحها مربعــات شــبكة اإلحــداثيات األفقيــة والرأســية –د 
، كتبـت ) ٢٥٠ ٠٠٠(ًبين اإلطارين، ففي أحدى خرائط فلـسطين الطبيعيـة مـثال 

  : اإلحداثيات كاآلتي
 كــم عنــد دائــرة العــرض ٨٨٠مــن ) ين دوائــر العــرضبــ( يبــدأ اإلحــداثي الرأســي -

 كــــم عنــــد دائــــرة ١٣٠٠، وتنتهــــي إلــــى )أقــــصى جنــــوب فلــــسطين(    30َ  29ْ
  ).أقصى شمال فلسطين(  18َ  33ْعرض 

كـم، عنـد خـط طـول ١٠٨٠مـن ) بـين خطـوط الطـول(  ويبدأ اإلحداثي األفقي -
لطــول كــم عنــد خــط ا١٢٤٠، وينتهــي إلــى) أقــصى غــرب فلــسطين(  17َ  34ْ
  ).ًشرقا من فلسطين(  55َ  53ْ

  :    عند رسم اإلطارين للخريطة يجب مراعاة النواحي الفنية اآلتية
ً أن يكون سمكهما مناسبا لمساحة الخريطة، ويرتبط سمكهما بعالقة طرديـة – ١

  .مع زيادة مساحتها
ً أن تكون المـسافة بينهمـا مناسـبة، وتـرتبط أيـضا بعالقـة طرديـة مـع مـساحة – ٢
  .ملم٧ملم أو ٦لخريطة، وتصل في الخرائط كبيرة المساحة إلى ا

ً أن يكون سمك اإلطار الخارجي أكبر من سـمك اإلطـار الـداخلي، ومناسـبا – ٣
  .ًنماذجا مختلفة من إطارات الخرائط) ٢(لحجم الخريطة، يوضح الشكل 

  : اتجاه الشمال– ٢
وقيــاس االنحرافــات بــين     يعتبــر اتجــاه الــشمال مهــم بالنــسبة لتوجيــه الخريطــة، 

  :المواقع المختلفة، يتم بيان اتجاه الشمال عن طريق
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  .نماذج مختلفة من رموز اتجاه الشمال): ٢(شكل رقم 
  جزء من إطار لخريطة العالم

  
  

  
 ١٠٠٠٠٠ : ١جزء من إطار لخريطة قطاع غزة 

  
  جزء من إطار لخريطة لشبه الجزيرة العربية

  
  .واليات المتحدة األمريكيةجزء من إطار لخريطة لل

  
  ).سياسية(جزء من إطار لخريطة العالم 

  
  .جزء من إطار لخريطة مليونية

  
  جزء من إطار لخريطة لجنوب غرب آسيا

  
   المؤلفتجميعمن : المصدر
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 ســهم يظهــر بــشكل معــين يتجــه رأســه نحــو الــشمال الجغرافــي، ويكتــب عنــد –أ 
  .ه الشمالرأسه كلمة أو حرف داللة على اتجا

 شبكة خطوط الطول والعرض، حيث تكتب قيم درجاتهـا إمـا عليهـا أو بـين –ب 
، )٣(إطــاري الخريطــة، أو بواســطة خطــوط الطــول الرئيــسة، يوضــح الــشكل رقــم 

  :ًنماذجا مختلفة من رموز اتجاه الشمال، يستخدم اتجاه الشمال في
ــــشمال، إي فــــي وضــــع مطــــابق لوضــــعها الح- قيقــــي،  توجيــــه الخريطــــة نحــــو ال

وبالتالي يكون ذلك داللـة علـى معرفـة المواقـع المختلفـة فـي المنطقـة التـي تمثلهـا 
  .الخريطة بالنسبة التجاه الشمال

ً معرفــة انحــراف الــنقط عــن بعــضها الــبعض، ســواء كــان هــذا االنحــراف دائريــا، -
  .ًأو ربع دائري أو مختصرا

اتجـــــــاه الـــــــشمال    هـــــــذا، وفـــــــي الخـــــــرائط الطبوغرافيـــــــة والتفـــــــصيلية يـــــــتم بيـــــــان 
المغناطيـــــــسي بجـــــــوار الـــــــشمال الجغرافـــــــي، كمـــــــا يـــــــتم بيـــــــان زاويـــــــة االخـــــــتالف 
ًالمغناطيــسي بينهمــا، إذا كانــت شــرقا أو غربــا، وهــذا أمــر مهــم لمــن يــستخدمون  ً

  .البوصلة، إذ أنها تشير نحو الشمال المغناطيسي
    قـــد ال يوضـــع ســـهم يـــشير إلـــى اتجـــاه الـــشمال فـــي الخـــرائط صـــغيرة مقيـــاس 

ًرســم، ويكفــي التعــرف عليــه مــن قــيم درجــات الطــول والعــرض الرئيــسية، فمــثال ال
ًيكــون موازيــا لخــط جــرينتش، أو يكــون موازيــا لخطــوط الطــول األخــرى إذا كانــت  ً
ًمستقيمة، يكون أيضا متعامدا على خط االستواء أو المـدارات الرئيـسة إذا كانـت  ً

ًوط الطـول أقواسـا لـدوائر، مستقيمة، أما في مساقط الخرائط التي تظهر فيها خط
وتلتقــي فــي نقطــة شــمال خــط االســتواء فــإن نقطــة التقائهــا تعنــي القطــب الــشمالي   

  ).  الشمال الجغرافي( 
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  .أشكال متنوعة من رموز اتجاهات الشمال): ٣(شكل رقم 
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  : مضمون الخريطة– ٣
خريطـة، أي رسـمت       نعني به محتوى الخريطة أو الظاهرة التي توضـحها ال

مــن أجلهــا، وقــد يــشمل مــضمون الخريطــة ظــاهرة منفــردة أو مجموعــة ظــاهرات، 
ويوضح مضمون الخريطة بواسـطة مجموعـات كثيـرة مـن الرمـوز، تـشمل الرمـوز 
الكميـــــة، المبنيـــــة علـــــى إحـــــصاءات، والرمـــــوز النوعيـــــة ،التـــــي تـــــشير إلـــــى نـــــوع 

لرمــــوز التــــي توضــــح ، تنقــــسم ا)٦ ، ٥ ، ٤(الظــــاهرات، انظــــر األشــــكال أرقــــام 
  :إلى)الكمية والنوعية (مضمون الخريطة 

ـــة اللـــون فـــي ظـــاهرات مثـــل التـــضاريس : األلـــوان –أ   تكـــون متدرجـــة قـــي دكان
ً، فمـــــثال اللـــــون البنـــــي المتـــــدرج يمثـــــل المرتفعـــــات، واللـــــون األزرق ) المناســـــيب(

المتدرج ألعماق البحار، وكذلك األخضر المتـدرج للـسهول والمنـاطق المنخفـضة 
عــن مــستوى ســطح البحــر، أمــا إذا اســتخدمت األلــوان لبيــان الــدول علــى خريطــة 

  .ًالعالم مثال، أو بيان مناطق اقتصادية متنوعة، تكون ألوان نوعية
يــــستخدم معـــه الخطــــوط المرســـومة علــــى مـــسافات متــــساوي، أو :  التظليـــل–ب 

نقط الخطــوط التــي يزيــد ســمكها  مــع بقــاء المــسافات متــساوية بينهــا، وتعامــل الــ
  .المنتظمة معاملة ظالل الخطوط

ً كثيــرة الرمــوز الهندســية المــستخدمة فــي الخــرائط، كميــا : الرمــوز الهندســية–ج 
ًونوعيــا، ومنهــا رمــوز المــساحة الهندســية، ورمــوز الحجــوم، مــن أمثلتهــا الــدوائر، 

  .المثلثات، المربعات، المكعبات، والكور، إلى غير ذلك
تــي يتفــاوت فيهــا ســمك الخطــوط حــسب قيمــة  منهــا الكميــة ال: رمــوز الخــط–د 

الظـــاهرات، والنوعيـــة التـــي تـــدل علـــى نـــوع الظـــاهرة، مـــن أمثلتهـــا خطـــوط النقـــل 
  . المختلفة، خطوط درجات الحرارة، والمطر، خطوط الهجرات السكانية
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  . ودالالتهامجموعات مختلفة من الرموز): ٤(شكل رقم 
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  .لخرائط الجغرافيةمجموعة أخرى من رموز ا): ٥(شكل رقم 
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  بعض الرموز المستخدمة في المناخ والطقس): ٦(شكل رقم 

  
  رموز حالة الجو اليومية    

  

  
  
  



 

 - ٢٤ -

   مجموعات من رموز الخرائط الطبوغرافية ):٧(شكل رقم 

  

 

  

  
  



 

 - ٢٥ -

 وهي رموز مـصغرة عـن مكونـات الظـاهرة التـي يمثلهـا : الرموز التصويرية–ه 
، ومنهــــا نا صــــور لمزروعــــات، أو حيوانــــات، أو اإلنــــسامحتــــوى الخريطــــة، منهــــ

  .الكمية و النوعية
ــاح الخريطــة– ٤  دليــل الخريطــة لبيــان أســماء الرمــوز واأللــوان والخطــوط : مفت

، وبواسـطته يمكـن )٨(التي استخدمت فـي الخريطـة لبيـان المـضمون، شـكل رقـم 
مـاكن اآلتيـة يوضع مفتاح الخريطة في األ. قراءة محتوى الخريطة والتعرف عليه
  :من الخريطة، مرتبة حسب أولويتها

  . في الركن الجنوبي الغربي من الخريطة، وهو المكان المفضل–أ 
 إذا وجــدت ظــاهرت ال بــد منهــا فــي الــركن الجنــوبي الغربــي، فــإن المفتــاح –ب 

  .يوضع في الركن الجنوبي الشرقي
 فـي الـركن الـشمالي ً إذا لم يكن مناسبا في الركنين السابقين، نـضع المفتـاح–ج 

  .الغربي، أو الركن الشمالي الشرقي
 فــــي خــــرائط األطــــالس بــــصفة خاصــــة نــــضع مفتــــاح الخريطــــة خــــارج إطــــار –د 

ًالخريطــة، حفاظــا علــى تواجــد الظــاهرات، إذ أن خــرائط األطــالس تــزدحم بــالرموز 
ـــد مـــن  ـــاح الخريطـــة داخـــل اإلطـــار يطمـــس العدي ـــاطق، ووجـــود مفت فـــي كـــل المن

  -:ي مفتاح الخريطة على الجوانب اآلتيةالظاهرات، يحتو
  :Map's Name عنوان الخريطة -أ

   اســـم الخريطـــة، واســـم الظـــاهرة أو الظـــاهرات التـــي يمثلهـــا المـــضمون، تتنـــوع 
  :عناوين الخرائط من خريطة ألخرى، وفي هذا الصدد نذكر

ً يكتب العنوان داخل مفتاح الخريطة إذا كـان صـغيرا، بـشرط أن تكفـي مـساحة -
  .مفتاح لوضع الرموز والتفاصيل المختلفة للخريطةال
ً إذا كــــــان مفتــــــاح الخريطــــــة مزدحمــــــا كمــــــا هــــــو الحــــــال فــــــي معظــــــم الخــــــرائط -

  الطبوغرافية وخرائط األطالس، فإن عنوان الخريطة يكتب أعلى الخريطة خارج 
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  .نماذج مختلفة من مفاتيح الخرائط ): ٨(شكل رقم 
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 ونكتفـــــي بكتابـــــة عبـــــارة ،)خريطـــــة فلـــــسطين الطبيعيـــــة(قـــــول اإلطـــــار، كـــــأن ن
  . ، أي المناسيب داخل مفتاح الخريطة)االرتفاعات(
 إذا كانت الخرائط متكررة لنفس المنطقة، فإننا نكتفي بكتابة اسم الظاهرة التي -

  .تمثل المضمون على كل خريطة بعد األولى دون كتابة اسم المنطقة أو اإلقليم
  -:Symbolsوز  دليل الرم–ب 

    يقصد به مجموعة الرموز واالصطالحات التي من خاللها يتم قـراءة الرمـوز 
  :المكونة لمضمون الخريطة، ويجب أن نوضح األمور اآلتية

 يوضــع رمــز واحــد مــن كــل مجموعــة رمــوز مــن تلــك الموجــودة فــي الخريطــة، -
  .وبنفس الحجم واللون والشكل المساوي لها

ون باأللوان أو التظليل، فإن دليلها في المفتاح يجب أن  إذا تم إيضاح المضم-
  .يكون بنفس درجة اللون المستخدمة في المضمون، أو بنفس درجة التظليل

 عند استخدام الرموز الكمية كالدوائر والمربعات، وغير ذلك، يجب أن يحسب -
دليلهــا فــي المفتــاح بــنفس األســلوب الرياضــي التــي حــسبت بهــا تلــك التــي توضــح 

لمــضمون، مــع وضــع أرقــام واضــحة وســهلة فــي المفتــاح عليهــا، لتــسهيل عمليــة ا
  .القراءة والمقارنة

 إذا كانــت رمــوز الظــاهرات متدرجــة فــي اللــون أو الظــل، أو ســمك الخــط، فــإن -
دليلهـــا فـــي المفتـــاح يجـــب أن تـــزداد درجـــة لونـــه أو ظلـــه، أو ســـمك خطـــه بـــنفس 

التـدرج فـي اللـون أو الظـل مـن الدرجة التي استخدمت في المضمون، سواء كان 
  .أعلى إلى أسفل أو من أسفل إلى أعلى

  :Scale مقياس رسم الخريطة –ج 
   يعتبر مقياس الرسـم مـن الوسـائل الـضرورية فـي الخريطـة، إذ يمكـن بواسـطته 
قياس المسافات والمساحات على الخرائط، ويفضل أن يوضع مقيـاس الرسـم فـي 

فتــــاح الخريطــــة، أي أســــفل دليــــل الرمــــوز الجــــزء األســــفل مــــن الخريطــــة داخــــل م
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نمــاذج مختلفــة منــه، وفــي هــذا المجــال ) ٩(واالصــطالحات، يوضــح شــكل رقــم 
  :نذكر

  .نماذج مختلفة من مقاييس رسم الخرائط): ٩(شكل رقم 
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 فــي خــرائط األطــالس والخــرائط الرســمية يوضــع مقيــاس الرســم العــددي بجانــب -
ًي، ويفـــضل أن يكـــون مقياســـا خطيـــا مقارنـــا، أمـــا إذا أعيـــد مقيـــاس الرســـم الخطـــ ً ً

طباعتهـــا بالرســــم أو التــــصوير فـــإن مقيــــاس الرســــم العـــددي يفقــــد قيمتــــه، ويبقــــي 
  .مقياس الرسم الخطي هو األساس

 فــي الخــرائط المنقولــة، كخــرائط الكتــب واألبحــاث يفــضل وضــع مقيــاس الرســم -
وتصغر قبـل إخراجهـا فـي مكانهـا الخطي دون العددي، إذ أن هذه الخرائط تكبر 

  .من الكتب واألبحاث
ـــــرة الرمـــــوز - ـــــاس الرســـــم نظـــــرا لكث ـــــاح الخريطـــــة لوضـــــع مقي ـــــسع مفت ـــــم يت ً إذا ل

  .واالصطالحات فإنه يوضع في الركن األسفل داخل الخريطة
 إذا لــــم تتــــسع الخريطــــة بمفتاحهــــا لمقيــــاس الرســــم، فإنــــه يوضــــع خــــارج إطــــار -

  .الخريطة
  -:جهزة المستخدمة في الخرائطاألدوات واأل: ًثانيا

   تتنوع األدوات واألجهزة المـستخدمة فـي الخـرائط، سـواء فـي جمـع بياناتهـا مـن 
الميـــدان أو فـــي صـــناعتها، أو فـــي اســـتخدامها، وســـوف نوضـــح بعـــض األجهـــزة 

  .واألدوات في هذا المجال
  -:Equipments األجهزة -١

ً نـذكر عـددا منهـا، مـع بعـض     كثيرة األجهـزة المـستخدمة فـي أعمـال الخـرائط،
  ):١٠(األدوات المساعدة التي تستخدم معها، شكل رقم 

 فرجـــــار بـــــسنين، يـــــستخدم لقيـــــاس المـــــسافات المنحنيـــــة :Divider المقـــــسم –
  .والمتعرجة على الخرائط باالستعانة بمقياس رسم الخريطة

آلــة تــشبه ســاعة اليــد، لهــا مقــبض  :Measuring Wheel عجلــة القيــاس–
تخدم فـــي قيـــاس المـــسافات المنحنيـــة والمتعرجـــة، تعطـــي المـــسافات صـــغير، تـــس

  .بالكيلومتر أو المتر، أو بالميل وأجزائه
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 مــسطرة خاصــة بقيــاس المــساحات :Computing Ruler مــسطرة التفــدين –
  .على الخرائط لألشكال المنحنية المغلقة

ط  جهــاز يــستخدم لقيــاس المــساحات علــى الخــرائ:Planimeter البالنيميتــر –
بوحـــــدات بالنيميتريـــــة، تحـــــول إلـــــى مـــــساحات حقيقيـــــة، ومنـــــه نوعـــــان العـــــادي، 

  .والديجتال
 فرجار يستخدم في تكبير أو :Proportional Compass فرجار التناسب –

  .تصغير الخرائط واألشكال لبعض الحاالت
ً جهــــاز يــــستخدم أيــــضا فــــي تكبيــــر وتــــصغير :Pantograph البــــانتوجراف –

البــانتوجراف العــادي، والبــانتوجراف المعلــق، أو مــا يعــرف الخــرائط، ومــن أنواعــه 
  .Coradi Pantographباسم بانتوجراف كورادي 

ً جهــــاز فوتــــوغرافي يــــستخدم أيــــضا لتكبيــــر :Epidiascope األبيدياســــكوب –
  .Negative Graphوتصغير الخرائط، دون الحاجة إلى صور سلبية 

 ٢٠ًبلـغ طولـه تقريبـا     شـريط حديـدي يتكـون مـن عقـل، ي:Chain الجنزير –
ًمترا، يستخدم في قياس المسافات، واألعمال المساحية المرفوعة به تعـرف باسـم 

  .المساحة بالجنزير، يقيس المسافات بالنظام البريطاني
 شـريط يتبـاين طولـه مـن أمتـار إلـى عـشرات األمتـار، :Tape شريط القيـاس –

األرضـــي، يـــستخدم لقيـــاس ًمنـــه المعـــدني، ومنـــه غيـــر ذلـــك، أيـــضا منـــه اليـــدوي و
  .المسافات على األرض

 قطع حديدية أو خشبية، مثلثة أو مربعة الشكل ، تستخدم في :Begs األوتاد –
  .تعيين وتثبيت نقط المضلعات والمثلثات أثناء العمل المساحي الميداني

 قطــع خـــشبية أو معدنيــة أســطوانية الـــشكل، يبلــغ طولهـــا :Poles الــشواخص –
معــدني حــاد، يــسهل تثبيتهــا فــي األرض أثنــاء العمــل الميــداني، متــرين، لهــا رأس 

  .وهي أدوات مؤقتة العمل
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 جهاز يستخدم لتعيين وتثبيت بعض الزوايـا بـين :Pantometer البانتومتر –
  .أضالع األشكال الهندسية

 جهـــاز يـــستخدم لتعيـــين :Prismatic Compass البوصـــلة المنـــشورية –
مال المغناطيـسي، علـى أن تعـدل االنحرافـات إلـى االنحرافات بالنسبة التجـاه الـش

  .الشمال الجغرافي باالستعانة بزاوية االختالف المغناطيسي
ـــستوية – ـــشيطة(  اللوحـــة الم  جهـــاز يـــستخدم لرفـــع :Plane Table) البالن

المناطق ضمن عمليات مساحية معينة، يستخدم معها شريط القياس والشواخص 
  .كأدوات مساعدة

 جهاز يـستخدم لحـساب المناسـيب علـى سـطح األرض، كمـا :Level الميزان –
ًيـــستخدم لحـــساب المـــسافات األفقيـــة، لكنهـــا ليـــست دقيقـــة تمامـــا، وهـــو مـــن أكثـــر 
ًاألجهــزة اســتخداما فــي األعمــال الجغرافيــة الخاصــة بالظــاهرات الجغرافيــة، وفــي 

  .ًالهندسية المختلفة أيضا
يـــة واســـعة ومتعـــددة، لـــذلك  جهـــاز إمكاناتـــه العمل:Theodolite الثيودوليـــت –

ًيعــــرف بأنــــه جهــــاز المــــساحة العــــالمي، يــــستخدم أساســــا لقيــــاس الزوايــــا األفقيــــة 
والرأســـــية، إضـــــافة لقيـــــاس المـــــسافات األفقيـــــة، وترفـــــع بـــــه أعمـــــال المـــــضلعات 

  .والمثلثات، ومنه العادي ومنه الديجتال
ـــــصور :Stereoscopeستيريوســـــكوب  - ـــــل ال ـــــراءة وتحلي ـــــستخدم لق  جهـــــاز ي

ة، ويتم استخدامه بوضع صورتين متتاليتين أسفل الجهاز، مع مراعاة خط الجوي
  .العمل أثناء التصوير
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  .نماذج لبعض األجهزة المساحية وأدواتها): ١٠(شكل رقم 
  المقسم

  

  عجلة القياس

  

  مسطرة التفدين

  

  بالنيميتر

  

  فرجار التناسب

  

  البانتوجراف

  
  األبيدياسكوب

  

  الجنزير

  

  لقياسشريط ا

  
  وتد

  

  الشواخص

  

  البانتوميتر

  
  البوصلة المنشورية

  

  اللوحة المستوية

  

  الميزان
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  الثيودوليت الديجتال

  

  الثيودوليت العادي

  

  ستيريوسكوب

  

  :  بعض أدوات الرسم- ٢
    تتنوع أدوات الرسم، فمنها ما يستخدم في رسـم األشـكال والخـرائط، ومنهـا مـا 

ة والتخطيط، وأخرى تستخدم في التلوين، إلى غير ذلك، شكل يستخدم في الكتاب
  :، ويمكن تصنيفها إلى المجموعات اآلتية)١١(رقم 

  -: المساطر والمثلثات والمناقل– أ
 تتعدد أشكال وألـوان وأطـوال :Simple rulers)البسيطة (  المساطر العادية–

خـرى حـسب النظـام المساطر العادية، ومنها ما مرقمة حسب النظـام الفرنـسي، وأ
  . البريطاني، وبعضها يجمع بين النظامين

 تــستخدم لرســم وضــبط الخطــوط المتعامــدة، :T (T Rulers( مــساطر حــرف–
  . سم ١٠٠سم ، ٦٠ومنها عدة أطوال أشهرها 

تــستخدم لرســم الخطــوط المنحيـــة،  :Curve Rulers مــساطر المنحنيــات –
ــــة  ــــات المطاطي ــــل مــــسطرة المنحني ــــواع، مث ــــرق( منهــــا أن ــــشكيل والتغيي ــــة للت ، )ابل

  .ومسطر المنحنيات الثابتة، يحتاج استخدامها إلى وقت وجهد
 تستخدم لرسم الدوائر الكمية والنوعية علـى :Circle Ruler مسطرة الدوائر –

خــــرائط التوزيعــــات، تحتــــوي علــــى عــــدد كبيــــر مــــن الــــدوائر تتــــراوح أقطارهــــا مــــن  
  . ملم٣٥ –ملم١
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 تستخدم لرسـم المربعـات علـى الخـرائط، :Square Ruler مسطرة المربعات –
وهـــي لـــنفس االســـتخدامات التـــي تـــستخدم فيهـــا مـــسطرة الـــدوائر، إال أن اســـتخدام 

  .مسطرة الدوائر أفضل وأسهل
 تستخدم لكتابة األسماء علـى الخريطـة، :Letter Rulers مساطر الحروف –

  .منها أحجام وأنواع، ولغات مختلفة
 تحتــوي علــى :North Direction Rulers مــساطر رمــوز اتجــاه الــشمال –

  .أشكال متعددة من األسهم المستخدمة لرسم اتجاه الشمال على الخريطة
 تــستخدم عــادة لرســم الرمــوز النوعيــة، :Symbols Ruler مــسطرة الرمــوز –

  .والهندسية على الخرائط، تحتوي على مجموعة كبيرة من الموز المتنوعة
تحتوي على أشكال مختلفة من األسهم  :Arrows Rulers مساطر األسهم –

  .التي تستخدم في تمثيل العديد من الظاهرات على الخريطة
 تسمى مسطرة التهشير، تتكون من :Parallels Ruler مسطرة المتوازيات –

عدة قطع، تستخدم في تظليل الخرائط عن طريق رسـم الخطـوط المتوازيـة، علـى 
  .أبعاد متساوية

 مــسطرة مثلثــة الــشكل، تحتــوي علــى :Scale Ruler مــسطرة مقيــاس الرســم –
ســتة أحــرف لكــل منهــا مقيــاس رســم، تــستخدم فــي قيــاس المــسافات علــى الخــرائط 

  .كبيرة المقياس بصفة خاصة
ــات – ً تتنــوع أحجامهــا وأشــكالها، تــستخدم كثيــرا فــي مجــال :Triangles المثلث

مترات، الخـــرائط، تتفـــاوت أطـــوال أضـــالعها مـــن ســـنتيمترات إلـــى عـــشرات الـــسنتي
ْ  ٤٥ْ ، ٤٥ْ  غير الزاوية القائمة، أما الثاني فهو ٦٠ْ  ، ٣٠منها نوعان، األول 
  .غير الزاوية القائمة

ْ ، وأخــرى نــصف ٣٦٠ تــستخدم المنقلــة لقيـاس الزوايــا، ومنهــا دائريــة : المناقــل–
  .ْ ١٨٠دائرية 
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  .نماذج مختلفة من أدوات الرسم): ١١(شكل رقم 

  المساطر العادية

  

   T حرف مسطرة

  

  مسطرة منحنيات مطاطية

  مساطر منحنيات ثابتة

  

  مسطرة دوائر

  

  مسطرة مربعات

  
  مساطر حروف

  

   الشمالزمسطرة رمو

  

  مسطرة رموز

  

  مسطرة أسهم

  

  مسطرة المتوازيات

  

  مسطرة مقياس الرسم

  
  مثلثات

  

  منقلة دائرية

  

  منقلة نصف دائرية

  

ــسم والفرجــار – ب  يــستخدم فــي تحديــد أو :Divider and Compass المق
قياس المسافات المنحنية والمتعرجـة علـى الخـرائط، هـو فرجـار بـسنين حديـديين، 
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 في رسم الدوائر، أو أقواسها، منها فرجارات لرسم الدوائر مأما الفرجارات فتستخد
الـــصغيرة، ومنهـــا فرجـــارات للـــدوائر األكبـــر، كـــذلك توجـــد فرجـــارات مـــزودة بقطـــع 

ــدائرة المرســومة بهــا، شــكل رقــم إضــافية ل ، كمــا يبــين )١٢(زيــادة نــصف قطــر ال
أحــــد أطقــــم ألدوات رســــم تــــشمل فرجــــارات ومقــــسمات، وأقــــالم ) ١٣(شــــكل رقــــم 

  .جدول
  .نماذج مختلفة من المقسمات والفرجارات): ١٢(شكل رقم 

  نماذج من المقسمات

      
  نماذج من الفرجارات
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  .أدوات الرسمأحد أطقم ): ١٣(شكل رقم 

  
  -:Pens and Pencils األقالم – ج

   يــستخدم الكرتــوجرافي أقــالم كثيــرة، ومتنوعــة، تقــسم األقــالم حــسب اســتخدامها 
  :إلى
 تـستخدم فــي الرسـم اليــدوي علــى :Drawing Pens) الرســم( أقـالم التحبيــر –

ســية الخــرائط، واألشــكال البيانيــة، وترســم بهــا الخطــوط بأنواعهــا، واألشــكال الهند
  :المختلفة، والنقط، إلى غير ذلك، تتميز باآلتي

  . أسنانها أسطوانية الشكل، لضمان سمك واحد للخط-
  . يتركب الواحد منها من عدة قطع، لضمان تنظيفه من الحبر بسهولة-
  .Indian Ink) الهندي( يستخدم معها الحبر الصيني -
لرفيعـــة، والخطـــوط  تتعــدد أســـماك أســـنانها، لـــذلك تـــستخدم فـــي رســـم الخطـــوط ا-

  . السميكة
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، وهــي )١٤( شــكل رقــم Rotring   نــذكر مــن أنواعهــا مجموعــة أقــالم روتــرنج 
ًأكثـــــر أقـــــالم التحبيـــــر اســـــتخداما، يوجـــــد منهـــــا نوعـــــان ، األول عـــــادي ويـــــسمي 

Rotring Variant٠,٤ – ٠,٣ – ٠,٢ – ٠,١: ، أمـا أسـماك أقالمـه فهـي – 
 Rotringوع الثـــــــاني يـــــــسمى ملـــــــم، والنـــــــ١,٢ – ٠,٨ – ٠,٧ – ٠,٦ – ٠,٥

Isograph ٠,٤٥ – ٠,٣٥ – ٠,٢٥ – ٠,١٥: ، وأســماك أقالمــه كالتــالي – 
  .  ملم، وهكذا٠,٥٥

  .أقالم التحبير من نوع روترنج): ١٤(شكل رقم   

  
ً كثيـــرا عـــن أقـــالم روتـــرنج، شـــكل رقـــم Steadler    ال تختلـــف مجموعـــة أقـــالم 

تخدم، بقــي أن نــذكر أن ســـمك ، ويبقــى لكــل منهــا مميزاتهــا مـــن قبــل المــس)١٥(
  . ملم٢,٠بعض أقالمها يصل إلى 

  :   هذا، وعند استخدام أقالم التحبير يجب مراعاة األمور اآلتية
  .ً أن يكون قلم التحبير رأسيا عند استخدامه– ١
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  .إحدى مجموعات أقالم التحبير ستيدلر): ١٥(شكل رقم 

  
  .أن ذلك قد يتلف سنهً أن يمسك بلطف، وال يضغط عليه كثيرا، إذ – ٢
 أن ينظف سن القلم بعد كل استخدام، السيما إذا كانت المدة بـين اسـتخدام – ٣

  .ًوآخر كبيره نسبيا، يؤدي عدم تنظيفه إلى جفاف الحبر في سنه، ثم تلفه
  . أن يغطى سنه بعد كل عملية استخدام، حتى ال يجف الحبر فيه– ٤
  .دامه لفترة طويلةً أن تنظف كليا إذا انتهت عملية استخ– ٥
ً عــدم تنظيفهــا بمــاء يغلــي أو ســاخن نــسبيا، فــإن ذلــك يتلــف األقــالم، ألنهــا – ٦

  .مصنوعة من البالستك، ما عدا سنها من معدن ال يصدأ
   - :Writing Pens أقالم الكتابة –

    يتحدد نوع أقالم الكتابة المستخدم بنوع اللوح المرسوم علية، إذا كان خريطة 
شكل، تتميز معظم أقالم الكتابة على الخرائط بأن لها سن مكشوطة خريطة، أو 

  :بزاوية معينة، تسهل عملية الكتابة، من أنواعها
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ــــــوس – ١ ــــــالم جراف ــــــصيني     :Graphos أق ــــــر ال  أقــــــالم يــــــستخدم معهــــــا الحب
ًغالبا، يتحدد سمك الخط المكتوب بها بـسمك الـسن المـستخدم فـي الكتابـة، وهـي 

 باليــد، ممــا يعنــي التعامــل مــع الخــرائط فــي إي اتجــاه للكتابــة، أقـالم للكتابــة الحــرة
ًغالبـــا مـــا تحتـــوي علبـــة األقـــالم علـــى قلـــم واحـــد، والعديـــد مـــن األســـنان المختلفـــة 

  ).١٦(السمك، شكل رقم 
  .نموذج لطقم من أقالم الجرافوس): ١٦(شك رقم 

  
ـــــر– ٢ ) ورق شـــــفاف( تـــــستخدم فـــــي الكتابـــــة علـــــى ورق الكلـــــك : أقـــــالم التحبي

Calque Paper ، ويفضل استخدام مساطر الحروف معها Letter Rulers، 
  .تحتاج إلى مهارة وتدريب قبل االستخدام

 أقـــالم زيتيـــة تـــستخدم عـــادة علـــى اللوحـــات كبيـــرة الحجـــم، : أقـــالم التخطـــيط– ٣
  .وتستخدم فيها ألوان زيتية ثابتة



 

 - ٤١ -

اص لكــل  توجــد ثالثــة أنــواع مــن أقــالم الرصــ:Pencils أقــالم الرصــاص – ٤
  :منها استخداماته الخاصة

 إلـــى H1 لهـــا عـــدة درجـــات للونهـــا تبـــدأ مـــن ):H( أقـــالم رصـــاص مـــن نـــوع –
H10، وهي أقالم مناسبة للكتابة والرسم قبل أقالم التحبير، نظـرا ألنهـا ال تتـرك ً

  .ًأثرا بفعل قلة ثقل لونها
ً وهـــي األكثـــر شـــيوعا واســـتخداما مـــن قبـــل ):(HB أقـــالم رصـــاص مـــن نـــوع – ً

  .الجميع السيما طلبة المدارس والجامعات، لونها متوسط
 تــستخدم ألغــراض خاصــة مثــل التظليــل، ألن ):B( أقــالم رصــاص مــن نــوع –

  ًدرجة الخط المكتوب بها مرتفعة، ولها درجات أيضا
  تتعـد أقـالم األلـوان المـستخدمة :Color pens-Pencilsوان لـ أقـالم األ– ٥

بنــوع الخامــات المــستخدمة فــي صــناعة األلــواح فــي الخــرائط، ويتحــدد اســتخدامها 
  :، أو بنوع استخدامات الخرائط، نذكر منها)ورق الرسم(المستوية 

ـــوان خـــشبية–أ   هـــي مجموعـــة مـــن أقـــالم الرصـــاص، تـــستخدم علـــى : أقـــالم أل
األلواح الورقية البيضاء، ويجب الحذر عند استخدامها، إذ ال بد أن تكـون درجـة 

امها واحدة في المساحة الواحدة، ومنها درجات تتفق مع اللون الناتجة من استخد
  ).١٧(كل االستخدامات، شكل رقم 

 هـــي األلــوان الثابتــة، يـــستخدم معهــا أدوات مـــساعدة، : أقــالم ألـــوان الزيــت–ب 
  .ويمكن مزج األلوان حسب نوع االستخدام

  -:Drawing Paper ورق الرسم – د
لــذي أنــشئت مــن أجلــه الخريطــة،      يــرتبط نــوع ورق الرســم بكــل مــن الغــرض ا

  :واألدوات المستخدمة في الرسم، ومن أنواعه
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  .أقالم ألوان خشبية): ١٧(شكل رقم 

  
 ورق شـفاف، يـستخدم فـي شـف :Claque Paper) الـشفاف(  ورق الكلـك –
الخرائط عن خرائط األصل، أو يستخدم إلنشاء خرائط جديدة، يتميـز بأنـه ) نقل(

ًر الطقــس كـــالحرارة والرطوبـــة، إال أنــه يتـــأثر كثيـــرا بالميـــاه ًال يتــأثر كثيـــرا بعناصـــ
ًوالــدهون، كمــا أنــه قابــل للتكــسر، لــذلك عنــد حفظــه يفــضل أن يكــون مــستويا أو 
ًملفوفــا فــي شــكل أســطوانة، تــستخدم أقــالم التحبيــر للكتابــة عليــة أو الرســم، يوجــد 

ــــر المربــــع، ــــف أوزانــــه للمت ــــذلك تختل  منهــــا      منــــه أنــــواع حــــسب درجــــة شــــفافيته، ل
، ثــــــــــــــم          ٢م/ جــــــــــــــرام١٢٠ - ٢م/ جــــــــــــــرام٩٠ -٢م/ جــــــــــــــرام٧٠ - ٢م/ جــــــــــــــرام٥٠

  .، وأفضل أنواعه متوسط الوزن٢م/ جرام١٥٠
 أفــضل األنــواع منــه مــن لــه قابليــة قليلــة :White Paper الــورق األبــيض –

ًجدا لتأثير عناصر الطقس عليه، ويكون ملمسه ناعما، وال يتجعد عنـد اسـتخدام  ً
 عليـــه، الســيما األلـــوان المائيــة، مـــن أمثلتــه الـــورق المــستخدم فـــي خـــرائط األلــوان

  .األطالس
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ــواع أخــرى– ً يــستخدم أحيانــا أنــواع مــن القمــاش المــدعم بــالورق، أو القمــاش : أن
المقــوى لرســـم الخـــرائط، ويجـــب اســـتخدامه بحـــذر، وعنـــد الرســـم عليـــه يجـــب شـــده 

ًجيدا، وغالبا ما يستخدم لرسم الخرائط كبيرة الم   .ساحةً
  -:Drawing Tables طاوالت الرسم -ه 

  :      تتعدد طاوالت الرسم بتعدد طرق رسم الخرائط، منها
 هــي طــاوالت مــزودة بمــصابيح كهربائيــة وتكــون عــادة : طــاوالت شــف الخــرائط–

من نوع فلوريسنت، تغطى هذه اللوحات بلوح زجاجي سـميك بدرجـة يتحمـل فيهـا 
 ملــــــــم، ومــــــــن النــــــــوع       ٠,٦ ســــــــمكهضــــــــغط يــــــــد المــــــــستخدم، ويفــــــــضل أن يكــــــــون

الخرائط بـنفس مقيـاس الرسـم، سـواء ) نقل(الشفاف، تستخدم هذه الطاوالت لشف 
  .على ورق الكلك أو الورق األبيض

  . الحديثةإحدى طاوالت رسم الخرائط): ١٨(شكل رقم 
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 طاوالت خشبية، تتكون من عدة قطع متحركة، بحيث : طاوالت الرسم العادية–
كم فــي ارتفاعهــا أو درجــة ميلهــا فــي اتجــاه الــشخص المــستخدم لهــا، يمكــن الــتح

 ١,٠٠ويفضل أن تغطى بـألواح خـشبية بيـضاء، تتنـوع أحجامهـا فمنهـا الـصغير 
  .ً م تقريبا، ومنها الحجم الكبير الذي يتوافق مع حجم الخرائط٠,٨× 
 طـاوالت مـزودة بجهـاز حاسـوب، متعـددة األغـراض، : طاوالت الرسـم الحديثـة–
تخدم فيها برامج الحاسوب الخاصة برسـم الخـرائط، إضـافة إلـى االسـتخدامات تس

  ).١٨(التقليدية، شكل رقم 
 -:Classification of Mapsتصنيف الخرائط: ًثالثا

ً     تتنـــوع الخـــرائط كثيـــرا، ويـــرتبط هـــذا التنـــوع بأســـس مهمـــة للخريطـــة، أهمهمـــا 
المـساحات الـصغيرة، مقياس رسـمها، ومـضمونها، لـذلك جـاءت الخـرائط لتوضـح 

والمساحات الكبيرة، وبألوان ورموز مختلفة، ومهما اختلفت الخرائط فإن اإلجماع 
على تصنيفها يخضع لمعيارين رئيسيين هما، مقياس الرسم والمضمون، يوضـح 

  .ًمخططا ألنواع الخرائط) ١٩(الشكل رقم 
  -: تصنيف الخرائط حسب مقياس رسمها- ١

ثـر األسـس أهميـة فـي تـصنيف الخـرائط، ويـرتبط ذلـك     يعتبر مقياس الرسم أك
بالمـــــساحة التـــــي تمثلهـــــا الخريطـــــة، فكلمـــــا زادت مـــــساحة األرض التـــــي تمثلهـــــا 
الخريطة صغر مقياس رسمها، وكلما صغرت هذه المـساحة كبـر مقيـاس الرسـم، 
أي أن العالقة عكسية بين مقياس الرسم ومساحة األرض التي تمثلها الخريطـة، 

 الرسم من الضرورات المهمة للخريطة، إذ به يتم قياس المسافات ويعتبر مقياس
والمــساحات، وهمــا عنــصران أساســيان للخريطــة، وحــسب مقيــاس رســم الخريطــة 

  :تقسم الخرائط إلى
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  مخطط ألنواع الخرائط): ١٩(شكل رقم 

  ترسـم بمقيـاس رسـم صـغير، لتوضـح منطقـة ):العالميـة( الخرائط المليونية – أ
  :مساحة، كالعالم، أو جزء منه ،منها نوعانكبيرة ال

  .ً وهي الخرائط المرسومة بمقياس رسم صغير جدا: خرائط األطالس–
  .ً وهي الخرائط المرسومة بمقياس رسم صغير نسبيا: خرائط الحائط–

   وترسم الخرائط المليونية لتوضيح منطقة كبيرة المساحة، كالعالم، أو لقارة، أو 
وبالتالي فإن التفاصيل التي توضحها هذه الخرائط تكون عامة إلقليم، أو لدولة، 

ــــضاح كــــل التفاصــــيل عليهــــا، عندئــــذ تكــــون مزدحمــــة     ومبــــسطة، إذ ال يمكــــن إي
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ًجـــدا، األمـــر الـــذي يـــشوه منظرهـــا، لتوضـــيح فكـــرة التقـــسيم بمقيـــاس الرســـم، نـــذكر 
  :اآلتي

 سـم ٤٠ × ٢٠علـى لوحـة أبعادهـا ) طبيعية أو بشرية(  لرسم خريطة العالم –أ 
  .١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ : ١ًمثال، فإن مقياس رسمها يكون 

علــــــى لوحــــــة قريبــــــة مــــــن       ) جــــــزء مــــــن العــــــالم( لرســــــم خريطــــــة قــــــارة أســــــيا –ب 
ً ســــــم مــــــثال، فــــــإن مقيــــــاس رســــــمها قــــــد يــــــصل        ٣٥ × ٢٥المــــــساحة الــــــسابقة ، 

  .٣٥ ٠٠٠ ٠٠٠ : ١إلى 
)              مـــــــــن قـــــــــارةإقلـــــــــيم أو جـــــــــزء ( لرســـــــــم خريطـــــــــة لـــــــــشبه الجزيـــــــــرة العربيـــــــــة –ج 

ـــــاس رســـــمها قـــــد يـــــصل          ـــــا، فـــــإن مقي ًعلـــــى نفـــــس مـــــساحة اللوحـــــة الـــــسابقة تقريب
  .١٥ ٠٠٠ ٠٠٠ : ١إلى 

 لرسم خريطة دولة مثل فلسطين، مصر، إيطاليا، وغيرها علـى نفـس اللوحـة –د 
  . أو نحوه٢ ٠٠٠ ٠٠٠ : ١السابقة فإن مقياس رسمها قد يصل إلى 

السابقة أن المقاييس السابقة كلها تقـع فـي األعـداد المليونيـة     نجد من األمثلة 
، لكــن الحــظ أن قيمــة هــذا الطــرف )المــسافة علــى الطبيعــة(للطــرف الثــاني منهــا 

تقــل بنقــصان المــساحة التــي تمثلهــا الخريطــة، تتميــز الخــرائط المليونيــة بــصفات 
  :عامة، أهمها

ًان، أو الـــنقط، وغالبـــا مـــا  تمثـــل الظـــاهرات عليهـــا بواســـطة الرمـــوز، أو األلـــو– ١
  .تكون الرموز المستخدمة فيها نوعية ال كمية

ً غالبـــا ال تمثـــل الرمـــوز المـــستخدمة فيهـــا الحجـــم الحقيقـــي للظـــاهرات، وفـــي – ٢
  .معظم الحاالت تكون مساحة الرمز أكبر من المساحة الحقيقية للظاهرة

ة نــسبية إلــى بــصور) تــدرجها( تظهــر الزيــادة أو النقــصان فــي حجــم الظــاهرة – ٣
  .ًحد ما نظرا لصغر مساحة الخريطة وكبر مساحة المنطقة
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ـــــــــة                  ـــــــــوع مـــــــــن الخـــــــــرائط خريطـــــــــة العـــــــــالم المليوني     يـــــــــدخل ضـــــــــمن هـــــــــذا الن
  .، ومن تقسيماتها الخرائط نصف المليونية) ١ ٠٠٠ ٠٠٠ : ١( 
  -: الخرائط الطبوغرافية– ب

مــساحتها أصــغر مــن تلــك التــي تمثلهــا    ترســم الخــرائط الكنتوريــة لبيــان منــاطق 
الخـــرائط المليونيـــة، كـــأن تكـــون دولـــة صـــغيرة، أو مدينـــة أو محافظـــة، إلـــى غيـــر 
ذلــك، وعــادة تتكــون خريطــة الدولــة مــن عــدة لوحــات مــن الخــرائط الطبوغرافيــة، 

  :تتميز الخرائط الطبوغرافية باألتي
  .٢٥ ٠٠٠  :١ إلى١٠٠ ٠٠٠ : ١ يتراوح مقياس رسمها بصورة أساسية بين–
، لتوضــيح ذلــك نــذكر ) أ( قــد تتجــاوز حــدود مقيــاس رســمها الــواردة فــي البنــد –

  :األمثلة اآلتية
 عنـد رســم خريطــة طبوغرافيـة لمدينــة كبيــرة كالقـاهرة أو نيويــورك أو لنــدن، فــإن -

، أو أصــغر، وذلــك ألن مــساحاتها ٢٥٠ ٠٠٠: ١مقيــاس رســمها قــد يــصل إلــى 
  .كبيرة

 سـم ٥٠ × ٣٠علـى خريطـة أبعادهـا ) فلـسطين(غزة  عند رسم خريطة لقطاع -
، لكـــن عنـــد رســـمه علـــى لوحـــة  ١٠٠ ٠٠٠: ١ًتقريبـــا فـــإن مقيـــاس رســـمها يكـــون 

  .٢٠ ٠٠٠: ١ًأكبر، فإنه يكون أكثر وضوحا بمقياس رسم 
فــأن مقيـــاس رســمها قـــد يــصل إلـــى   ) ٢كـــم٧٢( عنــد رســـم خريطــة لمدينـــة غــزة -
  .ً، ألن مساحتها صغيرة نسبيا١٠ ٠٠٠: ١
 توضــح الظــاهرات الجغرافيــة فــي هــذه الخــرائط باســتخدام الرمــوز بأنواعهــا، – ٣

ًالكميــــة والنوعيــــة والتــــصويرية، وتظهــــر فيهــــا تفاصــــيل كثيــــرة، نظــــرا لبيــــان كــــل 
  :الظاهرات الطبيعية والبشرية، من أمثلة رموز هذه الخرائط

طــوط بــاللون البنــي الفــاتح، مــع تمييــز خ) المناســيب( ترســم خطــوط الكنتــور-* 
  .ًالكنتور الرئيسة بلون بني أكثر سمكا، وهي رموز خط كمية
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 ترســم الطــرق بــالخطوط الحمــراء والــصفراء حــسب درجاتهــا، فــي حــين ترســم -* 
الــــسكك الحديديــــة بــــالخطوط الــــسوداء المقطعــــة، أمــــا الحــــدود الــــسياسية فترســـــم 

  .بالخطوط الحمراء الممزوجة باللون األسود، وجميعها رموز خط
المطـــارات والمــوانئ والمنـــشآت المدنيـــة باســتخدام رمـــوز نوعيـــة، أو  توضــح -* 

  .تصويرية دالة عليها
  .ً كثيرا ما تستخدم فيها الرموز الهندسية، بصورتها الكمية والنوعية-* 
ً كلمــا صــغر مقيــاس رســمها تــصبح الرمــوز فيهــا أكثــر ازدحامــا، نظــرا لكبــر -*  ً

  .المساحة وكثرة التفاصيل
  :رائط الطبوغرافية     من أنواع الخ

 ترسـم لبيـان مـا يمكـن بيانـه مـن ظـاهرات : الخرائط الطبوغرافية عامة الغـرض–
طبيعيـــة وبـــشرية، يـــدخل ضـــمنها خـــرائط اســـتخدام األرض، والخـــرائط الـــسياحية، 

  .والزراعية، والصناعية، تتميز هذه الخرائط بكثرة الرموز المستخدمة فيها
 ظـاهرة، وهـي الخـرائط التـي ترسـم لبيـان:  الخرائط الطبوغرافية خاصـة الغـرض–

أو ظاهرات محددة، وتكـون الرمـوز فيهـا مخصـصة، ومحـددة بنـوع الظـاهرة التـي 
ًتمثلها الخريطة، وتكون الرموز أكثر وضوحا، وأقل ازدحاما ً.  

 ترســم لبيــان الحــدود بمختلــف أنواعهــا، إداريــة : الخــرائط الطبوغرافيــة اإلداريــة–
م اإلداريـة والـسياسية لهـذه الوحـدات، تـستخدم فيهـا وسياسية، كما توضح العواصـ

  .ًرموز الخط، والرموز الهندسية كثيرا
 ترسـم لخدمـة النـواحي العـسكرية واألمنيـة، إذ : الخـرائط الطبوغرافيـة العـسكرية–

تظهـــر المواقـــع االســـتراتيجي، والمطـــارات والقواعـــد العـــسكرية، إضـــافة إلـــى بيـــان 
 تخـدم هـذه النـواحي، كمـا توضـح الطـرق البريـة المنشآت العـسكرية واألمنيـة التـي

والبحرية والسكك الحديدية التي تخدم النواحي العسكرية، إضافة إلـى أنهـا تظهـر 
ًحقــول األلغــام، والمنــاطق الممنــوع دخولهــا أمنيــا، ونظــرا لمــا تحويــه هــذه الخــرائط  ً
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 من أمور مهمة وأسرار دولة، فـإن اسـتخدامها يقتـصر علـى فئـات معينـة تحـددها
  .الدولة

  -):كبيرة مقياس الرسم( الخرائط التفصيلية -ج 
ً   ترســـم الخـــرائط التفـــصيلية لبيـــان منـــاطق صـــغيرة المـــساحة، تكـــون جـــزءا مـــن 
مــساحة الخــرائط الطبوغرافيــة، وبــذلك فإنهــا تظهــر كــل التفاصــيل الموجــودة علــى 
 سطح األرض، تشمل كل الظاهرات الطبيعية والبشرية، لذلك ترسم بمقياس رسـم

أكبر من مقياس رسم الخرائط الطبوغرافية، وعـادة مـا يكـون مقيـاس رسـمها أكبـر 
، تقاس المساحات والمـسافات عليهـا بدقـة، إذ تكـون التفاصـيل ١٠ ٠٠٠: ١من 

ًدقيقة، تستخدم في هـذه الخـرائط الرمـوز التـصويرية كثيـرا لتـسهل التعـرف عليهـا، 
  :واعهامن أنولوجود مساحة كافية على الخريطة لبيانها، 

 ترســم لبيـــان المنــاطق الـــسكنية وغيــر الـــسكنية داخــل المـــدن، : خــرائط المـــدن –
ًتــسمى أحيانــا خــرائط تفريــد المــدن، وقــد تتكــون هــذه الخــرائط مــن لوحــات توضــح 

ًمثال، يتم توضيح قطع األراضي ) فلسطين(الضواحي واألحياء، وفي مدينة غزة 
لـسطينيين داخـل غـزة، كمـا يظهـر والقسائم، والبلوكات في معسكرات الالجئـين الف

  .فيها كل التفاصيل األرضية مثل الروبيرات، ومناطق الخدمات، إلى غير ذلك
ً تــسمى أيــضا خــرائط فــك الزمــام، ترســم بمقيــاس ):الزراعيــة( الخــرائط الريفيــة –

، تظهــر هــذه الخــرائط البــساتين والمــزارع، ٢٥٠٠: ١رســم كبيــر، عــادة مــا يكــون
نهــــار إن وجــــدت، كمــــا تظهــــر آبــــار الميــــاه، ومنــــاطق وقنــــوات الــــري، وروافــــد األ

الخدمات الزراعية من جمعيات زراعية، ومصانع تعتمد علـى المنـشآت الزراعيـة 
ًوالحيوانية، تستخدم فيها كثيرا الرموز التصويرية الدالة على نوع المزروعات، أو 

  .الحيوانات، إلى غير ذلك
  
  



 

 - ٥٠ -

  -: تصنيف الخرائط حسب مضمونها - ٢
ل مـــضمون الخـــرائط الظـــاهرة أو الظـــاهرات التـــي تمثلهـــا الخريطـــة، ولمـــا     يمثـــ

كانت توضح هذه الظاهرات في صـورة رمـوز مختلفـة، فـإن تعـددها فـي الخريطـة 
الواحـــدة يعنـــي كثـــرة الظـــاهرات التـــي توضـــحها الخريطـــة، ولتخفيـــف التـــزاحم فـــي 
الرمــــوز التــــي تمثــــل المــــضمون، قــــسمت الخــــرائط حــــسب مــــضمونها إلــــى أنــــواع 

  .مختلفة
  : تنقسم إلى نوعين: تقسم الخرائط حسب استخدامها– أ
 ترســم لبيـان منطقــة بهــا ظــاهرات :General maps خــرائط عامــة الغــرض –

ًمتعـــــددة، قـــــد تكـــــون طبيعيـــــة أو بـــــشرية، أو كليهمـــــا، غالبـــــا مـــــا تكـــــون الرمـــــوز 
من ًالمستخدمة فيها نوعية، وأكبر من حجم الظاهرة، تستخدم فيها األلوان كثيرا، 

ـــة، وبعـــض الخـــرائط الطبوغرافيـــة، معظـــم هـــذه الخـــرائط  أمثلتهـــا الخـــرائط المليوني
  .توضيحية ال تفصيلية

 ترسـم لبيـان ظـاهرة أو ظــاهرتين، :Special maps خـرائط خاصـة الغـرض –
ًيعني ذلك أن عدد الظاهرات التي تمثلها الخريطة قليل، تكون أكثر وضوحا من 

يهــا الرمــوز الموضــحة للمــضمون مــن حيــث الخــرائط عامــة الغــرض، لــذلك تقــل ف
ًالنــوع والعــدد، غالبــا مــا تعطــي انطباعــا عــن حجــم الظــاهرات ومكانهــا، مــن أجــل  ً
ـــة بأنواعهـــا  ـــة، مـــن أمثلتهـــا الخـــرائط الطبوغرافي ذلـــك تـــستخدم فيهـــا الرمـــوز الكمي

  .المختلفة
 تقسم الخرائط حسب نوع المـضمون : تقسيم الخرائط حسب نوع المضمون– ب

  :إلى
 يمثـــل مـــضمونها ظـــاهرة أو ظـــاهرات :Physical mapsخـــرائط طبيعيـــة  –

 المنــــاخ والطقــــس ط وخــــرائ، Relief Mapsطبيعيــــة، منهــــا خــــرائط التــــضاريس
Climate And Weather maps، والخرائط الجيولوجية Geologic maps، 
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 إلـى غيـر ذلـك، ترسـم ،Oceanographic Mapsوخـرائط البحـار والمحيطـات 
يـــان منطقـــة صـــغيرة المـــساحة أو كبيـــرة، كلمـــا صـــغرت مــــساحة هـــذه الخـــرائط لب

  .المنطقة التي توضحها الخريطة كلما زادت التفاصيل الخاصة بالظاهرة
 ترسم لبيان التوزيع الجغرافي للظاهرات :Humanity Maps خرائط بشرية –

 ومــــا يــــرتبط بهــــا مــــن ،Population Mapsالبــــشرية، منهــــا خــــرائط الــــسكان 
 مثــــل الهجــــرات الــــسكانية، والــــسالالت ، إلــــى غيــــر ذلــــك، ثــــم توزيعــــات مختلفــــة،

 ومــا يــرتبط مــن توزيعــات بهــا ، مثــل ،Economic Mapsالخــرائط االقتــصادية 
ًحركة المنتجات، وحركة المواد الخام، وأماكن تواجدها، من أنواعها أيضا خرائط 

Constructionاإلنـــــــــــــــــشاءات   Maps، وخـــــــــــــــــرائط النقـــــــــــــــــل والمواصـــــــــــــــــالت 
Transportation maps،إلى غير ذلك .  

ً    يستخدم لتوضيح هذه الظاهرات الرموز النوعية والكمية كثيرا، كذلك تستخدم 
رموز الخط، والرموز الهندسية، إضافة إلى أنه يمكن استخدام األلوان والتظليـل، 

  .يتوقف استخدام هذه الرموز على الهدف من إنشاء الخريطة
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  الثانيالفصل 
  مقياس الرسم ووحدات القياس

تتبــاين مــساحات الخــرائط لتوضــح منــاطق متباينــة المــساحة علــى ســطح   
و بحجـم خـرائط األطـالس أو األرض، فقد ترسـم بحجـم خـرائط الحـائط أو أكبـر، أ

أصـغر، وســواء كبـرت أو صــغرت مــساحة الخريطـة، فإنهــا ترسـم لتوضــح منطقــة 
معينـة، ولتحقيـق أهـداف موضــوعة لهـا، وقـد ترسـم الخــرائط لتوضـيح العـالم كلــه، 

  … أو لقارة، أو لدولة، أو لجزء من الدولة، وهكذا 
احة ومهمــــا كانــــت مــــساحة الخريطــــة فإنــــه ال يمكــــن رســــمها بــــنفس مــــس  

ٕالمنطقــة المرســـومة لهــا، وانمـــا ترســـم بــصورة مـــصغرة عنهـــا، وبــذلك يكـــون بينهـــا 
 ،وبـــين المنطقـــة التـــي توضـــحها عالقـــة تـــصغير، تـــسمى مقيـــاس رســـم الخريطـــة

 المــسافة علــى الطــرف األول منهــا مثــلويكتــب مقيــاس الرســم فــي صــورة نــسبة، ي
ا علــــى ســــطح الخريطــــة، ويمثــــل الطــــرف الثــــاني المــــسافة الحقيقيــــة المنــــاظرة لهــــ

  .األرض
  :Measuring Unitsوحدات القياس : ًأوال

 وحـدات قيـاس مختلفـة، ال بـد علىيعتمد مقياس الرسم في طرفي نسبته   
وأن نـــذكرها للقـــارئ بنوعيهـــا اإلنجليـــزي والفرنـــسي، حتـــى يـــتمكن مـــن اســـتخدامه 
بمجاالتـــه المختلفـــة، وقـــد تـــم وضـــع هـــذه الوحـــدات فـــي جـــداول منفـــصلة لتـــسهيل 

  .تتبعها
  :English Measures Unitsوحدات القياس اإلنجليزية  - ١

، وتعتبـــر البوصـــة  وحـــدات القيـــاس االنجليزيـــة)١(يوضـــح الجـــدول رقـــم 
وحــدة القيــاس األساســية فيهــا، فــي حــين يعتبــر الميــل أكبرهــا، أمــا الميــل البحــري 

  .البحريةفهو وحدة قياس تتعلق بالمياه 
  



 

 - ٥٦ -

   .وحدات القياس اإلنجليزية) ١(جدول رقم 
  ما يقابلها من نفس وحدات القياس  وحدة القياس

  )ft     1/12   (  قدم          ١/١٢  )inch   1( بوصة           ) ١(
  ) .in    12    (  بوصة          ١٢  )foot   1( قدم              ) ١(
  ).ft    3  (        قدم              ٣   )yard  1  (    ياردة       ) ١(
  ).in    36      (  بوصة         ٣٦   )yard   1(   ياردة         ) ١(
  )Chain    1   (   جنزير          ١  )Rods – Poles  4(    رد ) ٤(
  ).yd    220  (     ياردة        ٢٢٠  )Furlong   8  (  فورلنج   ) ١(
  )Mile    1     (  ميل             ١  )Furlong    8   ( فورلنج  ) ٨(
  ).in    63360   (   بوصة  ٦٣٣٦٠  )Mile    1(ميل             ) ١(
  ).yd    1760  (     ياردة     ١٧٦٠  )Mile    1(ميل             ) ١(
  ).ft   5280  (    قدم         ٥٢٨٠  )Mile    1(ميل             ) ١(
  ).ft   6080     (  قدم        ٦٠٨٠   بحريميل) ١(
  )Mile 1.1515 (  ميل بري١,١٥١٥  ميل بحري ) ١(
  :French Measures Unitsوحدات القياس الفرنسية  - ٢

، ويعتبـر الـسنتيمتر وحـدة القيـاس األساسـية، ) ٢( الجدول رقـم هايوضح
  .أكبرهافي حين يعتبر الكيلو متر 

  .وحدات القياس الفرنسية) ٢(جدول رقم 
  ات قياسما يقابلها من وحد  وحدة القياس

  )Millimeters    10   (       ملليمتر ١٠  )١Centimeter (          سنتيمتر) ١(
  )Centimeter    10   (       سنتيمتر ١٠  )Decimeter ١(          ديسيمتر ) ١(
  )Centimeter    100 (       سنتيمتر١٠٠  )Meter    1    (      متر        ) ١(
  )Decimeter    10  (        ديسيمتر  ١٠  )Meter    1   (      متر         ) ١(
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  ).K.m 1/1000(         كيلو متر١/١٠٠٠  )Meter    1 (      متر           ) ١(
  )Meter    1000(       متر        ١٠٠٠  )1Kilometer(          متر كيلو ) ١(
  ) .Cent 100000 (   نتيمتر   س١٠٠٠٠٠  )1Kilometer (          متركيلو ) ١(
  )Mile    ٠0.62137 (     ميل ٠,٦٢١٣٧  )1Kilometer (          متركيلو ) ١(
  ).yd    1.0936 (         يا ردة  ١,٠٩٣٦  )Meter 1      (         متر      ) ١(

 :)٣(، جدول رقم Area Measuresوحدات قياس المساحة اإلنجليزيةِ  -٣
 حدات قياس المساحة اإلنجليزيةو): ٣(جدول رقم 

  ما يقابلها من وحدات قياس مساحية  وحدة قياس المساحة
  ).sq. In    144    (     مريعة بوصة ١٤٤  )sq. foot    1 (    قدم مربع       ) ١(
  ).sq. Ft    9       (    قدم مربع         ٩  )sq. yard    1   (      مريعةياردة ) ١(
  ).sq.yds   30.25(     مريعة ياردة ٣٠,٢٥  )sq. Rod-Poles 1(      ع رد مرب) ١(
  )Rod-Poles    40 (      رد           ٤٠  )Roods    10        (  روود    ) ١٠(
  )Roods    4         (     روود          ٤  )Acre    1         (   أيكر        ) ١(
  )Acres    640   (    أيكر           ٦٤٠  )sq. Mile    1   (    ميل مربع   ) ١(

  :French area Measuring Unitsوحدات قياس المساحة الفرنسية
  )٤( في جدول رقم هاتم وضع

   .وحدات قياس المساحة الفرنسية) ٤(جدول رقم 
  ما يقابلها من وحدات مساحية  وحدة قياس المساحة

ً مترا مربعا١٠٠٠  دونم) ١( ً  
ًو مترا مربعاكيل) ١(   ً دونما ١٠٠٠  ً
ًكيلو مترا مربعا) ١( ً مترا مربعا١٠٠٠٠٠٠  ً ً  
ًكيلو مترا مربعا) ٤,٢(    فدان مصري ١  ً
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  :مقارنة وحدات قياس المسافة اإلنجليزية بالفرنسية - ٤
وحـــدات القيــــاس اإلنجليزيـــة ومـــا يقابلهـــا مــــن ) ٥(يوضـــح الجـــدول رقـــم 

  .الفرنسيةوحدات القياس 
  .مقارنة وحدات القياس اإلنجليزية بوحدات القياس الفرنسية) ٥(جدول رقم 

  ما يقابلها بالمتر  ما يقابلها بالسنتيمتر  وحدة قياس المسافة اإلنجليزية
  ً    مترا٠,٠٢٥٤  ً        سنتيمترا ٢,٥٤  ).in    1    (    بوصة       ) ١(
  ً مترا٠,٣٠٤٨٠  ً      سنتيمترا٣٠,٤٨  ).ft   1   (        قدم         ) ١(
  ً مترا٠,٩١٤٣٩٩  ً   سنتيمترا٩١,٤٣٩٩  )yard    1 (    ياردة         ) ١(
  ً       مترا ٥,٠٣  ً      سنتيمترا٥٠٣,٠  )1Rod-Pole-Perch(    رد)١(
  ً     مترا٢٠,١٢  ً      سنتيمترا٢٠١٢  )Chain    1   (    جنزير   ) ١(
  ً مترا٢٠١,١٦٨    )Furlong    1(    فورلنج   ) ١(
  ً مترا١٦٠٩.٣٤    )Mile   1       (   ميل     ) ١(
  ً مترا١٨٥٣,١٨    ميل بحري) ١(

  -:مقارنة وحدات قياس المساحة اإلنجليزية بالفرنسية- ٥
   . لمقارنتها)٦( الجدول رقم  بياناتيمكن تتبع

مقارنة وحدات قياس المساحة اإلنجليزية بوحدات قياس ) ٦(جدول رقم 
  .حة الفرنسيةالمسا

  ما يقابلها من وحدات مساحية أخرى  وحدة قياس المساحة

  ٢   سم٦,٤٥١٦  ).sq. In    1   (مريعةبوصة ) ١(
     ديسيمتر مربع٩,٢٩٠٣  ).sq. Ft    1(قدم مربع        ) ١(
   ٢   سم٠,٨٣٦١٣  ).sq. Yd    1(ياردة           ) ١(
  ٢   سم٩٢٩,٩٠٣  ).sq. Ft    1   (   قدم مربع      ) ١(
  ٢   م٢,٥٢٩٣  ).sq.Rod    1 ( رد مربع   ) ١(
     أيكر ١٠,١١٧  )Rood    1(روود             ) ١(
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  هكتار   ٠,٤٠٤٦٨  )Acre    1(أيكر             ) ١(
  ٢   م٤٠٤٦,٨  )Acre    1(أيكر             ) ١(
     دونم٤,٠٤٦٨  )Acre    1(أيكر             ) ١(
     دونم٤,٢  )Acre 1.038   ( أيكر  ) ١,٠٣٨(
  هكتار   ٢٥٩  )sq. Mile    1  ( ميل مربع   ) ١(
   ٢   م١٠٠٠٠  )sq. hectare    1 (    هكتار) ١(
     دونم١٠  )sq. hectare    1 (    هكتار) ١(

  من تجميع المؤلف) ٦-١(مصدر الجداول من 
  -:تحويل الوحدات- ٦

 فــي كثيــر مــن الحــاالت يــل الوحــدات الطوليــة والمــساحية   قــد يحتــاج األمــر تحو
المـساحية، وقــد يكــون التحويـل مــن نظــام قيـاس إلــى آخــر، أو مـن وحــدات قيــاس 

  :إلى أخرى من نفس نظام القياس، ولتوضيح ذلك نوضح اآلتي
 يجــب أن نعلــم أن مــا يــربط النظــامين الفرنــسي واالنجليــزي هــو أن البوصــة – ١

  . سم ٢,٤٥ تعادل) اإلنش(الواحدة 
 يــــتم التحويــــل مــــن وحــــدات القيــــاس األكبــــر إلــــى وحــــدات القيــــاس األصــــغر – ٢

  :ًبالضرب في قيمة هذه الوحدات، فمثال
، وهــي قيمــة األمتــار فــي ١٠٠٠كــم إلــى متــر يــتم بالــضرب فــي ٥ عنـد تحويــل -

  .كل كيلومتر
  .م ٥٠٠٠ = ١٠٠٠ × ٥= كم ٥
ــــتم بالــــضرب فــــي ٣ وعنــــد تحويــــل - ــــاردات ي ــــى ي ، وهــــي قيمــــة ١٧٦٠ ميــــل إل

  .الياردات في كل ميل
  . ياردة٥٢٨٠ = ١٧٦٠ × ٣=  ميل ٣  -
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 يتم تحويل وحدات القياس األصـغر إلـى وحـدات قيـاس أكبـر بالقـسمة علـى – ٣
  :ًقيمة هذه الوحدات، فمثال

  .١٠٠٠ عند تحويل األمتار إلى كيلومترات، يتم ذلك بالقسمة على -
  .٦٣٣٦٠بالقسمة على  وعند تحويل البوصات إلى أميال يتم -
  .١٠٠ ٠٠٠ وعند تحويل السنتيمترات إلى كيلومتر، يتم بالقسمة على -
ً تعامل وحدات المساحة عند تحويلها أيضا بالضرب أو القسمة، لكن يجـب – ٤

أن تعلم أنه عند تحويل وحدات المسافة إلى وحدات المساحة يجب تربيعهـا، أي 
  .ضربها في نفسها

  :خريطةمقياس رسم ال: ًثانيا
  :مفهوم مقياس الرسم

هو العالقة التي تربط المـسافات علـى الخـرائط ومـا يقابلهـا مـن مـسافات   
حقيقية علـى سـطح األرض، وبـذلك تكـون هـذه العالقـة نـسبية، تـربط بـين نـوعين 

 صـغير ويـرتبط بمـساحة الخريطـة، واآلخـر كبيـر ويتعلـق أحـدهمامن المـسافات، 
 وفي هذا الصدد ال بد مـن ذكـر المالحظـات ،بالمنطقة التي رسمت لها الخريطة

  -:اآلتية
ترســــم الخــــرائط علــــى مــــساقط جغرافيــــة تتكــــون مــــن خطــــوط الطــــول ودوائــــر  -١

العــرض، وال تتحقــق جميــع الخــصائص الجغرافيــة لــسطح األرض، بمعنــى أنــه ال 
علــى مــسقط يحقــق نفــس ) العــالم(يمكــن تمثيــل كــل مــساحة علــى الكــرة األرضــية 

 وبــذلك فإنــه يحــدث تــشويه لــشكل األرض ، األرضالخــصائص الحقيقيــة لــسطح
 ،نحــو األطـــراف) المــسقط(ًالمرســوم علــى الخريطــة، ابتــداء مـــن مركــز الخريطــة 

الخريطــة، ويكــون مقيــاس الرســم ويجــب أن تراعــى هــذه الناحيــة فــي مقيــاس رســم 
  .أكثر دقة عند مركز الخريطة، تقل دقته كلما اتجهنا نحو األطراف
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ًدودا فـــــي الخـــــرائط المرســـــومة لمنـــــاطق صـــــغيرة يكـــــون مقـــــدار التـــــشويه محـــــ -٢
ة، كالمدينــة أو القريــة، أو لجــزء مــن الدولــة، وبالتــالي فــإن مقــدار التــشويه ساحالمــ

  .ًفي مقياس الرسم يكون محدودا بين مركز الخريطة واألطراف
يجــب أن توضــح الفروقــات فــي التــشويه بــين الخريطــة وســطح األرض علــى  -٣

كـــــن تطبيـــــق مفهـــــوم مقيـــــاس الرســـــم بـــــشكله دوائـــــر العـــــرض المختلفـــــة، حتـــــى يم
  .الصحيح

تعني المالحظات السابقة أنـه يجـب االهتمـام بدقـة مقيـاس الرسـم، مـن حيـث     
حساب بيانات طرفي نـسبته، ورسـمه، واسـتخدامه، مـن أجـل الوصـول إلـى نتـائج 

  .بواسطته المحسوبةحقيقية فيما يتعلق بالمسافات 
التـي تـربط  المـسافات فـيبة التـصغير ونخرج مما سبق أن مقيـاس الرسـم هـو نـس

 ويقـــاس الطـــرف األول مـــن هـــذه النـــسبة بوحـــدات ، الخـــرائط وســـطح األرضبـــين
، فــي حــين يقــاس الطــرف الثــاني منهــا ) البوصــةأوالــسنتيمتر (القيــاس األساســية 

، ويتوقف ذلك على ) الميل وأجزائه/الكيلو متر وأجزائه (بوحدات القياس األكبر 
المـــستخدمة فـــي الدولـــة الـــصانعة للخريطـــة، أو المـــستخدمة نـــوع وحـــدات القيـــاس 

  .لها
  :Using of Maps Scalesاستخدامات مقياس الرسم 

  :فييستخدم مقياس الرسم   
يــستخدم فــي حــساب المــسافات إمــا علــى الخريطــة أو علــى ســطح األرض،  -١

  .الخريطة، ومقياس رسم أحداهما بمعلومةويتم هذا 
 بمعلومــةة مجهولــة مقيــاس الرســم، يــستخدم فــي حــساب مقيــاس رســم خريطــ -٢

  .األولىخريطة أخرى معلوم مقياس رسمها، ويظهر فيها جزء من الخريطة 
ـــات المـــسافات  -٣ ـــوفرت بيان ـــى الخـــرائط، إذا ت يـــستخدم فـــي توقيـــع األطـــوال عل

  .فيهاالحقيقية بين النقط الموجودة 
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ًيــستخدم أيــضا فــي حــساب المــساحات الحقيقيــة مــن الخــرائط بواســطة طــرق  -٤
فــة منهــا تخطيطيــة أو آليــة، أو مباشــرة عــن طريــق العالقــات الرياضــية مختل

  .الهندسية
يفيـــد فـــي رســـم المقـــاطع البيانيـــة للمـــشاريع الهندســـية المختلفـــة، ســـواء كانـــت  -٥

  .جيومورفولوجيةطولية أو عرضية، أو كانت لظاهرات 
ًيـــستخدم أيـــضا فـــي أغـــراض عـــسكرية بـــين مواقـــع الهجـــوم والـــدفاع، وضـــمن  -٦

  .القذائف إطالق  ومسافاتية يدخل فيها زوايا واتجاهعمليات حساب
ًمــن اســتخداماته أيــضا حــساب المــسافات المقطوعــة فــي زمــن معــين، ويفيــد  -٧

  .والسفرذلك في أغراض السياحة 
 تعــدد االســتخدامات الــسابقة نجــد أن مقيــاس الرســم ضــروري للخريطــة  مــن  

  . و يجب أن يرفق بها 
  -:أنواع مقاييس الرسم

ييس الرســم مــن خريطــة إلــى أخــرى، ويتوقــف ذلــك علــى دقــة تختلــف مقــا  
ً وعمومـــا تقـــع مقــاييس الرســـم فـــي ،القيــاس بهـــا، والمــساحة التـــي تمثلهـــا الخريطــة

  -):٢٠(مجموعتين، شكل رقم 
  .Numerical Scalesمقاييس الرسم العددية  :األولى
  .Graphical Scalesمقاييس الرسم الخطية  :الثانية

يل هــذه المقــاييس ال بــد مــن ذكــر المالحظــات وقبــل الخــوض فــي تفاصــ  
  -:اآلتية

يوضـــع مقيـــاس الرســـم فـــي خــــرائط األطـــالس، وخـــرائط الحـــائط األساســــية،  - ١
والصادرة عن دوائر مـساحة رسـمية بحالتيـه، العدديـة والخطيـة، وتتوقـف الـصورة 

  -:التاليالخطية على المساحة التي تمثلها الخريطة على النحو 
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  طط ألنواع مقاييس الرسممخ): ٢٠(شكل رقم 

  
 يوضــع بجانــب مقيــاس الرســم العــددي المقيــاس الخطــي الــشبكي، أو البــسيط -أ

  ).التفصيلية(المرسوم بدقة معينة في الخرائط كبيرة مقياس الرسم 
 يوضـــع بجانـــب مقيـــاس الرســـم العـــددي مقيـــاس الرســـم الخطـــي الـــشبكي، أو -ب

  .رافيةالطبوغمقياس الرسم الخطي المقارن في الخرائط 
 يوضـــع بجانـــب مقيـــاس الرســـم العـــددي مقيـــاس الرســـم الخطـــي المقـــارن فـــي -ج

  .العالمالخرائط المليونية، والتي ترسم لمنطقة واسعة المساحة كدولة أو قارة أو 
ال يفــضل كتابــة مقيــاس الرســم العــددي فــي الخــرائط المنقولــة عــن الخــرائط  - ٢

ٕكتــب أو األبحـاث وغيرهــا، وانمــا ، كــالخرائط المرسـومة فــي ال)الرســمية(األساسـية 
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يحــول هــذا المقيــاس إلــى مقيــاس رســم خطــي، ويــتم ذلــك ألن هــذه الخــرائط قابلــة 
  .قيمتهللتكبير أو التصغير بحيث يفقد مقياس الرسم العددي 

يحول مقياس الرسم العددي إلى مقياس رسم خطي زمني في الخرائط التي  - ٣
  .بالمسافةنة الزمن تستخدم للسفر أو السياحة، بحيث يتم مقار

  -:Numerical Scaleمقياس الرسم العددي  - ١
يتكون مقياس الرسم العددي في طرفي نسبته من عددين، يمثل الطـرف   

األول المــسافة علــى الخريطــة، ويمثــل الطــرف الثــاني المــسافة المقابلــة لهــا علــى 
 طرفيـــــه بوحـــــدات القيـــــاس ويكتـــــب مقيـــــاس الرســـــم العـــــددي فـــــي. ســـــطح األرض

   .، سواء كتب التمييز أم لم يكتب)اإلنش(سية، السنتيمتر أو البوصة األسا
  -:أنواع مقياس الرسم العددي

  :Direct Scaleمقياس الرسم العددي المباشر  - ١
أبــسط أنــواع مقــاييس الرســم، حيــث يكتــب تمييــز وحــدات القيــاس الممثلــة 

ويعنــي ، - وحــدات القيــاس األساســية -لطرفــي نــسبته إمــا بالــسنتيمتر أو البوصــة
ذلك أن مقياس الرسم المباشر يقيس المسافات إما بوحدات القياس اإلنجليزية أو 

  -:نقولالفرنسية، كأن 
  ً كيلو مترا ١   :ًسنتيمترا ١

  ً ميال ١   :بوصة ١  :أو
تكـون  فإنهـاوعند كتابة مقاييس الرسم السابقة بوحدات القياس األساسية   

  -:على سبيل المثال
   .سم١٠٠٠٠٠= ً كيلو مترا    ١ :حيث سم، ١٠٠٠٠٠ :سم ١  
  . بوصة٦٣٣٦٠=  ميل  ١ :حيث بوصة، ٦٣٣٦٠ :بوصة ١        
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  :Indirect Scaleمقياس الرسم العددي غير المباشر  -أ 
نقـــول طرفـــي نـــسبته بـــدون تمييـــز، كـــأن فـــي مقيـــاس الرســـم الـــذي يكتـــب 

متر أو ونتــــساءل هنــــا، هــــل أعــــداد النــــسبة الــــسابقة بالــــسنتي، ١٠٠٠٠ :١: ًمــــثال
  -:اآلتيوللوصول إلى اإلجابة نذكر  بالبوصة؟

  -:يكون يمكن أن فأنه ،١٠٠٠٠ :١إذا كان مقياس رسم الخريطة   
  .سم١٠٠٠٠٠ :سم ١
 مــع ثبــات النــسبة عنــد ضــرب طرفيهــا فــي نفــس ،٥×١٠٠٠٠٠ :٥×ســم ١ :أو

  .الرقم
  ١٠×سم ١٠٠٠٠٠ :١٠×سم ١ :أو
  قدم١× سم ١٠٠٠٠٠ :قدم١× سم ١ :أو
بوصة ) ١(بوصة، وبالتعويض عن قيمة ١× سم ١٠٠٠٠٠ :بوصة × اسم :أو

  -:نجد، فإننا )٢,٥٤(بما يعادلها من السنتيمترات 
  -:فأنه، وبصورة أخرى ٢,٥٤× سم ١٠٠٠٠٠  : ٢,٥٤× اسم 

  ).بوصة ١(يعادل الطرف األول من النسبة األخيرة  -
نــسبة ، وبــذلك تكتــب هــذه ال) بوصــة١٠٠٠٠٠(ويعــادل الطــرف الثــاني منهــا  -

  -:يليكما 
  .بوصة ١٠٠٠٠٠   :بوصة ١  

ُيكتـب ) ١٠٠٠٠٠ :١(نصل مما سـبق أن مقيـاس الرسـم العـددي غيـر المباشـر 
  -:وجهينعلى 

  سم١٠٠٠٠٠ :اسم  :األول
  . بوصة١٠٠٠٠٠ :بوصة ١ :الثاني
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 يكتـــب فأنـــهًوعوضـــا عـــن كتابـــه مقيـــاس الرســـم الـــسابق بتمييـــزه مـــرتين،   
  ١٠٠٠٠٠  :١  : هيمباشرة في صيغة واحدة 

وتــسمى هــذه الــصيغة مقيــاس الرســم العــددي غيــر المباشــر، بحيــث يفهــم   
ًضـمنا أنــه يــستخدمه للقيـاس بــه بوحــدات القيـاس اإلنجليزيــة، أو بوحــدات القيــاس 

  .للخريطةًالفرنسية، تبعا للمستخدم أو الصانع 
  :Fragmentary Scaleمقياس الرسم العددي الكسرى  -ب 

يتكـــون مـــن بـــسط ،  فـــي صـــورة كـــسرتـــوبالمك مقيـــاس الرســـم العـــددي 
ومقـــام، يمثـــل البـــسط المـــسافة علـــى الخريطــــة، فـــي حـــين يمثـــل المقـــام المــــسافة 

اس بحالتيــه المباشــرة، وغيــر يــ األرض، ويكتــب هــذا المقحعلــى ســطالمقابلــة لهــا 
  :المباشرة كأن نقول

  بوصة١سم                  ١      
  .ـــــــــــــــــــــــــــــ   أو     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وهي صورة مباشرة لمقياس الرسمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بوصة٦٣ ٣٦٠سم            ١٠٠ ٠٠٠
        ١                     ١  

  .ـــــــــــــــــــــ   أو  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وهي صورة غير مباشرة لمقياس الرسمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٦٣ ٣٦٠               ١٠٠ ٠٠٠     

ولمقارنــة األشــكال الــسابقة مــن مقيــاس الرســم العــددي نــورد أمثلــة لعــدد مــن     
  فيـهيالحـظ علـى المقـاييس، و)٧( فـي جـدول رقـم المقـاييس حـسب نـوع الخريطـة

ًأنـــه تـــم ترتيبهـــا تـــصاعديا تبعـــا لـــصغر مقيـــاس الرســـم، بمعنـــى أنـــه كلمـــا صـــغر  ً
  .األرضمقياس الرسم زاد العدد الممثل للمسافات على سطح 

ــــة أن مقيــــاس رســــم    ــــاييس الرســــم العددي ــــدو مــــن العــــرض الــــسابق لمق يب
وتكتــب نـسبته فــي أشــكال  Comparative Scaleالخريطـة هــو مقيـاس نــسبي 

  .الكسرىمختلفة منها المباشر، وغير المباشر، أو الشكل 
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  ِأشكال مختلفة من مقاييس الرسم العددية) ٧(جدول رقم 

  
  -:كبر أو صغر مقياس الرسم

، تــرتبط هــذه ً     كثيــرا مــا نقــول مقيــاس الرســم الــصغير، ومقيــاس الرســم الكبيــر
تـــي تمثلهـــا الخريطـــة، لفهـــم هـــذا األمـــر، المـــصطلحات بكبـــر وصـــغر المـــساحة ال

ترسم خرائط العالم والقارات واألقاليم والدول كبيرة المساحة بمقياس رسم صـغير، 
وترسـم المحافظـات والمـدن الكبيـرة، والــدول صـغيرة المـساحة بمقيـاس رسـم أكبــر، 
فــي حــين ترســم األحيــاء والمنــاطق صــغيرة المــساحة بمقيــاس رســم كبيــر، إي أنــه 

ة عكسية بين مساحة المنطقة ومقياس الرسم، أي كلما كبرت مـساحة توجد عالق
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المنطقة كلمـا صـغر مقيـاس الرسـم، وكلمـا صـغرت مـساحة المنطقـة كبـر مقيـاس 
  ).٨(الرسم، جدول رقم 

  :   وعلى سبيل المثال فإن
، مقاييس رسـم ٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠ : ١، ١ ٠٠٠ ٠٠٠ : ١، ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ : ١

  .صغيرة
  . ، مقاييس رسم متوسطة٥٠ ٠٠٠ : ١، ١٠٠ ٠٠٠ : ١، ٢٥٠ ٠٠٠ : ١
  .  مقاييس رسم كبيرة٥٠٠ : ١، ٢٠٠٠: ، ا ٥٠٠٠ : ١، ١٠ ٠٠٠: ١

  .أمثلة على كبر وصغر مقياس الرسم): ٨(جدول رقم 

  
  :تطبيقات عددية على مقياس الرسم العددي

  :ًحساب المسافات رياضيا: التطبيق األول 
تحمـل سـم علـى الخـرائط التـي ٥ا كم تقابـل مـسافة مقـداره ):١(مثال رقم   

ـــــــــــــــــــــــــةمقـــــــــــــــــــــــــاييس الرســـــــــــــــــــــــــم                    - ٢٥٠٠٠:  ١    -   ١٠٠٠٠: ١  -:التالي
٢٠٠٠٠٠:  ١   - ١٠٠٠٠٠:  ١.  
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المــسافة المـــذكورة مــسافة علــى الخريطـــة، وبالتــالي فــإن المـــسافة  :الحــل  
) ًاسـنتمتر( ولمـا كـان تمييزهـا ،المطلوبة هي المسافة الحقيقية على سطح األرض

 يجــــب التعامــــل مــــع مقــــاييس الرســــم الــــسابقة علــــى أنهــــا مباشــــرة، وتمييزهــــا فإنــــه
  ).سنتمتر(

  :أي ١٠٠٠٠:  ١ مقياس الرسم :الحالة األولى
  :أخرىسم، وبصورة ١٠٠٠٠ :اسم        
  م١٠٠ :سم١       
   م  س :سم٥       

            ١٠٠×٥  
  .المطلوبة وهي المسافة م،٥٠٠    = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  ًإذا س 

               ١   
  :أي   ٢٥٠٠٠ :١ مقياس الرسم :الحالة الثانية

   سم٢٥٠٠٠ :سم  ا       
   م٢٥٠ :سم ١       
   س م:سم ٥       

          ٢٥٠ ×٥  
  .كم ١,٢٥، أو م١٢٥٠   = ــــــــــــــــــــــــــــــــ=  س ًإذا

             ١  
  -:أي ١٠٠٠٠٠:  ١س الرسم      مقيا:الحالة الثالثة

   سم ١٠٠٠٠٠ :سم ١           
   كم١ :سم ١            

  س كم: سم ٥                               
           ١ ×٥  

  كم ٥   = ــــــــــــــــــــــــــــــــ= ًإذا س 
             ١   
  :أي ٢ ٠٠٠ ٠٠٠: ١ مقياس الرسم   :الحالة الرابعة

   سم٢ ٠٠٠ ٠٠٠:سم ١         
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   كم ٢٠ :سم ١          :أي
     س كم:سم ٥        

           ٢٠×٥  
  .كم ١٠٠   = ــــــــــــــــــــــــــــــــ= إذا س 

             ١  
 الرســـم مقـــاييسالمـــسافة الحقيقيـــة المحـــسوبة مـــن ) س(فـــي المثـــال الـــسابق      

  .الرسمالسابقة، الحظ أنها تزداد كلما صغر مقياس 
تحمـل  ً كيلـو متـرا علـى الخـرائط التـي٥كـم تقابـل مـسافة مقـدارها  ):٢(ل رقم مثا

     ١٠٠ ٠٠٠ :١ - ٢٠ ٠٠٠ :١ -:اآلتيةمقاييس الرسم 
المــــسافة المــــذكورة مــــسافة علــــى ســــطح األرض، وبالتــــالي فــــإن المــــسافة  :الحــــل

 المـــسافة المقابلـــة لهـــا علـــى الخـــرائط المـــذكورة، ولمـــا كـــان تمييـــز تمثـــلالمطلوبـــة 
  ).سم(، فإن تمييز المقاييس السابقة )كم(مسافة ال

  ٢٠ ٠٠٠ :١الرسم  مقياس :الحالة األولى
  سم٢٠٠٠٠ :سم ١           
   م٢٠٠ :سم ١          
   م٥٠٠٠:             س سم            

         ٥٠٠٠×١  
  .الخريطة المسافة المطلوبة على  سم،٢٥   =  ـــــــــــــــــــــــــــــــ=إذا س 

             ٢٠٠  
  ١٠٠ ٠٠٠ :١الرسم  مقياس :الحالة الثانية

   سم١٠٠ ٠٠٠ :سم       ا       
   كم١ :سم ١            
   كم٥ :سم     س       

           ١×٥  
  .الخريطة المسافة المطلوبة على سم، ٥ = ــــــــــــــــــــــــــــ= إذا س 

             ١  
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  ١ ٠٠٠ ٠٠٠ :١الرسم  مقياس :الحالة الثالثة
  سم ١ ٠٠٠ ٠٠٠ :سم ١            
  كم ١٠: سم١           
  كم ٥ :سم    س       

             ١×٥  
  .الخريطة المسافة المطلوبة على سم، ٠,٥  = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ًإذا س 

             ١٠  
أن هــذه المــسافة علــى الخــرائط الــسابقة، الحــظ ) س(فــي المثــال الــسابق   

  .الخريطةًالمسافات تقل تدريجيا كلما صغر مقياس رسم 
  :دوائر العرضعلى مقياس الرسم حساب : التطبيق الثاني

ــــم  ــــال رق ، ْ ٣٥مــــا مقيــــاس رســــم خريطــــة يظهــــر فيهــــا خطــــي الطــــول  ):٣(مث
ـــــى الخريطـــــة ْ ٤٠ ـــــغ المـــــسافة بينهمـــــا عل ًشـــــرقا، يتوســـــطها خـــــط االســـــتواء، وتبل

  .سم٥,٥٦
   :األموري حل هذا المثال، ال بد من توضيح بعض قبل البدء ف :الحل

  .ًشرقا، ْ ٤٠ْ ، ٣٥تحسب المسافة الحقيقية بين خطي الطول  -
  .طولية ات درج٥ = ْ ٣٥ – ْ ٤٠= الفرق بين درجات الطول  -
 كــــم أي ٥٥٥,٩  = ١١١,١٨ × ٥= المــــسافة علــــى ســــطح األرض بينهمــــا  -

  .)١(ً كم تقريبا ٥٥٦
 تتــوفر مــسافة علــى الخريطــة، حيــثقيــاس الرســم اآلن يمكــن تطبيــق مفهــوم م -

  .الطبيعةوما يقابلها من مسافة حقيقية على 

                                                 

كم، وقـد حـسب ١١١,١٨ستواء  تبلغ المسافة بين خط الطول والذي يليه على خط اال- ١
 ط نـق، وموزعـة علـى ٢= هذا العـدد علـى أسـاس أن محـيط سـطح األرض عنـد االسـتواء 

كـم، أمـا نـق لـألرض شـبه الكرويـة فيبلـغ ٦٣٧٠ًواعتبـر نـق مـساويا إلـى . خط طـول ٣٦٠
  . كم ٦٣٧٨,٣٨٨
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  : نجد اآلتي ٥,٥٦ وبالقسمة على كم،٥٥٦ :سم ٥,٥٦ :أي  
   كم٥٥٦ سم           ٥,٥٦                     

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:                      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
                      ٥,٥٦               ٥,٥٦           

   كم١٠٠ :سم    ا :أي
  . وهو مقياس الرسم العددي المباشرسم،١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ :سما :    أو
  . وهو مقياس الرسم العددي غير المباشر،١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ :١:    أو

، ْ ٣٠، ْ ٢٠ياس رسم خريطة يظهر فيها خطـي طـول ما هو مق ):٤(مثال رقم 
ً شماال، مع العلم أن المـسافة بينهمـا ْ ٤٠ًغربا، ويكون مركزها عند دائرة عرض 

  .سم ٨,٥٤على الخريطة 
  :السابقال بد وأن تتوفر المسافة الحقيقية كما في المثال  :الحل

   ط نق ٢= ً شماال ْ ٤٠محيط دائرة العرض  -
   كم٣٠٧٤٣,٢ = ٤٨٩٢,٩٢٩×  ط ٢=         

                                              ٣٠٧٤٣,٢  
  . كم ٨٥,٤   = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   =ًغربا ْ ٣٠،ْ ٤٠المسافة بين خطي طول -

                                                 ٣٦٠  ْ  
  كم١٠ :سم١: كم، يكون الناتج٨,٥٤ة على ، وبالقسمكم٨٥,٤  :سم٨,٥٤: ًإذا 
  . سم، وهو مقياس الرسم العددي المباشر١٠٠٠٠٠٠ :سم١: أو
  . وهو مقياس الرسم العددي الغير مباشر،١٠٠٠٠٠٠ :١: أو
تـــم حـــساب ) ٣،٤(وحتـــى يـــتمكن القـــارئ مـــن تطبيـــق مـــا ســـبق فـــي المثـــالين    

  -:أنأنصاف أقطار دوائر العرض لألرض شبه الكروية على أساس 
  

  = αنق

  -:أنحيث 
  .المطلوبةنصف قطر دائرة العرض = αنق

  α          أ جتا 

   ½)α ٢ جا٢ف-١    ( 
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α =قطرهانصف  دائرة العرض المحسوب.  
  . ً كيلو مترا ٦٣٧٨,٣٨٨نصف قطر األرض األكبر وقيمته = أ 

  .العرض  جيب تمام درجة دائرة:  αجتا
                   =معامل االختالف المركزي األول وقيمته     = ف 
  . كم٦٣٥٦.٩١٢ األرض األصغر وقيمته نصف قطر= ب

                                                                                                                                                      أنـــــــــــــــــصاف أقطـــــــــــــــــار دوائـــــــــــــــــر العـــــــــــــــــرض ) ٩(ويوضـــــــــــــــــح جـــــــــــــــــدول رقـــــــــــــــــم 
  .المحسوبة

  أقطار دوائر العرض لألرض شبه الكرويةأنصاف ) ٩(جدول رقم 
دائرة العرض 

α  
طول نصف القطر 

  αنق) كيلو متر(
دائرة العرض 

α  
طول نصف القطر 

   αنق) كيلو متر(
٥٥٨٣,٠٧٦٤٧  ْ ٢٩  ٦٣٧٨,٣٨٨٠٠  ْ ٠  
٥٥٢٨,٤٩٣٧٥  ْ ٣٠  ٦٣٧٧,٤٢٣٠٧  ْ ١  
٥٤٧٢,٢٢٧٠٥  ْ ٣١  ٦٣٧٤,٥٢٨٥٦  ْ ٢  
  ٢٩٢٨٠و٥٤١٤  ْ ٣٢  ٦٣٦٩,٧٠٥٢٩  ْ ٣
٥٣٥٤,٧٠٧٩٩  ْ ٣٣  ٦٣٦٢,٩٥٤٤٥  ْ ٤  
٥٢٩٣,٤٩٠٠٨  ْ ٣٤  ٦٣٥٤,٢٧٨٥٦  ْ ٥  
٥٢٣٠,٦٥٧٠٤  ْ ٣٥  ٦٣٤٣,٦٧٩٥٠  ْ ٦  
٥١٦٦,٢٢٧٣٥  ْ ٣٦  ٦٣٣١,١٦٠٥٤  ْ ٧  
٥١٠٠,٢١٩٩٨  ْ ٣٧  ٦٣١٦,٧٢٥٢٤  ْ ٨  
٥٠٣٢,٦٥٤٣٩  ْ ٣٨  ٦٣٠٠,٣٧٧٧٥  ْ ٩  
٤٩٦٣,٥٥٠٥١  ْ ٣٩  ٦٢٨٢,١٢٢٧٢  ْ ١٠  
٤٨٩٢,٩٢٨٧٩  ْ ٤٠  ٦٢٦١,٩٦٥٤٣  ْ ١١  

  ٢ب– ٢ أ   
   ٢       أ
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٤٨٢٠,٨١٠١٤  ْ ٤١  ٦٢٣٩,٩١١٦٥  ْ ١٢  
٤٧٤٧,٢١٥٩٠  ْ ٤٢  ٦٢١٥,٩٦٧٧٢  ْ ١٣  
٤٦٧٢,١٦٧٩٦  ْ ٤٣  ٦١٩٠,١٤٠٥٠  ْ ١٤  
٤٥٩٥,٦٨٨٦٤  ْ ٤٤  ٦١٦٢,٨٦٦٤٧  ْ ١٥  
٤٥١٧,٨٠٠٦٨  ْ ٤٥  ٦١٣٢,٨٦٦٤٧  ْ ١٦  
٤٤٣٨,٥٢٧٣٣  ْ ٤٦  ٦١٠١,٤٣٦١٦  ْ ١٧  
٤٣٥٧,٨٩٢٢٥  ْ ٤٧  ٦٠٦٨,١٥٥٥٢  ْ ١٨  
٤٢٧٥,٩١٩٥٥  ْ ٤٨  ٦٠٣٣,٠٣٤١٨   ١٩  
٤١٩٢,٦٣٣٧٩  ْ ٤٩  ٥٩٩٦,٠٨٢٢٦  ْ ٢٠  
٤١٠٨,٠٥٩٩٤  ْ ٥٠  ٥٩١٦,٧٢٩٩٢  ْ ٢١  
٤٠٢٢,٢٢٣٤  ْ ٥١  ٥٩١٦,٧٢٩٩٢  ْ ٢٢  
٣٩٣٥,١٤٩٩٩  ْ ٥٢  ٥٨٧٤,٣٥٢٤٦  ْ ٢٣  
٣٨٤٦,٨٦٥٩٢  ْ ٥٣  ٥٨٣٠,١٩٠٣٤  ْ ٢٤  
٣٧٥٧,٣٩٧٨٣  ْ ٥٤  ٥٧٨٤,٢٥٦٣٥  ْ ٢٥  
٣٦٦٦,٦٥٤٣١  ْ ٥٥  ٥٧٣٦,٥٦٣٨٥  ْ ٢٦  
٣٥٧٥,٠١٨٠٤  ْ ٥٦  ٥٦٨٧,١٢٦٦٩  ْ ٢٧  
٣٤٨٢,١٦١٥٢  ْ ٥٧  ٥٦٣٥,٩٥٩٢٦  ْ ٢٨  

  

١٧٦٣.٦٠٨٢١  ْ ٧٤  ٣٣٨٨.٢٣١٣٥  ْ ٥٨  
١٦٥٦.٠٥١١٠  ْ ٧٥  ٣٢٩٣.٢٥٦٠٤  ْ ٥٩  
١٥٤٧,٩٧٨٢٣  ْ ٧٦  ٣١٩٧,٢٦٤٤٥  ْ ٦٠  
١٤٣٩,٤٢٦٠٠  ْ ٧٧  ٣١٠٠,٢٨٥٨٢  ْ ٦١  
١٣٣٠,٤٢٧٠٢  ْ ٧٨  ٣٠٠٢,٣٤٩٧١  ْ ٦٢  
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١٢٢١,٠١٥٠٤  ْ ٧٩  ٢٩٠٣,٤٨٥٩٧  ْ ٦٣  
١١١١,٢٢٣٩٣  ْ ٨٠  ٢٨٠٣,٥٩٢٢  ْ ٦٤  
١٠٠١,٠٨٧٧٥  ْ ٨١  ٢٧٠٢,٨٥٧٣٩  ْ ٦٥  
٨٩٠,٦٤٠٦٤  ْ ٨٢  ٢٦٠١,٦٣٢٦١  ْ ٦٦  
٧٧٩,٩١٦٨٧  ْ ٨٣  ٢٤٩٩,٣٦٣٤٧  ْ ٦٧  
٦٦٨,٩٥٠٨٠  ْ ٨٤  ٢٣٩٦,٣٢٠٧٢  ْ ٦٨  
٥٥٧,٧٧٦٨٩  ْ ٨٥  ٢٢٩٢,٥٣٦٠٠  ْ ٦٩  
٤٤٦,٤٢٩٦٦  ْ ٨٦  ٢١٨٨,٠٤١٢٣  ْ ٧٠  
٣٣٤,٩٤٣٦٩  ْ ٨٧  ٢٠٨٢,٨٦٨٥٦  ْ ٧١  
٢٢٣,٣٥٣٦٤  ْ ٨٨  ١٩٧٧,٠٥٠٣٨  ْ ٧٢  
١١١,٦٩٤١٨  ْ ٨٩  ١٨٧٠,٦١٩٣٢  ْ ٧٣  
    ٠٠٠,٠٠٠٠٠  ْ ٩٠  

  األرقام من حساب المؤلف : المصدر 
  :حساب مقياس رسم خريطة مجهولة مقياس الرسم: التطبيق الثالث

مــسافات علــى الخريطــة، أو األرض ،     تعتمــد فكــرة هــذا التطبيــق علــى تــوفر ال
 علـــى الخريطـــة، للتعـــرف علـــى ذلـــك نتـــابع األمثلـــة أو إمكانيـــة قياســـهما، الســـيما

  : اآلتية
رسـمها سم في خريطة مقياس ١٠إذا كانت المسافة بين مدينتين  ):٥(مثال رقم 

  مقيـاس وكانت المسافة بين نفس المدينتين على خريطة مجهولـة،٢٠٠٠٠  :١
  سم، فما مقياس رسم الخريطة الثانية ؟٢٠الرسم 
  -:بطريقتينم الخريطة الثانية يمكن إيجاد مقياس رس :الحل

  :تعتمد على حساب المسافة الحقيقية بواسطة بيانات الخريطة األولى :األولى
  ٢٠ ٠٠٠   :١الرسم مقياس   
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   م ٢٠٠ :سم ١         :أي  
    س م:سم ١٠     :ًإذا  

  

  .كم٢/  م ٢٠٠٠       =   ) = المسافة الحقيقية(س 
  -:كالتالي في الخريطة الثانية  ةبذلك تقارن المسافة الحقيقية بالمساف

  -:اآلتينجد ) ٢٠( على بقسمة الطرفين وم، ٢٠٠٠ :سم ٢٠
   م١٠٠ :سم١أي 
  .المباشر وهو مقياس الرسم سم،١٠٠٠٠ :سم١أو 
  . وهو مقياس الرسم غير المباشر،١٠٠٠٠ :١أو 

وتعتمد على مقـدار التغيـر فـي المـسافتين بـين الخريطـة األولـى والثانيـة،  :الثانية
  -:كالتاليحيث يحسب الطرف الثاني من مقياس الرسم المجهول مباشرة 

  = الطرف الثاني من مقياس الرسم المجهول 
  المسافة في الخريطة األولى          

  لرسم المعلومالطرف الثاني من مقياس ا×         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
                    المسافة في الخريطة الثانية        

                              ١٠   
  ١٠ ٠٠٠ = ٢٠ ٠٠٠× ـــــــــــــ                       =       

                              ٢٠                                                              
  

  -:هو مقياس رسم الخريطة المجهول ًإذا،
١٠ ٠٠٠:  ١   

رســــــمها   قيــــــست مــــــسافة بــــــين قــــــريتين فــــــي خريطــــــة مقيــــــاس:)٦(مثــــــال رقــــــم 
 وقيـــست المـــسافة بـــين نفـــس القـــريتين فـــي خريطـــةســـم، ١٠  فكانـــت١٠٠٠٠٠:١

   ديسيمتر، ما مقياس رسم الخريطة الثانية ؟٢فكانت  أخرى
  -:القريتينيقية بين  عن طريق حساب المسافة الحق:ًأوال :الحل

  ١٠٠ ٠٠٠ :١األولى مقياس الرسم في الخريطة   
  سم١٠٠ ٠٠٠ :سم ١          :أي

١٠ × 
٢٠٠  

       ١   
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   كم ١ :سم١       :أو
   س كم:سم ١٠           :ًإذا

  

   كم ١٠ =       ) =  المسافة الحقيقية(س 
  

  : المسافة بين القريتين في الخريطة الثانية أنوبمقارنة المسافة الحقيقية، نجد
  -:ينتج اآلتي) ٢٠( وبالقسمة على كم، ١٠ :مس ٢٠  

  

   كم٠,٥ :سما   
   م٥٠٠ :سم ١  :أو
  . وهو مقياس الرسم العددي المباشرسم، ٥٠٠٠٠ :سم ١   :أو
  . وهو مقياس الرسم العددي غير المباشر،٥٠٠٠٠  :١  :أو

  -:المسافتين باستخدام مقدار التغير بين :ًثانيا
  = ل الطرف الثاني من مقياس الرسم المجهو

  

  الطرف الثاني من المقياس المعلوم          ×         
  

      =    ×             ٥٠ ٠٠٠ = ١٠٠ ٠٠٠  
  

  ٥٠ ٠٠٠ :١  :هومقياس الرسم المطلوب 
ـــــم  ـــــال رق ـــــاس رســـــمها):٧(مث ـــــي خريطـــــة مقي ـــــين مـــــوقعين ف ـــــست مـــــسافة ب             قي

  بوصــــة، وقيــــست المــــسافة بــــين نفــــس المــــوقعين فــــي١٢ فكانــــت ٦٣٣٦٠  :١
  قدم، ما مقياس رسم الخريطة األخرى ؟ ½ريطة أخرى فكانت خ

  -:القريتين عن طريق المسافة الحقيقية بين :ًأوال :الحل
  ٦٣٣٦٠  :١األولى مقياس الرسم في الخريطة 

   بوصة٦٣٣٦٠ :بوصة ١              :أي  
   ميل١ :بوصة ١   :أو  

١ × ١٠  
    ١   

  المسافة في الخريطة ا9ولى 
    ١٠  المسافة في الخريطة الثانية 

٢٠   
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   س ميل :بوصة ١٢  :ً        إذا
  
  

  .ميل ١٢ =             = =  )المسافة الحقيقية(س 
  

وبمقارنــة المــسافة الحقيقيــة مــع المــسافة بــين المــوقعين فــي الخريطــة الثانيــة نجــد 
  -:أن
ـــــى ب بوصـــــة، و٦ = قـــــدم ½ ميـــــل، حيـــــث أن ١٢ :بوصـــــة٦    )٦(القـــــسمة عل

  -:ينتج
   ميل ٢ :بوصة    ا 

  .المباشر وهو المقياس العددي بوصة، ١٢٦٧٢٠  :بوصة ١أو 
  . وهو المقياس العددي غير المباشر المطلوب،١٢٦٧٢٠ :١:  أو

  :المسافتين باستخدام مقدار التغير بين :ًثانيا
  = الطرف الثاني من مقياس الرسم المجهول 

  

  الطرف الثاني من مقياس الرسم المعلوم     ×   

 ×                                              ١٢٦٧٠ = ٦٣٣٦٠   
  -:هو مقياس الرسم المطلوب

١٢٦٧٠:   ١    
  :حساب أنسب مقياس رسم: التطبيق الرابع

  -: ما أنسب مقياس رسم يمكن أن ترفع به المناطق التالية):٨(مثال رقم 
  . دولة فلسطين -٢      . مدينة غزة-١  
  . قارة آسيا وأفريقيا-٤  . شبه الجزيرة العربية-٣  

  -):راضي زراعية بما حولها من أ٢كم٧٠( مدينة غزة :الحالة األولى : الحل 

١ ×١٢                  

١  

  المسافة في الخريطة ا9ولى 

   الثانية المسافة في الخريطة
١٠    
٢٠   
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ما ينطبق على مدينة غزة ينطبق على أي مدينة أخـرى، إذ ترفـع المـدن   
            مقيـــــــــاس رســـــــــمها بـــــــــين   يتـــــــــراوحعــــــــادة علـــــــــى خـــــــــرائط طبوغرافيـــــــــة، وبالتـــــــــالي 

، وقد نتجاوز هذه الحدود بالزيادة أو النقـصان ١٠٠ ٠٠٠ :١ – ٢٥ ٠٠٠  :١
 مدينـــة غـــزة صـــغيرة المـــساحة  ولمـــا كانـــت،ًتبعـــا لـــصغر أو كبـــر مـــساحة المـــدن

  -:اآلتـيًبالنسبة لمدن أخرى كالقاهرة مثال، فإنه يحدث 
 ترفـع مدينـة غـزة ومــا حولهـا مـن أراضـي زراعيــة علـى خريطـة مقيـاس رســمها -أ

٢٠ ٠٠٠ :١.  
علـى خريطـة مقيـاس رسـمها ) ٢كـم٣٢( ترفع مدينة غـزة داخـل حـدود البلديـة -ب
١٠ ٠٠٠ :١.  
 فـأكبر، ٥ ٠٠٠ :١رسـمها غـزة علـى خـرائط مقيـاس  يرفع أحد أحياء مدينـة -ج

  .التفصيليةإذ تدخل هذه الخرائط ضمن الخرائط 
  )٢ كم٢٧٠٠٠( دولة فلسطين :الثانيةالحالة 

ًما ينطبق على دولـة فلـسطين ينطبـق أيـضا علـى كثيـر مـن الـدول علـى   
الــرغم مــن صــغر مــساحتها، إذ تعــادل مــساحتها مــساحة مدينــة كبيــرة فــي بعــض 

  -:نذكرًالم، وعموما يجب أن دول الع
 مقيـــاس رســـمها فـــأن إذا رفعـــت هـــذه المنطقـــة علـــى خريطـــة بحجـــم األطـــالس -أ

  .٢٠٠٠ ٠٠٠ :١يكون في حدود 
 أمــا إذا رفعــت فــي خريطــة بمــساحة خــرائط الحــائط فــإن مقيــاس رســمها يبــدأ -ب

  .الخريطةً فأصغر، تبعا لمساحة ٢٥٠ ٠٠٠ :١من 
 عنـدما ترفـع علـى الخـرائط -ن الـدولكدولـة مـ–وبذلك فإن منطقـة كبيـرة   

  .تكون مقاييس رسمها مليونية عادة، أو طبوغرافية إذا كانت صغيرة
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  :العربية شبه الجزيرة :الثالثةالحالة 
تــضم شــبه الجزيــرة العربيــة عــدة دول أكبرهــا المملكــة العربيــة الــسعودية،   

دخل ضـــمن وبالتـــالي تـــشكل إقلـــيم يقـــع داخـــل قـــارة، وعنـــد رفعـــه علـــى الخـــرائط يـــ
  -:احتمالين

 مقيــاس رسـمها يبــدأ مــن فـأن إذا رفعـت المنطقــة علـى خريطــة بحجـم األطلــس -أ
  .فأصغر ٥ ٠٠٠ ٠٠٠  :١
 أما إذا رفعت على خريطة بحجم خرائط الحائط فإن مقياس رسمها يبدأ من -ب
 فأصــغر، ويتوقــف ذلــك علــى مــساحة المنطقــة التــي تغطيهــا ١ ٠٠٠ ٠٠٠  :١

  .الخريطة
 عنـد رفـع منطقـة كبيـرة كهـذه يجـب أن تكـون مقـاييس رسـمها وبذلك فإنه  
  .مليونية
  -:وأفريقيا قارة آسيا :الرابعةالحالة 

ما ينطبق عليها ينطبق على باقي قارات العـالم، وتـدخل جميعهـا ضـمن   
  -:اآلتية وتقع مقاييس رسم القارات في الحدود ،المناطق كبيرة المساحة

 مقــاييس رســمها تكــون فــي فــأن األطلــس  إذا رفعــت قــارة علــى خريطــة بحجــم-أ
  .٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠ :١حدود 

 مقـاييس رسـمها يتـراوح فـأن إذا رفع جزء مـن قـارة فـي حجـم خـرائط األطلـس -ب
  .١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ :١ – ٥ ٠٠٠ ٠٠٠ :١بين 

 إذا رفـــع جـــزء مـــن القـــارة أو كلهـــا علـــى خريطـــة بحجـــم خـــرائط الحـــائط فـــإن -ج
  .١٠ ٠٠٠ ٠٠٠ :١مقاييس رسمها تتراوح حول 

ـــة التـــي    ـــه كلمـــا كبـــرت مـــساحة المنطق ـــسابقة أن ـــاييس ال يالحـــظ مـــن المق
  .صغيرةتمثلها الخريطة فإن مقاييس رسمها تكون 
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 أبعادهــا أرض مــا أنــسب مقيــاس رســم يمكــن أن ترفــع بــه قطعــة ):٨(مثــال رقــم 
  .سم ٤٠ × سم٢٠ على لوحة أبعادها م٤٠٠ × م٢٠٠
همـا مفهـوم مقيـاس الرسـم، علـى يمكن حل هذا المثال بطـريقتين، يطبـق في :الحل

  -:كالتاليأساس أن المسافة على الخريطة تقابل مسافة على الطبيعة 
باســتخدام األبعـاد الفعليـة للوحــة، بـأن تكتــب النـسبة بــين المـسافات علــى  :األولـى

الخريطة وسطح األرض باسـتخدام عـرض اللوحـة مـع عـرض قطعـة األرض، أو 
ًرض، وعنـد أخـذ العرضـين معـا نجـد عن طريق طول اللوحة مـع طـول قطعـة األ

  :اآلتي
  -:، ينتج)٢٠( على وبالقسمة م، ٢٠٠ :سم ٢٠  
   م١٠ : سم١         

  .مباشر وهو مقياس رسم عددي سم، ١٠٠٠ :سم١   :أو
ــــاتج فــــي الخطــــوة األخيــــرة ال يمكــــن اعتمــــاده مقيــــاس     رســــمالمقيــــاس الن

وحــة، المطلــوب للخريطــة، ذلــك ألن إطــار الخريطــة ســوف ينطبــق علــى إطــار الل
أن تدخل الخريطة داخل اللوحـة، بمعنـى أنـه يجـب تـصغير مقيـاس الرسـم النـاتج 

  .يكونبدرجة معقولة، ومن الممكن أن 
  ١٥٠٠ :١ أي سم، ١٥٠٠ :سم ١  

  .٢٠٠٠: ١ أي سم، ٢٠٠٠ :سم ١  :أو
  -:اللوحةترك فراغ بين إطار الخريطة وحافة  :الثانية

ــــة أن أبعــــاد إطــــار   ــــي هــــذه الحال ســــم ٣٦× ســــم ١٨ الخريطــــة نفــــرض ف
، وتكون نسبة مقياس الرسم المطلـوب بـين العرضـين أو الطـولين مباشـرة، )ًمثال(

  -:أنوعند أخذ العرضين نجد 
  - :، ينتج)١٨(، وبالقسمة على    م٢٠٠    :   سم ١٨
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   م١١,١ :سم ا :أي
  . وهو مقياس رسم عددي مباشرسم،١١١٠ :سم ١ :أو

ــــان كثيــــرة، إذ ال بــــد أن تكــــون أعــــداد وال يعتمــــد هــــذا المقيــــاس فــــي    أحي
المقياس الناتج سهلة عند استخدامه وتحويله إلى مقياس رسم خطي، وبهذا نجـد 

   سم١٢٠٠ :سم ١  أن يكون نسب مقياس للخريطة
  .المطلوب، وهو المقياس العددي غير المباشر ١٢٠٠ :١  : أو

 × م٢٨ بعادهـا  ما أنسب مقياس رسم يمكن أن ترفـع بـه قطعـة أ):٩(مثال رقم 
  .٢سم٣٦ على لوحة مساحتها م٢٨

يجــب أن يتــوفر لــدينا طــول وعــرض لوحــة الرســم، وعنــد تــوفر مــساحتها  :الحــل
  .لمساحتها، ثم نستخرج الجذر التربيعي مريعةنفترض أنها 

  سم٦ =          ٣٦       =الرسم  طول أو عرض لوحة 
  -:الحل بالطريقة األولى

   :، ينتج)٦(لى م وبالقسمة ع٢٨:  سم    ٦  
   م٤,٦٧:    سم١
  سم٤٦٧:  سم  ١  : أو

  .سم ٦٠٠: سم  ١سم،  أو  ٥٠٠: سم ١أنسب مقياس رسم هو  
  ٥٠٠ :١المطلوب المقياس العددي غير المباشر وهو 

  -:الحل بالطريقة الثانية
  - :، ينتج)٥(م، وبالقسمة على ٢٨:  سم     ٥
  م٥,٦: سم ١
  .سم العددي المباشر  سم ، وهو مقياس الر٥٠٠: سم ١  :أو
  . ، وهو مقياس الرسم العددي غير المباشر٥٠٠  :١    :أو
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  -:Graphical Scaleمقياس الرسم الخطي  - ٢
يرسم مقياس الرسم الخطي عند توفر المقياس العددي للخريطة، وتعتبر   

مقــاييس الرســم الخطيــة أفــضل مــن مقــاييس الرســم العدديــة، علــى الــرغم مــن أنهــا 
 ويفـــضل وضـــع ،نـــوع مـــن الفـــن والمهـــارة الكرتوجرافيـــة عنـــد إنـــشائهاتحتـــاج إلـــى 

مقيـــاس الرســـم الخطـــى أســـفل الخريطـــة ألســـباب منهـــا االبتعـــاد عـــن الكثيـــر مـــن 
العمليــات الحــسابية عنــد حــساب المــسافات بمقــاييس الرســم العدديــة، وبــذلك يــتم 

بقيمتهـا  كمـا أن مقـاييس الرسـم الخطيـة تحـتفظ ،توفير الوقت والجهد الالزم لـذلك
العدديــة عنــد تكبيــر أو تــصغير الخريطــة، ال ســيما وأن أقــسامها تكبــر أو تــصغر 

  .بنفس نسبة تكبير أو تصغير الخريطة
كمـا يـستفاد منهــا فـي حــساب المـسافات بنــوعين مـن وحــدات القيـاس فــي   

وقــت واحــد إذا كانــت مقــاييس رســم خطيــة مقارنــة، وعنــد اســتخدام مقــاييس الرســم 
إجـراء بعـض العمليـات الحـسابية بـين هـذه الوحـدات السـتخراج العددية ال بد مـن 

ومقيـاس الرسـم الخطـي خـط مقـسم إلـى وحـدات متـساوية، أعـداد، ما يعادلهـا مـن 
تــسمى بوحــدات القيــاس علــى الخريطــة، ثــم يكتــب عليهــا مــا يقابلهــا مــن مــسافات 

  .األرضعلى سطح 
ة إذا كانـت وقد يقسم الخط الممثل لمقياس الرسم باستخدام مسطرة عاديـ  

أقسامه قابلة للتقسيم بها، وقد يقسم باستخدام بعض الطرق التخطيطية المساعدة 
 تحتــــوي علــــى أجــــزاء مــــن ، أيإذا كانــــت أقــــسامه غيــــر قابلــــة للتقــــسيم بالمــــسطرة

ً الوصول إلى وحدات متساوية تماما فـي مقيـاس من أجل، )الملليمتر أو البوصة
  .الرسم الخطي

ية بحيث تقيس إلى كيلـومترات أو أجزائهـا، أو تقسم مقاييس الرسم الخط  
 لـــذلك تقــــع ،إلـــى أميـــال أو أجزائهــــا، أو تقـــيس إلــــى كيلـــومترات وأميـــال وأجزائهــــا
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 مقيــاس الرســم الخطــي البــسيط، ومقيــاس : تــشملفــي عــدد مــن األنــواعالمقــاييس 
  .الزمنيالرسم الخطي المقارن، ومقياس الرسم الشبكي، ثم مقياس الرسم 

  :لطرق التخطيطية في تقسيم الخط المستقيماستخدام بعض ا
ًنحتــاج أحيانــا لتقــسيم الخــط الممثـــل لمقيــاس الرســم الخطــي إلــى بعـــض   

الطـرق التخطيطيـة عنــدما يتعـذر تقــسيمه بواسـطة المـسطرة، ويحــدث ذلـك عنــدما 
ســم، وتــشمل علـــى ١تكــون وحــدات مقيــاس الرســـم الخطــي أكبــر أو أصــغر مـــن 

  .أجزاء الملليمتر
  :لمساعدطريقة الخط ا - ١

تــستخدم هــذه الطريقــة لتقــسيم الخــط الممثــل لمقيــاس الرســم الخطــي إلــى وحداتــه 
،أما إذا كان المطلوب تقسيم إحدى هذه الوحدات إلـى )٢١(األساسية، شكل رقم 

  طريقـة األعمـدة، نفـس الـشكل، تـسمىأقسام أصغر، فإننا نستخدم طريقة أخرى 
  .)٢١(رقم 

  -:األدوات المطلوبة
  . ويفضل أن تحتوي أقسامها على ملليمترات وأجزائها مسطرة عادية، �
  .ْ ٦٠ ،ْ ٣٠ مثلث قائم الزاوية، ويفضل أن تكون زوايا �
أن يتـــوفر مقيـــاس الرســـم العـــددي مـــن أجـــل حـــساب طـــول الخـــط الممثـــل  �

   .الخطيلمقياس الرسم 
ورقـة بيـضاء لنقـل الوحـدات المقـسمة بواسـطة حافتهـا علـى مقيـاس الرسـم  �

  .الطريقة الخطي المرسوم بهذه
  -:اآلتيل اولتوضيح هذه الطريقة نضرب المث

 في إحدى العمليات الحسابية لمقياس الرسم كـان طـول مقيـاس ):١٠(مثال رقم 
كـم، والمطلـوب تقـسيمه إلـى خمـس ٥ سم، وكـان طولـه علـى الطبيعـة ٧,٣الرسم 

  .كم١وحدات متساوية لتقيس كل وحدة منها 
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  بواسطة المسطرة العادية، حيث يكون ال يمكن تقسيم هذا الخط  :توضيح للحل

  : فإن المسطرة أنه تم استخدامسم، وعلى فرض ١,٤٦طول الوحدة 
 ،ســم ، وبالتــالي فــإن أجــزاء الملليمتــر قــد تهمــل١,٤، أو ســم١,٥=طــول الوحــدة 

، تكـون قيمـة ٥ ٠٠٠ ٠٠٠ : ١ًوهي ذات قيمـة عدديـة، فمـثال فـي مقيـاس رسـم 
   -:الملليمتر الواحد كالتالي 

  كم٥٠  :اسم
  .كم، وهي قيمة الملليمتر الواحد٥= س  ،   س كم:سم ٠,١

  -:خطوات الحل
ســـم، وهـــو الخـــط الممثـــل لمقيـــاس الرســــم ٧,٣ًنرســـم خطـــا بالمـــسطرة طولـــه  -١

  .الخطي المطلوب
يرســـم مــــن أحـــد طرفــــي الخـــط المطلــــوب تقـــسيمه خــــط آخـــر يــــسمى بــــالخط  -٢

  -:المساعد، ويفضل أن تنطبق عليه الشروط اآلتية
ون طوله قريب من طول الخـط المطلـوب تقـسيمه، ويقبـل القـسمة علـى  أن يك-أ

العــــدد المطلــــوب للتقــــسيم، بمعنــــى لــــو رســــم هــــذا الخــــط فــــي هــــذا المثــــال بطــــول 
  .سم ١,٥سم، فأن طول القسم الواحد عليه يكون ٧,٥
 أن يصنع زاوية حادة بينه وبين الخط المطلوب تقـسيمه، ويفـضل أن تكـون -ب

، أو نحوهــا، لتــسهيل عمليــة التقــسيم، ولــيس بالــضرورة ْ ٣٠ هــذه الزاويــة أقــل مــن
  .بالنظرٕأن تقاس بواسطة المنقلة، وانما نكتفي بقياسها 

نقــسم الخــط المــساعد بواســطة المــسطرة إلــى خمــسة أقــسام، وهــو نفــس عــدد      
الوحــــدات علــــى الخــــط المطلــــوب تقــــسيمه، وكمــــا ســــبق فــــإن طــــول القــــسم عليــــه 

  .سم١,٥
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  .م الخط المستقيم بالطرق التخطيطيةتقسي): ٢١(شكل رقم 
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نـــصل الطـــرف الثـــاني للخـــط المـــساعد مـــع الطـــرف الثـــاني للخـــط المطلـــوب  -٣

  .تقسيمه بواسطة المسطرة
ًنثبت مبـدئيا حافـة المثلـث القـائم الزاويـة علـى الخـط المرسـم فـي الخطـوة رقـم  -٤

، ثــم نثبــت المــسطرة علــى حافــة المثلــث القــائم الزاويــة األخــرى، ويــشترط )٤(
  .هنا ثبات المسطرة مع حرية تحريك المثلث عليها حتى انتهاء العمل

نحــــرك المثلــــث علــــى حافــــة المــــسطرة فــــي اتجــــاه نقــــط التقــــسيم علــــى الخــــط  -٥
  .ًالمساعد، ونرسم منها خطوطا قاطعة الخط المطلوب تقسيمه

بعــد االنتهــاء مــن رســم الخطــوط القاطعــة لــنقط التقــسيم، نجــد أننــا قــد رســمنا  -٦
وط المتوازية، حيث تكـون المـسافات بينهـا متـساوية علـى مجموعة من الخط

  .الخط المطلوب تقسيمه
ــــسابقة فــــي الجــــزء  -٧ ًنرســــم خطــــا مــــساويا للخــــط الــــذي قــــسم فــــي الخطــــوات ال ً

المخصص لمكان مقياس الرسم على الخريطة، وننقـل األقـسام منـه بواسـطة 
  .حافة ورقة بيضاء لننشئ منها مقياس الرسم المطلوب

  :أمثلة للتدريب
  -:لمزيد من التدريب على هذه الطريقة حاول تقسيم الخطوط التاليةل  

كــم علــى الطبيعــة، المطلــوب ٦ طولــهســم علــى الخريطــة، و٥,٦خــط طولــه  -١
  ًتقسيمه إلى وحدات كيلو مترية تقيس الواحدة منها كيلومترا

كــم علــى الطبيعــة، والمطلــوب ٧ طولــهســم علــى الخريطــة، و٨,٧خــط طولــه  -٢
  .ًيس الواحدة منها كيلو متراتقسيمه إلى وحدات تق

كـــم علـــى الطبيعـــة، المطلـــوب ٦ طولـــهســـم علـــى الخريطـــة و٥,٧خـــط طولـــه  -٣
 .تقسيمه إلى وحدات كيلو مترية
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  : طريقة األعمدة -٢
تستخدم هذه الطريقة لتقسيم الوحدات األصغر إلى أقسام متـساوية، إذا       

 لتوضــيح لكــن)٢١(مكــان تقــسيمها بواســطة المــسطرة، شــكل رقــم لــم يكــن باإل
ــــشرح(هــــذه الطريقــــة  ــــصورة مكبــــرة مــــن أجــــل ال نقــــسم الخــــط الــــسابق بهــــا ) ب

  -:إلى خمسة أقسام) سم٧,٣(
  :خطوات العمل

ســم، وهــو الخــط المطلــوب تقــسيمه إلــى خمــسة أقــسام ٧,٣ًنرســم خطــا طولــه  -١
  .من أجل إنشاء مقياس رسم خطي عليه

  -:لرسم األعمدةنقيم عمودين عند طرفي الخط، ويشترط  -٢
  .متضادين في اتجاهين أن ترسم  - أ

 أن أي خطــأ فــي الزاويــة القائمــة بينهمــا وبــين حيــثًأن تكــون قائمــة تمامــا،   - ب
  .متساويةًالخط المطلوب تقسيمه يعطي أقساما غير 

 يقــسم كــل عمــود إلــى عــدد مــن الوحــدات يقــل بوحــدة عــن األقــسام المطلوبــة -ج
  -:ًفمثالعلى الخط المطلوب تقسيمه، 

، فـــإن عـــدد )٦(ى الخـــط المطلـــوب تقـــسيمه  إذا كـــان عـــدد الوحـــدات علـــ �
  .وحدات) ٥( يكون نالعموديالوحدات على كل عمود من 

، فـإن عـدد )١٠(أما إذا كان عدد الوحدات على الخط المطلوب تقسيمه  �
  .وحدات) ٩(الوحدات على كل عمود منهما يكون 

 وأن، )٥( عــدد الوحــدات المطلوبــة علــى الخــط أب هــو :وفـي هــذا المثــال �
  .سم١، وليكن طول كل منها )٤(دات على كل عمود يكون عدد الوح

  -:كالتالي يحدد طول العمود قبل رسمه -د
   طول الوحدة×عليه عدد الوحدات =  طول العمود 

  .المثال كما في سم،٤= ١× ٤=     
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  -:اآلتي بالمسطرة على النحو نالعمودينصل بين أقسام الوحدات على  -٣
علــى ) ٤( األول مــع نقطــة التقــسيم علــى العمــود) ١( نــصل نقطــة التقــسيم -

  .الثانيالعمود 
علــى ) ٣(علــى العمــود األول مــع نقطــة التقــسيم ) ٢(ونــصل نقطــة التقــسيم -

  .الثانيالعمود 
علــى ) ٢(علــى العمــود األول مــع نقطــة التقــسيم ) ٣(ونــصل نقطــة التقــسيم -

  .الثانيالعمود 
علـى ) ١(تقـسيم على العمود األول مـع نقطـة ال) ٤(ثم نصل نقطة التقسيم -
  .الثانيمود االع

ً، نجـــد أنهـــا خطوطـــا )٣(بعـــد رســـم الخطـــوط كمـــا ورد فـــي الخطـــوة رقـــم 
متوازيــــة، وقاطعـــــة للخـــــط المطلـــــوب تقــــسيمه، وبالتـــــالي تكـــــون المـــــسافات بينهـــــا 

  .متساويةًمتساوية، ويكون الخط أ ب قد قسم ضمنا إلى خمس وحدات 
  :مالحظات

 الرئيــسية فــي مقيــاس الرســم الخطــي تــستخدم هــذه الطريقــة لتقــسيم الوحــدات -١
  .إلى وحدات أصغر

  .المساعدتستخدم كطريقة مساعدة لطريقة الخط  - ٢
  :مثال تطبيقي على الطريقتين - ٣

ســـــم، ٥,٩كـــــان طـــــول مقيـــــاس الرســـــم فـــــي إحـــــدى العمليـــــات الحـــــسابية   
ًأقسام ليقيس الواحد منها كيلو مترا، ثـم قـسم الوحـدة ) ٥( تقسيمه إلى :والمطلوب
  .أصغر إلى وحدات اليمنى منه

  :الحل
ســم، ونقـــسمه بطريقـــة الخــط المـــساعد، ولـــيكن طولـــه ٥,٩ًنرســم خطـــا طولـــه  -١

  .سم لكل وحدة عليه١سم، بواقع ٥
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 طرفـي الوحـدة اليمنـى لتقـسيمها إلـى خمـسة أقـسام، ولـيكن مـننقـيم عمـودين  -٢
  . ملليمتر لكل قسم عليها ٣ سم، بواقع١,٢طول كل عمود منهما 

علــى األعمــدة، ويكــون الخــط بعــد ذلــك قــد قــسم إلــى نــصل بــين نقــط التقــسيم  -٣
 تقـيس )على الوحدة اليمنـى(سام ثانويةقٌوحدات رئيسية تقيس إلى كيلو مترات، وأ

ًإلى أجزاء الكيلومتر، ويكون الخط أيضا جـاهزا لنقـل أقـسامه علـى الخـط الممثـل  ً
  .الخريطةلمقياس رسم 

  -:أنواع مقاييس الرسم الخطية
ً أنــواع، يتحــدد اســتخدام كــال منهــا ةلخطيــة فــي أربعــتقــع مقــاييس الرســم ا  

ًوفقـا للدقـة المطلوبـة فـي القيـاس وكبــر أو صـغر مقيـاس الرسـم، فترسـم عـادة فــي 
 التـــي تقــيس إلــى أعــداد صــغيرة، كمقيـــاس الكبيــرة مقــاييس الرســم مقــاييس الرســم

الرسم الخطي البسيط والشبكي، في حين ترسم لمقـاييس الرسـم صـغيرة المقـاييس 
 تقــيس إلــى إعــداد أكبــر كمقيــاس الرســم الخطــي المقــارن وتــشمل مقــاييس اتوحــد

  -:الخطيةالرسم 
  .البسيطمقياس الرسم الخطي   - ١
  .المقارنمقياس الرسم الخطي   - ٢
  .الشبكيمقياس الرسم الخطي   - ٣
  . الزمنيمقياس الرسم الخطي    - ٤
  .ط عجلة القياس، وهي تطبيق لمقياس الرسم الخطي البسي- ٥
  :Simple Line Scaleمقياس الرسم الخطي البسيط  - ١

، يــشترط فــي )٢٢(، شــكل رقــم  إلــى وحــدات قياســية متــساويةمقــسمخــط 
  -:يليتقسيمه ما 

 أو أن ،، وتقيس إلى كيلو مترات أو أجزائهاةمتري_ سنتيأن تكون أقسامه   - أ
  .تكون بالبوصات وتقيس إلى أميال أو أجزائها 
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، ثـم تـزداد )الـصفر( منه، ويبدأ الترقيم مـن تكتب األعداد على جانب واحد  - ب
  .الرسمًقيم األعداد المقابلة على الطبيعة لوحداته تبعا لمقياس 

سـم، ولكنـه ١٠-سـم٥ يتراوح الطـول األمثـل لخـط مقيـاس الرسـم الخطـي بـين -ج
ًسم، أي بين بوصة وست بوصات، ويتحدد طوله وفقا لمساحة ١٥قد يصل إلى 

  .الخريطة
 الوحـدة فـإنس الرسـم الخطـي البـسيط يقـيس بدقـة قيـاس معينـة،  إذا كان مقيـا-د

 إلــى أقــسام أصــغر مــن الوحــدات الرئيــسية عليــه، ويبــدأ التــرقيم  تقــسماألولــى منــه
  .الثانيبالصغر من القسم 

  -:أمثلة لترقيم وحدات مقياس الرسم الخطي البسيط
  . للوحدات الكيلو مترية الصحيحة ١٠٠ ٠٠٠: ١مقياس الرسم  �

  .ًمتراكيلو …… ، ٣، ٢، ١  صفر، 
  .لية الصحيحة ي للوحدات الم٦٣٣٦٠ : ١مقياس الرسم  �

  .ًميال…… ، ٣، ٢، ١  صفر، 
  . للوحدات الكيلو مترية الصحيحة١٠ ٠٠٠ ٠٠٠  : ١مقياس الرسم  �

  .ًمتراكيلو …… ، ٣٠، ٢٠، ١٠   صفر، 
  . للوحدات المترية الصحيحة ٥ ٠٠٠ : ١ومقياس الرسم  �

  .ًمترا …… ، ٢٠٠، ١٥٠ ،١٠٠، ٥٠   صفر، 
 البـسيط لمقارنـة المـسافات علـى الخريطـة المقياس الخطـيهذا ويستخدم   

  . والطبيعة دون اللجوء إلى العمليات الحسابية إليجادها
  :خطوات إنشاء مقياس الرسم الخطي البسيط

ينشأ مقياس الرسـم الخطـي البـسيط عنـد تـوفر المقيـاس العـددي المباشـر   
            ً نــــــــضرب مثــــــــاال لمقيــــــــاس الرســــــــم،هــــــــذه الخطــــــــوات ولتوضــــــــيح ،للخريطــــــــة

  .صحيحة، على أن يقيس إلى كيلو مترات ٥٠٠ ٠٠٠: ١
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  .نماذج مختلفة من مقاييس الرسم الخطية البسيطة): ٢٢(شكل رقم 

  
  

  

  

    

 

 
  من تصميم المؤلف: المصدر

  -:خطوات العمل
 الخريطـــة إلـــى مقيـــاس نحــول المقيـــاس العـــددي غيـــر المباشـــر الـــوارد فـــي -١

عــــددي مباشــــر حــــسب نــــوع الوحــــدات القياســــية المطلوبــــة، وفــــي المثــــال 
  . كم ٥: سم ١سم، أي ٥٠٠ ٠٠٠: سم ١السابق يكون 
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متـساوية  سـم، ثـم يقـسم إلـى وحـدات ٥ًنرسم خطـا بالمـسطرة ولـيكن طولـه  -٢
  .سما   يكون طول الواحدة منها)الخط يقبل التقسيم بواسطة المسطرة(

 أو نميــز الوحــدات المتجــاورة عــن بعــضها، حتــى يمكــن نــضع شــرطات، -٣
  .بسهولةتمييزها وتتبعها في القياس 

عنـــد أول ) ٥(، ثـــم نـــضع )صـــفر(نبـــدأ بـــالترقيم مـــن بدايـــة الخـــط بالعـــدد  -٤
كــم بعــد ذلــك علــى نقــط األقــسام الرئيــسة فيــه، ) ٥(نقطــة تقــسيم، ثــم نزيــد 

  .ًترامكيلو …… ، ٢٠، ١٥، ١٠، ٥ويكون ترقيمه كالتالي، صفر، 
نهايـة (يجب كتابة تمييز الوحـدات القياسـية عليـه عنـد آخـر نقطـة تقـسيم  -٥

، ويكـــون التمييـــز حـــسب نـــوع الوحـــدات القياســـية التـــي )المقيـــاس الخطـــي
  .البسيطرسم بها مقياس الرسم الخطي 

 لمقيـــاس الرســـم الخطـــي البـــسيط نـــضرب تالمختلفـــاولمزيـــد مـــن شـــرح الحـــاالت 
  -:اآلتيةاألمثلة 

  -):١١(مثال رقم 
، ٥٠٠٠٠ :١ارســم مقيــاس رســم خطــي بــسيط لخريطــة مقيــاس رســمها   

  .ًمترا ١٠٠تكون دقة القياس فيه 
ـــاس الرســـم : الحـــل ـــسابقة التـــي وضـــحت فـــي إنـــشاء مقي ـــع نفـــس الخطـــوات ال نتب

  -:الخطي، وقبل ترقيم وحداته نتبع اآلتي

لما كان المطلوب دقة قياس معينة في مقياس الرسم الخطي البسيط، فإن  -١
  -:كالتالييمه حسب مقياس الرسم الموضح في المثال ترق

  .وهكذا… ً مترا ٢٠٠٠، ١٥٠٠، ١٠٠٠، ٥٠٠ م، صفر، ٥٠٠
ـــاس المقيـــاسر فيوضـــح التـــرقيم أن صـــ   ـــى بدايـــة مقي ـــم يـــتم وضـــعه عل  ل

  ) م٥٠٠(ٕالرسم، وانما تركت وحدة على يمين المقياس وكتبت قيمتها 
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دقـــة القيـــاس المطلـــوب نقـــسم الوحـــدة اليمنـــى منـــه فقـــط حتـــى نبـــين عليهـــا  -٢
سم، فإنه يمكن تقسيمها إلى خمسة أو عشرة ١، ولما كان طولها )م١٠٠(

أقـــسام بــــسهولة باســـتخدام المــــسطرة، وحـــسب الدقــــة المطلوبـــة فإنــــه يجــــب 
 -:تقسيمها إلى خمسة أقسام على أساس أن 

  
  . أقسام٥=                                          =   = عدد األقسام - ٣
  

ًبعد االنتهاء من عملية التقسيم يكون المقياس قد قسم ضمنا بدقـة القيـاس  -٣
المطلوبـة، ويفــضل عــدم كتابــة قــيم الدقـة المطلوبــة علــى الوحــدة اليمنــى إذ 

  .ًخاطئاًمن الممكن أن تتزاحم األعداد وتعطى مدلوال 
  )١٢(مثال رقم 
ارســــــــــم مقيـــــــــــاس رســـــــــــم خطـــــــــــي بــــــــــسيط لخريطـــــــــــة مقيـــــــــــاس رســـــــــــمها                 

  .، بحيث يقيس إلى كيلو مترات صحيحة٨٥ ٠٠٠: ١
  :الحل

 أي، ٨٥ ٠٠٠ : ١بالنظر إلى مقياس الرسم العددي للخريطة نجد أنـه   
كــم، وعنـــد رســم مقيـــاس الرســم الخطـــي البـــسيط ٠,٨٥: ، أو ا ســـم م٨٥٠: اســم 

كـم، ومـن الخطـأ  …٢,٥٥، ١,٧، ٠.٨٥ صـفر، :يكـون ترقيمه فأنبهذا الشكل 
رســم خطــي بمثــل هــذه األعــداد، إذ ال يمكــن اســتخدامها فــي أن يــرقم أي مقيــاس 

القياس بسهولة، وقد تحدث أخطاء في جمعها بزيادة قيمة الوحدات، عالوة على 
النــواحي الفنيــة غيــر المالئمــة، لــذلك نحــول مقيــاس الرســم إلــى مقيــاس رســم آخــر 

  : له في القيمة العددية، مختلف عنه في أعداد قيم الوحدات كالتالي ويمسا
٨٥ ٠٠٠  :  ١  

  . كم ، وهو مقياس الرسم األصلي للخريطة ٠,٨٥:  سم  ١   أي

               قيمة وحدة المقياس الرئيسية

٥  

٥٠٠               

١٠٠  
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   كم١: س سم  : نفرض أن 
  
  

  . سم ١,١٧٦=               = س 
  

عـن المقيـاس ) المحـول( كم ، هو مقياس الرسم المـشتق ١:  سم  ١,١٧٦: أي 
  .األصلي 

سيمه ســـم المـــشتق نجـــد أنـــه ال يمكـــن تقــــربـــالنظر إلـــى أعـــداد مقيـــاس ال
 نلجـأ إلـى ،ًبالمسطرة، نظـرا لوجـود أجـزاء الملليمتـر فـي وحدتـه الـسنتيمترية، لـذلك

  -:اآلتيةاستخدام طرق التقسيم السابقة في رسمه حسب الخطوات 
، وبـذلك يكـون طولـه )ًمـثال(كـم ٦نفرض أن مقياس الرسم سوف يقيس إلـى -

  :كاآلتي
  الوحدات الكيلو مترية عدد × طول الوحدة = طول الخط الممثل لمقياس الرسم 

  .سم٧ سم ، أي ٧,٠٠٢ = ٦ × ١.١٧٦        
) ٦(، يقـــسم بواســـطة الخـــط المـــساعد إلــــى  بالمــــسطرةســـم٧ًنرســـم خطـــا طولـــه -

ًأقسام، ليقيس الواحد منها كيلو مترا صحيحا ً.  
نقــــسم الوحــــدة اليمنــــى مــــن المقيــــاس باســــتخدام طريقــــة األعمــــدة، حيــــث يمكــــن -

) ٤( يكون عدد األقسام المطلوبة على األعمـدة تقسيمها إلى خمسة أقسام، بذلك
  -:فإنً ملليمترا ٣ٕأقسام، واذا كان طول القسم منها 

  .مم١٢ = ٤ × ٣=  طول كل عمود منها 
ًنرسم خطا أخرا بطول خط مقياس الرسم - في المكان المخصص له في ) سم٧(ً

ًبقا، ونضع الخريطة، ثم ننقل عليه األقسام الصغيرة والكبيرة من الخط المقسم سا
  -:كالتاليعليه األعداد الكيلو مترية، وتكون 

  .ًمترا كم ٥، ٤، ٣، ٢، ١ كم، صفر، ١ 

١ × ١               

٠,٨٥  
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  -:تمارين على مقياس الرسم الخطي البسيط
 ٢٠٠ ٠٠٠ : ١ارسم مقياس رسم خطـي بـسيط لخريطـة مقيـاس رسـمها  -١

  .ةليقيس إلى كيلو مترات صحيح
 ١٢٦٧٢٠:  ١ارســم مقيــاس رســم خطــي بــسيط لخريطــة مقيــاس رســمها  -٢

  .ة صحيحأميالليقيس إلى 
 ٥ ٠٠٠ ٠٠٠: ١ارسم مقياس رسم خطي بسيط لخريطة مقيـاس رسـمها -٣

  .ًصحيحاليقيس إلى كيلو مترات 
، ١٠ ٠٠٠ : ١ارسـم مقيــاس رســم خطــي بـسيط لخريطــة مقيــاس رســمها  -٤

  .م٢٠وتكون دقة القياس فيه 
، ٦٣٣٦٠ : ١ارســم مقيــاس رســم خطــي بــسيط لخريطــة مقيــاس رســمها  -٥

  . ميل¼ دقة القياس فيه وتكون
، ٢٥ ٠٠٠ : ١ارسـم مقيــاس رســم خطــي بـسيط لخريطــة مقيــاس رســمها  -٦

  .م٥٠وتكون دقة القياس فيه 
، ٦٥ ٠٠٠ : ١ارسـم مقيــاس رســم خطــي بـسيط لخريطــة مقيــاس رســمها  -٧

  .م٢٠٠وتكون دقة القياس فيه 
 ١٠٠ ٠٠٠ : ١ارسم مقياس رسم خطـي بـسيط لخريطـة مقيـاس رسـمها  -٨

  .كم ¼س فيه وتكون دقة القيا
، ٥٠٠٠ : ١ارســـم مقيـــاس رســـم خطـــي بـــسيط لخريطـــة مقيـــاس رســـمها  -٩

  .ويقيس إلى وحدات اصغر
 ٨٥٠ ٠٠٠: ١ ارســـم مقيـــاس رســـم خطـــي بـــسيط لخريطـــة مقيـــاس رســـمها-١٠

  .كم ٢ وتكون دقة القياس فيه
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  :Comparative Line Scale مقياس الرسم المقارن -٢
قيـاس الرسـم الخطـي البـسيط يفضل مقياس الرسم الخطي المقارن عـن م  

 بنـوعين مـن  بواسـطته المـسافات الحقيقيـةلقيـاسفي أحيان كثيرة، ويعود ذلـك 
، في حـين يـستخدم اآلخـر لبيـان نـوع واحـد )ميل/كيلو متر(الوحدات القياسية 

منهــا، وترجــع أفــضلية هــذه الخاصــية إلــى أن الخريطــة التــي تــصنع فــي دول 
 فـي كيلو متري توزع علـى كثيـر مـن الـدوللي أو النظام اليتستخدم النظام الم

الـصانعة، وبالتـالي ال  ، ال تستخدم النظام القياسي المستخدم في الدولـةالعالم
  .بها حتى يستخدمها كل شخص له عالقة ،بد من مقارنة المسافات

وعلى الرغم من ذلك فإن رسم المقياس الخطي المقارن ليس بأسهل فـي   
ي البــسيط، إذ يحتــاج إلــى عمليــات حــسابية إنــشائه مــن إنــشاء المقيــاس الخطــ

تحويليــة مــن نظــام قياســي إلــى آخــر، باإلضــافة إلــى الجهــد األكبــر المطلــوب 
وعند رسم الخط المقسم الذي يمثـل مقيـاس الرسـم الخطـي المقـارن ال ، لرسمه

  -:اآلتيةبد من توفر الشروط 
قياسـين توفر المقياس العددي غير المباشر في الخريطـة، ثـم اسـتخراج الم-١

  .منه والميلي المباشرين ىالعدديين الكيلو متر
 أو خطيــــان متالصــــقانتقــــسيم الخــــط مــــن الجــــانبين، أو يرســــم مقياســــان -٢

ًمتجـــاوران، بحيـــث تختلـــف وحـــدات الجـــانبين عـــن بعـــضها تبعـــا لنـــوع النظـــام 
  .القياسي

ال بــد وأن يبــدأ صــفر القيــاس فــي الجــانبين مــن بدايــة المقيــاس، أي يكــون -٣
  .ًقياس مشتركا للمقياس الكيلو متري والمقياس الميليصفر الم

ًنادرا ما تنتهي وحدات المقياسـين فـي نقطـة تقـسيم واحـدة، نظـرا الخـتالف -٤ ً
  .اآلخرطولها، وبالتالي يكون أحد المقياسين أكبر من 
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ــــة -٥ توضــــع قــــيم المــــسافات الحقيقيــــة للنظــــام القياســــي المــــستخدم فــــي الدول
نـــب األعلـــى، فـــي حـــين توضـــع وحـــدات النظـــام الـــصانعة للخريطـــة علـــى الجا

   .أمثلة لمقاييس رسم مقارنة) ٢٣(يوضح شكل رقم  . ألسفلالقياسي الثانوية 
  .نماذج مختلفة من مقاييس الرسم الخطية المقارنة): ٢٣(شكل رقم 
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  -:اآلتيةولتوضيح هذا النوع من المقاييس نشرح األمثلة 
  ):١٣(مثال رقم 
ــــــــــاس رســــــــــمها                ار   ــــــــــارن لخريطــــــــــة مقي ــــــــــاس رســــــــــم خطــــــــــي مق ســــــــــم مقي

  . أميال صحيحة  و، بحيث يقيس إلى كيلو مترات١٠٠ ٠٠٠ : ١
  :الحل 

ــــــيس بوحــــــدات النظــــــام    ــــــارن يق ــــــاس الرســــــم الخطــــــي المق       لمــــــا كــــــان مقي
الكيلو متري والميلي، ال بد من توفر نوعين من مقـاييس الرسـم العدديـة المباشـرة 

  -:اآلتيمن المقياس العددي غير المباشر للخريطة على النحو لها 
  . ، وهو مقياس عددي غير مباشر١٠٠ ٠٠٠ : ١  :الخريطةمقياس رسم - 
  . ، وهو مقياس عددي مباشر كم١: سم  ١مقياس الرسم الكيلو متري -
    بوصة١٠٠ ٠٠٠:  بوصة ١الميلي مقياس الرسم -

  . بوصة ٠,٦٣= س = ، ومنها س  بوصة٦٣٣٦٠: س بوصة : أي 
، وهــو مقيــاس عــددي  ميــل١ :بوصــة ٠,٦٣ :المطلــوبمقيــاس الرســم الميلــي -

ويجب قبل القيام بعملية رسـم المقيـاس أن تتـوفر الحـسابات الكاملـة عـن مباشر، 
  -:اآلتيةالمقياسين السابقين كما في الخطوات 

  - : المقياس الكيلو متري-أ
نجــد أنــه ال )  كــم١ :ســم١( ي بــالنظر إلــى المقيــاس العــددي الكيلــو متــر  

يحتـاج إلـى طـرق حـسابية تحويليـة، ويمكـن رسـمه بواسـطة المـسطرة العاديــة، أي 
ــــساوية  ــــى وحــــدات مت ــــة )اســــم(يرســــم خــــط، ويقــــسم إل ــــم تكتــــب قيمتهــــا العددي ، ث

  .أعالهاللمسافات الحقيقية 
  -: المقياس الميلي- ب

) ميـل١:وصـة ب٠,٦٣(يتبين من الشرح لهـذا المثـال أن المقيـاس الميلـي    
، إال أن القـيم العدديـة الحقيقيـة )بوصـة٠,٦٣(ال يمكن تقسيمه بواسطة المـسطرة 
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يمكن التعامل معهـا فـي القيـاس أو فـي ) ميل١(للمسافات المقابلة لهذه الوحدات 
  : أن مقياس الرسم الميلي المتوفرصحيح، بمعنىًالرسم، نظرا ألنها عدد 

  . ميل ١:  بوصة ٠,٦٣    
 بوصــة، ٠,٦٣ه ال يمكــن اســتخدام المــسطرة فــي التقــسيم إلــى ًونظــرا ألنــ  

فإننـــا نـــستخدم الطـــرق التخطيطيـــة لتقـــسيم الخـــط الممثـــل لمقيـــاس الرســـم الخطـــي 
  -:اآلتيالميلي على النحو 

  ).ًمثال (ميل ٤نفرض أن المقياس الخطي يقيس إلى -
                        = المطلوب يليطول مقياس الرسم الخطي الم-

  . بوصة ٢,٥بوصة، أي ٢,٥٢ = ٤ × ٠,٦٣
 بوصـة، ٢,٥ًنبدأ برسم المقياس الخطي الميلي، حيث نرسـم خطـا طولـه  -١

ونقــسمه باســتخدام طريقــة الخــط المــساعد إلــى أربــع وحــدات متــساوية، ثــم 
تنقــل هــذه الوحــدات علــى الخــط المــساوي لــه فــي الخريطــة، وتكتــب قــيم 

  .تمثلهاالمسافة الحقيقة التي 
باستخدام ) ١(آلخر من المقياس المرسوم في الخطوة رقم نقسم الجانب ا -٢

 ثـم ،، حـسب المقيـاس الكيلـو متـري)سم١(المسطرة إلى وحدات متساوية 
  .تكتب قيم المسافة التي تمثلها على الجانب اآلخر 

 ويجـب ، بجانب وحداتها، هذامترية والميليةيكتب تمييز الوحدات الكيلو  -٣
 .ًمتقاربا طول المقياسين  يكونأن

  ):١٤(مثال رقم 
 ٦٣٣٦٠ :١ارســـم مقيـــاس رســـم خطـــي مقـــارن لخريطـــة مقيـــاس رســـمها   

  .صحيحةويقيس إلى كيلو مترات وأميال 
  :الحل

  ٦٣٣٦٠ :١ :هوالمقياس الميلي المطلوب -
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  .بالمسطرة، وهو مقياس رسم يرسم  ميل١ :بوصة ١ :أي                
   سم٦٣٣٦٠ :سم ١ :هوالمقياس الكيلو متري -

   سم ١٠٠ ٠٠٠ :سم س  أي
  .سم١,٥٨=  إذا  س  

  .بالمسطرة وهو مقياس رسم ال يقسم ،كم١ :سم١,٥٨ :أو           
  -:يكونكم، وبالتالي ٥نفرض أن المقياس الكيلو متري يقيس إلى -
  .سم٧,٩ = ١,٥٨ × ٥=  طول الخط الممثل للمقياس الكيلو المتري -
قـة الخـط المـساعد إلـى خمـسة  ونقسمه باسـتخدام طري٧,٩طوله ًنرسم خطا -

  .أقسام
سـم، ونكتـب ٧,٩ننقل األقسام المقسمة في الخطوة السابقة على خـط طولـه -

  .عليه قيم المسافات المقابلة، وتكون األقسام على الجانب األعلى
نستخدم المسطرة في تقسيم الجانب األسفل إلى وحدات ميليه طول الواحـدة -

  .الطبيعةًا على ًبوصة، لتقيس ميال واحد) ١(منها 
  ):١٥(مثال رقم 

، ٨٥٠ ٠٠٠ :١ارســـــم مقيـــــاس رســـــم خطـــــي لخريطـــــة مقيـــــاس رســـــمها   
  .صحيحةويقيس إلى كيلو مترات وأميال 

  :الحل
   سم٨٥٠ ٠٠٠ :سم١ :هوالمقياس الكيلو المتري المطلوب - 

  كم٠,٥٨: سم ١ :  أي
  .)كم١(للكيلو متر الواحد  بفرض أن يقيس المقياس كم، ١ :سم س :ًإذا

  

  . سم ١,١٧٦=                   = س 
  .رسمه وهو المقياس الكيلو متري المطلوب ،كم١ :سم ١,١٧٦ :أي

١ × ١  
٠,٥٨  
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  .بوصة ٨٥٠ ٠٠٠ :بوصة ١ :هو المقياس الميلي المطلوب - 
  .ميل١ بوصة، بفرض أن يقيس المقياس الميلي ٦٣٣٦٠ :بوصة س :أي

  

  . بوصة ٠,٧٤٥=                        = س 
  .رسمه وهو المقياس الميلي المطلوب ،ميل ١ :بوصة ٠,٧٤٥أي 

بـــالنظر إلـــى المقياســـين الكيلـــو متـــري والميلـــي نجـــد أنـــه ال يمكـــن تقـــسيم   
ا باســتخدام المــسطرة العاديــة، لــذلك نــضطر إلــى اســتخدام طــرق التقــسيم موحــداته

  .ذلكفي 
 طــول الخــط يكــون،كــم، وبــذلك ٥ نفــرض أن يقــيس المقيــاس الكيلــو متــري إلــى -
  .سم ٥,٩، أي ٥,٨٨=٥×١,١٧٦= مثل لمقياس الرسم الكيلو متري الم
ًمــــيال، وبـــذلك يكــــون، طـــول الخــــط ٤ نفـــرض أن يقــــيس المقيـــاس الميلــــي إلـــى -

  .بوصات) ٣( بوصة، أي ٢,٩٨=٤×٠,٧٤٥= الممثل لمقياس الرسم الميلي 
أقـــسام باســـتخدام طريقـــة الخـــط ) ٥(ســـم ونقـــسمه إلـــى ٥,٩ً نرســـم خطـــا طولـــه -

ـــه المـــساعد، ون ـــنفس ) ٣(ًرســـم خطـــا طول بوصـــات، ونقـــسمه إلـــى أربعـــة أقـــسام ب
  .الطريقة

ـــاس الرســـم، ونكمـــل ) ٥( ننقـــل الوحـــدات المقـــسمة فـــي الخطـــوة رقـــم - علـــى مقي
  .بهالنواحي الفنية الخاصة 

  -):١٥، ١٤، ١٣(مالحظات على األمثلة أرقام 
  -:حاالتيقع مقياس الرسم الخطي المقارن في ثالث   

لمقيــاس الكيلــو متــري إلــى اســتخدام طــرق التقــسيم، فــي حــين  قــد ال يحتــاج ا-١
              :المقـــــــاييسيحتـــــــاج المقيـــــــاس الميلـــــــي إلـــــــى هـــــــذه الطـــــــرق، ومـــــــن أمثلـــــــة هـــــــذه 

١ ٠٠٠ ٠٠٠  : ١، ٥٠٠ ٠٠٠  : ٥٠،١ ٠٠٠ : ٢٠٠،١ ٠٠٠ : ١.   

٦٣٣٦٠ × ١  
    ٨٥٠٠٠٠  
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 قــد ال يحتــاج المقيــاس الميلــي إلــى اســتخدام طــرق التقــسيم، فــي حــين يحتــاج -٢
ـــــــاس ال               :المقـــــــاييسكيلـــــــو متـــــــري إلـــــــى هـــــــذه الطـــــــرق، ومـــــــن أمثلـــــــة هـــــــذه المقي

١٢٦٧٢ : ١   ، ٦٣٣٦٠ : ١.   
 قــد يحتــاج المقياســان الكيلــو متــري والميلــي إلــى اســتخدام طــرق التقــسيم عنــد -٣

  ،  ٦٥ ٠٠٠ : ١   :المقــاييسرســم المقيــاس الخطــي المقــارن، ومــن أمثلــة هــذه 
١٨٠ ٠٠٠ : ١   ، ٤٠ ٠٠٠ : ١.   
  -:مارين على مقياس الرسم الخطي المقارنت
  ،٥٠٠ ٠٠٠  : ١ارسم مقياس رسم خطي مقـارن لخريطـة مقيـاس رسـمها  -١

  .بحيث يقيس إلى كيلو مترات وأميال صحيحة 
   ،٥٠ ٠٠٠  : ١ارســـم مقيـــاس رســـم خطـــي مقـــارن لخريطـــة مقيـــاس رســـمها  -٢

  .و يقيس إلى كيلو مترات وأميال صحيحة 
، ١٢٦٧٢٠  : ١ن لخريطــة مقيــاس رســمها ارســم مقيــاس رســم خطــي مقــار -٣

  .ً ميال وهكذا ٤، ٣، ٢، ١بحيث تكون أعداد المقياس الميلي 
، ١٨٠ ٠٠٠  : ١ارســم مقيــاس رســم خطــي مقــارن لخريطــة مقيــاس رســمها  -٤

  .و يقيس إلى كيلو مترات وأميال صحيحة 
، ١٠٠ ٠٠٠  : ١ارســم مقيــاس رســم خطــي مقــارن لخريطــة مقيــاس رســمها  -٥

  .اء الكيلو متر وأجزاء الميل ويقيس إلى أجز
، ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠  : ١ لمقيــــاس الرســــمارســــم مقيــــاس رســــم خطــــي مقــــارن  -٦

  .ويقيس إلى وحدات أصغر 
، ٣١٦٨٠  : ١ارســـم مقيـــاس رســـم خطـــي مقـــارن لخريطـــة مقيـــاس رســـمها  -٧

 ميــل للمقيــاس ¼ً متــرا للمقيــاس الكيلــو متــري، ٢٠٠وتكــون دقــة القيــاس فيــه 
  .الميلي 
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، ٦٣٣٦٠  : ١ مقـــارن لخريطـــة مقيـــاس رســـمها ارســـم مقيـــاس رســـم خطـــي -٨
ــــو متــــري، ٢٠٠وتكــــون دقــــة القيــــاس فيــــه  ــــرا للمقيــــاس الكيل ــــاردة ٢٢٠ً مت  ي

  .للمقياس الميلي 
  :Diagonal Scale مقياس الرسم الشبكي -٣

 يكثــر اســتخدام مقيــاس الرســم الــشبكي فــي الخــرائط، وبخاصــة تلــك التــي  
ًداما فـي الخـرائط التفـصيلية، لكـن  مقاييس رسمها كبيرة، ويكون أكثـر اسـتختكون

   ويوضــح شــكل رقــم. ال مــانع مــن اســتخدامه فــي الخــرائط الطبوغرافيــة أو األخــرى
) ٢٥(خطــوات رســم مقيــاس الرســم الــشبكي، فــي حــين يوضــح الــشكل رقــم ) ٢٤(

   .، وفكرة تقسيمهبعض األمثلة للمقياس الخطي الشبكي
  .خطوات رسم مقياس الرسم الشبكي): ٢٤(شكل رقم 

  
يقـــيس هــــذا المقيـــاس بدقــــة أكبـــر مــــن تلـــك التــــي يقيـــسها مقيــــاس الرســــم   

ًنظـرا    Diagonal scaleالخطـي البـسيط أو المقـارن، ويطلـق عليـه مـصطلح 
 التـــي تقـــسم أقـــسام الوحـــدة اليمنـــى فـــي مقيـــاس الرســـم الخطـــي البـــسيط      لألقطـــار
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المقيــاس  إلــى أقــسام أصــغر، ولتوضــيح دقــة هــذا )أســاس رســم المقيــاس الــشبكي(
  -:اآلتيةعن المقاييس الخطية األخرى نذكر الحاالت 

ــــــسيط - ــــــاس الرســــــم الخطــــــي الب ــــــاس العــــــددي م٢٠٠إذا كانــــــت دقــــــة مقي         ، للمقي
، م٤٠، أو م٢٠ أن يقيس إلى  يمكن، فإن المقياس الشبكي له١٠٠ ٠٠٠  : ١

  .حسب عدد الخطوط المتوازية فيه 
، ١٠٠٠: ١، للمقيـاس العـددي٢٠سيط إذا كانت دقة مقياس الرسـم الخطـي البـ-

  ً.م٤، أو م٢فإن المقياس الشبكي له يمكن أن يقيس إلى 

        ، للمقيـــــاس العـــــدديميJJJJJل¼إذا كانـــــت دقـــــة مقيـــــاس الرســـــم الخطـــــي البـــــسيط -
، أو يـــــاردة٢٢، فـــــإن المقيـــــاس الـــــشبكي لـــــه يمكـــــن أن يقـــــيس إلـــــى٦٣٣٦٠ : ١

   .ياردة٤٤
 متـــر أو نـــصف المتـــر فـــي  وقـــد تـــصل دقـــة المقيـــاس الـــشبكي إلـــىهـــذا،

  -:ًفمثالمقاييس الرسم الكبيرة، 
 إذا ٢ ٠٠٠: ١ً متـرا للمقيــاس العــددي ½يمكـن أن تــصل دقــة القيـاس بــه إلــى -

  ).٨(كان عدد الخطوط المتوازية 
        ً متـــــرا للمقيـــــاس العـــــددي٢ًويمكـــــن أن تـــــصل دقـــــة القيـــــاس بـــــه إلـــــى متـــــرا، أو -
 .وازية  ، حسب عدد الخطوط المت٥ ٠٠٠ :     ١

  :طريقة إنشاء المقياس الشبكي
  -:التاليلتوضيح طريقة إنشائه نشرح المثال   

  ):١٦(مثال رقم 
، وتكــون ٥ ٠٠٠ : ١ارســم مقيــاس رســم شــبكي لخريطــة مقيــاس رســمها   

   . م٢دقة القياس فيه 
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  .مقياس الرسم الخطي الشبكي): ٢٥(شكل رقم 
 فكرة تقسيمه، ونماذج منه، والقياس عليه

  ه تقسيمفكرة
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  :خطوات الحل 
 نرســـم مقيـــاس رســـم خطـــي بـــسيط علـــى يمينـــه وحـــدة مقـــسمة، وفـــي هـــذا -١

    نقــــسم الوحــــدة أيم، ١٠المثــــال يمكــــن رســــم المقيــــاس الخطــــي البــــسيط بدقــــة 
                                           : قسم بمقدارلأقسام، وتكون المسافة الحقيقية لك) ٥(اليمنى إلى 

  .م١٠                  = 
  -: الخطوط المتوازية، على أن تتوفر فيه الشروط التاليةًعددا من نرسم -٢  
  .أن تكون موازية للمقياس الخطي البسيط الذي رسم في الخطوة األولى-
  .منهأن ترسم في جهة واحدة -
متوازي أن تكون المسافات فيها صغيرة، ويفضل أن تكون المسافة بين الخط ال-

، حــسب مـــساحة الخريطــة، والحيــز الـــذي لــمم٣ أو ملـــم،٢ أو ملــم،١والــذي يليــه 
  .ملم ٢يشغله مقياس الرسم، ولتكن في هذا المثال 

  -:كالتاليأن يحسب عددها -
  = عدد الخطوط المتوازية 

  -:فأنوحسب المثال 
خطـــوط، ويجــــب أن ) ٥=                = (عـــدد الخطـــوط المتوازيــــة   

  .ًصحيحا هذه العملية يكون ناتج
 علـــى المقيـــاس الخطـــي، تتـــوفر فيهـــا التقـــسيمط ا أعمـــدة مـــن جميـــع نقـــنقـــيم -٣

  -:اآلتيةالشروط 
  .السابقةأن تكون قاطعة للخطوط المتوازية التي رسمت في الخطوة -
أن يكــون طــول العمــود فــي المــسافة بــين مقيــاس الرســم الخطــي البــسيط، وآخــر -

  -:يكاآلتخط متوازي، ويحسب طوله 
   عددها×متوازيين المسافة بين خطين = طول العمود 

  .ملم ٨ = ٤ × م مل٢=     

٥٠  
٥  

  

   المقياسأصغر مسافة على يمين صفر
                            

  دقة المقياس
  ١٠  
٢  
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 الخطـــوط المائلـــة، وهـــي أقطـــار المـــستطيالت المتواجـــدة بـــين األقـــسام  نرســـم-٤
الـــصغيرة للوحـــدة اليمنـــى وآخـــر خـــط متـــوازي، إذ تقـــسم هـــذه األقطـــار الوحـــدات 

  . المثلثات المتواجدة فيهاًالصغيرة إلى أقسام أصغر، وفقا للتناسب الحسابي بين
  .ً يتم ترقيم الخطوط المتوازية بدقة القياس وفقا التجاه رسمها-٥

  -:قياس األبعاد على المقياس الشبكي
أمثلــة للقيــاس علــى مقيــاس الرســم الــشبكي، ) ٢٥(يظهــر فــي شــكل رقــم   

  -:اآلتيتلخص خطوات القياس به في 
  - :الشبكيلمقياس إذا كان طول الخط المطلوب قياسه أقل من طول ا -١
 نفـتح الفرجـار بفتحــة تعـادل طــول الخـط المطلــوب قياسـه، إذا كــان هـذا الخــط -أ

ًمستقيما، أما إذا كان منحنيا فإن طوله يحدد بواسطة المقسم    .ًأوالً
 نــضع ســن الفرجــار علــى صــفر المقيــاس، فــإذا وقــع الــسن اآلخــر لــه علــى -ب

  .عندهاوحدة تقسيم رئيسية، فإن طوله ينتهي 
 قياس رئيسية، نحرك الفرجار بحيث وحدتي إذا وقع سن الفرجار اآلخر بين -ج

ـــى خـــط تقـــسيم  ـــسن اآلخـــر عل ـــى الوحـــدة المقـــسمة، ويقـــع ال ـــسن األول عل يقـــع ال
  .رئيس

، )مــن الوحــدة اليمنــى للمقيــاس( إذا وقـع ســن الفرجــار األول علــى قــسم ثـانوي -د
ين عليهــا فإننــا نحــرك فــإن طولــه يحــدد بهــا، أمــا إذا وقــع ســن الفرجــار بــين قــسم

ًالفرجار موازيا لألعمدة في اتجاه الخطوط المتوازية، حتى يقع السن األول علـى 
  .المتوازيةتقاطع أحد الخطوط المائلة مع أحد الخطوط 

  -:كاآلتي يحسب طول الخط عندئذ -هـ
المـسافة + المـسافة مـن صـفر المقيـاس إلـى نقطـة التقـسيم الرئيـسية = طول الخط 
دقة القياس على الخط المتوازي الـذي وقـع +  إلى وحدة التقسيم الثانوية بين الصفر

  .األولعليه سن الفرجار 
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  -:الشبكيإذا كان طول الخط أكبر من طول مقياس الرسم  -٢
 لطـــول مقيـــاس الرســـم معـــادليقـــسم الخـــط إلـــى أقـــسام طـــول الواحـــد منهـــا   - أ

  .الشبكي
  .ةالسابق يقاس الجزء المتبقي من الخط بنفس الطريقة -ب
  -:يلي يحسب طول الخط في هذه الحالة كما -ج

الطــول + المــسافة التــي يقيــسها المقيــاس × عــدد مــرات طــول الخــط = طــول الخــط 
  .السابقةالمقاس حسب الخطوة 

  -:كاآلتيويمكن توضيح ذلك حسب بيانات المثال السابق   
اس م، وعـدد مـرات القيـ٢٥٠إذا كان طول المسافة التي يقيسها المقياس الشبكي 

 على الوحدة الثانوية، وعلى الخـط ٢٠٠، ١٠٠، ووقع الفرجار بين المسافة )٦(
  ).٨(المتوازي الذي يحمل دقة رقم 

  .م١٧٢٨ = ١٢٨ +١٥٠٠ = ٨ + ١٢٠ + ٢٥٠ × ٦= طول الخط 
  -:تمارين على مقياس الرسم الشبكي

، وتكـون دقـة ٢ ٠٠٠ : ١ارسم مقياس رسـم شـبكي لخريطـة مقيـاس رسـمها  -١
  .م١ه القياس في

، وتكـون دقـة ٥ ٠٠٠ : ١ارسم مقياس رسـم شـبكي لخريطـة مقيـاس رسـمها  -٢
   .م٥القياس فيه 

، وتكون دقة ٥٠ ٠٠٠ : ١ارسم مقياس رسم شبكي لخريطة مقياس رسمها  -٣
   .م٢٠القياس فيه 

، وتكــون ٢٥٠ ٠٠٠ : ١ارســم مقيــاس رســم شــبكي لخريطــة مقيــاس رســمها  - ٤
    .م١٠٠دقة القياس فيه 

، ١ ٠٠٠ ٠٠٠ : ١شـــــبكي لخريطـــــة مقيـــــاس رســـــمها ارســـــم مقيـــــاس رســـــم  -٥
   .كم½وتكون دقة القياس فيه 
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كــم، ٨ســم، وكــان طولــه الحقيقــي ٧قــيس خــط فــي خريطــة مــا، فكــان طولــه  -٦
  .م٥٠ارسم مقياس رسم شبكي لهذه الخريطة بحيث تكون دقة القياس فيه 

، وتكــون ٨٥٠ ٠٠٠ : ١ارســم مقيــاس رســم شــبكي لخريطــة مقيــاس رســمها  -٧
   .م٢٠فيه دقة القياس 

بوصـات، وكـان طولـه ) ٣(قيس خط بين قريتين في خريطة ما فكان طولـه  - ٨
ًمـيال، ارسـم مقيـاس رسـم شـبكي لهـذه الخريطـة، بحيـث تكـون دقـة ٤الحقيقي 
  .ياردة ٢٢القياس 

  :Time Scale مقياس الرسم الزمني -٤
أحــد أنــواع مقــاييس الرســم المقارنــة، يقــارن بــه الــزمن مــع المــسافة، لكنــه   

ف عــــن مقيــــاس الرســــم المقــــارن فــــي أن وحداتــــه متــــساوية علــــى الجــــانبين، يختلــــ
يخصص جانب منها للزمن، في حين يخصص الجانـب اآلخـر للمـسافة المقابلـة 

  ).٢٦( شكل رقم ،لهذا الزمن
  .نماذج مختلفة من مقاييس الرسم الخطية الزمنية): ٢٦(شكل رقم 
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حدات قياس كيلو مترية أو ميليـه، إذ وبذلك، فإن الزمن فيه يقارن إما بو  
يعتمــد علــى المقيــاس العــددي المباشــر، وبالتــالي فــإن رســمه يتوقــف علــى إنــشاء 

يـستخدم المقيـاس الزمنـي فـي الخـرائط التـي يحتاجهـا بـسيط، ومقياس رسم خطـي 
المــسافر أو الــسائح، وفــي بعــض النــواحي العــسكرية لمعرفــة المــسافة التــي تقطــع 

تغيرهـــا  فـــي حالـــة ا، أمـــما تكـــون مقطوعـــة بـــسرعة ثابتـــةخـــالل زمـــن معـــين، عنـــد
  . المتوسط لكل ساعةفيؤخذ

  -:اآلتيولتوضيح رسمه نشرح المثال   
  ):١٧(مثال رقم 
، ١٠٠ ٠٠٠ : ١ارســـــم مقيـــــاس رســـــم زمنـــــي لخريطـــــة مقيـــــاس رســـــمه   

  .ساعة / كم ٢٠يستخدمها شخص يسير بسرعة 
  :الحل

ريطـة العـددي المباشـر علـى يرسم مقياس رسم خطـي بـسيط لمقيـاس رسـم الخ-١
  -:اآلتيالنحو 
  .كم ١:  سم  ١  :المباشرمقياس الرسم العددي  -
ســم، ثــم ١ًنرســم خطــا بطــول مناســب، ونقــسمه إلــى وحــدات متــساوية لكــل  -

 :كـاآلتينضع شرطات على جانبي الخط، ويكتب تمييز الوحدات العليا منـه 
  …، وهكذا كم ٥، ٤، ٣، ٢، ١صفر، 

  -:كاآلتيقابل للوحدات الكيلو مترية السابقة نحسب الزمن الم-٢
  . دقيقة ٦٠: كم ٢٠يسير الشخص بسرعة  -
  .س دقيقة : كم ١، يقطع الشخص      ًإذا -

  

  .دقائق ٣=                     = س 
  

٦٠ × ١  
٢٠  
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ً كيلو مترا ٢ دقائق، ويقطع ٣ أي يقطع الشخص الكيلو متر الواحد خالل -
    … دقائق، وهكذا ٦خالل 

  -:األتيلجانب اآلخر من المقياس لنفس الوحدات على النحو يرقم ا-٣
  … وهكذا دقيقة، ١٥، ١٢، ٩، ٦، ٣صفر، 

  ):١٨(مثال رقم 
ــــــاس رســــــمها    ــــــي لخريطــــــة مقي ــــــاس رســــــم زمن ، ٦٣٣٦٠ : ١ارســــــم مقي

  .الساعة / ميل ١٠يستخدمها شخص يسير بسرعة 
  :الحل

  .ميل ١: بوصة ١مقياس الرسم العددي المباشر هو -١
بوصـة، ) ١(ً خطا بطول مناسـب ونقـسمه إلـى وحـدات متـساوية كـل نرسم-٢

ثــــم نــــضع شــــرطات علــــى جــــانبي الخــــط عنــــد نقــــط التقــــسيم، ويكتــــب تمييــــز 
  …، وهكذا )ميل( ٣، ٢، ١ صفر، :كاآلتيالوحدات العليا منه 

  -:اآلتينحسب الزمن المقابل للوحدات الميلية السابقة على النحو -٣
  . دقيقة ٦٠:  يل  م١٠: يسير الشخص بسرعة      -
  .س دقيقة :  ميل١:  الشخص مسافة طعًإذا، يق -

  

  دقائق    ٦  =     ٦=    =                  س 

  

      ً مـــــيال فـــــي٢دقـــــائق، ويقطـــــع ) ٦(أي يقطـــــع الـــــشخص الميـــــل الواحـــــد فـــــي  -
  …  دقيقة، وهكذا ١٢

ـــنفس الوحـــدات الميليـــة -٤ يـــرقم الجانـــب اآلخـــر مـــن مقيـــاس الرســـم الزمنـــي ل
  …  دقيقة، وهكذا ١٨، ١٢، ٦سابقة كاآلتي، ال

٦٠ × ١  
   ١٠  
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  -:تمارين على مقياس الرسم الزمني
الــساعة، ويــستخدم خريطــة / كــم ١٠ً يــسير شــخص راكبــا دراجــة بــسرعة -١

  .، ارسم مقياس زمني لهذه الخريطة٢٠٠ ٠٠٠ : ١سياحية مقياس رسمها 
، ٥٠٠ ٠٠٠ : ١ ارســـــم مقيـــــاس رســـــم زمنـــــي لخريطـــــة مقيـــــاس رســـــمها -٢

  .الساعة /  كم٥٠ا شخص يسير بسرعة يستخدمه
، ٢٥٠ ٠٠٠ : ١ ارســـــم مقيـــــاس رســـــم زمنـــــي لخريطـــــة مقيـــــاس رســـــمها -٣

  .الساعة /  كم١٠٠يستخدمها شخص يسير بسرعة 
 دقيقــــة، وعنــــد قيــــاس ٤٥كــــم بــــين مــــوقعين فــــي ٩ قطــــع شــــخص مــــسافة -٤

  .لهاسم، ارسم مقياس رسم زمني ٧المسافة التي قطعها على الخريطة كانت 
 دقيقـــة، وعنـــد قيـــاس ٣٦كـــم بـــين قـــريتين فـــي ١٨ شـــخص مـــسافة  قطـــع-٥

سـم، ارسـم مقيـاس رسـم زمنــي ٥,٥المـسافة التـي قطعهـا علـى الخريطـة كانــت 
  .الخريطةلهذه 
يتبـــين مـــن العـــرض الـــسابق لمقـــاييس الرســـم أنهـــا أفـــضل وســـيلة لقيـــاس   

ًوتـستخدم أيـضا بدرجـة أقـل . أطوال الخطوط المـستقيمة بـين المواقـع المختلفـة
إذ يتطلب األمر وجـود أدوات مـساعدة كالمقـسم . ي قياس الخطوط المنحنيةف

أو الخـــيط، إال أنـــه تحـــدث أخطـــاء فـــي أطوالهـــا نتيجـــة عمليـــة القيـــاس، لـــذلك 
تــستخدم أدوات بديلــة عنــه فــي قيــاس مثــل هــذه الخطــوط، ومــن هــذه األدوات 

  .القياسعجلة 
   :Opisometer (measuring Wheel)  عجلة القياس -  ٥

لــة تـــشبه ســاعد اليـــد، تـــستخدم فــي قيـــاس المــسافات الحقيقيـــة للخطـــوط آ  
المنحنية والمتعرجة، كالطرق بأنواعها، والحدود بأنواعها، وخطـوط الـسواحل، 

 وهــي مــن األدوات الــسهل اســتخدامها، والــسريعة فــي القيــاس، ،إلــى غيــر ذلــك
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ســـم وال تحتـــاج إلـــى عمليـــات حـــسابية كثيـــرة كتلـــك التـــي تحتاجهـــا مقـــاييس الر
  .نماذج مختلفة من عجالت القياس) ٢٧(بأنواعها، يوضح شكل رقم 

تبنــي فكــرة عجلــة القيــاس علــى وجــود عــدد مــن مقــاييس الرســم الخطيــة   
  .لهاًالبسيطة، توضع في صورة دائرية بدال من الوضع المستقيم 

  -:اآلتية تتركب عجلة القياس من األجزاء :تركيب عجلة القياس
  -:ئرية مقاييس الرسم الدا- ١

لكـــل عجلـــة قيـــاس وجهـــان، مرســـوم علـــى كـــل وجـــه منهـــا مجموعـــة مـــن   
بالخـــصائص  مقـــاييس الرســـم الخطيـــة البـــسيطة الدائريـــة، وتتميـــز هـــذه المقـــاييس

  -:اآلتية
  ً.واحدايكون مركز دوائر مقاييس الرسم الخطية لكل وجه   -

ر القياس لكل المقاييس في كل وجه منها علـى نـصف قطـر واحـد، فيكون ص -
  ).لألعلى(وعادة ما يشير خط أصفارها نحو مقبض العجلة 

يقــسم كــل مقيــاس رســم منهــا إلــى أقــسام متــساوية، وتكتــب عليهــا المــسافات  -  
  .بالميلالحقيقية، إما بالكيلو متر أو 

تبـــدأ مقـــاييس رســـم العجلـــة بالـــصغر كلمـــا اتجهنـــا مـــن المقـــاييس الـــداخل نحـــو  -
  .الخارجيةالمقاييس 

  -:قياسعجالت اللأمثلة 
  :  النموذج األول-أ

  -:األولمقاييس الرسم على الوجه 
   .كم٢٥، تقيس إلى ٢٥ ٠٠٠ : ١ ):الداخلية(الدائرة األولى 
  .كم٥٠، تقيس إلى ٥٠ ٠٠٠ : ١     :   الدائرة الثانية
  .كم٧٥، تقيس إلى ٧٥ ٠٠٠ : ١     :   الدائرة الثالثة

  .كم١٠٠قيس إلى   ، ت١٠٠ ٠٠٠ : ١ ):الخارجية(الدائرة الرابعة 



 

 - ١١٥ -

  .نماذج مختلفة من عجالت القياس): ٢٧(شكل رقم 

  

  

    

  



 

 - ١١٦ -

  -:الثانيمقاييس الرسم على الوجه 
  . كم١٥٠، تقيس إلى ١٥٠ ٠٠٠ : ١)   الداخلية(الدائرة األولى 

  .كم٢٠٠، تقيس إلى ٢٠٠ ٠٠٠ : ١الدائرة الثانية         
  .كم٣٠٠ تقيس إلى ،٣٠٠ ٠٠٠ : ١          الدائرة الثالثة

  .كم٥٠٠، تقيس إلى ٥٠٠ ٠٠٠ : ١  )الخارجية(الدائرة الرابعة 
  :  النموذج الثاني-ب

  -:األولمقياس الرسم على الوجه 
  .م٢٠٠٠، تقيس إلى ٢٠٠٠ : ١) الداخلية(الدائرة األولى 
  .م٥٠٠، تقيس إلى ٥٠٠ : ١        الدائرة الثانية 

  .م١٠٠، تقيس إلى ١٠٠ : ١الدائرة الثالثة             
  -:مقاييس الرسم على الوجه الثاني

   .م٥٠٠٠، تقيس إلى ٥٠٠٠ : ١ ):الداخلية(الدائرة األولى 
  .م١٠٠٠، تقيس إلى ١٠٠٠ : ١ ):الوسطي(الدائرة الثانية 
   .م٢٠٠، تقيس إلى ٢٠٠ : ١ ):الخارجية(الدائرة الثالثة 

الدائرة الداخلية نحـو يالحظ أن مقاييس النموذج الثاني للعجلة تكبر من   
الــــدائرة الخارجيــــة، كمــــا يالحــــظ أنهــــا مقــــاييس رســــم كبيــــرة، مخصــــصة للخــــرائط 

  .التفصيلية
  : النموذج الثالث–ج 

 والميـــل مترهـــو نـــوع مـــن عجـــالت القيـــاس التـــي تعطـــى المـــسافة بـــالكيلو  
ًمعا، ذلـك، لوجـود مقـاييس رسـم خطيـة كيلـو متريـة علـى الوجـه األول، ومقـاييس 

 علـى النحـو مقياسـانيليـة علـى الوجـه الثـاني، ومنهـا مـا يوجـد فيهـا رسم خطيـة م
  -:اآلتي

   ١٠٠ ٠٠٠ : ١ :األولمقياس الرسم على الوجه 



 

 - ١١٧ -

  ٦٣٣٦٠ : ١ :الثانيمقياس الرسم على الوجه 
 يتحرك على وجهي عجلة القياس عقربان شبيهان بعقرب : عقرب القياس- ٢

  -:الساعة العادية، ويتميزان باآلتي
  .عقربان من مركز العجلة على جميع مقاييس الرسم في الوجهينيتحرك ال-
 مقـاييس الرسـم فـي فرًتكون حركتهمـا معـا علـى الـوجهين وتبـدأ الحركـة مـن صـ-

 .الساعةاتجاه تحرك عقرب 

 قـرص صـغير يتـصل مـع عقـرب القيـاس عـن طريـق تـروس : قـرص الحركـة-٣
ًتـــرس رأســـيا فـــي داخليـــة عنـــد تحركـــه، وعنـــد اســـتعمال العجلـــة يجـــب أن يكـــون ال

  .وضع العجلة الرأسي
قرص داخلي يظهر منه جزء خارج العجلـة إذا   ):الداخلي( القرص الجانبي -٤

ًكــان جانبيــا، أمــا إذا كــان داخليــا فيظهــر منــه جــزء علــى وجــه العجلــة، يقــسم هــذا  ً
القرص إلى أقسام متساوية يكون عددها خمسة أو عشرة أقسام، تقع وظيفته فـي 

دوران العقرب على مقاييس الرسم، وعند بدء القيـاس يجـب أن معرفة عدد مرات 
ًيكون الرقم الظاهر منه صـفرا، تفيـد قـراءات القـرص الـداخلي عنـد قيـاس خطـوط 

  .طويلة على الخريطة، حيث يدور عقرب القياس أكثر من دورة 

وهو األداة التي تمـسك بهـا العجلـة، وتختلـف المقـابض مـن  : مقبض العجلة-٥
. رى، فقد تكون مستقيمة كقلـم الرصـاص الـصغير، أو تكـون حلقيـةعجلة إلى أخ

  .هذا وعند القياس بها يجب أن تكون قائمة
  -:قياس المسافات بواسطة عجلة القياس

 ال :العجلـةًإذا كان مقياس رسم الخريطة واحدا من مقاييس رسـم  :األولىالحالة 
عقــرب مباشــرة علــى توجــد مــشكلة فــي هــذه الحالــة عنــد القيــاس، إذ تؤخــذ قــراءة ال

مقيـــاس الرســـم المـــستخدم والمطـــابق لمقيـــاس رســـم العجلـــة، ولتوضـــيح ذلـــك ذكـــر 
  -:اآلتيةنذكر الحاالت 



 

 - ١١٨ -

 نفــس مقيــاس (،٥٠ ٠٠٠ : ١ القيــاس علــى مقيــاس رســم العجلــة بأشــار عقــر-
طـــول الحقيقـــي ًممـــثال لل، يكـــون هـــذا العـــدد كـــم ٣٧,٥إلـــى العـــدد )رســـم الخريطـــة 

  .للخط
، لــــنفس مقيــــاس رســــم ١٠٠ ٠٠٠ : ١علــــى مقيــــاس الرســــم إذا أشـــار العقــــرب -

   .كم، فإنه يكون الطول الحقيقي للخط المقاس، وهكذا٦٥الخريطة، إلى العدد 
  :العجلةًإذا كان مقياس رسم الخريطة مخالفا لمقاييس رسم  :الثانيةالحالة 

  -:اآلتيلتوضيح كيفية حساب المسافات في هذه الحالة نذكر المثال 
قـيس خـط بواسـطة عجلـة القيـاس علـى خريطـة مقيـاس رسـمها             ): ١٩(مثـال رقـم 

، فكانت ٢٥ ٠٠٠ : ١، واستخدم في القياس مقياس رسم العجلة ٢٠ ٠٠٠ : ١
، مــا المــسافة الحقيقيــة )٤(كــم، وقــراءة القــرص الــداخلي ٢٠قــراءة عقــرب القيــاس 

  للخط؟
اس رســــم نختــــار مقيــــاس رســــم علــــى العجلــــة قريــــب مــــن مقيــــ-: الحــــلخطــــوات 

، ثــم نقــيس الخــط ٢٥ ٠٠٠ : ١الخريطــة، وكمــا فــي المثــال فقــد اخترنــا المقيــاس 
  .المطلوب على هذا المقياس 

  -:اآلتي على النحو المطلوب الخط طولنحسب -
+ المسافة التي يقيـسها المقيـاس المـستخدم × قراءة القرص الداخلي = طول الخط 

  قراءة عقرب القياس 
  .كم١٢٠ = ٢٠  +١٠٠ = ٢٠ + ٢٥ × ٤=     

  -:كاآلتي الخط الحقيقي طولنحسب -
  

  × س ي الطول المق    =الطول الحقيقي 
  

  .كم٩٦ =      ×                ١٢٠=     

  مقياس رسم الخريطة
  مقياس رسم العجلة

  ٢٠٠٠
٠  

٢٥٠٠



 

 - ١١٩ -

قـــيس خـــط بواســـطة عجلـــة القيـــاس، باســـتخدام مقيـــاس الرســـم               ):٢٠(مثـــال رقـــم 
ءة ، فكانـــت قـــرا١٢٥ ٠٠٠ : ١، علـــى خريطـــة مقيـــاس رســـمها ١٠٠ ٠٠٠ : ١

  ، ما المسافة الحقيقية للخط ؟)٤(كم، وقراءة القرص الداخلي ٧٨عقرب القياس 
 . كم ٤٧٨ = ٧٨ + ١٠٠ × ٤= الطول : الحل
  
  

  .كم ٥٩٧,٥ =   ×                    ٤٧٨= الطول الحقيقي 

  -:تمارين على عجلة القياس
سـتخدام قيس طـول جـزء مـن الحـد الـسياسي بـين دولتـين بواسـطة عجلـة القيـاس، با -١

كــــم، مــــا الطــــول )٣٢(، أشــــار عقــــرب القيــــاس إلــــى الــــرقم ٥٠٠٠٠ : ١مقيــــاس الرســــم 
  .؟الحقيقي للحد السياسي

 : ١قيست مسافة على طول طريق بري بين مـدينين علـى خريطـة مقيـاس رسـمها  -٢
كم، فـي حـين كانـت قـراءة القـرص الـداخلي )١٧(، فكانت قراءة عقرب القياس ٢٥٠٠٠

  .؟لطريق ، ما الطول الحقيقي ل)٤(
 ١ باسـتخدام مقيـاس الرسـم ،٢٥٠ ٠٠٠ : ١قيس خط في خريطة مقيـاس رسـمها  -٣
 كـم، وأشـار القـرص الـداخلي إلـى العـدد ٢٠٥، فأشار عقرب القيـاس إلـى ٢٠٠ ٠٠٠: 
  ، ما الطول الحقيقي للخط؟)٣(
كـم علـى ١٧٥في إحدى عمليات القياس بواسطة عجلة القياس أشـار العقـرب إلـى  -٤

ـــداخلي إلـــى العـــدد ٥٠٠ ٠٠٠ : ١مقيـــاس الرســـم  ، مـــا الطـــول )٢(، وأشـــار القـــرص ال
   .٤٠٠ ٠٠٠ : ١الحقيقي إذا علمت أن مقياس رسم الخريطة 

، فكانـــت ٢٠٠٠ : ١قـــيس خـــط بواســـطة عجلـــة القيـــاس باســـتخدام مقيـــاس الرســـم  -٥
، مــا الطــول الحقيقــي )٤(، وكانــت قــراءة القــرص الــداخلي م١٨٥٠قــراءة عقــرب القيــاس 

   ؟٢٥٠٠ : ١س رسم الخريطة إذا علمت أن مقيا

١٢٥٠٠٠  
١٠٠٠٠٠  

  



 

 - ١٢٠ -

عند استخدام عجلـة القيـاس لقيـاس طـول طريـق بـين مـوقعين أشـار عقـرب القيـاس  -٦
ـــداخلي إلـــى العـــدد ٥ ٠٠٠ : ١ علـــى مقيـــاس رســـمها م٤٧٥٠إلـــى  ، وأشـــار القـــرص ال

   .١٠ ٠٠٠ : ١    ً، ما الطول الحقيقي للطريق؟ علما بأن مقياس رسم الخريطة)٢(
، فكانــت قــراءة ١ ٠٠٠ : ١اس علــى مقيــاس الرســم قــيس خــط بواســطة عجلــة القيــ -٧

   .؟، ما الطول الحقيقي للخط)٣(، وقراءة القرص الداخلي م٩١٠العقرب 
  -:تمارين عامة على مقياس الرسم

ســم، وكــان طولــه علــى ٤,٣٥ قــيس خــط علــى خريطــة فكــان طولــه علــى الخريطــة – ١
  : كم، المطلوب٩األرض 

  .لى كيلومترات صحيحة ارسم مقياس رسم خطي بسيط يقيس إ–أ 
  . ارسم مقياس رسم ميلي يقيس إلى أميال صحيحة–ب 
ســــم، ١٠ًْ  شــــرقا ٢٠ْ  ، ١٠ طــــول خــــط علــــى دائــــرة االســــتواء بــــين خطــــي طــــول – ٢

  :المطلوب
  . ارسم مقياس رسم خطي مقارن يقيس بالكيلومترات واألميال الصحيحة–أ 

  .ساعة/كم١٠٠ ارسم مقياس رسم زمني ليستخدمه شخص يسير بسرعة –ب 
، ويقـــيس بدقــــة ١ ٠٠٠ : ١ ارســـم مقيـــاس رســـم شـــبكي لخريطـــة مقيـــاس رســـمها – ٣

  .نصف متر
ًْ  شــماال ، ويظهــر ٥٠ ارســم مقيــاس رســم مقــارن لخريطــة تتوســطها دائــرة عــرض – ٤

ًْ  شرقا، علما بأن المسافة بينهما ٤٠ْ  ، ٢٠فيها خطي الطول    .سم٨ً
، وتكـون دقــة ٢٠٠٠ : ١اس رسـمها  ارسـم مقيـاس رسـم خطـي بـسيط لخريطـة مقيـ– ٥

  .م٥القياس فيه 
، ١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ : ١ ارســـم مقيـــاس رســـم خطـــي بـــسيط لخريطـــة مقيـــاس رســـمها– ٦

  .ويقيس بوحدات أصغر



 

 - ١٢١ -

   الثانيالفصلمراجع 
 مبــــادئ الخـــرائط والمــــساحة، دار المعرفـــة الجامعيــــة، ،)م١٩٩٣: (زيـــاديإبـــراهيم  -١

  .١٠٦ – ٩٩اإلسكندرية، ص ص 
 الجغرافيـــــا العلميـــــة والخـــــرائط، دار المعرفـــــة ،)م١٩٨٦: (ىمـــــصطفأحمـــــد أحمـــــد  -٢

  .٣٢٨-٢٨٧الجامعية، اإلسكندرية، ص ص 
 الجغرافية العملية والخرائط، مركـز اإلسـكندرية ،)م١٩٩٦: (فليجهأحمد نجم الدين  -٣

  .٩١-٥٦للكتاب، اإلسكندرية، ص ص 
علـــــم الخـــــرائط ، )م١٩٩٥( :اهللاأحمـــــد نجـــــم الـــــدين فليجـــــه، جميـــــل نجيـــــب عبـــــد  -٤

  .٧٩-٤٧والدراسات الميدانية، مركز اإلسكندرية للكتاب، اإلسكندرية، ص ص 
 مبادئ المساحة، دار النهضة العربية للطباعـة، والنـشر، ،)م١٩٧٤: (عيادحسان  -٥

  .بيروت
الكــارتوجرافي، مــساقط الخــرائط، الجمهوريــة العراقيــة، ، )م١٩٨٠( :العبــاديخــضر  -٦

  .٤٩-٢٧ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ص ص
مقــاييس الرســم وتطبيقاتهـا العمليــة، الــدار ، )م١٩٨٨( :راضـيعـادل صــباح الــدين  -٧

  .العربية للكتاب الجامعي، طرابلس
الخـــــرائط العمليـــــة والمـــــساحة، مبـــــادئ ، )م١٩٩٤( :مـــــشتهىعبـــــد العظـــــيم قـــــدوره  -٨

  .٢٢٥– ٢١٢، ص ص ١أساسية، غزة، ط
ة المعــــــارف، المــــــساحة الجيوديــــــسية، منــــــشأ، )م١٩٨٣( :وآخــــــرونعلــــــي شــــــكري  -٩

  .٢٨-١، ص ص ١اإلسكندرية، ط
 دراســـات فـــي مـــساقط الخـــرائط الجغرافيـــة، ، )م١٩٩٢: (شـــرفمحمـــد إبـــراهيم  -١٠

  .٣٧-٢٩دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، ص ص 
مــــساقط الخــــرائط، منــــشأة المعــــارف، اإلســــكندرية، ، )م١٩٨٢( :إبــــراهيمنقــــوال  -١١
  .٢٤-١، ص١ط

رافيـــة، دار المطبوعـــات الجامعيـــة، الخـــراط الجغ، )م١٩٩٧( :الجـــوهرييـــسري  -١٢
  .٢١٤-١٩٧اإلسكندرية، ص ص 
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  الفصل الثالث
  مساحة األشكال على الخرائط

  .مساحة األشكال الهندسية: ًأوال
  .ّمساحة األشكال المحددة بخطوط منحنية: ًثانيا
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  لثالثاالفصل 
   على الخرائطمساحة األشكال

تتنـــــوع الطـــــرق الحـــــسابية واآلليـــــة، التـــــي تـــــستخدم فـــــي حـــــساب مـــــساحة   
 علــى الخــرائط، كمــا تتبــاين أشــكال المنــاطق المحــسوبة مــساحتها علــى األراضــي

 وتتوقـف دقـة المـساحات ،الخرائط، فمنها األشكال الهندسية ومنها غير الهندسـية
 عديدة، منها معرفـة مقيـاس رسـم الخريطـة، المحسوبة من الخرائط على متغيرات

بمعنــــى أنــــه يجــــب أن تــــصدر الخــــرائط عــــن جهــــة رســــمية، إذ أن أي خطــــأ فــــي 
مقيــاس رســم الخريطــة ينــتج عنــه أخطــاء كبيــرة فــي حــساب المــساحات الحقيقيــة، 

 Equal المـساحية المتـساوية طالمـساقكذلك يجب أن ترسـم الخريطـة علـى أحـد 

Area Projections  تحقـــق شـــرط تـــساوي المـــساحات بـــين ســـطح وهـــي التـــي
ـــى الخريطـــة أو ،األرض والخريطـــة ـــرا يجـــب تـــوفر أطـــوال الخطـــوط إمـــا عل ً وأخي

  .الطبيعة، ويستعان في ذلك بمقياس رسم الخريطة
 الخريطـة،  علىوقد تطبق القوانين الرياضية مباشرة عند حساب مساحة  

 أو المـــستطيل، أو ًأو جـــزء منهـــا، إذا كـــان الـــشكل المطلـــوب هندســـيا، كـــالمربع،
 وقـــد تطبـــق هـــذه القـــوانين بـــصورة غيـــر مباشـــرة إذا تـــم تقـــسيم ، الـــدوائر، وغيرهـــا

  .ًالشكل إلى أشكال هندسية أصغر، أو كان محددا بخطوط منحنية أو متعرجة
ً، نظــرا ألن اآلليــةلطرق بــاويــستعان فــي حــساب مــساحة بعــض األشــكال   

ـــر مـــن  ـــاج إلـــى كثي  ومـــن أهـــم ،الوقـــت والجهـــداســـتخدام الطـــرق التخطيطيـــة يحت
، وهـــو مــن األدوات التـــي تعطـــي "البالنيميتــر"األجهــزة المـــستخدمة لهــذا الغـــرض 

ًالـــصحيح، يـــستخدم أيـــضا الحاســـوب عـــن مـــساحات دقيقـــة إذا اســـتعمل بـــالطريق 
  .طريق بعض البرامج التي لها عالقة بالخرائط

  -:اآلتي الخرائط في هذا المجال في  األراضي علىوتتلخص أشكال  
  .المنتظمة الهندسية  األراضيأشكال -١
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  .المنتظمة الهندسية غير األراضيأشكال  -٢
  .متعرجة المحددة بخطوط منحنية أو األراضيأشكال  -٣

  : الهندسية المنتظمةاألراضيحساب مساحة : ًأوال
تظهر أشكال المناطق الهندسية المنتظمة كـالمربع، أو المـستطيل وغيـره   

وتطبــق فيهــا ، )التفــصيلية والطبوغرافيــة(ًعــادة فــي خــرائط مقــاييس الرســم الكبيــرة 
 وقــد تتــوفر أطــوال أضــالعها ،)٢٨(، شــكل رقــم القــوانين الرياضــية الخاصــة بهــا

ً لـذلك، نحتـاج أحيانـا لتحويـل ،الحقيقية، وقد تقاس على الخريطة ألقـرب ملليمتـر
مقياس الرسم من صورته الطولية إلى صورته المساحية، وقد ال نحتاج إلى ذلك 

ًا تــــوفرت األطــــوال الحقيقيــــة، هــــذا، ومــــن أكثــــر األشــــكال الهندســــية تــــرددا فــــي إذ
  .والمستطيلالخرائط المثلث، وشبه المنحرف، والمربع 

   -:األراضي مثلثة الشكل حساب مساحة -١
 ،ًيتوقف حساب مساحة األشكال المثلثة تبعا لمـا يتـوفر فيهـا مـن بيانـات  

  …ها ضلعان وزاوية، وهكذا فقد تتوفر أطوال أضالعها، وقد يتوفر في

  -::ثلث القاعدة واالرتفاعمإذا علم في ال  - أ
  

  

  = مساحة المثلث 
  

  ع× ق  × ½=     
، م٥٠احـــسب مـــساحة قطعـــة أرض مثلثـــة، طـــول القاعـــدة فيهـــا    ):١(مثال رقم 

  .م٢٠وطول االرتفاع 
  
  
  

  اgرتفاع× القاعدة 
٢  
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  .نماذج مختلفة من األشكال الهندسية المنتظمة): ٢٨(شكل رقم 

  
  

  

  

  ٢جـ × ١.٧٢=المساحة: الشكل الخماسي

  

  ٢جـ  × ٢,٢ =المساحة : الشكل السداسي

  ٢جـ × ٤.٨٣=المساحة : والشكل الثماني
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  :الحل
   ٢م ٥٠٠ = ٢٠ × ٥٠×  ½=  ع × ق ½= المساحة   

  :  إذا توافرت أطوال أضالعه-ب
  )- ج–ح  ) ( - ب–ح ) ( - أ–ح (ح =    المساحة 

   أطوال أضالع المثلث - ، ح- ، ب- أ:حيث

  =نصف طول محيط المثلث = ح 
  
  

 أطوال أضالعها  الشكل،احسب مساحة قطعة أرض مثلثة ):٢(مثال رقم 
  .م٣٠٠، م٤٧٠ م،٥٠٠- :كاآلتي
  :الحل

  -:كاآلتي) ح(نحسب قيمة -١
  

  .م٦٣٥=   =                         =                           ح 
  

  -:كاآلتينطبق القانون -٢
  )- ج–ح  ) ( -  ب–ح ) ( - أ–ح (ح =    

  .٢م ٨٨٣٦,٤  = )٣٠٠ – ٦٣٥) (٤٧٠- ٣٦٥) (٥٠٠- ٦٣٥ (٦٣٥=   
  

  .ً دونما ٦٨,٨٣٦٤=                     = أو 
  

احــسب مــساحة قطعــة أرض مثلثــة الــشكل أطــوال أضــالعها ): ٣(مثــال رقــم 
  -:كاآلتي

   .١٠ ٠٠٠ : ١سم، ومرسومة بمقياس رسم ٣,٧ -سم٣,٥ -سم٤
  
  

  -ح + -ب + -أ
٢  

  

  -ح + -ب + -أ
٢  

  

٣٠٠ + ٤٧٠ + ٥٠٠  
٢  

  

٦٨٨٣٦,٤  
١٠٠٠  
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  :الحل
، فإنـــه يمكـــن بالـــسنتمتر المـــسافات المتـــوفرة محـــسوبة تإذا كانـــ  

  -:بطريقتينالحل 
ـــى تحويـــل األطـــوال مـــن ســـنتمتر إلـــى متـــر حـــسب مقيـــاس الرســـم، ثـــم  :األول

  .مباشرةحساب المسافة بالمتر المربع 
حــــساب المــــساحة بالــــسنتمتر المربــــع، وتحويــــل مقيــــاس الرســــم إلــــى  :الثانيــــة

ًلمساحية، ثم حساب المساحة الحقيقية تبعا لمقيـاس الرسـم المـساحي صورته ا
  .الثانيةوسوف يحل هذا المثال كما ورد في الطريقة 

  )-  ج–ح  ) ( - ب–ح ) ( -  أ–ح (ح =   المساحة على الخريطة - 
   =٣,٥ – ٥,٦) (٣,٧ – ٥,٦ ) (٤-٥,٦ ( ٥,٦ ( 

  ٢ سم ٥,٩٧٩=
  :المساحيمقياس الرسم -

  ١٠ ٠٠٠ : ١  لخريطةمقياس رسم ا
  م١٠٠:      ا سم      :أي 

  م١٠٠× م ١٠٠:  سم ١×  سم ١        
  ٢ م١٠٠٠٠:   ٢    ا سم     :ًإذا 

  :المساحة الحقيقية -
  ٢م١٠٠٠٠ : ٢ سم ١

   ٢س م : ٢سم٥,٩٧٩
  

   ٢م ٥٩٧٩٠=    ) =                          المساحة الحقيقية(س 
  

  .ً دونما ٥٩,٧٩٠ =          =              المساحة بالدونم 
  

١٠٠٠٠ × ٥.٩٧٩  
١  

  

٥٩٧٩٠  
١٠٠٠  
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  :  إذا علم فيه ضلعان والزاوية المحصورة بينهما-ج
  :في المثلث أ ب ج   

   .- ، ج-  بأ، >فيه إذا علم  �
  جا أ × -ج × -  ب½     =المساحة  �
   :-، أ-  ج، ب<إذا علم فيه  �

  جا ج × -أ × -  ب½       =المساحة 
   .-، ج- أب، <إذا علم فيه  �

  جا ب × -أ × -ج ½      =المساحة 

، والJضلعان المجJاوران  ٦٠ْ = أ <احسب مساحة قطعJة أرض مثلثJة الJشكل فيھJا ): -أ-٦(مثال رقم 
  .م١٨٠، م١١٠لھا 

  :الحل
  .٢ م٨٥٧٣,٦٥ = ْ ٦٠جا  × ١٨٠ × ١١٠  ×½= المساحة 

  

  .ً دونما ٨,٥٧٣٦٥=     =                    السماحة بالدونم  �

=  ج <احة قطعـــة أرض مثلثـــة الـــشكل فيهـــا احـــسب مـــس): -ب-٦(مثـــال رقـــم 
   ٥٠٠٠ : ١سم، ومرسومة بمقياس رسم ٩، ٥ْ ، والضلعان المجاوران لها ٤٥

  : الحل
  .٢سم ١٥,٩١٠ = ْ ٤٥جا  × ٩ × ٥ ½ ×= المساحة  �
  :الرسمالمساحة حسب مقياس  �

   م٥٠ :    اسم
  ٢ م٢٥٠٠ :٢ سم ١    أي 

  ٢ س م:١٥,٩١٠  
  ٢ م٣٩٧٧٥ = ٢٥٠٠ × ١٥.٩١٠) =  الحقيقيةالمساحة(س 

  

٨٥٧٣,٦٥  
١٠٠٠  
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 .ً دونما ٣٩,٧٧٥=          =                  المساحة بالدونم  �
  

، والضلعان المجاوران  ٨٠ْ=  ب <احسب مساحة قطعة أرض مثلثة الشكل فيھا ): -ج-٦(مثال رقم 
  .م٢٥٠، ٢١٠لھا 

  :الحل
  . ٢ م٢٥٨٥١,٢ = ْ ٨٠جا  × ٢٥٠ × ٢١٠ × ½= المساحة  �
  

  .ًدونما ٨٥,٨٥١٢                = =     المساحة  �
  

  :  متساوي ا{ض}عًمثلثا ت ا9رض إذا كان-د

  : ، حيث ٢ ل٠,٤٣٣= المساحة   
  .ثابت رقم ٠,٤٣٣ �
  .المثلثطول ضلع ) ل( �

احــسب مــساحة قطعــة أرض مثلثــة الــشكل ومتــساوية األضــالع، ): ٧(مثــال رقــم 
  .م١٠٠طول الضلع فيها 

  :الحل
   .٢)١٠٠( × ٠,٤٣٣    = ٢ ل٠,٤٣٣= المساحة 
  .ً دونما ٤,٣٣٠أو   ٢م٤٣٣٠=   

  :  إذا كان المثلث قائم الزاوية- هـ

يعتبر الضلعان المجاوران للزاويـة القائمـة فيـه قاعـدة وارتفـاع لـه، وتكـون   
  -:كالتاليالمساحة 
  ع× ق  × ½   =المساحة   

٣٩٧٧٥  
١٠٠٠  

  

٨٥٨٥١,٢  
١٠٠٠  
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احـــسب مـــساحة قطعـــة أرض مثلثـــة الـــشكل وقائمـــة، يبلـــغ طـــول   ): ٨(مثال رقم 
  .م٨٠ م،٤٠ي الزاوية القائمة ضلع
  :الحل

  ع× ق  × ½= المساحة   
  .٢م ١٦٠٠ = ٨٠ × ٤٠ × ½=     

  :  حساب مساحة األراضي مريعة الشكل-٢
  -:كاآلتي الشكل مريعةتحسب مساحة األراضي   
  .المربعطول ضلع ) ل( حيث ،٢ل= المساحة 

هـــا  الــشكل طــول الــضلع فيمريعــةاحــسب مــساحة قطعـــة أرض ): ٩(مثــال رقــم 
   .٥ ٠٠٠ : ١ ومرسومة بمقياس رسم ،سم٦

   :الحل
 .م٣٠٠ = م٥٠× م٦= طول ضلع المربع حسب مقياس الرسم - 

.  

 .٢م ٩٠٠٠٠ = م٣٠٠ × م٣٠٠ = ٢ل= المساحة - 

 
  

  .ًدونما ٩٠=       =                   المساحة بالدونم - 
 

  :  مساحة األراضي مستطيلة الشكل-  ٣

  -:كا�تيمستطيلة الشكل تحسب مساحة ا9راضي      

   العرض× الطول = المساحة 
ـــــشكل أبعادهـــــا): ١٠(مث�����ال رق�����م   احـــــسب مـــــساحة قطعـــــة أرض مـــــستطيلة ال

   .٢٥ ٠٠٠ : ١سم، ومرسومة بمقياس رسم ٤,٣٥×م٢٠٠
  :الحل

  . يجب أن يكونا من نفس وحدات القياسالعرض،× الطول = المساحة  �

٩٠٠٠٠  
١٠٠٠  

  



 

 - ١٣٣ -

 .م١٠٨٧,٥سم حسب مقياس الرسم فتكون ٤,٣٥تحسب قيمة  �

  ٢ م٢١٧٥٠٠ = ١٠٨٧,٥ × ٢٠٠= المساحة  �
  

  . دونم ٢١٧٥ =   =                      المساحة بالدونم  �
    : مساحة األراضي بشكل شبه المنحرف-٤

    شــــبه المنحــــرف هــــو شــــكل هندســــي يتــــوازى فيــــه ضــــلعان متقــــابالن، ولــــيس 
نحـــرف، بالـــضرورة أن يتـــساوى هـــذان الـــضلعان، يطلـــق عليهمـــا قاعـــدتا شـــبه الم

ً، يظهر شكل شبه المنحرف كثيرا فـي األراضـي، ال ٢، ق١ويرمز لها بالرمزين ق
ـــى قطـــع أصـــغر بغـــرض بيعهـــا أو اســـتغاللها، وتحـــسب  ـــم تقـــسيمها إل ســـيما إذ ت

  -:مساحته كاآلتي
               مجموع القاعدتين المتوازيتين    

  االرتفاع بينهما × = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= المساحة 
                       ٢  

                               ٢ق  + ١           ق   
     ع×ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              =  
                       ٢  

 احـــسب مـــساحة قطعـــة أرض علـــى شـــكل شـــبه منحـــرف فيهـــا ):١١(مثـــال رقـــم 
   .١٠ ٠٠٠ : ١ م، ومرسومة بمقياس رسم ٤١٠ = ٢م، ق١٦٥=١ق

 قبل تطبيق العالقة الرياضية السابقة يجب أن تتوفر كـل المتغيـرات فيهـا، :الحل
جـــزء مـــن ًونظـــرا ألن االرتفـــاع غيـــر موجـــود، فإنـــه يقـــاس علـــى الخريطـــة ألقـــرب 

  . سم، أو يقاس على األرض بالمتر٣,٧٥ًالملليمتر، وفرضا أنه كان 
  .م٣٧٥ = ١٠٠ × ٣,٧٥= االرتفاع حسب مقياس الرسم -

  

   ٣٧٥×   =                       ع× =                     المساحة -

٢١٧٥٠٠  
١٠٠٠  

  

  ٢ق +١ق
٢  

٤١٠+١٦٥  
٢  



 

 - ١٣٤ -

  
    ٢ م١٠٧٨١٢,٥=  ٣٧٥ × ٢٨٧,٥  =             

  

  .دونم ١٠٧,٥١٢٥=                       =     المساحة بالدونم  -
  

  : حالة خاصة من أشباه المنحرفات
ٕيتطلب األمر في أحيان كثيرة أن تقسم األراضي إلى قطع صـغيرة، واذا   

كانت تتصف بخط قاعدة طويل، وخط منكسر من الجانب المقابل له، فإنـه مـن 
التـالي فـإن هـذه السهل أن تسقط أعمدة من نقـط االنكـسار علـى خـط القاعـدة، وب

ًاألعمــدة تحــصر مجموعــة أشــباه منحرفــات، تحــسب مــساحتها جملــة واحــدة بــدال 
  .منفردةمن حسابها 
) ٢٩(احـــسب مــــساحة قطعـــة األرض الموضــــحة فـــي شــــكل ): ١٢(مثـــال رقــــم 

        ً ، علمــــــا بأنهــــــا مرســــــومة بمقيــــــاس رســــــم-١ ، -٨ ، ٨ ، ١والمحــــــددة بالنقــــــاط 
٢٠ ٠٠٠ : ١.   

  .لة خاصة من أشباه المنحرفاتحا): ٢٩(شكل رقم 

  
  المصدر، من تصميم المؤلف

١٠٧٨١٢,٥  
١٠٠٠  



 

 - ١٣٥ -

نــسقط أعمــدة مــن نقــط انكــسار الخــط المقابــل، واألعمــدة كمــا فــي الــشكل : الحــل 
  .-٧ ٧، -٦ ٦، -٥ ٥ ، -٤ ٤،  -٣ ٣ ، -٢ ٢السابق هي 

، واألعمـدة ١،٨ًنكون جدوال توضع فيه األطوال الخاصة بالخط بـين النقطتـين -
  .إسقاطهاالتي تم 

  حسابات الحاgت الخاصة من أشباه المنحرفات) ١٠(جدول رقم 

الى ١ المسافة من نقطة  ضعف المساحة
  ٨نقطة

  موداطول الع
القواعد 
  المتوازية

  االرتفاع  القاعدة
  الناتج

  ٣٥,٧٣  ١,٨=صفر-١,٨  ٩,٨٥=٩,٦+١٠,٢٥  ١,٢٥=- ١ ١  صفر) = ١(عند النقطة 
  ١٨,٠٥  ٠,٩٥=١,٨-٢,٧٥  ١٩,٠٠=٩,٤+٩,٦  ٩,٦=- ٢ ٢  ١,٨=٢-١من
  ٢٥,٩  ١,٧٥=٢,٧٥+٤,٥  ١٤,٨=٥,٤+٩,٤  ٩,٤=- ٣ ٣  ٢,٧٥=٣-١من 
  ٢٠,٠٥  ١,٩=٤,٥-٦,٤  ١٠,٥٥=٥,١٥+٥,٤  ٥,٤=- ٤ ٤  ٤,٥=٤-١من 
=٧,٣٥+٥,١٥  ٥,١٥=- ٥ ٥  ٦,٤ =٥-١من 

١٢,٥٠  
٥٦,٢٥  ٤,٥=٦,٤-١٠,٩  

٢٣,١٣  ١,٨=١٠,٩-١٢,٧  ١٢,٨٥=٥,٥+٧,٣٥  ٧,٣٥=- ٦ ٦  ١٠,٩ =٦-١  
  ٢٦,٣٣  ٢,٧=١٢,٧– ١٥,٤  ٩,٧٥ =٤,٢٥ +٥,٥  ٥,٥ =- ٧ ٧  ١٢,٧ =٧-١من 
    ٤,٢٥= -٨ ٨  ١٥,٤=٨-١من 

  المجموع
٢٠٥,٤٤  

  -:كالتاليتحسب المساحة من الجدول السابق 
  

   .٢سم١٠٢,٧٢=                 = المساحة على الخريطة -
  

  -:الخريطةالمساحة حسب مقياس رسم -
  ٢كم٠,٢/ م ٢٠٠: ا سم  

  ٢ كم٠.٠٤/  ٢م٤٠٠٠٠ : ٢اسم  أي 
  ٢س كم / ٢س م : ٢سم١٠٢,٧٢

٢٠٥,٤٤  
٢  



 

 - ١٣٦ -

  ٢م٤١٠٨٨٠٠ = ٤٠٠٠٠ × ١٠٢,٧٢) = المساحة الحقيقية(س 

   ٢ كم٤,١٠٨٨ = ٠,٠٤ × ١٠٢,٧٢= أو المساحة الحقيقية 

  :  مساحة األراضي بشكل متوازي األضالع-٥
، وتحــــسب مــــساحته متقـــابلين ضــــلعين كــــل  فيـــهشـــكل يتــــساوى ويتــــوازى  
  -:كاآلتي

  االرتفاع × قاعدة طول ال= المساحة 
ًويؤخذ عادة الضلع األطول كخط قاعدة، في حين يكون االرتفاع ممثال   

  .المتوازينللخط العمودي بين الضلعين 
  :  مساحة األراضي على شكل المعين-٦

هــــو شــــكل ربــــاعي تتــــساوى أضــــالعه، ويتــــوازى كــــل ضــــلعان متقــــابالن   
  -:كاآلتيوتحسب مساحته 

  -:فإن ٢، ل١ لااعتباراهم وعند ،)ينالقطرحاصل ضرب ( ½= المساحة 
  ٢ل × ١ ل½= المساحة 

  ):-أ-٣٠(شكل رقم : مساحة األراضي دائرية الشكل-٧
  .بعض الحاالت الخاصة من مساحة األشكال الدائرية): ٣٠(شكل رقم 

  الدائرة) : أ( شكل 

  

  القطاع الدائري): ب(شكل 

  
  : ، حيث ٢ط نق =  المساحة 

  ٣,١٤١٥٩٢٦٥٤=  أو ،=               ط  �
 .الدائرةنصف قطر = نق  �

٢٢  
٧  



 

 - ١٣٧ -

  -):-ب-٣٠(شكل رقم : مساحة القطاع الدائري -٨
  

   :أن حيث  ،  ٢نق ط ×         =               المساحة 
  

  .الدائريالزاوية المركزية للقطاع = ْ ن -
  .الدائرةالزاوية الدائرية عند مركز  = ْ ٣٦٠-
  .الدائرةمساحة  = ٢ط نق-
  -: القطع الناقص مساحة-٩

هــو شــكل شــبيه بالــشكل الــدائري ولــه قطــران أحــدهما أكبــر مــن اآلخــر،   
  -:كاآلتيوتحسب مساحته 

  -:حيث ،ب× أ × ط = المساحة 
  ).االستوائي بالنسبة لألرض شبه الكروية(نصف القطر األكبر = أ 
  ).القطبي بالنسبة لألرض شبه الكروية(نصف القطر األصغر = ب

ـــال رقـــم  ـــوازي أضـــالع، الـــضلع ): ١٣(مث ـــى شـــكل مت احـــسب مـــساحة مبنـــى عل
   .٥٠٠ : ١سم، ومرسوم بمقياس رسم ٦م، وارتفاعه ٣٥األكبر فيه 

  :الحل
  .م٣٠ = ٥ × ٦= االرتفاع حسب مقياس الرسم -
  .م١٠٥٠ = ٣٠ × ٣٥= ع × ق = المساحة -

احــــسب مــــساحة قطعــــة أرض علــــى شــــكل معــــين، يبلــــغ ): ١٤(مثــــال رقــــم 
   .٢٠٠٠ : ١سم، ومرسومة بمقياس رسم ٦سم، ٨القطران فيه 

  :الحل
   .٢سم٢٤ = ٦ × ٨ × ½ = ٢ل × ١ل × ½= المساحة على الخريطة -
   .٢م٩٦٠٠ = ٤٠٠ × ٢٤= المساحة حسب مقياس الرسم -
  

  ْن
٣٦٠ْ   

  



 

 - ١٣٨ -

سم، مرسوم بمقياس ٧مفترق طرق دائري فيه نصف القطر ): ١٥(مثال رقم 
  .، المطلوب حساب مساحته ١٠٠٠: ١رسم 
  :الحل 

   .٢سم١٥٣,٩٣٨ = ٢)٧(× ط  = ٢ط نق= احة المس-
   .٢م١٥٣٩٣,٨ = ١٠٠ × ١٥٣,٩٣٨= المساحة حسب مقياس الرسم -

 احــسب مــساحة قطعــة أرض علــى شــكل قطــاع دائــري فيــه نــق ):١٦(مثــال رقــم 
  .ْ  ٦٠= م، وزاويته المركزية ٢٠=

  :الحل 
  ٢ )٢٠(× ط×  =              ط نق× =              المساحة 

  
            ٢م٢٠٩,٤٤= 

  

  .م١٩,٦٥=م، ب٢٠= احسب مساحة قطع ناقص فيه أ  ) :١٧(مثال رقم 

  :الحل 
  .٢م١٢٣٤,٦٤ = ١٩,٦٥ × ٢٠× ط = ب × أ × ط = المساحة   

  -: المنتظمة األخرىضية{ األ مساحة األشكال-١٠
  ٢ج × ١,٧٢= مساحة الشكل المنتظم الخماسي   -  أ

  ٢ج  × ٢,٢= مساحة الشكل المنتظم السداسي   - ب
  ٢ج × ٤,٨٣=  مساحة الشكل المنتظم الثماني -ج
  -) :٤(، أكثر من )ن( مساحة أي شكل منتظم عدد أضالعه -د
  

  ظتا × ) ٢جـ× ن  ( ¼= لمساحة    ا
  -:حيث

  .المنتظمطول ضلع الشكل = ج

  ْن
٣٦٠ْ   

٦٠ْ   
٣٦٠ْ   

١٨٠ْ   
  ْن



 

 - ١٣٩ -

  .المنتظمعدد أضالع الشكل = ن 
  .قطرينالزاوية المركزية الواقعة بين نصفي = ْن 
  :كل رباعي آخر مساحة أي ش-١١

ًتكثر أشكال األراضي المحددة بخطوط مستقيمة وتكون أشكاال رباعيـة،   
  -:بطريقتينوتحسب مساحتها 

   : عن طريق الزاوية بين القطري-أ
  )جا الزاوية المحصورة بينهما× حاصل ضرب القطرين  (½= المساحة 
  ْجا ن × ٢ل × ١ل × ½=   

  : عن طريق خط القاعدة -ب

  -:فيهدة القطر األكبر أو األصغر يمثل خط القاع  
  

  × طول القاعدة = المساحة 
  

  
  ق =        

  

  

ــال رقــم  احــسب مــساحة حــوض زراعــي ربــاعي الــشكل، القطــران فيــه ): ١٨(مث
  .ْْ ◌٧٠، والزاوية المحصورة بينهما م١٥٠٠، م١٠٠٠

  :الحل
  جا ن × ٢ل × ١ل ½=  المساحة   
   .٢م٧٠٤٧٦٩,٤٦= ْ  ٧٠جا  × ١٥٠٠ × ١٠٠٠  × ½=     
  . دونم٧٠٤,٧٦٩٤=     

احسب مساحة قطعة أرض رباعية الشكل، خط القاعدة فيها   ): ١٩(مثال رقم 
  .م٨٠م، ٥٠ طوالهما نم، اسقط عليها عمودا٢٠٠

  اgرتفاع الثاني + اgرتفاع ا9ول 
٢  

  ٢ع + ١ع
٢  



 

 - ١٤٠ -

  :الحل
       ×ق =   × ق = المساحة   

  

   .٢م١٢٠٠٠ = ٦٥ × ٢٠٠                    =     
  -:تمارين على األشكال الهندسية المنتظمة

، تـم ٥٠٠٠ : ١قطعة أرض مرسومة بمقياس رسم ) ٣١(ضح شكل رقم يو -١
  .تقسيمها إلى قسمين بغرض استثمارها، والمطلوب حساب مساحتها 

ًجـــزءا مـــن خريطـــة طبوغرافيـــة تظهـــر فـــي منطقـــة ) ٣١(يوضـــح شـــكل رقـــم  -٢
صناعية، ومنطقة مخازن، ومنطقة زراعية، وأخـرى سـكنية، احـسب مـساحة 

ًساحتها اإلجماليــة، علمــا بــأن مقيــاس رســمها   كــل واحــدة منهــا، ثــم احــسب مــ
٢٠ ٠٠٠  : ١.   

منطقــة عمرانيــة ضــمن خريطــة طبوغرافيــة مقيــاس ) ٣٢(يوضــح شــكل رقــم  -٣
، احـــــسب المـــــساحة اإلجماليـــــة للمنطقـــــة، ثـــــم احـــــسب ٢٥٠٠٠ : ١رســـــمها 

  .النسبة المئوية لمساحة كل نوع منها بالنسبة للمساحة اإلجمالية 
ة محيطــة بمفتــرق طــرق، ومرســومة بمقيــاس منطقــ) ٣٣(يوضــح شــكل رقــم   -٤

  -:، والمطلوب ٢٠٠٠٠ : ١رسم 
  . حساب مساحة المنطقة التجارية-أ

  . حساب مساحة مفترق الطرق-ب
  . حساب مساحة المنطقة السكنية-ج
ســـــــــم، ٣,٣٥ = ١منطقـــــــــة ســـــــــكنية علـــــــــى شـــــــــكل شـــــــــبه منحـــــــــرف فيهـــــــــا ق -٥

ا إذا سـم، والمطلـوب حـساب مـساحته٧,١٥سم، واالرتفـاع بينهمـا ٦,٢٥=٢ق
  .٢٠ ٠٠٠ : ١كان مقياس رسمها 

  
  

٢ 

 ٢ع + ١ع
٢ 

٨٠ + ٥٠ 
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  .أشكال هندسية منتظمة وأخرى غير منتظمة) : ٣١(شكل رقم 
  )١(تمرين رقم 

  
  )٢(تمرين رقم 

  
  .من تصميم المؤلف:      المصدر
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  .تقسيم قطع األراضي غير المنتظمة إلى أشباه منحرفات): ٣٢(شكل رقم 

  
 من تصميم المؤلف:                       المصدر
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  .تدريب على حساب المساحة): ٣٣(شكل رقم 

  
 من تصميم المؤلف: المصدر
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ًم، يتوسـطه ميـدان دائـري أيـضا نـصف ٧٥مفترق طرق دائـري نـصف قطـره  -٦
ســــــم، فــــــإذا علمــــــت أن مقيــــــاس رســــــم الخريطــــــة الموجــــــود فيهــــــا         ٢,٥قطــــــره 

  -:، احسب اآلتي١٠ ٠٠٠: ١
  . الطرق المساحة الكلية لمفترق-أ

  . النسبة المئوية لمساحة الميدان الداخلي من مفترق الطرق-ب
أرادت إحــدى المؤســـسات إنـــشاء بركـــة ميـــاه ثمانيـــة الـــشكل، فـــإذا كـــان طـــول  -٧

  .م، ما مساحتها؟٤ضلعها 
أنشأت إحدى البلـديات ثـالث بـرك للميـاه داخـل إحـدى الحـدائق العامـة، فـإذا  -٨

ــــى شــــكل شــــبه منحــــرف، طــــول ال ــــة عل ــــه كانــــت الحديق م، ٢٠٠قاعــــدتان في
 م، وكانت البرك خماسية، وسداسية، وثمانية ١٨١م، واالرتفاع بينهما ٣١٠

  .م ٢,٥م، ٣,٥م، ٤,٥األشكال ومنتظمة، أطوال أضالعها على التوالي 
  -:المطلوب

  .حساب المساحة العامة للحديقة-ا 
  .حساب النسبة المئوية لكل بركة مياه من المساحة الكلية للحديقة-ب 
  يظهــر ركــن تجـــاري مثلــث الـــشكل فــي خريطــة طبوغرافيـــة مقيــاس رســـمها   - ٩
سـم، والزاويـة المحـصورة ٢,٠٥سـم، ٢,٢٥، فإذا كان طول ضلعيه ٢٠ ٠٠٠: ١

                                        . ْ ، ما مساحته؟٦٠َ   ٣٢بينهما 
 ثالثــة مبــاني إلحـــدى ٥ ٠٠٠ : ١رســمها   مقيــاستظهــر علــى خريطــة -١٠  
  :لجامعات ا

  .سم ٢على شكل مربع طول ضلعه : األولى
  .سم ٣سم، ٢ على شكل مستطيل أبعاده :الثاني 
  .سم١,٧سم، ١,٣سم، ١,٥على شكل مثلث أطوال أضالعه : الثالث 

  .ما مساحة كل مبنى منها، وما هي المساحة اإلجمالية للمباني
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ً كيلــو متــرا ٢٠ًأنـشأت إحــدى البلـديات شــارعا فــي منـاطق زراعيــة بطـول - ١١  
 . ً مترا، ما مساحته؟ ١٠٠وبعرض 

 أنــــشئ مطــــار فــــي منطقــــة علــــى شــــكل هندســــي محــــدد بخمــــسة خطــــوط - ١٢ 
= ســـم،      ب ج ٥= أ ب : ومحـــددة باألركـــان أ ب ج د هــــ، أطوالهـــا كـــاآلتي

سـم، وكـان طـول خـط الـربط أ ٦,٦= سـم، هــ أ ٨= سم، د هـ ٦,٥= سم، ج د ٦
حـــساب مـــساحة المطـــار إذا كانـــت المطلـــوب وســـم، ٩,٨ســـم، و ب د ٨,٥د فيـــه 

   .٢٥٠٠٠ : ١األطوال على خريطة مقياس رسمها 
ـــــــا ـــــــر المنتظمـــــــة: ًثاني -Irregular  :مـــــــساحة األشـــــــكال الهندســـــــية غي

Geometrical Forms:  

أشــكال محــددة بخطــوط مــستقيمة، وقــد تحــاط بأربعــة أو خمــسة أو ســتة   
  .  ين الرياضية مباشرةخطوط مستقيمة وهكذا، لكنه ال يمكن تطبيق القوان

تكــون بــذلك المــساحة الكليــة لهــذه األشــكال ممثلــة فــي مــساحة األشــكال الهندســية 
ًالداخليـــة التـــي تقـــسم إليهـــا، ومـــن أكثـــر األشـــكال الهندســـية تـــرددا عنـــد تقـــسيمها 

  .المثلثات وأشباه المنحرفات، ويتوقف نوعها على شكل قطع األراضي المتوفرة
ائط اســــتخدام األرض والخــــرائط التفــــصيلية تكثــــر هــــذه األشــــكال فــــي خــــر  

والخــــرائط الطبوغرافيــــة، وقــــد تكــــون ألحيــــاء، أو ألحــــواض زراعيــــة، أو لمنــــاطق 
، ولحساب مساحة هـذه األشـكال …صناعية، وقد تكون لمربعات سكنية، وهكذا 

  -:ال بد وأن يتوفر فيها شروط
 تقــاتــوفر مقيــاس رســم دقيــق للخريطــة، إذ أنــه ينــتج عــن أي خطــأ فيــه فرو -١

  .كبيرة من المساحة الحقيقية
ـــم تتـــوفر ويجـــب أن تقـــاس علـــى  -٢ ٕوجـــود األطـــوال الحقيقيـــة لألضـــالع، وان ل

  .الخرائط بدقة وألقرب جزء من الملليمتر



 

 - ١٤٦ -

توفر خطوط الربط بين أركان قطع األراضـي إذ أن مـن شـأن هـذه الخطـوط  -٣
  .تقسيم الشكل إلى أشكال هندسية منتظمة، واعتمادها أضالعها لها

  -:ة على تقسيم األشكال الهندسية غير المنتظمةأمثل
ــال األول منطقــة يــراد ) ٣٤(تمثــل القطعــة أ ب ج، الظــاهرة فــي شــكل رقــم : المث

ًحــساب مــساحتها، ويظهــر فيهــا خــط الــربط أ ج، ونظــرا ألن هــذا الــشكل ربــاعي، 
  -:فمن األسهل تقسيمه إلى مثلثين، هما

  .تتوفر فيه ثالثة أضالع:  المثلث أ ب ج ـ-ا 
  .ًتتوفر فيه ثالثة أضالع أيضا : المثلث أ ج  د -ب 

  . ضع تسميات المثلثات على الخريطة بنفسك:مالحظة
  -:بذلك يمكن حساب مساحة المثلثين باستخدام القانون اآلتي

  )- ج–ح ) (- ب–ح ) ( - أ–ح (ح =     المساحة 
ــاني ــال الث ويتــوفر ، )٣٤(تظهــر قطعــة األرض أ ب ج  د هـــ، شــكل رقــم :  المث

ًفيهـا خـط الـربط أ ج ـ، هــ ج ، ونظـرا ألن هـذا الـشكل خماسـي األضـالع فـيمكن 
تقــسيمه إلــى ثالثــة مثلثــات، أو إلــى شــكل ربــاعي ومثلــث، ويتوقــف ذلــك حــسب 

  -:ومثلثات هذا المثال هي. أطوال الخطوط المتوفرة بين نقط أركانه
  .تتوفر فيه أطوال ثالثة أضالع : المثلث أ ب ج

  .تتوفر فيه ثالثة أضالع :   هـالمثلث أ ج
  .ًتتوفر فيه ثالثة أضالع أيضا : المثلث هـ ج  د

  . ضع تسميات المثلثات على الخريطة بنفسك:مالحظة
بـذلك تكـون المــساحة الكليـة لقطعـة األرض ممثلــة فـي مجمـوع مــساحات 

ولمـــا كانـــت األطـــوال بالـــسنتيمتر، فـــإن المـــساحة الناتجـــة تكـــون ، الثالثـــة مثلثـــات
ًمترا مربعا، ويجب حسابها وفقا لمقياس رسم الخريطةسنتي ً ً.  
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  .أمثلة على تقسيم األشكال غير المنتظمة إلى مثلثات): ٣٤(شكل رقم 

  
  من تصميم المؤلف: المصدر
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ــث  ــال الثال تظهــر قطعــة األرض المحــددة باألركــان أ ب ج د هـــ و، شــكل : المث
، فإنه يمكـن تقـسيمها إلـى األشـكال ً، ونظرا لوجود زاويتين قائمتين فيها)٣٥(رقم 

  -:الهندسية التالية حسب األطوال الظاهرة فيها 
  .مثلث قائم الزاوية :  المثلث أ ب ج
  .ًمثلث قائم الزاوية أيضا : المثلث ج هـ د
  .تتوفر أطوال أضالعه الثالثة : المثلث د ب ج
  .ًتتوفر أطوال أضالعه الثالثة أيضا : المثلث د ج  هـ

تظهر قطعة األرض المحـددة باألركـان أ ب ج د هــ و ي، شـكل : رابع المثال ال
ًووفقا للمعطيات الموجودة فيهـا يمكـن تقـسيمها إلـى األشـكال الهندسـية ) ٣٥(رقم 

  :اآلتية 
ـــه ق: الـــشكل و ج د هــــ و هــــ، ج د، هــــ د ( وارتفاعـــه ٢، ق١شـــبه منحـــرف في

  ) .على التوالي
  .قائمة الزاوية عند ب : المثلث أ ب ج
  .تتوفر أطوال أضالعه الثالثة : المثلث أ ج ي
  .ًتتوفر أطوال أضالعه الثالثة أيضا : المثلث ي ج و

المنطقــة المحــددة باألركــان أ ب ج د ) ٣٦(يوضــح شــكل رقــم  ) :٢٠(مثال رقم 
هــــــ و ى ن، وقــــــد وضــــــعت ألن تكــــــون منطقـــــة صــــــناعية، والمطلــــــوب حــــــساب 

الــربط فيهــا ظــاهرة فــي الــشكل، ًمــساحتها، علمــا بــأن أطــوال أضــالعها، وخطــوط 
 ، ال داعــي لتــسمية أركــان المثلثــات ألن األطــوال ٥ ٠٠٠ : ١ومقيــاس رســمها 

  .مكتوبة على الشكل
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  .مثال على تقسيم األراضي الهندسية غير المنتظمة) ٣٥(شكل رقم 

  
  من تصميم المؤلف: المصدر
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  .ر المنظمةمثال آخر على تقسيم األراضي الهندسية غي): ٣٦(شكل رقم 

  من تصميم المؤلف: المصدر
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  :الحل 
تم تقسيم هذه القطعة كما هو موضح في الشكل إلـى األشـكال األصـغر   

  -:اآلتية
سـم، ع ٥=٢سـم، ق٤ =١شـبه منحـرف فيـه ق: أ ب ي ن ) : ١(الشكل رقـم 

  .سم ٧= 
= ســـم، هــــ ي ٧,٣=ب هــــ ي مثلـــث فيـــه ضـــلعان ب ي ) : ٢(الـــشكل رقـــم 

  .ْ ٦٨ بينهما سم، والزاوية٤,٨
  .هـ و ي مثلث تتوفر أطوال أضالعه الثالثة ): ٣(الشكل رقم 
  .سم ٤,٢سم، ٧ ضلعيه طوال هـ مستطيل - ب ج ج ):٤(الشكل رقم 
  .-مثلث قائم الزاوية عند ج  : - ج  د ج): ٥(الشكل رقم 

ولحساب مساحة األرض الكلية يجب حساب مساحة كل شكل منها، ثم 
  -:جمعها كاآلتي

  ع× ) =                       ١(حة الشكل رقم مسا
  

  

   .٢سم٣١,٥ = ٧× =                      
  

  ْ ٦٨جا× هـ ي × ب ي   × ½) =  ٢(مساحة الشكل رقم 
  ٢سم١٦,٢٤= ْ  ٦٨جا  × ٤.٨ × ٧,٣ × ½  =  

  )-  ج–ح ) (- ب–ح ) ( - أ–ح (ح ) =    ٣( مساحة الشكل رقم 
  

  ٢سم٥,٥٦ = ٣,٤ × ١,٤  ×١,١ × ٥,٩    =    
  ٢سم٣٠,١ = ٧ × ٤,٣) = ٤(مساحة الشكل رقم 
  ٢سم١٥,٧٥ = ٤,٥ × ٧ × ½) = ٥(مساحة الشكل رقم 

 + ٥,٥٦ + ١٦,٢٤ + ٣١,٥= المـــــساحة الكليـــــة لـــــألرض علـــــى الخريطـــــة 
  ٢سم٩٩,١٥ = ١٥,٧٥ + ٣٠,١

٢ 

 + ١ق

٢ 

٥ + ٤ 
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   ٢م٢٤٧٨٧٥=٢٥٠٠ × ٩٩,١٥= المساحة الحقيقية حسب مقياس الرسم *
  . دونم٢٤٧,٨٧٥= أي 

  :تمارين على األشكال الهندسية غير المنتظمة
ًجـزءا مـن خريطـة طبوغرافيـة، يظهـر فيهـا مزرعتـان ) ٣٧(يوضح شكل رقـم  -١

ــــــــاس رســــــــمها             ــــــــإذا كــــــــان مقي ــــــــون، وأخــــــــرى للفواكــــــــه، ف للحمــــــــضيات والزيت
  -:، وأطوال أضالعها موضحة على الخريطة، المطلوب١٠ ٠٠٠: ١

  .ة لجميع المزارع بالدونما حسب المساحة الكلي-ا 
  .احسب النسبة المئوية لمساحة كل مزرعة من المساحة الكلية لألرض-ب 
ـــــاس رســـــمها         ) ٣٨(يوضـــــح شـــــكل رقـــــم  -٢ ًجـــــزءا مـــــن خريطـــــة تفـــــصيلية ومقي

  -:ً ووفقا لألبعاد الظاهرة فيها احسب اآلتي٢٥٠٠: ١
  . مساحة مزرعة الخضروات-أ

  . مساحة المنطقة الصناعية-ب
  .لنسبة المئوية لمساحة األراضي البور من المساحة الكلية لألرض ا-ج
 أراد صـــاحب مزرعـــة للخـــضروات تقـــسيمها إلـــى قطـــع صـــغيرة وتحويلهـــا إلـــى -د

  .منطقة سكنية، قسمها إلى قطع أصغر، ثم احسب مساحة كل منها
ًجـزءا مـن خريطـة طبوغرافيـة، يظهـر فيهـا منطقتـان ) ٣٩(يوضح شـكل رقـم  -٣

ً واألخــــرى ســــكنية، احــــسب مــــساحتها اإلجماليــــة مــــستعينا إحــــداهما تجاريــــة،
بمقيـــاس رســـمها واألطـــوال الظـــاهرة علـــى الخريطـــة، ثـــم احـــسب النـــسبة بـــين 

 .مساحة األراضي التجارية والسكنية

  

� �

� �
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  على األراضي غير المنتظمة) ١(تمرين رقم ): ٣٧(شكل رقم 

  
  من تصميم المؤلف: المصدر
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  .راضي الهندسية غير المنتظمةلأل) ٢(تمرين ): ٣٨(شكل رقم 

  
  من تصميم المؤلف: المصدر
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� �

  .لألراضي الهندسية غير المنتظمة) ٣(تمرين رقم ): ٣٩(شكل رقم 

  من تصميم المؤلف: المصدر
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  -:مساحة األشكال المحددة بخطوط منحنية:ًثالثا 
تكثر هذه األشكال على الخرائط وتتعدد أنواعهـا، وتتوقـف طـرق حـساب   

ـــذلك تقـــع مثـــل هـــذه األشـــكال فـــي مـــ ـــذي يحـــددها، ل ساحتها علـــى شـــكل الخـــط ال
  -:الحاالت اآلتية 

ظــاهرات محــددة بخطــوط منحنيــة قريبــة مــن الــشكل الكــروي أو البيــضاوي،  -١
  .مثل البحيرات والبحار التي تقل تعرجات خطوط سواحلها

مثـل خطـوط ) متعرجـة(ظاهرات محددة بخطـوط كثيـرة االنحنـاءات وصـغيرة  -٢
  .احل في شمال غرب أوروبا السو

، مثــــل )امتـــدادها الطـــولي كبيـــر(ظـــاهرات محـــددة بخطـــوط منحنيـــة طوليـــة  -٣
  .األنهار والمصارف والبحار الطولية، كالبحر الميت في فلسطين

ًوتبعـــا لتعـــدد حاالتهـــا تتعـــدد الطـــرق المـــستخدمة فـــي حـــساب مـــساحتها، 
نـــــوع الطريقـــــة فمنهـــــا الطـــــرق التخطيطيـــــة، ومنهـــــا الطـــــرق اآلليـــــة، ومهمـــــا كـــــان 

المستخدمة فـي حـساب المـساحة ال بـد مـن حـساب مـساحة الـشكل أكثـر مـن مـرة 
  .بأكثر من طريقة، ثم أخذ المتوسط لها، لتكون مساحة الشكل أكثر دقة

  :Graphical Methods: الطرق التخطيطية - ١
  -:تتوقف دقة المساحة الناتجة بهذه الطريقة على عدة أمور منها

  .المناسبة لحساب مساحة الشكل اختيار الطريقة -ا   
  . الخبرة في استخدام مثل هذه الطرق-ب 
  . عدد مرات حساب مساحة الشكل-ج 

  -:ومن هذه الطرق
  :Square Net:  استخدام المربعات-أ

تــتلخص هــذه الطريقــة فــي تغطيـــة حــدود الــشكل بــشبكة مــن المربعـــات،   
 الواقعة داخل حـدود ًوتحسب المساحة بناء على عدد المربعات الكاملة والناقصة
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الشكل، ثم حساب ما يقابل عددها من سنتيمترات مريعـة، أمـا المـساحة الحقيقيـة 
ولتوضــــــــيح هــــــــذه الطريقــــــــة تأمــــــــل ًفتحسب بعد ذلك تبعا لمقياس رسم الخريطة، 

  .، ومنه نجد)٤٠(نماذج المربعات الواردة في شكل رقم 
  : النموذج األول

وبالتـالي فـإن مـساحة المربـع تعـادل سـم ، ١× سم ١    أنشئت شبكة مربعات 
ســـم ، لتعـــادل مـــساحة المربـــع ٠,٥× ســـم ٠,٥،وأنـــشئت شـــبكة مربعـــات ٢ســـم١

  .٢سم٠,٢٥
  :النموذج الثاني

ســــــم ، لتعــــــادل مــــــساحة المربــــــع ٠,٣× ســــــم ٠,٣     أنــــــشئت شــــــبكة مربعــــــات 
  .٢سم٠,٠٩

  -:لتوضيح ذلك نذكر اآلتي
سـم أن ٠,٥ × سـم٠,٥تبين عند حـساب مـساحة بحيـرة علـى شـبكة مربعـات  -١

 .ً مربعا ٦,٥ً مربعا، وعدد المربعات الناقصة ٣٠عدد المربعات الكاملة 

  -:بذلك يكون
  . ً مربعا٣٦,٥ = ٦,٥+٣٠=عدد المربعات التي تغطي مساحة البحيرة 

  .٢سم٩,١٢٥ = ٠,٢٥ × ٣٦,٥= مساحة البحيرة على الخريطة 
سم أن ٠,٢× سم ٠,٢تبين عند حساب مساحة مستنقع على شبكة مربعات  -٢

 ٣١,٥ً مربعــــا، وعــــدد المربعــــات الناقــــصة ٢١٨عــــدد المربعــــات الــــصحيحة 
  .ًمربعا

  -:بذلك يكون
  ًمربعا ٢٤٩,٥ = ٣١,٥+ ٢١٨= عدد المربعات التي تغطي مساحة الشكل

  .٢سم٩,٩٨ = ٠,٠٤ × ٢٤٩,٥= مساحة المستنقع على الخريطة 
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  .نماذج مختلفة من شبكات المربعات): ٤٠(شكل رقم 
  )٢سم١المساحة (  سم ١طول الضلع ) : أ ( رقم نموذج 

  
سم               ٠.٥طول الضلع ): ٢(نموذج رقم 

  )٢سم٠.٢٥المساحة ( 
طول الضلع ): ٣(نموذج رقم 

  )٢سم٠.٠.٠٩المساحة ( سم   ٠.٣

  من تصميم المؤلف: المصدر
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وتبــين فــي إحــدى عمليــات حــساب المــساحة أن عــدد المربعــات التــي تغطــي  -٣
ـــة تقـــع داخـــل خـــط كنتـــور ظـــ ً مربعـــا ١٢٠م يبلـــغ ٣٠٠+اهرة جيومورفولوجي

ً مربعا ناقصا على شبكة مربعات ١٩,٥ًكامال،    .سم ٠,٤× سم ٠,٤ً
  -:وبذلك يكون

  ً مربعا١٣٩,٥ = ١٩,٥+ ١٢٠= عدد المربعات التي تغطي الظاهرة 
  .٢سم٢٢,٣٢ = ٠,١٦ × ١٣٩,٥= مساحة الظاهرة على الخريطة 

  -:شبكة المربعاتكيفية استخدام 
تــتلخص خطــوات اســتخدام شــبكة المربعــات فــي الخطــوات اآلتيــة، شــكل   

  -):٤١(رقم 
ننقل حـدود الظـاهرة المطلـوب حـساب مـساحتها علـى شـبكة المربعـات، وفـي  -١

  -:هذه النقطة نوضح األمور التالية
ًلتكــون أساســا للقيــاس ) شــفاف( يفــضل إنــشاء شــبكة مربعــات علــى ورق كلــك -أ

ًشاء الشبكة في كل مرة قياس، وعوضا عن رسـم حـدود الظـاهرة علـى ًبدال من إن
  .ًشبكة المربعات نكتفي بتوضيح لوحة المربعات المعدة سابقا فوق الشكل

 يفضل أن تكون المربعات صغيرة المساحة، إذ كلما صغرت مساحتها كلما -ب
  -:كانت المساحة المحسوبة أكثر دقة، بمعنى

ســـم أفـــضل مـــن اســـتخدام شـــبكة ٠,٢× ســـم ٠,٢أن اســـتخدام شـــبكة مربعـــات 
  .سم ٠,٥× سم ٠,٥مربعات 

ســم أفــضل مــن اســتخدام شــبكة ٠,٥× ســم ٠,٥وأن اســتخدام شــبكة مربعــات 
  …سم، وهكذا ١× سم ١مربعات 

 يحــسب عــدد المربعــات الكاملــة عــن طريــق عــددها، ويفــضل أن تجــري هــذه -ج
  .ًالعملية أكثر من مرة خوفا من حدوث خطأ في عددها
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  خطوات حساب مساحة الشكل بطريقة المربعات): ٤١(قم شكل ر
  . نرسم الشكل على المربعات-١

  

  . نعد المربعات الكاملة– ٢

  . نعد المربعات الناقصة– ٣

  

 نحسب مساحة المربعات الكاملة، – ٤
ونقدر مساحة الناقصة، ثم تحسب 

  .قيمتها حسب مقياس الرسم

  .المؤلفمن تصميمي : المصدر

 عــدد المربعــات الناقــصة الواقعــة قــرب حــدود الــشكل، ويجــب أن يتميــز  يقــدر-د
  .بمن يقوم بهذه العملية بخبرة في ذلك

عـــدد المربعـــات : احـــسب مـــساحة بحيـــرة، كانـــت بياناتهـــا كـــاآلتي ):١(مثال رقم 
ً مربعا، علما بأن مقياس ١٠,٥= ً مربعا ،عدد المربعات الناقصة ١٨= الكاملة  ً
   .٢٥٠٠ : ١رسمها 

  : حلال
  .ً مربعا ٢٨,٥ = ١٠,٥ + ١٨= عدد المربعات الكلية -
= ســـم، فـــإن مـــساحة المربـــع الواحـــد ١× ســـم ١ولمـــا كانـــت المربعـــات مرســـومة -
  .٢سم١
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  .٢ سم٢٨,٥ = ١ × ٢٨,٥= المساحة على الخريطة -
  .٢كم١,٧٨١٢٥=٠,٠٦٢٥×٢٨,٥=المساحة حسب مقياس رسم الخريطة -

  .٢م١٧٨١٢٥٠ = ٦٢٥٠٠ × ٢٨,٥= أو المساحة 
م، ٥٠٠+ احـــــسب مـــــساحة منطقـــــة جبليـــــة محـــــددة بخـــــط كنتـــــور ):٢(مثال رقم 

= عــدد المربعــات الكاملــة : ظــاهرة فــي إحــدى الخــرائط ، كانــت بياناتهــا كــاآلتي 
ً مربعـــا ، وكـــان مقيـــاس الرســـم              ٢٨,٣= ً مربعـــا، وعـــدد المربعـــات الناقـــصة ١٥٠

٥٠ ٠٠٠ : ١.   
  :الحل
  ًمربعا ١٧٨,٣ = ٢٨,٣+ ١٥٠= ة التي تغطي الشكل عدد المربعات الكلي-
ســـم، فـــإن مـــساحة المربــــع ٠,٤× ســـم ٠,٤ولمـــا كانـــت المربعـــات مرســـومة -

  .٢ سم٠,١٦= الواحد 
  .٢سم٢٨,٥٢٨ = ٠,١٦ × ١٧٨,٣= مساحة الظاهرة على الخريطة -
  .٢كم٧,١٣٢ = ٠,٢٥ × ٢٨،٥٢٨= المساحة حسب مقياس الرسم -

  .٢م٧١٣٢٠٠٠ = ٢٥٠٠٠٠ × ٢٨,٥٢٨= أو المساحة 
ًهذا، وتستخدم هـذه الطريقـة غالبـا فـي حـساب مـساحة األشـكال المحـددة   

بخطوط منحنية قليلة االنحناء وشبه مندمجة، ويمكن حـساب المنـاطق الهامـشية 
  -:فيها للمربعات الناقصة بطريقة غير المربعات كما يلي

ب فــي احــسب مــساحة المنطقــة الهامــشية الواقعــة أعلــى خــط القاعــدة أ   
  -:السابق) ١(مثال رقم  –) ٤٢(شكل رقم 

  .نعتبر أن أ ب خط قاعدة للمربعات الناقصة في هذا الجزء من الشكل -* 
نعتبر خطوط المربعات الواقعة بينـه وبـين حـدود الـشكل أعمـدة، وتقـاس  - *

، ٢، ع١أطوالهـــا ألقـــرب جـــزء مـــن الملليمتـــر، وحـــسب الـــشكل المـــذكور فـــإن ع
  .سم٠,٦، ٠,٨، ٠,٧٥، ٠,٨، ٠,٦:  التوالي هي، على٦، ع٥، ع٤، ع٣ع
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    × طول خط القاعدة=  مساحة هذا الجزء -* 

  

  ٢سم٥,١٤٧٥=  ×               ٧,١= ×                ق = 
  

       

  .حساب المناطق الهامشية بالمربعات): ٤٢(شكل رقم 

  
 مربعـات  تكرر هذه العملية علـى حـدود الـشكل للمنـاطق التـي تحتـوي علـى-

ناقصة، ثم تجمع مساحتها مع مساحة عدد المربعات الكاملة للحـصول علـى 
  .مساحة الشكل الكلية

  :Uniform Points:  استخدام النقط -ب
ًتـــستخدم الــــنقط الموزعــــة توزيعــــا منتظمـــا فــــي حــــساب مــــساحة األشــــكال    ً

المحددة بخطوط منحنية لنفس األشكال التـي تـستخدم فيهـا طريقـة المربعـات، 
  -:لقياس بهذه الطريقة نتبع الخطوات اآلتية ول

  عددھا

مجموع أطوال 
 ا�عمدة ا9عمدة

 ن

 ع.مج

٦ 

٤,٣٥ 
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ًتعد لوحة من النقط الموزعة توزيعا منتظما، ويفضل أن ترسم على ورق  -١ ً
ً، لتكــون أساســا للقيــاس، وكلمــا كانــت المــسافات بــين الــنقط )شــفاف(كلــك 

  .أصغر كلما كانت النتائج أفضل وأدق 
 علـــى ترســـم الظـــاهرة المحـــددة بخـــط منحنـــى المطلـــوب حـــساب مـــساحتها -٢

  .ورق الكلك
ًتقــدر مــساحة الظــاهرة مبــدئيا بــأي طريقــة أخــرى كالمربعــات، أو الحــذف  -٣

  .واإلضافة، أو غيرها
  -:تحسب مساحة المربع الممثل للمنطقة كالتالي -٤
  

  
  . تحسب المساحة بالسنتيمتر المربع-: حيث
    .عدد ثابت) ١٠( العدد -     

 ويفـضل أال يقـل عـدد ،)ًأعـدت سـابقا(تنقل الظاهرة على الورقة المنقطـة  -٥
  .ً مربعا١٠٠المربعات التي تقع داخل حدود الشكل عن 

يـــتم احتـــساب الـــنقط التـــي تقـــع داخـــل حـــدود الـــشكل، أمـــا بالنـــسبة للـــنقط  -٦
الحدوديـــة فإنـــه يـــتم احتـــساب النقطـــة التـــي تقـــع أكثـــر مـــن نـــصفها داخـــل 

  .حدود الشكل
  : تحسب المساحة على الخريطة كالتالي -٧

  .مساحة المربع× عدد النقط = المساحة 
ًهذا، وتحسب مساحة المربع في هذه الخطوة بناء على طول ضلع المربع الناتج 

  ).٤(من الخطوة رقم 
  .ًتحسب المساحة الحقيقية للظاهرة بناء على مقياس رسم الخريطة -٨

١٠ 

المساحة التقريبية 
 للشكل 
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خريطــة لبحيــرة عذبــة مرســومة بمقيــاس ) ٤٣(يوضــح شــكل رقــم  ):٣(مثال رقم 
ـــوب ، وقـــد رســـمت علـــ٢٠ ٠٠٠ : ١رســـم  ـــنقط المنتظمـــة، المطل ى لوحـــة مـــن ال

  .حساب مساحتها 
  .استخدام النقط في احتساب مساحة األشكال): ٤٣(شكل رقم 

  
  )عدد النقط في هذا المثال توضيحي( : الحل 
  . نقطة١٧= عدد النقط الصحيحة -
  . نقاط١٠= عدد النقط الحدودية -
  . نقطة٢٧ = ١٠ + ١٧= مجموع عدد النقط -
  . ٢ سم٣٥= التقريبية للشكل المساحة -

  

  =                     =مساحة المربع الممثل للنقطة -
  

  .٢سم٠,١٦٤=  
  

  .٢سم٤,٤٢٨ = ٠,١٦٤ × ٢٧= مساحة الظاهرة على الخريطة -

١٠ 

٣٥ 

١٠ 

١,٦٤ 
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  = المساحة حسب مقياس رسم الخريطة -
   .٢م١٧٧١٢٠ = ٤٠٠٠٠ × ٤,٤٢٨

  :Scratching and Addition طريقة الحذف واإلضافة -ج
تــــستخدم هــــذه الطريقــــة عنــــدما يكــــون شــــكل الظــــاهرة المطلــــوب حــــساب   

  -:مساحتها محدداً بخط كثير التعرجات، وتعتمد على 
  -:رسم خطوطاً مستقيمة تقطع تعرجات حدود الشكل بحيث  -١
 تكــون مــساحة المنــاطق الواقعــة خــارج الــشكل مــساوية إلــى حــد مــا لمــساحة -

 تساوي الحذف واإلضافة وتجري المناطق الواقعة داخل حدود الشكل، بمعنى
  .هذه العملية بصورة تقريبية

ًتكون الخطوط الناتجة شكال هندسيا، غالبا ما يكون غير منتظم-  ً ً.  
ــاتج إلــى أشــكال هندســية منتظمــة، ومــن أكثــر  -٢ يقــسم الــشكل الهندســي الن

  .ًاألشكال ترددا في مثل هذه الحالة المثلثات واألشكال الرباعية
األشــكال الناتجــة علــى الخريطــة ألقــرب جــزء مــن تقــاس أطــوال أضــالع  -٣

  .الملليمتر، وذلك لضمان الحصول على نتائج أقرب للواقع
تحـــسب مـــساحة هـــذه األشـــكال بالـــسنتيمتر المربـــع، ثـــم تحـــسب المـــساحة  -٤

  .ًالحقيقية تبعا لمقياس رسم الخريطة
ـــذلك يفـــضل  ـــة، ل ـــة تقريبي ـــذكر أن المـــساحة الناتجـــة مـــن هـــذه العملي ويجـــب أن ن

ً المـساحة بطـرق أخــرى كالمربعـات مـثال، أو آليــا بواسـطة البالنيميتـر، ثــم حـساب ً
فكـــرة ) ٤٤(حـــساب متوســـطها للحـــصول علـــى نتـــائج أفـــضل، يمثـــل الـــشكل رقـــم 

  .الحذف واإلضافة
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  .فكرة الحذف واإلضافة): ٤٤(شكل رقم 

  
  ) :٥(مثال رقم 
 ، إذا علمــــت أن)٤٥(احــــسب مــــساحة البحيــــرة الظــــاهرة فــــي شــــكل رقــــم   

   .١٠٠٠ : ١مقياس رسمها 
  :الحل 
ٕنرسم خطوطـا علـى حـواف الـشكل بحيـث تعمـل حـذفا واضـافة فـي تعرجـات - ً ً

ًحدود الشكل، لتكون شكال هندسيا ً،  
قــسم الــشكل الهندســي النــاتج إلــى أشــكال هندســية منتظمــة، فكانــت المثلثــات  -

  .أ ب ج ـ، د ب ج ، و ج  د، و د هـ 
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  .قة الحذف واإلضافةتطبيق على طري): ٤٥(شكل رقم 

  

  
  من تصميم المؤلف: المصدر
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تحـــسب مـــساحة كـــل مثلـــث بعـــد قيـــاس أطـــوال أضـــالعه، أو باســـتخدام أي -
  .معلومات تتوفر عنها 

  :مساحة المثلث أ ب ج  -
  )-ج-ح) ( - ب-ح) ( -أ–ح (ح =     المساحة 

    .٢سم١٢,٩٣ = ١,٢٥ × ٤,٥٥ × ٣,٢٥ × ٩,٠٥    =        
  :لث و ب ج مساحة المث -

  .٢سم٤,٦٢ = ١,٧٥ × ٦,٠٥ × ٠,٢٥ × ٨,٠٥=   المساحة 
  :مساحة المثلث و ج د  -

  .٢سم٦,٤٧ = ٠,٨ × ٥,٣ × ١,٣ × ٧,٦=   المساحة 
  :مساحة المثلث و د هـ  -

  .٢سم١١,٨٧ = ٢,٩ × ٣,٩ × ١,٥ × ٨,٢=   المساحة 
 + ٦,٤٧ + ٤,٦٢ + ١٢,٩٣= المــساحة الكليــة للــشكل علــى الخريطــة  -

  .٢سم٣٥,٨٩ = ١١,٨٧
  :المساحة حسب مقياس رسم الخريطة -

  . ٢ م٣٥٨٩٠٠ = ١٠٠٠٠ × ٣٥,٨٩= المساحة 
  . دونم ٣٥٨,٩٠٠= المساحة : أو 

  -: طريقة أعمدة التحشية-د
تستخدم هذه الطريقة لألشكال التي تستخدم فيها المربعات، وتعتمـد هـذه 

  -:الطريقة على
ًعه تبعــا لالنحنــاءات فــي  رســم شــكل هندســي داخــل الــشكل، وتحــدد أضــال-

  .حدود الشكل
 اعتبــار أضــالع الــشكل خطــوط قواعــد للمنــاطق الهامــشية مــن الــشكل، أي -

  .المحصورة بينهما وبين حدود الشكل
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 رســم أعمــدة بــين خطــوط القواعــد وحــدود الــشكل، تــسمى أعمــدة التحــشية،  -
  .بحيث تكون على مسافات متساوية

  -:ًصلة وفقا للقانون اآلتي تحسب مساحة كل منطقة هامشية منف-
  

  

  ×ق = المساحة 
  ) :٦(مثال رقم 

ًعلمــا بــأن مقيــاس ) ٤٦(احــسب مــساحة البحيــرة الظــاهرة فــي شــكل رقــم   
   .٢٠ ٠٠٠ : ١رسمها 

  :الحل
 تــم رســم الــشكل الهندســي أ ب ج د داخــل حــدود الــشكل، وتــم تقــسيمه إلــى -

ا بالــــسنتيمتر، مثلثــــين همــــا أ ب د، ب د ج ، وتتــــوفر فيهــــا أطــــوال أضــــالعه
  -:كاآلتي

   .٦,٢٥= ، د أ ٧,٤=  ، ب د ٥,٢٥= أ ب :  المثلث أ ب د وفيه -
  ٧,٤= ،ب د٦,٦=  ، ج  د ٨,١٥= ب ج ـ :  المثلث ب د ج  وفيه-

، بين خطوط القواعـد وحـدود الـشكل، )خطوط التحشية( وتم رسم أعمدة -ج 
ــــين العــــامود واآلخــــر  فة بينهــــا ســــم، ويفــــضل أن تكــــون المــــسا٠,٥المــــسافة ب

وكانــت أطــوال . صــغيرة، إذ كلمــا صــغرت المــسافة كانــت المــساحة أكثــر دقــة
  -:خطوط التحشية على قواعدها كالتالي

 / ٠,٥ /٠,٥ /٠,٦ / ٠,٦ / ٠,٣٥ / ٠,٣: علــــــــى خــــــــط القاعــــــــدة أ د  -
  .ً عمودا١١ وعددها ٠,٢٥ / ٠,٤ / ٠,٥ / ٠,٥٥ / ٠,٥٥

 / ٠,٦٥ / ٠,٦ / ٠,٥ / ٠,٤ / ٠,٢٥ / ٠,٢: علــى خــط القاعــدة د ج ـ 
  .ً عمودا١٣ وعددها ٠,٢ / ٠,٣ / ٠,٥ / ٠,٥ / ٠,٥ / ٠,٦ / ٠,٧٥

  

 ن

 ع.مج
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  .تطبيق على طريقة الحذف واإلضافة): ٤٦(شكل رقم 

  

  
  من تصميم المؤلف: المصدر
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 / ٠,٦ / ٠,٦ / ٠,٥٥ / ٠,٤ / ٠,٤ / ٠,٣: على خـط القاعـدة ج ـ د  -

٠,٣٥ / ٠,٥ / ٠,٦٥ / ٠,٧ / ٠,٧ / ٠,٦ / ٠,٥ / ٠,٤٥ / ٠,٥ / 
  .ً عمودا ١٧ وعددها ٠,٢ / ٠,٣٥

 / ٠,٥ / ٠,٧ / ٠,٧٥ / ٠,٦ / ٠,٤ / ٠,٣٥: على خط القاعدة أ ب  -
  . أعمدة٩ وعددها ٠,٢٥ / ٠,٣ / ٠,٤٥

  -:تحسب المساحة كاآلتي -
   ٣,٧١٥ × ٢,٠٢٥ × ٤,١٧٥ × ٩,٤٢٥=     مساحة المثلث أ ب د  -

   .٢سم١٥,٩١= 
   =٣,٦٧٥ × ٤,٤٧٥ × ٢,٩٢٥ × ١١,٠٧٥     = مساحة المثلث ب د ج -

   .٢سم٢٣,٠٨     
  

  × ق = المساحة على خط القاعدة أ د  -
  

  .٢ سم٢,٩=  ×                   ٦,٢٥                               = 
  

  .٢سم٢,٩٢=  ×            ٦,٦= المساحة على خط القاعدة د ج -
  
ـــــــــــــــى خـــــــــــــــط القاعـــــــــــــــدة ج ب - = ×               ٨,١٥= المـــــــــــــــساحة عل
  .٢سم٤,٠٠=
  
  .٢سم٢,٥١=  ×               ٥,٢٥=  المساحة على خط القاعدة ب أ -
  

  

 ٤,٠٠ + ٢,٩٢ + ٢,٩٠ + ٢٣,٠٨+ ١٥,٩١= المــساحة الكليــة للبحيــرة *
  .٢سم٧٧,٤٢ = ٢,٥١+ 

 ن

 ع.مج

١١ 

٥,١ 

١٣ 

٥,٧
٥ 

١٧ 

٨,٣٥ 

٩ 

٤,٣ 
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 = ٠,٠٤ × ٧٧,٤٢=  المــــــــــــساحة حــــــــــــسب مقيــــــــــــاس رســــــــــــم الخريطــــــــــــة -
  .٢كم٣,٠٩٦٨

  . دونم ٣٠٩٦,٨ = ١٠٠٠ × ٣,٠٩٦٨= أو المساحة 
  -: طريقة قاعدة شبه المنحرف-هـ

ــــة انحنــــاءا    ــــة الحتــــساب مــــساحة األشــــكال المنحني ــــستخدم هــــذه الطريق ًت
ـــك، وتتوقـــف  ـــدة طوليـــا كـــالترع والمـــصارف واألنهـــار وغيـــر ذل ًبـــسيطا، والممت ً

  -:على
ٕ رســــم خــــط قاعـــــدة يمتــــد طوليـــــا بطــــول الــــشكل، واذا كـــــان الــــشكل طـــــولي - ً

  .تقسيمه إلى أجزاء، ورسم خط قاعدة في كل جزء منهاالمتداد، يمكن 
 تقـــسيم خـــط القاعـــدة إلـــى أقـــسام متـــساوية، ويفـــضل أن تكـــون صـــغيرة، أي -

ســم فأقــل، إذ كلمــا صـــغرت المــسافة كلمــا كانـــت المــساحة الناتجــة أكثـــر ٠,٥
دقــة، ويرســم مــن نقــاط التقــسيم أعمــدة تقطــع خــط القاعــدة، وتــصل إلــى حــدود 

  .الشكل
  .احة مساحة بين كل عمودين لشبه منحرف تعتبر المس-
  -:ً تحسب المسافة الكلية على الخريطة وفقا للقانون اآلتي-

  =المساحة 
  .})نع + …  + ٤ع + ٣ع + ٢ع (٢+ ١ + نع  + ١ ع             {   

  
ضـــعف  + ١+ طـــول العمـــود األخيـــر + طـــول العمـــود األول (            أي

  ) .مجموع أطوال باقي األعمدة 
  -:حيث

  .المسافة بين العمود والعمود المجاور له= س 
  .طول العمود األول = ١ع

٢ 

 س

٢ 

 س
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  .طول العمود األخير =  نع
  ):٧(مثال رقم 
ــــــاس رســــــمها    ــــــة أشــــــباه ٥ ٠٠٠ : ١احــــــسب مــــــساحة ترعــــــة مقي  بطريق

  ).٤٧(المنحرفات، انظر بياناتها في الحل، شكل رقم 
  .مثال على قاعدة أشباه المنحرفات): ٤٧(شكل رقم 

  

  
  من تصميم المؤلف: المصدر
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  : الحل

  -:أن) ٤٧( تبين بعد رسم خط القاعدة واألعمدة، شكل رقم -* 
  .سم ٠,٥= س 
  .سم ٣,٧ = ١ع

  .سم ٣,٠ = نع 
  -:أطوال باقي األعمدة ما عدا األول واألخير  

٣,٠ / ٢,٩٥/ ٢,٩ / ٢,٩٥ / ٣,٠ / ٣,٢٠ / ٣,٤٥ / ٣,٥٥ / ٣,٦٥ / 
٢,٩ / ٢,٩ / ٢,٧٥ / ٢,٧/ ٢,٧٥ / ٢,٨/ ٣,٠ / ٣,١ / ٣,١.   
  

  }) ع ن+…٤ع+٣ع +٢ع (٢ + ١+ ع ن  + ١ ع{=           المساحة   
  

               = )٦٠,٨٥ × ٢ + ١ + ٣,٠ + ٣,٧. (   
  

                  = )١٢١,٧ + ١ + ٣,٠ + ٣,٧. (   
  

  .٢سم٣٢,٣٥ = ١٢٩,٤× =               
  

  .٢م٨٠٨٧٥ = ٢٥٠٠ × ٣٢,٣٥= رسم المساحة حسب مقياس ال*
  

   دونم٨٠,٨٧٥=        =   =المساحة بالدونم *
    

  

  :Simpson’s Rule استخدام قانون سمبسون -و
يــستخدم هــذا القــانون لــنفس األغــراض التــي تــستخدم فيهــا طريقــة قاعــدة   

شـــبه المنحـــرف، إال أنــــه يفـــضل اســـتخدامها فــــي حـــساب مـــساحة الــــشكل إذا 
  -:ط اآلتيةتوافرت فيه الشرو
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ًأن تكون حدود الشكل منحنية انحناء بسيطا وقريبا من الخط المستقيم -١ ً ً.  
ًأن يكون الشكل ممتدا طوليا وأشبه بالمستطيل -٢ ً.  
  .يفضل أن يقطعه خط قاعدة واحد من أوله إلى آخرة -٣

ويطبق قـانون سمبـسون بـنفس الطريقـة التـي اسـتخدمت فيهـا قاعـدة شـبه 
طــول الــشكل أو يقــسم إلــى أقــسام متــساوية، ثــم المنحــرف، إذ يرســم خــط قاعــدة ب

، وتحــــسب المــــساحة )٤٨(تقــــام عليــــه أعمــــدة تــــصل لحــــدود الــــشكل، شــــكل رقــــم 
  -:كاآلتي

  .حساب المساحة بقانون سمبسون): ٤٨(شكل رقم 

  
  .حالة أخرى لحساب المساحة بطريقة سمبسون

  
  من تصميم المؤلف: المصدر
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  =المساحة 
  })  …٣ع + ٤ع +٢ع (٤) + … + ٧ع + ٥ع+  ٢ع (٢ + نع  + ١ع     {

  
  أضــعاف٤+ ضــعف مجمــوع األعمــدة الفرديــة + ن ع  + ١ع        (  =   أو المساحة 

  ).مجموع األعمدة الزوجية

  -:حيث  
  .المسافة بين العامود والعامود المجاور له= س 
  .طول العمود األول = ١ع

  .طول العمود األخير = نع 
  -:ن بصورة أخرى كاآلتيويكتب قانون سمبسو  

  

  -:حيث)  ج ٤+ ب ٢+ أ     (   =المساحة 
  
  .مجموع طول أول عمود وآخر عمود= أ 
  .ضعف مجموع أطوال األعمدة الفردية ما عدا العمود األول واألخير=  ب ٢
أربعــة أضــعاف مجمــوع أطــوال األعمــدة الزوجيــة مــا عــدا العــامود األول =  ج ٤

  .انونواألخير عند استخدام هذا الق
  .يفضل تقسيم خط القاعدة إلى عدد زوجي من األقسام -١
عنــد تقــسيمه إلــى عــدد فــردي مــن األقــسام تحــسب المــساحة إلــى آخــر عــدد  -٢

  .زوجي، وتضاف إليه المساحة على آخر قسم منفصلة
يعتبــر اســتخدام هــذا القــانون مــن أفــضل الطــرق التخطيطيــة المــستخدمة 

حنية، إذ تكون المـساحة الناتجـة في حساب مساحة األشكال المحددة بخطوط من
ـــد دقـــة المـــساحة مـــع صـــغر مـــسافة األقـــسام علـــى خـــط  أقـــرب إلـــى الواقـــع، وتزي
القاعدة، أي بزيادة عدد األعمدة التي تقطع خط القاعدة، هذا ، ويجب أن نـذكر 

  .أن أألعمدة المرسومة داخل حدود الشكل تمثل قواعد ألشباه منحرفات 
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 س
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مــــــــــــنخفض صــــــــــــحراوي مقيــــــــــــاس رســــــــــــمه              احــــــــــــسب مــــــــــــساحة  ) :٨(مثال رقم 
  :  كانت بياناته باستخدام قانون سمبسون كاآلتي٥٠ ٠٠٠ : ١

  )انظر بياناتها في الحل( : الحل 
بعـد رسـم خــط القاعـدة واألعمـدة علــى نقـط التقـسيم ، تــم قيـاس المـسافات علــى 

  -:الشكل اآلتي
  . سم ٠,٥= س  -
  .سم١,٩ = ١,٠ +٠,٩= سم أي أن أ ١,٠ = ن  ، ع٠,٩ = ١ع -
 ، ٣,٢ ، ٣,٢٥ ، ٣,١ ، ٢,٣) = ب(أطـــوال أضـــالع األعمـــدة الفرديـــة  -

١,٨ ، ٢,٨ ، ٣,١ ، ٣,٢ ، ٣,٢٥ ، ٣,٣ ، ٣,٣ ، ٣,٢٥.   
  .سم ٣٥,٨٥= مجموع أطوال األعمدة الفردية  -

  .سم ٧١,٧ = ٣٥,٨٥ × ٢=  ب ٢أي أن 
  .ًسم أيضا٣٥,٨٥= مجموع أطوال األعمدة الزوجية  -

  .سم ١٤٢,٤ = ٣٥,٨٥ × ٤=  ج٤أي أن 
ال تـــــشمل أطـــــوال األعمـــــدة الفرديـــــة والزوجيـــــة طـــــولي العمـــــود األول : مالحظـــــة
  .واألخير

  )ج+ ب ٢+ أ               (  =              المساحة 
  

  =   )١٤٢,٤ + ٧١,٧ + ١,٩(   
  

  .٢سم٣٦,١٧ = ٢١٧×   =  
  

  

  .٢كم٩,٠٤٢٥ = ٠,٢٥ × ٣٦,١٧=           المساحة 
  . دونم ٩٠٤٢,٥ = ١٠٠٠ × ٩,٠٤٢٥= دونم أو المساحة بال
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 س
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  -: استخدام الطرق اآللية في حساب مساحة األشكال-٢
يـسمى الجهـاز المـستخدم فـي حـساب مـساحة األشـكال المحـددة بخطـوط   

 ويعتبــر اســتخدامه مــن ،Planimeterمنحنيــة أو متعرجــة باســم البالنيميتــر 
ة، وبطريقــة أســهل أفــضل الطــرق المــستخدمة فــي ذلــك، إذ يعطــي نتــائج دقيقــ

  .وأسرع من استخدام الطرق التخطيطية
  :مكونات البالنيميتر

  -) :٤٩(شكل رقم : يتكون البالنيميتر من األجزاء اآلتية  
ذراع معدني مقسم إلى وحدات سنتيمترية :Tracer barذراع التخطيط  -١

  -:وملليمتيرية وتكمن فائدته في
الرســم الموضــح فــي جــدول ً يحــدد طولــه فــي كــل عمليــة قيــاس وفقــا لمقيــاس -

ًالبالنيميتــر، أو لمقيــاس رســم الخريطــة إذا كــان مطابقــا لمقيــاس رســم الجــدول، 
القيـاس المثبتـة فـي علبـة  Varnierويحدد لجزء مـن الملليمتـر بواسـطة ورنيـة 

  .أقراص القياس عليه
يـــسمى ســـن الراســـم، ) فـــي األجهـــزة القديمـــة(ّ يثبـــت فـــي نهايتـــه ســـن مـــدبب -

الشكل المطلوب حساب مساحته، أمـا فـي األجهـزة الحديثـة ويحرك على حدود 
 لتوضـــيح الخطـــوط التـــي يتحـــرك البـــؤريفتثبـــت عدســـة محدبـــة، يتغيـــر بعـــدها 

  .العدسة لتحريكها على محيط الشكل) مركز(عليها، وتثبت نقطة في بؤرة 
 تثبـــــت عليـــــه علبـــــة أقـــــراص القيـــــاس، وتـــــستخدم مـــــسامير للحركـــــة البطيئـــــة -

  . تحريك العلبة على ذراع التخطيط عند تحديد طولهوالسريعة، تساعد في
توجــــد أقــــراص القيــــاس ضــــمن صــــندوق صــــغير،  : علبة أقراص القياس- ٢

ــــي تحديــــد ١,٥×٥×٤تكــــون أبعــــاده  ــــراص ف ــــة األق ــــا، وتكمــــن وظيف ًســــم تقريب
  -:المساحة بالوحدات البالنيمتيرية وأقراص القياس هي
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  . ومكوناتهنماذج مختلفة من البالنيميتر): ٤٩(شكل رقم 

  

  

  

  

  
   المؤلفجميعمن ت: المصدر
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ً قــرص يقــسم إلــى عــشرة أقــسام رئيــسة، ويكــون أفقيــا فــي حالــة :القــرص األفقــي
 وحـــدة بالنيمتريـــة، ١٠٠٠وضـــع البالنيميتـــر للقيـــاس، يعـــادل كـــل قـــسم منهـــا 

  . وحدة بالنيميترية١٠٠٠٠وبالتالي فإن دائرته الكاملة تقيس 
وتسمى العجلة الرأسية، وهو قرص مقسم إلى عشرة أقـسام  : القرص الرأسي- ب

وحدة بالنيميترية، ثم يقيس كل قسم منها ) ١٠٠(ًرئيسية أيضا، ليقيس كل منها 
أقــسام، ليقــيس الواحــد منهــا إلــى عــشر وحــدات بالنيميتريــة، وبالتــالي ) ١٠(إلــى 

ك تقـــيس فإنـــه يمكـــن قيـــاس الوحـــدات البالنيمتريـــة عليـــه بالمئـــات والعـــشرات وبـــذل
  . وحدة بالنيميترية١٠٠٠دائرته 

قطعة صغيرة مقسمة إلى عشرة أقسام، مثبتة في علبة  : ورنية أعداد اآلحاد-ج
األقــراص بجـــوار القـــرص الرأســـي، ويــتم بواســـطتها تحديـــد الوحـــدات البالنيميتريـــة 

  .باآلحاد
ذراع معــدني يثبــت فــي طرفــة البعيــد أســطوانة معدنيــة صــغيرة، :  ذراع الثقل- ٣

فــي أســفلها ســن مــدبب لتثبيــت الجهــاز أثنــاء القيــاس، ويثبــت الــذراع مــن الطــرف 
اآلخـــــر بمـــــسمار والحركـــــة فـــــي علبـــــة األقـــــراص، يـــــسمح لـــــه بالحركـــــة فـــــي كـــــل 

  .أجزاء البالنيميتر) ٤٩(االتجاهات، هذا، يوضح شكل رقم 
يرفق مع كل جهاز بالنيميتر جدول خاص به، ويتكـون  : جدول البالنيميتر- ٤

  : .البالنيميتري من األعمدة اآلتيةالجدول 
ًيــضم عـــددا مـــن مقـــاييس الرســم، وفـــي معظـــم جـــداول البالنيميتـــر  : األولالعمود

 /          ٥٠٠ : ١ / ٢٠٠ : ١ / ١٠٠ : ١تكــــــــــون مقــــــــــاييس رســــــــــم كبيــــــــــرة مثــــــــــل 
٢٥٠٠ : ١ / ١٠٠٠ : ١.   

مدونــة يكتــب فيــه طــول ذراع التخطــيط المقابــل لمقــاييس الرســم ال : الثانيالعمود
ويعني ذلك أن طول ذراع ، في الجدول، وتكتب هذه األطوال لجزء من الملليمتر

  .التخطيط يتغير بتغير مقاييس الرسم المستخدمة 
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ــــضرب فيــــه المــــساحة  : الثالثالعمود ــــذي ت ــــري ال ــــه المعامــــل البالنيمت يــــسجل في
ار البالنيميتريــة الناتجــة مــن القيــاس، فــيمكن بواســطته احتــساب المــساحة باألمتـــ

المريعــة، أو البوصــات واألقـــدام المربعــة، وذلــك حـــسب طبيعــة البيانــات المدونـــة 
  .فيه

  :كيفية استخدام البالنيميتر
تقـــاس مــــساحة الخـــرائط بواســــطة البالنيميتـــر فــــي حالـــة تطــــابق مقيــــاس   

رســـمها مـــع أحـــد مقـــاييس الرســـم الموجـــودة فـــي جـــدول البالنيميتـــر أو فـــي حالـــة 
  .تخالفها

  :مقياس رسم الخريطة مع أحد مقاييس جدول البالنيميترإذا تطابق : ًأوال
  -:نتبع في ذلك الخطوات اآلتية  

ًيحدد طول ذراع التخطيط وفقا لمقيـاس الرسـم المطلـوب، ويـستعان فـي ذلـك  -١
بجـــدول البالنيميتـــر، وتـــستخدم مـــسامير الحركـــة البطيئـــة والـــسريعة الخاصـــة 

  .بذلك، باإلضافة إلى ورنية الذراع
ًقــل خــارج حــدود الــشكل إذا كــان صــغيرا، أمــا إذا كــان الــشكل يثبــت ذراع الث -٢

ًكبيـرا يقــسم إلــى أقــسام، يثبــت الثقــل داخـل حــدود الــشكل، ثــم تحــسب مــساحة 
  .كل قسم منها، وتجمع المساحات الناتجة لتكون مساحة الشكل الكلية

ّنحــدد نقطــة علــى محــيط الــشكل لتكــون نقطــة بدايــة تحــرك ســن الراســم، ثــم  -٣
يــاس تــشير إلــى الــصفر، بمعنــى أنــه يجــب تــصفير أقــراص نجعــل أقــراص الق

  .القياس قبل البدء في عملية القياس
نبدأ بتحريك سن الراسم ببطء على محيط الشكل حتـى نعـود مـرة أخـرى إلـى  -٤

  -:نقطة القياس، ثم تؤخذ قراءة أقراص القياس، ولتكن كالتالي
  ).العدد باآلالف (٣= قراءة القرص األفقي  -
  ).عشرات(٥، والعدد )مئات٤ (دالعد) ٤٥=( أسي قراءة القرص الر -
  ).العدد آحاد  (٤= قراءة الورنية  -
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  . وحدة بالنيمترية٣٤٥٤= وبالتالي تكون قراءة البالنيميتر 
تضرب المساحة البالنيميترية الناتجة من الخطوة السابقة في ما يقابلهـا مـن  -٥

نيميتـر، فـإذا أمتار مربعة، أو أقدام مربعـة، كمـا هـو موضـح فـي جـدول البال
ًمترا مربعا بأن) ٤٠(كانت كل وحدة بالنيمترية تقابل  ً:-  

  المعامل البالنيميتري × المساحة البالنيمترية = المساحة 
  .٢م١٣٨٤٦٠ = ٤٠ × ٣٤٥٤=   

  :إذا خالف مقياس رسم الخريطة مقياس رسم جدول البالنيميتر: ًثانيا
  -:يتم حساب المساحة في هذه الحالة كاآلتي  

ختيــار مقيــاس رســم مناســب مــن جــدول البالنيميتــر، فــإذا كــان مقيــاس يــتم ا -١
، فإننا نختار أقـرب مقيـاس رسـم لـه مـن الجـدول ولـيكن ١٠٠٠: ١رسم الخريطة 

٢٥٠٠ : ١.   
ًيحــــــــدد طــــــــول ذراع التخطــــــــيط وفقــــــــا لمقيــــــــاس رســــــــم جــــــــدول البالنيميتــــــــر            -٢
الحالـة (ابقة ، ثم تحسب مساحة الشكل كما ورد فـي الخطـوات الـس)٢٥٠٠ : ١(

  -:ولتكن قراءات األقراص كاآلتي) األولى
   .٤= قراءة القرص األفقي  -
   .١٦= قراءة القرص الرأسي  -
   .٨=قراءة ورنية القياس  -

  . وحدة بالنيميترية٤١٦٨= وبالتالي تكون قراءة البالنيميتر 
ًتحـــسب المـــساحة بنـــاءا علـــى مـــا يقابـــل الوحـــدات البالنيميتريـــة مـــن معامـــل  -٣

ً مترا مربعا وحدة كالتالي٤٠ في جدول البالنيميتر، ولتكن بالنيمتري ً:-  
  .٢ م١٦٦٧٢٠ = ٤٠ × ٤١٦٨= المساحة 
تسمى هذه المساحة بالمساحة المحسوبة، ألنها ليست المساحة الحقيقية   

  .للشكل
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  :ًتحسب المساحة الحقيقية للشكل وفقا للعالقة اآلتية -٤
  ع النسبة بين المقاسين مرب× المساحة المحسوبة = المساحة الحقيقية 

  

   ٢(                     ) × المساحة المحسوبة =     
  

     =٢(                   ) ×  ١٦٦٧٢٠  

   .٢ كم٢,٦٦٧٥٢٠=     
  -:مالحظات على استخدام البالنيميتر

يجـــب التأكـــد مـــن ربـــط مـــسامير الحركـــة البطيئـــة والـــسريعة، حتـــى ال يتغيـــر  -١
  .ه حدوث أخطاء في حساب المساحاتطول ذراع التخطيط، يعني تغير

تحريــك ســن الراســم بــبطء علــى محــيط الــشكل، حتــى ال يخــرج خــارج حــدود  -٢
  .الشكل، أو يدخل داخل حدوده، وبالتالي قد تزيد أو تنقص المساحة

يفـــضل قيـــاس المـــساحة بواســـطة البالنيميتـــر عـــدة مـــرات، ويؤخـــذ متوســـطها  -٣
  .للحصول على أفضل النتائج

صــــناعة البالنيميتــــر مــــن أجــــل تــــسهيل عمليــــة القيــــاس     هــــذا، وقــــد تطــــورت 
والحـــصول علـــى نتـــائج أفـــضل، فقـــد ظهـــر إلـــى الوجـــود البالنيميتـــر اإللكترونـــي 

Electronic Planimeter، وتبنـى فكرتـه علـى )مبـال كـو( ومنهـا بالنيميتـر ،
  -:نفس فكرة البالنيميتر العادي، إال أنه يختلف عنه في اآلتي

لبة إلكترونية مزودة بشاشة صغيرة، ومجموعة من تستبدل علبة األقراص بع -١
  .المفاتيح التي تستخدم إلدخال المعلومات أو إخراجها عبر شاشته 

 سم المستخدممقياس الر

 مقياس رسم الخريطة

٢٥٠٠ 

١٠٠٠٠ 
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ًيتحـــرر مـــن الثوابـــت التـــي تـــستعمل مـــع البالنيميتـــر العـــادي فمـــثال بـــدال مـــن  -٢ ً
إرفـاق جـدول بالنيميتــر مـع الجهـاز، يــتم إدخـال مقيـاس رســم الخريطـة إلـى عقلــه 

     .اإللكتروني
حـسب المـساحة منـه بــأكثر مـن نـوع مـن وحــدات القيـاس، وتظهـر المــساحة ت -٣

ًعلــى الــشاشة اإللكترونيــة فيــه لــه، وذلــك تبعــا لنــوع المعلومــات التــي يــتم إدخالهــا 
  .إليه
  .استخدامه أسهل من البالنيميتر العادي -٤
تركيبــه أبــسط مــن البالنيميتــر العــادي، إذ يكفــي التعــرف علــى تــشغيل لوحتــه  -٥

  .ند استعمالهاإللكترونية ع
  تمارين

والمطلـــوب خلـــيج الـــسويس، ) ١(يظهـــر فـــي خريطـــة رقـــم ) : ١(تمـــرين رقـــم  -١
  .ًحساب مساحته مستخدما إحدى الطرق التخطيطية في ذلك 

احــــــسب مــــــساحة بحيــــــرة طبريــــــا الظــــــاهرة فــــــي خريطــــــة        ) : ٢(تمــــــرين رقــــــم  -٢
  -:بطريقة المربعات مع مراعاة ) ٢(رقم  

  . سم ٠,٥×  سم ٠,٥ربعات حساب المساحة بطريقة الم*
  .سم ٠,٢× سم ٠,٢حساب المساحة بطريقة المربعات *
  . قارن بين المساحتين-*
  :البحر الميت ، المطلوب) ٣(يظهر في الخريطة رقم ) : ٣(تمرين رقم  -٣

  .حساب مساحته بطريقة قاعدة شبه المنحرف لألشكال المنحنية
ني لمنطقة األغوار، خريطـة يظهر الجزء الجنوبي الفلسطي) : ٤(تمرين رقم - ٤

  .احسب مساحته بعدة طرق مختلفة: والمطلوب ).  ٤(رقم 
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  )مصر(خليج السويس ): ١(خريطة رقم 

  
   المؤلفجميعمن ت: المصدر
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  )فلسطين(بحيرة طبريا ): ٢(خريطة رقم 
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  .البحر الميت): ٣(خريطة رقم 

  

الجزء الفلسطيني ): ٤(خريطة رقم 
  .ة األغوارلمنطق
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   الثالثالفصلمراجع 
ـــــــراهيم زيـــــــادي -١ ، مبـــــــادئ الخـــــــرائط والمـــــــساحة، دار المعرفـــــــة )م١٩٩٣: (إب

  .١١٧-١٣٣الجامعية، اإلسكندرية، ص ص 
، الخـــــرائط ومـــــدخل إلـــــى طـــــرق اســـــتعمال )م١٩٩٠: (ســـــميح أحمـــــد عـــــودة -٢

  .الخرائط، وأساليب إنشائها الفنية، عمان
،علـم الخـرائط، مكتبـة األنجلـو )م١٩٦٨: (محمد صحبي عبد الحكيم وزميلـه -٣

  .المصرية، القاهرة
، المــــساحة للجغــــرافيين، المــــساحة المــــستوية )م١٩٩٧: (محمــــد فريــــد فتحــــي -٤

والتصويرية، الجزء األول والجزء الثاني، دار المعرفـة الجامعيـة اإلسـكندرية، 
  .١١٥-٦٧ص ص 

ة ، المـساحة الهندسـية، منـشأ)م١٩٩٧: (محمود حسني عبد الـرحيم وآخـرون -٥
  .٣٣٤-٣٢٣المعارف، اإلسكندرية، ص ص 
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  الفصل الرابع
  قياسات على سطح األرض

  .االنحرافات: ًأوال
  . المسافة والمساحة على سطح األرضقياس: ًثانيا
  .قياس التوقيت على سطح األرض: ًثالثا
  .خريطة العالم المليونية: ًرابعا
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  الفصل الرابع
 قياسات على سطح األرض

  -:انحرافات الخطوط: ًأوال
يعتمــد قيــاس االنحرافــات علــى اتجــاه الــشمال الجغرافــي، ويتوقــف قياســها   

ًا على فهم االتجاهات على دائرة األفق باتجاهاتها الرئيسية والفرعيـة، والتـي أيض
  -:، وتشمل)٥٠(تظهر على بوصلة اتجاه الشمال، شكل رقم 

، )ْ ١٨٠(، جنـــوب ) ْ ٩٠(، شـــرق )ْ ٣٦٠ -ْ ٠( شـــمال : االتجاهـــات الرئيـــسية
  ) .ْ ٢٧٠(غرب 

، جنـوب غـرب ) ْ ١٣٥(، جنوب شـرق ) ْ ٤٥(شمال شرق : االتجاهات الفرعية
ويمكــن تفــصيل االتجاهــات الفرعيــة إلــى أخــرى   ،)ْ ٣١٥(، شمال غرب ) ْ ٢٢٥(

تحت فرعية حسب مـسمياتها علـى دائـرة األفـق التـي تتكـون مـن محـورين شـمالي 
المحـــــور األفقـــــي أو (، وشـــــرقي غربـــــي )المحـــــور الرأســـــي أ والـــــصادي(وجنـــــوبي 

  .وتسمى نقطة تقاطعها بمركز دائرة األفق) السيني
،ونلخــصها فــي ) ٥١(  ويتنــوع قيــاس االنحرافــات علــى دائــرة األفــق، شــكل رقــم 

  -:اآلتي
   -:)األمامي ( االنحراف الدائري-١

    االنحـــراف المحـــسوب مـــن اتجـــاه الـــشمال مـــع اتجـــاه تحـــرك عقـــرب الـــساعة، 
عند اتجاه الشمال إلـى ) ْ ٠(وبالتالي فإن قيم زوايا االنحراف الدائري تتراوح بين 

، وعند قياس االنحراف الدائري ال يوضع إال تمييـز )ًاتجاه الشمال أيضا(ْ  ٣٦٠
ـــال  ـــه فيق ُْ  مـــثال، أي ال تميـــز ٣٤٠-ْ  ٢٤٥ -ْ ١٢٠ -ْ ٣٠: الدرجـــة فقـــط علي ً

  .الدرجات بأسماء االتجاهات 
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  .االتجاهات الرئيسة والفرعية): ٥٠(شكل رقم 

  
ع تمييــز التجاهاتهـــا، ًنظــرا ألن االنحرافــات الدائريــة مبهمـــة، إذ ال يوضــ  

ْ ، فإنـــه أشـــتق مـــن ٣٦٠وأن قيــاس االنحرافـــات يـــستمر فـــي الزيـــادة ليـــصل إلـــى  
االنحـــراف الـــدائري انحـــراف آخـــر يعتمـــد علـــى تمييـــز الـــدرجات باتجاهاتهـــا، فقـــد 

تقــع بـين االتجاهــات الرئيـسة لــدائرة ) أربـاع(قـسمت دائـرة األفــق إلـى أربعــة أقـسام 
ختلــــف العالقــــات المثلثيــــة فــــي هــــذه األربــــاع، ، هــــذا، وت)٥٣(األفــــق شــــكل رقــــم 

  ).٥٢(الموجب منها والسالب، شكل رقم 
  -: االنحراف ربع الدائري-٣
يقــــع بــــين اتجــــاهي الــــشمال والــــشرق، ويأخــــذ تمييــــزه االتجــــاه  : األولالربــــع  - أ

قياس  ْ ، يبدأ٩٠ –ْ  ٠، تتراوح قيم الدرجات فيه بين )شمال شرق(المشترك 
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شمال نحــو الــشرق، أي مــع اتجــاه تحــرك عقـــرب الــدرجات فيــه مــن اتجــاه الــ
 .الساعة

  .القياس الدائري على دائرة األفق): ٥١(شكل رقم 

  
  .ٕالعالقات المثلثية واشاراتها على دائرة األفق): ٥٢(شكل رقم 

  
 من تصميم المؤلف: المصدر
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  .القياس ربع الدائري على دائرة األفق): ٥٣(شكل رقم 

  
 المؤلفمن تصميم : المصدر
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يقع بـين اتجـاهي الجنـوب والـشرق، ويأخـذ تمييـزه االتجـاه المـشترك  :الربع الثاني
ْ ،وهـي القـيم الواقعـة بـين ٩٠-ْ ٠ً، وتتـراوح قـيم درجاتـه أيـضا بـين )جنوب شرق(

، يبـــدأ قيـــاس الـــدرجات فيـــه مـــن )ْ ٩٠(، واتجـــاه الـــشرق )ْ ١٨٠(اتجـــاه الجنـــوب 
  . تحرك عقرب الساعة الجنوب نحو الشرق، أي مع عكس اتجاه

يقــع بــين االتجــاهين الجنــوبي والغربــي، ويأخــذ تمييــز درجاتــه  : الربــع الثالــث-ج
 ، وهي القيم الواقعة بـين ٩٠-ْ ٠، تتراوح قيم درجاته بين )جنوب غرب(االتجاه 

، يبــدأ قيــاس الــدرجات فيــه مــن )ْ ٢٧٠(، واتجــاه الغــرب )ْ ١٨٠(اتجــاه الجنــوب 
  . اتجاه تحرك عقرب الساعةالجنوب نحو الغرب، أي مع

 يقــع بــين االتجــاهين الــشمالي والغربــي، يأخــذ تمييــز درجاتــه  : الربــع الرابــع–د 
ْ ، وهي القيم الواقعـة بـين اتجـاه ٩٠-ْ ٠ً، وتتراوح قيمها أيضا بين )شمال غرب(

، يبــدأ قيــاس الـــدرجات فيــه مــن اتجـــاه )ْ ٢٧٠(، واتجــاه الغـــرب )ْ ٣٦٠(الــشمال 
 الغــرب أي ضــد اتجــاه تحــرك عقــرب الــساعة، ويوضــح شــكل الــشمال نحــو اتجــاه

  . ربع الدائرية في األرباع السابقة تالقياسا) ٥٤(رقم 
نجــد مــن القياســات ربــع الدائريــة أن القيــاس علــى دائــرة األفــق يبــدأ مــن   
  -:اتجاهين 

  ).الربع الرابع(،ونحو الغرب )الربع األول( من اتجاه الشمال نحو الشرق :األول
الربـــع (، ونحـــو الغـــرب )الربـــع الثـــاني(مـــن اتجـــاه الجنـــوب نحـــو الـــشرق  :الثـــاني
  ).الثالث

  -: باألشكال اآلتيةةوتكتب قيم الدرجات في أرباعها األربع  
  .ق   ) ْ..   -   ..  ═(  ..ش :  الدرجات في الربع األول -
  .ق   ) ْ..   -   ..═(  ..ج :   الدرجات في الربع الثاني -
  .غ   ) ْ..  -   ..═(  ..ج   :  الثالث  الدرجات في الربع- 
  .غ   ) ْ..  -  ..═(  ..ش   :   الدرجات في الربع الرابع -
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  .اتجاه القياس ربع الدائري): ٥٤(شكل رقم 

  
  -: االنحرافات المختصرة-٣

يعتمــد قيــاس االنحرافــات المختــصرة علــى دائــرة األفــق بتــسمية اتجاهاتهــا   
ًالبة للمحــاور األفقيــة والرأســية لــدائرة األفــق انطالقــا باســم اإلشــارات الموجبــة والــس

  -:، وهذه المحاور هي )٥٥(من مركزها،شكل رقم،
ًالمحور المتجه من المركز نحو الشمال، وبدال : المحور الصادي الموجب  - أ

  (+) .توضع عليه إشارة ) الشمال(من تمييزه باتجاهه 
رة األفـــق نحـــو المحــور المتجـــه مــن مركـــز دائــ :المحــور الـــسيني الموجـــب  -  ب

  (+) .الشرق، وتوضع عليه اإلشارة 
المحـــور المتجـــه مـــن المركـــز نحـــو الجنـــوب،  : المحـــور الـــصادي الـــسالب-ج

  ).-(وتوضع عليه اإلشارة 
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المحور المتجه من المركز نحـو الغـرب، وتوضـع   : المحور السيني السالب-د
  ) .-(عليه اإلشارة 

تها كــاآلتي، علــى أن تكــون وبــذلك فــإن أربــاع دائــرة األفــق تكتــب بإشــارا  
  .الصادياإلشارة األولى لإلحداثي السيني، واإلشارة الثانية لإلحداثي 

  + ) .، : ( + الربع األول -
   ) .-، : ( + الربع الثاني -
   ) .- ، -: ( الربع الثالث -
  + ) . ، -: ( الربع الرابع -

المـــسافة األفقيـــة مـــن المحـــور الرأســـي نحـــو  :واإلحـــداثي األفقـــي للنقطـــة
المــــسافة الرأســــية مــــن : إلحــــداثي الرأســــي للنقطــــةالــــشرق أو الغــــرب إليهــــا، أمــــا ا

إشـارات الـنقط ) ٥٥(المحور األفقي نحو الشمال أو الجنوب، ويوضح شكل رقم 
  .في أرباعها 

  -:ٍويستفاد من االنحرافات المختصرة في نواح متعددة منها 
ت األفقيــة والرأســية احتــساب اإلحــداثيات األفقيــة والرأســية للــنقط، أي المــسافا -١

  .بالنسبة لمركز دائرة األفق
تـــسهيل اســـتعمال العالقـــات الرياضـــية المثلثيـــة، حيـــث تأخـــذ هـــذه العالقـــات  -٢

  -:اإلشارات الموجبة والسالبة كما يأتي
كـــل العالقـــات الرياضـــية المثلثيـــة موجبـــة، وهـــي ظـــل الزاويـــة : الربـــع األول  -

: ، ومعكوساتها،     وهي)تاج(، جيب تمام الزاوية )جا(، جيب الزاوية )ظا(
 ) .قتا(ثم قاطع تمام الزاوية ) قا(، وقاطع الزاوية )ظتا(ظل تمام الزاوية 
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  .إشارات اإلحداثيات على دائرة األفق واتجاهاتها): ٥٥(شكل رقم 

  

  
  من تصميم المؤلف: المصدر

   .ةموجب، وباقي العالقات المثلثية سالب) جيب التمام(جتا  :الربع الثاني -
  .موجب، وباقي العالقات المثلثية سالبة) ظل الزاوية(ظا  :الربع الثالث -
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  .موجب، وباقي العالقات المثلثية سالبة) جيب الزاوية(جا : الربع الرابع -
كــل : (وتجتمــع العالقــات الرياضــية المثلثيــة الموجبــة فــي الجملــة اآلتيــة 

  ).جبار ظالم جاءته مصيبة
نطلـب مـن القـارئ توقيـع قطعـة األرض ولتوضيح االنحرافات المختصرة 

أ ب ج د هـــــ و بحيــــث تكــــون إحــــداثياتها : التــــي تحمــــل أركانهــــا الرمــــوز اآلتيــــة 
،  )٣,٥ - ، ٤,٥( + ، ج  )١,٥+   ،٥( + ، ب  ) ٤+  ،٢( + أ : كالتــــالي

ـــــــــــأن  ). ٥,٥+   ،٢-( ، و  )١,٥+  ، ٦ -(، ه  )٤ - ، ٣ -( د  ًعلمـــــــــــا ب
  .اإلحداثيات بالسنتيمتر

نطلب من القارئ الفاضـل توقيـع قطعـة األرض التـي تحمـل أركانهـا كما 
أ :            ًالرمز اآلتية أ ب ج د هـ و ح علما بأن إحداثيات أركانها كـاآلتي

    ،   )٢١٠- ،١٨٠( + ،  ج  )٢٥٠- ،٨٥٠(+ ، ب )٢٢٠+ ،٦٥٠(+ 
  ،  )١٤٠+   ،٦٠٠ -(، و  )٢٣٠- ،٧٥٠ -(، ه  )٥٥٠- ،١٥٠ -(د 
 : ١ًعلما بأن اإلحداثيات بـالمتر وأن مقيـاس الرسـم ) . ٦٢٠+ ،  ٢٠٠ -( ح 

١٠ ٠٠٠.   
  : للخط واالنحراف الخلفيالدائرياالنحراف 
   -: للخط الدائرياالنحراف 
قيمــة الزاويــة بــين اتجــاه الــشمال والخــط عنــد بدايتــه، والقيــاس فــي اتجــاه   

  .عقرب الساعة
  :االنحراف الخلفي للخط 

اه الــشمال والخــط عنــد نهايتــه، والقيــاس مــع عقــرب قيمــة الزاويــة بــين اتجــ  
  .الساعة

  ).٥٦(ولتوضيح هذين النوعين من االنحرافات أنظر شكل رقم   
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  .االنحراف األمامي والخلفي للخط): ٥٦(شكل رقم 

  
 من تصميم المؤلف: المصدر

  -:احتساب االنحراف الخلفي للخط من االنحراف األمامي  - ١
  -) :- أ – ٥٧(في شكل رقم 

ـــــين اتجـــــاه الـــــشمال    <ْ ، وهـــــي قيمـــــة ٦٠= االنحـــــراف األمـــــامي للخـــــط أ ب  أ ب
  .والخط أ ب 
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ْ ، وهي قيمة الزاوية عند ٢٤٠= ْ  ١٨٠+ ْ  ٦٠= االنحراف الخلفي للخط أ ب 
ًب بــين اتجــاه الــشمال والخــط ب أ مــع عقــرب الــساعة، وتمثــل أيــضا االنحــراف 

  .األمامي للخط ب أ 
  -) :- ب – ٥٧(وفي شكل رقم   

ْ ، وهــي قيمــة الزاويــة بــين اتجــاه الــشمال ٢١٥= االنحــراف األمــامي للخــط أ ب 
  .ْ  ١٨٠والخط أ ب مع اتجاه عقرب الساعة، وهي أكبر من 

  .ْ  ٥٠=ْ  ١٨٠ –ْ ٢٣٠=االنحراف الخلفي للخط أ ب 
   . ْ ١٨٠±أ  <= االنحراف الخلفي للخط : أي أن 

   .ْ ١٨٠ ±األمامي االنحراف = االنحراف الخلفي للخط : أو 
احـــــسب االنحـــــراف الخلفـــــي للـــــضلع س ص إذا كـــــان انحـــــراف   ) :١(مثال رقم 

  .ْ ٤٠الضلع س ص عن اتجاه الشمال 
ْ ، وهـي أقـل مـن ٤٠= قيمة الزاويـة بـين الـضلع س ص واتجـاه الـشمال   : الحل 
  .ْ  ٢٢٠= ْ  ١٨٠+ ْ  ٤٠= ْ  االنحراف الخلفي للضلع س ص ١٨٠

 االنحــراف الخلفــي للـضلع ع ل إذا كــان انحــراف الــضلع احـسب   : )٢(مثال رقم 
  .ْ  ٢١٥ع ل عن اتجاه الشمال 

ْ ، وهـــي أكبـــر مـــن ٢١٥قيمـــة الزاويـــة بـــين الـــضلع ع ل واتجـــاه الـــشمال    : الحل
  .ْ ٣٥= ْ ١٨٠–ْ ٢١٥=ْ ، االنحراف الخلفي للضلع ع ل ١٨٠

  -:احتساب االنحراف األمامي من االنحراف الخلفي للخط  - ٢
  ) .- ج – ٥٧(ْ ، شكل رقم ٣١٠=  الخلفي للضلع س ص االنحراف

  .ْ  ١٣٠= ْ ١٨٠–ْ ٣١٠=االنحراف األمامي له 
  ).- د – ٥٧(ْ ، شكل رقم ٣٥= االنحراف الخلفي للضلع س ص 

  .ْ  ٢١٥= ْ  ١٨٠+ ْ ٣٥= االنحراف األمامي له 
  -:ويعني ذلك أن   
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  ١٨٠ن االنحراف األمامي والخلفي أقل وأكبر م): ٥٧(شكل رقم 

    

    
  

  من تصميم المؤلف: المصدر
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   ْ ١٨٠±االنحراف الخلفي للخط = االنحراف األمامي للخط 
ويجب مالحظة أن انحرافات الخطوط األمامية والخلفية المحسوبة بهـذه   

  .الطريقة هي انحرافات دائرية منسوبة إلى اتجاه الشمال
ي للضلع أ ب، إذا كان االنحراف احسب قيمة االنحراف األمام    :)٣(مثال رقم 
  .ْ ٢٦٠الخلفي له

  ).ْ ١٨٠أكبر من(ْ  ٢٦٠= قيمة االنحراف الخلفي للخط أ ب   : الحل 
  .ْ ٨٠= ْ  ١٨٠–ْ  ٢٦٠= االنحراف األمامي له 

احـــسب االنحـــراف األمـــامي للـــضلع س ص إذا كـــان االنحـــراف    : )٤(مثال رقم 
  .ْ ٢٥الخلفي له

  ).ْ ١٨٠أقل من(ْ  ٢٥= لفي للخط س ص قيمة االنحراف الخ   : الحل
  .ْ ٢٠٥ =١٨٠ + ٢٥= االنحراف األمامي له 

  -:احتساب انحرافات الخطوط المتصلة مع بعضها بزاوية 
  -:يعتمد احتساب انحرافات الخطوط من بعضها بتوفر البيانات اآلتية  

  ) .أمامي، معلوم أو مفروض(انحراف أول خط  -١
  .حرك عقرب الساعة أو عكسهالزوايا بين الخطوط في اتجاه ت -٢

   -):- أ– ٥٨(ولتوضيح هذه األمور يمكن النظر إلى شكل رقم 
  .االنحراف األمامي للخط س ص = ١<
  . بالتبادل الناتج عن توازي اتجاهات الشمال١<= ٢<
ًاالنحــراف الخلفــي للخــط س ص، وهــو أيــضا االنحــراف األمــامي للخــط = ٣<، 

  .٢<+ ْ  ١٨٠= ص س 
  . األمامي للخط ص عاالنحراف = ٤<،
 ص بــين الخطــين س ص، ص ع مقاســه فــي اتجــاه عقــرب الــساعة انحــراف <

  ص<+ ْ  ٨٠ + ١<= الخط ص ع
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  .ص <+ االنحراف الخلفي س ص = انحراف الخط ص ع 
إذا كان االنحراف األمامي للخط           س : ولتوضيح هذه القاعدة   

ْ ، ١٦٠= ، ص ع بــين الخطــين س ص) ص(ْ ،  وكانــت الزاويــة ١٥٠= ص 
  ما هو انحراف الخط ص ع ؟

  ص<+ ْ  ١٨٠+ انحراف الخط س ص = انحراف الخط ص ع   
       =     ٤٩٠= ْ  ١٦٠+ ْ  ١٨٠+ ْ  ١٥٠ ْ  

 =                             ١٣٠ = ٣٦٠–ْ  ٤٩٠  ْ  
  )-ب– ٥٨(وفي الشكل رقم 

  .االنحراف األمامي للخط س ص = ١<
  . بالتبادل ٢< = ١<، 
  ْ ١٨٠ + ١<= االنحراف الخلفي للخط س ص  = ٣<، 
  . االنحراف األمامي ص ع  = ٤<، 
  .ص بين الخطين  في اتجاه ضد عقرب الساعة <، 

  ص< -ْ  ١٨٠ + ١ <= انحراف الخط ص ع 
   ص < -االنحراف الخلفي س ص = انحراف الخط ص ع 

= إذا كــــــــان االنحــــــــراف األمــــــــامي س ص : ولتوضــــــــيح هــــــــذه القاعــــــــدة  
ضـــــد (ْ ، ٢٣٠= بـــــين الخطـــــين س ص، ص ع ) ص(وكانـــــت الزاويـــــة ْ ،١٣٠

  ، ما انحراف الخط ص ع ؟)عقرب الساعة
   ص< -ْ  ١٨٠+ انحراف س ص = انحراف الخط ص ع   
 =     ٨٠ = ٢٣٠–ْ  ١٨٠+ ْ  ١٣٠ ْ  

  
  
  



 

 - ٢٠٥ -

  .الزوايا بين األضالع وانحرافات األضالع): ٥٨(شكل رقم 

  

  
  من تصميم المؤلف: المصدر 
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احــسب انحرافــات الخطــوط ص ع، ع ل، ل ن، الموضــحة فــي  :)٥(رقــم مثــال 
ْ ، والزوايــا ١١٠= ، إذا كــان االنحــراف األمــامي للخــط س ص )٥٩(شــكل رقــم 

  بين الخطوط في اتجاه عقرب الساعة، وقيمها موضحة في الشكل 
  ْ ٨٠=ْ  ٤٤٠=ْ  ١٥٠+ ْ  ١٨٠+ ْ  ١١٠= انحراف الخط ص ع : الحل

  ْ ٤٩٥= ْ  ٢٣٥+ ْ  ١٨٠+ ْ  ٨٠= انحراف الخط ع ل 
 =   ١٣٥= ْ ٣٦٠–ْ  ٤٩٥ ْ  

  ْ ٤٥٥= ْ  ١٤٠+ ْ  ١٨٠+ ْ  ١٣٥= انحراف الخط ل ن 
      =٩٥= ْ    ٣٦٠–ْ  ٤٥٥  ْ  

احــسب انحرافــات الخطــوط ص ع، ع ل، ل ن، ن و، إذا كــان   ) :٦(مثال رقم 
ْ ، والزوايــــا ضــــد عقــــرب الــــساعة، وقيمهــــا ١٢٠= االنحــــراف األمــــامي س ص 

  )٥٩(ضحة على الشكل، شكل رقم مو
  :الحل 

  ْ ٦٥= ْ  ٢٣٥ –ْ  ١٨٠+ ْ  ١٢٠=   انحراف الخط ص ع   -أ
  ْ ٩٥= ْ  ١٥٠ –ْ  ١٨٠+ ْ  ٦٥=  انحراف الخط ع ل     -ب
  ْ ٣٥= ْ ٢٤٠ –ْ  ١٨٠+ ْ  ٩٥=  انحراف الخط ل ن -ج
  ْ ٨٥= ْ ١٣٠ -ْ ١٨٠+ ْ  ٣٥=  انحراف الخط ن و ن -د

  -:ابقة نجد من األمثلة الس
  -: إذا كانت الزاوية بين الضلعين في اتجاه عقرب الساعة، فإن-أ

                 الزاوية بين الخطين+ االنحراف الخلفي للخط السابق = انحراف الخط التالي
  -:ضد عقارب الساعة، فإنالضلعين  إذا كانت الزاوية بين -ب

  .نالزاوية بين الخطيي –االنحراف الخلفي للخط السابق=انحراف الخطي التالي
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  .أمثلة على احتساب االنحرافات األمامية للخطوط): ٥٩(شكل رقم 

  

  
  من تصميم المؤلف: المصدر 
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  -:بصورة أخرى فإن 
  .الزاوية بين الخطين± االنحراف الخلفي للخط السابق= انحراف الخط التالي 

  ): ٧(مثال رقم 
  - :     مثال تطبيقي على الحالتين

انحرافــــــات الخطــــــوط ص ع، ع ل، ل ن، ن هـــــــ، هـــــــ و، و م، احـــــسب   
، مع مالحظة قيم الزوايا، واتجاهـات قياسـها علـى )٦٠(الموضحة في شكل رقم 

  .الشكل 
  :الحل 

  .ْ ١٦٠= = ْ  ١٢٠  + ْ ١٨٠–ْ  ٢٢٠=  انحراف الخط ص ع -
  .ْ ٨٠= ْ ٢٦٠ -  ْ ١٨٠+ ْ  ١٦٠=  انحراف الخط ع ل   -
  .ْ ١٥٠= ْ  ٥١٠= ْ ٢٥٠ + ْ ١٨٠+ ْ  ٨٠ = انحراف الخط ل ن  -
  .ْ ٢٢٠= ْ ١١٠–ْ ١٨٠ + ١٥٠= انحراف الخط ن هـ -
  .ْ ١٣٥= ْ  ٤٩٥= ْ  ٩٥+ ْ ١٨٠–ْ  ٢٢٠= انحراف الخط هـ و -
 .ْ ٢١٥= ْ ١٠٠– ْ ١٨٠+ ْ  ١٣٥= انحراف الخط و م  -

تم وضع الخطـوط تحـت قـيم الزوايـا لتـدل علـى االنحـراف الخلفـي  ):١(مالحظة 
  .للخطوط الواردة في المثال

 يمكــن التعــرف علــى االنحرافــات ربــع الدائريــة للخطــوط الــسابقة، ):٢(مالحظــة 
بوضـــعها علـــى دائـــرة األفـــق، واســـتخراج قيمهـــا فـــي األربـــاع األربعـــة، مـــع وضـــع 

  .االتجاهات بجوار قيمها
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  .، تطبيقي على انحرافات الخطوط)٧(مثال رقم ): ٦٠(شكل رقم 

  
  . من تصميم المؤلف:المصدر 



 

 - ٢١٠ -

  -:قياس المسافة والمساحة على سطح األرض: ًثانيا
ٕعلــى الــرغم مــن أن ســطح األرض لــيس كرويــا تمامــا وانمــا شــبه كــروي،  ً ً
ـــر مـــن الدراســـات الجغرافيـــة العامـــة، والتوضـــيحية  ـــه يعتبـــر كـــروي فـــي كثي إال أن

، أو المتعلقــة بـــه، أمـــا إذا تطلــب األمـــر دراســـات حقيقيــة لمـــسافات، أو مـــساحات
اتجاهــات تقــاس علــى ســطح األرض فإنــه يأخــذ الــشكل شــبيه بــالكروي لــألرض، 

   -:وبذلك
  .  كم٦٣٧٠قيمته تكون ، )نق( يؤخذ لألرض الكروية نصف قطر واحد -أ

ـــى اعتبـــار أن لهـــذا الـــشكل افالكرويـــة نـــص يؤخـــذ لـــألرض شـــبه -ب  قطـــرين عل
واآلخر قطبي ، كم٦٣٧٨,٣٨٨وطوله ) القطر األكبر(ن، أحدهما استوائي يقطر

، يرمــــز إلــــى نــــصف القطــــر األكبــــر كــــم٦٣٥٦,٩١٢وطولــــه ) القطــــر األصــــغر(
شــكل رقــم ) ب(، فــي حــين يرمــز إلــى نــصف القطــر األصــغر بــالرمز )أ(بــالرمز 

   -:اآلتي، ولتوضيح الفرق بين الحالتين نذكر )٦١(
، فـإن )توضـيحية( عند رسم خريطة للعالم على مـسقط بمقيـاس رسـم صـغيرة -١

 كروي، أما إذا رسـمت خريطـة تفـصيلية أو طبوغرافيـة علـى  يعتبرسطح األرض
   .كروي شبه  يعتبرنفس المسقط، فإنه

ساب أطــوال خطــوط المالحــة البحريــة والجويــة، فــإن األمــر يتطلــب تــحاعنــد -٢
حــــساب أطــــوال دقيقــــة، واتجاهــــات صــــحيحة، لــــذلك يؤخــــذ الــــشكل شــــبه الكــــروي 

  .لألرض لهذا الغرض
يـــسية لدولـــة مـــا، أو منطقـــة مـــا، فـــإن المـــساحات، أو  عنـــد رســـم خـــرائط جيود-٣

االتجاهــــات يجــــب أن تكــــون دقيقــــة، وبالتــــالي فــــإن شــــكل األرض شــــبه الكــــروي 
  .ضروري لذلك
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  .األرض الكروية واألرض شبه الكروية): ٦١(شكل رقم 

  

  -:خطوط الطول ودوائر العرض
قــسم ســطح األرض بواســطة شــبكة مــن خطــوط الطــول ودوائــر العــرض،   

  .، والتعرف على مواقع المناطق عليه)٦٢(لتسهيل عملية القياس، شكل رقم 
  -:خطوط الطول - ١

دائـــرة يـــساوي طولهـــا محـــيط دائـــرة ( خـــط الطـــول نـــصف دائـــرة عظمـــى 
يــــصل بــــين قطبــــي األرض، الـــــشمالي والجنــــوبي، ويعتبــــر كــــل خـــــط ) االســــتواء

ز  خـط طـول، تـم تمييـ٣٦٠، يغطي سـطح األرض )دقيقة (-٦٠أو ) درجة(طول
  -:خطين منها

خــط الطــول الــذي يحمــل : Greenwich Lineخــط  طــول جــرنيتش : األول
، وسمي بذلك ألنه يمر بمكان صغير قرب مدينة لندن يسمى بـذلك، )ْ ٠(درجة 

  -:وهو الخط الذي وضعت عليه ساعة بجبن، ويتميز باآلتي
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  .دوائر العرض وخطوط الطول): ٦٢(شكل رقم 
   الطولالفرق بين دائرة العرض وخط

  

  دوائر العرض الرئيسة
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 يقسم سطح األرض إلى نصفين، أحدهما شـرقي واآلخـر غربـي، لـذلك تـسمى -أ
 أو غـــرب ،East of Greenwichمنـــاطق ســـطح األرض بـــشرق جـــرينتش 

، وينحـصر كـل نـصف منهـا بـين خـط طـول West of Greenwichجـرينتش 
  .ْ ١٨٠، وخط طول )ْ ٠(جرينتش 

 يقــل إذ لــه، بالنــسبة األرض ســطح لمنــاطق )التوقيــت( الــزمن فروقــات تحــسب -ب

 ن بــدورا هــذا ويــرتبط منــه، ًشــرقا اتجهنــا كلمــا ويزيــد منــه، ًغربــا اتجهنــا كلمــا الــزمن
  . نفسها حول األرض

 نقطـة مـن تقـاس التـي الجغرافيـة لإلحـداثيات الصادي المحور الخط هذا يعتبر -ج

  . )الستواءا خط مع التقائه (األرض، سطح على األصل
ـــاني ـــه يطلـــق :ْ ١٨٠ طـــول خـــط :الث ـــاريخ خـــط علي ـــدولي الت     ،Date Line ال

 الغربيـــة األطـــراف علـــى يقـــع ًشـــرقا، أو ًغربـــا بـــاللفظ الخـــط هـــذا تمييـــز عـــدم ويجـــب

 خطـــوط ببـــاقي أســـوة مباشـــرة القطبـــين بـــين يـــصل خـــط أنـــه ورغـــم الهـــادي، للمحـــيط

 بهـــا المـــار المنـــاطق فـــي جـــزرال لمجموعـــات الـــسياسية التقـــسيمات أن إال الطـــول،

  -: اآلتي  في الخط هذا أهمية ترجع ، المناطق بعض في يتبعها جعلته
 ،)سـاعة٢٤( كامـل يـوم بمقـدار الخـط هـذا جـانبي على التوقيت ينقص أو يزيد -١

  -:بمعنى
 مــن أي الــشرق، باتجــاه الغــرب مــن عبــوره عنــد ســاعة ٢٤ بمقــدار التوقيــت يزيــد -أ

 بزيــادة الــساعة تــاريخ تقــديم ويجــب واســتراليا، آســيا شــرق هاتجــا فــي الهــادي المحــيط

 يكـون فإنـه األحـد،)الهادي المحيط وسط( هاواي جزر في اليوم كان إذا ًفمثال يوم،

  .الصين في االثنين
 مـن أي الغـرب، إلـى الـشرق مـن عبـوره عنـد سـاعة ٢٤ بمقدار التوقيت ينقص -ب

 تــاريخ تــأخير ويجــب واألمــريكتين، الهــادي المحــيط اتجهــا فــي واســتراليا آســيا قــارتي
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 فـي الثالثـاء يكـون فإنـه األربعـاء، الهنـد في اليوم كان إذا ًفمثال ًكامال، ًيوما الساعة

  ).المتحدة الواليات( كاليفورنيا
 الــسياسية التقــسيمات توقيــت علــى ًبنــاء الخــط هــذا جــانبي علــى التــاريخ يحــسب -٢

  -:اآلتي النحو على
 الواليــات( أالســكا جزيـرة شــبه توقيـت ليفــصل هـرنج،ب بمــضيق ليمـر ًغربــا يتجـه -

  .ًسابقا السوفيتي االتحاد توقيت عن )المتحدة
 توقيـت عـن ألوشـيان جـزر توقيـت ليفصل كمتشكا جزيرة شبه مقابل ًغربا يتجه -

  .آسيا قارة شرق شمال
 شـــمالها، الواقعـــة األوقيانوســـية والجـــزر نيوزيلنـــدا مـــن الـــشرق إلـــى ًغربـــا يتجـــه -

 المحـيط غـرب جنـوب الموجـودة الجـزر مجموعـات توقيـت عـن هـاتوقيت ليفصل

  .الهادي
  -:دوائر العرض - ٢

 دائــــرة عــــرض ١٨٠قــــسم ســــطح األرض بــــين القطبــــين الــــشمالي والجنــــوبي إلــــى 
 ٩٠ دائرة عـرض، والنـصف الجنـوبي ٩٠ليخص النصف الشمالي منها ) درجة(

ســتواء عنــد خــط اال) ْ ٠(ًدائــرة عــرض أيــضا، ويبــدأ تــرقيم درجــات العــرض مــن 
ْ عنــد القطــب، لكــل نــصف مــن نــصفي األرض الــشمالي والجنــوبي، وتــم ٩٠إلــى

تمييــز دوائــر عــرض رئيــسية منهــا لمــا لهــا مــن دالالت جغرافيــة، هــذا، ويتنــاقص 
ًأطــوال دوائــر العــرض كلمــا اتجهنــا شــماال، وجنوبــا مــن خــط االســتواء، شــكل رقــم  ً

يـد دوائـر عـرض رئيـسية، ، ولتسهيل عملية تحديد المواقع والقيـاس، تـم تحد)٦٣(
  -:وهي

ًيطلــق عليــه مجــازا خــط االســتواء، فهــو   ::Equator دائــرة خــط االســتواء -أ
وترجــع أهميتــه ) أكبــر دائــرة عــرض ( يــشكل دائــرة عظمــى علــى ســطح األرض 

  -:إلى
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  .تناقص دوائر العرض نحو القطبين): ٦٣(شكل رقم 

  

الي والجنـوبي، إذ يحمـل تبدأ منه درجات العرض بالزيادة نحو القطبين الـشم -
  ).ْ ٠(هذا الخط 

ــــى ســــطح  - ــــنقط عل ــــسبة إلحــــداثيات ال ــــسي بالن ــــسيني الرئي ــــل أإلحــــداثي ال يمث
األرض، حيـــــث تعتبـــــر نقطـــــة التقائـــــه مـــــع خـــــط جـــــرينتش نقطـــــة األصـــــل لهـــــذه 

  .اإلحداثيات
ويحدث ذلـك يـومي ) االعتدالين(تتعامد عليه أشعة الشمس مرتين في السنة  -

  .حيث يبدأ فصلي الربيع والخريف سبتمبر، ٢٣مارس، /٢١
يطلـــق عليهـــا مـــدار : Tropic of Cancer دائـــرة عـــرض الـــسرطان -ب

ًْ شـماال، ترجـع أهميتهـا إلـى أن أشـعة الـشمس ٢٣,٥السرطان، وهو دائرة عرض 
ال تتعــــدى هــــذا الخــــط عنــــد تعامــــدها علــــى دوائــــر العــــرض الواقعــــة شــــمال خــــط 

ل عام، حيث يبـدأ فـصل الـصيف يونيو من ك/٢١االستواء، ويكون تعامدها يوم 
ًشماال، وفصل الشتاء جنوبا ً .  

يطلــق عليهــا مــدار : Tropic of Capricorn دائــرة عــرض الجــدي -ج
ًْ  شماال، وترجع أهميتهـا إلـى أن أشـعة الـشمس ٢٣,٥الجدي، وهي دائرة عرض 
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ًال تتعداه جنوبـا عنـد تعامـدها علـى دوائـر العـرض الواقعـة جنـوب خـط االسـتواء، 
ديــسمبر مــن كــل عــام، حيــث يبــدأ فــصل الــصيف /٢١هــذا التعامــد يــوم ويكــون 

ًجنوبا، وفصل الشتاء شماال ً .  
ًْ  شـماال وجنوبـا، ٦٦,٥ هي دائرة عرض :Arctic Circle الدائرة القطبية -د ً

ًويــرتبط تحديــد هــذا العــرض بــشكل المنــاطق القطبيــة الواقعــة شــماال وجنوبــا منــه،  ً
  .ع الشمسي بعده باإلضافة إلى تغير كمية اإلشعا

  -:مفاهيم خاصة بسطح األرض
ــة العــرض -١  يرمــز إليهــا :Angle of Latitudes) درجــة العــرض( زاوي

، زاوية محصورة بين مستوى دائرة االستواء، وبين أي نقطة تقع )فاىα (بالرمز 
في مـستوى دائـرة عـرض، تقـع شـماله أو جنوبـه، ويقـع رأسـها عنـد مركـز األرض 

 مركزيــــة لــــألرض تنحــــصر عنــــد نقطتــــين علــــى ســــطح بمعنــــى آخــــر هــــي زاويــــة
ويوضـح شـكل . األرض، إحداهما على خط االستواء واألخرى على دائرة عرض

 <، )ب( أ م ب زاويـة عـرض للنقطـة <زاوية العـرض، ومنـه نجـد أن ) ٦٤(رقم 
  .أ م ج زاوية عرض للنقطة ج

الرمز  يرمز إليها ب:Angle of longitude) درجة الطول ( زاوية الطول -٢
)λ ( ،المدا، وهي زاوية تقع في مستوى دائرة االستواء، رأسها عند مركز األرض

وضلعاها نصفا قطـرين لـألرض، يـصل أحـدهما بـين مركـز األرض ونقطـة علـى 
خط طول، ويصل الثاني من مركز األرض إلى نقطة تقع على خط طول آخر، 

  ).٦٤(شكل رقم 
 طول خط االستواء محـيط يمثل :Equator Extent طول خط االستواء -٣

  -:دائرة عظمى لألرض ويحسب كاآلتي
  ٦٣٧٠× ط  × ٢=  ط نق ٢= طول خط االستواء 

  .كم٤٠٠٤٠   =     



 

 - ٢١٧ -

  

  .زاوية العرض وزاوية الطول): ٦٤(شكل رقم 
  دائرة العرض

  

  زاوية الطول

  

  زاوية العرض وزاوية الطول

  
 إلى الشمال أو الجنوب تسمى دوائر العرض الواقعة:  دوائر العرض األخرى-٤

وتحـــسب  Parallels of Latitudesمـــن خـــط االســـتواء موازيـــات العـــرض 
  . ًأطوالها بناءا على طول نصف قطرها
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 يمثـــل نـــصف قطـــر دائـــرة α، نـــق α ط نـــق ٢=طـــول محـــيط أي دائـــرة عـــرض 
  .العرض 

   .α ط نق جتا ٢= طول محيط أي دائرة عرض غير االستواء
الطـــول نـــصف دائـــرة عظمـــى علـــى ســـطح  يمثـــل خـــط : طـــول خـــط الطـــول-٥

  -:األرض ويحسب طوله كاآلتي
  

  .ط نق =                 = طول خط الطول 
  -:قياس المسافات على سطح األرض

  -: قياس المسافات على خطوط الطول-١
) أ(احــسب المــسافة الواقعــة بــين النقطتــين أ ، ج، حيــث تقــع   ) : ١(مثــال رقــم 

علــــى خــــط االســــتواء، وتقــــع ) ج(، وتقــــع نقطــــة ًْ  شــــماال٣٠علــــى دائــــرة عــــرض 
 :  ١ًْ  شـرقا، إذا علمـت أن مقيـاس رسـم الخريطـة  ٢٠النقطتان علـى خـط طـول 

١٠ ٠٠٠ ٠٠٠.  
  :سوف نطرح في هذا المثال جميع الحلول للتوضيح  :الحل

  :ًْ  شماال، وتقع ج على خط االستواء، أي أن٣٠على عرض)أ ( تقع -
  .ْ ٣٠= صفرْ  –ْ  ٣٠= فرق درجات العرض بين أ ، ج 

  . دقيقة١٨٠٠= َ  ٦٠× ْ  ٣٠=  المسافة بالدقيقة -
  -: ميل جغرافي، فإن١= ولما كانت كل دقيقة 

  . ميل جغرافي١٨٠٠ = ١×١٨٠٠=  المسافة بالميل الجغرافي -
  .ً كم تقريبا ٣٣٣٣,٦ = ١,٨٥٢ × ١٨٠٠) = كم( المسافة -

  .كم ١,٨٥٢= ذلك، على اعتبار أن الميل الجغرافي 
  
  

   ط نق  ٢
٢  
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  -: المسافة عن طريق محيط الدائرة-
     يــتم ذلــك علــى اعتبــار أن كــل خطــي طــول متقــابالن يمــثالن دائــرة عظمــى 

بــــصورة أخــــرى فــــإن ) .  ط نــــق٢(علــــى ســــطح األرض، يكــــون طــــول محيطهــــا 
ْ ، ولتطبيــق ذلــك علــى هــذا ٣٦٠محيطهــا يقابــل درجــة مركزيــة لــألرض مقــدارها 

  -:المثال فإن 
  .ْ ٣٦٠   ط نق ٢  

  ) .فرق الدرجات بين أ ، ج(ْ ٣٠       )المسافة بين أ ، ب(س 
  

  . كم ٣٣٣٥,٣٥) =                               = المسافة(س 
  

  -:وعلى حسب هذه العالقة فإن أي مسافة على خط الطول تكون 
  
  

  × الفرق بين عرضي النقطتين = المسافة 
  

  ×الفرق بين عرض النقطتين    =   
   
  -:لمسافة بمقياس الرسم المطلوب ا-

  ١٠٠٠٠٠٠ : ١  مقياس الرسم 
   كم ١٠٠:  سم ١            
   كم ٣٣٣٥,٣:        س سم     

  
  

نق ×  ط ٢×  ٣٠ْ
٣٦٠ْ   

  ط نق٢
٣٦٠ْ   

  ط نق 
١٨٠ْ   
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  سم، على الخريطة٣٣,٣٥) =                      = المسافة(س 
  

ْ  ١٠احــسب المــسافة بــين نقطــة أ الواقعــة علــى دائــرة العــرض ) : ٢(مثــال رقــم 
ًْ جنوبــا، وتقــع النقطتــان  علــى خـــط ٣٠اقعــة علــى عــرض ًشــماال، ونقطــة ب الو

   ٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠ : ١ًْ غربا، إذا علمت أنها مرسومة بمقياس رسم  ١٠طول 
  :الحل

  .ْ ٤٠= ْ  ٣٠+ ْ  ١٠=  فرق الدرجات بين عرض النقطتين -
ًتـــم جمـــع الـــدرجات فـــي هـــذا المثـــال نظـــرا لوقـــوع نقطـــة أ شـــمال خـــط : مالحظـــة

  . جنوب خط االستواءاالستواء، ووقوع نقطة ب
  
  × ْ  ٤٠=  المسافة -
  

   كم٤٤٤٧,٠٩٨= 
 .سم ٢٢,٢=                      =  المسافة حسب مقياس الرسم -
 

ْ  ١٠ احــسب المــسافة بــين نقطــة س الواقعــة علــى خــط الطــول ) :٣(مثــال رقــم 
ًْ غربــا، وتقعــان علــى محــيط خــط ١٥ًغربــا، ونقطــة ص الواقعــة علــى خــط الطــول

   .٥ ٠٠٠ ٠٠٠ : ١ً، علما بأن مقياس الرسم االستواء
يعتبـر خـط االسـتواء دائـرة عظمـى علـى سـطح األرض، وينطبـق عليـه مـا : الحل

  .ينطبق على باقي خطوط الطول من حيث احتساب المسافات
  .درجات) ٥= (ْ  ١٠–ْ  ١٥=  فرق الدرجات بين طولي النقطتين -
  
   ×  ٥ =     = ×                  ٥=  المسافة -

   ٦٣٧٠× ط 
١٨٠ْ   

  

٣٣٣٥,٣×١   
١٠٠  

٤٤٤٧,٠٩٨   
٢٠٠  

  نق × ط 
١٨٠ْ   

  ٦٣٧٠× ط 
١٨٠ْ   
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  . كم ٥٥٥,٨٩= 
  سم ١١,١=                       = المسافة حسب مقياس الرسم  �

  -: قياس المسافات على دوائر العرض-٢
  -: قياس المسافات على خط االستواء-أ

تقاس المسافات على خط االسـتواء بـنفس الطريقـة التـي تقـاس بهـا علـى   
  .ضخطوط الطول، باعتباره دائرة عظمى على سطح األر

  -: قياس المسافات على دوائر العرض األخرى-ب
  -:ًْ  شماال، بحيث ٥٠تقع النقطتان ج ، د على دائرة عرض  �

  .ًْ  شرقا٣٠على خط الطول ) ج(تقع نقطة -
  .ًْ  شرقا٥على خط الطول ) د( تقع نقطة -
  .ْ  ٢٥= ْ ٥–ْ  ٣٠= فرق الدرجات بين خطي الطول للنقطتين  �
  -:الخطوات اآلتيلحساب المسافة ج د نتبع  �

  αنق×              الفرق بين درجات الطول للنقطتين = المسافة 
  -:ًشماال) ْ ٥٠(ولتطبيق هذه العالقة يجب حساب نصف قطر دائرة العرض 

   αجتا × نق = α نق
  ْ ٥٠جتا × ) لألرض(نق  = 50ْنق 

   كم٤٠٩٤,٥ = ْ ٥٠جتا  × ٦٣٧٠  = 
     

  ْ ٥٠نق               × ×   ْ  ٢٥=       المسافة ج د  
  

  . كم ١٧٨٦ = ٤٠٩٤.٥×               × ْ ْ  ٢٥=      

٥٥٥,٨٩   
٥٠  

  ط 
١٨٠ْ   

  ط 
١٨٠ْ   

  ط 
١٨٠ْ   
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 احسب المسافة بين نقطتين على دائـرة عـرض مـدار الـسرطان، ) :٣(مثال رقم 
ًْ غربــا، وتقــع األخــرى علــى خــط طــول ٤٠بحيــث تقــع إحــداهما علــى خــط طــول 

  .ًْ  غربا ٣٥
  :الحل 

  . درجات٥= ْ  ٣٥–ْ  ٤٠=  الفرق بين درجات طولي النقطتين -
   .ْ ٢٣,٥نق جتا ) = مدار السرطان (٢٣.٥ْ نق -
   كم ٥٨٤١,٦٧ = ْ ٢٣,٥جتا  × ٦٣٧٠= 
  
ــــين النقطتــــين  �   ٥٨٤١,٦٧×                  ×       ْ  ٥= المــــسافة ب

     كم٥٠٩,٧٨= 
ًْ  جنوبــا، ٧٠احــسب المــسافة بــين نقطتــين علــى دائــرة العــرض  : )٤(مثــال رقــم 

ْ  ٥٠ًْ  شــرقا، وتقــع الثانيــة علــى خــط الطــول ١٠اهما علــى خــط الطــول تقــع إحــد
  ،ًغربا
  .ْ  ٦٠= ْ  ١٠+ ْ  ٥٠=  فرق الدرجات بين طول النقطتين :الحل

تجمــع درجــات الطــول للنقطتــين إذا وقعــت إحــداهما شــرق خــط طــول : مالحظــة 
  .جرينتش واألخرى غربه 

  ْ ٧٠جتا × نق  = ْ ٧٠ نق -

  . كم ٢١٧٨,٧ = ْ ٧٠جتا  × ٦٣٧٠                =  
                                     ط

   كم٢٢٨١,٥ = ٢١٧٨,٧×  ــــــــــــــــــــــــــــــــ  × ْ ٦٠= المسافة بين النقطتين 
                                 ١٨٠ ْ  

  -:احتساب المساحات على سطح الكرة األرضية 
  -:تحسب مساحتها كالتالي   : مساحة الكرة األرضية -١

  ط 
١٨٠ْ   
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  ٢ مليون كم٥١٠,١١= ٢)٦٣٧٠(× ط×٤=  ٢ ط نق٤= المساحة 
  .سم١٥احسب مساحة كرة أرضية نصف قطرها    : )٥(مثال رقم 

  ٢سم٢٨٢٧,٤٣ = ٢)١٥(× ط  × ٤= المساحة : الحل 
  ) :٦٥( احتساب المساحات بين خطوط الطول شكل رقم -٢

ار عنـد احتـساب المـساحات بــين يجـب أخـذ المعطيـات اآلتيـة فـي االعتبـ  
  -:خطوط الطول 

 ٢ مليون كم٥١٠,١١ = ٢ ط نق٤= مساحة سطح الكرة األرضية -
ْ  طولية، وبالتالي يجب أن تتوزع مساحة سطح ٣٦٠سطح األرض مقسم إلى -

ْ  طوليــــــة، ذلــــــك، ألن المــــــساحات بــــــين كــــــل خطــــــي طــــــول ٣٦٠األرض علــــــى 
  -: الطول كاآلتيوتحسب المساحة بين خطوط. متجاورين متساوية

  
  .المساحات بين دوائر العرض وخطوط الطول): ٦٥(شكل رقم 

  .المساحة بين خطوط الطول

  

  .المساحة بين دوائر العرض
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  .المساحة بين دوائر العرض وخطوط الطول

    
  

  =   =                     المساحة 

  

  ٢ كم١٤١٦٦٦,٦٦٧=                             = المساحة أو 
  

  :ًْ شرقا نجد٥٠ْ ، ٨٠ْ  طولية بين ٣٠وكمثال لعدد 
  ْ  ٣٠=ْ  ٥٠ –ْ  ٨٠=  فرق الدرجات بين خطي الطول -
  
  .ْ ٣٠             ×   = المساحة بين خطي الطول -
  

  . ٢ كم٤٢٥٠٠٠٠٠= 
ًْ  شـــرقا لكـــرة ٥ًْ  غربـــا، ٥احـــسب المـــساحة بـــين خطـــي الطـــول ): ٦(مثـــال رقـــم 

  .سم٢٠رها أرضية نصف قط
  :الحل

  .ْ  ١٠= ْ ٥+ ْ  ٥=  الفرق بين درجات الطول -
ًتجمع الدرجات لوقوع إحداهما غربا واألخرى شرقا: مالحظة ً.  

  ٢ ط نق٤
٣٦٠ْ   

٥١٠٠٠٠٠٠٠   
٣٦٠ْ   

   ٢ط نق
٩٠ْ   



 

 - ٢٢٥ -

  
   .٢ سم١٣٩,٦٣=   =ْ ١٠ ×            = المساحة -
  ) :٦٥(شكل رقم :  حساب المساحات بين دوائر العرض-٣

ساب المــساحات بــين يجــب األخــذ فــي االعتبــار النــواحي التاليــة عنــد حــ  
  -:دوائر العرض

تتـــوزع مـــساحة الكـــرة األرضـــية بـــين دوائـــر العـــرض، وبالتـــالي تأخـــذ نطاقـــات -  
  .دائرية موازية لخط االستواء 

ً تقل المساحة بين دوائر العرض تدريجيا كلما اتجهنـا نحـو القطبـين، لـذلك يـتم -
قـــــات دوائـــــر العـــــرض، وتـــــستخدم لهـــــذا الغـــــرض العال) جـــــا(التعامـــــل مـــــع جيـــــب 

  -:الرياضية اآلتية
 إذا كانـــت المـــساحة المطلوبـــة بـــين دوائـــر عـــرض تقـــع شـــمال أو جنـــوب خـــط -أ

  :      االستواء 
  ) ٢ φ جا– ١ φجا ( ٢ ط نق٢= المساحة   

  .ولتطبيق هذه العالقة يجب أخذ المالحظات اآلتية في االعتبار
يجــــب ٕالفــــرق بــــين درجتــــي العــــرض، وانمــــا ) ال تــــساوي) ٢ φ جــــا– ١ φجــــا ( -

  .، ثم حساب الفرق بينهما  φ٢ ، قيمة جا φ١ استخراج قيمة جا
لــدائرة ) φ٢(لــدائرة العــرض القريبــة مــن قطــب األرض، وتكــون    ) φ١( تكــون -

  .العرض القريبة من خط االستواء
 إذا كانــت المــساحة المطلوبــة بــين دائــرة عــرض تقــع شــمال خــط االســتواء، -ب

  :وأخرى تقع جنوبه فإن
  )٢ φ جا + ١ φ جا ( ٢ ط نق٢= المساحة   

ْ  ، ٢٠احــسب مــساحة المنطقــة الموجــودة بــين دائرتــي عــرض  : )٧(مثــال رقــم 
  .سم ٢٠ًْ  شماال، لكرة أرضية نصف قطرها٧٠

   ٢ط نق
٩٠ْ   



 

 - ٢٢٦ -

  )٢ φ  جا– ١ φ جا ( ٢ ط نق٢= المساحة   :الحل 
  )ْ  ٢٠ جا –ْ  ٧٠جا (  × ٢)٢٠(×  ط ٢=     
  )٠,٨٩٩٠٢٥٤٠ – ٠,٩٣٩٦٩٢٦٢( × ٤٠٠× ط ٢=     
   .٢ سم١٨٥,١٤٥٩=     

ْ ، ٤٠ احــسب مــساحة المنطقــة المحــصورة بــين دائرتــي عــرض ) :٨(مثــال رقــم 
  .ًْ  جنوبا، لسطح الكرة األرضية٥٠

  -:حيث أنه تقع دائرتا العرض جنوب خط االستواء فإن   : الحل 
  )٢ φ  جا– ١ φ جا ( ٢ ط نق٢= المساحة 
   ) ْ ٤٠ جا – ْ ٥٠جا (  × ٢)٦٣٧٠(×  ط ٢    =   
  .٢ كم٣١٤٢٤٥٩٨,٦   =   

ْ  ٤احـــسب مـــساحة المنطقـــة المحـــصورة بـــين دائرتـــي عـــرض  : )٩(مثـــال رقـــم 
  .ًْ جنوبا لسطح الكرة األرضية٢ًشماال، 

  -: حيث أنه تقع دائرتا العرض شمال وجنوب خط االستواء فإن:الحل
  )φ٢ جا + ١ φ جا ( ٢ ط نق٢= المساحة 

  ٢كم٢٦٦٨٢٢٦٨,٠  ) =ْ ٢جا  + ْ ٤جا( × ٢)٦٣٧٠(×  ط ٢= 
  :     احتساب مساحة المنطقة المحددة بخطي طول ودائرتي عرض-٤

رقــــم  ًيــــتم احتــــساب مثــــل هــــذه المــــساحات تبعــــا للخطــــوات اآلتيــــة، شــــكل  
)٦٥:(-  
ً تحـــسب أوال مـــساحة المنطقـــة المحـــصورة بـــين دائرتـــي العـــرض تبعـــا للعالقـــة -أ ً

  -:الرياضية السابقة وهي
  )٢ φ جا ± ١ φ جا ( ٢ ط نق٢= المساحة   

ْ ، مـــن أجـــل احتـــساب ٣٦٠علـــى ) أ( تقـــسم المـــساحة الناتجـــة مـــن الخطـــوة -ب
  .المساحة المحصورة بين خطي طول متجاورين بين دائرتي العرض



 

 - ٢٢٧ -

  .في الفرق بين درجات الطول) ب( تضرب المساحة الناتجة من الخطوة -ج
ر  احــسب مــساحة المنطقــة المحــصورة بــين دائرتــي عــرض مــدا):١٠(مثــال رقــم 
  .ًْ  شرقا ٦٠ْ  ، ٥٠ًْ  شماال، وبين خطي طول٣٠السرطان، 

  :الحل
  )٢ φ  جا– ١ φ جا ( ٢ ط نق٢=    المساحة بين دائرتي العرض -

  )ْ ٢٣,٥ جا –ْ  ٣٠جا( × ٢)٦٣٧٠(×  ط ٢=     
  . كم٢٥٨١٤١٤٥,٨=     

  =  المساحة بين خطي طول متجاورين بين دائرتي العرض -
  . كم ٧١٧٠٥,٩٦= 
  .٢ كم٧١٧٠٥٩,٦= ْ  ١٠ × ٧١٧٠٥,٩٦= ة المطلوبة  المساح-

ــــم  ــــال رق ــــي عــــرض ):١١(مث ــــين دائرت ــــة المحــــصورة ب  احــــسب مــــساحة المنطق
  .ًْ غربا١٠ًْ  شرقا، ٢٠ًْ  شماال، وبين خطي طول ٦٠ْ ،٥٠

  )φ٢  جا– φ١ جا ( ٢ ط نق٢=  المساحة بين دائرتي العرض :الحل 
  )ْ ٥٠ جا– ْ ٦٠جا (  × ٢)٦٣٧٠( ط ٢   =        

  ٢ كم٢٥٤٩٠٣٦٤,٠٧  =       
  = المساحة بين خطي متجاورين بين دائرتي العرض 

  
  ٢ كم٢١٢٤١٩٧,٠٠٦= ْ  ٣٠ × ٧٠٨٠٦,٥٧= المساحة المطلوبة 

  :احتساب الزمن على سطح األرض: ًثالثا 
منطقــة زمنيــة، تمتــد مــع خطــوط الطــول، ) ٢٤(قــسم ســطح األرض إلــى   

، أي مـا يعـادل سـاعة مـن الـزمن، يبـدأ ْ  طوليـة١٥وتمثل كل منطقة زمنية منها 
 وبـذلك يخـص كـل ،Greenwich Lineتقسيم هذه المناطق مـن خـط جـرينتش 

ســـاعة، ) ١٢(نـــصف مـــن نـــصفي الكـــرة األرضـــية الـــشرقي والغربـــي زمـــن مقـــداره 

٢٥٨١٤١٤٥,٨  

٣٦٠ْ   

٢٥٤٩٠٣٦٤,٠٧   
٣٦٠ْ   



 

 - ٢٢٨ -

ورغم أن تقسيمات الزمن تتفق مع خطوط الطول، إال أن الحدود السياسية لعبت 
ًدورا هاما في تعديل حدود الن ًطاقات الزمنيـة، بحيـث أصـبحت متعرجـة تبعـا لهـا، ً

  ). ٦(وخريطة رقم ) ٥(أو ألقاليمها الداخلية، خريطة رقم 
  

  ..الوحدات الزمنية الطولية في العالم): ٥(خريطة رقم 

  
ويمكن تمييز خطين من خطوط الطول لهـذا الغـرض، ليبـدأ مـن إحـداهما توقيـت 

ن الثـاني توقيـت اليـوم ويـسمى خـط الساعة، ويسمى خط طول جرينتش، ويبدأ مـ
 ولفهــم فــروق الوقــت بــين خطــوط الطــول ،Change of Dateالتــاريخ الــدولي 

  -:نذكر الحقائق التالية
  
  
  
  



 

 - ٢٢٩ -

  .الوحدات الزمنية الطولية في العالم بالتعاريج السياسية): ٦(خريطة رقم 

  
ًريــا  تــدور األرض مــن الغــرب إلــى الــشرق، وبالتــالي تنتقــل أشــعة الــشمس ظاه-أ

من المناطق الشرقية إلى المنـاطق الغربيـة لـسطح األرض، بمعنـى أنـه إذا كانـت 
ًالساعة الثانية عشر ظهرا في الهند فإنها تقل إلى الغرب منها تدريجيا ً.  

علـــى خطـــوط الطـــول التـــي يبلـــغ عـــددها ) ســـاعة٢٤( تنقـــسم ســـاعات اليـــوم -ب
، )ســاعة١٢ (ْ ، وكمـا أسـلفنا يخـص كــل نـصف مـن نــصفي الكـرة األرضـية٣٦٠

ْ  طوليــة بــين خــط طــول جــرينتش ١٨٠تتــوزع علــى ) ســاعة١٢(بمعنــى أن كــل 
  .وخط التاريخ الدولي

مــن علــى جــانبي خــط طــول جــرينتش ) ْ  طوليــة١٥( تبــدأ أول منطقــة زمنيــة -ج
، وبذلك Meridian of Greenwichويسمى مركزها متوسط النطاق لجرينتش 

انـب مـن جـانبي خـط طـول جـرينتش، ْ طولية منها على كـل ج٧,٥يقع ما مقدار 
ثم تبدأ المناطق الزمنية من هـذا النطـاق باالتجـاه نحـو الـشرق والغـرب، ويحـسب 

  -:فرق الوقت على خطوط الطول كاآلتي
  
  



 

 - ٢٣٠ -

   دقائق٤  =            = فرق الزمن بين خطي طول متجاورين 
  

ـــــة  ـــــي المنطقـــــة الزمني ـــــرق الـــــزمن ف ـــــة ١٥×  دقـــــائق ٤= ف  دقيقـــــة ٦٠= ْ  طولي
  ).عةسا(

  -:ويمكن توضيح فروقات الزمن حسب األمثلة اآلتية  
الواقعـة علـى خـط ) األردن(كم تكـون الـساعة فـي مدينـة العقبـة : )١٢(مثال رقم 

الواقعـــة علـــى طـــول جـــرينتش ) بريطانيـــا(ًْ  شـــرقا، إذا كانـــت فـــي لنـــدن ٣٥طـــول 
  .ًالعاشرة صباحا

  :الحل
  ْ ٣٥= ْ  ٠ – ْ ٣٥=  فرق الدرجات الطولية بين العقبة ولندن -
  . دقيقة ١٤٠ =  ٤ × ٣٥=  فرق التوقيت بين المدينتين -
  . ساعة ٢:  دقيقة٢٠: أي
  -: تكون الساعة أكثر في العقبة ألنها تقع إلى الشرق من لندن وبذلك-

  .ً ظهرا ١٢ : ٢٠ = ٢ : ٢٠ + ١٠ : ٠٠= الساعة في مدينة العقبة 
زمنيــة الثانيــة شــرق جــرينتش فإنــه  ولمــا كانــت تقــع مدينــة العقبــة فــي المنطقــة ال-

يحسب ساعتان كفرق للوقت بينها وبين مدينة لندن، وتكون الـساعة فيهـا الثانيـة 
 .ًعشر ظهرا 
 Memphis (USA) كــم تكــون الــساعة فــي مدينــة ممفــيس ):١٣(مثــال رقــم 

ــــى خــــط طــــول  ــــة الظهــــران ٩٠الواقعــــة عل ــــساعة فــــي مدين ــــت ال ًْ  غربــــا، إذا كان
Dhahran )ــــسعودية ــــى خــــط طــــول ) ال ًْ  شــــرقا، الحاديــــة عــــشرة ٥٠الواقعــــة عل

  .ًصباحا 
  :الحل 

  ْ ١٤٠= ْ  ٥٠+ ْ  ٩٠=  فرق الدرجات الطولية بين المدينتين -

   دقيقة ٦٠×  ساعة ٢٤

   خط طول٣٦٠



 

 - ٢٣١ -

ً تجمع الدرجات في مثل هذا الحالة نظرا لوقوع إحدى المـدينتين شـرق :مالحظة 
  .جرينتش واألخرى غربه

  .يقة  دق٥٦٠ = ٤ × ١٤٠=  فرق التوقيت بين المدينتين -
  . ساعات ٩:  دقيقة  ٢٠: أي 
ً تكــون الــساعة فــي مدينــة ممفــيس أقــل منهــا فــي مدينــة الظهــران نظــرا لوقوعهــا -

  :إلى الغرب منها، وبذلك تكون
  ١ : ٤٠ = ٩ : ٢٠ – ١١= .. : الساعة في مدينة ممفيس 

  .ًأي الواحدة وأربعون دقيقة صباحا
ة الـسادسة غـرب جـرينتش فـإن ولما كانـت تقـع مدينـة ممفـيس فـي المنطقـة الزمنيـ

  .الساعة تكون فيها الواحدة بعد منتصف الليل 
) الـسويد( Stockholmكم تكون الساعة في مدينة ستوكهولم : )١٤(مثال رقم 

) الــيمن( Adenًْ  شــرقا، إذا كانــت فــي مدينــة عــدن ١٨الواقعــة علــى خــط طــول 
  .ًْ  شرقا الثالثة بعد الظهر٤٥الواقعة على خط طول 

  :الحل 
  .ْ ٢٨= ْ ١٨ -ْ   ٤٥=  فرق الدرجات الطولية -
  .ساعة١:  دقيقة ٥٢ دقيقة، أي ١١٢ = ٤ × ٢٨=  فرق التوقيت -

ولما كانـت مدينـة سـتوكهولم تقـع إلـى الغـرب مـن مدينـة عـدن فـإن الـساعة تكـون 
 ســـاعة عـــن توقيـــت عـــدن، وبالتـــالي فإنهـــا تكـــون فـــي ١ : ٢٥فيهـــا أقـــل بمقـــدار 
  :مدينة ستوكهولم 

  . ساعة ١ : ٠٨ = ١ : ٥٢ – ٣= عة السا
  .ًأي الواحدة ظهرا

  
  



 

 - ٢٣٢ -

  تمارين
  -:احسب المسافات اآلتية على أي خط من خطوط الطول -١
  .ًْ  شماال ٣٠ْ  ، ٥٠ بين نقطتين على دائرتي عرض -أ

  .ًْ  جنوبا ٥٠ْ  ، ٦٠ بين نقطتين على دائرتي عرض -ب
  .ًا ْ  جنوب٥٠ًْ  شماال ، ١٠ بين نقطتين على دائرتي عرض -ج
  . بين نقطتين على دائرتي عرض السرطان والجدي -د
  . بين نقطة القطب وخط االستواء -هـ
  . بين نقطة القطب والدائرة القطبية -و
ْ ق ، ٢٠احــسب المــسافة بــين النقطتــين أ ، ب الواقعتــان علــى خطــي طــول  -٢

  .ْ  ش ٤٠ْ غ ، وعلى دائرة عرض ١٠
ْ  ، ٥٠ن علـى خطـي طـول احسب المسافة بين النقطتين س ، ص الواقعتـا -٣

  .ًْ  شرقا ، وعلى دائرة عرض مدار السرطان ٤٠
ْ ج، النقطتان تقعان على خطي طول ٢٠احسب المسافة على دائرة عرض  -٤

  .ًْ  غربا ٧٠ْ ، ٤٠
ْ غ ١٠ْ ق ، ١٠احسب المسافة بين النقطتين ع ، ل الواقعتان على خطي طـول

  .، وعلى دائرة خط االستواء 
  .لشمالي للكرة األرضية احسب مساحة النصف ا -٥
  .ًْ  شرقا ١٠ْ  ، ٢٠احسب المساحة الواقعة بين خطي الطول  -٦
ْ  غ، شــمال خــط ١٠ْ  ق، ٥٠احــسب المــساحة الواقعــة بــين خطــي الطــول  -٧

  .االستواء 
ًْ شـــرقا لكـــرة أرضـــية ١٠ْ  ،٣٠احـــسب المـــساحة الواقعـــة بـــين خطـــي الطـــول  -٨

  .سم ١٥نصف قطرها 
  -: اآلتية احسب المساحات بين دوائر العرض -٩



 

 - ٢٣٣ -

  .ًْ  شماال ٥٠ْ ، ٤٠بين دائرتي عرض   - أ
  .بين دائرتي عرض السرطان والجدي   - ب
  .ًْ  جنوبا ٧٠ْ ، ٦٠ بين دائرتي عرض -ج
  .ًْ  شماال ٦٠ بين الدائرة القطبية والشمالية ودائرة عرض -د

ًاحسب المساحة بين كل عشر درجات عرضية ابتداء من خط االستواء  - ١٠
بة المئويــة لمــساحة كــل منطقــة مــن مــساحة ســطح حتــى القطــب، ثــم احــسب النــس

  .الكرة األرضية 
احـــسب المـــساحة مـــن ســـطح األرض المحـــددة بـــدوائر العـــرض وخطـــوط  - ١١

  -:الطول اآلتية 
  .ًْ  شرقا٢٠ْ ،١٠ًْ  شماال، وبين خطي طول٢٠ْ ،١٠ بين دائرتي عرض-أ

  ًْ  غربا ٣٠ْ ،٢٠ًْ جنوبا، وبين خطي طول٥ًْ شماال، ٥ بين دائرتي عرض-ب
ْ  ٥ًْ  شــرقا، ١٥ًْ  جنوبــا، وبــين خطــي طــول ٤٠ْ  ، ٣٥ بــين دائرتــي عــرض -ج

  .ًغربا
  .ًْ  غربا٥ بين دائرتي عرض السرطان والجدي، وبين خطي طول جرينتش، -د

، الواقعـة علـى خـط طـول )الـسعودية(إذا كانت الساعة في مكة المكرمة  - ١٢
الواقعـة علـى ) لوريـداف(، فكم تكون الساعة في مدينة ميـامي ٢٢.. : ًْ  شرقا ٤٠

  .ًْ  غربا ٨٠خط طول 
) الهنـد( Endoreما هـو فـرق التوقيـت بـين مـدينتي لنـدن ومدينـة إنـدور  - ١٣

  .ًْ  شرقا ٧٥الواقعة على خط طول 
الواقعة على خط ) الصين( Haiyenكم تكون الساعة في مدينة هايين  - ١٤

  .٨)..:السويد( Hanoًْ  شرقا، إذا كانت في مدينة هانو ١٢٠طول 
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الواقعـة علـى خـط ) يوغسالفيا( Debra كانت الساعة في مدينة دبرا إذا - ١٥
) الواليــات المتحـــدة( Essex ، فكـــم تكــون فــي مدينـــة ١٧.. : ًْ  شــرقا ٢٠طــول 

  .ًْ  غربا ٧٠الواقعة على خط طول 
الواقعـة علـى خـط  Guatemalaكـم تكـون الـساعة فـي مدينـة جواتيمـاال  - ١٦

الواقعــة علــى ) الــسودان( Obeidيض ًْ غربــا، إذا كانــت فــي مدينــة األبــ٩٠طــول 
   .٢٣.. : ًْ  شرقا ٣٠خط طول 

الواقعـة علـى خـط ) المكـسيك( Floridoإذا الـساعة فـي مدينـة فلوريـدو  - ١٧
ـــــا ١٠٥طـــــول  ـــــولي ١١.. : ًْ غرب ـــــة إيب ـــــي مدين ـــــساعة ف  Eboli، فكـــــم تكـــــون ال

  .ًْ  شرقا ١٥الواقعة على خط طول ) إيطاليا(
الواقعـــة علـــى خـــط ) البيـــرو( Icaمـــا هـــو فـــرق الوقـــت بـــين مـــدينتي أيكـــا  - ١٨

الواقعـة علـى خـط طـول ) الـسودان( Dongolaًْ  غربا، ومدينـة دونقـال ٧٥طول 
  .ًْ  شرقا ٣٠

 خطــوط الطــول الــواردة فــي تمــارين التوقيــت تقريبيــة، حيــث اســتبعدت :مالحظــة 
  .الدقائق لتكون تمارين تدريبية على الموضوع 

  -:خريطة العالم المليونية: ًرابعا
ــــــــــاس رســــــــــم                تــــــــــم ت   ــــــــــد مالمــــــــــح الخريطــــــــــة المليونيــــــــــة للعــــــــــالم بمقي حدي

   .١٩٠٨ في المؤتمر الجغرافي الذي عقد عام ١ ٠٠٠ ٠٠٠ : ١
  -:مالمح خريطة العالم المليونية

العــــرض األوســــط لــــدوائر (تــــسمية موقــــع المنطقــــة بالنــــسبة لخــــط االســــتواء -١
ً، وامــا جنوبــا Northمــة ًاختــصارا للكل ) N(ًأمــا شــماال ويأخــذ الرمــز ) العــرض  ٕ

  .Southًاختصارا للكلمة  ) S(ويأخذ الرمز 
شـــــمال وجنـــــوب خـــــط ) بـــــين دوائـــــر العـــــرض(تقـــــسيم المنـــــاطق العرضـــــية  -٢

عرضـــية لكـــل شـــريحة، علـــى أن يبـــدأ ) ْ ٤(االســـتواء إلـــى شـــرائح عرضـــية بواقـــع 
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ًترقيمهــا مــن خــط االســتواء إلــى القطــب شــماال وجنوبــا، وتــم االتفــاق علــى تــسمية  ً
وتكـون التـسمية كمـا  ,A, B, C, D…… رائح العرضـية بـاألحرف الالتينيـة الش

  )٦٦(، وشكل رقم )١١(في الجدول رقم 
تــسمية المنــاطق بالنــسبة لخطــوط الطــول، إذ تــم تقــسيم المنــاطق الطوليــة  -٣

طولية لكل شريحة، وكما كان عدد خطوط الطـول ) ْ ٦(إلى شرائح طولية بواقع 
 شـــريحة تنقـــسم إلـــى نـــصفين ٦٠الطوليـــة يكـــون ً خطـــا، فـــإن عـــدد الـــشرائح ٣٦٠

 شــــريحة لكــــل نــــصف مــــن األرض الــــشرقي والغربــــي، واتفــــق أن يبــــدأ ٣٠بواقــــع 
ًْ  ربا، باالتجاه شرقا، وبذلك تقع ١٨٠ًترقيمها ابتداء من خط الطول   شريحة ٣٠ً

ًْ  غربــا تبــدأ مــن الــشريحة رقــم ١٨٠وخــط طــول ) ْ ٠(طوليــة بــين خــط جــرينتش 
ًْ  غربــا وتنتهــي إلــى الــشريحة رقــم ٦ جــرينتش وخــط طــول بــين خــط طــول) ٣٠(
 .ًْ  غربا ١٨٠ْ ، ١٧٤بين خطي طول ) ١(

  .الشرائح العرضية): ٦٦(شكل رقم 

  
  من تصميم المؤلف: المصدر



 

 - ٢٣٦ -

  
  

  .ترقيم خريطة العالم المليونية): ٦٧(شكل رقم 

  
  من تصميم المؤلف: المصدر

  ة شمال وجنوب خط االستواءتسمية الشرائح العرضي) : ١١(جدول رقم 
 التسمية درجات العرض التسمية درجات العرض

٤ –ْ ٠ ْ A ٥٢ –ْ ٤٨ ْ M 
٨ –ْ  ٤ ْ B ٥٦ –ْ ٥٢ ْ N 
١٢ –ْ ٨ ْ C ٦٠ –ْ ٥٦ ْ O 

١٦–ْ  ١٢ ْ D ٦٤–ْ ٦٠ ْ P 
٢٠–ْ  ١٦ ْ E ٦٨–ْ  ٦٤ ْ Q 
٢٤ –ْ ٢٠ ْ F ٧٢–ْ  ٦٨ ْ R 
٢٨–ْ  ٢٤ ْ G ٧٦ –ْ ٧٢ ْ S 
٣٢–ْ  ٢٨ ْ H ٨٠ –ْ  ٧٦ ْ T 
٣٦–ْ ٣٢ ْ I ٨٤ –ْ ٨٠ ْ U 
٤٠–ْ  ٣٦ ْ J ٨٨–ْ ٨٤ ْ V 
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٤٤–ْ  ٤٠ ْ K ٩٠ –ْ ٨٨ ْ W 
٤٨–ْ ٤٤ ْ  L   

ًْ  شــرقا، ١٨٠ شــريحة طوليــة أخــرى بــين خطــي طــول جــرينتش و ٣٠وتقــع -٢ 
ًْ  شـرقا إلـى ٦بين خطي طـول جـرينتش وخـط طـول ) ٣١(تبدأ من الشريحة رقم 

 ، ٦٨(شكل رقـم  .    ًْ  شرقا١٨٠ْ  ،١٧٤بين خطي طول ) ٦٠(الشريحة رقم 
٦٩.(    

وحــسب التــسمية والتــرقيم الــسابقين فــإن شــرائح العــرض والطــول تأخــذ التــسميات 
  :اآلتية

  -:تأخذ الشرائح العرضية الواقعة شمال خط االستواء التسميات اآلتية -أ 
  .الشرائح الطولية): ٦٨(شكل رقم 

  
NA – NB – NC – ND – N F - …………→        N W. 

 -: تأخذ الشرائح العرضية الواقعة جنوب خط االستواء التسميات اآلتية-ب
SA – SB – SC – SD – SF - …………→            SW 

 تأخـــذ الـــشرائح الطوليـــة الواقعـــة شـــرق خـــط جـــرينتش، شـــمال خـــط االســـتواء -ج
 -:التسميات اآلتية
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N31 – N32- N33- N34 – N 35 …………….      N 60  

 تأخذ الشرائح الطولية الواقعة غـرب خـط طـول جـرينتش شـمال خـط االسـتواء -د
 -:التسميات اآلتية 

N1 – N2 – N3 –N4 –N5 - ……………………. N30 

 تأخذ الشرائح الطولية الواقعة شرق خط طول جرينتش جنـوب خـط االسـتواء -هـ
 -:التسميات اآلتية

S31- S32 – S33- S34 – S35 -  …………  S60. 

 تأخذ الشرائح الطولية الواقعة غرب خط طول جرينتش جنـوب خـط االسـتواء -و
  -:التسميات اآلتية 

S1 – S2 – S3 – S4 – S5 – S6 ………………………S30 

بذلك تسمى اللوحـة المليونيـة المحـددة بـأربع دوائـر عـرض، وسـت درجـات  -٤
  -:طول بثالث خانات حسب اإليضاح اآلتي

أو رمــز الجنــوب ) N(كتــب فيهــا رمــز الــشمال  وي):اليــسرى(الخانــة األولــى  -
)S( المحددان لموقع المنطقة بالنسبة لخط االستواء ،.  
 …A,B,C ويكتـب فيهـا أحـد األحـرف الالتينيـة ):الوسـطى(الخانة الثانيـة  -

  المحددة السم اللوحة في الشرائح العرضية لدوائر العرض 
محـددة السـم اللوحـة فـي  ويكتـب فيهـا أحـد األرقـام ال):اليمنى(الخانة الثالثة  -

 ويوضــح ذلـــك فـــي ٦٠-١الــشريحة الطوليـــة، وكمــا ذكرنـــا فـــإن األرقــام تبـــدأ مـــن 
  -:المثالين اآلتيين

  -:تعني رموزها اآلتي  : ND34 اللوحة -أ
- N: أي تقع شمال خط االستواء .  
- D: ـــــــشريحة العرضـــــــية ـــــــي ال ـــــــع ف ـــــــي عـــــــرض ) D( أي تق ـــــــين دائرت ْ ، ١٦ب

  ًْ شماال ٢٠
  . الواقعة شرق خط طول جرينتش٣٤شريحة الطولية أي تقع في ال : 34 -
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  -: تعني رموزها اآلتي :SC 29 اللوحة -ب
- S :أي تقع جنوب خط االستواء.  
- C : ـــــع فـــــي الـــــشريحة العرضـــــية ْ ، ١٢بـــــين دائريتـــــي عـــــرض  ) C( أي تق

  .ًْ جنوبا ١٦
الواقعـة غــرب خـط طــول جــرينتش ) 29(أي تقـع فــي الـشريحة الطوليــة : 29 -

، )٧٠(خانــات التــسمية ، كمــا يوضــح الــشكل رقــم ) ٦٩(قــم هــذا ويوضــح شــكل ر
 .لوحات مختارة

  )٦٩( شكل رقم 

  
  من تصميم المؤلف: المصدر
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  .لوحات مليونية مختارة): ٧٠(شكل رقم 

  
  من تصميم المؤلف: المصدر

  :تقسيمات اللوحة المليونية
قــسمت اللوحــة المليونيــة حــسب مقيــاس الرســم ودرجــات العــرض والطــول   

   )١٢( إلى عدد من اللوحات يوضحها الجدول رقم 
  ١ ٠٠٠ ٠٠٠ : ١تسمية اللوحات للمقاييس أكبر من 

   :٥٠٠ ٠٠٠ : ١اللوحات بمقياس رسم  - ١
 إلــــى أربــــع ٥٠٠ ٠٠٠ : ١تقــــسم اللوحــــة المليونيــــة عنــــد رســــمها بمقيــــاس رســــم 

طوليــة، ويكــون امتــدادها بــين ) ْ ٣( لوحــات يكــون امتــدادها بــين درجــات الطــول 
ــــق ) ْ ٢(وائــــر العــــرض د درجــــة عرضــــية، وتأخــــذ اللوحــــات اتجاهــــات دائــــرة األف

) SE(شــــمال غــــرب، ) NW(شــــمال شــــرق، ) NE: ( األصــــلية والفرعيــــة وهــــي 
أقــسام اللوحــة ) ٧١(جنــوب غــرب، ويوضــح شــكل رقــم ) SW(جنــوب شــرق، ثــم 

  : وتكون أسماء اللوحات األربعة كاآلتي)NF37(المليونية 
NF37 NE – NF37 NW – NF37 SE – NF37 SW –    
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تقسيمات اللوحات المليونية حسب مقياس الرسم ودرجات ) ١٢(جدول رقم 
  العرض والطول

 درجات العرض خطوط الطول مقياس الرسم
٤ ْ ٦ ١٠٠٠٠٠٠ : ١ ْ 
٢٠ ْ ٣٠ ٥٠٠٠٠٠ : ١ ْ 
١ ْ ١/ْ ١,٥ ٢٥٠٠٠٠ : ١ ْ 
٣٠ -٣٠ ١٠٠٠٠٠ : ١- 
١٥ -١٥ ٥٠٠٠٠ : ١- 
٧,٥ -٧,٥ ٢٥٠٠٠ : ١- 

 االتجـــــاه )NA31(الحـــــظ أنـــــه أضـــــيف إلـــــى خانـــــات التـــــسمية الـــــثالث األولـــــى 
ذلك لتحديـد موقـع اللوحـات ) SWأو  SE  أو  NW  أو NE(األصلي والفرعي 

  .الفرعية بالنسبة للوحة المليونية 
  .لوحات نصف مليونية): ٧١(شكل رقم 

  
  .من تصميم المؤلف: المصدر
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   :٢٥٠ ٠٠٠ : ١اللوحات بمقياس رسم  - ٢
 إلــــى لوحــــات ٢٥٠٠٠٠ : ١تقــــسم اللوحــــة المليونيــــة إذا رســــمت بمقيــــاس رســــم 

، )٧٢(شـكل رقـم     ) NG39اللوحة(ْ طولية، درجة عرضية ١,٥أصغر بواقع 
  عرضية كما في بعض الدول مثل قطر) ْ ١(طولية، ) ْ ١(أو بواقع 

  
  .أسماء اللوحات ربع المليونية): ٧٢(شكل رقم 

  
  .م المؤلفمن تصمي: المصدر

فــإن كــل لوحــة مليونيــة تحتــوي ) ْ  عرضــية١ طوليــة، ١,٥ْ( وعنــد تقــسيمها بواقــع 
، فإنهــا تحتــوي )ْ  عرضــية١ْ  طوليــة، ١( لوحــة، أمــا إذا قــسمت بواقــع ١٦علــى 
باسم األحرف األبجدية ) ٧٢(لوحة، وتسمى اللوحات كما في شكل رقم ٢٤على 

تخدم فيهــــا ويكــــون تــــسمية اللوحــــة الالتينيــــة أو العربيــــة حــــسب لغــــة الدولــــة المــــس
  -:الفرعية كالتالي 

  ) .NG39 K(هي ) NG39( في اللوحة المليونية K اللوحة -
  ) .NF37 SE(هي ) NF37( اللوحة المظلة في اللوحة المليونية -
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  .أي أضيف إلى اللوحة المليونية الحرف األبجدي الدال على اللوحة الفرعية
  -:نية موقع فلسطين من الخريطة المليو

لتحديــد موقــع دولــة مــا فــي لوحــات الخريطــة المليونيــة ال بــد مــن تحديــد   
  -:األمور اآلتية 

ًشماال أو جنوبا أو كليهما(تحديد موقع الدولة بالنسبة لخط االستواء  -١ ً (  
العرضية التي تقع فيهـا دائرتـا العـرض المحـددتان ) الشرائح(تحديد الشريحة  -٢

  .للدولة 
الطوليـــة التـــي يقـــع فيهـــا خطـــا الطـــول المحـــددان ) الـــشرائح(تحديـــد الـــشريحة  -٣

  .للدولة
ـــسطين المحـــددة بـــدائرتي عـــرض  ًْ  شـــماال، ٣٥َ   ٤٠ْ ،  ٢٩َ   ٣٠وبالنـــسبة لفل

  -:ًْ   شرقا نجد اآلتي ٣٥َ   ٤٠ْ ، ٣٤َ   ١٥وبخطي طول 
 )H(ْ  فــــي نطــــاق الــــشريحة العرضــــية ٢٩َ   ٣٠ تقــــع دائــــرة العــــرض األولــــى -أ

  .ًْ  شرقا ٣٢ْ  ، ٢٨ عرض الواقعة بين دائرتي
) I(ْ  فــــي نطــــاق الــــشريحة العرضــــية ٣٥َ   ٤٠ تقــــع دائــــرة العــــرض الثانيــــة -ب

  .ًْ  شماال ٣٦ْ  ، ٣٢الواقعة بين دائرتي عرض 
ــــسطين -ج ــــع خطــــا الطــــول المحــــددان لفل فــــي ) ْ   ٣٥َ   ٤٠ْ  ، ٣٤َ   ١٥( يق

ـــة  ـــشريحة الطولي ًْ  شـــرقا، ٣٦ْ  ، ٣٠الواقعـــة بـــين خطـــي الطـــول ) 36(نطـــاق ال
  .ذلك ) ٧٣(ويوضح شكل رقم 

  . NI36 / NH36 بذلك تقع فلسطين في لوحتين مليونيتين -د
 نجــد ٥٠٠٠٠٠ : ١ولمعرفـة موقـع فلـسطين فـي اللوحـات بمقيـاس رسـم   

 – NH36NE  -NH36SE   NI36NE -:أنهـا تقـع فـي اللوحـات اآلتيـة 

NH36SE    
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  )٧٣(شكل رقم 

  
  )٧٤(شكل رقم 

  
  . من تصميم المؤلف:المصدر
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ــــــــاس رســــــــم                    ــــــــسطين بمقي ــــــــع فيهــــــــا فل ــــــــي تق ــــــــة اللوحــــــــات الت أمــــــــا لمعرف
 في حال تقسيمها بواقع درجة طولية ودرجة عرضية، نجـد أنهـا ٢٥٠ ٠٠٠ : ١

  :تقع في اللوحات اآلتية 
NH36 E – NH36 F – NH36 K – NH36 L – NH36 Q –NH36 
R.       
NI36 E – NI36 F – NI36 L – NI36 Q – NI36 R –         NI36 
W – NI36 X .   

  - :٢٥٠٠٠٠ : ١خريطة فلسطين بمقياس رسم 
 ٢٥٠ ٠٠٠ : ١بــالنظر إلــى خريطــة فلــسطين المرســومة بمقيــاس رســم    

  -:نجد اآلتي 
كــم وقــد ســميت المربعــات ١٠× كــم ١٠قــسمت الخريطــة إلــى مربعــات بواقــع  -١

  .بمحورين أفقي ورأسي
.. قــي األحــرف أ ، ب ، ج، د ، هـــ علــى نظــام أبجــد هــوزيأخــذ المحــور األف -٢

  .ووضعت األحرف شمال وجنوب إطار الخريطة 
بحيـــث يبـــدأ التـــرقيم مـــن ) ٤٢(إلـــى ) ١(يأخـــذ المحـــور الرأســـي األرقـــام مـــن  -٣

ــــشمال نحــــو الجنــــوب، ووضــــعت األرقــــام شــــرق وغــــرب إطــــار الخريطــــة بــــين  ال
  .اإلطارين الخارجي والداخلي 

ً عموديا ورأسيا بحـرف ورقـم فيقـال أ بذلك تسمى المربعات -٤  ٣- أو ج ـ١٢ –ً
  . وهكذا ٣٧-أو د

إضــافة إلــى التقــسيم الــسابق للمربعــات الموضــح بــين اإلطــارين فــإن اإلطــار  -٥
  .للقسم) -١(الداخلي قسم لدرجات العرض والطول إلى أقسام متساوية بواقع 

ول ًال تتفـــق عـــادة فـــي مثـــل هـــذه الخـــرائط حـــدود المربعـــات مـــع خطـــوط الطـــ -٦
  .ودوائر العرض، إذ أنها ترسم على مساقط تحقق تساوي المسافات أو تشابهية



 

 - ٢٤٦ -

ًتوضع على حدود المربعـات اإلحـداثيات األفقيـة والرأسـية انطالقـا مـن نقطـة  -٧
 .األصل في الركن الجنوبي الغربي للخريطة

كمثال آخر على تسمية اللوحـات المليونيـة، اخترنـا لكـم خريطـة الـسودان الـشقيق 
نوب الوطن العربي، ونترك لك عزيزي القارئ تسمية اللوحات المليونية أقصى ج

  ).٨ ، ٧(بنفسك من الخريطة المرفقة ، خريطة رقم       
  .الشرائح العرضية والطولية لدولة السودان): ٧(خريطة  رقم 
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  .اللوحات المليونية للسودان الشقيق): ٨(خريطة رقم 

  
  :طن العربي اللوحات التي يقع فيها الو

يمتـد الــوطن العربــي شــمال وجنــوب شـمال خــط االســتواء، وشــرق وغــرب   
خـــط طـــول جـــرينتش، لـــذلك فإنـــه يقـــع فـــي عـــدد مـــن الـــشرائح العرضـــية والطوليـــة 

  -:، وهي ) ٩(خريطة رقم 
  -: الشرائح العرضية-أ
  SA – SB: الواقعة جنوب خط االستواء -
 – NA – NB – NC – ND – NE – NF: الواقعة شمال خط االستواء -

NG – NH – NI – NJ .   
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  : الشرائح الطولية-ب
 – 38 – 37 – 36 – 35 – 34 -33 – 32 – 31: الواقعة شرق جرينتش  -

39 – 40   

  28 – 29 – 30: الواقعة غرب جرينتش  -
  .الوطن العربي): ٩( خريطة رقم 

  
  -:تدريبات

يقيـا، وقـارة أمريكـا  اكتب أسماء الشرائح العرضية والطوليـة لكـل مـن قـارة أفر– ١
  ).استعن بأطلس العالم(الجنوبية، 

ـــة– ٢ ـــدول اآلتي ـــشرائح العرضـــية والطوليـــة لل ـــة :  اكتـــب أســـماء ال المملكـــة العربي
  ٠)استعن بأطلس العالم( السعودية، العراق، الجزائر

جـزء مـن ( اكتب أسماء اللوحات المليونيـة لدولـة قطـر، ولـشبه جزيـرة سـيناء – ٣
  ).استعن بأطلس العالم(، )يةجمهورية مصر العرب

 اكتـــب اللوحـــات نـــصف المليونيـــة لكـــل مـــن جزيـــرة قبـــرص، والبحـــر الميـــت – ٤
  ). استعن بأطلس العالم(،
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 ســم للــشريحة الطوليــة، ١,٥ً اعمــل مخططــا لخريطــة العــالم المليونيــة بواقــع – ٥
  .ًسم للشريحة العرضية، ثم اعمل جدوال واكتب فيه أسماء اللوحات المليونية١
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  مراجع الفصل الرابع
،مطــــابع قطــــر الوطنيــــة، )م١٩٩٧: (األطلــــس القطــــري الجغرافــــي التــــاريخي -١

  .١٤،١٥الدوحة قطر، ص ص  
، تـــدريس مهـــارات الخـــرائط ونمـــاذج الكـــرة ) م١٩٩٢: (جـــودت أحمـــد ســـعادة -٢

  .٣٦٩-٤٣٤، دار الثقافة للنشر والتوزيع القاهرة، ص ص ١األرضية، ط
افي، مـــــساقط الخـــــرائط، الجمهوريـــــة ، الكرتـــــوجر)م١٩٨٠: (خـــــضر العبـــــادي -٣

  . ٨٦-٦٥العراقية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ص ص 
، دراســات فــي مــساقط الخــرائط الجغرافيــة، )م١٩٩٢: (محمــد إبــراهيم شــرف -٤

  .دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية
أساســـــيات وتطبيقــــات للجغــــرافيين، جامعــــة الملـــــك : محمــــد الخزامــــي عزيــــز -٥

  .١٤٠-١٣٦آلداب، ص ص سعود، كلية ا
، مـــساقط الخـــرائط، منـــشاة المعـــارف، اإلســـكندرية، )م١٩٨٢: (نقـــوال إبـــراهيم -٦

١٩٨٢.   
7- Olliver, J . G . and J . Clendinning: (1984), Principles of 
Surveying , Volume (1), Plane Surveying , 4th ed , Van 
Nortrand   Reinhold ( UK) co. Ltd . pp. 19-52.  
8- Russell C.Brinker and Warren G.Tayler: (1991), 
Elementary Surveying3rd. Printing, International Teat 
Books Co. Pennsylvania, pp. 137-159. 
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  الخامسالفصل 
  مساقط الخرائط

MAPS PROJECTIONS 
  . .طرق رسم الساقط: ًأوال
  . .أنواع مساقط الخرائط: ًثانيا
  .أسس اختيار المسقط األفضل للخريطة: ًثالثا
  .مجموعات المساقط: ًرابعا
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  الفصل الخامس
  مساقط الخرائط

Map Projections 

ودوائـر  ،Longitudesخطوط الطـول شبكة   بأنه مسقط الخريطةُ      يعرف
  مــــساقط كثيــــرة، الخريطــــةعلــــى  بنظــــام معــــينالمرســــومة،Latitudesالعــــرض 
، يحقـق  سطح األرض بكل خصائصه الهندسيةًلكن ال يمثل أحدا منهاالخرائط، 

  -:المسقط المثالي الشروط اآلتية
  . بين سطح األرض والمسقط على الخريطةDiastase تساوي المسافات– ١
التـــي يظهرهـــا المـــسقط وبـــين المـــساحة Area تـــساوي المـــساحة بـــين األرض– ٢

  .على األرض
 بين المواقع التي يظهرها المسقط ومثيالتها Direction تساوي االتجاهات– ٣

  . على األرض
    وعند نقل تفاصيل سطح األرض الكروية على اللوح المـستوي، مـن الـصعب 

في شكل سطح األرض Distortion أن تتحقق الشروط الثالثة، ويحدث تشويه
  .المرسوم بهذه المساقط على اللوح المستوى

ل، ودوائر العرض بـين مـسقط وآخـر، فقـد يظهـر      يختلف شكل خطوط الطو
 تظهـر قـد ًشكلها مشابها لشكلها على سطح األرض، أو غير ذلك، بمعنـى أنهـا 

  . خطوط مستقيمة أو أقواس لدوائر أو في صورة قطع ناقصشكلفي 
  -:طرق رسم المساقط: ًأوال
ابات  تـستخدم فيهـا القـوانين الرياضـية، وقـد تكـون الحـس: الطريقة الهندسية– ١

  .بسيطة، أو قد تحتاج إلى عمل شاق وجهد كبير
  . تحتاج إلى مهارة في الرسم الكرتوجرافي: الطريقة التخطيطية– ٢
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ــة اآلليــة– ٣  وفيهــا يــستخدم الحاســوب مــن خــالل بــرامج معينــة، ويــتم : الطريق
  .الرسم عن طريق إدخال بيانات المسقط للحاسوب

  -:الخرائطأنواع مساقط : ًثانيا
  : مجموعة من األسسمسقط الخريطةد نوع يحد     

  -: وتنقسم إلى: شكل اإلسقاط– ١
  .Azimuthally Projection) اتجاهية(  مساقط مستوية –أ 

  .Conic Projection مساقط مخروطية –ب 
  .Cylindrical Projection مساقط اسطوانية –ج 
ــــــــــــــا لهــــــــــــــا إلــــــــــــــى: مــــــــــــــساحة المنطقــــــــــــــة– ٢ ــــــــــــــسم المــــــــــــــساقط وفق  -:ً تنق
  ).تصلح لرسم خريطة العالم(المساحة العالمية  مساقط –أ 

  ).تصلح لرسم نصف الكرة األرضية( مساقط المساحة نصف العالمية –ب 
  ).تصلح لرسم قارة أو محيط أو إقليم( مساقط المساحة الوسط –ج 
  :وتنقسم إلى: مع سطح األرض) الخريطة( نقطة تماس لوح اإلسقاط – ٣
نقطـة التمـاس عنـد القطـب، ولـوح  : Polar Projections مساقط قطبيـة –أ 

  .اإلسقاط متعامد مع المحور القطبي لألرض
 نقطـة التمـاس عنـد خـط :Equatorial Projection مساقط اسـتوائية –ب 

  .االستواء، ولوح اإلسقاط متعامد مع قطر األرض االستوائي
تقــع نقطــة التمــاس بــين  :  Oblique Projection مــساقط منحرفــة –ج 

  . االستواءالقطب وخط
 أي الخـصائص الهندسـية لـسطح األرض، : الخصائص الهندسـية للمـسقط– ٤

  -:والتي يحققها المسقط، وتنقسم إلى
 وتتــساوي فيهــا االتجاهــات بــين المــسقط :Directionalمــساقط اتجاهيــه  -أ 

   .وسطح األرض، أو جزء منه
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 ويحـــدث تـــشابه بـــين شـــكل اإلســـقاط :Conformalمـــساقط تـــشابهيه  -ب 
   .ل سطح األرضوشك

ــساوية المــسافات   -ج  تتــساوى المــسافات بــين : Equidistantمــساقط مت
   .المسقط وسطح األرض، أو جزء منه

تتــساوى المــساحات بــين  :Equal Areaمــساقط متــساوية المــساحات  -د 
 .المسقط وسطح األرض

  -: تنقسم إلى: طريقة اإلسقاط– ٥
  .ضح، إسقاطها واPerspective مساقط منظورة –أ 

  . ، تم تعديل إسقاطهاPseudo Projections مساقط معدلة –ب 
  . مساقط تجمع بين اإلسقاطين المنظور والمعدل–ج 

  :أسس اختيار المسقط األفضل للخريطة: ًثالثا
  :   لتوضيح هذه األسس نضرب األمثلة اآلتية

 وامتدادها العرضي كبير، Large size area نختار لمساحة منطقة كبيره –أ 
، مثــل المــساقط  Rectangularًكالعــالم مــثال أحــد المــساقط مــستطيلة الــشكل 

، وهـــــي مـــــساقط شـــــائعة Cylindrical Projectionsأســـــطوانية الـــــشكل 
  .االستخدام

 وقريبـة مـن Medium Size Area نختـار للمنطقـة متوسـطة المـساحة –ب 
شكل ، والتي تأخذ الConic Projectionsالقطبين، أحد المساقط المخروطية 

ً، وهي مساقط تصلح كثيرا لتمثيل نـصف األرض  Triangularًالمثلث تقريبا 
  .الشمالي أو الجنوبي

، أحــد المــساقط Small Size Area نختــار لمــساحة المنطقــة الــصغيرة –ج 
  .Azimuthallyاالتجاهية 
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    ومهما يكن التعدد والتنوع فـي مـساقط الخـرائط المـستخدمة، فـإن ثالثـة أسـس 
  :ار المسقط المطلوب ، وهيتحدد اختي

  :ولتوضيح ذلك نضرب األمثلة اآلتية:  شكل المنطقة وحجم مساحتها– ١
 لرســـم منطقـــة مثـــل شـــبه جزيـــرة أالســـكا فإنـــه يفـــضل أحـــد المـــساقط المنحرفـــة –أ 

Oblique Projection ذلــك ألنهـا تقــع فــي منطقــة مــا بــين دائــرة االســتواء ، 
  .والقطب

اســــــــتخدام أحــــــــد المــــــــساقط األســــــــطوانية  لرســــــــم خريطــــــــة العــــــــالم يفــــــــضل –ب 
Cylindrical Projections أو المعدلـة Pseudo Projections  مثـل ،

مــسقط مركيتــور االســطواني، أو مــسقط مولفيــدي، أو مــسقط سانــسون فالمــستيد، 
  .أو مسقط إيكرت، وهكذا

 لرســـم المنـــاطق القطبيـــة يفـــضل اســـتخدام أحـــد المـــساقط االتجاهيـــة القطبيـــة –ج 
Azimuthally Projections ســــواء كانــــت مركزيــــة ،Gnomonic أو 

  .Orthographic أو أورثوجرافية Stereographicاستيريوجرافية 
ولتوضــيح ذلــك نــضرب  : Position of The Area موقــع المنطقــة– ٢

  :األمثلة اآلتية
 يــــــستخدم لبيــــــان المنــــــاطق الواقعــــــة بــــــين القطــــــب واالســــــتواء أحــــــد المــــــساقط -أ

ًن العرض الرئيسي مـساويا لطولـه األصـلي وتظهـر دوائـر المخروطية، حيث يكو
  .العرض في صورة أقواس

 يــستخدم لبيــان المنــاطق االســتوائية أحــد المــساقط األســطوانية حيــث يكــون -ب 
  .ًطول خط االستواء مساويا لطوله األصلي

  . يستخدم أحد المساقط المعدلة لرسم خريطة العالم -ج 
                         :Purpose of The Map الهــــدف مــــن اســــتخدام الخريطــــة – ٣

  :لتوضيح ذلك نضرب األمثلة اآلتية



 

 - ٢٥٧ -

 تـــــستخدم المـــــساقط متـــــساوية المـــــساحات فـــــي خـــــرائط التوزيعـــــات الطبيعيـــــة -أ 
  .والبشرية

 تــستخدم المــساقط االتجاهيــة فــي تحديــد االتجاهــات وبخاصــة فــي محطــات  -ب 
  .اإلرسال ومواضع اإلذاعات

 المــسافات المتــساوية فــي بيــان خطــوط المالحــة، وهــي مــن  تــستخدم مــساقط-ج 
  .أسس تحديد األماكن

  . يستخدم المسقط االستريوجرافي المجسم في الخرائط الفلكية-د 
 وعنــــد بيــــان الــــشكل المجــــسم لــــألرض تــــستخدم المــــساقط األورثوجرافيــــة أو -هـــــ 

  .االستربوجرافية
  :ًثر استخداما تعتبر المساقط اآلتية أك:ًأكثر المساقط استخداما

 Universal Transverse) اســـطواني( مـــسقط مركيتـــور العرضـــي – ١

Mercator (UTM) .   

)  كروجـــــــــر المخروطـــــــــي–مـــــــــسقط جـــــــــوس ( مـــــــــسقط مركيتـــــــــور العـــــــــرض – ٢
Transverse Mercator (also known as Gauss-Kruger)    

 Lambert Conformal  مـــسقط المبـــرت المخروطـــي التـــشابهي– ٣

Conic. 

   . Stereographic projectionقط االستريوجرافي   المس- ٤
  

  -:مجموعات مساقط الخرائط:ًرابعا 
ــــشابه خــــصائص يمكــــن وضــــع مــــساقط الخــــرائط فــــي      ــــع مجموعــــات ، تت أرب

  :المساقط فيها إلى حد ما، وهي
  -:.Conic Projectionsة يالمساقط المخروط  - ١
 علــى محــيط مــاس، ويحــدث الت تمــاس مخــروط مــع ســطح األرضتنــتج مــن    

  فــي خــط متعامـــد مــع مـــستوى دائــرة التمـــاس،ويكــون رأســـهواحـــدة، دائــرة عــرض 
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بمعنــى أنــه يحقــق تــساوي المــسافات علــى محــيط ، المحــور القطبــيعلــى امتــداد و

 وعنـد رسـم ، علـى المـسقط واألرض، هـذا)دائـرة التمـاس ( دائرة العـرض الرئيـسية

دائــــرة (عــــرض الرئيــــسية  ال يفــــضل أن تتوســــط دائــــرةالخريطــــة بمــــسقط مخروطــــي

، تتفــــق Standard Parallelالرئيــــسي وتــــسمى بــــالعرض المــــسقط  )التمــــاس

  :المساقط المخروطية بمختلف أنواعها في اآلتي

       ً يكـــــون خـــــط الطـــــول األوســـــط للمـــــسقط مـــــستقيما، ويأخـــــذ االتجـــــاه الرأســـــي – ١

  ).بين القطبين أو على امتدادهما( 

ائر غيــر مقفلــة، وتتقــاطع مــع خــط الطــول  تكــون دوائــر العــرض أقــواس لــدو– ٢

  .األوسط للمسقط

  . يتساوى طول دائرة أو دوائر العرض الرئيسة مع نظيراتها على األرض– ٣

ً نــادرا مــا يــأتي رأس المخــروط علــى نقطــة القطــب، ففــي كــل الحــاالت يكــون – ٤
  .شماله أو جنوبه

ـــــم  ـــــة ، ومـــــن أ)٧٥(     ويمكـــــن إدراك اإلســـــقاط المخروطـــــي مـــــن شـــــكل رق مثل

ــــرز المتــــساوي  ــــسيط، ومــــسقط ألب ــــة المــــسقط المخروطــــي الب المــــساقط المخروطي

، )معدل عن المـسقط المخروطـي متـساوي المـساحات(المساحات ، ومسقط بون 

  .ومسقط المبرت 
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  .اإلسقاط المخروطي): ٧٥(شكل رقم 

هيكل لمسقط مخروطي ) : ب- ٧٥(شكل رقم   اإلسقاط المخروطي): أ-٧٥(شكل رقم 
  بسيط

  

  

  . لمسقط المبرتمخطط): د- ٧٥(شكل رقم   . لمسقط ألبرزمخطط): ج- ٧٥(شكل رقم 
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العلم على ): ه- ٧٥(شكل رقم 
  .مسقط بون

 مسقط  نصف العالم على): و-  ٧٥(شكل رقم 
  بون
  

  

  

  

  

  :Cylindrical Projectionsالمساقط االسطوانية  - ٢
طريـــق تمـــاس ســـطح اســـطوانة مـــع ســـطح     ترســـم المـــساقط األســـطوانية عـــن 

ًاألرض وأكثـــر الحـــاالت اســـتخداما لمثـــل هـــذه المـــساقط هـــي التـــي يكـــون  فيهــــا 
)  المتماسـة عنـد خـط االسـتواء(التماس عند خط االستواء، وتشترك هذه المساقط 

في أن تكون دوائر العرض مـستقيمة بمـا فيهـا نقطـة القطـب،    وتظهـر خطـوط 
ـــر العـــرض مـــع خطـــوط الطـــول، يكثـــر الطـــول مـــستقيمة، كمـــا تتعامـــ د فيهـــا دوائ

اســتخدام هــذه المــساقط فــي تمثيــل خريطــة العــالم، إذ أن الــشكل النــاتج للخريطــة 
ًمقبـــول، مــــع أن تـــشوهات كبيــــرة تحـــدث فيهــــا كلمـــا اتجهنــــا شـــماال وجنوبــــا نحــــو  ً

  .القطبين، وتكون فيها دوائر العرض متساوية في الطول على المسقط
 المـساقط األسـطوانية، وذلـك حـسب مكـان التمـاس، فيقـال    تختلف التـسمية فـي

 Normal (simple)) عـــــادي أو بـــــسيط(مــــسقط اســـــطواني اســــتوائي 
Cylindrical Projection ـــال ـــد خـــط االســـتواء، ويق  إذا كـــان التمـــاس عن
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 إذا  Transverse Cylindrical Projectionمسقط اسطواني مستعرض 
ل مـــــسقط أســـــطواني منحـــــرف كـــــان التمـــــاس علـــــى أحـــــد خطـــــوط الطـــــول، ويقـــــا
Oblique Cylindrical Projection إذا كــــان التمــــاس بــــين القطــــب 

واالســتواء، واســتخدام هــذا النــوع مــن المــساقط قليــل بالنــسبة لألنــواع األخــرى مــن 
  .حاالت اإلسقاط االسطوانية) ٧٦(المساقط االسطوانية، يوضح شكل رقم

، )العـــادي(ســـطواني البـــسيط        مـــن أمثلـــة المـــساقط االســـطوانية المـــسقط اال
 جاوس كروجـر –ومسقط مركيتور،ومسقط مركيتور المنحرف، ومسقط مركيتور 

، وهــــو مــــسقط خــــاص معــــدل عــــن مــــسقط مركيتــــور UTM ومــــسقط ،العرضــــي
العرضـــي، ومـــسقط كاســـيني ثـــم المـــسقط االســـطواني متـــساوي المـــساحات، هـــذا، 

األسـطواني المتـساوي ويعتبر مسقط مركيتور، والمـسقط االسـطواني البـسيط،    و
  .ًالمساحات، أكثرها شهرة، واستخداما

  .اإلسقاط االسطواني): ٧٦(شكل رقم 

  )ب– ٧٦(شكل رقم                          )أ– ٧٦(شكل رقم 
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 )د– ٧٦(شكل رقم                                      )ج– ٧٦(شكل رقم               

    

  
خدام للمـساقط االسـطوانية لرسـم خريطـة العـالم، أو القـارات،    ويأتي أفضل اسـت

بعض ) ٧٩ ، ٧٨ ، ٧٧(إال أنها قد تستخدم لغير ذلك، وتوضح األشكال أرقام 
  .النماذج للمساقط األسطوانية

  

  .الهيكل الجغرافي لمسقط اسطواني بسيط): ٧٧(شكل رقم 
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  نيالهيكل الجغرافي لمسقط المبرت االسطوا): ٧٨(شكل رقم 

  

  .الهيكل الجغرافي لمسقط مركيتور): ٧٩(شكل رقم 

  
  :Azimuthally Projectionsالمساقط االتجاهية  - ٣

  :عندماتنتج هذه المساقط     
  .معينة يمس اللوح المستوي سطح األرض في نقطة  - ١
أن يكـــون مركـــز اإلشــــعاع فـــي موضـــع مــــا مـــن األرض أو خارجهـــا علــــى  - ٢

  .التماس من نقطة امتداد الخط الواصل
ًلــذلك تختلــف المــساقط الناتجــة تبعــا لتغيــر موضــع مركــز اللــوح المــستوي   

  -:المساقطومصدر الضوء، ومن هذه 
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 Perspective Azimuthally المنظـــــــورةالمـــــــساقط االتجاهيـــــــة  -أ 

Projections:  
  -:وأهم الحاالت لهذه المساقط

ـــــضوء عنـــــد مركـــــز األرض ونقطـــــة التمـــــاس - ـــــد خـــــط أن يكـــــون مـــــصدر ال  عن
 Gnomonic المــــــــسقط النــــــــاتج بالمــــــــسقط المركــــــــزي يــــــــسمىاالســــــــتواء، و

Projection.  
ـــى ســـطح األرض ونقطـــة التمـــاس علـــى الجهـــة  - أن يكـــون مـــصدر الـــضوء عل

) المجسم(وجرافي ريالمقابلة لسطح األرض ويسمى المسقط الناتج بالمسقط االست
Stereographic Projection،ة التمـاس،  حاالتـه حـسب موقـع نقطـتتنـوع و

  .بينهماإذ قد تكون عند خط االستواء، أو عند القطب، أو 
ً أن يكــون موقــع مــصدر الــضوء بعيــدا جــدا عــن األرض وعلــى امتــداد القطــر - ً

ــــاتج بالمــــسقط األور ــــذي يمــــر بمركــــز الخريطــــة، ويــــسمى المــــسقط الن ــــال وجرافي ث
  .Orthographic Projection) الصحيح(
 نـــق وعلـــى امتـــداد الخـــط ١,٣٦٧ بعـــد  أن يكـــون موقـــع مـــصدر الـــضوء علـــى-

الواصــل بــين مركــز األرض ومركــز الخريطــة يمــسى المــسقط النــاتج باســم مــسقط 
  .Henry James Projectionهنري جيمس 

موضع التماس للوح المـستوي فـي المـساقط ) ٨٠(     هذا، ويوضح الشكل رقم 
ســقاط اإل) ٨١(االتجاهيــة، وتعامــده علــى خــط اإلســقاط، كمــا يوضــح شــكل رقــم 

  .من مناطق مختلفة على لوح نقطة تماسه عند القطب
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  .موضع تماس اللوح وتعامده مع خط اإلسقاط): ٨٠(شكل رقم 

  
  .حاالت اإلسقاط للوح تماسه عند القطب): ٨١(شكل رقم 

  

ـــ ـــى بعـــد -ـ  نـــق وعلـــى امتـــداد الخـــط ١,٧١ أن يكـــون موقـــع مـــصدر الـــضوء عل
 ويــسمى المــسقط ،)نقطــة التمــاس(الخريطــة الواصــل بــين مركــز األرض ومركــز 

  .الناتج باسم مسقط الهيم 
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   ويجــب الــذكر أن لكــل وضــع مــن تمــاس اللــوح األفقــي لــسطح األرض ثــالث 
حاالت من اإلسقاط، هي اإلسقاط المركزي، واإلسقاط االستريوجرافي، واإلسـقاط 

ًال مـسقط األورثوجرافي، وتأتي تسمية المسقط الناتج من عـدة عناصـر، فيقـال مـث
اتجـــاهي مركـــزي قطبـــي، أو مـــسقط اتجـــاهي اســـتيريوجرافي اســـتوائي، أو مـــسقط 

  ..  .اتجاهي أورثوجرافي منحرف، وهكذا
 Non Perspective ورةنظـــــــــالمـــــــــساقط االتجاهيـــــــــة غيـــــــــر الم -ب 

Azimuthally Projections:  

  :نوعين من المساقطتقع هذه المساقط في     
  Equal-distantافات  المسقط االتجاهي متساوي المس -

Azimuthally Projection:  ويحقـــق خاصـــية تـــساوي المـــسافات بـــين أي
  .لهانقطة في الخريطة ومركزها مع المسافات الحقيقة المناظرة 

 Equal-area Azimuthallyاتح متـساوي المــساي المـسقط االتجــاه -

Projection : يحقق خاصية تساوي المساحات بين المسقط وسطح األرض   
 :١     التي يكبر عـادة مقيـاس رسـمها عـن  )٢(هذا وفي الخرائط المساحية     

تــــستخدم فيهــــا المــــساقط التــــشابهية التــــي تحقــــق شــــرط ) الطبوغرافيــــة (٢٥٠٠٠٠
المـــسقط مركيتـــور، ومـــسقط ومنهـــا . تـــساوي الزوايـــا بـــين ســـطح األرض والمـــسقط

 مركيتـور مـسقطرئيـسيين، ومسقط المبرت بعرض أو بعرضين االستريوجرافي، و
ــــــــام . المــــــــستعرض ، بعــــــــض النمــــــــاذج )٨٤ ، ٨٣، ٨٢(توضــــــــح األشــــــــكال أرق
  .للمساقط االتجاهية) بدون مقياس رسم ( التخطيطية 

  
  

                                                 

  .المثلثاتهي الخرائط التي توضح عليها نقط ) ٢(
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  .بعض المساقط االتجاهية االستيريوجرافية): ٨٢(شكل رقم 
  مسقط استيريوجرافي استوائي):أ- ٨٢(شكل رقم 

  
مسقط ):ب- ٨٢(شكل رقم 

  استيروحرافي استوائي

  

مسقط استيريوجرافي ):ج- ٨٢(شكل رقم 
  قطبي
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  .نماذج من المساقط االتجاهية األورثوجرافية): ٨٣(شكل رقم 
مسقط اورثوجرافي ):أ- ٨٣(شكل رقم 

  .استوائي

  

مسقط اورثوجرافي ):ب- ٨٣(شكل رقم 
  .منحرف

  
مسقط اورثوجرافي ):ج- ٨٣(شكل رقم 

  ).القطب الجنوبي(قطبي 

  

مسقط اورثوجرافي ): د- ٨٣(شكل رقم 
  ).القطب الجنوبي(قطبي
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  .نماذج من المسقط االتجاهي المركزي): ٨٤(شكل رقم 
مسقط مركزي ):أ- ٨٤(شكل رقم 

  قطبي

  

  مسقط مركزي استوائي):ب- ٨٤(شكل رقم 

  

 Conventional(Homolographic)المــــــــساقط المعدلــــــــة   - ٤

Projections:-  
ـــــسمى المـــــساقط الم     ـــــب علـــــى ت ـــــسة، إذ يحـــــاول كـــــل مـــــسقط منهـــــا التغل تجان

، شــكل التــشويهات الناتجــة مــن نقــل ســطح األرض الكــروي علــى اللــوح المــستوي
  -:المساقط ومن هذه ،)٨٥(رقم 

  :Globular Projection المسقط الكروي -١
  -:اآلتيتقع خصائص هذا المسقط في     

ويظهـر كـل نـصف مـن رسم لبيان العالم في مسقطتين، أو نصفه في مـسقط  ي-
  .العرضالعالم في شكل دائرة تتوسطها خطوط الطول ودوائر 

تظهر فيه خطوط الطول ودوائر العرض فـي صـورة أقـواس تقـع مراكزهـا علـى  -
امتداد خط االستواء والمحور القطبي ما عدا خط الطول األوسط وخـط االسـتواء 

  .مستقيمانفهما 
ساوي المــسافات والمـــساحات  ال يحقــق أيــة خـــصائص هندســية لــألرض مـــن تــ-

  .والتشابه
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  .مقبول سهل في الرسم، وشكل األرض الناتج عليه -
  -:Mollweide Projection مولفيدي مسقط -٢

  :الهندسيةوأهم خصائصه    
  .رسم لبيان سطح األرض كله أو جزء منه بحيث يتوسطه خط االستواء ي-
  .ناقصة قطاعات تظهر فيه دوائر العرض مستقيمة وخطوط الطول في شكل -
 األوســــط وهمــــا  خــــط الطــــول يكــــون فيــــه طــــول خــــط االســــتواء ضــــعف طــــول-

  .مستقيمان
  .المساحات يحقق خاصية تساوي -
 Mollweide interrupted المقطـــــــع مولفيـــــــدي مـــــــسقط -٣

Homolographic Projection:   فيتقع خصائصه األرضية:  
  .طلوبالم فيه دوائر العرض مستقيمة وتقطعه حسب المقطع  تكون-
 االسـتواء يتم فيه القطع على نصف خط من خطـوط الطـول شـمال أو جنـوب -
 يفــصل المــسقط إلــى  علــى خــط طــول واحــد إذ أن هــذا القطــع القطــعال يفــضل و

 . مسقطين

  .ًامنقطع غير كاملة يظهر فيه خط االستواء وحدة -
  .نماذج من المساقط المعدلة): ٨٥(شكل رقم 

  يمسقط مولفيد) أ-٨٥(شكل رقم 

  

  مسقط كروي) ب-٨٥(شكل رقم 
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  مسقط كافيريسكي) ج-٨٥(شكل رقم 

  

  مستيدمسقط سانسون فال) د-٨٥(شكل رقم 
  

  
  

  مسقط مولفيدي المقطع) ه-٨٥(شكل رقم 

  

  مسقط فاندر جرينتن) و-٨٥(شكل رقم 

  
  

 الـشمالية لألمـريكتينً غربـا ليمثـل خـط األسـاس ْ ٩٠تم اختيار طول هذا، و     
ً شــرقا ليمثــل خــط األســاس الجنــوبي ألفريقيــا، وخــط ْ ٢٠والجنوبيــة، وخــط طــول 

ً شـرقا كخـط ْ ١٤٠ آسيا وأوربا، وخط طـول ً شرقا كخط أساس لقارتيْ ٦٠طول 
  .استرالياأساس لقارة 

 Sanson Flamsteed) ألجيبـيالمـسقط ( مـسقط سانـسون فالمـستيد -٤

Projection :  
  :المسقطخصائص  وأهم   
   .يرسم للعالم كله أو لجزء منه -
تظهــــر فيــــه دوائــــر العــــرض مــــستقيمة ومتوازيــــة، والمــــسافات بينهــــا متــــساوية،  -

  .طول كل منها طول محيطها على سطح األرضويساوي 
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خـط الطـول األوسـط يكـون  تأخذ خطـوط الطـول فيـه شـكل منحنيـات الجيـب، و-
 طـول نـصف، ويبلغ طوله أحد خطـوط الطـول علـى سـطح األرض، أي ًامستقيم

  .االستواءخط 
  .المساحات يحقق خاصية تساوي -
  :Kavrayskiy Projection كافريسكي مسقط -٥
  :اآليتائص اهلندسية له يف تقع اخلص   

  .القطبية ال يشمل المناطق  بحيثيستخدم لرسم العالم كله أو لجزء منه -
تظهـــــر فيـــــه دوائـــــر العـــــرض مـــــستقيمة ومتوازيـــــة والمـــــسافات بينهمـــــا تـــــساوي  -

  .األرضالمسافات على سطح 
  :عدا تظهر خطوط الطول على شكل قطاعات ناقصة ما -
 االســــتواء، وطولــــه علــــى خــــطدي علـــى خـــط الطــــول األوســــط مــــستقيم وعمــــو-*

  .األرضالمسقط يساوي طوله الحقيقي على 
  . عبارة عن نصف دائرة مركزها عند مركز الخريطةْ ١٢٠خط طول -* 
 يظهــر القطــب فــي صــورة خــط مــستقيم مــوازي لخــط االســتواء ويعنــي ذلــك أن -

  .القطبينالتشويه في المسقط موجود أكثر عند 
  :Van Der Grinten Projection ندر جرينت  مسقط فان-٦

  :يقع شكل المسقط في اآلتي  
  . يظهر فيه العالم في صورة دائرة واحدة-
 تمثل فيه خطوط الطول ودوائر العرض في صورة أقواس لـدوائر مـا عـدا خـط -

  .الطول األوسط وخط االستواء
  . يتحاشى التزاحم المتزايد لمعالم المناطق القطبية من األرض-
النـاتج أقـرب إلـى شـكله الحقيقـي، وال يحقـق الخـصائص الهندسـية  شكل العـالم -

  .لألرض
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 Goode's Interrupted Homolographic مـسقط جـود المقطـع -٧

Projection:  

  :أهم خصائصه  
 يشبه مسقط مولفيدي المقطع لكنه يختلف عنه فـي موقـع القطـع علـى خطـوط -

  .الطول 
  . تنتهي خطوط الطول فيه إلى القطب المقطع-
  :ُذا ويوزع القطع في خطوط الطول فيه على الخطوط الطولية اآلتيةه
  ).بين استراليا وأفريقيا( ًْ  شرقا جنوب خط االستواء ٩٠خط طول  -
  ).بين أفريقيا وأمريكيا الجنوبية(خط طول جرينتش جنوب خط االستواء  -
  ).بين أوروبا وأمريكيا الشمالية(ًْ  غربا شمال خط االستواء ٣٠خط طول  -
 ).وسط المحيط الهادي(ًْ  غربا جنوب خط االستواء ١٢٠طول خط  -
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  الفصل السادس
    ةالخرائط الكنتوري

 من أفضل الطرق المستخدمة Contour Linesتعتبر خطوط الكنتور   
وتعتبــر ، ً وأكثرهــا اســتعماالRelief mapsفـي خــرائط تــضاريس ســطح األرض 

 أن نقـط المناسـيب تظهـر وعلـى الـرغم، ًمناسيب سطح األرض أساسا في رسمها
ًتفاوتـا فـي ارتفاعـات وانخفاضـات سـطح األرض وبدقـة مـن خـالل قـيم مناسـيبها، 

 امتداد الظـاهرات التضاريـسية بـسهولة، لـذلك تعتبـر لوحـات إال أنه ال يمكن تتبع
، حيــث يــتم Contour mapsالمناســيب مرحلــة أولــي فــي إنــشاء خــرائط الكنتــور

اســــتخدمت هـــــذه ، حــــساب المناســــيب المتـــــساوية منهــــا، ورســــم خطـــــوط الكنتــــور
 Merwede لبيـــان أعمـــاق نهـــر مرويـــدم١٧٣٠لخطـــوط ألول مـــرة فـــي عـــام 

River اســتخدمت لبيــان مناســيب القنــال اإلنجليــزي، إال أن م ١٧٣٧، وفــي عــام
م تـم االتفـاق علـى رســمها ١٧٩١أول خريطـة كنتوريـة كاملـة أنـشئت لفرنـسا عـام 

بــاللون البنــي لألراضــي أعلــى مــن مــستوى ســطح البحــر، واللــون األزرق للبحــار 
خطـــوط المناســـيب المتـــساوية، أو الخطـــوط الناتجـــة عـــن تقـــاطع مـــستويات وهـــي 

  .ح األرضوهمية مع سط
  -:استخدامات الخرائط الكنتورية

  . في دراسة وتحليل الظاهرات الطبوغرافية لسطح األرض تستخدم– ١
  . بأنواعها المختلفةProfiles التضاريسية المقاطعرسم  تستخدم في - ٢

 منهــــــــــــــا المنحنــــــــــــــي ،  المنحنيــــــــــــــات البيانيــــــــــــــة المختلفــــــــــــــةمنهــــــــــــــاترســــــــــــــم - ٣
ح العالقـة مـساحة سـطح األرض ،  لتوضـيHypsometric Curveالهبسومتري

 لبيــان االنحــدار   Clinographic graphالمنحنــي الكلينــوجرافي . هارتفاعاتـو
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 Altimetric Frequency األلتمتـــري  ثــم المنحنـــى. خطـــوط الكنتـــوربــين 

Graphلبيان المناطق التي تعرضت للتعرية  .  
، أو بـــين خطـــوط  بـــين نقطتـــينSlope يحـــسب منهـــا انحـــدار ســـطح األرض-٤

  .الكنتور
إقامــــة ًتــــستخدم الخــــرائط الكنتوريــــة أيــــضا فــــي استــــصالح األراضــــي بهــــدف  -٥

  .المشاريع المختلفة عليها
براز الظاهرات إل،  Block Diagrams المجسماتكذلك في عمل تستخدم -٦

  .التضاريسية لسطح األرض، 
هــا ًتـستخدم أيـضا فــي رسـم الخــرائط الجيولوجيـة للطبقـات األفقيــة والمائلـة، فمن-٧

  .يتم تحديد األسطح العليا والسفلي لهذا الطبقات 
  :خصائص خطوط الكنتور

  :)٨٦( ، شكل رقم     تتلخص أهم خصائص خطوط الكنتور في اآلتي
ً خطــوط الكنتــور تبعــا للتغيــرات فــي مناســيب Bend overتنحنــي وتتعــرج  -١

  .سطح األرض 
األرض، ً تتـــداخل خطـــوط الكنتـــور فـــي بعـــضها الـــبعض تبعـــا لطبيعـــة ســـطح -٢

  : وهناك نوعان من التداخالت الكنتورية
ًتــداخل خطــوط الكنتــور األكبــر منــسوبا فــي األصــغر منــسوبا لبيــان المنــاطق –أ  ً

  .المرتفعة الطولية
ًتـداخل خطـوط الكنتـور األصـغر منـسوبا فـي األكبـر منـسوبا لبيـان المنـاطق –ب  ً

  .المنخفضة الطولية
ناتجـــة عـــن تقـــاطع مـــستويات  خطـــوط الكنتـــور ألنهـــا  Ramify ال تتفـــرع-٣

�. وال تتقابلولنفس السبب ال تتقاطع،� مع سطح األرضمتوازية �
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 خطوط الكنتور علـى بعـضها الـبعض فـي الحافـات  Coincide قد تتطابق -٤
  ً، ويسمي كل تطابق تبعا لموقعه،  وأهم أنواع Vertical cliffsالرأسية 

  
  .بعض خصائص خطوط الكنتور): ٨٦(شكل رقم 

  طوط الكنتور األكبر في األقلتداخل خ

  

  تداخل خطوط الكنتور األقل في األكبر

  
  تطابق خطوط الكنتور

  

  إقفال خطوط الكنتور داخل الخريطة

  
  تفرع وتقابل وتقاطع خطوط الكنتور

  
  من تصور المؤلف: المصدر

الجـــروف البحريـــة، والحافـــات الــصخرية، وحافـــات االنحنـــاءات النهريـــة، التطــابق 
  .اوغيره
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 تتــــوالى خطــــوط الكنتــــور فــــي قــــيم مناســــيبها إمــــا باالرتفــــاع أو باالنخفــــاض -٥
 مـــسافة رأســـية ثابتــــة القيمـــة تـــسمي بـــالفترة الكنتوريـــة أو الفاصــــل بينهـــاويفـــصل 

  :ً،  فمثال Contour Interval  الرأسي
، فإن خطوط الكنتور م١٠٠إذا كان الفاصل الرأسي في الخريطة الكنتورية   -أ 

  . وهكذا م،٣٠٠ -٢٠٠ -١٠٠ –صفر :تاليةتأخذ المناسيب ال
:  فـإن خطـوط الكنتـور تأخـذ المناسـيب التاليــةم٥٠إذا كـان الفاصـل الرأسـي   -ب 

  . وهكذا م،٢٠٠ – ١٥٠ – ١٠٠ –صفر 
:  فـإن خطـوط الكنتـور تأخـذ المناسـيب التاليــةم٢٠إذا كـان الفاصـل الرأسـي   - ج 

  . وهكذا م،٦٠ – ٤٠ – ٢٠ -صفر
ا علــــى نفــــسه داخــــل الخريطــــة، أو بإطــــار يجــــب أن يقفــــل خــــط الكنتــــور إمــــ -٦

  .الخريطة
 فــي الخريطــة الكنتوريــة الواحــدة أكثــر مــن خــط كنتــور يحمــل نفــس يظهــر قــد -٧

  .المنسوب
 تعتبر المسافات بين خطوط الكنتور على الخريطة الدليل النحـدار األرض – ٨

ًشكال، وحسابا مع فرق المنسوب ، شكل رقم    :، فمن حيث الشكل)٨٧(ً
 عالقــة عكــسية بــين انحــدار ســطح األرض والمــسافة بينهــا، بمعنــى إذا  توجــد-أ 

  .نقصت المسافة زاد االنحدار، وهكذا
 إذا تــساوت المــسافات بــين خطــوط الكنتــور علــى طــول خــط فــإن االنحــدار –ب 

  .ًيكون منتظما
ً إذا اختلفــــت المــــسافات بينهــــا زيــــادة ونقــــصانا، فــــإن االنحــــدار يكــــون غيــــر –ج 

  .منتظم
ًادت المـــــسافات كلمــــــا ارتفعنــــــا ألعلــــــى كــــــان االنحــــــدار النــــــاتج محــــــدبا         إذا ز–د 
  ).ًقبابيا( 
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ً إذا تناقــصت المــسافات بينهــا باالرتفــاع ألعلــى كــان االنحــدار النــاتج مقعــرا   –ه 
  ).ًمخروطيا( 
  

  .انحدار األرض بين خطوط الكنتور): ٨٧(شكل رقم 

  

    
  .من تصور المؤلف: المصدر

  : Contour Internal أسيالفاصل الر
هو المسافة الرأسية التي تفصل بين خطوط الكنتـور ، ويجـب أن تتـوفر   

  :فيها الخصائص التالية
إما بالمتر أو بالقدم، حسب المـستخدم للخريطـة ّ يحدد تمييز الفاصل الرأسي -١

  .أو الصانع لها
ًيتناسب الفاصل الرأسي في الخريطة الكنتورية تناسـبا عكـسيا مـع-٢  رسـم  مقيـاسً

   .ًالخريطة، ويتناسب طرديا مع التضاريس
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قد تشذ القاعدة عمـا سـبق عنـد احتـساب الفاصـل الرأسـي للخريطـة الكنتوريـة، -٣
إليــضاح ظــاهرات طبوغرافيــة ارتفاعهــا أقــل مــن الفتــرة الكنتوريــة، مثــل المــسالت 

  . البحرية، أو الكثبان الرملية
 علــى أن ترســم م١٩١٣اريس عــام اتفــق فــي المــؤتمر الجغرافــي الــدولي فــي بــ-٤

 – ١٠٠ –صفر : خطوط الكنتور في خريطة العالم المليونية بالمناسيب التالية 
٢٠٠٠ – ١٥٠٠ – ١٠٠٠ – ٧٠٠ – ٥٠٠ – ٤٠٠ – ٣٠٠ – ٢٠٠ – 

   . م٤٠٠٠ – ٣٥٠٠ – ٣٠٠٠ – ٢٥٠٠
وفـــي خـــرائط األطـــالس وخـــرائط الحـــائط صـــغيرة مقيـــاس الرســـم ترســـم خطـــوط    

 األطــــــالس وفــــــي بعــــــض الظــــــاهرات التضاريــــــسية الرئيــــــسية، الكنتــــــور لتوضــــــيح
 – ٥٠٠٠ – ٢٠٠٠ – ١٠٠٠ –  صــــفر :كانــــت المناســـيب كــــاآلتياألمريكيـــة 

 – ٣٠٠٠ – ٢٠٠٠ – ١٠٠٠ –ًقــــــــدما، ولمناســــــــيب األعمــــــــاق صــــــــفر ١٠٠٠
  .ً قدما١٥٠٠٠ – ١٠٠٠٠ – ٧٠٠٠ – ٥٠٠٠

  :اعتبارات اختيار الفاصل الرأسي 
  :سم الخريطة الكنتوريةتؤخذ االعتبارات اآلتية عن ر

ً يكــون الفاصــل الرأســي صــغيرا فــي :الهــدف مــن إنــشاء الخريطــة الكنتوريــة -١
ًويكــون كبيــرا فــي الخــرائط العامــة، والتــي تمثــل مــساحة كبيــرة الخــرائط التفــصيلية، 

  .من سطح األرض
ـــداني  -٢ ـــوع العمـــل المي ً يكـــون الفاصـــل الرأســـي صـــغيرا كلمـــا كـــان العمـــل �:ن

  . متوفرة المادية اليفهوتكًالميداني كبيرا، 
ً يحسب الفاصل الرأسي رياضيا بهدف الوصول إلى :انحدار سطح األرض  -٣

 .خريطة كنتورية مناسبة
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  :ًحساب الفاصل الرأسي رياضيا
ًيحسب الفاصل الرأسي رياضيا باالستعانة بمقياس رسـم الخريطـة وأكبـر    ُ

  :درجة انحدار في المنطقة بطريقتين
١− ����	
�����:� �
�∞�ظا×س ����������������������������� �

  . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    والناتج بالمتر=  الفاصل الرأسي
                   ١٠٠٠ × ٢  

  .الطرف الثاني من مقياس الرسم بوحداته األساسية = س 
  .ر للمنطقة المطلوب رسم خريطة كنتورية لهاأكبر درجة انحدا) = الفا (∞
ك وهـــي أصـــغر مـــسافة يمكـــن رؤيتهـــا بـــين خطـــوط الكنتـــور  × ٢ = ١٠٠٠×٢

  . هو حاصل تحويل المتر إلى ملليمتر ١٠٠٠بالعين المجردة، والرقم 
، وأكبر ٢٠٠٠٠:١ احسب الفاصل الرأسي لخريطة كنتورية مقياس رأسها :مثال

  : المثال في هذاْ ٢٥ درجة انحدار فيها
  ٢٠٠٠٠= س 
   ٠,٤٦٦٣٠٨ = ْ ٢٥ ظا  = ∝ظا 

٠,٤٦٦٣٠٨ × ������������������������٢٠٠٠٠� �
   م٤,٧=  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      =  الفاصل الرأسي

                          ١٠٠٠× ٢  
: ً مترا وتأخذ خطوط الكنتور المناسـيب التاليـة ٥بذلك يؤخذ فاصل رأسي مقداره 

  .، وهكذام٢٠ – ١٥ – ١٠ – ٥ –صفر 
  :الطريقة اللوغاريتمية -٢

  -:ويحسب فيها الفاصل الرأسي على النحو التالي 
  :حيث     ∝ ظا × لون ×ن= الفاصل الرأسي 

ن
س

=
100

+1
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 الخطـــوات التاليـــة قبـــل تطبيـــق العالقـــة إتبـــاعه الطريقـــة يجـــب وعنـــد اســـتخدام هـــذ
  : الرياضية السابقة

  ) .ن(تحسب قيمة   - أ
  .من الجداول الرياضية أو باستخدام اآللة الحاسبة ) لون (تستخرج قيمة   - ب
  .تطبق عالقة الفاصل الراسي السابقة   - ت

ــال   ، ١٠٠٠٠:١ مــا أنــسب فاصــل رأســي لخريطــة كنتوريــة مقيــاس رســمها :مث
  .ْ ٦٧بر درجة انحدار فيها وأك

  ١٠٠٠٠٠= ، س ْ ٦٧ = ∝في هذا المثال  : الحل
  ١,٥٠=   ٣١,٦٢لو =  لون -ب

  ∝ ظا × لون ×ن=   الفاصل الرأسي 
   .م١١١,٧= ْ ٦٧ظا  × ١,٥٠ × ٣١,٦٢=     

ً مترا وتأخذ خطوط الكنتور ١٠٠وبذلك يكون أنسب فاصل رأسي لهذه الخريطة 
  … وهكذا م،٤٠٠ – ٣٠٠ – ٢٠٠ – ١٠٠ - صفر   :المناسيب التالية 

ـــــين      ـــــق العالقت ـــــد حـــــساب قيمـــــة الفاصـــــل الرأســـــي رياضـــــيا يفـــــضل تطبي ًوعن
  . السابقتين ثم أخذ متوسط القيم الناتجة فيهما

ـــال  ـــاس رســـم :مث ـــة مرســـومة بمقي  مـــا هـــو أنـــسب فاصـــل رأســـي لخريطـــة كنتوري
  .ْ ٦٠,٥، وأكبر درجة انحدار فيها ٢٠٠٠٠٠:١

  :ريقة إيمهوف ط: ًأوال :الحل 
��ْ ٦٠,٥ظا  ×  ����������������������������٢٠٠٠٠ �

  م١٧٦,٧٥=  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      =  الفاصل الرأسي
                          ١٠٠٠× ٢  
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  :الطريقة اللوغاريتمية : ًثانيا 
  ∞ ظا× لون ×ن =   الفاصل الرأسي 

  ١,٦٥=   ١٤,٧٢لو =   لون 
  .م١٣٠,٥٠=   ْ ٦٠,٥ظا × ١,٦٥ × ٤٤,٧٢=الفاصل الرأسي

  
              ١٣٠,٥٠ + ١٧٦,٧٥    

  .م١٥٣,٦ =ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=المتوسط 
                        ٢   

، وبذلك تأخذ خطوط الكنتور م١٥٠= أي أن أنسب فاصل رأسي لهذه الخريطة 
  :القيم التالية 

  . وهكذا م،٦٠٠ – ٤٥٠ – ٣٠٠ – ١٥٠ –صفر 
  .وهكذام، ٨٠٠ – ٦٠٠ – ٤٠٠ – ٢٠٠: نحو التالي ويمكن اتخاذها على ال
   :أنواع خطوط الكنتور

  ):٨٨(    لخطوط الكنتور أنواع متعددة، شكل رقم 
ــور العاديــة-١ جميــع خطــوط  :Normal Control Lines خطــوط الكنت

  .الكنتور الموجودة في الخريطة إذا لم يميز أي منها بلون معين أو بسمك معين
خطـوط  : Main (Index) Contour Linesرئيـسية خطـوط الكنتـور ال-٢

ًكنتـور مــن نفــس خطــوط الكنتــور العاديــة، وعــادة مــا تكــون أكثــر ســمكا مــن بــاقي 
الخطــــوط، أو ترســــم بلــــون مميــــز عنهــــا، وتــــستخدم هــــذه الخطــــوط لتــــسهل قــــراءة 

   .تسم إذا كانت خطوط الكنتور متزاحمةالخريطة الكنتورية وتتبع باقي الخطوط، 
 : Significant Contour Lines)المهمـة(تـور المتميـزة  خطـوط الكن-٣

  تميز عادة الخطوط الكنتورية التي لها دالالت علمية أو جغرافية عن باقي 

ن
س

=
100
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مثـل خطـوط الكنتـور التـي تبـين خـط الـساحل والمنـاطق الواقعـة خطوط الكنتـور، 
  .تحت منسوب مستوى سطح البحر

ــــــة  -٤ ــــــور الثانوي  Secondary (supplementary)خطــــــوط الكنت

Contour Lines:  ،مــن أجــل ترســم عنــدما تكــون خطــوط الكنتــور متباعــدة
ـــادة ـــةزي ، وترســـم فـــي منتـــصف المـــسافة بـــين كـــل  إيـــضاح الظـــاهرات الطبوغرافي
  .خطين

  بعض أنواع خطوط الكنتور): ٨٨(شكل رقم 
  خطوط كنتور رئيسة وعادية

  

  خطوط كنتور متنوعة

  
  خطوط كنتور عادية

  

  طةخطوط كنتور مبس

  
  خط الكنتور المتميز والعادي والثانوي

  
  من تصور المؤلف: المصدر
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�)العامة( خطوط الكنتور المبسطة -٥ �Generalized Contour 

Lines:ترسم لتقليل التعرجات والرجوع بالمنطقة إلى فترات زمنية سابقة�.� �
  :ترقيم خطوط الكنتور

 مناســــيب خطــــوط وا، يعنــــي تــــرقيم خطــــوط الكنتــــور كتابــــة المناســــيب عليهــــ    
ًالكنتــور حــدود لفئــات المناســيب بــين هــذه الخطــوط، وتأخــذ هــذه الفئــات أشـــكاال 

  :مختلفة في كتابها، نلخصها في اآلتي
  … وهكذا  / ٢٩٩ – ٢٠٠ / ١٩٩  - ١٠٠ / ٩٩ –صفر : الشكل األول

ـــــــاني ـــــــشكل الث ـــــــل مـــــــن : ال / ٤٠٠-٣٠٠/٣٠١-٢٠٠/٢٠١-١٠١ / ١٠٠أق
  …وهكذا

ـــث ـــشكل الثال -٣٩٩/٤٠٠-٣٠٠ /٢٩٩ – ٢ / ١٩٩ – ٩٩/١٠٠-صـــفر: ال
   .٥٠٠أكثر من / ٤٩٩

  >٥٠٠/-٤٠٠/-٣٠٠ / - ٢٠٠ / -١٠٠ / ١٠٠< : الشكل الرابع
  :شروط كتابة مناسيب خطوط  الكنتور 

أن تكتــب المناســب علــى خطــوط الكنتــور فــي مكــان منهــا تقــل فيــه تعرجــات - ١
  .خطوط الكنتور

  .ء كأسماء المدن والقرى والظاهراتّأال تكتب في مكان تكثر فيه األسما - ٢
أن تكتــب فــي اتجــاه قــراءة الخريطــة حتــى تــسهل علــى قــارئ الخريطــة تتبــع  - ٣

  .مناسب خطوط الكنتور 
  :أن تكون متجانسة في التوزيع داخل الخريطة، بمعني - ٤

  :أفضل الطرق لترقيم خطوط الكنتور
  :تيةيمكن كتابة المناسيب على خطوط الكنتور بأحد األشكال اآل

  .كتابة المنسوب فوق خط الكنتور مباشرة -١
 .بالقطع أو دون القطعكتابة المنسوب على خط الكنتور نفسه أو  -٢
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  . مكان تقل فيه تعرجات خطوط الكنتور أن يكتب في -٣
 .كتابة المنسوب في أكثر من موضع على خط الكنتور -٤

  :إنشاء خطوط الكنتور
  :لي صورتها النهائيةتمر الخريطة الكنتورية بعدة مراحل حتى تصل إ  

 يـتم فيهـا حـساب مناسـيب سـطح مرحلـة وهـي ، مرحلة إعـداد لوحـة المناسـيب-١
  .بإحدى الطرق المختلفةاألرض في المنطقة 

وترســـم مـــن لوحـــة المناســـيب الـــسابقة، �، مرحلـــة حـــساب المناســـيب المتـــساوية-٢
  .حتى يتم التوصيل بينها

  :     تنشأ خطوط الكنتور بعدة طرق منها
  :رق الحسابيةالط-١
  : استخدام المسافة األفقية والرأسية بين النقط-أ 

ًتعتبر هذه الطريقة من الطرق كثيرة الحسابات،والتي تأخذ وقتا كبيرا في    ً
ًالعمل، وتالئم األراضي التي ال يكون فيها فرق المنسوب كبيرا جدا ً.  

م، ٩٠م، بــــين المنــــسوبين ٢٠٠م، ١٠٠ احــــسب موقــــع خطــــوط الكنتــــور :مثــــال
، والفاصـــل الرأســـي لهـــا ١٠٠٠٠٠:١ً علمـــا بـــأن مقيـــاس رســـم الخريطـــة م،٢٤٠
  .م١٠٠
  .م١٥٠ = ٩٠ – ٢٤٠= فرق المنسوب بين النقطتين  -
 سم على الخريطة ٤ كم على الطبيعة، ٤= المسافة األفقية بين النقطتين  -

  .كم٤على مسافة  ) م١٥٠(، أي تتوزع المسافة الرأسية بينها ومقدارها 
ً مترا رأسيا عن منسوب النقطة ١٠ً مترا بمسافة١٠٠قع المنسوبويبعد مو   .م٩٠ً

  :ونجري التناسب اآلتي لحساب المسافة األفقية بينهما
  .ًكم أفقيا ٤      ً رأسيا م ١٥٠  
  .ًس كم أفقيا      ً رأسيا م ١٠  
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   يبعد م،١٠٠ كم ، بمعني أن موقع المنسوب ٠,٢٧=  ٤ × ١٠= س 

        ١٥٠  
  سم  ٠,٢٧بمسافة 

  . حسب مقياس رسم الخريطةم ٩٠      من موقع المنسوب 
  ً رأســـيا عـــن موقـــع المنـــسوبم ١١٠ بمـــسافة م٢٠٠يبعـــد موقـــع المنـــسوب  -

  :، ونجري التناسب اآلتي لحساب المسافة األفقية بينهمام٩٠
  ً كم أفقيا ٤      ً رأسيا م ١٥٠  
  .ًس كم أفقيا       ً رأسيام ١١٠  

   على الطبيعةكم ٢,٩٣  = ٤ × ١١٠= س 
  ١٥٠  

 سم، حسب مقياس رسم ٢,٩ بمسافة م ٩٠ يبعد عن المنسوب م٢٠٠المنسوب 
 م٢٤٥، م٨٩ بـين المنـسوبين م ١٠٠،٢٠٠الخريطة ولحـساب موقـع المنـسوبين 

  :، نتبع نفس الخطوات السابقة فنجد اآلتي 
  : بمسافة م ٨٩ً مترا عن موقع المنسوب ١٠٠يبعد موقع المنسوب  -
  

  .سم على الخريطة ٠,٢١ كم على الطبيعة ، ٠,٢١  =   ٣× ١١= س 
    ١٥٦  

  : بمسافةم٨٩ متر عن المنسوب ٢٠٠ويبعد موقع المنسوب  -
  . سم على الخريطة٢,١كم على الطبيعة، أو  ٢,١٣ = ٣ × ١١١= س 

  ١٥٦  
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  : استخدام االنحدار– ب
تعتمد هذه الطريقة على حساب معدل انحدار سطح األرض بين النقط، 

  .ثم إجراء التناسب الحساب لحساب مناسيب النقط متساوية المنسوب بينها 
    فرق المنسوب                               

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  = معدل االنحدار بين النقطتين  -
      المسافة األفقية

  :الطرق التخطيطية-٢
ـــث- أ ـــشفاف  المثل ـــة فـــي حـــساب مواقـــع : ال ـــر مـــن أفـــضل الطـــرق العملي  يعتب

ًالمناسيب المتساوية، كما أنه ال يأخذ وقتا كثيرا في حسابها ً.  
  : استخدام الخطوط المتوازية-ب 

ًتعتبر أيضا الخطـوط المتوازيـة مـن الطـرق الـسهلة والـسريعة فـي حـساب 
لة بــين المنــسوبين مواقــع المناســيب، وتعتمــد فكرتهــا علــى تقــسيم الخطــوط الواصــ

  .)٨٩(، شكل رقم إلى مسافات متساوية
  :  استخدام المسطرة والمثلث قائم الزاوية -ج 

تعتبــر هــذه الطريقــة مــن أفــضل الطــرق وأســرعها فــي حــساب المناســيب   
 مـسطرة عاديـة ومثلـث قـائم الزاويـة ويفـضل مثلـث  إلـىالمتساوية، وال تحتـاج إال

ًطريقــــة الزاويــــة الحــــادة نظــــرا ألن وضــــع ، وتــــسمي هــــذه الطريقــــة بْ ٣٠ / ْ ٦٠
وهــذه الطريقــة . المــسطرة مــع الخــط الواصــل بــين المنــسوبين يــصنع زاويــة حــادة

هــي نفــس الفكــرة أو الطريقــة المــستخدمة فــي تقــسيم الخــط المــستقيم إلــى أقــسام 
�. )٨٩(، شكل رقم متساوية، والمستخدمة في رسم مقياس رسم الخرائط �

� �

� �

� �

� �
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  رق التخطيطية في تقسيم الخط المستقيمبعض الط): ٨٩(شكل رقم 
  طريقة الخطوط المتوازية

  

  طريقة المسطرة والمثلث

  

  :تمثيل الظاهرات التضاريسية بخطوط الكنتور
  : عالمات وأسس عند التعرف على الظاهرات التضاريسية   تؤخذ

 إذا كانــت خطــوط الكنتــور فــي صــورة حلقــات كنتوريــة، فــإن النــاتج ظــاهرات -١
 أو أحــواض، أمــا إذا كانــت مرتفعــة فــإن المناســيب علــى خطــوط الكنتــور مرتفعــة

  .تزداد نحو الداخل، وأما إن كانت أحواض فإن المناسيب تتناقص نحو الداخل
 سـطح ر كلما تناقصت المسافات بين خطوط الكنتور دلت عـال تزايـد انحـدا– ٢

  .األرض
مـــسافة أفقيـــة،  المـــسافة المقيـــسة علـــى الخريطـــة بـــين خطـــوط الكنتـــور هـــي – ٣

  .والمناسيب المكتوبة عليها هي مسافة رأسية
 يجـــب معرفـــة التـــداخالت بنوعيهـــا، ألنهـــا تـــرتبط باألوديـــة وأراضـــي مـــا بـــين – ٤

  .األودية، والبروزات
  . يجب النظر إلى مناسيب خطوط الكنتور واتجاه زيادتها أو نقصانها– ٥

  -:أهم الظاهرات التضاريسية في خطوط الكنتور
  :High Lands المناطق المرتفعة :ًأوال 

  :بعض األشكال الطبوغرافية المرتفعة) ٩٠(    يبين شكل رقم 
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  :Uniform Hillsالتالل المنتظمة -١
      تظهــــر فــــي شــــكل حلقــــات كنتوريــــة ، تزيــــد فيهــــا المناســــيب نحــــو الــــداخل، 

  .وتتساوى المسافات بين حلقات خطوط الكنتور، تأخذ صفة االنحدار المنتظم
  :Domic Hillsالتالل القبابية -٢

  تظهر في شـكل حلقـات كنتوريـة ، تزيـد فيهـا المناسـيب نحـو الـداخل، وتزيـد    
  .المسافات بين حلقات خطوط الكنتور باالرتفاع، تأخذ صفة االنحدار المحدب

  : Conic Domesالتالل المخروطية -٣
 الـداخل، وتقــل   تظهـر فـي شــكل حلقـات كنتوريــة ، تزيـد فيهــا المناسـيب نحــو   

  .المسافات بين حلقات خطوط الكنتور باالرتفاع، تأخذ صفة االنحدار المقعر
  :Knoll الربوة -٤

توجــد  مرتفعــة تعتــرض انحــدار ســطح األرض فــي جــزء مــا منــه، منطقــة  
  .في أي ظاهرة، تأخذ صفات التالل المختلفة

  :Salient of Spur) البروز(النتوء -٥
 يحــدده د بـين أراضــي منخفـضة مــن الجـانبين،النتـوء أراضــي مرتفعـة تمتــ  

ًتداخل خطوط الكنتور األكبر منسوبا في األقل منسوبا ً.  
 أشكال خطوط الكنتور لبعض الظاهرات التضاريسية): ٩٠(شكل رقم 

  .المرتفعة
  تل قبابي متكتل

  

  تل قبابي بيضاوي
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  )القمة الكاذبة(الربوة 

  

  
  النتوء

  

  
  الهضبة

  
  ن جبليتينممر بين قمتي

  

  خط تقسيم المياه

  

  سلسلة جبلية ضيقة القمم

  

  سلسلة جبلية متعددة القمم

  

  

  سلسلة جبلية واسعة القمم
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  جبل مخروطي متكتل

  

  الكويستا

  
  : Plateausالهضاب-٦

) السطح(مناطق مرتفعة تتميز جوانبها باالنحدار الشديد، أما عند القمة   
 خطـــوط الكنتـــور علـــى جوانـــب الهـــضبة،  فيهـــاربفـــإن المناســـيب تتقـــارب، تتقـــا

وتتسع حول سطحها، وقد تكون بسيطة أو ناضجة، حسب نشاط عوامل التعرية 
  .عليها

  : Mountains الجبال-٧
 أو التكتـــل، واالرتفـــاع الكبيـــر فـــي االمتـــداد الطـــولي أو القوســـى الكبيـــر،يميزهـــا 

القمـــة، أو متعـــددة المناســـيب، منهـــا أنـــواع، فقـــد تكـــون واســـعة القمـــة، أو ضـــيقة 
القمم، وفي منـاطق الثالجـات األلبيـة تعـرف باسـم القمـم الجبليـة الهرميـة، يـرتبط 
بهــا بعــض الظــاهرات التضاريــسية األخــرى مثــل خــط تقــسيم الميــاه، والممــرات، 

 .وهكذا. ، والخوانق)السروج(والرقاب، والثغرات 

  :Questa الكويستا-٨
، تظهــــــر خطــــــوط Structural Feature  الكويستا ظاهرة تركيبية  

الكنتــور التــي تمثلهــا فــي صــورة حلقــات كنتوريــة، تقــل المــسافات بينهــا فــي جهــة 
  .وتزداد في الجهة المقابلة

  :Low Landsالمناطق المنخفضة   :ًثالثا 
  :ً، أشكاال مختلفة لألنهار)٩١(  يبين شكل رقم 
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  :Rivers األنهار -١
تبينهــا تــداخالت  ، األنهــار منخفــضات طوليــة تمتــد علــى ســطح األرض  

يــرتبط بهــا ظــاهرات متعــددة مثــل المــصاطب . خطــوط الكنتــور األقــل فــي األكثــر
النهريـــة، ونقـــط التجديـــد، والـــسهل الفيـــضي بظاهراتـــه المختلـــة، واألســـر النهـــري، 

  .والشالالت ، إلى غير ذلك
،  U يظهــر قطاعــه فــي شــكل حــرف:Glacier valley الــوادي الجليــدي-٣

دة منهـــا ألوديـــة المعلقـــة، والـــسيوف والحلبـــات الجليديـــة، يـــرتبط بـــه ظـــاهرات عديـــ
  .والركامات الجليدية بأنواعها

  .لألنهارأشكال خطوط الكنتور ): ٩١(شكل رقم 
  نهر له روافد

  

  انحناءات نهرية

  
  سهل فيضي

  

  سهل فيضي
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  وادي جليدي وأودية معلقة

  

  أرضي ما بين األودية

  
  : Basin الحوض -٢

وط الكنتــور التــي تمثلــه فــي صــورة خطــوط كنتوريــة حلقيــة، تتجــه     تظهــر خطــ
رؤوس انحنــاءات خطــوط الكنتــور التـــي تبــين األدويــة خـــارج قــاع الحــوض، فـــي 
حين تتجه رؤوس انحناءات خطوط الكنتور التي تمثل النتوءات وأراضي ما بين 

، األودية نحو قاع المنخفض،  تتناقص مناسيب الحلقـات الكنتوريـة نحـو الـداخل
  ).٩٢(شكل رقم 

  :ظاهرات تضاريسية أخري   :ًرابعا 
  : Marine Cliff الجرف البحري -١

تظهر خطوط الكنتور التي تمثل الجرف البحري متطابقة تشرف مباشرة   
  ).٩٢(على مياه البحر، شكل رقم 

 تظهــر فــي صــورة حلقــات كنتوريــة : Marine Bars الحــواجز البحريــة -٢
البحر، وعادة ما تكون مناسيبها محدودة فوق مـستوى طولية االمتداد داخل مياه 

  . سطح البحر
 تظهــر فــي صــورة حلقــات كنتوريــة، :Sea Needles   المسالت البحرية-٣

ًغالبا ما تكـون متكتلـة، ومناسـيبها محـدودة، فهـي عبـارة عـن كتـل صـخرية ظلـت 
  . بارزة فوق منسوب مياه البحر
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طــــة الكنتوريـــة بخطــــوط كنتــــور  تميــــز الجزيــــرة فـــي الخري:Island الجزيـــرة -٤
قمــة (عنــد ميــاه البحــر نحــو الــداخل ) صــفر(حلقيــة تــزداد مناســيبها مــن منــسوب 

وقـــدا تظهـــر فـــي صـــورة حلقـــات كنتوريـــة منفـــصلة أو متجـــاورة، شـــكل     ). الجزيـــرة
  ). ٩٢(رقم 

ـــسان األرضـــي-٥ يمكـــن التعـــرف عليهـــا فـــي الخريطـــة   :Marine Spit الل
 الطوليـــة التـــي تمتـــد فـــي البحـــر، وتتميـــز األلـــسنة الكنتوريـــة مـــن خطـــوط الكنتـــور

يتـصل بخـط ) صـفر(البحرية عن الحواجز االرسابية البحرية فـي أن خـط كنتـور 
  ) .٩٢(الساحل، شكل رقم 

  :Fiordالفيورد 
  -:ويمكن التعرف عليها في الخريطة الكنتورية من اآلتي 

بس فــي حــين تظهــر فــي صــورة انحنــاءات كنتوريــة متــسعة تمتــد رؤوســها فــي اليــا
تتجه فتحاتها نحو البحر، تكون المسافة بين خطوط الكنتور التي تبينها متقاربـة 

  .ًوذلك نظرا لالنحدارات الشديدة التي تبين جوانبها، إذ أنها أودية جليدية قديمة
  .بعض الظاهرات المنخفضة): ٩٢(شكل رقم 
  حوض أو بحيرة

  

  الخليج واللسان

  
  الحافة

  

  جزيرة
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  -:ع التضاريسيةالمقاط
  :استخدامات المقاطع التضاريسية

  :تستخدم المقاطع التضاريسية في أغراض مختلفة نذكر منها  
تستخدم في بيان شكل سطح األرض بين نقطتين أو أكثر، وهي مفيدة  فـي  -١

  .التحليل الجيومورفولوجي، ودراسة انحدارات سطح األرض 
  .سطح األرضتستخدم في دراسة أثر عوامل التعرية على شكل  -٢
يوضــح عليهــا مكاشــف الطبقــات الــصخرية وتــسمي فــي هــذه الحالــة مقــاطع  -٣

  . Geologic profilesجيولوجية 
يمكن دراسة مكاشف الطبقات الصخرية الـسطحية علـى طـول خـط المقطـع،  -٤

حيـــث تظهـــر الطبقـــات الـــصخرية الـــصلبة فـــي شـــكل انحـــدارات شـــديدة، و تظهـــر 
  .ئةالطبقات اللينة في صورة انحدارات بطي

يمكــن تحديــد مواقــع نقــط المراقبــة المدنيــة منهــا والعــسكرية، وتحديــد خطــوط  -٥
  .الرؤيا بين هذه النقط

تستخدم في حساب كميات الحفر والردم في المشاريع الهندسية ال سيما تلك  -٦
  .المرسومة من خرائط كبيرة المقياس

  .يةيرسم منها صور مجسمة للمنطقة من خالل المقاطع المتداخلة والبانورام -٧
  :أنواع المقاطع العرضية

  ):٩٣: شكل رقم(    تنقسم المقاطع التضاريسية إلى األنواع التالية، 
  :مقاطع تضاريسية للخطوط المستقيمة -١
يرسم على طول خط مـستقيم :  Simple profile مقطع تضاريسي بسيط -أ

  .محدد الطول بين موقعين أو نقطتين 
يرسـم علـى طـول  :Angularity profile المقطـع التضاريـسي الزجـاجي-ب

  .يتغير اتجاهه من نقطة إلى أخرى ) خطوط(خط 
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 يرسـم علـى طـول :Transverse (valley cross)  مقطع عرضي للوادي-ج
  .خط مستقيم أو مجموعة خطوط عمودية على اتجاه مجري الوادي

  :  المقاطع التضاريسية للخطوط المنحنية-٢
يرسـم علـى :  Longitudinal Profile مقطـع تضاريـسي طـولي للـوادي -أ

طــول خــط يمتــد مــع قــاع الــوادي أو لجــزء منــه، ويجــب أن يؤخــذ الطــول الحقيقــي 
  .للوادي

 يبـين التغيـرات : Water Divide مقطـع تضاريـسي لخـط تقـسيم الميـاه-ب
ـــه  فـــي ســـطح األرض علـــى طـــول خـــط تقـــسيم الميـــاه، ويؤخـــذ هـــذا القطـــاع بطول

  .الحقيقي بين طرفيه
يرسـم : Inter-fluve profileراضي ما بين األوديـة مقطع تضاريسي أل  -أ 

على طول خط يمثل خط تقسيم المياه المحدد ألراضي مـا بـين األوديـة أو لجـزء 
  .منه
  : Superimposed profiles مقاطع تضاريسية متداخلة -٣

ترســم ألكثــر مــن خــط مــستقيم تقطــع المنطقــة علــى أبعــاد متــساوية مــن   
  ).متداخلة(تكون متقاطعة عادة بعضها في رسم بياني واحد، و

 يرســم ألكثـر مــن خـط مــستقيم : Panorama Profile مقطـع البانورامــا-٤
تقطع المنطقة علـى أبعـاد متـساوية مـن بعـضها، فـي رسـم بيـاني واحـد، مـع إزالـة 

  ) .المحجوبة عن الرؤية(التداخالت بينها لألراضي المنخفضة 
  : Composite Profile مقاطع تضاريسية مركبة -٥

  .تبين القمم المرتفعة في المنطقة وال يحددها خط معين  
  : Simple Profile   المقطع التضاريسي البسيط -١

  :      يمكن توقيع نقط المناسيب على القطاع التضاريسي بطريقتين
  .طريقة نقل المناسيب بورقة بيضاء -أ 
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  . إسقاط المناسيب من الخريطة الكنتورية مباشرة-ب 
  .نماذج من المقاطع التضاريسية المختلفة):٩٣(شكل رقم 

  )بسيط(قطاع طولي للوادي  قطاع تضاريسي بسيط

  قطاع تضاريسي بسيط
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  )بسيطة(قطاعات عرضية للوادي 

  

  )بسيط(قطاع طولي لوادي نهر النيل وروافده 
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  قاع عرضي لوادي جليدي

  

  قطاعات تضاريسية متداخلة

  

  قطاع تضاريسي جيولوجي

  

  الفيورد

  

  :نسبة المبالغة
 Vertical ExaggerationالرأسJية   تعرف هذه النسبة باسم نـسبة المبالغـة 

،ونعني بها مقدار التشويه في شكل المقطع التضاريسي بالنسبة للشكل الحقيقـي 
  : تحسب نسبة المبالغة كاآلتي .له

                        مقياس الرسم األفقي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=   نسبة المبالغة 

                        مقياس الرسم الرأسي



 

 - ٣٠٣ -

  : حدود نسبة المبالغة
نسبة المبالغة في المقاطع التضاريسية المرسومة في ): ١٣(جدول رقم 

  .الخرائط اإلنجليزية
  مقياس رسم الخريطة  س ونسب المبالغةشكل التضاري

  تضاريس ضحلة  تضاريس متوسطة  تضاريس حادة
٥,٢٥  ٢,٥٠  ١,١٠  ٦٣٣٦٠:١  
٥,٢٥  ٥,٥٠  ٢,٥٠  ٣٢٦٨٠:١  
١٠,٥٠  ٤,٢٥  ٤,٢٥  ١٥٨٤٠:١  

نسب المبالغة في المقاطع التضاريسية المرسومة من ): ١٤(جدول رقم 
  .الخرائط الفرنسية

  مقياس رسم الخريطة  شكل التضاريس ونسب المبالغة
  تضاريس ضحلة  تضاريس متوسطة  تضاريس حادة

٢  ١  ١  ٢٥٠٠٠:١  
٢,٥  ١,٥  ١  ٥٠٠٠٠:١  

٣  ١,٥  ١  ١٠٠٠٠٠:١  
١٠,٥  ٤  ٤  ٢٥٠٠٠٠:١  
٢٠  ٨  ٨  ٥٠٠٠٠٠:١  

  : Angularity profile المقطع التضاريسي الزجزاجي -٢
ُيعتبــــر المقطــــع التضاريــــسي الزجــــاجي نــــوع آخــــر للقطــــاع التضاريــــسي   

  :بين النوعين في البسيط، ويكمن الفرق 
يرسم القطـاع التضاريـسي البـسيط لخـط مـستقيم بـين نقطتـين، فـي حـين يرسـم -أ 

  .القطاع التضاريسي الزجاجي لعدة خطوط مستقيمة تتصل مع بعضها
ّيحدد المقطع التضاريسي البسيط باتجاهين في أوله وآخره، فـي حـين يجـب -ب 

ي في أوله وآخره وعند كل  في المقطع الزجاج– زاوية االنحراف -وضع االتجاه
  . نقطة يتغير فيها اتجاهه
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ًغالبــا مــا تكــون الظــاهرات التضاريــسية، التــي يوضــحها المقطــع التضاريــسي -ج 
ًالزجاجي أكثر عددا وتنوعا من تلك التي يوضحها المقطع التضاريسي البسيط ً.  

  : Transverse (Valley Cross) profile المقطع العرضي للوادي-٣
قطـــع العرضـــي للـــوادي علـــى طـــول خـــط عمـــودي علـــى اتجـــاه يرســـم الم  

  :المجري وبين أعلى منسوبين على جانبي الوادي، ويستفاد منه في 
ـــوادي النهـــري، -أ  ـــى جـــانبي ال ـــة الموجـــودة عل دراســـة الظـــاهرات الجيومورفولوجي

  .وقاعه في منطقة خط المقطع
 اختالفهــا دراســة انحــدارات جوانــب الــوادي مــن حيــث النــوع والدرجــة، ومــدي-ب 

  .من جانب آلخر
  .التي يمر فيها الوادي النهري Stageالتعرف على المرحلة الجيورفولوجية -ج 
  : River Longitudinal Profile المقطع الطولي للوادي- ٤

     يرسم المقطع الطولي للـوادي النهـري علـى طـول قـاع الـوادي أو لجـزء منـه، 
  :يط، ويستخدم في وهو حالة خاصة من المقطع التضاريسي البس

  . بيان الظاهرات الجيومورفولوجية على قاع الوادي -١
  . التعرف على انحدارات القاع -٢
ًيظهر أيضا االختالفات الصخرية-٣   .الموجودة على قاعه ُ
  :Water – divide Profile المقطع التضاريسي لخط تقسيم المياه-٥

فـصل بـين أحـواض يرسم هذا المقطـع للخـط الواصـل بـين أعلـى القمـم وي  
  :نهرية رئيسية، أو روافد نهرية، لذلك يرسم في حالتين

لخط تقسيم المياه الرئيسي والفاصل بـين أحـواض نهريـة وتنحـدر الميـاه : األولي 
  .على جانبيه في اتجاهين متضادين

لخط تقسيم المياه الفرعي والفاصـل بـين أحـواض الروافـد النهريـة فـي أي   :الثانية
  ت، ويسمي هذا المقطع مقطع أراضي ما بين األودية مرتبة نهرية كان
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  :Superimposed Profiles   المقاطع التضاريسية المتداخلة-٦
ًســميت بــذلك نظــرا لتــداخلها مــع بعــضها، حيــث ترســم علــى شــكل بيــاني    ُ

  :تهدف إلى.واحد 
تعطــي صــورة أشــمل مــن تلــك التــي تعطيهــا المقــاطع التضاريــسية البــسيطة   - أ

 .تضاريسيعن شكل المنطقة ال
تظهــر عالقــة المنطقــة بمــستوي القاعــدة، ومقــدار مــا تعرضــت لــه المنطقــة   - ب

  . عن طريق نحت عوامل التعريةLeveling  من تسوية 
ـــة إذا تـــوفرت -ج ـــة للمنطق ـــان التراكيـــب الجيولوجي  يمكـــن االســـتفادة منهـــا فـــي بي

  .معلومات عنها
  :Panorama Profileمقطع البانوراما - ٧

المنظـر الـشامل لـسطح األرض، ويـسمي هـذا  Panoramaتعنـي كلمـة   
، وتعنـــي إســـقاط اإلشـــعاع علـــى ســـطح Projected profile  ًالقطاع أيضا 

األرض مـــن ناحيـــة معينـــة، ومقطـــع البانورامـــا هـــو مرحلـــة متطـــورة مـــن المقـــاطع 
التضاريسية المتداخلة، وترسم بهدف إعطاء منظر شبه تصويري عن الظاهرات 

  . التضاريسية لسطح األرض
  -:لمنحنيات البيانية للخرائط الكنتوريةا

  :Hypsometric Curve    المنحني الهبسومتري- ١
 Frequency Cumulativeأحد أنواع المنحنيات المتجمعة التكرارية   

Curves يعتمــــد علــــى حــــساب النــــسبة المئويــــة المتجمعــــة لكــــل مــــن المــــساحة ،
اض النهريــة، يـــسمي واالرتفــاع، يرســم لتحليـــل العالقــة بينهمـــا فــي منــاطق األحـــو

 ، يهـــدف Hypsographic Curveًالمنحنــي أيـــضا بـــالمنحني الهبـــسوجرافي  
  :إلى
  .المقارنة بين المراحل الجيومورفولوجية التي تمر بها األحواض النهرية  -١
يـــستخدم فـــي دراســـة خـــصائص النحـــت الناتجـــة عـــن العالقـــة بـــين انهيـــارات  -٢

  .جوانب األودية والنحت الرأسي للمجري
 خاللـــه تحديـــد المرحلـــة الجيومورفولوجيـــة التـــي يمـــر فيهـــا الـــوادي ُيمكـــن مـــن -٣

 .النهري
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  :مثال لجدول بيانات المنحنى الهبسومتري

  .المساحة والمناسيب في حوض وادي السلقا داخل قطاع غزة): ١٥(جدول رقم 
فئات 

المساحة بين 
خطوط 
  الكنتور

  )م(

  المساحة
  )٢كم(

  المساحة
(%)  

  النسبة المئوية
للمساحة المجمعة 

(%)  

فئات 
  المناسيب

  )م(

  المناسيب
(%)  

النسبة المئوية 
المجمعة 
  للمناسيب

(%)  

  ١,٢٣  ١,٢٣  ٩-صفر  ٣,١٠  ٣,١  ٠,٤٧٥  ٩-صفر
٤,٩٣  ٣,٧٠  ١٩-١٠  ١٤,٣٣  ١١,٢٣  ١,٧٢١  ١٩-١٠  
١١,١٠  ٦,١٧  ٢٩-٢٠  ٣٥,٤٩  ٢١,١٦  ٣,٢٤٣  ٢٩-٢٠  
١٩,٧٤  ٨,٦٤  ٣٩-٣٠  ٥٠,٥٤  ١٥,٠٥  ٢,٣٠٧  ٣٩-٣٠  
٣٠,٨٥  ١١,١١  ٤٩-٤٠  ٦١,٢٤  ١٠,٧٠  ١,٦٤٠  ٤٩-٤٠  
٤٤,٤٣  ١٣,٥٨  ٥٩-٥٠  ٧٠,٣٧  ٩,١٣  ١,٣٩٩  ٥٩-٥٠  
٦٠,٤٨  ١٦,٠٥  ٦٩-٦٠  ٨٠,٨٠  ٩,٧١  ١,٤٨٨  ٦٩-٦٠  
٧٩,٠١  ١٨,٥٣  ٧٩-٧٠  ٩١,٢٧  ١١,١٩  ١,٧١٥  ٧٩-٧٠  
  %١٠٠  ٢٠,٩٩  فأكثر-٨٠  %١٠٠  ٨,٧٣  ١,٣٣٨  فأكثر-٨٠

    %١٠٠      %١٠٠  ١٥.٣٢  المجموع
ًتمـادا علـى خريطـة قطـاع غـزة الطبوغرافيـة، مقيـاس الرسـم من حساب المؤلف اع: المصدر

  .م١٩٩٧، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، غزة ، ٢٠٠٠٠:١
  :Altimetric Curve   المنحني األلتمتري- ٢

 Frequency     يــــدخل المنحنــــي األلتمتــــري ضــــمن المنحنيــــات التكراريــــة 

Curves، ـــــاع ـــــات االرتف ـــــى فئ ـــــه يعتمـــــد عل ـــــة ، و)المناســـــيب( ألن ـــــسب المئوي الن
ًمجـازا، فهـو أقـرب فـي ) منحنـي(للمساحة بين خطوط الكنتور، ويطلق عليه لفظ 

 Altimetricتمثيلــه لألعمــدة البيانيــة البــسيطة لــذلك يــسمى الرســم األلتمتــري 

Graph.    
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  -:استخدامات المنحني األلتمتري
يستخدم فـي معرفـة درجـة النحـت التـي حـدثت علـى سـطح األرض، ال سـيما - ١
  .يما يخص األحواض النهريةف
يـــــستخدم لمقارنـــــة النحـــــت واإلرســـــاب فـــــي األحـــــواض النهريـــــة، إذ أن لـــــذلك - ٢

دالالت جيومورفولوجيــــــة تتعلــــــق بالعمليــــــات الجيومورفولوجيــــــة التــــــي تقــــــوم بهــــــا 
  . األنهار

  -:مثال لبيانات جدول المنحنى األلتمتري
ب لكـل مـن حـوض النسب المئويـة للمـساحة فـي فئـات المناسـي): ١٦(جدول رقم 

  .وادي السلقا، والجزء األدنى من وادي غزة، ووادي غزة بفلسطين
  وادي غزة  الجزء األدنى من وادي غزة  وادي السلقا

النــسبة المئويــة   فئات المناسيب
  للمساحة

النــسبة المئويــة   فئات المناسيب
  للمساحة

النــسبة المئويــة   فئات المناسيب
  للمساحة

٨.٥  ٩٩ – ٠  ١٨.٠  ٩– ٠  ٣.١٠  ٩ – ٠  
١٧.٦  ١٩٩ -١٠٠  ٣٢.٣  ١٩ – ١٠  ١١.٢٣  ١٩ – ١٠  
١٧.٦  ٢٩٩-٢٠٠  ٢٤.٤  ٢٩-٢٠  ٢١.١٦  ٢٩ – ٢٠  
١٦.٩  ٣٩٩– ٣٠٠  ١٤.٦  ٣٩ – ٣٠  ١٥.٠٥  ٣٩ -٣٠  
١٨.٤  ٤٩٩-٤٠٠  ٥.١  ٤٩ – ٤٠  ١٠.٧٠  ٤٩ -٤٠  
٢١.٧  ٥٩٩-٥٠٠  ٣.٦  ٥٩-٥٠  ٩.١٣  ٥٩-٥٠  
٤.٣  ٦٩٩-٦٠٠  ١.٧  ٦٩-٦٠  ٩.١٧  ٦٩ – ٦٠  
  ٣  ٧٩٩-٧٠٠  ٠.٣  فأكثر-٧٠  ١١.١٩  ٧٩ – ٧٠
  ٠.٩  فأكثر-٨٠٠  ---  ---  ٨.٧٣   فأكثر-٨٠

  -:ًاألرقام من حساب المؤلف اعتمادا على: المصدر
ــــاس رســــم )م١٩٩٧: (خريطــــة قطــــاع غــــزة الطبوغرافيــــة -١ ، وزارة التخطــــيط ٢٠٠٠٠:١، مقي

  . غزة –والتعاون الدولي 
  .اهللا ، فلسطين، رام ٢٥٠٠٠٠:١، مقياس رسم )م١٩٩٥: (خريطة فلسطين الطبيعية -٢
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  مراجع الفصل السادس
، الخرائط الكنتوريـة، تفـسيرها وقطاعاتهـا، )م٢٠١١: ( أحمد أحمد مصطفى- ١

  .دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، مصر
، مبـاديء فــي الطبوغرافيـا وعلـم الخـرائط، جامعــة )م٢٠٠١: ( بهجـت محمـد- ٢

  .دمشق، سوريا
ـــادي- ٣ لخـــرائط، مـــساقط الخـــرائط، الـــدار ، مبـــاديء ا) م٢٠٠٢: ( خـــضر العب

  .العلمية الدولية
،أشـــــــكال الـــــــسواحل المـــــــصورة، منـــــــشأة )م١٩٩٧: ( محمـــــــد مجـــــــدي تـــــــراب- ٤

  .المعارف، اإلسكندرية
، علــــم الخــــرائط ، مكتبــــة )م١٩٦٨: ( محمــــد صــــبحي عبــــد الحكــــيم وزميلــــه- ٥

  .األنجلو المصرية
رائط الكنتورية، ، الخ)م٢٠٠٠: ( محمد صبري سليم وأحمد البدوي الشريعي- ٦

  .قراءة وتحليل، دار الفكر العربي، القاهرة
، جيومورفولوجيـــة األشـــكال األرضـــية، )م١٩٩٧: ( محمـــد صـــبري محـــسوب- ٧

   .١دار الفكر العربي، القاهرة، ط
ـــــــــسري الجـــــــــوهري- ٨ ـــــــــة، دار المطبوعـــــــــات )م١٩٩٧: ( ي ، الخـــــــــرائط الجغرافي

  .الجامعية، اإلسكندرية
9 - Miller, V. C. and M. E. Westerback.: (1979), 
Interpretation of Topographic Maps. Columbus, Merrill 
Publishing Company, a Bell and Howell Information 
Company. 
10 - Strahller, A.N., : Hypsometric analysis of Erosional 
topography, Bull, geo. Soc. American , No. 63 
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  المراجع
  -:المراجع العربية: ًأوال
،مطـــــابع قطـــــر الوطنيـــــة، )م١٩٩٧: (األطلـــــس القطـــــري الجغرافـــــي التـــــاريخي-١

  .الدوحة قطر
، مبـــــــادئ الخـــــــرائط والمـــــــساحة، دار المعرفــــــــة )م١٩٩٣: (إبـــــــراهيم زيـــــــادي- ٢

  .الجامعية، اإلسكندرية
، الخرائط الكنتورية، تفسيرها وقطاعاتها، )م٢٠١١: (أحمد أحمد مصطفى - ٣

  .رفة الجامعية، اإلسكندرية، مصردار المع
،الجغرافيــا العلميــة والخــرائط، دار المعرفــة )١٩٨٦: ( أحمــد أحمــد مــصطفى- ٤

 .الجامعية، اإلسكندرية

ــــدين فليجــــه- ٥ ــــة والخــــرائط، مركــــز )١٩٩٦: ( أحمــــد نجــــم ال ،الجغرافيــــة العملي
  .اإلسكندرية للكتاب، اإلسكندرية

، علـــم الخـــرائط )م١٩٩٥: ( اهللا أحمـــد نجـــم الـــدين فليجـــه وجميـــل نجيـــب عبـــد–٦
  .والدراسات الميدانية، مركز اإلسكندرية للكتاب

، مبــاديء فــي الطبوغرافيــا وعلــم الخــرائط، جامعــة )م٢٠٠١: ( بهجــت محمــد-٧
  .دمشق، سوريا

، تـــدريس مهـــارات الخـــرائط ونمـــاذج الكـــرة ) م١٩٩٢: (جـــودت أحمـــد ســـعادة-٨
  .قاهرة، دار الثقافة للنشر والتوزيع ال١األرضية، ط

مبـــادئ المـــساحة، دار النهـــضة العربيـــة للطباعـــة،  ،)١٩٧٤: ( حـــسان عيـــاد-٩
  .والنشر، بيروت

، الكرتـــوجرافي، مـــساقط الخـــرائط، الجمهوريـــة )م١٩٨٠: ( خـــضر العبـــادي-١٠
  .١العراقية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، ط
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ئط، الـــدار ، مبـــاديء الخـــرائط، مـــساقط الخـــرا) م٢٠٠٢: ( خـــضر العبـــادي-١١
  .العلمية الدولية

ــــى طــــرق اســــتعمال )م١٩٩٠: ( ســــميح أحمــــد عــــودة-١٢ ، الخــــرائط ومــــدخل إل
  .الخرائط، وأساليب إنشائها الفنية، عمان

، مقاييس الرسم وتطبيقاتها العملية، )م١٩٨٨( عادل صباح الدين راضي – ١٣
  .الدار العربية للكتاب الجامعي ، طرابلس

ـــــد العظـــــيم قـــــدوره مـــــشت– ١٤ ، الخـــــرائط العمليـــــة والمـــــساحة، )م١٩٩٤: (هىعب
  .مباديء أساسية، غزة، فلسطين

،المــساحة المــستوية، طــرق الرفــع والتوقيــع، )١٩٩٥: (علــي شــكري وآخــرون-١٥
  .منشأة المعارف، اإلسكندرية

، دراسات في مـساقط الخـرائط الجغرافيـة، )م١٩٩٢: (محمد إبراهيم شرف - ١٦
  .يةدار المعرفة الجامعية، اإلسكندر

أساســــيات وتطبيقـــات للجغــــرافيين، جامعــــة الملــــك : محمـــد الخزامــــي عزيــــز -١٧
  .سعود، كلية اآلداب

 األشكال األرضـية، ة، جيومورفولوجي)م١٩٩٧(: محمد صبري محسوب  - ١٨
  . ١دار الفكر العربي، القاهرة، ط

ــــــشريعيمحمــــــد  -١٩ ــــــدوي ال ، الخــــــرائط )م٢٠٠٠: ( صــــــبري ســــــليم وأحمــــــد الب
  .ة وتحليل، دار الفكر العربي، القاهرةالكنتورية، قراء

،علـم الخـرائط، مكتبـة األنجلـو )١٩٦٨: (محمد صحبي عبـد الحكـيم وزميلـه-٢٠
 .المصرية، القاهرة

،المـــــساحة للجغـــــرافيين، المـــــساحة المـــــستوية )١٩٩٧: (محمـــــد فريـــــد فتحـــــي-٢١
  .والتصويرية، الجزء األول والجزء الثاني، دار المعرفة الجامعية اإلسكندرية
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ــــرحيم وآخــــرون-٢٢ ــــد ال ، المــــساحة الهندســــية، )م١٩٩٧: ( محمــــود حــــسني عب
  .منشأة المعارف، اإلسكندرية،

أشــــــكال الــــــسواحل المــــــصورة، منــــــشأة ،)م١٩٩٧(: محمــــــد مجــــــدي تــــــراب - ٢٣
  .المعارف، اإلسكندرية

، الجغرافية العمليـة وقـراءة الخريطـة، دار )م١٩٧٤: ( محمد محمد سطيحه-٢٤
  .تالنهضة العربية، بيرو

، مــساقط الخــرائط، منــشاة المعــارف، اإلســكندرية، )م١٩٨٢: (نقــوال إبــراهيم-٢٥
١٩٨٢.   

الخــــــــرائط الجغرافيــــــــة، دار المطبوعــــــــات ، )م١٩٩٧(: يــــــــسري الجــــــــوهري - ٢٦
  .الجامعية، اإلسكندرية

  -:المراجع األجنبية: ًثانيا
1-A Gor, R.: (1999), Surveying and Leveling, 9 Th. ed., 
Khan publishers, Nai sarak, Delhi, pp.  
2-Arora, K. R.: (1998),  Surveying , Volume (1), 5 th ed ., 
Rejnder Kumarjain, Nai Sarak , Delhi , pp.  
3-Bannister , S . Raymond and R . Baker : (1992),  
Surveying 6th. ed. , Longman Scientific and Technical ( 
UK) . 
4-Bygott, J.:(1962), An Introduction to Map Work and Particle   
Geography, 8 Th. Ed, London. 
5-Goode’s World Atlas: (1960), 10th., 11th., eds., Rand McNally, Chicago. 

6-Ivan I, Muller and Karl H. Ramsayer: (1974), Introduction 
to Surveying, Fredrick Ungar Publishing co., New York. 
7-Miller, V. C. and M. E. Westerback.: (1979), 
Interpretation of Topographic Maps. Columbus, Merrill 
Publishing Company, a Bell and Howell Information 
Company. 
8-National Geographic Atlas of the World: (1995), National 
Geographic Society, 6th , ed. U.S. 
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9-Olliver, J . G. and J. Clendinning: (1984),Principles of 
Surveying, Volume (1), Plane Surveying, 4th ed, Van 
Nortrand   Reinhold ( UK) co. Ltd  
10- R-Agor: (1999),Surveying and Leveling, 9 th ed. 
Khanna Publishers, Nai Sarak, Delhi. 
11-Russell C.Brinker and Warren G.Tayler: 
(1991),Elementary Surveying3rd, Printing, International Teat 

Books Co. Pennsylvania. 
12-Speaks, P. and Canter, A.H-C: (1994), Map Reading and 
Interpretation, Longman, London. 
13-Steers, J.A.: An Introduction to Study of Map 
Projections, Landon. 
14 - Strahller, A.N., : Hypsometric analysis of Erosional 
topography, Bull, geo. Soc. American , No. 63 
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 א���
	 א��و�وع�

 ٣ آية قرآنية

 ٥  إهداء 

 ٧ ولى الطبعة األمقدمة

  ٩  مقدمة الطبعة الثانية
  ���د���א����ط	:�א���ل�א�ول

 ١٣ .أساسيات الخريطة: ًأوال

 ٢٩ .األدوات واألجهزة المستخدمة في الخرائط: ًثانيا

 ٤٤ .تصنيف الخرائط: ًثالثا

���س�א���מ�و�و
دא��א����س:�א���ل�א�������  
 ٥٥ .وحدات القياس: ًأوال

 ٦١ .يطةمقياس رسم الخر: ًثانيا
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  ٦٢    .      أنواع مقاييس الرسم
  ٦٤  . مقياس الرسم العددي– ١         
  ٨٣  . مقياس الرسم الخطي– ٢         


	�א�%$�ل�#�"�א���א!ط:�א���ل�א���� ���� 

 ١٢٦ .مساحة األشكال الهندسية المنتظمة: ًأوال

 ١٤٥ .مساحة األشكال الهندسية غير المنتظمة: ًثانيا

 ١٥٦ .مساحة األشكال المحددة بخطوط منحنية: ًثالثا

��#�"��ط)�א��ض���������������������������:�א���ل�א��א�&�����) 

 ١٩١ .انحرافات الخطوط: ًأوال

 ٢١٠ .قياس المسافة والمساحة على سطح األرض: ًثانيا

 ٢٢٧ .احتساب الزمن على سطح األرض: ًثالثا

 ٢٣٤ ةخريطة العالم المليوني: ًرابعا

 ���(ط�א���א!ط:�א���ل�א����س�

 ١١٥ .طرق رسم المساقط: ًأوال

 ١٤٠ أنواع مساقط الخرائط: ًثانيا 

 ١٥١ .أسس اختيار المسقط األفضل للخريطة: ًثالثا

 ١٥٢ مجموعات مساقط الخرائط: ًرابعا

 .א���א!ط�א�$�*و��	:�א���ل�א���دس�

 ٢٧٧ .استخدامات خطوط الكنتور

 ٢٧٨ . الكنتورخصائص خطوط

 ٢٨١ الفاصل الرأسي

 ٢٨٥ .أنواع خطوط الكنتور

 ٢٨٧ .ترقيم خطوط الكنتور
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 ٢٨٨ .إنشاء خطوط الكنتور

 ٢٩١ .تمثيل الظاهرات التضاريسية بخطوط الكنتور

 ٢٩٧ .المقاطع التضاريسية

 ٣٠٤ .المنحنيات البيانية الكنتورية

 ٣٠٩ المراجع

 ٣١٥ فهرس الكتاب
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  تم بحمد اهللا تعالى
ًاللهم اجعل هذا العمل الذي أخذ مني جهدا كبيرا ووقتا ( ً ً

 يوم ألقاك، وآخر دعوانا أن الحمد حسناتيًطويال في ميزان 
  )هللا رب العالمين

  
 عبد العظيم قدوره مشتهى. د.أ

  
 


