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  مقدمة

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

 ىالحمـد هللا رب العـالمین، والصــالة والسـالم علــي خیـر المرســلین، محمـد صــل   

ربنــا علیــك توكلنــا، وٕالیــك  ،اهللا علیــه وعلــى آلــه وصــحبه أجمعــین إلــى یــوم الــدین

  .أنبنا ، وٕالیك المصیر

الجغرافیـا، هـذا  لبـةفقد من� اهللا علینا بأن نضع بین یدي القارئ، وبخاصـة ط    

ـــة ـــادئ األساســـیة للخریطـــة الكنتوری ـــاول أهـــم المب ـــذي یتن  ،الكتـــاب المتواضـــع، وال

ـــي ـــى لغـــة الخطـــوط  والت تهـــتم بترجمـــة الظـــاهرات التضاریســـیة لســـطح األرض إل

أن  علـى هـذا الكتـاب المؤلـف فـي وقـد حـرص ،الكنتوریة على اللوحات المسـتویة

یتناول الموضوع بأسلوب مبسط، یغلب علیه الجانب التطبیقي المـزود باألشـكال 

  .والخرائط

فـي شـرح  أساسـیة التوضـیحیة والحقیقیـة وقد حرص المؤلـف أن تكـون الرسـوم   

یحیة لخـرائط كنتوریـة تمثـل الموضـوعات، وقسـمت هـذه الرسـوم إلـى أشـكال توضـ

 ظاهرات تضاریسیة معینة، وخرائط كنتوریة حقیقیة لمناطق مختـارة مـن فلسـطین

، باإلضـــــــافة إلـــــــى األشـــــــكال البیانیـــــــة الحقیقیـــــــة والتوضـــــــیحیة المتعلقـــــــة وغیرهــــــا

  .بالموضوع

وقـــد حاولنــــا فــــي هـــذا الكتــــاب ربــــط األســـلوب الكرتــــوجرافي للخــــرائط الكنتوریــــة   

لســـطح األرض، ذلـــك، لمـــا لهـــذا الجانـــب مـــن عالقـــة  يفولـــوجالجیومور بالجانـــب 

،  بشــكل مبســطكمــا تــم تطبیــق األســس الكرتوجرفیــة  .وطیــدة بــالخرائط الكنتوریــة 

وقــد ارتــبط ذلــك بتجربــة ســنوات عدیــدة فــي تــدریس  ،بعیــدًا عــن اإلســهاب والتعقیــد

أسـلوب الخرائط الكنتوریة بجامعة األزهـر والجامعـة اإلسـالمیة بغـزة، فلسـطین، وب

وإلیضـاح  في تخصـص الجغرافیـا، یتوافق مع قدرات الطالب الجامعي األكادیمیة



9 

 

والجیمورفولوجیة وغیرها باللغة  الكرتوجرفیةالصورة أكثر فقد كتبت المصطلحات 

  :احتوي هذا الكتاب على خمسة فصول .اإلنجلیزیة إلى جانب اللفظ العربي بها

ــــاول  ــــور خصــــائص  الفصــــل األولتن اســــتخدامها، وخصائصــــها، و خطــــوط الكنت

وتنـــاول . وخصـــائص الفاصـــل الرأســـي بینهـــا، ثـــم تنـــاول أنواعهـــا وطـــرق ترقیمهـــا

الطـرق الریاضـیة والتخطیطیـة المسـتخدمة فـي رسـمها مـن لوحـات  الفصل الثاني

  .المناسیب المختلفة

تمثیـــل الظـــاهرات التضاریســـیة، المختلفـــة لســـطح  فتنـــاول الفصـــل الثـــاني أمـــا   

، ولتســـهیل عملیـــة )قـــراءة الخریطـــة الكنتوریـــة( األرض بواســـطة خطـــوط الكنتـــور

تتبعها ّقسـمت هـذه الظـاهرات إلـى انحـدارات سـطح األرض، والمنـاطق المرتفعـة، 

  . ثم المناطق المنخفضة ، باإلضافة إلى ظاهرات تضاریسیة أخري منوعة

. دراســة ورســم القطاعــات التضاریســیة بأنواعهــا المختلفــة لرابــعا لالفصــ وتنــاول

تنـــاول ثـــم  .وجـــاء تطبیقهـــا علـــى خـــرائط كنتوریـــة لمنـــاطق متنوعـــة مـــن فلســـطین

ـــــة مـــــن حیـــــث  الخـــــامسالفصـــــل  ـــــات البیانیـــــة للخـــــرائط الكنتوری دراســـــة المنحنی

خصائصــها، ورســمها، وتحلیلهــا ، وجــاء التطبیــق أیضــًا لخــرائط كنتوریــة تركــزت 

  .قطاع غزة ومناطق من فلسطینعلى 

بالدراسـة بعـض التطبیقـات علـى الخـرائط الكنتوریـة  السـادسالفصـل هذا وتنـاول 

. وشـملت عــدة موضـوعات منهــا حسـاب انحــدار سـطح األرض بحاالتــه المختلفــة

و إمكانیــة الرؤیــا بـین الــنقط، باإلضــافة إلــى  ،وتظلیـل وتلــوین الخــرائط الكنتوریـة 

  .لجبلیة، إلى غیر ذلكرسم الطرق في المناطق ا

وال أدعـي أن هــذا الكتــاب كامــل، فالكمــال هللا وحــده، ومــا أوتینــا مــن علــم   

فهـــو قلیـــل كنقطــــة فـــي بحــــر، وأردنـــا أن نفیـــد المهتمــــین بهـــذا المجــــال مـــن هــــذه 

  .الناحیة
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وفــي النهایــة ال یســعني إال أن أتوجــه بالشــكر والعرفــان لكــل مــن علمنــي   

قســامها فــي كــل مــن جامعــة اإلســكندریة بمصــر، حرفــًا مــن أســاتذة الجغرافیــا فــي أ

  .وجامعتي الخرطوم والنیلین بالسودان

كما ال یسعني إال أن أشكر زوجتي الفاضلة وأبنائي ، إذ أن وضـع هـذا   

  .الكتاب تم على حساب وقتهم وراحتهم، كما كان تشجیعهم لي حافزًا إلخراجه

  .فقت وفي نهایة هذه المقدمة المتواضعة أرجو أن أكون قد وُ 

  ) .من سورة البقرة(  –" ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا " 

  

  فلسطین  –غزة                                                       

    م2001/سبتمبر                                                      

  مشتهي هعبد العظیم قدور .د                                                
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  الطبعة الثانیة

بسم اهللا الرحمن الرحیم، والحمد هللا رب العالمین، والصالة والسالم على    

  .....خیر المرسلین، محمد صلى اهللا علیه وسلم، وبعد 

الذي ناله الكتاب من قبل  والقبول، بعد أن حققت الطبعة األولى أهدافها     

بعد تجربة  ، نقدم الطبعة الثانیة من الكتاب،)الطلبة والمهتمون( زاء القراء األع

وهي طبعة منقحة، تم فیها  طویلة من تدریس الطبعة األولى من الكتاب،

كما تم فیها بعض وردت في الطبعة األولى،  تصویب بعض األخطاء التي

 فاضل،رغبة لتلبیة آراء القراء األوذلك ،  من أجل التحسینوالحذف  ةاإلضاف

، كما تم تحسین األشكال والخرائط التي وردت  واألخذ بالعدید من مالحظاتهم

  .في الطبعة األولى، من أجل زیادة الوضوح فیها، وبیانها بشكل أوضح للقارئ

حرصنا في هذه ، لمتطلب تخصصونظرًا ألن هذا الكتاب یُدّرس كمقرر     

  .حیث الشكل والمضمون النسخة أن یكون مناسبًا لطلبة قسم الجغرافیا من

نسأل اهللا العلي القدیر أن تلقى الطبعة الثانیة من هذا الكتاب قبوًال أفضل     

من قبل أبنائنا الطلبة والقراء األفاضل من غیرهم، ونسأل اهللا عز وجل أن 

نكون عند حسن ظن الجمیع من وراء هذا الجهد المتواضع والعمل الجاد، الذي 

هد الوقت في إنتاجه وٕاخراجه بهذا الشكل، بقصد المنفعة أخذ منا الكثیر من الج

  ..........هذا واهللا من وراء القصد     ، والفائدة

  مشتهىعبد العظیم قدوره . د.أ                                          

  أستاذ الجغرافیا الطبیعیة                                              

  2019مارس                                                   

                                فلسطین –غزة  –جامعة األزهر                                           
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  .الفترة الكنتوریة

  .أنواع خطوط الكنتور
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  الفصل األول

  طبیعة خطوط الكنتور

  :مقدمة

من أفضل الطرق المستخدمة  Contour Linesتعتبر خطوط الكنتور   

وأكثرهــا اســتعماًال، ویعنــي  Relief mapsفــي خــرائط تضــاریس ســطح األرض 

ذلك أنه توجد طرق أخري لبیان الظاهرات التضاریسیة لسطح األرض باإلضافة 

 Spot – heightsالمناسیب  نقط الطرق لوحات إلى خطوط الكنتور، ومن هذه

sheetsوخرائط الهاشور ،Hashure maps وخطوط الهیئة ،Form Lines.  

علـى في بیان تضـاریس سـطح األرض  المستخدمة لوحات المناسیب تحتويو    

ـــنقط   التـــي تحســـب مناســـیبها بدقـــة بالنســـبة لمســـتوي ثابـــت هـــوو مجموعـــة مـــن ال

، ، ویكـــون عـــادة صـــفراً Mean Sea Levelمســـتوي ســـطح البحـــر  متوســـط

، وهــي مناســیب Bench Marks (BM)الرویبــراتمــن هــذه الــنقط  تحســبو 

، ویجب أن تتوزع المناسـیب فـي هـذه الخـرائط علـى حسبت بدقة من جهة رسمیة

المنطقـــة التــي توضـــحها الخریطـــة، ورغــم أن نقـــط المناســـیب تظهـــر  مســـاحة كــل

وبدقـة مـن خـالل قـیم مناسـیبها،  تفاوتـًا فـي ارتفاعـات وانخفاضـات سـطح األرض

إال أنه ال یمكن تتبع امتداد الظـاهرات التضاریسـیة بسـهولة، لـذلك تعتبـر لوحـات 

، حیــــث Contour maps  المناسیب مرحلة أولي في إنشاء خرائط الكنتور

  .رسم خطوط الكنتورثم یتم حساب المناسیب المتساویة منها، 

فـي اتجـاه انحـدار سـطح  ترسـم خطـوط صـغیرة فهـي خـرائط الهاشـورأما   

، ویتناســب ســمك هــذه الخطــوط ، لتمث��ل الظ��اھرات التضاریس��یةSlopeاألرض 

. لینعــدم وجودهــا فــي األرض المســتویة ،طردیــًا مــع زیــادة انحــدار ســطح األرض

وتســتخدم هــذه الخــرائط فــي منــاطق یصــعب الوصــول إلیهــا، وحســاب مناســیبها، 

ــــاطق  ــــة والصــــحراویة، أو فــــي من ــــاطق الجبلی تتــــزاحم فیهــــا نقــــط المناســــیب كالمن
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واســـتخدمت هـــذه الخـــرائط كثیـــرًا فـــي القـــرن التاســـع عشـــر فـــي  ،وخطـــوط الكنتـــور

خــــرائط المــــوانئ لتوضــــیح الظــــاهرات التضاریســــیة حولهــــا، كمــــا اســــتخدمت فــــي 

ویفضـــل اســـتخدام خطـــوط الهاشـــور مـــع لوحـــات المناســـیب  ،الخـــرائط العســـكریة

درجـة  45 انحـدار سـطح األرض مـن وُیعاب علیها أنـه إذا زاد ،وخطوط الكنتور

، لــذلك یكــاد ینعــدم اســتخدامها حالیــًا فــإن الخطــوط تــتالحم وتبــدو المنطقــة ســوداء

  .نظرًا لوجود برامج الحاسوب المختلفة الخاصة بالمناسیب وخطوط الكنتور

وتمثـــل الظـــاهرات التضاریســـیة أیضـــًا بواســـطة خطـــوط الهیئـــة، وهـــي خطـــوط    

نها ترسم بصورة متقطعة لتمیزها عن خطوط الكنتـور تشبه خطوط الكنتور، إال أ

وهي خطوط تقریبیة ال تعتمد على عملیات مساحیة ،التي ترسم بخطوط متصلة 

دقیقة، وتستخدم لبیان مناطق شدیدة االرتفاع، أو مناطق یصعب الوصول إلیهـا 

كالمناطق الصحراویة، وتحتاج هذه الخطوط لرسمها إلى معرفة جیدة بتضـاریس 

، وغالبــًا مــا ترســم هــذه الخطــوط بــدون وجــود مناســیب، وترســم بخطــوط قــةالمنط

  .كنتوریة متقطعة

شــاع بعــد ذلــك اســتخدام خطــوط الكنتــور، وأصــبحت مــن أفضــل الطــرق لبیــان    

م  1730الظاهرات التضاریسیة، وقد استخدمت هذه الخطوط ألول مرة في عام 

م اســـتخدمت 1737، وفـــي عـــام Merwede River  لبیان أعماق نهر مروید

، إال أن أول خریطـــــة )بـــــین فرنســـــا وانجلتـــــرا( لبیـــــان مناســـــیب القنـــــال اإلنجلیـــــزي

  .م1791كنتوریة كاملة أنشئت لفرنسا عام 

 بــــدأت تظهــــر بعــــد ذلــــك الخــــرائط الكنتوریــــة فــــي خــــرائط األطــــالس، ورســــمت   

بـــاللون البنـــي لتوضـــیح الظـــاهرات التضاریســـیة فـــي القـــارات، وبـــاللون  خطوطهـــا

البحــار والمحیطــات، و تنشـأ خطــوط الكنتــور بنــاًء علــى  قق لتوضـیح أعمــااألزر 

حساب مناسیب دقیقة لسطح األرض، ومنها تحسب المناسیب المتسـاویة، حیـث 

یـــتم التوصـــیل بینهـــا بخطـــوط تســـمي خطـــوط الكنتـــور، ویعنـــى ذلـــك أن خطـــوط 
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الكنتــور هــي خطــوط المناســیب المتســاویة، أو هــي الخطــوط الناتجــة عــن تقــاطع 

، بمعنـــى أنهـــا غیـــر موجـــودة علـــى مـــع ســـطح األرض متوازیـــة ســـتویات وهمیـــةم

سطح األرض، لكن إذا تطلب األمر توقیعها على األرض فإن ذلك یكون ممكنًا 

  .)1شكل رقم ( وٕاحداثیاتها، ) مناسیبها ( من خالل قیمها 

وفي خرائط األطالس تستخدم األلوان الدالة على أقسام التضاریس في   

لمحصورة بین خطوط الكنتور، كما یستخدم معها التظلیل المساحات ا

لتسهیل تتبع ارتفاعات سطح األرض بین ) الكوروبلث(  Choroplethالمتدرج

، بمعنى أن كثافة الظل بین فئات مناسیب خطوط الكنتور تزداد خطوط الكنتور

  .كلما ارتفعنا على الیابس أو تعمقنا في البحار

مات كثیــرة غیــر بیــان الظــاهرات التضاریســیة وللخــرائط الكنتوریــة اســتخدا  

  :لسطح األرض منها

ـــد تكـــون هـــذه  Profilesالتضاریســـیة  المقـــاطعرســـم  -1 ـــة، وق بأنواعهـــا المختلف

 علـى طـول خـط بـین نقطتـین، أو مرسـومةSimple profiles بسـیطة  المقـاطع

، أو العرضــیة Longitudinal Profiles، الطولیــة منهــا تكــون مقــاطع لألودیــة

Valley Cross Profilesالتـــي تخـــص أراضـــي مـــا بـــین األدویـــة  تلـــك ، أو

Interfluves  Profiles التضاریسـیة متسلسـلة المقـاطع، وقـد تكـونSerial 

Profiles تضاریسـیة للمنطقـة فـي شـكل واحـد، أمـا إذا  مقـاطع بحیث ترسم عدة

بیان تضاریس المنطقة في شكل رسم مّصور فإنـه  المقاطعكان الهدف من هذه 

  . Projected profilesترسم لها قطاعات البانوراما  

، وتهـــدف إلـــى دراســـة عـــدة منحنیـــات كنتوریـــةترســـم مـــن الخـــرائط الكنتوریـــة  -2

 Hypsometricرسم المنحني الهبسومتريیسطح األرض دراسة تحلیلیة، فمنها 

Curve ،)المنحنـي الهبسـوجرافيHiypsographic Curve ( لتوضــیح  وذلـك

 العالقة بین النسبة المئویة لمساحة سطح األرض بین خطوط الكنتور 



  نماذج توضح تقاطع المستویات المتوازیة مع سطح األرض
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نماذج توضح تقاطع المستویات المتوازیة مع سطح األرض): 1(شكل رقم 

 

شكل رقم 
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كــــــــــــــــــــذلك یرســــــــــــــــــــم منهــــــــــــــــــــا المنحنــــــــــــــــــــي . وارتفاعــــــــــــــــــــات هــــــــــــــــــــذا الســــــــــــــــــــطح

لدراســة انحــدار ســطح األرض بــین كــل   Clinographicgraphالكلینــوجرافي

 Geomorphicةالجیومورفولوجیــوفــي الدراســات . خطــین مــن خطــوط الكنتــور

Studies یرسـم للمنطقـة الرسـم البیـاني األلتمتـريAltimetric Frequency 

Graph  بدرجات مختلفة لبیان المناطق التي تعرضت للتعریة.  

 ریــقط بــین نقطتــین عــن Slopeانحــدار ســطح األرض أیضــاً  یحســب منهــا -3

ـــــةVertical distance  المسافة الرأسیة  Horizontal، والمســـــافة أفقی

distance  وقد یحسب االنحدار مرة واحدة بین النقطتـین أو مـن خـالل بینهما ،

  .مقاطع حیث تتغیر قیم االنحدار

تسـتخدم الخـرائط الكنتوریــة أیضـًا فـي استصــالح األراضـي بهـدف زراعتهــا أو -4

، وقـــد تكـــون التســـویة علـــى منســـوب واحـــد، أو بمیـــول للمشـــاریع الكبـــرىتســـویتها 

معینــة فــي اتجــاه واحــد أو أكثــر، أو تكــون علــى مســتویات متفاوتــة فــي المنــاطق 

، كــذلك تســتخدم فــي إنشــاء طــرق النقــل، وفــي المشــاریع الهندســیة األكثــر انحــداراً 

اقبـــة العســـكریة المختلفـــة كالمطـــارات ، والمرافـــئ والســـدود، وفـــي تحدیـــد نقـــاط المر 

  .ة، وتحدید الرؤیة على طول خطوط معینة نیوالمد

ـــــالخرائط، فمنهـــــا ترســـــم  -5 ـــــق ب ـــــة أخـــــرى تتعل ـــــواحي فنی تســـــتخدم أیضـــــًا فـــــي ن

، ویستفاد منها في إبراز الظاهرات التضاریسیة  Block Diagramsالمجسمات

  .لسطح األرض، وفي بیان مكاشف الطبقات الصخریة

لخرائط الجیولوجیـة للطبقـات األفقیـة والمائلـة، فمنهـا تستخدم أیضًا في رسم ا -6

ـــــا والســـــفلي لهـــــذ ـــــد األســـــطح العلی ـــــتم تحدی ـــــات هی ـــــى الطبق ، ومیولهـــــا، إضـــــافة إل

اســــتخدامات أخـــــرى، یظهــــر القطـــــاع الجیولــــوجي مكاشـــــف الطبقــــات الصـــــخریة 

  .وامتدادها تحت سطح األرض
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  :خصائص خطوط الكنتور

خطــوط الكنتــور تبعــًا للتغیــرات فــي  Bend (bow) overتنحنــي وتتعــرج  -1

 Horizontal planesالذي تقطعه المسـتویات األفقیـة و مناسیب سطح األرض 

المــارة بــه، وعــادة ال یكــون الشــكل النــاتج عــن تقــاطع هــذه المســتویات مــع ســطح 

األرض دائریـــًا، بـــل یكـــون محیطـــه متعرجـــًا تبعـــًا للتغیـــرات التـــي تحـــدثها عوامـــل 

   .التعریة على سطح األرض

 تتـــداخل خطـــوط الكنتـــور فـــي بعضـــها الـــبعض تبعـــًا لطبیعـــة ســـطح األرض، -2

وهنـاك نوعـان  ینتج عـن تـداخل خطـوط الكنتـور طبوغرافیـا مرتفعـة أو منخفضـة،

  : من التداخالت الكنتوریة

بحیـث High lands )البارزة( تتداخل خطوط الكنتور في األراضي المرتفعة -أ

ًا فـــي خطـــوط الكنتـــور األصـــغر منســـوبًا، تنحنـــي خطـــوط الكنتـــور األكبـــر منســـوب

، أي نحــــــــو المنــــــــاطق  )2(شــــــــكل رقــــــــم، وتكــــــــون رؤوس االنحنــــــــاءات للخــــــــارج

وتســــمي الظــــاهرات التضاریســــیة التــــي تمثــــل هــــذا النــــوع بــــالنتوءات  المنخفضــــة،

، وأكثـر حاالتهـا تسـمى أراضـي مـا بـین بأسـمائها المختلفـة  Salient) البروزات(

أكبـر منهـا فیقـال  ةجیومورفولوجیـترتبط بظاهرات ، وهي ظاهرات صغیرة األودیة

هــذا . أو نتــوء تلّــي ، أو أراضــي مــا بــین األودیــة ،نتــوء هضــبي، أو نتــوء جبلــي

ویوضح محور النتوءات أو البروزات على الخریطة الكنتوریة بخط متقطع یصل 

، ویعــرف عــادة بخــط تقســیم المیــاه، بــین رؤوس انحنــاءات خطــوط الكنتــور فیهــا

یقـــع كـــل نتـــوء ممثـــل ألراضـــي مـــا بـــین األودیـــة بـــین تـــداخلین ، و  )3(شـــكل رقـــم 

   ).أودیة(ألراضي منخفضة 

وتعتبــــر هــــذه التــــداخالت مــــن آثــــار نحــــت عوامــــل التعریــــة وغالبــــًا مــــا تكــــون    

وینتج عن زیـادة التـداخالت مـن . ظاهرات متبقیة، أي لم تنته عملیة النحت فیها

ویــرتبط هــذا عــادة بمــدي  ،األرض هــذا النــوع فــي منطقــة مــا زیــادة تضــرس ســطح



هـــذه كلمـــا ارتفعنـــا نحـــو 

  

  نماذج من تداخالت خطوط الكنتور األكبر في األصغر
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هـــذه كلمـــا ارتفعنـــا نحـــو  وضـــوحا تقطــع المنطقـــة بواســـطة روافـــد األنهـــار، وتـــزداد

  . المناسیب األعلى حیث روافد األنهار من المراتب األولى

نماذج من تداخالت خطوط الكنتور األكبر في األصغر): 2(شكل رقم 

  

  

  

 

تقطــع المنطقـــة بواســـطة روافـــد األنهـــار، وتـــزداد

المناسیب األعلى حیث روافد األنهار من المراتب األولى

شكل رقم 



  

  
Law lands بحیـث تنحنـي

خطـــوط الكنتـــور األصـــغر منســـوبًا فـــي خطـــوط الكنتـــور األكبـــر منســـوبًا، وتكـــون 

رؤوس انحنــاءات خطــوط الكنتــور متجهــة للــداخل نحــو القمــم المترفعــة ، ویــرتبط 

حیــث تنحــت األنهــار 

أودیتها، هذا، فإذا كانت هذه التـداخالت تمثـل أودیـة دائمـة الجریـان فإنـه یوصـل 

، وتكون انحناءات التداخالت 
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  .محاور النتوءات): 3(شكل رقم 

  
Law landsتتداخل خطوط الكنتور في األراضي المنخفضـة

خطـــوط الكنتـــور األصـــغر منســـوبًا فـــي خطـــوط الكنتـــور األكبـــر منســـوبًا، وتكـــون 

رؤوس انحنــاءات خطــوط الكنتــور متجهــة للــداخل نحــو القمــم المترفعــة ، ویــرتبط 

حیــث تنحــت األنهــار  طولیــة االمتــداد، هــذا التــداخل عامــة باألراضــي المنخفضــة

أودیتها، هذا، فإذا كانت هذه التـداخالت تمثـل أودیـة دائمـة الجریـان فإنـه یوصـل 

، وتكون انحناءات التداخالت بین رؤوس االنحناءات الكنتوریة فیها بخط متصل

 

تتداخل خطوط الكنتور في األراضي المنخفضـة -ب

خطـــوط الكنتـــور األصـــغر منســـوبًا فـــي خطـــوط الكنتـــور األكبـــر منســـوبًا، وتكـــون 

رؤوس انحنــاءات خطــوط الكنتــور متجهــة للــداخل نحــو القمــم المترفعــة ، ویــرتبط 

هــذا التــداخل عامــة باألراضــي المنخفضــة

أودیتها، هذا، فإذا كانت هذه التـداخالت تمثـل أودیـة دائمـة الجریـان فإنـه یوصـل 

بین رؤوس االنحناءات الكنتوریة فیها بخط متصل



، أمــا إذا كانــت األودیــة فصــلیة الجریــان أو جافــة فإنــه یوصــل بینهــا بخــط 

، أمـــا إذا كانـــت الخریطـــة 

  .الكنتوریة مّلونة فإن هذه الخطوط ترسم باللون األزرق المتصل، أو المتقطع 

  ر في األكبرغنماذج من تداخالت خطوط الكنتور األص

  

  
هـذا، وتظهــر التـداخالت مــن النـوعین الســابقین متجـاورة علــى ســطح األرض، 

بحیـــث تظهـــر األودیـــة مجـــاورة ألراضـــي مـــا بـــین األودیـــة، الســـیما علـــى جوانـــب 

نمـــاذج لتجـــاور ) 5(الظــاهرات المرتفعـــة كالجبـــال والهضـــاب، یوضــح شـــكل رقـــم 
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، أمــا إذا كانــت األودیــة فصــلیة الجریــان أو جافــة فإنــه یوصــل بینهــا بخــط 

، أمـــا إذا كانـــت الخریطـــة ) 4(شـــكل رقـــم  ، ســـعة، وتكـــون االنحنـــاءات وا

الكنتوریة مّلونة فإن هذه الخطوط ترسم باللون األزرق المتصل، أو المتقطع 

نماذج من تداخالت خطوط الكنتور األص): 4(شكل رقم 

  

  
هـذا، وتظهــر التـداخالت مــن النـوعین الســابقین متجـاورة علــى ســطح األرض، 

بحیـــث تظهـــر األودیـــة مجـــاورة ألراضـــي مـــا بـــین األودیـــة، الســـیما علـــى جوانـــب 

الظــاهرات المرتفعـــة كالجبـــال والهضـــاب، یوضــح شـــكل رقـــم 

  .التداخالت المختلفة، یترك للقاري التمییز بینها

 

، أمــا إذا كانــت األودیــة فصــلیة الجریــان أو جافــة فإنــه یوصــل بینهــا بخــط ضــیقة

، وتكـــون االنحنـــاءات وامتقطـــع

الكنتوریة مّلونة فإن هذه الخطوط ترسم باللون األزرق المتصل، أو المتقطع 

شكل رقم 

هـذا، وتظهــر التـداخالت مــن النـوعین الســابقین متجـاورة علــى ســطح األرض،    

بحیـــث تظهـــر األودیـــة مجـــاورة ألراضـــي مـــا بـــین األودیـــة، الســـیما علـــى جوانـــب 

الظــاهرات المرتفعـــة كالجبـــال والهضـــاب، یوضــح شـــكل رقـــم 

التداخالت المختلفة، یترك للقاري التمییز بینها



  نماذج لتداخالت مختلفة من خطوط الكنتور

  

  
خطــوط الكنتــور ألنهــا ناتجــة عــن تقــاطع مســتویات أفقیــة 

، تفصــــل بینهــــا مســــافة رأســــیة تعــــرف باســــم الفتــــرة الكنتوریــــة 

 – 250متــرًا إلــى خطــین 

، یوضـح إلـى خطـین بـنفس المنسـوب
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نماذج لتداخالت مختلفة من خطوط الكنتور ):5(شكل رقم 

خطــوط الكنتــور ألنهــا ناتجــة عــن تقــاطع مســتویات أفقیــة  Ramifyال تتفــرع

، تفصــــل بینهــــا مســــافة رأســــیة تعــــرف باســــم الفتــــرة الكنتوریــــة مــــع ســــطح األرض

متــرًا إلــى خطــین  250، فعلــى ســبیل المثــال ال یتفــرع الكنتــور )

إلـى خطـین بـنفس المنسـوب م 200مترًا، وال یتفـرع خـط الكنتـور 

  .الحاالت المرفوضة في الخریطة الكنتوریة) 

 

ال تتفــرع -3

مــــع ســــطح األرض

)الرأســیة(

مترًا، وال یتفـرع خـط الكنتـور  300

) 6(شكل 



  حاالت مرفوضة في الخرائط الكنتوریة

  
خطـــوط الكنتـــور، إذا قـــد یكـــون مـــن المســـتحیل أن تتقابـــل 

Vertical distance ،
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حاالت مرفوضة في الخرائط الكنتوریة): 6(شكل رقم 

خطـــوط الكنتـــور، إذا قـــد یكـــون مـــن المســـتحیل أن تتقابـــل  Meetال تتقابـــل 

Vertical distanceتفصــل بینهــا مســافة رأســیة  متوازیــة و  مســتویات أفقیــة

 

ال تتقابـــل  -4

مســتویات أفقیــة
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 ، شــكل م 100مــع خــط كنتــور  م 50فعلــي ســبیل المثــال ال یتقابــل خــط كنتــور 

  .كمسافة رأسیة  م 50ألنه یفصل بینهما )6(رقم 

ور على بعضـها الـبعض، وتحـدث هـذه خطوط الكنت Coincideقد تتطابق  -5

، ولما كانت ترسم خطوط الكنتـور Vertical cliffsالحالة في الحافات الرأسیة 

بالنسبة لمستًو ثابت هو مستوي سطح البحر، فإن إسقاطها في مناطق الحافـات 

، ةالجیومورفولوجیـــیكـــون فـــوق بعضـــها، ویحـــدث التطـــابق فـــي بعـــض الظـــاهرات 

  :، وأهم أنواع التطابق )7(وقعه، شكل رقم ویسمي كل تطابق تبعًا لم

ــــــــى قــــــــاع وادي نهــــــــري فــــــــإن الظــــــــاهرة  -أ  إذا تطابقــــــــت خطــــــــوط الكنتــــــــور عل

  . Water Fallsالناتجة عن ذلك هي شالالت میاه  ةالجیومورفولوجی

إذا تطابقـــــــــت خطـــــــــوط الكنتـــــــــور فـــــــــي الحافـــــــــة الســـــــــاحلیة فـــــــــإن الظـــــــــاهرة -ب 

  . Coastal Cliffري الناتجة عن ذلك هي جرف بح ةالجیومورفولوجی

إذا حــدث التطــابق نتیجــة لوجــود انحنــاءات نهریــة فــإن الحافــة الناتجــة عــن  -ج 

  .Meander cliffذلك ُتسمي حافة االنحناءات النهریة 

إذا حدث التطابق بعیدًا عّما سبق فإنه غالبًا ما تكون الحافات الناتجـة عـن  -د 

  .Structural Cliffالتطابق حافات صخریة تركیبیة 

قــد یحــدث التطــابق أیضــًا علــى حافــات االنحنــاءات النهریــة والناتجــة عــن  -هـــ 

  . River meander cliffالنحت الجانبي للمجرى 

، Terraces cliffوقـــد یحـــدث التطـــابق كـــذلك علـــى حافـــات المصـــاطب  –و 

  .بأنواعھا المختلفة

هـــذا، وقـــد یكـــون التطـــابق فـــي خطـــین مـــن خطـــوط الكنتـــور أو أكثـــر، ولـــیس   

  .لضرورة أن یكون التطابق على خطوط الكنتور المتطابقة بنفس المسافةبا

تتوالى خطوط الكنتور في قیم مناسیبها إما باالرتفـاع أو باالنخفـاض حسـب  -6

التغیر في مناسیب سطح البحر، ویفصل بـین قـیم خطـوط الكنتـور مسـافة رأسـیة 



Contour Interval 

وال توجـــد قـــیم شـــاذة بـــین خطـــوط 

  .نماذج مختلفة من تطابق خطوط الكنتور
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Interval،ثابتــة القیمــة تســمي بــالفترة الكنتوریــة أو الفاصــل الرأســي

وال توجـــد قـــیم شـــاذة بـــین خطـــوط  ،Vertical distanceوهـــي مســـافة رأســـیة 

  :ولتوضیح ذلك نضرب األمثلة اآلتیةالكنتور، 

نماذج مختلفة من تطابق خطوط الكنتور): 7(شكل رقم 

  

  

 

ثابتــة القیمــة تســمي بــالفترة الكنتوریــة أو الفاصــل الرأســي

وهـــي مســـافة رأســـیة 

الكنتور، 



  
ــــإن خطــــوط م 100 ، ف

  .وهكذا  م 300

متــــرًا فــــإن خطــــوط الكنتــــور تأخــــذ المناســــیب 

متــــرًا فــــإن خطــــوط الكنتــــور تأخــــذ المناســــیب 

ـــي أن  ویعنـــي ذلـــك أنـــه ال توجـــد قـــیم شـــاذة فـــي مناســـیب خطـــوط الكنتـــور، بمعن

المناســب الكنتوریــة ال تزیــد أو تــنقص بمقــدار أكبــر أو أقــل مــن الفاصــل الرأســي 

ال نجـــد خطوطـــًا كنتوریـــة 

الـذي ُیمثلهـا، ولمـا  ةالجیومورفولوجیـ

كانــــت ترســــم الخریطــــة الكنتوریــــة إلظهــــار تغیــــرات مناســــیب ســــطح األرض فــــي 

منطقــة معینــة، فــإن إطــار الخریطــة قــد یقطــع هــذه الظــاهرات، لــذلك فــإن خطــوط 

، لهــذا، )تقفــل(الكنتــور المحــدّدة لمناســیب هــذه الظــاهرة یصــطدم بإطــار الخریطــة 

ا داخل الخریطة الكنتوریة، فإنها تقفل 

  :بواسطة إطار الخریطة، وبذلك یوجد نوعان من الخطوط الكنتوریة
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100إذا كــــان الفاصــــل الرأســــي فــــي الخریطــــة الكنتوریــــة 

300 -200 -100 –صفر :الكنتور تأخذ المناسیب التالیة

متــــرًا فــــإن خطــــوط الكنتــــور تأخــــذ المناســــیب  50إذا كـــان الفاصــــل الرأســــي 

  .وهكذا  م 200 – 150 – 100 –صفر 

متــــرًا فــــإن خطــــوط الكنتــــور تأخــــذ المناســــیب  20إذا كـــان الفاصــــل الرأســــي 

  .وهكذا  م 60 – 40 – 20 -صفر

ـــي أن  ویعنـــي ذلـــك أنـــه ال توجـــد قـــیم شـــاذة فـــي مناســـیب خطـــوط الكنتـــور، بمعن

المناســب الكنتوریــة ال تزیــد أو تــنقص بمقــدار أكبــر أو أقــل مــن الفاصــل الرأســي 

ال نجـــد خطوطـــًا كنتوریـــة ) ج(وفـــي المثـــال الســـابق دة، للخریطـــة الكنتوریـــة الواحـــ

  .مثالً  م 68، أو  م 25، أو م 9تحمل المناسیب 

الجیومورفولوجیـال ینته خط الكنتور إال بانتهاء الظاهرة 

كانــــت ترســــم الخریطــــة الكنتوریــــة إلظهــــار تغیــــرات مناســــیب ســــطح األرض فــــي 

منطقــة معینــة، فــإن إطــار الخریطــة قــد یقطــع هــذه الظــاهرات، لــذلك فــإن خطــوط 

الكنتــور المحــدّدة لمناســیب هــذه الظــاهرة یصــطدم بإطــار الخریطــة 

ا داخل الخریطة الكنتوریة، فإنها تقفل فإنه إن لم تقفل خطوط الكنتور على نفسه

بواسطة إطار الخریطة، وبذلك یوجد نوعان من الخطوط الكنتوریة

 

إذا كــــان الفاصــــل الرأســــي فــــي الخریطــــة الكنتوریــــة   -أ 

الكنتور تأخذ المناسیب التالیة

إذا كـــان الفاصــــل الرأســــي   -ب 

صفر : التالیة

إذا كـــان الفاصــــل الرأســــي   - ج 

صفر: التالیة

ـــي أن  ویعنـــي ذلـــك أنـــه ال توجـــد قـــیم شـــاذة فـــي مناســـیب خطـــوط الكنتـــور، بمعن

المناســب الكنتوریــة ال تزیــد أو تــنقص بمقــدار أكبــر أو أقــل مــن الفاصــل الرأســي 

للخریطـــة الكنتوریـــة الواحـــ

تحمل المناسیب 

ال ینته خط الكنتور إال بانتهاء الظاهرة  -7

كانــــت ترســــم الخریطــــة الكنتوریــــة إلظهــــار تغیــــرات مناســــیب ســــطح األرض فــــي 

منطقــة معینــة، فــإن إطــار الخریطــة قــد یقطــع هــذه الظــاهرات، لــذلك فــإن خطــوط 

الكنتــور المحــدّدة لمناســیب هــذه الظــاهرة یصــطدم بإطــار الخریطــة 

فإنه إن لم تقفل خطوط الكنتور على نفسه

بواسطة إطار الخریطة، وبذلك یوجد نوعان من الخطوط الكنتوریة



وهي الخطـوط التـي تقفـل حـول نفسـها، ففـي 

 . الكنتوریة تقفل حول نفسها

بإطــار الخریطــة، ) تقفــل

نجــد أن الخطــوط التــي تحمــل المناســیب 

  .تقفل بواسطة إطار الخریطة
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وهي الخطـوط التـي تقفـل حـول نفسـها، ففـي ) مقفلة(خطوط كنتوریة حلقیة 

الكنتوریة تقفل حول نفسهانجد أن الخطوط األول  ) 8(شكل رقم 

تقفــل(م خطــوط كنتوریــة انســیابیة ومنحنیــة تصــطد -

نجــد أن الخطــوط التــي تحمــل المناســیب  الخریطــة الثانیــة) 8(رقــم وفــي الشــكل 

تقفل بواسطة إطار الخریطة، وباقي خطوط الكنتور م 200  

  إقفال خطوط الكنتور): 8(شكل رقم 

 

خطوط كنتوریة حلقیة   - أ

شكل رقم 

-ب  - ب

وفــي الشــكل 

100 – 



قــد نجــد فــي الخریطــة الكنتوریــة الواحــدة أكثــر مــن خــط كنتــور یحمــل نفــس 

نجـــد أن ) 9(مناســـیب هـــذه الخطـــوط، ومـــن شـــكل رقـــم 

، بمعنـي أنـه یوجـد أكثـر 

من خط كنتور یحمـل نفـس المنسـوب، فـي حـین أن خطـوط الكنتـور التـي تحمـل 

.  
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قــد نجــد فــي الخریطــة الكنتوریــة الواحــدة أكثــر مــن خــط كنتــور یحمــل نفــس 

مناســـیب هـــذه الخطـــوط، ومـــن شـــكل رقـــم  تتعـــددالمنســـوب، وقـــد ال 

، بمعنـي أنـه یوجـد أكثـر )تتعـدد( م 200 –100الخطوط التـي تحمـل المناسـیب 

من خط كنتور یحمـل نفـس المنسـوب، فـي حـین أن خطـوط الكنتـور التـي تحمـل 

. )مقفلة حول نفسها(، مترًا أحادیة فأكثر – 300المناسیب 

  خطوط الكنتور تعدد): 9(شكل رقم 

 

قــد نجــد فــي الخریطــة الكنتوریــة الواحــدة أكثــر مــن خــط كنتــور یحمــل نفــس  -8

المنســـوب، وقـــد ال 

الخطوط التـي تحمـل المناسـیب 

من خط كنتور یحمـل نفـس المنسـوب، فـي حـین أن خطـوط الكنتـور التـي تحمـل 

المناسیب 
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  :Contour Internal الفاصل الرأسي

، -سبق اإلشارة إلیها  -هو المسافة الرأسیة التي تفصل بین خطوط الكنتور    

تســمي أیضــًا بــالفترة الكنتوریــة أو الفــارق الرأســي ألنهــا مســافة رأســیة تتعامــد مــع 

  :مستوي سطح البحر، ویجب أن تتوفر فیها الخصائص التالیة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــًا  Relief یحّدد تمییز الفاصل الرأسي لتضاریس سطح األرض  -1 وفق

ـــر Scaleلمقیـــاس رســـم الخریطـــة  ، ففـــي خـــرائط المقـــاییس أو المیلـــي يالكیلـــو مت

، أمـا فـي خـرائط المقـاییس  Meterالفاصـل الرأسـي بـالمتر   زیتمیـ الكیلو متریـة

ــــز الفاصــــل الرأســــي بالقــــدم ــــده الجهــــة Feetالمیلیــــة فیمی ــــّدخل فــــي تحدی ، وقــــد یت

الصانعة للخریطة أو المستخدمة لها، ففي الخرائط البریطانیة یحسب بالقدم، أما 

ســـب بــالمتر، وفــي فلســـطین یســتخدم المتــر أو أجزائـــه فــي الخــرائط الفرنســیة فیح

  .كوحدة لتمییز الفاصل الرأسي

یتناســب الفاصــل الرأســي فــي الخریطــة الكنتوریــة تناســبًا عكســیًا مــع مقیــاس  -2

یكــون الفاصــل الرأســي ) الملیونیــة( رســمها، ففــي الخــرائط صــغیرة مقیــاس الرســم 

ــیم، أو كبیــرًا، إذ أن هــذه الخــرائط توضــح مســاحات كبیــرة، قــد  تكــون دولــة أو إقل

. قارة، أو العـالم كلـه ، وبالتـالي یكـون التفـاوت كبیـرًا بـین أصـغر وأكبـر منسـوب 

یكون الفاصل الرأسي ) الطبوغرافیة والتفصیلیة(وفي الخرائط كبیرة مقیاس الرسم 

صــغیرًا، ألن هــذه الخــرائط توضــح منطقــة صــغیرة المســاحة مثــل مدینــة، أو جــزء 

حولها، وبالتالي یكـون فـرق المنسـوب بـین أدنـي وأبعـد نقطـة  منها، أو مدینة وما

، ویمكن التعرف على الفترة الكنتوریة من شكل عن مستوي سطح البحر محدوداً 

فـــي الخـــرائط ) م1أقـــل مـــن (قـــد تكـــون الفتـــرة الكنتوریـــة صـــغیرة جـــدًا ). 10(رقـــم 

أعلـى  صغیرة مقیاس الرسم، إذ أنه كلما صغر مقیاس الرسم كلما قل الفـرق بـین

 .وأقل منسوب

 



  ).الفترة الكنتوریة

  

  

ترســـم خطـــوط  10000:1

، علمــًا بــأن فــرق المنســوب فیهــا ال یتجــاوز 

ــــــاس رســــــم  ــــــة غــــــزة أو لقطــــــاع غــــــزة مرســــــومة بمقی ــــــي خریطــــــة لمدین ف

30 

الفترة الكنتوریة(الفاصل الرأسي ): 10(شكل رقم 

  

  :ولتوضیح ذلك نذكر األمثلة اآلتیة

10000:1فـــي خریطـــة لمدینـــة غـــزة مرســـومة بمقیـــاس رســـم 

، علمــًا بــأن فــرق المنســوب فیهــا ال یتجــاوز ) م 5(الكنتــور بفاصــل رأســي مقــداره 

ــــــاس رســــــم م، و  ــــــة غــــــزة أو لقطــــــاع غــــــزة مرســــــومة بمقی ــــــي خریطــــــة لمدین ف

 

ولتوضیح ذلك نذكر األمثلة اآلتیة  -3

فـــي خریطـــة لمدینـــة غـــزة مرســـومة بمقیـــاس رســـم   -أ 

الكنتــور بفاصــل رأســي مقــداره 

م، و  90



31 

 

، وعند رسم هذه ) م 10(ترسم خطوط الكنتور بفاصل رأسي مقداره  20000:1

فـإن خطـوط الكنتـور تتـزاحم وتعطـي مـدلوًال ) م 5(الخریطة بفاصل رأسي مقـداره 

  .طبوغرافیًا خاطئًا عن طبیعة المنطقة

عـــــدة ( 100000:1اس رقـــــم فـــــي خریطـــــة لدولـــــة فلســـــطین مرســـــومة بمقیـــــ  -ب 

، مــع رســم خطــوط )م 25(ترســم خطــوط الكنتــور بفاصــل رأســي مقــداره ) لوحــات

  ) . م 100(كنتور رئیسیة بفاصل رأسي مقداره 

، ترســم خطــوط 250000:1فــي خریطــة لفلســطین مرســومة بمقیــاس رســم   - ج 

خطــًا كنتوریــًا  12، ویظهــر فــي الخریطــة  م 100الكنتــور بفاصــل رأســي مقــداره 

، علـى اعتبــار أن )منسـوب صـفر(وي سـطح البحـر غیـر خـط السـاحل فـوق مسـت

عنـد قمـة جبـل الجرمـق  م 1208أعلي نقطة فیها عن مستوي سطح البحر هـي 

  . الواقع شمال غرب مدینة صفد في الجلیل األعلى شمال فلسطین 

عنـــد رســـم خریطـــة ملیونیـــة لفلســـطین قـــد یكـــون مـــن الصـــعب رســـم خطـــوط   -د 

، ألن خطــــوط الكنتــــور ســــوف تتــــزاحم )م 100( الكنتــــور بفاصــــل رأســــي مقــــداره

لصغر مساحة الخریطة، وقـد تنطبـق علـى بعضـها، األمـر الـذي یعطـي انطباعـًا 

خاطئًا عن طبوغرافیة المنطقة، لذلك ترسم خطوط الكنتور بفاصـل رأسـي مقـداره 

  .م 300و  200

ویجب أن نذكر أیضًا أنه كلما صغر مقیاس رسم الخریطة أي زادت مسـاحة    

منطقــة فــي الخریطــة كلمــا قلــت انحنــاءات وتعــاریج خطــوط الكنتــور، إذ یصــبح ال

ففـــي  ،الغـــرض منهـــا إبـــراز الصـــفة العامـــة للتضـــاریس بواســـطة خطـــوط الكنتـــور

خریطــة لقــارة آســیا أو أفریقیــا مــثًال ترســم خطــوط الكنتــور لتوضــح أقســام الســطح 

ـــي تحـــت مســـتو  ـــك الت ي ســـطح الرئیســـیة وهـــي الســـهول واألراضـــي المرتفعـــة، وتل

 .البحر، وعادة ما تستخدم األلـوان كعامـل مسـاعد فـي إظهـار طبوغرافیـة السـطح

  .نماذج من فواصل كنتوریة مختلفة) 11(یوضح الشكل رقم 



  .خرائط كنتوریة بفواصل كنتوریة مختلفة
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خرائط كنتوریة بفواصل كنتوریة مختلفة): 11(شكل رقم 
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والمقصــود یتناســب الفاصــل الرأســي تناســبًا طردیــًا مــع طبوغرافیــة المنطقــة،  - 4

هنــا أنــه كلمــا زاد الفــرق الرأســي للمناســیب فــي المنطقــة التــي توضــحها الخریطــة 

  :زادت الفترة الكنتوریة، ولتوضیح ذلك نؤكد األمثلة اآلتیة

جزء من حي الرمـال فـي (عند رسم خریطة كنتوریة لمنطقة جامعة األزهر  -أ 

ن خطـوط الكنتـور ، حیث ال یتعدى فرق المنسوب فیها أمتـارًا محـدودة، فـإ)غزة

  ).جزء من المتر(فیها ترسم بفاصل رأسي صغیر 

عند رسم خریطة كنتوریة لحي الرمال في غزة حیث یصل فـرق المنسـوب -ب 

       ، فـــــإن خطـــــوط الكنتـــــور فیهـــــا ترســـــم بفاصـــــل رأســـــي مقـــــداره  م 40فیهـــــا إلـــــى 

  ) .م 5(

عنــد رســم خریطــة كنتوریــة لمحافظــات الشــمال فــي فلســطین، حیــث یصــل  -ج 

مترًا، فإن خطوط الكنتور ترسم بفاصل رأسي  1500فرص المنسوب فیها إلى 

  .م 200أو  م 100مقداره 

عند رسم خریطة توضـح جبـال الهمالیـا وهضـبة التبـت شـمال الهنـد حیـث  -د 

الكنتـور ترسـم بفاصـل فـإن خطـوط ) م تقریبـاً  9000(یصل فرق المنسوب إلى 

، وٕاذا رســـــــمت الخریطــــــة الكنتوریـــــــة لهـــــــذه م 2000أو  1000رأســــــي مقـــــــداره 

، فإن خطوط الكنتـور تتـزاحم وقـد )مثالً  م 100(المنطقة بفاصل رأسي صغیر 

  .تنطبق على بعضها، األمر الذي یعطي مدلوًال خاطئًا عن طبوغرافیة المنطقة

لفاصـــــل الرأســـــي للخریطـــــة قـــــد تشـــــذ القاعـــــدة عمـــــا ســـــبق عنـــــد احتســـــاب ا - 5

  :الكنتوریة، وإلیضاح ذلك نذكر األمثلة التالیة 
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، وكان جزء من ) م 100(إذا رسمت خریطة كنتوریة بفاصل رأسي مقداره  -أ

هذه الخریطة لمنطقة من السهل الساحلي، حیث توجد فیه ظاهرات 

كالكثبان الرملیة (م  100جیومورفولوجیة ال یصل فرق المنسوب فیها إلى 

، فإن خطوط الكنتور المرسومة ال توضح هذه الظاهرات، ألن ارتفاعها )مثالً 

أقل من الفترة الكنتوریة، لذلك نضطر إلى إیضاحها بفاصل رأسي أقل من 

م مع إعطائها ظًال یتناسب مع  10الفاصل الذي ُرسمت به الخریطة ولیكن 

  .نوعها، ویتوقف ذلك على مساحة هذه الظاهرات في الخریطة

إذا ُرسمت خریطة كنتوریة لمنطقة ساحلیة وبفاصل رأسي مقداره        -ب

 Seaمثًال، ووجدت فیها ظاهرات جیومورفولوجیة كالمسالت البحریة ) م 50(

Needles أو الجزر الساحلیة ،Off-shore Islands  أو الحواجز الساحلیة

Coastal Barsأو الخطاطیف البحریة ، Hocks فإن خطوط الكنتور ال ،

تظهرها، لذلك قد نضطر إلى إیضاحها بفاصل رأسي استثنائي ولیكن       

  .مثًال ) م5(

على أن ترسم م 1913اتفق في المؤتمر الجغرافي الدولي في باریس عام -6

بفترة كنتوریة معینة، ومن أمثلة هذه خطوط الكنتور في خریطة العالم الملیونیة 

  : ریة التالیةاألطالس نذكر مما جاء فیها الفترة الكنتو 

 500 – 1000 – 700 – 500 – 400 – 300 – 200 – 100 –صفر 

الحظ عدم تساوي  . م 4000 – 3500 – 3000 – 2500 – 2000 –

  .، إذ أن معظم هذه الخرائط عامة الغرضةالفترة الكنتوری
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وفي خرائط األطالس وخرائط الحائط صغیرة مقیاس الرسم ترسم خطوط الكنتور 

لذلك ال تظهر االنحناءات والتعرجات  ت التضاریسیة الرئیسیة،لتوضیح الظاهرا

الصغیرة في خطوط الكنتور، وبالتالي تسود فیها الصفات العامة، لذلك ال 

ففي بعض األطالس األمریكیة نجد أن  تظهر الظاهرات التضاریسیة الصغیرة،

خطوط الكنتور الرتفاعات سطح األرض في قارات العالم تحمل المناسیب  

 :قدمًا، ولمناسیب األعماق1000 – 5000 – 2000 – 1000 –فر ص

 – 10000 – 7000 – 5000 – 3000 – 2000 – 1000 –صفر 

  .قدماً  15000

  :اعتبارات اختیار الفاصل الرأسي 

عند رسـم خریطـة كنتوریـة بفاصـل رأسـي معـین یجـب أخـذ االعتبـارات اآلتیـة فـي 

  :الحسبان

فیكـون الفاصـل الرأسـي صـغیرًا فـي  :الكنتوریـةالهدف من إنشـاء الخریطـة  -1

 ،الخرائط التفصیلیة، وتلك التي تستخدم في األعمال الهندسـیة وتسـویة األراضـي

أمـا إذا كانـت الخـرائط  ،إذ تعتمد هذه الخرائط على الدقة في اإلنشاء واالسـتخدام

عامـة الغـرض وتوضـح منـاطق واسـعة، فإنهـا ترسـم بفاصـل رأسـي كبیـر، ویكـون 

  .ف منها توضیح الظاهرات التضاریسیة الرئیسیة في المنطقةالهد

ـــوع العمـــل المیـــداني  -2 یكـــون الفاصـــل الرأســـي صـــغیرًا كلمـــا كـــان العمـــل  :ن

المیــداني كبیــرًا، ویــرتبط هــذا بالتكــالیف المادیــة المتــوفرة إلجــراء مثــل هــذا العمــل، 

وعــادة مــا تــزداد الفتــرة الزمنیــة الالزمــة لحســاب مناســیب أكثــر مــن ســطح األرض 

مة فـي ، كذلك یعتمد العمل المیداني على األجهزة المستخدبزیادة العمل المیداني

  .حساب المناسیب، والتي تتفاوت من أجهزة أرضیة وأجهزة جویة 
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یحسب الفاصل الرأسي ریاضیًا بهدف الوصول إلى  :انحدار سطح األرض  -3

خریطة كنتوریة مناسبة، حیث ترسم هذه الخرائط عن طریق مقیاس الرسم وأكبر 

  .درجة انحدار في المنطقة 

  :حساب الفاصل الرأسي ریاضیًا 

لفاصل الرأسي ریاضیًا باالستعانة بمقیاس رسـم الخریطـة وأكبـر ُیحسب ا  

  :درجة انحدار في المنطقة بطریقتین  

  :طریقة إیمهوف  -1

  =  الفاصل الرأسي

  .الطرف الثاني من مقیاس الرسم بوحداته األساسیة = س 

  .جة انحدار للمنطقة المطلوب رسم خریطة كنتوریة لهار أكبر د) = الفا( ∞

ك وهـــي أصـــغر مســـافة یمكـــن رؤیتهـــا بـــین خطـــوط الكنتـــور ×  2=  1000×2

  .هو حاصل تحویل المتر إلى مللیمتر  1000بالعین المجردة، والرقم 

، 20000:1احسـب الفاصـل الرأسـي لخریطـة كنتوریـة مقیـاس رأسـها  ):1(مثال 

  :في هذا المثال  25ا وأكبر درجة انحدار فیه

  20000= س 

   0.466308=  25ظا=  ظا

  = الفاصل الرأسي 

: م وتأخــذ خطــوط الكنتــور المناســیب التالیــة  5بــذلك یؤخــذ فاصــل رأســي مقــداره 

  .م ، وهكذا 20 – 15 – 10 – 5 –صفر 

21000 




ظاس
مترا

21000

20000466308.0
7.4




 ًمترا
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 50000:1احسـب الفاصـل الرأسـي لخریطـة كنتوریـة مقیـاس رسـمها  ):2(مثال 

  .35ْ وأكبر درجة انحدار فیها

  :ذا المثالفي ه

  0.80978=  35ْ ظا=   ظا، 50000= س 

    =  الفاصل الرأسي 

م وتأخـــــذ خطـــــوط الكنتـــــور  25أو  20وبـــــذلك یؤخـــــذ الفاصـــــل الرأســـــي بمقـــــدار 

  :المناسیب التالیة 

  .م وهكذا 100 – 80 – 60 – 40 – 20 –صفر 

  .وهكذا  م 100 – 75 – 50 – 25 -صفر    أو 

  :الطریقة اللوغاریتمیة -2

  -:الفاصل الرأسي على النحو التالي ویحسب فیها 

  :حیث     ظا.لون . ن= الفاصل الرأسي 

الخطـــوات التالیـــة قبـــل تطبیـــق العالقـــة  إتبـــاعوعنـــد اســـتخدام هـــذه الطریقـــة یجـــب 

  : الریاضیة السابقة

  ) .ن(تحسب قیمة   - أ

  .الجداول الریاضیة أو باستخدام اآللة الحاسبة من ) لون (تستخرج قیمة   - ب

  .تطبق عالقة الفاصل الراسي السابقة   - ت

مـــــا هـــــو أنســـــب فاصـــــل رأســـــي لخریطـــــة كنتوریـــــة مقیـــــاس رســـــمها  ) :1(مثـــــال 

2×1000

50000×80978.0
متراً 2.20=

ن
س

=
100

+1

نأ
س

_
100

1

100

1000001
62.31 
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  .67ْ، وأكبر درجة انحدار فیها 10000:1

  100000= ، س    =67ْفي هذا المثال : الحل 

  1.50=   31.62لو = لون  -ب

  ظا.لون . ن=   الفاصل الرأسي 

  . م 111.7 =  67ْظا×  1.50×  62.31=     

وتأخذ خطوط الكنتور  م 100وبذلك یكون أنسب فاصل رأسي لهذه الخریطة 

  :المناسیب التالیة 

  …وهكذا  م  400 – 300 – 200 – 100 -صفر  

یة مقیاس رسمها ر ما هو أنسب فاصل رأسي لخریطة كنتو  ) :2(مثال 

  .71ْ، واكبر درجة انحدار فیها250000:1:

  . 250000= ، س     =71ْفي هذا المثال : الحل 

   1.6989=     500001لو = لون  -ب

  ظا.لون . ن=    الفاصل الرأسي- ج

   م 246.7=  71ْاظ×  1.6989× 500001=                         

  :وبذلك تأخذ مناسیب خطوط الكنتور القیم التالیة 

  .وهكذا  م 1000 – 750 – 500 – 250 –صفر 

وعند حساب قیمة الفاصل الرأسي ریاضیًا یفضل تطبیـق العالقتـین السـابقتین    

  . جة فیهماثم أخذ متوسط القیم النات

ـــال  ـــة مرســـومة بمقیـــاس رســـم  :مث مـــا هـــو أنســـب فاصـــل رأســـي لخریطـــة كنتوری

  .60.5ه، وأكبر درجة انحدار فیه200000:1

  .طریقة إیمهوف : أوًال :الحل 

نأ
س

_=
100

+1
=

100

250000+1
=0001.50
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  =   الفاصل الرأسي 

  :الطریقة اللوغاریتمیة : ثانیًا 

  ظا.لون .ن =   الفاصل الرأسي 

  1.65=   14.72لو =   لون 

  . م 130.50=   60.5ْظا× 1.65×  44.72=الفاصل الرأسي

  . م 153.6=   2بالقمة على  130.50+  176.75= المتوسط 

ــــذلك تأخــــذ خطــــوط م 150= أي أن أنســــب فاصــــل رأســــي لهــــذه الخریطــــة  ، وب

  :الكنتور القیم التالیة 

  .وهكذا  م 600 – 450 – 300 – 150 –صفر 

  .م وهكذا 800 – 600 – 400 – 200: ویمكن اتخاذها على النحو التالي 

  :نتورقیاس مناسیب خطوط الك

 متوســط یــرتبط قیــاس مناســیب خطــوط الكنتــور بمســتوي ثابــت المنســوب هــو   

منســــوب ســــطح البحــــر، وتؤخــــذ هــــذه المســــتویات الوهمیــــة عــــادة علــــى مســــافات 

سـطح البحـر أو باالنخفـاض عنـه  ىمتسـاویة فیمـا بینهـا إمـا باالرتفـاع عـن مسـتو 

  :وحتى یتم قیاسها یجب التعرف على مستوي سطح البحر وقیاسه

  :Seal Level  توي سطح البحرمس

عبارة عن متوسط منسوب سطح البحـر لقیاسـات دوریـة لـه فـي فتـرة زمنیـة  هو  

سـنة، وُیقـاس مسـتوي سـطح البحـر لتحدیـد التغیـرات الناتجـة فـي  19ال تقل عـن 

2100021000

2000005.60
75.176











ظاظاس 

ن
س

=
100

+1
=72.44
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مســتوي میاهــه وبصــفة خاصــة الناتجــة عــن تــأثیر األمــواج وأمــواج المــد والجــذر 

  .وضغط الهواء وحركة الریاح

ویؤخــــذ متوســـــط منســـــوب ســـــطح البحـــــر كنقطـــــة بدایـــــة لقیـــــاس ارتفاعـــــات أو    

انخفاضات سطح األرض بالنسبة له، حیث یبدأ المساحون قیاس المناسیب عـن 

  .مستواه

وقد وجد أن أعلى ارتفاع لسطح األرض على الیابس بالنسبة لمستوي سطح     

في دولة نیبال الواقعة  Everestوالموجود في قمة إفرست م 8480البحر هو 

م، ویقع في قاع  11033شمال الهند، ووجد أن أقل منسوب بالنسبة له هو 

الواقع إلى الشمال الشرقي من جزر الفلبین،  Mariana Trenchخانق ماریانا 

أما أدني منسوب على الیابس بالنسبة لمستوي سطح البحر فهو موجود في قاع 

           البالغ منسوب بین فلسطین واألردن و  Dead Seaالبحر المیت

  .م 410-سطحه 

  :وبالتالي فإن 

  .مستوي سطح البحیرات الداخلیة یعتبر محلیًا وال یؤخذ به في القیاس -1

  .ومستوي سطح البحر الداخلي یعتبر محلیًا وال یؤخذ به في القیاس -2

  .ومستوي سطح األنهار والمستنقعات یعتبر محلیًا وال یؤخذ بهما في القیاس -3

یـــاس المناســـیب فـــي أي منطقـــة مـــا یجـــب أن یبـــدأ مـــن نقطـــة تمثـــل فـــإن ق بـــذلك

  .مستوي سطح المقارنة في المیاه البحریة أو أقرب مستوي سطح مقارنة

وقـد نلجــأ إلــى حســاب مناســیب فرضــیة بعیــدًا عــن مســتوي ســطح المقارنــة فــي    

المنــاطق الصــحراویة أو الــوعرة إذا لــزم األمــر الســتكمال بعــض المشــاریع، لكنهــا 



، وعنـــد الوصـــول المســـاحي لهـــا یـــتم تعـــدیل المناســـیب بالزیـــادة أو 

  .أكبر وأصغر المناسیب 

Geodetic Vertical

عبارة عن مستویات وهمیة أفقیة منسوبة إلى مستوي سطح البحر وتقارن بها 

في كل من كندا  م1920

م 1929والوالیــــات المتحـــــدة عــــن طریـــــق مقــــاییس المـــــد والجــــزر وســـــمیت عـــــام 

، وُأعیـــد تســمیتها عـــام 

 Nationalم باسـم الـدالالت الرأسـیة الجیودیسـیة الدولیـة لسـطح البحـر  

، ومنهـا یحسـب متوسـط منسـوب سـطح األرض بالنسـبة 

لســــطح البحــــر، إال أن المناســــیب الحقیقیــــة للظــــاهرات الطبوغرافیــــة تنســــب إلــــى 

  .مناسیب سطح األرض
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، وعنـــد الوصـــول المســـاحي لهـــا یـــتم تعـــدیل المناســـیب بالزیـــادة أو ت حقیقیـــة

أكبر وأصغر المناسیب ) 12(یوضح شكل رقم  .النقصان،

 Geodetic Verticalالدالالت الرأسـیة الجیودیسـیة لمسـتوي سـطح البحـر 

Datum:  

عبارة عن مستویات وهمیة أفقیة منسوبة إلى مستوي سطح البحر وتقارن بها 

1920ارتفاعات سطح األرض، وقد بدئ في استخدامها عام 

والوالیــــات المتحـــــدة عــــن طریـــــق مقــــاییس المـــــد والجــــزر وســـــمیت عـــــام 

، وُأعیـــد تســمیتها عـــام Sea Level Datumبــدالالت مســتوي ســـطح البحــر 

م باسـم الـدالالت الرأسـیة الجیودیسـیة الدولیـة لسـطح البحـر  

Geodetic Vertical  ومنهـا یحسـب متوسـط منسـوب سـطح األرض بالنسـبة ،

لســــطح البحــــر، إال أن المناســــیب الحقیقیــــة للظــــاهرات الطبوغرافیــــة تنســــب إلــــى 

  ).مستوي المقارنة( Sea Levelمستوي سطح البحر

مناسیب سطح األرض قلأعلى وأ): 12(شكل رقم 

 

ت حقیقیـــةلیســـ

النقصان،

الدالالت الرأسـیة الجیودیسـیة لمسـتوي سـطح البحـر 

Datum

عبارة عن مستویات وهمیة أفقیة منسوبة إلى مستوي سطح البحر وتقارن بها    

ارتفاعات سطح األرض، وقد بدئ في استخدامها عام 

والوالیــــات المتحـــــدة عــــن طریـــــق مقــــاییس المـــــد والجــــزر وســـــمیت عـــــام 

بــدالالت مســتوي ســـطح البحــر 

م باسـم الـدالالت الرأسـیة الجیودیسـیة الدولیـة لسـطح البحـر  1973

odetic Vertical 

لســــطح البحــــر، إال أن المناســــیب الحقیقیــــة للظــــاهرات الطبوغرافیــــة تنســــب إلــــى 

مستوي سطح البحر



  

  

  

یتغیــر مســتوي ســطح البحــر باســتمرار، وقــد یحــدث هــذا التغیــر فــي ثــوان 

ودقائق أو في ساعات أو یومیًا، ویرتبط هذه التغیر بحركة األمـواج وأمـواج المـد 

والجزر والریاح والضغط الجوي، وقد یكون له عالقـة بـالتغیرات التـي تحـدث فـي 

مناخیــة، ویقــاس مســتوي ســطح البحــر بــأكثر مــن 

  .نماذج من طرق قیاس مستوى سطح البحر

عبــارة عــن مســطرة طویلــة ومدرجــة ومثبتــة فــي نقطــة مــا فــي حــوض المینــاء، 

للجــزر بحیــث یكــون وعــادة مــا تثبــت فــي نقطــة منســوبها أقــل مــن أقــل منســوب 

أســـفلها مغمـــور بمیـــاه البحـــر، وتؤخـــذ علیهـــا القـــراءات الخاصـــة بتغیـــرات مســـتوي 

وتســتخدم أیضــًا بعــض األجهــزة الحدیثــة فــي 

قیــاس ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر أثنــاء المــد تعتمــد عــل ضــغط المیــاه، وتــرتبط 

  .وتخزینها
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  : Measuring Sea Levelقیاس مستوي سطح البحر

یتغیــر مســتوي ســطح البحــر باســتمرار، وقــد یحــدث هــذا التغیــر فــي ثــوان 

ودقائق أو في ساعات أو یومیًا، ویرتبط هذه التغیر بحركة األمـواج وأمـواج المـد 

والجزر والریاح والضغط الجوي، وقد یكون له عالقـة بـالتغیرات التـي تحـدث فـي 

مناخیــة، ویقــاس مســتوي ســطح البحــر بــأكثر مــن القشــرة األرضــیة أو التغیــرات ال

نماذج من طرق قیاس مستوى سطح البحر) 13(، یوضح شكل رقم 

  :Tide Gauges  مقاییس أمواج المد والجزر

عبــارة عــن مســطرة طویلــة ومدرجــة ومثبتــة فــي نقطــة مــا فــي حــوض المینــاء، 

وعــادة مــا تثبــت فــي نقطــة منســوبها أقــل مــن أقــل منســوب 

أســـفلها مغمـــور بمیـــاه البحـــر، وتؤخـــذ علیهـــا القـــراءات الخاصـــة بتغیـــرات مســـتوي 

وتســتخدم أیضــًا بعــض األجهــزة الحدیثــة فــي   .ســطح البحــر أثنــاء المــد والجــزر

قیــاس ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر أثنــاء المــد تعتمــد عــل ضــغط المیــاه، وتــرتبط 

وتخزینها ،وتحلیلها ،یاناتباألقمار الصناعیة والحواسیب لتجمیع الب

 

قیاس مستوي سطح البحر

یتغیــر مســتوي ســطح البحــر باســتمرار، وقــد یحــدث هــذا التغیــر فــي ثــوان   

ودقائق أو في ساعات أو یومیًا، ویرتبط هذه التغیر بحركة األمـواج وأمـواج المـد 

والجزر والریاح والضغط الجوي، وقد یكون له عالقـة بـالتغیرات التـي تحـدث فـي 

القشــرة األرضــیة أو التغیــرات ال

، یوضح شكل رقم طریقة

مقاییس أمواج المد والجزر -1

عبــارة عــن مســطرة طویلــة ومدرجــة ومثبتــة فــي نقطــة مــا فــي حــوض المینــاء،    

وعــادة مــا تثبــت فــي نقطــة منســوبها أقــل مــن أقــل منســوب 

أســـفلها مغمـــور بمیـــاه البحـــر، وتؤخـــذ علیهـــا القـــراءات الخاصـــة بتغیـــرات مســـتوي 

ســطح البحــر أثنــاء المــد والجــزر

قیــاس ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر أثنــاء المــد تعتمــد عــل ضــغط المیــاه، وتــرتبط 

باألقمار الصناعیة والحواسیب لتجمیع الب

  



 عبارة عن عوامات تطفـوا فـوق سـطح المـاء وتوضـع فـي منطقـة مائیـة سـاكنة

، وترتفــع هــذه العوامــات بارتفــاع مســتوي ســطح البحــر، فــي حــین تــنخفض 

، بانخفاضه، وتسجل ارتفاعاتها وانخفاضها لمعرفة متوسط منسوب سطح البحـر

منسوبها من األجهزة المساحیة األرضیة، أو باألقمار الصـناعیة حیـث 

هــذا، یــتم تحــدیث متوســط منســوب ســطح البحــر مــن فتــرة إلــى فتــرة، ذلــك ألن 

، وهـي التـي ینـتج عنهـا ارتفـاع أو انخفـاض 

  اذج من طرق قیاس مستوى سطح البحر
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  :Floats  الطوافات 

عبارة عن عوامات تطفـوا فـوق سـطح المـاء وتوضـع فـي منطقـة مائیـة سـاكنة

، وترتفــع هــذه العوامــات بارتفــاع مســتوي ســطح البحــر، فــي حــین تــنخفض 

بانخفاضه، وتسجل ارتفاعاتها وانخفاضها لمعرفة متوسط منسوب سطح البحـر

منسوبها من األجهزة المساحیة األرضیة، أو باألقمار الصـناعیة حیـث  

  ..تزود بهوائیات لإلرسال

هــذا، یــتم تحــدیث متوســط منســوب ســطح البحــر مــن فتــرة إلــى فتــرة، ذلــك ألن 

، وهـي التـي ینـتج عنهـا ارتفـاع أو انخفـاض رالعوامل المـؤثرة فیـه متغیـرة باسـتمرا

  .صغیر أو كبیر

اذج من طرق قیاس مستوى سطح البحرنم): 13(شكل رقم 

  

  

 

الطوافات  -2

عبارة عن عوامات تطفـوا فـوق سـطح المـاء وتوضـع فـي منطقـة مائیـة سـاكنة   

، وترتفــع هــذه العوامــات بارتفــاع مســتوي ســطح البحــر، فــي حــین تــنخفض تقریبــاً 

بانخفاضه، وتسجل ارتفاعاتها وانخفاضها لمعرفة متوسط منسوب سطح البحـر

 یتم رصد

تزود بهوائیات لإلرسال

هــذا، یــتم تحــدیث متوســط منســوب ســطح البحــر مــن فتــرة إلــى فتــرة، ذلــك ألن    

العوامل المـؤثرة فیـه متغیـرة باسـتمرا

صغیر أو كبیر

شكل رقم 



44 

 

  :Satellite  استخدام األقمار الصناعیة  -3

تســـتخدم فـــي ذلـــك األشـــعة الصـــادرة عـــن هـــذه األقمـــار والمنعكســـة فـــي ســـطح    

األرض لقیاس منسـوب سـطح البحـر وقاعـه كمـا تسـتخدم األقمـار الصـناعیة فـي 

ـــــات الخاصـــــة بتضـــــاریس ســـــطح األرض وعمـــــل  الخـــــرائط الخاصـــــة بهـــــا التحری

، تســـتخدم العدیـــد مـــن بـــرامج الحاســـوب التـــي لهـــا عالقـــة والخـــرائط الطبوغرافیـــة

بتفســیر وتحلیــل بیانــات الصــور الملتقطــة بهــا، مــن أهــم البــرامج المســتخدمة فــي 

ــــر برنــــامج  مجــــال الخــــرائط لهــــذا الغــــرض برنــــامجي األوتوكــــاد والســــیرفر، ویعتب

رائط الطبوغرافیــــة ، ورســــم خطــــوط الســــیرفر مــــن البــــرامج المتخصصــــة فــــي الخــــ

  .الكنتور

  :أنواع خطوط الكنتور

علـى الـرغم مـن أن خطـوط الكنتـور انسـیابیة توضـح مناسـیب سـطح األرض،    

أنواعـًا مختلفـة وكلها ناتجة عن تقاطع مستویات أفقیة وهمیة إال أنه ُیمكن تمیـز 

الكنتـور منها كل له دالالته على سطح األرض، جـاء التنـوع فـي أشـكال خطـوط 

ألغــراض تســهل عملیــة التتبــع والقــراءة، أو لتوضــیح ظــاهرة بعینهــا موجــودة فــي 

  :منطقة الخریطة

  :Normal Control Linesخطوط الكنتور العادیة -1

جمیع خطوط الكنتور الموجـودة فـي الخریطـة إذا لـم یمیـز أي منهـا بلـون  هي   

بمعنى أن خطوط الكنتور في الخریطة الواحدة متشابهة،  معین أو بسمك معین،

نمـــاذج مختلفـــة لخطـــوط ) 14(وتكتـــب المناســـیب علـــى جمیعهـــا، یوضـــح شـــكل 

فلسطین داخل حـدود  -الكنتور العادیة، ومن ضمنها جزء من خریطة مدینة غزة

وال عالقـــة للفتـــرة الكنتوریـــة فـــي تحدیـــد اســـمها، فقـــد تكـــون كبیـــرة أو  بلدیـــة غـــزة،

    .صغیرة



  .نماذج مختلفة من خطوط الكنتور العادیة
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نماذج مختلفة من خطوط الكنتور العادیة): 14(شكل رقم 
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  : Main (Index) Contour Linesخطوط الكنتور الرئیسیة -2

هــي خطــوط كنتــور مــن نفــس خطــوط الكنتــور العادیــة، وعــادة مــا تكــون أكثــر    

ســمكًا مــن بــاقي الخطــوط، أو ترســم بلــون ممیــز عنهــا، وتســتخدم هــذه الخطــوط 

لتســهل قــراءة الخریطــة الكنتوریــة وتتبــع بــاقي الخطــوط، ویلجــأ الكرتــوجرافي إلــى 

مثــل هــذا النــوع مــن الخطــوط إذا تزاحمــت خطــوط الكنتــور فــي الخریطــة أو زادت 

  :تعرجاتها، ولتوضیح ذلك نذكر األمثلة اآلتیة

رسمت خطـوط  100000:1في خریطة فلسطین والمرسومة بمقیاس رسم   - أ

، ثــم ُرســمت الخطــوط التــي تحمــل المناســیب م 25مقــداره الكنتــور بفاصــل رأســي 

بســـمك أكبـــر وبلـــون متمیـــز، ویكـــون ترتیـــب … وهكـــذام  300 – 200 – 100

الخـامس عشـر  –العاشـر  –الخطوط األكثر سمكًا في مثل هذه الحالة الخـامس 

  .وهكذا، بمعني أنه بعد كل أربعة خطوط كنتور عادیة یرسم خط كنتور رئیسي

نتــور الرئیســیة فــي جــزء مــن خریطــة كنتوریــة لمدینــة غــزة خطــوط الك تظهــر  - ب

فیهــا تــل المنطـار ومیــدان فلســطین، وتحمــل فیهـا خطــوط الكنتــور الرئیســیة  وفیهـا

  .م 5، والفاصل الرأسي فیها م 80 – 60 – 40 – 20المناسیب 

هـــذا وعنـــد كتابـــة قـــیم خطـــوط الكنتـــور فـــي مثـــل هـــذه الخـــرائط یفضـــل كتابـــة    

الكنتـــور الرئیســـیة، حتـــى ال تتـــزاحم األرقـــام، أو تختفـــي بعـــض مناســـیب خطـــوط 

  .الظاهرات الطبوغرافیة، السیما صغیرة الحجم منها

وتكـــون هـــذه الخطـــوط مفیـــدة فـــي الخـــرائط التـــي تكثـــر فیهـــا خطـــوط الكنتـــور     

وتعرجاتهـــا، ولـــیس بالضـــرورة أن ترســـم لمنـــاطق مرتفعـــة، بـــل وترســـم أیضـــًا لكـــل 

التي تكون تضاریسها هادئة، كالسـهول بأنواعهـا، كمـا ال المناطق، بما فیها تلك 

یشـــترط فیهــــا فتـــرة كنتوریــــة معینـــة، فقــــد تكـــون كبیــــرة أو صـــغیرة، یوضــــح شــــكل     

  .نماذج من خطوط الكنتور الرئیسة) 15(رقم 

  



  .نماذج مختلفة من خطوط الكنتور الرئیسة
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نماذج مختلفة من خطوط الكنتور الرئیسة): 15(شكل رقم 

  

  

 



48 

 

  : Significant Contour Lines)المهمة(خطوط الكنتور المتمیزة  -3

تمیـز عــادة الخطـوط الكنتوریــة التــي لهـا دالالت علمیــة أو جغرافیـة عــن بــاقي    

  :خطوط الكنتور، ولتأكید ذلك نذكر األمثلة اآلتیة 

ترســـم خطـــوط الســـواحل والبحیـــرات والبحـــار الداخلیـــة بخطـــوط مختلفـــة فـــي   - أ

وعــادة مــا تكــون بــاللون األزرق  ،الســمك أو اللــون عــن بــاقي الخطــوط الكنتوریــة

الداكن، وفي حال رسمت باللون األسـود فإنهـا تمیـز عـن بـاقي الخطـوط، وتكـون 

  .أكثر سمكاً 

) صــفر(، ُیرسـم خــط كنتـور )100000:1(فـي خریطــة فلسـطین الكنتوریــة   - ب

بخط متقطع، وذلك لتمییز المناطق الواقعة تحت منسـوب سـطح البحـر مـن تلـك 

 .الواقعة أعلى منه 

بلــون ممیــز، وفــي ) م 20(+ یرســم خــط الكنتــور المحــدد للــدلتا فــي مصــر  –ج 

ــــر ســــمكًا، یوضــــح الشــــكل        ــــون بنــــي أكث ــــه یرســــم بل ــــوان فإن حــــال اســــتخدمت األل

  .نماذج مختلفة من الخطوط المتمیزة) 16(رقم 

 Secondary (supplementary)Contourخطوط الكنتور الثانویة  -4

Lines:  

قد یتطلب األمـر إیضـاحًا أكثـر لخطـوط الكنتـور ال سـیما عنـدما تتباعـد عـن     

م، وكانـت  100بعضها، فمثًال إذا رسمت خریطة كنتوریة بفاصـل رأسـي مقـداره 

المسافة بینهـا علـى الخریطـة متباعـدة، وال تعطـي انطباعـًا كـامًال عـن طبوغرافیـة 

 – 50: لمناسـیب التالیـةالمنطقة، فإننا نقوم برسم خطوط كنتور إضـافیة تحمـل ا

  …وهكذا م 350 – 250 – 150

ویحدد موقع هذه الخطوط في منتصف المسافة على الخریطة الكنتوریة بین     

وتمیــــز خطــــوط الكنتــــور الثانویــــة عــــن بــــاقي . كــــل خطــــین مــــن خطــــوط الكنتــــور

) 17(، یوضـح الشـكل رقـم الخطوط، وعادة مـا ترسـم هـذه الخطـوط بخـط متقطـع

  .خطوط الكنتور الثانویة نماذج مختلفة من

    



  .نماذج من خطوط الكنتور المتمیزة
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نماذج من خطوط الكنتور المتمیزة): 16(شكل رقم 

  

 

  



  .نماذج من خطوط الكنتور الثانویة
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نماذج من خطوط الكنتور الثانویة): 17(شكل رقم 
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كذلك یجب أن نذكر أن موقع هذه الخطـوط تقریبـي، لكنهـا تعطـي صـورة أفضـل 

  .الكنتوریة مع خطوط الكنتور العادیة عن الظاهرات التي توضحها الخریطة

  :Generalized Contour Lines)العامة(خطوط الكنتور المبسطة  -5

یعنـي تبسـیط خطــوط الكنتـور تقلیــل التعرجـات واالنحنــاءات التـي تظهرهــا، أو    

م األمـــر، والرجـــوع بســطح األرض الحـــالي إلـــى الســـطح األصـــلي أو ز إزالتهــا إذ لـــ

ــــاءات فــــي خطــــوط  ــــدل التعــــاریج واالنحن ــــى تراجــــع القریــــب منــــه، وت ــــور عل الكنت

المناســـیب نحـــو القمـــم، ویعـــود ذلـــك إلـــى تـــأثیر عوامـــل التعریـــة المختلفـــة خـــالل 

ویســــتفاد مــــن الخطــــوط الكنتوریــــة المبســــطة فــــي  ،العصــــور الجیولوجیــــة الســــابقة

  :اآلتي

ـــه عوامـــل   - أ ـــل أن تـــؤثر علی ـــى شـــكل ســـطح األرض األصـــلي قب التعـــرف عل

فــي خطــوط الكنتــور والتــي ســببتها التعریــة، وذلــك بإعــادة التعــاریج واالنحنــاءات 

  .هذه العوامل إلى شكلها األصلي

قد ُیستفاد منها في نواحي فنیة تتعلق بالخریطة، فعند عمل خرائط مجسمة   - ب

مثًال قـد ال نسـتطیع تتبـع كـل التعرجـات الكنتوریـة أثنـاء تشـكیل الخامـات الالزمـة 

  .المنطقة الحالي ط هنا معقوًال بحیث ال یّشوه شكلیلذلك، ویجب أن یكون التبس

وتعتمد عملیة التبسیط علـى تتبـع رؤوس النتـوءات للخطـوط الكنتوریـة والتوصـیل 

ویمكــن تتبــع تبســیط الخطــوط الكنتوریــة فــي خریطــة كنتوریــة لتــل المنطــار . بینهــا

  .في ثالثة مراحل ُبسطت لها هذه الخطوط  فلسطین حیث -غزة بمدینة

  :المرحلة األولي

التوصــیل بــین رؤوس النتــوءات الصــغیرة والتــي تمثــل  )18(شــكل رقــم تــم فــي    

أقــل التعرجــات بخــط متقطــع یظهــر فــي الخریطــة العلیــا لمنطقــة تــل المنطــار، ثــم 

رســـمت هـــذه الخطـــوط فـــي صـــورة خطـــوط كنتوریـــة عادیـــة فـــي الخریطـــة الســـفلي 

ـــــت )المبســـــطة ألول مـــــرة( ، ویالحـــــظ فیهـــــا أن تعرجـــــات خطـــــوط الكنتـــــور ال زال

  .موجودة
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مرحلة أولى من تبسیط خریطة كنتوریة لتل المنطار): 18(شكل رقم 

 

شكل رقم 
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  :المرحلة الثانیة

التوصـیل بـین رؤوس النتـوءات التـي ال زالـت موجـودة  )18(شكل رقـم تم في    

في الخریطة الكنتوریة التي ُبسـطت فـي المرحلـة األولـي بشـكل متقطـع أیضـًا فـي 

الخریطة العلیا، ثم رسمت هذه الخطوط في صورة خطوط كنتوریة عادیـة تظهـر 

فـــي الخریطـــة الســـفلي، ال حـــظ أن انحنـــاءات خطـــوط الكنتـــور قّلـــت وتبـــدو أكثـــر 

  .)19(، یوضح ذلك شكل رقم من الخطوط الظاهرة في الخریطة العلیابساطة 

  :المرحلة الثالثة

التوصــیل بــین رؤوس النتــوءات المتبقیــة بعــد تبســیط  )19(شــكل رقــم تــم فــي    

الخریطــة للمــرة الثانیــة، تظهــر هــذه الخطــوط فــي صــورة خطــوط كنتوریــة متقطعــة 

طوط كنتوریة عادیة تظهر في الخریطة العلیا، ثم رسمت مرة أخري في صورة خ

فـــــي الخریطـــــة الســـــفلي ومبســـــطة للمـــــرة الثالثـــــة، الحـــــظ أن الخطـــــوط الكنتوریـــــة 

أصــبحت قلیلــة االنحنــاءات، وأنهــا أصــبحت قریبــة مــن الخطــوط المســتقیمة بعــد 

، ویظهــر ذلــك إزالــة أثــار عوامــل التعریــة المتمثلــة فــي التعرجــات خطــوط الكنتــور

  .)20(في شكل رقم 

ویعتمد هذا على مدي  ،عملیة التبسیط في مراحل أكثر من ذلكهذا وقد تمر    

، وتعتبــر الخــرائط الكنتوریــة وجــود التعرجــات واالنحنــاءات فــي الخریطــة الكنتوریــة

المرســومة لمنــاطق واســعة المســاحة وبلوحــة واحــدة مبســطة، إذ ال یمكــن إظهــار 

ء واســعة كــل التعرجــات واالنحنــاءات فــي الخریطــة الكنتوریــة، وٕاال أصــبحت أجــزا

مـن هــذه الخـرائط متزاحمــة الخطـوط، أو منطبقــة علـى بعضــها، وتعطـي انطباعــًا 

ســـلبیًا عـــن المظهـــر التضاریســـي لهـــا، بمعنـــى آخـــر فـــإن معظـــم الخـــرائط عامـــة 

الغرض ترسم بخطوط كنتور مبسـطة، حیـث تقـل تعـاریج خطـوط الكنتـور بسـبب 

  .اختفاء الظاهرات التضاریسیة الصغیرة
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من تبسیط خریطة كنتوریة لتل المنطار ثانیةحلة مر ): 19(شكل رقم 

 

شكل رقم 
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من تبسیط خریطة كنتوریة لتل المنطار ثالثةمرحلة ): 20(شكل رقم 

 

شكل رقم 
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  :أهمیة خطوط الكنتور 

التعرف على خصائص شكل سطح األرض فـي الوقـت الحاضـر مـن خـالل  -1

دراســـة تـــداخالت خطـــوط الكنتـــور، والمســـافات بینهـــا، ومناســـیبها، حیـــث تـــدرس 

انحـــدارات ســـطح األرض، ومـــن ثـــم ُیمكـــن دراســـة أثـــر عوامـــل التعریـــة علـــى هـــذا 

  .السطح

التعرف على خصـائص شـكل سـطح األرض فـي عصـور جیولوجیـة سـابقة،  -2

وذلــك مــن خــالل تبســیط خطــوط الكنتــور وٕازالــة تعرجاتهــا والفجــوات التــي ســببتها 

  .عوامل التعریة

زراعیـــًا، وفـــي  تســـتخدم فـــي عملیـــات تســـویة األراضـــي بغـــرض استصـــالحها -3

  .الكبرىالمشاریع الصناعیة 

تســـــتخدم أیضـــــًا فـــــي المشـــــاریع الهندســـــیة مثـــــل إنشـــــاء المطـــــارات والمـــــوانئ  -4

فعنــد  ،البحریــة، إذ یســتلزم ذلــك دراســة طبوغرافیــة ألراضــي مثــل هــذه المشــاریع 

إنشاء میناء بحري مثًال ال بـد مـن دراسـة أعمـاق المیـاه الضـحلة، ومتابعـة قیـاس 

وتحــّدد مــن . ةجیومورفولوجیــمناســیبها باســتمرار، ثــم دراســة مــا بهــا مــن ظــاهرات 

كــذلك تــدرس مناســیب ســطح . خــالل المناســیب ممــرات الســفن وأحــواض المــوانئ

لبحریــة حیــث تنشــأ المخــازن األرض فــي المنطقــة الســاحلیة التــي تخــدم المــوانئ ا

  .والطرق

یســـتفاد منهـــا فـــي إنشـــاء نقـــاط المراقبـــة ومحطـــات الرصـــد واإلرســـال، إذ یـــتم  -5

  .البحث في الخریطة الكنتوریة عن القمم والمناطق المرتفعة الالزمة لذلك

تســـــتخدم الخـــــرائط الكنتوریـــــة فـــــي إنشـــــاء الطـــــرق البریـــــة وخطـــــوط الســـــكك  -6

ســــــطح األرض، والممــــــرات الجبلیــــــة،  الحدیدیــــــة، حیــــــث یســــــتفاد مــــــن انحــــــدارات

  .والمناطق األقل انحدارًا في ذلك
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ـــة، إذ أن زیـــادة  -7 ُیمكـــن التعـــرف علـــى األحـــوال المناخیـــة الســـائدة فـــي المنطق

تعـاریج األرض ، وقلـة المسـافة بـین الخطـوط الكنتوریـة، وكبـر تـداخالت خطــوط 

باشـرة بكمیـات الكنتور یعني نشاط عملیة النحت ال سیما النهریة، والتـي تـرتبط م

  . األمطار الساقطة

كــذلك یُمكــن التعــرف علــى مــدي مقاومــة الطبقــات الصــخریة لعوامــل التعریــة  -8

وذلـــك مـــن خـــالل تقـــارب وتباعـــد خطـــوط الكنتـــور، فـــإذا كانـــت تتقـــارب خطـــوط 

الكنتور ثـم تتباعـد، فـإن ذلـك یعنـي وجـود تتـابع فـي الطبقـات الصـخریة المقاومـة 

  .عریةوغیر المقاومة لفعل عوامل الت

تعتمــــد الخــــرائط الجیولوجیــــة علــــى الخــــرائط الكنتوریــــة فــــي إظهــــار مكاشــــف  -9

  .الطبقات الصخریة المختلفة ومیولها

ترسم منهـا القطاعـات التضاریسـیة بأنواعهـا المختلفـة، وُیسـتفاد منهـا فـي  - 10

  .إظهار معالم سطح األرض على طول هذه الخطوط 

لكنتوریة في إنشاء استفاد بعض المستعمرین من خالل دراسة الخریطة ا - 11

مستوطناتهم االستعماریة، ویحدث ذلك باختیار المواقـع المرتفعـة حـول المحـالت 

العمرانیـــــة المختلفـــــة، أو وضـــــعها فـــــي منـــــاطق تقطـــــع الطـــــرق بینهـــــا، وقـــــد قـــــام 

اإلســرائیلیون ببنــاء عــدد كبیــر مــن مســتوطناتهم اإلســرائیلیة حــول المــدن العربیــة 

   .على القمم الجبلیة المحیطة بها 

  :ترقیم خطوط الكنتور

یعني ترقیم خطوط الكنتور كتابة المناسیب علیها، وقبل أن نذكر كیفیـة   

  . الترقیم، یجب أن نوضح حدود المناسیب بین خطوط الكنتور

، وكــان آخــر ) م 100(إذا رســمت خریطــة كنتوریــة بفاصــل رأســي مقــداره  :مثــال

  ) .م 500(خط كنتور فیها 

  :الكنتور في هذه الحالة كالتالي تكون مناسب خطوط    
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  :وهكذا، ویعني ذلك  م 400 – 300 – 200 – 100 –صفر 

تبـدأ بالزیـادة التدریجیـة إلـى  م 100أن المناسیب بین خطي كنتـور صـفر ،  -1

  . م 100أن تنتهي قبل 

تبــدأ بالزیــادة التدریجیــة  م 200،  م 100وأن المناســیب بــین خطــي كنتــور  -2

  .وهكذا  م 200إلى أن تنتهي قبل 

ویعنــي ذلــك أن مناســیب خطــوط الكنتــور مــا هــي إال حــدود لفئــات المناســیب    

أشــكاًال مختلفــة فــي كتابهــا، نلخصــها  فئــات المناســیببــین هــذه الخطــوط، وتأخــذ 

  :في اآلتي حسب أرقام المثال السابق

  … وهكذا /  299 – 200/  199  - 100/  99 –صفر : الشكل األول

ـــــــاني ـــــــل مـــــــن : الشـــــــكل الث / 400-300/301-200/201-101/  100أق

  …وهكذا

ـــث -399/400-300/ 299 – 2/  199 – 99/100-صـــفر: الشـــكل الثال

  . 500أكثر من / 499

-600-500-400/-300/  - 200/  -100/  100< : الشــــــكل الرابــــــع

700-/800<  

ویعني ذلك أنـه عنـد تـرقیم مناسـیب خطـوط الكنتـور یجـب المحافظـة علـى حـدود 

  .وال یكتب منسوب في غیر مكانه وال غیر قیمته المناسیبفئات 

  :شروط كتابة مناسیب خطوط  الكنتور 

ب على خطوط الكنتور فـي مكـان منهـا تقـل فیـه تعرجـات یأن تكتب المناس - 1

  .خطوط الكنتور، إذ أن هذه التعرجات تدل على ظاهرات طبوغرافیة معینة

المــدن والقــرى والظــاهرات أّال تكتــب فــي مكــان تكثــر فیــه األســماء كأســماء  - 2

  .بحیث ال تّشوه كتابتها أو تطمس هذه األسماء أو الظاهرات 
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أن تكتــب فــي اتجــاه قــراءة الخریطــة حتــى تســهل علــى قــارئ الخریطــة تتبــع  - 3

، هـذا، وأصـبحت إمكانـات الحواسـیب كبیـرة، األمـر الـذي مناسب خطوط الكنتور

 نلـــوب، ویعتبـــر االتجاهـــاســـهل الكتابـــة علـــى خطـــوط الكنتـــور فـــي االتجـــاه المط

  . األفقي والرأسي أكثر االتجاهات المستخدمة في الكتابة على خطوط الكنتور

  :أن تكون متجانسة في التوزیع داخل الخریطة، بمعني  - 4

إذا كانـت خطــوط الكنتــور قلیلـة العــدد ومتباعــدة، فـإن المناســیب تكتــب علــى  -أ 

أن كثـــرة المناســـیب المكتوبـــة  ، لكـــن ال یشـــترط تزاحمهـــا، إذكـــل خطـــوط الكنتـــور

  .على خطوط الكنتور قد تشوه أشیاء موجودة في الخریطة

إذا كانت خطوط الكنتور متقاربة وكثیرة العدد، فـإن المناسـیب تكتـب علـى  -ب 

خط دون خط، أو كـل خطـین، أو تكتـب علـى خطـوط الكنتـور الرئیسـیة حتـى ال 

  .تتزاحم األرقام

وط الكنتــــور، أي إذا كانــــت الخریطــــة یجــــب أن تغطــــي المناســــیب كــــل خطــــ -5

الكنتوریــة كبیــرة الحجــم، وخطــوط الكنتــور طویلــة، فإنــه قــد یكتــب المنســوب فـــي 

  .أكثر من وضع على خط الكنتور الواحد 

  :أفضل الطرق لترقیم خطوط الكنتور

، یوضـح شـكل یمكن كتابة المناسیب علـى خطـوط الكنتـور بأحـد األشـكال اآلتیـة

  :كتابة المناسیب على خطوط الكنتور نماذج من طرق) 21(رقم 

مثًال  م 200كتابة المنسوب فوق خط الكنتور مباشرة ، إذ یعني خط كنتور  -1

منـــــه حتـــــى نهایـــــة الفاصـــــل الرأســـــي للخریطـــــة  م 200أن المناســـــیب تبـــــدأ مـــــن 

، وهـــي إحـــدى الطـــرق المتبعـــة عنـــد اســـتخدام ) م 300أي أقـــل مـــن (الكنتوریـــة 

إذ ال یفضــل القطــع حیــث تســتخدم األلــوان،  الحاســوب فــر رســم خطــوط الكنتــور،

 .وبالتالي تكون المساحة بین كل خطي كنتور وحدة

  



  نماذج من كتابة المناسیب على خطوط الكنتور
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نماذج من كتابة المناسیب على خطوط الكنتور): 21(شكل رقم 

 

شكل رقم 
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كتابة المنسوب على خط الكنتور نفسه ویتم ذلك بقطـع خـط الكنتـور وكتابـة  -2

الكنتـور لمسـافة تتسـع للمنسـوب، المنسـوب فـي مكـان القطـع، ویفضـل قطـع خـط 

وفـــي مكــــان تقـــل فیــــه تعرجــــات خطـــوط الكنتــــور حتــــى ال ینقطـــع امتــــداد بعــــض 

  .الظاهرات التي توضحها الخریطة

كتابة المنسوب في أكثر من موضع على خط الكنتور، ویـتم ذلـك إذا كانـت  -3

ــــرة،  ــــة كثی ــــرة، أو كانــــت عــــدد الخطــــوط الكنتوری ــــة كبی مســــاحة الخریطــــة الكنتوری

 .ذلك لتسهل تتبع المناسیب على خطوط الكنتور ویحدث
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  -:خاتمة

تنـــــاول الفصـــــل األول بالتفصـــــیل واألشـــــكال التوضـــــیحیة خصـــــائص خطـــــوط    

الكنتــور، والفتــرة الكنتوریــة، وفهمهــا فهمــًا جیــدًا یعنــي فهــم الموضــوعات الالحقــة، 

والتــي تعتبــر كتطبیــق لخصــائص خطــوط الكنتــور والفتــرة الكنتوریــة، ویعتبــر هــذا 

 .رضالفصل فصل للفهم الكنتوري الذي یعبر عن تضاریس سطح األ
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 الفصل الثاني

 إنشاء خطوط الكنتور- 1

  .الطرق الحسابیة- 2

  .الطرق اآللیةو الطرق التخطیطیة - 3
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  الفصل الثاني

  إنشاء خطوط الكنتور

  :تمر الخریطة الكنتوریة بعدة مراحل حتى تصل إلي صورتها النهائیة   

وهي المرحلة التي یتم فیهـا حسـاب مناسـیب  :مرحلة إعداد لوحة المناسیب -1

فــــي المنطقــــة المــــراد إنشــــاء خریطــــة كنتوریــــة لهــــا، هــــذا وُتحســــب ســــطح األرض 

مناســیب ســطح األرض بــأكثر مــن طریقــة، فقــد تســتخدم لــذلك األجهــزة المســاحیة 

، وقد تحسب من خالل  Theodlolite، والثیودولیت  Level مثل المیزان

وبخاصـــــة فـــــي المنـــــاطق الـــــوعرة الصـــــناعیة،  وصـــــور األقمـــــارالصـــــور الجویـــــة 

والمرتفعــة، هـــذا وتأخـــذ لوحــات المناســـیب أشـــكاًال مختلفــة، ویـــرتبط ذلـــك بطبیعـــة 

سطح األرض، ونوع العمل المیداني، فقـد تكـون المناسـیب منتظمـة لتمثـل أركـان 

وقــد تكــون إشــعاعیة بحیــث تربطهــا نقطــة مركزیــة فــي ،مربعــات أو مســتطیالت 

یبـــین  أو فـــي خطـــوط منحنیـــة حســـب شـــكل الظـــاهرة، بعثـــرةالوســـط، وقـــد تكـــون م

 .ل للوحات المناسیب األشكا نماذج مختلفة) 22(شكل رقم 

لمــا كانــت خطــوط الكنتــور خطوطــًا  :مرحلــة حســاب المناســیب المتســاویة -2

ـــــة مـــــع ســـــطح األرض، أي تتســـــاوى علیهـــــا  ـــــاطع مســـــتویات أفقی ناتجـــــة عـــــن تق

لوحــــات المناســــیب الحقیقیــــة، إذ مــــن المناســــیب، فــــإن هــــذا األمــــر ال یوجــــد فــــي 

 التوصـیل بینهـا، لـذلك نلجـأ إلـى حسـابالمستحیل إیجاد مناسیب متساویة فیها و

هـــذا وتحســـب المناســـیب المتســـاویة المناســـیب المتســـاویة مـــن لوحـــات المناســـیب،

 ، ومنهــا آلــي باســتخدام بــرامج الحاســوب،بــأكثر مــن طریقــة منهــا مــا هــو ریاضــي

ـــه، ، یبحـــث اومنهـــا التخطیطـــي لكرتـــوجرافي دائمـــًا عـــن أفضـــل الطـــرق بالنســـبة ل

وأدقها مـن حیـث النتـائج، وتـرتبط دقـة الخطـوط المرسـومة بدقـة المناسـیب ومـدى 

  .تغطیتها للمنطقة

   



  .لوحات مناسیب مختلفة
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لوحات مناسیب مختلفة): 22(شكل رقم 

  

  

 

  

  



  .مراحل رسم خطوط الكنتور من لوحة المناسیب

  

  

66 

مراحل رسم خطوط الكنتور من لوحة المناسیب): 23(شكل رقم 

 

شكل رقم 
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  -:الكنتور مراحل رسم خطوط

تمر خطوط الكنتور في عدة مراحل أثناء رسمها، یتوقف عدد الخطوات فیهـا    

  :على اإلعداد وتوفر البیانات، نلخصها في اآلتي

  .تحضیر خریطة األساس للمنطقة المطلوب عمل خریطة كنتوریة لها – 1

توقیـع أمــاكن نقــط المناســیب علــى األرض وعلــى خریطــة األســاس تحضــیرًا  - 2

ـــتم  ـــى أن ی ـــرة، عل ـــنقط منتظمـــة أو مبعث لحســـاب المناســـیب، ســـواء كانـــت هـــذه ال

  .اختیار طریقة مناسبة لحساب المناسیب

حساب المناسیب بطریقة مساحیة مناسبة وتوقیعهـا علـى الخریطـة، ویمكـن  – 3

  .الحصول على المناسیب من أي جهة رسمیة إن كانت قد حسبت من قبل

یـة بـالطرق المعروفـة، ثـم حسـاب فئـات المناسـیب حساب قیمة الفترة الكنتور  – 4

المتســاویة، وعــدد خطــوط الكنتــور المطلوبــة، وتوقیــع المناســیب المتســاویة علــى 

  .خریطة المناسیب

یــتم التوصــیل بــین المناســیب المتســاویة بخــط یــدوي یتناســب مــع انحنــاءات  – 5

  .وتعرجات خطوط الكنتور

بــــــدون نقــــــط (تــــــور فقــــــط ترســــــم خریطــــــة جدیــــــدة توقــــــع عیهــــــا خطــــــوط الكن – 6

، وتكتب قیم المناسیب على خطوط الكنتـور، تسـمى الخریطـة الناتجـة )المناسیب

  .بالخریطة الكنتوریة

أما إذا استخدم الحاسوب في رسم خطوط الكنتور فإنه یجب تغذیته ببیانـات     

المناسیب سواء حسبت في المیدان، أو تم الحصـول علیهـا مـن جهـة رسـمیة، ثـم 

  .وامر بالفترة الكنتوریة المطلوبة وبمقیاس الرسم المطلوبتعطى له األ

نمــــاذج مــــن مراحــــل رســــم خطــــوط الكنتــــور بــــالطرق ) 23(و یوضــــح شــــكل رقــــم 

) 24(كمــــا یوضــــح الشــــكل رقــــم . التقلیدیــــة فــــي لــــوحتین مــــن لوحــــات المناســــیب

المناسیب المتساویة بعد أن حسبت من لوحات مناسیب متعددة، منها المنتظمة، 

المنتظمـــة، وكیفیـــة التوصـــیل بینهـــا بالیـــد، هـــذا، وقـــد أخـــذت بعـــض  ومنهـــا غیـــر

  .الخطوط الكنتوریة كأمثلة للتوصیل

  



  .المناسیب المتساویة والتوصیل بینها

  

  

والتــي تأخــذ وقتــًا كبیــرًا فــي 

ولشــرح  ،األراضــي التــي ال یكــون فیهــا فــرق المنســوب كبیــرًا جــداً 

احســـب موقـــع خطـــوط الكنتـــور بـــین المناســـیب الموضـــحة فـــي شـــكل رقـــم 

، والفاصــــل الرأســــي لهــــا 
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المناسیب المتساویة والتوصیل بینها): 24(شكل رقم 

  

  

  -:طرق حساب المناسیب المتساویة

 :الطرق الحسابیة

  :استخدام المسافة األفقیة والرأسیة بین النقط 

والتــي تأخــذ وقتــًا كبیــرًا فــي  لطــرق كثیــرة الحســابات،تعتبــر هــذه الطریقــة مــن ا

األراضــي التــي ال یكــون فیهــا فــرق المنســوب كبیــرًا جــداً  تناســبالعمــل، و 

  :هذه الطریقة نذكر المثال التالي

احســـب موقـــع خطـــوط الكنتـــور بـــین المناســـیب الموضـــحة فـــي شـــكل رقـــم 

، والفاصــــل الرأســــي لهــــا 100000:1، علمـــًا بــــأن مقیــــاس رســــم الخریطــــة 

  

  :من المعطیات المتوفرة نجد أن 

 

طرق حساب المناسیب المتساویة

الطرق الحسابیة-1

استخدام المسافة األفقیة والرأسیة بین النقط : أوالً 

تعتبــر هــذه الطریقــة مــن ا    

العمــل، و 

هذه الطریقة نذكر المثال التالي

احســـب موقـــع خطـــوط الكنتـــور بـــین المناســـیب الموضـــحة فـــي شـــكل رقـــم  :مثـــال

، علمـــًا بــــأن مقیــــاس رســــم الخریطــــة )25(

  .م 100

من المعطیات المتوفرة نجد أن  :الحل



  .المناسیب المتساویة باستخدام المسافة األفقیة وفرق المنسوب
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المناسیب المتساویة باستخدام المسافة األفقیة وفرق المنسوب): 25(شكل رقم 

 

شكل رقم 
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 – 200 – 100 –صـــفر : الخطـــوط الكنتوریـــة المطلوبـــة تحمـــل المناســـیب    

، لكـــــن لـــــیس كـــــل هـــــذه المناســـــیب مطلوبـــــة، المناســـــیب وهكـــــذا م  400– 300

  :المطلوبة تحسب كاآلتي

أصـغر فئـة مناسـیب تكـون دوریـة وأكبـر مـن : یحسب أصـغر منسـوب كـاآلتي   

م، فإن أصـغر منسـوب لخـط  85أصغر منسوب، ولما كان أصغر منسوب هو 

أكبـــر فئـــة مناســـیب دوریـــة : ویحســـب أكبـــر منســـوب كـــاآلتي. م100كنتـــور هـــو 

م، 269تكون أصغر من أكبر منسوب لخط كنتور، ولما كان أكبر منسوب هو 

  .م200فإن آخر منسوب دوري هو 

  أي أن أول خـط كنتـور مطلـوب رسـمه م 85= أقل منسوب في الشكل ،

  . م 100هو 

  أي أن آخـــر خــط كنتـــور مطلـــوب م 269= أكبــر منســـوب فــي الشـــكل ،

  . م 200رسمه هو 

 م 200،  100: وب رسمها هي وتكون الخطوط الكنتور المطل .  

  المسافة بین النقط:  

 .سم على الخریطة، حسب مقیاس الرسم 4=  م 240، 90بین 

  .حسب مقیاس الرسمسم على الخریطة،  3=  م 245،  89بین 

  .حسب مقیاس الرسمسم على الخریطة،  5=  م 269، 80بین 

  م 90،240بـــین المنســـوبین  م 200، 100لحســـاب موقـــع المنســـوبین. 

  . م 150=  90 – 240= فرق المنسوب بین النقطتین 

 سـم علـى الخریطـة، أي تتـوزع المسـافة  4= المسافة األفقیة بین النقطتین

 م 100ویبعد موقع المنسوب .كم 4مسافة  على) م150(الرأسیة بینها ومقدارها 

  .م 90 عن منسوب النقطة )سيرأ( م 10بمسافة 

  :المسافة األفقیة بینهماونجري التناسب اآلتي لحساب 
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  . )أفقي(م  ك 4       )رأسي( م 150  

  .)أفقي(س كم       )رأسي( م 10  

  یبعد م 100م ، بمعني أن موقع المنسوب  ك 0.27=  4×  10= س 

        150   

  .حسب مقیاس رسم الخریطة  م 90من موقع المنسوب   سم 0.27بمسافة   

  عــــــن موقــــــع  )رأســــــي( م 110بمســــــافة  م 200یبعــــــد موقــــــع المنســــــوب

  :، ونجري التناسب اآلتي لحساب المسافة األفقیة بینهمام 90المنسوب 

   ).يأفق(م  ك 4       )يرأس(م  150  

  . )أفقي(م  س ك      )يرأس( م 110  

 .على الطبیعة  ك م 2.93=   4×  110= س 

          150  

سـم،  2.9بمسـافة  م 90یبعد عن المنسوب  200المنسوب  ویعني ذلك أن موقع

ــــع المنســــوبین  ــــاس رســــم الخریطــــة ولحســــاب موق ــــین  100،200حســــب مقی م ب

  :، نتبع نفس الخطوات السابقة فنجد اآلتي  م 89، 245المنسوبین 

  م بمسافة  89عن موقع المنسوب م  100یبعد موقع المنسوب:  

  .سم على الخریطة  0.21م على الطبیعة ،  ك 0.21=        3× 11= س 

        156  

  م بمسافة 89عن المنسوب  م 200ویبعد موقع المنسوب:  

  .سم على الخریطة 2.1م على الطبیعة، أو  ك 2.13=  3×  111= س 

  156  

  : م 80،269م بین المنسوبین  200و  م 100ولحساب موقع المنسوبین  -3

  م بمسافة  80م عن المنسوب  100یبعد موقع المنسوب: 

  .سم على الخریطة 0.53م على الطبیعة،  ك 0.53=   5× 20= س 

       189 

  بمسافة  م 80عن المنسوب  م 200ویبعد موقع المنسوب:  
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  .سم على الخریطة 3.2م على الطبیعة ،  ك 3.17=   5×  120  =س 

     189  

  :ویمكن أن تجمع بیانات الحل بهذه الطریقة في جدول اآلتي ،ذاه   

  التناسب الحسابي باستخدام فرق المنسوببیانات طریقة ): 1(جدول رقم 

  :والمسافة األفقیة 

  المسافة على الطبیعة  المسافة على الخریطة  فئات المناسیب

  م ك 0.27  سم 0.27=  100 – 90  240 – 90

  م ك 2.93  سم 2.9=  200 – 90  

  سم 0.21=  100 – 89  245 – 89

  سم 2.1= 200 – 89

  م ك 0.21

  م ك 2.1

  سم 0.53=  100 – 80  269 – 80

  سم 3.2=  200 – 80

  م ك 0.53

  م ك 3.17

  .الجدول من إعداد المؤلف 

  :استخدام معدل االنحدار : ثانیًا 

تعتمد هـذه الطریقـة علـى حسـاب معـدل انحـدار سـطح األرض بـین الـنقط، ثـم    

  .لحساب مناسیب النقط متساویة المنسوب بینها  يإجراء التناسب الحساب

، )26(احسب مناسیب النقط المتساویة للخریطة الموضحة في شكل رقـم : مثال

، وأن مقیـــــاس رســـــم الخریطـــــة م 25إذا علمـــــت أن الفاصـــــل الرأســـــي المطلـــــوب 

  .سم  5×  6.2، وأن المناسیب تمثل أركان مستطیالت أبعادها 50000:1

ســـوف نحـــاول فـــي هـــذا المثـــال حســـاب نقـــاط المناســـیب المتســـاویة بـــین  :الحـــل 

  .ین من المناسیب لتوضیح الطریقة، وتسجیل باقي البیانات في جدولمجموعت

  . م 112، 27بین المنسوبین  م 100، 75، 50لحساب المناسیب  -1

  م 85=  27 – 112= فرق المنسوب بین النقطتین . 

 



  .االنحدار
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االنحدارالمناسیب المتساویة باستخدام ): 26(شكل رقم 
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  سم حسب مقیاس الرسم  6.2= المسافة بین النقطتین على الخریطة.  

  فرق المنسوب          = معدل االنحدار بین النقطتین  

  المسافة األفقیة                                                

  .أفقي م /  )رأسي( م  0.027=   1 =         85 =   

          3100      36.47  

ویعنـــي ذلـــك أن ســـطح األرض ینحـــدر رأســـیًا باالرتفـــاع أو باالنخفـــاض بمقـــدار 

  . )أفقي( م 1لكل  )رأسي( م 0.027

  م 23  =   50و27فرق المنسوب بین .  

  م 48  =  75و27فرق المنسوب بین .  

  م 73  =27 و 100فرق المنسوب بین .  

  م 50موقع المنسوب :  

   )رأسي( م 0.027       )أفقي( م 1

  . )رأسي( م 23      )أفقي( مس 

  .سم على الخریطة  1.7على الطبیعة أو  م 851=   1×  23 = س 

  0.027  

  م 75موقع المنسوب :  

   )رأسي( م  0.027     )أفقي( م 1  

   )رأسي( م 23     )أفقي( مس   

  .سم على الخریطة  3.56على الطبیعة أو  م 1777.8=  1×  48  = س 

  0.027  

  م 100موقع المنسوب :  

  . )رأسي( م 0.027     )أفقي( م 1

 . )رأسي( م 73     )أفقي( مس 

  .الخریطة سم على 5.4 على الطبیعة، أوم 2703.7=  1×  73 = س 

  0.027 
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  : م 42و135بین المنسوبین  م 50،75،100ولحساب موقع المناسیب  -2

   م 93=  42 – 135= فرق المنسوب   

  م 3100سم على الخریطة، أو  6.2= المسافة بین النقطتین .  

  رأسي م 0.03=       1       =   93=  معدل االنحدار بین النقطتین

                                  3100  33.3  

  م 8  =   م 50،42فرق المنسوب بین .  

  م 33  =   م 42،  75فرق المنسوب بین .  

  م 58  =   م 42، 100فرق المنسوب بن .  

  سم 0.5أو ،  م 266.7=  1×8  =  م 50موقع المنسوب. 

                              0.03   

 سم  2.2، أو م 1100=  1×  33=  م 75موقع المنسوب       .

0.03                                  

  سم3.9 م أو=  1×  58=  م 100موقع المنسوب    

                      0.03   

وقع على الخریطة، ثم نصل بین تالمتساویة، و نستمر في حساب المناسیب    

بالید، ونضع البیانات في جدول حتى یسهل  مجموعات المناسیب المتساویة

علینا نقل المناسیب، ویمكن االستغناء عن الجدول بتوقیع النقط مباشرة على 

الخریطة، وبعد رسم كل الخطوط نقوم برسم خریطة كنتوریة نظیفة فقط لخطوط 

  .الكنتور

  بیانات المناسیب المتساویة باستخدام معدل االنحدار) 2(ل رقم جدو

  المسافة على الطبیعة  المسافة على الخریطة  فئات المناسیب
  م 851  سم1.7=  50 – 27من   112 –  27

  م 1777.8  سم 3.56=  75 – 27من   
  م 2703.7  سم 5.4=  100 – 27من   

  م 266.7  سم 0.5=  50 – 42من   125 –  42
  م 1100  سم 2.2=  75 – 42من   

  م 1933.3  سم 3.9=  100 – 42من   
  م 2766.7  سم 5.5=  125 – 42من   

  م 481.5  سم 0.96=  75 – 62من   146 –  62
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 م 1407.2  سم 2.8=  100 – 62من   
  م 2333.2  سم 4.7=  125 – 62من   

  م 900  سم1.8=  125 – 107من    172 – 107
  م 2150  سم4.3 = 150 – 107من   

  م 676.5  سم1.35=  50 – 27من   132 -  27
  م 1411.67  سم 2.8=  75 – 27من   
  م 2147.1  سم 4.3= 100 – 27من   
  م 2882.4  سم 5.76= 125  - 27من   

  م 258.1  سم 0.5=  50 – 42من   139 –  42
  م 1064.5  سم 2.1=75 – 42من   
  م 1870.9  سم 3.7= 100 – 42من   
  م 2677.4  سم5.35=  125 – 42من   

  م 500  سم 1=  75 – 62من   142 –  62
  م 1461.5  سم 2.9=  100 – 62من   
  م 2423.1  سم 4.8=  125 – 62من   

  م 1058.8  سم2,1=  125 – 107من   159 – 107
  م 2529.4  سم5,1=  150 – 107من   

  م 1875  سم3,75= 150 – 132من   162 – 132
  م  814.8  سم1,6=  150 – 139من   181 – 139

  م 2666.7  سم5,3=  175 – 139من   
  م 506.3  سم 1=  150 – 142من   191 – 142

  م 2088.6  سم4.2=  175 – 142من   
  م 941.2  سم 1.9= 175 – 159من   212 – 159

  م 2411.8  سم 4.8= 200 – 159من   
  م 1444.4  سم 2.9=  125 -112من   135 – 112
  ال یوجد  ال یوجد  146 – 135
  م 400  سم 0.8=  150 – 146من   172 – 149
  ال یوجد  ال یوجد  24 –  27
  م 1000  سم 2=  50 – 42من   62 –  42
  م 722.2  سم1.4=  75 – 62من   107 –  62

  م 2111.1  سم 4.2=  100 – 62من   
  ال یوجد  ال یوجد  139 – 132
  ال یوجد  ال یوجد  142 – 139
  م 1176.5  سم2.4=  150 – 142من   159 – 142
   م 1710.5  سم 3.4=  175 – 162من   181 – 162
  ال یوجد  ال یوجد  191 – 181
  م 1071.5  سم 2.1=  200 – 191من   212 – 191

 .الجدول من إعداد المؤلف 
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  :الطرق التخطیطیة - 2

  :المثلث الشفاف : أوًال 

یعتبر المثلث الشفاف من أفضل الطرق العملیة في حساب مواقع   

المناسیب المتساویة، كما أنه ال یأخذ وقتًا كثیرًا في حسابها، لذلك فهو أفضل 

من الطرق الحسابیة السابقة وأسهل منها، وتعتمد فكرة القیاس به على تقسیم 

  :الخط الواصل بین نقط المناسیب إلى أقسام متساویة

یمكن توضیح طریقة إنشاء المثلـث الشـفاف كمـا فـي المثـال  :إنشائه طریقة  -أ

 :اآلتي 

  .رسم مثلثًا متساوي الساقین بأطوال معقولةن .1

  .سم  1القاعدة إلى أقسام متساویة ولتكن كل   نقسم  -2

نصل بـین رأس المثلـث واألقسـام الموجـودة علـى القاعـدة بخطـوط، مـع تمییـز -3

فمــــثًال إذا . خطـــوط) 4(خطـــوط رئیســـیة فیهـــا ولـــتكن الخـــط األوســـط وبعـــد كـــل 

 0.5الخطـوط الرئیسـیة بسـمك  فإنـه ترسـم ،سـم 0.3 رسمت كل الخطوط بسـمك

 سم، ویجب أن تراعي عند رسم هذه الخطـوط بـأن ال تتصـل بـرأس المثلـث حتـى

  ) .27(ال تتزاحم الخطوط، شكل رقم 

ـــتكن -4 یقســـم الخـــط األوســـط إلـــى أقســـام متســـاویة ابتـــداًء مـــن خـــط القاعـــدة، ول

ســم، ثــم ترســم خطــوط أفقیــة موازیــة لخــط القاعــدة  5ن هــذه الخطــوط یالمســافة بــ

 . سم 0.5وبسمك معقول ولیكن

ط الواصـل ٌترقم أقسام خط القاعدة ابتداًء من أحد طرفیه لتسـهیل تتبـع الخطـو -5

  .من رأس المثلث إلى قاعدته 

  :كیفیة استخدامه -ب

یفضل قبل استخدام المثلث الشفاف في تعیین نقط المناسیب المتساویة أن    

 الشفاف ن یرسم المثلث، وأ)ورق شفاف(ترسم لوحة المناسیب على ورقة كلك 



  .المثلث الشفاف وطریقة استخدامه

  

، 40فإذا كان المطلـوب تعیـین موقـع المناسـیب 

، نتتبــع ) 26(، الخــط ب أ، شــكل رقــم 
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المثلث الشفاف وطریقة استخدامه):27(شكل رقم 

فإذا كان المطلـوب تعیـین موقـع المناسـیب  ،أساسًا للقیاسعلى لوحة تكون 

، الخــط ب أ، شــكل رقــم م 25، 100بــین المنســوبین  م 80

   :الخطوات التالیة

 

على لوحة تكون 

60 ،80

الخطوات التالیة
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نضـع لوحــة المناسـیب المرســومة علـى ورق الكلــك و المرسـوم علیهــا المثلــث  -1

  :الشفاف ویشترط في ذلك ما یلي 

  باستثناء خط القاعدة(على محیط المثلث  م 25أن یقع المنسوب.(  

  للـــــــداخل وأن یكـــــــون الخـــــــط الواصـــــــل بـــــــین  م 100أن یقـــــــع المنســـــــوب

مـــواٍز لخـــط القاعـــدة، أو ألي خـــط أفقـــي مـــن الخطـــوط الموازیـــة لخـــط  المنســـوبین

  .القاعدة 

  ــــع ــــى الوضــــع الســــابق حتــــى یق ــــاظ عل نحــــرك لوحــــة المناســــیب مــــع الحف

  .صلة من رأس المثلث إلى خط القاعدة على أحد الخطوط الوا م100المنسوب 

  فـرق  كـانقسـمًا، ولمـا  15نعد األقسام الواقعـة بـین المنسـوبین فنجـد أنهـا

من فرق  م 5= ، فإن ذلك یعني أن كل قسم منها م 75المنسوب بین النقطتین 

  .المنسوب بین النقطتین 

  أقســام، أي علــى الخــط الرابــع ) 3(علــى بعــد  م 40وبــذلك یقــع المنســوب

أقسـام مـن محـیط المثلـث  7علـى بعـد  م 60من محـیط المثلـث، ویقـع المنسـوب 

قســمًا مــن محــیط  11علــى بعــد  م 80مــن، ویقــع المنســوب أي علــى الخــط الثــا

  .المثلث

بــین المنســوبین  م 100، 50وبــنفس الطریقــة یمكــن تعیــین موقــع المنســوبین     

، وبعـــد وضـــع الخـــط الواصـــل بـــین )27(، شـــكل رقـــم )الخـــط ج د( م 150، 20

  -:نجد اآلتي المنسوبین في وضعه المناسب على المثلث الشفاف 

والواقــع علــى  م 20أقســام مــن المنســوب  3علــى بعــد  م 50یقــع المنســوب  -

  .محیط المثلث

 . م 20أقسام من المنسوب  8على بعد  م 100یقع المنسوب  -
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  :استخدام الخطوط المتوازیة : ثانیًا 

تعتبر أیضًا الخطوط المتوازیة من الطرق السهلة والسریعة فـي حسـاب مواقـع    

المناســـیب، وتعتمـــد فكرتهـــا علـــى تقســـیم الخطـــوط الواصـــلة بـــین المنســـوبین إلـــى 

  .)28(، شكل رقم مسافات متساویة

  :طریقة إنشائها-1

نرســم مجموعــة مــن الخطــوط المتوازیــة، ویفضــل أن تكــون المســافات التــي   -أ 

  .سم مثالً  0.3أو  0.2بینها صغیرة، 

  .خطوط  4یتم تمییز خطوط رئیسیة فیها ولتكن بعد كل   -ب 

  .ترقم الخطوط المتوازیة من صفر إلى نهایتها من الجانبین   - ج 

  :طریقة استخدامها -2

ورق (یفضل عند استخدام هذه الطریقة رسم لوحـة المناسـیب علـى ورقـة كلـك    

، واعتبار لوحة الخطـوط المتوازیـة كأسـاس للقیـاس، وبالتـالي یمكـن رؤیـة )شفاف

فـــإذا كـــان . عنـــد تحریكهـــا علیهـــا الخطـــوط المتوازیـــة مـــن خـــالل لوحـــة المناســـیب

تبـــع الخطـــوات المطلـــوب حســـاب المناســـیب المتســـاویة كمـــا فـــي المثـــال الســـابق ن

  :التالیة

علـى أول ) 25نقطـة أ، منسـوب (نضع بدایة الخط الواصل بـین المنسـوبین   -أ 

  ).رقم صفر(خط متوازي ،

علـــى خـــط  م 100، منســـوب )ب(نحـــرك لوحـــة المناســـیب حتـــى تقـــع نقطـــة   -ب 

، وبذلك تكون المسافة بین المنسوبین قـد قسـمت )15(متوازي، ولیكن الخط رقم 

  .رأسیة لكل قسم  م 5قسمًا بواقع  15إلى 

، ویكــون موقــع المنســوب )3(الخــط رقــم علــى  م 40یكــون موقــع المنســوب   - ج 

 =  5×7( أقسام من بدایة الخط ، 7، أي على بعد )7(على الخط رقم  م 60

 ، أي على )11(على الخط رقم  80ویكون موقع الخط ) ، فرق المنسوب 35



  .) فرق المنسوب

بـــین المنســـوبین  م 100

:  

  .أقسام من بدایة الخط 

  .أقسام من بدایة الخط 

الخط الواقع بین المنسوبین تقع على أول خـط متـوازي، 

ــــع  ــــة یجــــب أن یق ــــى لوحــــة الخطــــوط المتوازی ــــك لوحــــة المناســــیب عل وعنــــد تحری

المنسوب اآلخر على خط متوازي آخر، وبذلك تكون المسافة بین المنسـوبین قـد 

  .استخدامه
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فرق المنسوب م 55=  5×  11(قسمًا من بدایة الخط ،

50،100وبـــنفس الطریقـــة یمكـــن تعیـــین مواقـــع المناســـیب 

:، وتكون مواقع المناسیب كالتالي)الخط ج د( م 150

أقسام من بدایة الخط  3على بعد  م 50یقع المنسوب 

أقسام من بدایة الخط  8على بعد  م 100ویقع المنسوب 

الخط الواقع بین المنسوبین تقع على أول خـط متـوازي، ویعني ما سبق أن بدایة 

ــــع  ــــة یجــــب أن یق ــــى لوحــــة الخطــــوط المتوازی ــــك لوحــــة المناســــیب عل وعنــــد تحری

المنسوب اآلخر على خط متوازي آخر، وبذلك تكون المسافة بین المنسـوبین قـد 

 .قسمت إلى مسافات متساویة بین المنسوبین

استخدامهالخطوط المتوازیة وطریقة ):28(شكل رقم 

 

قسمًا من بدایة الخط ، 11بعد 

وبـــنفس الطریقـــة یمكـــن تعیـــین مواقـــع المناســـیب    

20 ،150

  یقع المنسوب

  ویقع المنسوب

ویعني ما سبق أن بدایة 

ــــع  ــــة یجــــب أن یق ــــى لوحــــة الخطــــوط المتوازی ــــك لوحــــة المناســــیب عل وعنــــد تحری

المنسوب اآلخر على خط متوازي آخر، وبذلك تكون المسافة بین المنسـوبین قـد 

قسمت إلى مسافات متساویة بین المنسوبین
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علــى لوحــة  م 10،110 عنــد تحریــك الخــط الواصــل بــین المنســوبین ):1(مثــال 

، ووقـــــع )صـــــفر(علـــــى الخـــــط رقـــــم ) 10(الخطـــــوط المتوازیـــــة ، وقـــــع المنســـــوب 

 ).5(على الخط رقم  م 110المنسوب 

یعني ذلك أن الخـط الواقـع بـین المنسـوبین قـد ُقسـم إلـى خمسـة أقسـام وبواقـع     

: لتــاليكـا م 10لكـل خـط، وتكـون مناســیب الخطـوط ابتـداًء مــن المنسـوب  م 20

  . م 100 – 90 – 70 – 50 – 30 – 10

علـى لوحـة  م 380، 60عند تحریك الخط الواصل بـین المنسـوبین  ) :2(مثال 

علـى الخـط رقـم صـفر، ووقـع المنسـوب  م 60الخطوط المتوازیة، وقـع المنسـوب 

  ) .8(مترًا على الخط رقم  380

   قســـم إلـــى ثمانیـــة أقســـام بواقـــعیعنـــي ذلـــك أن الخـــط الواقـــع بـــین المنســـوبین قـــد   

 م 60لكل خط، وتكون مناسیب الخطوط المتوازیـة ابتـداًء مـن المنسـوب  م  40

 – 340 – 300 – 260 – 220 – 180 – 140 – 100 – 60: كالتــــــــالي

  .م  380

تحدیـدها بــین ، فإنـه یمكــن م 50وٕاذا كـان المطلـوب فاصــل رأسـي بواقــع   

  . زیة السابقة مناسیب الخطوط المتوا

  :استخدام المسطرة والمثلث قائم الزاویة : ثالثًا 

تعتبــر هــذه الطریقــة مــن أفضــل الطــرق وأســرعها فــي حســاب المناســیب   

/  60ْالمتساویة، وال تحتاج إلى مسطرة عادیة ومثلث قائم الزاویة ویفضل مثلث 

مــع  المســطر، وتســمي هــذه الطریقــة بطریقــة الزاویــة الحــادة نظــرًا ألن وضــع 30ْ

وهـذه الطریقـة هـي نفـس الفكـرة . الخط الواصل بین المنسوبین یصنع زاویـة حـادة

ــــــى أقســــــام متســــــاویة،  ــــــي تقســــــیم الخــــــط المســــــتقیم إل ــــــة المســــــتخدمة ف أو الطریق



فكــــرة ) 29(، یوضــــح الشــــكل رقــــم 

 :وتعتمد هذه الطریقة على المعطیات التالیة

  .فكرة استخدام المسطرة والمثلث

  

أن تصـنع المســطرة مــع الخــط الواصــل بـین المنســوبین زاویــة حــادة عنــد أحــد 

الــرقم المشــابه لــه علــى المســطرة، أو أن یكــون 

أن یصـــــنع المنســـــوب األعلــــــى مـــــع الــــــرقم المشـــــابه لــــــه علـــــى المســــــطرة أو 

أن یتحرك المثلث على المسطرة وهـي ثابتـة، وبالتـالي فـإن الخطـوط الناتجـة 

تقطـع الخـط الواصـل بـین 
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، یوضــــح الشــــكل رقــــم والمســــتخدمة فــــي رســــم مقیــــاس رســــم الخــــرائط

وتعتمد هذه الطریقة على المعطیات التالیة. استخدام المسطرة والمثلث

فكرة استخدام المسطرة والمثلث ):29(شكل رقم 

أن تصـنع المســطرة مــع الخــط الواصــل بـین المنســوبین زاویــة حــادة عنــد أحــد 

  .طرفیه، ویفضل أن تكون الزاویة عند المنسوب األدنى

الــرقم المشــابه لــه علــى المســطرة، أو أن یكــون أن یقــع أدنــى منســوب علــى 

  .المنسوب مضاعفات هذا الرقم

أن یصـــــنع المنســـــوب األعلــــــى مـــــع الــــــرقم المشـــــابه لــــــه علـــــى المســــــطرة أو 

  .مضاعفاته زاویة قائمة

أن یتحرك المثلث على المسطرة وهـي ثابتـة، وبالتـالي فـإن الخطـوط الناتجـة 

تقطـع الخـط الواصـل بـین  وازیة،مت )الضلع الحر(عن تحرك ضلع المثلث القائم 

  .المنسوبین 

 

والمســــتخدمة فــــي رســــم مقیــــاس رســــم الخــــرائط

استخدام المسطرة والمثلث

أن تصـنع المســطرة مــع الخــط الواصــل بـین المنســوبین زاویــة حــادة عنــد أحــد  -1

طرفیه، ویفضل أن تكون الزاویة عند المنسوب األدنى

أن یقــع أدنــى منســوب علــى  -2

المنسوب مضاعفات هذا الرقم

أن یصـــــنع المنســـــوب األعلــــــى مـــــع الــــــرقم المشـــــابه لــــــه علـــــى المســــــطرة أو  -3

مضاعفاته زاویة قائمة

أن یتحرك المثلث على المسطرة وهـي ثابتـة، وبالتـالي فـإن الخطـوط الناتجـة  -4

عن تحرك ضلع المثلث القائم 

المنسوبین 
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  :ولشرح هذه الطریقة نذكر المثالین التالیین    

ـــال رقـــم  متـــرًا والواقعـــة بـــین  100، 75، 50احســـب موقـــع المناســـیب  ) :1(مث

  ) . 30(، شكل رقم  م 112، 27المنسوبین 

  :لحساب المناسیب المذكورة نتتبع الخطوات التالیة  :الحل 

  . م 27سم على المسطرة عند المنسوب 27نضع الرقم  -1

ـــة القائمـــة  -2 ـــى یصـــنع ضـــلع الزاوی ـــى المســـطرة حت ـــث عل الضـــلع (نحـــرك المثل

ســم  112عنــد الــرقم  م 112مــع المســطرة ومـارًا بالمنســوب  عمودیــاً خطــًا ) الحـر

علـــى المســـطرة، ونظـــرًا ألنـــه یتعـــذر التعامـــل مـــع مســـاطر طویلـــة فـــي مثـــل هـــذه 

سـم علـى المسـطرة، نجعـل  2.7عند الـرقم  م 27الحاالت، فإننا نضع المنسوب 

الحـر یتعامـد على حافة ضلع الزاویة القائمـة  م 112الخط الواصل من منسوب 

 م 10سـم علـى المسـطرة یعـادل 1على المسطرة، بمعني أن كـل سم  11.2 عند

  .بین المنسوبین )رأسي(

یصـل نثبت المسطرة على الوضع السابق ونحرك المثلث القائم الزاویة حتى  -3

علــى المســطرة، ثــم نضــع نقطــة ) 5(ضــلع الزاویــة القائمــة فــي المثلــث إلــى الــرقم 

  . م 50فة ضلع الزاویة القائمة لتكون موقع المنسوب بین المنسوبین عند حا

نحــرك المثلــث فــي نفــس االتجــاه دون أن نحــرك المســطرة حتــى یصــل ضــلع  -4

 . م 75 الزاویة عند حافة ضلع الزاویة القائمة لتكون موقع المنسوب

نســتمر فــي تحریــك المثلــث علــى المســطرة حتــى یصــل ضــلع الزاویــة القائمــة  -5

  .بین المنسوبین  م 100على المسطرة لیحدد موقع المنسوب ) 10(إلى الرقم 

  :من المثال السابق نجد اآلتي 

 2.7   أدنى منسوب( )رأسي( م 27    على المسطرةسم. (  

 5  المنسوبین على الخط الواصل بین )رأسي(         م50  سم على المسطرة. 

 



  .حساب المناسیب المتساویة باستخدام المسطرة والمثلث
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حساب المناسیب المتساویة باستخدام المسطرة والمثلث): 30(شكل رقم 

 

شكل رقم 
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 7.5 علـــى الخــط الواصـــل بـــین  )رأســي( م 75    سم على المسطرة

  .المنسوبین

 10علـــــــــى الخـــــــــط الواصـــــــــل بـــــــــین  )رأســـــــــي( م100    سم على المسطرة

  .المنسوبین

 11.2أعلى منسوب( ،)رأسي( م 112    سم على المسطرة. (  

، والواقعـــة بـــین م 60، 40، 20حـــدد موقـــع المناســـیب المتســـاویة  ) :2(مثـــال 

  ).30(، شكل رقم م 17و66المنسوبین 

 )رأسـي( م 5سـم علـى المسـطرة یقابـل 1تم في هذا المثال اعتبـار أن كـل : الحل

قیمــــة الفاصــــل  م 20ســــم علــــى المســــطرة تقابــــل 4بــــین المنســــوبین، أي أن كــــل 

  .الرأسي

  : نجد م 66و17بعد وضع المسطرة في وضعها المناسب مع المثلث والمنسوبین

  سم على المسطرة3.4عند الرقم  م 17یقع المنسوب.  

  ســـــم علـــــى 13.2عنـــــد الـــــرقم  م 66یتعامـــــد الخـــــط الواصـــــل مـــــن منســـــوب

  .المسطرة

  بعد تحریك المثلث القائم الزاویة على المسطرة یتبین اآلتي:  

ســـــم علـــــى 4مـــــع ضـــــلع الزاویـــــة القائمـــــة عنـــــد الـــــرقم  م 20یقـــــع المنســـــوب  -1

  .المسطرة

ــــد الــــرقم  م 40یقــــع المنســــوب  -2 ــــى  8مــــع ضــــلع الزاویــــة القائمــــة عن ســــم عل

  .المسطرة

ـــرقم  م 60ویقـــع المنســـوب  -3 ـــى 12مـــع ضـــلع الزاویـــة القائمـــة عنـــد ال ســـم عل

 .المسطرة

، كـــذلك ةدریبیـــنمـــاذج مختلفـــة مـــن لوحـــات المناســـیب الت) 31(یوضـــح الشـــكل   

 .  یوضح المتدرب اسم الظاهرة أو الظاهرات التي توضحها كل منها



  . ة
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ةتدریبی لوحات مناسیب): 31(شكل رقم 

 



  

تعتبر برامج الحاسوب المستخدمة في مجال الخرائط أسهل الطرق في رسم 

الخرائط الكنتوریة، وأدقها في العمل، ومن البرامج المستخدمة في رسم خطوط 

GIS)Geography information 

عددة ، وألن هذه البرامج مت

األغراض، وأیقوناتها كثیرة، فإنه یوجد برنامج آخر متخصص في رسم الخرائط 

 . Surfer 14، ویوجد منه نسخ متجددة، وآخرها 

وهو برنامج من البرامج المتخصصة باألعمال المساحیة، ویستخدم في 

ساب الكمیات سواء عمل الخرائط الكنتوریة، وحساب میل سطح األرض، وح

، كما یكننا من )اختالف في المنسوب
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  :استخدام الحاسوب في رسم خطوط الكنتور

تعتبر برامج الحاسوب المستخدمة في مجال الخرائط أسهل الطرق في رسم 

الخرائط الكنتوریة، وأدقها في العمل، ومن البرامج المستخدمة في رسم خطوط 

 Geography informationالكنتور برنامج نظم المعلومات الجغرافیة

system وبرنامج األوتوكاد ،Auto Cadوألن هذه البرامج مت ،

األغراض، وأیقوناتها كثیرة، فإنه یوجد برنامج آخر متخصص في رسم الخرائط 

، ویوجد منه نسخ متجددة، وآخرها Surferالكنتوریة، هو برنامج 

وهو برنامج من البرامج المتخصصة باألعمال المساحیة، ویستخدم في 

عمل الخرائط الكنتوریة، وحساب میل سطح األرض، وح

اختالف في المنسوب(من مستوى واحد،  أو من مستویین 

 .3dرؤیة الشكل 

 

استخدام الحاسوب في رسم خطوط الكنتور

تعتبر برامج الحاسوب المستخدمة في مجال الخرائط أسهل الطرق في رسم    

الخرائط الكنتوریة، وأدقها في العمل، ومن البرامج المستخدمة في رسم خطوط 

الكنتور برنامج نظم المعلومات الجغرافیة

system

األغراض، وأیقوناتها كثیرة، فإنه یوجد برنامج آخر متخصص في رسم الخرائط 

الكنتوریة، هو برنامج 

وهو برنامج من البرامج المتخصصة باألعمال المساحیة، ویستخدم في      

عمل الخرائط الكنتوریة، وحساب میل سطح األرض، وح

من مستوى واحد،  أو من مستویین 

رؤیة الشكل 
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  :خطوات العمل علیه 

ونخرج من  Copy، ثم نضغط  Editومن قائمة  Excelننسخ من ملف -1

  .الملف 

  . Newنختار  File،ثم من قائمة  Surferنفتح برنامج -2

وبعد فتح صفحة مشابهة تمامًا  ،Work book sheetنختار  Newومن  -3

فیها، ومن  Excelلینسخ ملف  Paste، ثم نعمل للصفحة  Excelلصفحات 

 Typeمن  Data،ویحفظ على شكل  Save Asنضغط على  Fileقائمة 

name  تحت اسم الملف.  

  . Plot 1نختار  Windowومن قائمة -4

  . OKثم  X-Y-Z ، ثم نختار ترتیبDataنختار  Gridومن قائمة -5

ولرسم الملف على شكل نقط إحداثیات على الطبیعة وذلك من قائمة  -6

Map  ومنها نختارPosit  

  .فیتم رسمه  OKثم  Dataونختار منها اسم الملف بامتداد 

، Contourنختار  Mapأما لو أردنا رسمه على شكل خطوط كنتور فمن -7

  .اإلحداثیات ثم نرسم خطوط الكنتور للملف على نقاط 

 Fileأما لو أردنا رسم خطوط الكنتور بعیدًا عن  رسم النقاط فندخل على قائمة 

ومنها نختار  Mapثم اختیار قائمة  Plotثم نختار  Newومنها نختار 

Contour .  

، Mapلخطوط الكنتور، نختار قائمة  3Dأما لرسم الملف بشكل مجسم  -8

   surfer 13واجهة برنامج ) 32( یوضح الشكل رقم. 3D Viewومنها نختار 

  
   



surfer 13 .  

الكنتوریــة وتمثلــت  نـاقش هــذا الفصــل بعــض المبـادئ األساســیة للخریطــة

هـــذه المبـــادئ خصـــائص خطـــوط الكنتـــور، والفاصـــل الرأســـي بینهـــا، ثـــم حســـاب 

الفاصل الرأسي ریاضیًا، كمـا نـوقش فیـه قیـاس مناسـیب خطـوط الكنتـور بالنسـبة 

ثـم ُدرسـت أنــواع خطـوط الكنتـور وأهمیتهـا وكیفیـة رســمها 
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surfer 13واجهة برنامج ): 32(شكل رقم 

  

نـاقش هــذا الفصــل بعــض المبـادئ األساســیة للخریطــة

هـــذه المبـــادئ خصـــائص خطـــوط الكنتـــور، والفاصـــل الرأســـي بینهـــا، ثـــم حســـاب 

الفاصل الرأسي ریاضیًا، كمـا نـوقش فیـه قیـاس مناسـیب خطـوط الكنتـور بالنسـبة 

ثـم ُدرسـت أنــواع خطـوط الكنتـور وأهمیتهـا وكیفیـة رســمها . لمسـتوى سـطح البحـر

  .یطیة من لوحة المناسیب بالطرق الریاضیة والتخط

 

  
  

  :خاتمة 

نـاقش هــذا الفصــل بعــض المبـادئ األساســیة للخریطــة  

هـــذه المبـــادئ خصـــائص خطـــوط الكنتـــور، والفاصـــل الرأســـي بینهـــا، ثـــم حســـاب 

الفاصل الرأسي ریاضیًا، كمـا نـوقش فیـه قیـاس مناسـیب خطـوط الكنتـور بالنسـبة 

لمسـتوى سـطح البحـر

من لوحة المناسیب بالطرق الریاضیة والتخط
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  الفصل الثالث

  الخریطة الكنتوریةقراءة 

  .انحدارات سطح األرض – 1

  .المناطق المرتفعة – 2

  .األودیة والمناطق المنخفضة – 3

  .ظاهرات أخرى – 4
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  الفصل الثالث

  قراءة الخریطة الكنتوریة

  :مقدمة 

التضاریسیة عن طریق قـیم تظهر الخریطة الكنتوریة البعد الرأسي للظاهرات     

مناســیب خطــوط الكنتــور، هــذا ، باإلضــافة إلــى البعــد األفقــي لهــا، وحتــى یمكــن 

التعــرف علــى الظــاهرات التضاریســیة ال بــد مــن اإللمــام الكامــل باللغــة الكنتوریــة 

ــــــور( ــــــتالءم مــــــع الظــــــاهرات )خصــــــائص خطــــــوط الكنت ، وتحویلهــــــا إلــــــى لغــــــة ت

  .التضاریسیة التي توضحها 

تحلیــل وتفســیر الخریطــة الكنتوریــة علــى عــدة مقومــات منهــا، جــودة ویتوقــف    

الخریطــة الكنتوریــة، ســواًء كانــت فنیــة تتعلــق بصــناعة الخریطــة ورســمها، أو دقــة 

المناسیب التي رسـمت منهـا خطـوط الكنتـور، حیـث تكـون التعـاریج واالنحنـاءات 

ــــى الشــــكل ا ــــدل المســــافات بینهــــا والتــــداخالت فیهــــا عل ــــي أقــــرب للواقــــع، لت لحقیق

  . للظاهرات التضاریسیة 

ولتســــهیل التعــــرف علــــى الظــــاهرات التضاریســــیة، فــــي هــــذا الفصــــل، قســــمت    

التضاریس إلى فئات تمثلت في انحدارات سطح األرض، والمناطق المرتفعة، ثم 

  .المناطق المنخفضة، وتضاریس منوعة أخرى 

  :انحدارات سطح األرض : أوًال 

 Uniformتبعـًا لشـكلها إلـى انحـدار منـتظم  تقسـم انحـدارات سـطح األرض    

Slope  وانحــدار مقعــر ،Concave Slope  وانحــدار محــدب ،Convex 

Slope ثــم انحـــدار متوســـط ،Moderate Slope وانحـــدار شـــدید ،Steep 

Slope ، إلى تنقسموبصورة أكثر تفصیًال فإن انحدارات سطح األرض:  

وتشمل انحدار محدب بسیط  :Convex Slopes االنحدارات المحدبة -أ

Gentle Convex Slopeوانحدار محدب ، Convex Slope وانحدار ،
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 Very، ثم انحدار محدب واضح Definite Convex Slopمحدب واضح 

Definite Convex Slope وأخیرًا االنحدار المحدب األكثر انحدارًا ،The 

Most Definite Convex Slope عادة مناطق  ، تمثل االنحدارات المحدبة

) االنتظام(مرتفعة، بارزة، ومنها التركیبیة، وتلك الناتجة عن التعریة، والمثالیة 

  .في خطوط الكنتور تكون نادرة على سطح األرض

بــنفس الطریقــة الســابقة تــم  :  Concave Slopes االنحــدارات المقعــرة -ب

منـاطق منخفضـة ، وتمثـل االنحـدارات المقعـرة تقسیم هذه االنحدارات إلى أنواعها

عــادة، ومـــن أشـــهرها الظــاهرات البركانیـــة الخاصـــة المخــاریط البركانیـــة، لكـــن قـــد 

  . .یتدخل الصخر في تكوینها

علـى شـكل االنحـدارات مـن خـالل  بالتعرففي هذا المجال  نقوموسوف   

 الخریطــة، وتوزیــع المناســیب، وتكــون علــى خطــوط الكنتــور علــىالمســافات بــین 

  :النحو التالي 

  :Uniform Slope  حدار المنتظماالن-1

یخــــص ســــطح األرض الــــذي ینحــــدر ألعلــــي أو ألســــفل بدرجــــة انحــــدار   

واحدة من أول نقطة إلى آخر نقطة على طول خط االنحدار، وبتطبیق خاصیة 

ــــور، نجــــد  ــــین خطــــوط الكنت ــــور علــــى المســــافات ب ــــین خطــــوط الكنت المســــافات ب

) 33(بتباعـدها، یوضـح شـكل الخریطة متساویة، ویزید االنحدار بتقاربهـا، ویقـل 

االنحدار المنتظم، ویعتبر االنحدار المنتظم قلیًال علـى سـطح األرض، إذ یـرتبط 

ذلك بالمثالیات الصخریة، ولما كانت مقاومة الصخر تتباین من منطقة ألخرى، 

فـإن االنحــدارات الناتجــة عــن ذلــك تكـون مختلفــة، وبالتــالي ال ینــتج عنهــا انحــدار 

  .منتظم



  .نماذج من االنحدار المنتظم
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نماذج من االنحدار المنتظم): 33(شكل رقم 

  

 



  

هــذا، ویعتبــر االنحــدار الرأســي حیــث تتطــابق خطــوط الكنتــور علــى بعضــها 

إحـــدى حـــاالت االنحـــدار المنـــتظم، ویظهـــر فـــي حـــاالت عدیـــدة، منهـــا الجـــروف 

البحریــــة، الحافــــات الصــــخریة واالنكســــاریة، جوانــــب األودیــــة وبخاصــــة حافــــات 

   .نماذج منها

  .المنتظم
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هــذا، ویعتبــر االنحــدار الرأســي حیــث تتطــابق خطــوط الكنتــور علــى بعضــها 

إحـــدى حـــاالت االنحـــدار المنـــتظم، ویظهـــر فـــي حـــاالت عدیـــدة، منهـــا الجـــروف 

البحریــــة، الحافــــات الصــــخریة واالنكســــاریة، جوانــــب األودیــــة وبخاصــــة حافــــات 

نماذج منها) 34(االنحناءات النهریة، وغیرها، یوضح الشكل 

المنتظم الرأسي نماذج من االنحدار): 34(رقم شكل 

  

  

 

هــذا، ویعتبــر االنحــدار الرأســي حیــث تتطــابق خطــوط الكنتــور علــى بعضــها    

إحـــدى حـــاالت االنحـــدار المنـــتظم، ویظهـــر فـــي حـــاالت عدیـــدة، منهـــا الجـــروف 

البحریــــة، الحافــــات الصــــخریة واالنكســــاریة، جوانــــب األودیــــة وبخاصــــة حافــــات 

االنحناءات النهریة، وغیرها، یوضح الشكل 



  

یظهر االنحدار غیر المنتظم عنـدما تتغیـر درجـة انحـدار سـطح األرض مـن 

نقطة إلى أخرى على طول خط االنحدار، ویعني ذلك أن المسافات بین خطوط 

تزیـــد أو تـــنقص بـــین كـــل خطـــین مـــن خطـــوط الكنتـــور 

انحـــدار ســـطح األرض 

 ویعـود ذلـك إلـى ،شـائعة 

 ّعـدة ةجیومورفولوجیـتبعًا لمتغیـرات 

لصــــخر، والتركیــــب الجیولــــوجي، والعملیــــات الجیومورفولوجیــــة التــــي 

وغالبـــًا مـــا یظهـــر ســـطح األرض المكـــون مـــن هـــذا 

ــــى  ــــة ومقعــــرة متجــــاورة، ویــــدل وجــــوده عل االنحــــدار فــــي صــــورة انحــــدارات محدب

یعرف أیضًا باالنحدار القبابى، وفیه تتغیر درجـة انحـدار سـطح األرض مـن 

إلــى انحــدار شــدید عنــد المناســیب 

وفیــــه تــــزداد المســــافة بــــین خطــــوط الكنتــــور علــــى الخریطــــة 
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  :Variable Slope االنحدار غیر المنتظم

یظهر االنحدار غیر المنتظم عنـدما تتغیـر درجـة انحـدار سـطح األرض مـن 

نقطة إلى أخرى على طول خط االنحدار، ویعني ذلك أن المسافات بین خطوط 

تزیـــد أو تـــنقص بـــین كـــل خطـــین مـــن خطـــوط الكنتـــور  بـــلالكنتـــور ال تتســـاوى، 

انحـــدار ســـطح األرض ) 35(یوضـــح شـــكل رقـــم حســـب درجـــة االنحـــدار بینهمـــا، 

شـائعة  ظاهرة عدم انتظام سـطح األرضوتبدو . غیر المنتظم

تبعًا لمتغیـرات و  ،تأثره بعوامل التعریة من منطقة إلى أخرى

لصــــخر، والتركیــــب الجیولــــوجي، والعملیــــات الجیومورفولوجیــــة التــــي منهــــا نــــوع ا

وغالبـــًا مـــا یظهـــر ســـطح األرض المكـــون مـــن هـــذا . تحـــدث علـــى ســـطح األرض

ــــى  ــــة ومقعــــرة متجــــاورة، ویــــدل وجــــوده عل االنحــــدار فــــي صــــورة انحــــدارات محدب

  .اختالف نوع الصخر في المنطقة بتغیر درجة االنحدار

  : Convex Slope االنحدار المحدب

یعرف أیضًا باالنحدار القبابى، وفیه تتغیر درجـة انحـدار سـطح األرض مـن 

إلــى انحــدار شــدید عنــد المناســیب ) المناســیب األعلــى(انحــدار بطــئ عنــد القمــة 

وفیــــه تــــزداد المســــافة بــــین خطــــوط الكنتــــور علــــى الخریطــــة ). الســــفوح(األدنــــى 

 

االنحدار غیر المنتظم-2

یظهر االنحدار غیر المنتظم عنـدما تتغیـر درجـة انحـدار سـطح األرض مـن     

نقطة إلى أخرى على طول خط االنحدار، ویعني ذلك أن المسافات بین خطوط 

الكنتـــور ال تتســـاوى، 

حســـب درجـــة االنحـــدار بینهمـــا، 

غیر المنتظم

تأثره بعوامل التعریة من منطقة إلى أخرى

منهــــا نــــوع ا

تحـــدث علـــى ســـطح األرض

ــــى  ــــة ومقعــــرة متجــــاورة، ویــــدل وجــــوده عل االنحــــدار فــــي صــــورة انحــــدارات محدب

اختالف نوع الصخر في المنطقة بتغیر درجة االنحدار

االنحدار المحدب-3

یعرف أیضًا باالنحدار القبابى، وفیه تتغیر درجـة انحـدار سـطح األرض مـن    

انحــدار بطــئ عنــد القمــة 

األدنــــى 



المســـافات تـــدریجیًا بـــین 

خطوط الكنتور كلما اتجهنـا ألسـفل، أي نحـو المناسـیب األقـل، یكثـر هـذا النـوع 

علــى جوانــب الــتالل القبابیــة الناریــة، وأحیانــًا الملحیــة، أو فــي بعــض الظــاهرات 

نمــــاذج مــــن ) 36(یوضــــح شــــكل رقــــم 

، ویكـــون ســـطح األرض فـــي مثـــل هـــذا االنحـــدار 

.  

  

  ).القبابى(
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المســـافات تـــدریجیًا بـــین تـــدریجیًا كلمـــا اتجهنـــا ألعلـــى، أو العكـــس، بحیـــث تقـــل 

خطوط الكنتور كلما اتجهنـا ألسـفل، أي نحـو المناسـیب األقـل، یكثـر هـذا النـوع 

علــى جوانــب الــتالل القبابیــة الناریــة، وأحیانــًا الملحیــة، أو فــي بعــض الظــاهرات 

یوضــــح شــــكل رقــــم  .المرتفعــــة التــــي تشــــكلها عوامــــل التعریــــة

، ویكـــون ســـطح األرض فـــي مثـــل هـــذا االنحـــدار )القبابیـــة(االنحـــدارات المحدبـــة 

  .بارزًا، أي مرتفعاً 

.االنحدار غیر المنتظم): 35(شكل رقم 

(نماذج من االنحدار المحدب ): 36(شكل رقم 

 

تـــدریجیًا كلمـــا اتجهنـــا ألعلـــى، أو العكـــس، بحیـــث تقـــل 

خطوط الكنتور كلما اتجهنـا ألسـفل، أي نحـو المناسـیب األقـل، یكثـر هـذا النـوع 

علــى جوانــب الــتالل القبابیــة الناریــة، وأحیانــًا الملحیــة، أو فــي بعــض الظــاهرات 

المرتفعــــة التــــي تشــــكلها عوامــــل التعریــــة

االنحـــدارات المحدبـــة 

بارزًا، أي مرتفعاً 
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مــن یظهــر االنحــدار المقعــر علــى ســطح األرض عنــدما تتغیــر درجــة انحــداره 

االنحـــدار البطـــيء عنـــد المناســـیب األقـــل إلـــى االنحـــدار الشـــدید نحـــو المناســـیب 

وفیـه تقـل المسـافة بـین خطـوط الكنتــور علـى الخریطـة تـدریجیًا كلمـا اتجهنــا 

ألعلــى، أو العكــس، بحیــث تــزداد المســافات تــدریجیًا بــین خطــوط الكنتــور كلمــا 

یكثــر هــذا النــوع علــى جوانــب الــتالل 

ــــة، أو فــــي بعــــض الظــــاهرات المرتفعــــة التــــي تشــــكلها عوامــــل  المخروطیــــة الناری

  ). المخروطیة(نماذج من االنحدارات المقعرة 

وقــد تعمــل االختالفــات الصــخریة فــي المنطقــة، وتحــت تــأثیر عوامــل التعریــة 

  ).المخروطي
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  :Concave Slopeاالنحدار المقعر

یظهــر االنحــدار المقعــر علــى ســطح األرض عنــدما تتغیــر درجــة انحــداره 

االنحـــدار البطـــيء عنـــد المناســـیب األقـــل إلـــى االنحـــدار الشـــدید نحـــو المناســـیب 

  

وفیـه تقـل المسـافة بـین خطـوط الكنتــور علـى الخریطـة تـدریجیًا كلمـا اتجهنــا 

ألعلــى، أو العكــس، بحیــث تــزداد المســافات تــدریجیًا بــین خطــوط الكنتــور كلمــا 

یكثــر هــذا النــوع علــى جوانــب الــتالل  اتجهنــا ألســفل، أي نحــو المناســیب األقــل،

ــــة، أو فــــي بعــــض الظــــاهرات المرتفعــــة التــــي تشــــكلها عوامــــل  المخروطیــــة الناری

نماذج من االنحدارات المقعرة ) 37(یوضح شكل رقم 

وقــد تعمــل االختالفــات الصــخریة فــي المنطقــة، وتحــت تــأثیر عوامــل التعریــة 

  .على خلق مثل هذا النوع من االنحدارات

المخروطي(نماذج من االنحدار المقعر ): 37(شكل رقم 

 

االنحدار المقعر-4

یظهــر االنحــدار المقعــر علــى ســطح األرض عنــدما تتغیــر درجــة انحــداره    

االنحـــدار البطـــيء عنـــد المناســـیب األقـــل إلـــى االنحـــدار الشـــدید نحـــو المناســـیب 

  .األكثر 

وفیـه تقـل المسـافة بـین خطـوط الكنتــور علـى الخریطـة تـدریجیًا كلمـا اتجهنــا      

ألعلــى، أو العكــس، بحیــث تــزداد المســافات تــدریجیًا بــین خطــوط الكنتــور كلمــا 

اتجهنــا ألســفل، أي نحــو المناســیب األقــل،

ــــة، أو فــــي بعــــض الظــــاهرات المرتفعــــة التــــي تشــــكلها عوامــــل  المخروطیــــة الناری

یوضح شكل رقم  .التعریة

وقــد تعمــل االختالفــات الصــخریة فــي المنطقــة، وتحــت تــأثیر عوامــل التعریــة    

على خلق مثل هذا النوع من االنحدارات



100 

 

  :High Landsالمناطق المرتفعة : ثانیًا 

شكل خطوط كنتوریة تظهر المناطق المرتفعة عادة في الخرائط الكنتوریة في    

الطویل غالبًا، وتتشابه المناطق المرتفعة في خطـوط الكنتـور  حلقیة مع امتدادها

ــــب  ــــة، مــــع اخــــتالف ترتی التــــي تمثلهــــا مــــع األحــــواض، فكالهمــــا حلقــــات كنتوری

  :، وأهم ما یمیزها المناسیب على خطوط الكنتور

التــــي یختلـــف شـــكل الحلقــــات الكنتوریـــة بـــاختالف شــــكل المنـــاطق المرتفعـــة   -أ 

، مــــع احتفاظهـــــا تمثلهــــا، فقـــــد تكــــون أقـــــرب إلــــى الشـــــكل الــــدائري أو االســـــتطالة

  . .بخصائص خطوط الكنتور سابقة الذكر

  .تتزاید مناسیب هذه الحلقات للداخل نحو المناطق المرتفعة  -ب 

تتحـــدد تعـــاریج وانحنـــاءات الحلقـــات الكنتوریـــة بنـــاًء علـــى طبیعـــة العملیـــات   - ج 

  .التي تعرضت لها الظاهرات التضاریسیة التي تمثلها  ةالجیومورفولوجی

تزیــــد أو تــــنقص المســــافات بــــین حلقـــــات خطــــوط الكنتــــور بنــــاًء علــــى نـــــوع   -د 

  .االنحدار الذي یمثلها

  :ویمكن تتبع المناطق المرتفعة في الخرائط الكنتوریة على النحو التالي

  :Uniform Hills  التالل المنتظمة -1

ـــتالل المنتظمـــة     فـــي الخـــرائط الكنتوریـــة فـــي صـــورة خطـــوط كنتوریـــة تظهـــر ال

 أن المسافات بـین) 38(حلقیة تتساوى المسافات بینهما، ویظهر من الشكل رقم 

علــى مســتوى المقارنــة للنقــاط المنــاظرة لهــا علــى ســطح األرض  خطــوط الكنتــور

ورغم أن هذه حقیقة كنتوریة إال أن وجود مثل هذه التالل فـي الطبیعـة . متساویة

، وٕان ومــا یتــأثر بــه مـن فعــل عوامــل التعریــة ،وذلــك لتــدخل عامــل الصـخر قلیـل،

وجدت فإنها تكون صغیرة في الحجم، أو قد یوجد االنحدار المنتظم علـى جانـب 

  .دون جانب، وبین عدد محدود من خطوط الكنتور

  



  .نماذج من التالل منتظمة االنحدار
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نماذج من التالل منتظمة االنحدار): 38(شكل رقم 
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  :Domic Hillsالتالل القبابیة -2

وتختلـف أنواعهـا  ،تتمیز التالل القبابیة بوجود انحدارات محدبـة علـى جوانبهـا   

 في الطبیعـة حسـب تكوینهـا فمنهـا قبـاب الثنیـات المحدبـة فـي الصـخور الرسـوبیة

Anticline Domes  والناتجــة عــن تطــور االلتــواءات المحدبــة، وتتمیــز بأنهــا

وتتمیز ، Salt Domesواسعة االمتداد وانحداراتها بطیئة، ومنها القباب الملحیة 

ـــاب البركانیـــة  Volcanic Domesباتســـاع القســـم األعلـــى، ومنهـــا أیضـــًا القب

الناتجـــة عـــن تجمـــع الالفـــا البركانیـــة اللزجـــة، ومنهـــا مـــا هـــو نـــاتج عـــن تصـــلب 

  .Intrusive Rocksلصخور الناریة المتدخلة ا

وتظهـر الــتالل القبابیــة فــي شــكل خطـوط كنتوریــة حلقیــة تزیــد المســافات بینهــا    

النقطتــــین المســــافات بــــین ویالحــــظ أن المســــافة بــــین . تــــدریجیًا بزیــــادة المنســــوب

نماذج من ) 39(خطوط الكنتور تتناسب طردیًا مع المناسیب، یوضح شكل رقم 

  .قبابیةالتالل ال

  : Conical Domes  التالل المخروطیة -3

 Concave Slopesتتمیـــز جوانـــب الـــتالل المخروطیـــة بانحـــدارات مقعـــرة    

وتوجد هذه التالل في الطبیعة نتیجة الختالفـات صـخریة، أو لتـراكم الالفـا بفعـل 

  .خروجها من البراكین مكونة المخاریط البركانیة 

شــكل خطــوط كنتوریــة حلقیــة تقــل المســافات وتظهــر الــتالل المخروطیــة فــي    

ـــي أن  ـــادة منســـوب الـــتالل، حیـــث یزیـــد االنحـــدار أیضـــًا، بمعن بینهـــا تـــدریجیًا بزی

، المسافات بین خطوط الكنتور تتناسـب عكسـیًا مـع قیمـة منسـوب سـطح األرض

تكثر مثل هذه الـتالل أو الجبـال فـي منـاطق المخـاریط البركانیـة، أو فـي منـاطق 

ـــم تتفـــاوت فیهـــا مق ) 40(اومـــة الصـــخر لفعـــل عوامـــل التعریـــة، یوضـــح شـــكل رق

   .نماذج من التالل المخروطیة

  



  .التالل والجبال القبابیة
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التالل والجبال القبابیةنماذج من ): 39(شكل رقم 

 



  

  .التالل والجبال المخروطیة
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التالل والجبال المخروطیةنماذج من ): 40(شكل رقم 
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  :Knollالربوة  -4

انحدار سطح األرض في جزء ما منه، وال  عبارة عن مناطق مرتفعة تعترض   

فـي ظــاهرة تضاریسـیة معینــة، بـل تتواجــد  )القمـم الكاذبــة(  الربــوات یشـترط وجـود

ـــد مـــن الظـــاهرات التضاریســـیة، وتظهـــر الربـــوات فـــي صـــورة  ـــى جوانـــب العدی عل

بـین الخطـوط الكنتوریـة التـي تمثـل انحـدار سـطح ) مقفلـة(خطوط كنتوریـة حلقیـة 

وقد ُیمثلها خط كنتور مقفل واحد أو أكثر، وأهم مـا یمیـز . ااألرض في ظاهرة م

یوضـح شـكل رقـم  الربوات أن منسوب قاعدتها أعلى من منسـوب سـطح المقارنـة

وتأخــذ القمــم الكاذبـــة أشــكاًال مختلفـــة منهــا القبابیـــة، والمخروطیــة، وغیـــر  .)41(

، وعوامـل المنتظمة، ویتحكم فیها عوامل مختلفـة منهـا نـوع الصـخر، والجیولوجیـا

  .التشكیل الخارجیة

تظهر القمم الكاذبة منفردة أو متعددة، وعنـدما تكـون كثیـرة غالبـًا مـا تتفـاوت     

هــذا، وقــد تكــون الحلقــات التــي تمثلهــا شــدیدة . فــي الحجــم، والمســاحة، واالرتفــاع

التعـــرج، أو قـــد تكـــون بســـیطة االنحنـــاء، ویـــتحكم فـــي ذلـــك نشـــاط عمـــل عوامـــل 

  .التعریة

  :Salient of Spur)  البروز(النتوء -5

غالبـــًا مـــا ( النتـــوء أراضـــي مرتفعـــة تمتـــد بـــین أراضـــي منخفضـــة مـــن الجـــانبین   

، وبـــذلك فـــإن خطـــوط الكنتـــور التـــي تمثلـــه تتـــداخل فیهـــا المناســـیب )تكـــون أودیـــة

 )42(، شـــكل رقـــم األكثـــر فـــي األقـــل  فیمـــا یتعلـــق بخصـــائص خطـــوط الكنتـــور 

ویحمــل النتــوء اســم الظــاهرة األم الموجــود فیهــا، حیــث یعتبــر ظــاهرة تضاریســیة 

، Main Featureویتبع ظاهرة تضاریسـیة رئیسـیة  ، Under Featureفرعیة 

، وٕاذا كـان Mountain spurفـإذا كـان البـروز ضـمن جبـل یسـمي بـروز جبلـي 

لّـي ، وفي التل یسمي بـروز كPlateau Spur في الهضبة یسمي بروز هضبي

Hill Spurأما إذا كان البروز بین األودیة فیسمي بروز ما بین األودیة ،Inter 

fluve Spur )تكثــر البــروزات فــي المنــاطق الجبلیــة )أراضــي مــا بــین األودیــة ،

والتي لها نصیب جید مـن األمطـار ، حیـث تنحـدر المیـاه علـى جوانـب المنـاطق 

  .المرتفعة ، وینشط النحت



  .القمم الكاذبة
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القمم الكاذبةمن نماذج ): 41(شكل رقم 

  

 



  .)النتوءات
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النتوءات(البروزات نماذج من ): 42(شكل رقم 
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  : Plateausالهضاب -6

تتمیــز جوانبهــا باالنحــدار الشــدید، أمــا  واســعة الســطح، هــي منــاطق مرتفعــة    

، حیــــث یشــــكل )43(، شــــكل رقــــم فــــإن المناســــیب تتقــــارب) الســــطح(عنــــد القمــــة 

  :وتتمیز خطوط الكنتور الممثلة لها باآلتيمساحة كبیرة منها، 

تتقـــــارب خطـــــوط الكنتـــــور علـــــى جوانـــــب الهضـــــبة، إذ یـــــرتبط ذلـــــك بشـــــدة   - أ

  .االنحدار

فـــي صـــورة حلقـــة كنتوریـــة مقفلـــة حیـــث ) األعلـــى(یظهـــر آخـــر خـــط كنتـــور   - ب

التـي تمـر  ةالجیومورفولوجیویتوقف شكل الهضبة على المرحلة  ،السطح المتسع

  :بین نوعینفیها، وهنا یجب أن نمیز 

ویقصــد بهــا الهضــبة التــي لــم تتقطــع جوانبهــا بواســطة  :الهضــبة البســیطة   - أ

خطـــوط ) تـــداخالت(عوامـــل التعریـــة ال ســـیما المائیـــة منهـــا، لـــذلك تقـــل تعرجـــات 

أن خــط الكنتــور  أیضــاً ویالحــظ  ،الكنتــور الممثلــة للجوانــب، وتبــدو شــبه مســتقیمة

ویالحـظ مناسیبها ،  تتباینوالذي یحدد سطح الهضبة یحشر منطقة متسعة جدًا 

ــــي یقــــل  كــــذلك أن الظــــاهرات التضاریســــیة الموجــــودة علــــى ســــطح الهضــــبة والت

، وتعتبــــر ال تظهــــر فــــي الخریطــــة الكنتوریــــة الفتــــرة الكنتوریــــة للخریطــــةارتفاعهــــا 

الهضاب البسیطة صغیرة في عمرها الجیولـوجي مقارنـة بالهضـاب الناضـجة، إذ 

  .كلما زاد تقطع الجوانب والسطحكلما زادت مدة نحت عامل التعریة 

وهــي الهضــبة التــي عملــت علیهــا عوامــل التعریــة فتــرة  :الهضــبة الناضــجة  - ب

طویلــة مــن الــزمن، بحیــث قطعــت جوانبهــا، وقّللــت مســاحة ســطحها، أو قطعتــه، 

 :وبذلك فإنه في مثل هذه الهضاب یالحظ 

ة، تزیــد تعرجــات وتــداخالت خطــوط الكنتــور الممثلــة لجوانبهــا، وتبــدو واضــح -1

بحیث تمتـد رؤوس االنحنـاءات نحـو السـطح فـي المنـاطق المنخفضـة منهـا، ألن 

  .األنهار تعمل على تقلیل الفارق الرأسي بین طرفي المجري
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  .الهضابنماذج من ): 43(شكل رقم 
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قــد یتكــون ســطح الهضــبة مــن أكثــر مــن حلقــة كنتوریــة، ال ســیما وأن عوامــل  -2

  .طریق عملیة النحت  التعریة تقطع هذا السطح عن

  :ظاهرات تضاریسیة مرتبطة بالهضاب-ج

  :یرتبط بالهضاب عدد من الظاهرات التضاریسیة الثانویة، منها   

  :  Fault Scraps اریةساالنكالحافات -1

نكســـاریة شـــدیدة االنحـــدار، وتظهـــر خطـــوط اتتمیــز بعـــض الهضـــاب بحافـــات    

الكنتـور التــي تمثلهــا فـي صــورة خطــوط كنتوریــة شـبه مســتقیمة، والمســافات بینهــا 

صغیرة جدًا، وقد تتطابق، وهذا داللة على وجود مسافات رأسیة، في حین تتمیز 

، )األغوار(في الطبیعة بعدم التناسق الصخري، وتتقطع بواسطة األودیة العمیقة 

تحــت أقــدامها، وتكــون أراضــي مــا بــین   Alluvialجــد مــراوح ارســابیة تو  كــذلك

حافات البحر المیـت، ) 44(یوضح شكل رقم  .األودیة على هذه الحافات ضیقة

وهي حافات انكساریة، تعتبر جزء من امتداد األخـدود اإلفریقـي، وهـي انكسـارات 

  . أخدودیة سلمیة

  : Isolated Hillsالمنعزلة  )الجبال(  التالل -2

وهي تالل متباعدة تتواجد على أسطح الهضاب، وقد یعـود تكوینهـا إلـى فعـل    

، وٕاذا كانــت Volcanic Hills (Steptoe) ، وتســميالالفــاالبــراكین وتــراكم 

 الالفــاالهضــاب بركانیــة النشــأة فــإن ســطحها یكــون مخروطیــًا نظــرًا لتــوالي تــراكم 

ــــى Structural Hills  المتدفقة، وقد تكون التالل تركیبیة ، ویعــــود تكوینهــــا إل

لـــذلك فـــإن  ،االختالفـــات الصـــخریة وتقطـــع ســـطح الهضـــبة بفعـــل عوامـــل التعریـــة

شكل التالل الموجودة على أسطح الهضاب إما یكون قبابیًا أو مخروطیـًا حسـب 

المنعزلــة، ) الجبــال( نمــاذج مــن الــتالل ) 45(یوضــح شــكل رقــم  ،أصــل التكــوین

ة كثیرًا نظرًا ألنها توجد على أسـطح الهضـاب أو وغالبًا ما تكون مناسیبها مرتفع

  .المناطق المرتفعة



  .فلسطین -
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-الحافات االنكساریة للبحر المیت): 44(شكل رقم 

 

شكل رقم 



  .المنعزلة
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المنعزلة) الجبال(التالل نماذج من ): 45(شكل رقم 
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 المتباعـــدة، المنعزلـــة ویتواجـــد علـــى هضـــاب فلســـطین عـــدد مـــن الـــتاللهــذا،     

جــزء كبیــر منهــا مخروطــي الشــكل حیــث ارتــبط تكوینهــا  تعــرف بجبــال فلســطین

ومـن أمثلتهـا فـي فلسـطین،  وتعرف محلیـًا باسـم تـالل، بامتداد األخدود اإلفریقي،

، تــل )م1018(، تــل ســعیر )م1020(، تــل خلــة بطــرخ )م1016(تــل العاصــور 

  .وغیرها ) م838(دورا 

  : Mountainsالجبال -7

  :الموجودة على سطح األرض باآلتي تتمیز الجبال    

الكبیـر، فهــي النتیجـة النهائیـة لحركـات إلتوائیــة  القوسـياالمتـداد الطـولي أو   -أ 

موجبــة أثــرت علــى الصــخور الرســوبیة، لــذلك فــإن خطــوط الكنتــور التــي تمثلهــا 

  .تتمیز بامتدادها الطولي الذي یتالءم مع امتدادها

حلقــات الكنتــور تتزایــد بســرعة  تتمیــز بارتفاعهــا الكبیــر، لــذلك فــإن مناســیب  -ب 

نحو الداخل، وترسم هذه الخطوط بفاصل رأسي كبیـر عـادة، إذ أن هـذا الفاصـل 

  .یتناسب طردیًا مع مناسیب سطح األرض

یكون االنحدار كبیرًا على جوانبها، لذلك فإن المسافات بین خطوط الكنتور   - ج 

  .الممثلة لها تكون صغیرة

  :تالیة في الخرائط الكنتوریةویمكن أن نمیز أنواع الجبال ال   

وتتمیــز بتقــارب  : Narrow mountainالقمــة  ) حــادة(جبــال ضــیقة  -1

حیـــث یضـــیق ســـریعًا كلمـــا ارتفعنـــا  ،خطـــوط الكنتـــور فـــي االمتـــداد العرضـــي لهـــا

ألعلى نحو القمة، وتتمیز كـذلك بشـدة انحـدار الجوانـب، وتكـون خطـوط الكنتـور 

  .الممثلة لها متقاربة جدًا وشبه مستقیمة

ـــال واســـعة  -2 وتتمیـــز بتباعـــد  :Wide mountainالقمـــة ) عریضـــة(جب

خطـــوط الكنتـــور فـــي االمتـــداد الطـــولي للحلقـــات الكنتوریـــة التـــي توضـــح القمـــة ، 

مقلوبــًا مــع اتســاع قاعدتــه وضــیقة  (U) ویشــبه قطاعهــا العرضــي شــكل حــرف
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 واجــدتتوال تكــون جوانبهــا شــدیدة االنحــدار كــالنوع الســابق، و  ،تــدریجیًا نحــو القمــة

  .على قمتها بعض التالل المنعزلة 

تمیز بوجود قمتـین مـع ی : Mountain with two crestsجبل بقمتین  -3

وقـد تكــون هـذه القمــم  ،امتـداده الطـولي، ویفصــل بینهمـا منـاطق منخفضــة نسـبیًا 

  .مخروطیة أو قبابیة حسب تكوینها والعوامل التي ساهمت في تشكیلها

بتقطــع القمـــة  یتمیــز :Multi crest Mountainجبــل متعــدد القمـــم  -4

األصلیة إلى أكثر من قمتین في امتداده الطولي، وغالبًا ما تؤثر عوامل التعریـة 

واالمتـداد، وتتمیـز  على السالسل الجبلیة، لتقطعها إلى قمـم تختلـف فـي االرتفـاع

االلتواءات المحدبة في الصخور الرسوبیة بمثل هذا المظهر نظرًا لتأثرها بعوامل 

یة ال سیما المائیة، أما األنهار المنحـدرة بجـوار جوانـب هـذه الجبـال فتعـرف التعر 

، حیـث تجـري علـى Subsequent streams  (secondary) باألنهـار التالیـة

 Strikeطــول المنخفضــات الموازیــة لهــذه الجبــال أي فــي اتجــاه خــط المضــرب

Line  . نمـاذج مختلفـة مـن الجبـال مختلفـة التسـمیات، ) 46(یوضح الشكل رقـم

  .حسب القمم واالتساع

  :القمم الجبلیة الهرمیة 

تتواجد هذه القمم في المرتفعات التي تتجمد علیها المیاه، والتي تخرج منها 

، ویرتبط بها ظاهرات تضاریسیة منها Glaciers) الثالجات(األنهار الجلیدیة 

، وتتمیز بشدة االنحدار نحو القمم، في Corrie / Cams  الجلیدیةالحلبات 

، من حین أن قاعدتها عمیقة ومقعرة ، وتمثل بدایة األنهار الجلیدیة نحو القمم

أشهر هذه القمم ما هو موجود أعلى الجبال األلبیة في أوروبا وأسیا وأمریكا، 

الجلیدیة، یوضح شكل كما یتفرع منها السیوف الجبلیة التي تفصل بین الحلبات 

     .نماذج منها)  47(رقم 
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  .الجبالنماذج من ): 46(شكل رقم 
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  .الظاهرات الجلیدیة الجبلیة

  

(Arêtes وهـي أراضـي ،

الجلیدیة، وتبقي قمة هذه الجبال في 

لـــذلك فـــإن خطـــوط الكنتـــور التـــي تمیـــز هـــذه المنـــاطق 

تكون تداخالت الكنتـور فـي منـاطق الحـواجز السـیفیة ضـیقة وتتجـه رؤوس 

عــــادة مــــا تكــــون فــــي اتجــــاه األودیــــة 

وتكــون المســافات بینهــا صــغیرة جــدًا نظــرًا لشــدة انحــدار جوانبهــا، كمــا 
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الظاهرات الجلیدیة الجبلیةنماذج من ): 47(شكل رقم 

  

 Arêtesالحـواجز السـیفیة (ویـرتبط بهـا أیضـًا السـیوف الجبلیـة 

الجلیدیة، وتبقي قمة هذه الجبال في ضیقة وشدیدة التضرس تفصل بین األنهار 

لـــذلك فـــإن خطـــوط الكنتـــور التـــي تمیـــز هـــذه المنـــاطق  ،Hornصـــورة قـــرن جبلـــي

  :تتمیز باآلتي 

تكون تداخالت الكنتـور فـي منـاطق الحـواجز السـیفیة ضـیقة وتتجـه رؤوس 

عــــادة مــــا تكــــون فــــي اتجــــاه األودیــــة (انحناءاتهــــا نحــــو المنــــاطق األقــــل منســــوبًا 

وتكــون المســافات بینهــا صــغیرة جــدًا نظــرًا لشــدة انحــدار جوانبهــا، كمــا   )

  .أنها تكون متعرجة داللة على شدة تضرسها

 

ویـرتبط بهـا أیضـًا السـیوف الجبلیـة 

ضیقة وشدیدة التضرس تفصل بین األنهار 

صـــورة قـــرن جبلـــي

تتمیز باآلتي 

تكون تداخالت الكنتـور فـي منـاطق الحـواجز السـیفیة ضـیقة وتتجـه رؤوس - 1 

انحناءاتهــــا نحــــو المنــــاطق األقــــل منســــوبًا 

)الجلیدیــة

أنها تكون متعرجة داللة على شدة تضرسها



تنحني خطوط الكنتور بین الحواجز السیفیة نحو المناسیب األعلى لتوضـح 

ــــور فــــي منطقــــة  ــــین خطــــوط الكنت ــــل المســــافة تــــدریجیًا ب ، وتق

فــي المناســیب األعلــى مــن مناســیب 

الحلبــات الجلیدیــة والحــواجز الســیفیة، وتتــداخل خطــوط الكنتــور حــول هــذه القمــم 

  .)48(، شكل رقم 
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تنحني خطوط الكنتور بین الحواجز السیفیة نحو المناسیب األعلى لتوضـح 

ــــات  ــــور فــــي منطقــــة الجلیدیــــةالحلب ــــین خطــــوط الكنت ــــل المســــافة تــــدریجیًا ب ، وتق

  .على االنحدارات المقعرة التي تمثلهااالنحناءات داللة 

فــي المناســیب األعلــى مــن مناســیب ) القمــم الهرمیــة(تظهــر القــرون الجبلیــة 

الحلبــات الجلیدیــة والحــواجز الســیفیة، وتتــداخل خطــوط الكنتــور حــول هــذه القمــم 

، شكل رقم تبعًا لتداخالت الحلبات الجلیدیة والحواجز السیفیة

  .جبلیة هرمیةقمة ): 48(شكل رقم 

  

 

تنحني خطوط الكنتور بین الحواجز السیفیة نحو المناسیب األعلى لتوضـح  -2

ــــات  الحلب

االنحناءات داللة 

تظهــر القــرون الجبلیــة - 3

الحلبــات الجلیدیــة والحــواجز الســیفیة، وتتــداخل خطــوط الكنتــور حــول هــذه القمــم 

تبعًا لتداخالت الحلبات الجلیدیة والحواجز السیفیة



:  

وهــو الخــط الــذي یصــل بــین أعلــى المناســیب علــى طــول المنــاطق المرتفعــة 

وبالتالي فهو الخط الفاصل بـین أحـواض األنهـار المنحـدرة علـى جـانبي السلسـلة 

یقســـم المیـــاه المنحـــدرة علـــى الجـــانبین، ویســـمي هـــذا الخـــط 

، وفي معظم المرتفعات ال یكون خط 

تقسیم المیاه مستقیمًا بل ینحني وفقًا ألعلى المناسـیب، ویسـیر فـي االتجـاه العـام 

 ، ومنـــه نوعـــان رئیســـي، وثـــانوي، ویتواجـــد الـــرئیس علـــى جـــدود

  .ظاهرات مرتبطة بالجبال
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: )49(، شكل رقم ظاهرات تضاریسیة مرتبطة بالجبال

  :Water divide  خط تقسیم المیاه

وهــو الخــط الــذي یصــل بــین أعلــى المناســیب علــى طــول المنــاطق المرتفعــة 

وبالتالي فهو الخط الفاصل بـین أحـواض األنهـار المنحـدرة علـى جـانبي السلسـلة 

یقســـم المیـــاه المنحـــدرة علـــى الجـــانبین، ویســـمي هـــذا الخـــط الجبلیـــة، بمعنـــي أنـــه 

Watershed    أوWater parting وفي معظم المرتفعات ال یكون خط ،

تقسیم المیاه مستقیمًا بل ینحني وفقًا ألعلى المناسـیب، ویسـیر فـي االتجـاه العـام 

، ومنـــه نوعـــان رئیســـي، وثـــانوي، ویتواجـــد الـــرئیس علـــى جـــدودللسالســـل الجبلیـــة

   .أحواض األودیة

ظاهرات مرتبطة بالجبال نماذج من): 49(شكل رقم 

  

  

  

 

ظاهرات تضاریسیة مرتبطة بالجبال-6

خط تقسیم المیاه -أ

وهــو الخــط الــذي یصــل بــین أعلــى المناســیب علــى طــول المنــاطق المرتفعــة    

وبالتالي فهو الخط الفاصل بـین أحـواض األنهـار المنحـدرة علـى جـانبي السلسـلة 

الجبلیـــة، بمعنـــي أنـــه 

 Watershedباسم

تقسیم المیاه مستقیمًا بل ینحني وفقًا ألعلى المناسـیب، ویسـیر فـي االتجـاه العـام 

للسالســـل الجبلیـــة

أحواض األودیة
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وعنــد رســم خــط تقســیم المیــاه یــتم التوصــیل بــین رؤوس انحنــاءات حلقــات 

روافد المرتبة (هي أراضي منخفضة نسبیًا تصل بین أعالي األودیة 

التي تجري في اتجاهین متضادین، ولكنه أعلى منسوباً من هذه 

یوجد بین أي منطقتین مرتفعتین وقد تكون هذه المناطق ضمن الهضاب أو 

غالبًا ما تمتد الممرات طولیًا في اتجاه االمتـداد الطـولي لروافـد األودیـة التـي 

122 

وعنــد رســم خــط تقســیم المیــاه یــتم التوصــیل بــین رؤوس انحنــاءات حلقــات 

  .خطوط الكنتور التي تبین القمم وعادة ما تكون متجاورة

  :Passالممر 

هي أراضي منخفضة نسبیًا تصل بین أعالي األودیة 

التي تجري في اتجاهین متضادین، ولكنه أعلى منسوباً من هذه 

  -:ویتمیز الممر باآلتي. 

یوجد بین أي منطقتین مرتفعتین وقد تكون هذه المناطق ضمن الهضاب أو 

  .ل المثالالجبال أو أراضي ما بین األودیة على سبی

غالبًا ما تمتد الممرات طولیًا في اتجاه االمتـداد الطـولي لروافـد األودیـة التـي 

  .تقع على جانبها

 

وعنــد رســم خــط تقســیم المیــاه یــتم التوصــیل بــین رؤوس انحنــاءات حلقــات هــذا، 

خطوط الكنتور التي تبین القمم وعادة ما تكون متجاورة

الممر -ب

هي أراضي منخفضة نسبیًا تصل بین أعالي األودیة    

التي تجري في اتجاهین متضادین، ولكنه أعلى منسوباً من هذه )األولي

. األراضي

یوجد بین أي منطقتین مرتفعتین وقد تكون هذه المناطق ضمن الهضاب أو  -1

الجبال أو أراضي ما بین األودیة على سبی

غالبًا ما تمتد الممرات طولیًا في اتجاه االمتـداد الطـولي لروافـد األودیـة التـي  -2

تقع على جانبها
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تتمیز األراضي المحیطة بـالممر باالنحـدار الشـدید، لـذلك تتقـارب المسـافات  -3

  .بین خطوط الكنتور فیها

لیـا ومنهـا  ومن أمثلة الممرات الموجودة في العـالم تلـك الموجـودة شـمال إیطا     

Brenner Pass  ویقـع بـین إیطالیـا والنمسـا، وSimplon Pass  وGreat 

and Little St. Bernard Passes   وتقع بین إیطالیا وسویسرا، وأیضًاMt. 

Cenis Pass ویقع بین إیطالیا وفرنسا.  

  :Saddle )السرج(الرقبة  -ج

نســبیًا، إال أن الممــر فــي كونهــا أراضــي منخفضــة ) الســرج(تشــبه الرقیــة   

  -:أهم ما ُیمیزها

تفصــل بــین قمتــین جبلیتــین، ویعنــي ذلــك أنــه یــرتبط وجودهــا بالمنــاطق التــي  -1

  .بها قمم جبلیة

لــذلك ال یشــترط فیهــا  )روافــد المرتبــة األولــي  (ال تصــل بــین أعــالي األودیــة  -2

  .االمتداد الطولي مع اتجاه امتداد األودیة

واألودیــة ) الســهول(المنخفضــة  یكــون منســوبها أعلــى مــن منســوب المنــاطق -3

  .الموجودة بین القمم الجبلیة

وفــي الخریطــة الكنتوریــة تكــون تــداخالت خطــوط الكنتــور األقــل منســوبًا فــي     

األكبــر منســوبًا واضــحة فــي الممــرات نتیجــة لنحــت األنهــار المنحــدرة مــن منــاطق 

  .الممرات 

  :Gorgeالخانق  -د

بـــین كتلتـــین جبلیتـــین، ولیســـت قمـــم الخـــانق منطقـــة منخفضـــة جـــدًا وتفصـــل     

  -:جبلیة، ویمكن  التعرف علیها في الخریطة الكنتوریة باآلتي

یحـــــد الخـــــانق خطـــــا كنتـــــور یحمـــــالن نفـــــس المنســـــوب، ویحـــــدّدان المنـــــاطق  -1

  .المرتفعة التي تقع على جانبي الخانق
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یكـــون منســـوب الخـــانق قریبـــًا مـــن منســـوب األراضـــي المنخفضـــة المحیطــــة  -2

  .الواقعة على جانبیهبالكتل الجبلیة 

ال تفصــل الخوانــق بــین أدویــة نهریــة بــالرغم مــن أن المنطقــة الوســطي منهــا و  - 3

 . مرتفعة نسبیًا بالنسبة لمناسیب الخانق

  :Re-entrant الثغرة -هـ

عبارة عن منطقة منخفضة نسبیًا تقع بین بروزین، ویدل وجـود الثغـرات علـى    

حیــث تتــداخل خطــوط الكنتــور األقــل نشــاط نســبي للتعریــة المائیــة فــي مناطقهــا، 

منســــوبًا فـــــي خطـــــوط الكنتـــــور األكثــــر منســـــوبًا، بمعنـــــي أن رؤوس االنحنـــــاءات 

البسیطة لخطوط الكنتور فیهـا تكـون فـي اتجـاه المنـاطق األكثـر منسـوبًا، وتـرتبط 

  .الثغرات بمعظم جوانب الظاهرات التضاریسیة المرتفعة

  :Questa الكویستا -8

، أي یعــود وجودهــا إلــى Structural Featureتركیبیــة الكویســتا ظــاهرة     

اختالف الطبقات الصخریة في التكوینات الصخریة المائلة، وهي منطقة مرتفعة 

تتباین انحـداراتها، فعنـد مكشـف الطبقـة الصـخریة األكثـر مقاومـة لعوامـل التعریـة 

، لــذلك یكـون االنحــدار بطیئــاً  اللینــةیكـون االنحــدار شــدیدًا، وعنـد مكشــف الطبقــة 

  -:فإن خطوط الكنتور التي تمثلها تتمیز باآلتي

تظهــر خطــوط الكنتــور فــي صــورة خطــوط كنتوریــة حلقیــة تقــل المســافات بینهــا -أ

  .في جهة وتزید في الجهة المقابلة

تتقارب خطوط الكنتور فـي الجانـب شـدید االنحـدار والمسـمى حافـة الكویسـتا -ب

Questa Ridgeالمقاومة(ریة الصلبة ، حیث یوجد مكشف الطبقة الصخ .(  

تتباعــد خطــوط الكنتــور فــي الجانــب بطــئ االنحــدار والمســمي ظهــر الكویســتا -ج

، حیــث یوجــد مكشــف الطبقــة  Longitudinalوالــذي یمثــل البعــد الطــولي لهــا

، هــذا وتكثــر الكویســتات فــي الطبقــات الصــخریة المائلــة، والتــي الصــخریة اللینــة

ـــــى أن  تكـــــون الطبقـــــة الصـــــخریة المقاومـــــة تتفـــــاوت فیهـــــا مقاومـــــة الصـــــخر، عل

  ).50(شكل رقم .ألعلى



.  
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.نماذج من الكویستات): 50(شكل رقم 
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 The Questaتظهـر أعلـى خطـوط كنتـور فیهـا والتـي تمثـل قمـة الكویسـتا  -د

crest كنتوریة مقفلة ، وقد تكـون أكثـر مـن حلقـة كنتوریـة مقفلـة  في صورة حلقة

  .مقطعة إلى كتل صخریة صغیرة المساحة إذا كانت قمة الكویستا 

  : یرتبط بمناطق الكویستات عدة أنواع من األنهار، هي -هـ 

وهــي األنهــار التــي تجــري  :Consequent streams األنهــار األصــلیة -1

فــي اتجــاه میــل الطبقــات، تجــري مــن أعلــي الكویســتات نحــو أدنــي منســوب فیهــا 

، أو قد تجري بـین الكویسـتات فـي )ظهر الكویستا(على امتداد البعد الطولي لها 

  .وال یشترط وجود هذه األنهار في الكویستات فقط. نفس االتجاه

وهـــي األنهـــار التـــي تجـــري  :Subsequent streamsاألنهـــار التالیـــة  -2

موازیــة لخــط مضــرب میــل الطبقــات الصــخریة، وبــذلك فــإن هــذه األنهــار تجــري 

، والممتــد Transverse extentكویســتات  لل) األفقــي(موازیــة للبعــد العرضــي 

  . The Questa  Flanksبین جناحي الكویستا

وهي األنهار التي تجري في  : Obsequent streamsاألنهار العكسیة  -3

اتجاه معاكس لمیل الطبقات الصخریة، وعادة مـا تجـري هـذه األودیـة نحـو أدنـي 

أنـــواع األنهـــار المرتبطـــة ) 51(، یوضـــح شـــكل رقـــم منســـوب فـــي حافـــة الكویســـتا

  .بالكویستات

  :Low Landsالمناطق المنخفضة   :ثالثًا 

  -:في حالتین تظهر خطوط الكنتور التي تمثل المناطق المنخفضة   

تداخالت لخطوط الكنتور، بحیث تتداخل خطوط الكنتـور األقـل منسـوبًا : األولي

فــي خطــوط الكنتــور األكثــر منســوبًا، أي تكــون رؤوس انحناءاتهــا نحــو المنــاطق 

الظـاهرات التضاریسـیة  مـن المرتفعة، وتعتبر األودیة بـاختالف أشـكالها وأنواعهـا

  لتداخالت على جوانب المناطق المرتفعة بكافة ، تكثر هذه االتي ُتمثل هذا النوع

  



  .األنهار المرتبطة بالكویستات
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أنواعهـــــا وأشـــــكالها بـــــدرجات متفاوتـــــة مـــــن االنحنـــــاءات لرؤوســـــها، بحیـــــث تبـــــدأ 

  . تداخالتها من جوار خطوط التقسیم، وتنتهي عند مستوى قاعدتها

فـــي صـــورة خطـــوط كنتوریـــة حلقیـــة مقفلـــة بحیـــث یقـــل منســـوبها  هانجـــد: الثانیـــة

تدریجیًا نحو الداخل، وخیر مثال لهذا النوع المنخفضات بأشـكالها وأنواعهـا مثـل 

  .المنخفضات الصحراویة والبحیرات والبحار الداخلیة والبحار والمحیطات

 وتشـــبه خطـــوط الكنتـــور فـــي هـــذا النـــوع خطـــوط الكنتـــور التـــي تمثـــل المنـــاطق   

ــــاطق  المرتفعــــة، إال أن الفــــرق بینهمــــا فــــي مناســــیب خطــــوط الكنتــــور، ففــــي المن

  .المرتفعة تزید المناسیب للداخل، وفي المنخفضات تقل المناسیب للداخل 

  -:ویمكن تتبع المناطق المنخفضة في الخریطة الكنتوریة على النحو التالي   

  :Riversاألنهار  -1

ـــد     علـــى ســـطح األرض قاطعـــة قمـــم وجوانـــب األنهـــار منخفضـــات طولیـــة تمت

المنـــــــاطق المرتفعـــــــة كالجبـــــــال والهضـــــــاب وغیرهـــــــا، ومنحـــــــدرة نحـــــــو المنـــــــاطق 

  .الخاصة بها Level Bases المنخفضة، ثم إلى مستویات القاعدة

ویمكـــن التعـــرف علـــى األودیـــة النهریـــة بســـهولة فـــي الخریطـــة الكنتوریـــة، ففـــي    

نیـة، تتجـه رؤوس انحناءاتهـا نحــو مناطقهـا تظهـر خطـوط الكنتـور متداخلــة ومنح

ـــاطق المرتفعـــة، وتتـــداخل فیهـــا خطـــوط الكنتـــور األقـــل منســـوبًا فـــي خطـــوط  المن

الكنتور األكثر منسوبًا، ومما یسهل على قارئ الخریطة الكنتوریة التعرف علیهـا 

  .مجاریها المرسومة عادة باللون األزرق

الكنتوریـة یجـب أن نـذكر  وقبل تفصیل األنواع المختلفة لألنهار فـي الخریطـة   

  -:المالحظات التالیة

ن یإذا لم یكن خط المجري مرسومًا فإنه یمكن رسـمه عـن طریـق التوصـیل بـ  -أ 

رؤوس انحنـــاءات خطـــوط الكنتــــور فـــي التــــداخالت الدالـــة علیــــه، علـــى أن یمــــر 

المجـري فــي منتصـف المســافة بــین خـط الكنتــور قبــل انحنائـه، ورغــم أن المجــري 

، وترســـم ســبة لموقعـــه، إال أنــه یـــدل علــى خـــط الجریــان النهـــريیكــون تقریبیـــًا بالن

األنهـــار بـــاللون األزرق علـــى أن یـــزداد ســـمك الخـــط الـــذي یمثلهـــا تـــدریجیًا كلمـــا 

 .اتجهنا نحو مستوى القاعدة داللة على زیادة كمیة الجریان
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إذا كانـت انحنــاءات خطـوط الكنتــور شـدیدة، أي تصــنع زاویـة حــادة صــغیرة،   -ب 

االنحنـــــاءة، فـــــإن المجـــــري یوّصـــــل بخـــــط متصـــــل لیـــــدل علـــــى رأســـــها عنـــــد رأس 

استمراریة الجریان، وشدة عملیات التعریة التي یقوم بها المجري، وتكون خطوط 

الكنتور متقاربة داللة على شدة انحدار الجوانب والقاع، أما إذا كانـت انحنـاءات 

جــري خطــوط الكنتــور بســیطة، أي تصــنع زاویــة حــادة كبیــرة أو منفرجــة، فــإن الم

  .یوصل بخط متقطع، وتكون خطوط الكنتور متباعدة لتدل على بطء االنحدار 

إذا حصـــر أدنـــى كنتـــور مســـاحة متســـعة مـــن األرض فـــإن ذلـــك یعنـــي وجـــود   - ج 

  .للوادي، وأنه قد كون سهًال فیضیًا  Meandersانحناءات

 حسب تفرعات األدویة، وشكلها ، وانحداراتها، ُیمكن أن نمیز األنواع التالیـةو    

  -:من األنهار في الخرائط الكنتوریة 

  :River with streamsنهر له روافد   -1

تظهـــر منطقـــة حـــوض الـــوادي الـــذي لـــه روافـــد فـــي صـــورة تـــداخالت كنتوریـــة    

متباینــة ومتجــاورة، بمعنــي أنــه یتجــاور تــداخل خطــوط الكنتــور األقــل منســوبًا فــي 

الكنتــــور األكثــــر  مــــع تــــداخالت خطــــوط) وادي(خطــــوط الكنتــــور األقــــل منســــوبًا 

، ویقــل عــدد )نتــوءات أو البــروزاتال(منســوبًا فــي خطــوط الكنتــور األقــل منســوبًا 

مــرات التجــاور بقلــه عــدد الروافــد، وتنتهــي تــداخالت خطــوط الكنتــور الدالــة علــى 

ویظهــر فــي الخریطــة الكنتوریــة تــداخل كنتــوري . األدویــة عنــد خــط تقســیم المیــاه

  ).آخر مرتبة نهریة(واحد للوادي عند مستوي القاعدة 

) التـداخالت(وفي مثل هذه األحواض النهریة تكـون عـادة رؤوس االنحنـاءات    

الكنتوریــة حـــادّة فــي أحـــواض روافــد المراتـــب األولــي والثانیـــة، وذلــك نظـــرًا لزیـــادة 

االنحــدار وشــدة النحــت، فــي حــین تخــف حــدتها كلمــا اتجهنــا نحــو روافــد المراتــب 

  .)52(، شكل رقم  األخیرة
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  : Hanging valleyالوادي المعلق -2

تظهــر األودیـــة المعلقـــة فـــي صـــورة أودیـــة نهریـــة عادیـــة، إال أنهـــا تنتهـــي عنـــد    

مصــــباتها بحافــــات شــــدیدة االنحــــدار، رأســــیة، ویمثــــل هــــذا النــــوع بعــــض الروافــــد 

وقـــد یكـــون  ،الجلیدیـــة، حیـــث االنحـــدار الشـــدید علـــى جوانبهـــاالمتصـــلة باألدویـــة 

  .لالختالفات الصخریة دور في تكوینها

الكنتـور التـي ) أو خـط(ویمكن التعرف علیها في الخریطة الكنتوریة مـن خطـوط 

ـــد مســـتویات القاعـــدة الخاصـــة بهـــا، حیـــث تبـــدو هـــذه  ـــل أدنـــي المناســـیب عن تمث

   .ى الحافة شدیدة االنحدارالخطوط عادة مستقیمة ومتقاربة لتدل عل

  :Glacier valleyالوادي الجلیدي -3

الجبلیــــة المرتفعــــة، أو بالمنــــاطق  یــــرتبط وجــــود األودیــــة الجلیدیــــة بــــالقمم  

البـــاردة، حیـــث تـــنخفض درجـــة الحـــرارة وتتجمـــد المیـــاه، وقبـــل التعـــرف علیهـــا فـــي 

  .  )53(، شكل رقم الخریطة الكنتوریة ال بد أن نذكر أهم خصائصها الطبیعیة

تتمیــز بوجــود جوانــب شــدیدة االنحــدار ناتجــة عــن نحــت الجلیــد الــذي یتحــرك   -أ 

  .كجسم صلب ومحتویًا على الرواسب غیر المنتظمة حیث تسود عملیة النحت

  Glacial Morainesیوجد قاع عـریض تترسـب علیـه الركامـات الجلیدیـة   -ب 

وركامـات ،  End Morainesوالنهائیـة   Lateral Morainesالجانبیـة منهـا

  .وتظهر بعد ذوبان الجلید  Ground moraines القاع 

وهــــــــي منــــــــاطق منخفضــــــــة  Corries  تتصل به من أعلى حلبات جلیدیة  - ج 

  .جوانبها شدیدة االنحدار، وانحداراتها عادة تكون مقعرة نحو القمم الجبلیة

تكـــــون فـــــي Arêtesیفصـــــل بـــــین الحلبـــــات الجلیدیـــــة ســـــیوف جبلیـــــة ضـــــیقة   -د 

  .Mother hornsالجبلیة الهرمیة  مجموعها أطراف القمم

قــد تتصــل بــه روافــد نهریــة معلقــة، یكــون مســتوي قاعــدتها عنــد قــاع الــوادي   - ه 

الجلیدي، وتمثل جوانـب الـوادي الجلیـدي الحافـات شـدیدة االنحـدار التـي أعطتهـا 

 .هذا االسم



  .األودیة الجلیدیة
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مـــن الخریطـــة الكنتوریـــة مـــن خصـــائص خطـــوط ویمكـــن التعـــرف علیهـــا بســـهولة 

  :الكنتور اآلتیة

تكون خطوط الكنتور الممثلة لجوانب الوادي متقاربـة وقلیلـة االنحنـاءات فـي   -أ 

القطـــاع  ویكـــونمتســـعًا ) الـــذي ُیمثـــل القـــاع(حـــین یكـــون أدنـــي خـــط كنتـــور فیـــه 

  . (U)العرضي للوادي الجلیدي على شكل حرف 

تفصــل رؤوس تـــداخالت خطـــوط الكنتــور الحـــادة جـــدًا، واألكثــر منســـوبًا فـــي   -ب 

  . األقل منسوبًا، والتي تمثل رؤوس السیوف الجبلیة بین الحلبات الجلیدیة 

تتجــه رؤوس تــداخالت خطــوط الكنتــور المتســعة، واألقــل منســوبًا فــي األكثــر   - ج 

البًا مـا تقـل المسـافة منسوبًا، والتي تمثل الحلبات الجلیدیة نحو القمم الجبلیة، وغ

تدریجیًا في منطقة التداخالت هذه نحو المناسیب األعلى حیث االنحدار المقعر 

  .لها 

 .قد تظهر البحیرات الصغیرة في وسط الحلبات الجلیدیة بعد ذوبان الجلید  -د 

 :مرتبطة باألودیة النهریة ةجیومورفولوجیظاهرات  - 4

، نذكر )54(باألودیة، شكل رقم تتعدد الظاهرات الجیومورفولوجیة المرتبطة     

  :منها

  : River Meanderاالنحناءة النهریة -أ

ـــدنیا مـــن األدویـــة النهریـــة حیـــث یقـــل  تظهـــر االنحنـــاءات النهریـــة فـــي األجـــزاء ال

یتمیـز القطـاع العرضـي للـوادي ، االنحدار وتنشط عملیة النحت الجانبي لألنهـار

مختلفـــین فــي االنحــدار أحـــدهما النهــري فــي منــاطق االنحنـــاءات بوجــود جــانبین 

والثـاني بطـئ ویسـمي بمنحـدر  Meander cliff شدید ویسمي بحافـة االنحنـاءة

ــذلك یمكــن التعــرف علــى االنحنــاءات Slip of slopeاالنحنــاءة البطــيء  ، ل

  :النهریة في الخریطة من اآلتي 
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تتقارب خطوط الكنتور على الجانب شـدید االنحـدار، وتتباعـد علـى الجانـب  -1

المقابـل حیـث االنحـدار البطـيء، لـذلك فـإن القطـاع العرضـي للـوادي النهـري فــي 

  .منطقة االنحناءة یتمیز بتباین انحداراته على الجانبین

تنحنـــي رؤوس انحنـــاءات خطـــوط الكنتـــور فـــي منطقـــة التـــداخالت الكنتوریـــة  -2

ة الدالــة علــى االنحنــاءة النهریــة فــي اتجــاه المجــري، لــذلك فــإن االنحــدارات الشــدید

  .والبطیئة تتبادل على الجانب النهري الواحد 

  : River Terracesالمصاطب النهریة  -ب

تتمیـز ،  River Sidesتظهر المصاطب النهریة على جوانب الـوادي النهریـة   

كـــل مصـــطبة بوجـــود ســـطح متســـع وبطـــئ االنحـــدار، وحافـــة شـــدیدة االنحـــدار، 

المكونة لها، فقـد تكـون تكتونیـة، وتتعدد أنواع المصاطب النهریة بتعدد األسباب 

أو یكّونهــــــــا نظــــــــام الصــــــــخر، ومنهــــــــا مــــــــا یوجــــــــد بســــــــبب التغیــــــــرات المناخیــــــــة 

البالبوستوســـــینیة، ومنهـــــا المصـــــاطب النهریـــــة غیـــــر الدوریـــــة، ویـــــرتبط بعضـــــها 

وتمیــز المصــاطب النهریــة فــي الخریطــة الكنتوریــة مــن خــالل . باألنهــار الجلیدیــة

ثلـة لجوانـب الـوادي، فتتباعـد خطـوط الكنتــور المسـافات بـین خطـوط الكنتـور المم

لتـــدل علـــى ســـطح المصـــطبة، ثـــم تتقـــارب لتـــدل علـــى حافـــة المصـــطبة النهریـــة، 

ویعنــي وجــود المصــاطب النهریــة تغیــر االنحــدار علــى جــانبي الــوادي مــن بطــئ 

المصطبة النهریة بالطبقة الصخریة  وفي مثل هذه الحالة یتأثر سطح. إلى شدید

بفعـــل التعریـــة النهریـــة، فـــي حـــین تتـــأثر حافـــة المصـــطبة ) ینـــةالل(غیـــر المقاومـــة 

، وبــذلك فــإن فعــل التعریــة )الصــلبة(النهریــة بمكشــف الطبقــة الصــخریة المقاومــة 

، للمزیــد مــن األشــكال النهریــة یكــون متباینــًا بــین ســطح وحافــة المســطبة النهریــة

  .)54(التي توضح ظاهرات مرتبطة باألنهار انظر الشكل رقم 

  



  .باألودیة
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باألودیة ظاهرات مرتبطة نماذج من): 54(م شكل رق 
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  : Knick Pointنقط التجدید  -ج

عنـدها تـزداد سـرعة المجـرى، وتـزداد قوتـه ، هي نقط موجـودة علـى قـاع النهـر   

وقدرته على النحت وحمل الرواسـب، وتتعـدد أنـواع نقـط التجدیـد، فمنهـا مـا یعـود 

، ومنهـا مـا یعـود لنظـام الصـخر ونوعـه،   Base Levelلهبـوط مسـتوي القاعـدة

تنشــــأ نتیجــــة لوجــــود  أووقــــد تنشــــأ عــــن تغیــــر كمیــــة المیــــاه الجاریــــة فــــي النهــــر، 

  .مستویات محلیة على القطاع الطولي للنهر كالبحیرات

وتمیز نقط التجدید في الخریطة الكنتوریة بتقارب خطـوط الكنتـور علـى القـاع    

انحنـــاءات  االنحـــدار الشـــدید، ویـــرتبط هـــذا التقـــارب بـــرؤوسالنهـــري فقـــط، حیـــث 

   .خطوط الكنتور في التداخالت الكنتوریة الدالة على األنهار

  :Water Falls مساقط المیاه -د

علـى قـاع النهـر، ویـدل وجودهـا علــى أن  )الشـالالت( تظهـر المسـاقط المائیـة   

على االختالفات الصخریة  قد أثر ةالجیومورفولوجیالمجري النهري أثناء العملیة 

ساقط المیاه بتتابع م بالنحت الرأسي وكون انحدارًا رأسیًا على قاع النهر، وترتبط

، قــاع الــوادي الطبقــات الصــخریة األفقیــة المقاومــة وغیــر المقاومــة للنحــت النهــري

وتكـون الطبقــة الصـخریة اللینــة أسـفل الطبقــة الصـخریة الصــلبة، وتظهـر خطــوط 

الكنتــور الدالــة علــى مســاقط المیــاه منطبقــة علــى بعضــها فــي نقطــة مــا علــي قــاع 

النهر، كما ویرتبط هذا التطابق برؤوس انحناءات تداخالت خطـوط الكنتـور فـي 

ولي للـوادي فـي منـاطق االنحدار الرأسي في القطاع الط یظهرو  ،منطقة الوادي 

  .المساقط

  : Flood plainالسهل الفیضي  -هـ

یــدل الســهل الفیضــي علــى نشــاط عملیــة الترســیب النهــري، ویبــدأ فــي الظهــور    

في الجزء األوسـط مـن الـوادي نظـرًا لنشـاط عملیتـي النحـت واإلرسـاب، وال یكـون 

سـاحة بالتقـدم نحـو كبیرًا فـي هـذا الجـزء منـه، إال أنـه یـزداد وضـوحًا وكبـرًا فـي الم
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مســتوي القاعــدة، حیــث تــزداد عملیــة النحــت الجــانبي، ویــرتبط بالســهل الفیضــي 

،  Ox-bow lakesمثــل البحیــرات المقتطعــة ةجیومورفولوجیــتكــون ظــاهرات 

  .Natural leveesوالجسور النهریة الطبیعیة

  : River Captureاألسر النهري - و

النضــج لألنهــار، أي عنــدما تتكیــف تحــدث عملیــة األســر النهــري فــي مرحلــة    

ویعنــي األســر النهــري تراجــع أحــد الروافــد . العملیــة النهریــة مــع النظــام الصــخري

علــى الجانــب اآلخــر لخــط تقســیم (نحــو نهــر تــالي آخـر ) الثانویــة(النهریـة التالیــة 

حتــــــى یتصــــــل بــــــه ویحــــــول مجــــــراه إلیــــــه، ویســــــمي هــــــذا الرافــــــد بــــــالنهر ) المیــــــاه

، في حین یعرف النهر الذي قّطع مجراه باسم النهر   Capture streamاألسر

، وهــو النهــر األصــلي علــى الجانــب اآلخــر مــن خــط  Bad headedالمأســور

التقســیم، ویمكــن التعــرف علــى ظــاهرة األســر النهــري فــي الخریطــة الكنتوریــة مــن 

  :اآلتي 

تنحني خطوط الكنتور في منطقة األسر بزاویة شبه قائمة نحـو منـابع النهـر  -1

، وعـــادة مـــا یســـتخدم Elbow of captureي المأســـور، لتبـــین كـــوع  األصـــل

  .التهشیر في هذه المنطقة لتوضیح االنحدارات الشدیدة فیها

تظهر منطقة مرتفعة نسبیًا بـین كـوع األسـر والنهـر المأسـور، وتسـمي بفجـوة  -2

، وقــد ال تظهــر فــي الخریطــة الكنتوریــة إال إذا رســمت Capture Gap  األسر

 . )55(، شكل رقم صغیربفاصل رأسي 

یظهــر الــوادي المأســور فــي صــورة واٍد فصــلي أو جــاف إذا انقطعــت میاهــه  - 3

كلیًا، لذلك ُیرسم في مثل هذه الحالـة بخـط متقطـع ویكـون فـي صـورة واد ضـیق، 

ویســمي هــذا الــوادي باســم . جوانبــه شــدیدة االنحــدار وقــد یســتخدم التهشــیر لبیانهــا

 .Misfit Stream الوادي غیر المتالئم

  



  .األسر النهري
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األسر النهرينماذج من ): 55(شكل رقم 
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  : Basinالحوض  -2

الحـــوض منطقـــة منخفضـــة تحـــاط بجوانـــب شـــدیدة االنحـــدار ومرتفعـــة، ویعـــود    

ــداخل،  ذلــك إلــى أن األدویــة المنحــدرة مــن المرتفعــات المحیطــة بــه تتجــه نحــو ال

  -:ویمكن التعرف على الحوض في الخریطة الكنتوریة من اآلتي 

تظهــر خطــوط الكنتــور التــي تمثلــه فــي صــورة خطــوط كنتوریــة حلقیــة، تشــبه   -أ 

  ).قاع المنخفض(تلك التي تبین المرتفعات وتقل مناسیبها تدریجیًا نحو الداخل 

تتجـــــه رؤوس انحنـــــاءات خطـــــوط الكنتـــــور التـــــي تبـــــین األدویـــــة خـــــارج قـــــاع   -ب 

ات الحـوض، فـي حــین تتجـه رؤوس انحنــاءات خطـوط الكنتـور التــي تمثـل النتــوء

  .وأراضي ما بین األودیة نحو قاع المنخفض

قــد تكــون مناســیب قیعــان األحــواض تحــت منســوب ســطح البحــر، وقــد تكــون   - ج 

عـن ) صـفر(أعلى منه، وٕاذا كانت تجمـع بـین االثنـین یجـب تمییـز خـط الكنتـور 

  .باقي خطوط الكنتور

تمثـــل األحـــواض والمنخفضـــات مســـتویات قاعـــدة محلیـــة لألودیـــة التـــي تتجـــه   -د 

لــــذلك یــــدخل ضــــمن أنواعهــــا البحیــــرات ، والبحــــار الداخلیــــة، والواحــــات، إلیهــــا، 

 .نماذج من األحواض) 56(یوضح شكل رقم . والمنخفضات الصحراویة

 :ظاهرات تضاریسیة أخري : رابعًا   -ه 

 : Marine Cliffالجرف البحري  - 1

یظهـــر الجـــرف البحـــري فـــي صـــورة حافـــة شـــدیدة االنحـــدار أو رأســـیة تشـــرف    

مباشــرة علــى البحــر، وتتعــدد الجــروف فمنهــا مــا یكــون نتیجــة لعملیــات التعریــة، 

ویمكـــن التعـــرف علـــى الجـــروف . ومنهـــا مـــا یكـــون نتیجـــة لنظـــام الصـــخر ونوعـــه

ط كنتــور البحریـة فــي الخریطـة الكنتوریــة مـن تطــابق خطــوط الكنتـور بمــا فیهـا خــ

البحریــة حیــث  نمــاذج مختلفــة مــن الجــروف) 57(، یوضــح شــكل رقــم ) صــفر(

  .تتطابق خطوط الكنتور



  .)الحوضیة(
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(المناطق المنخفضة نماذج من ): 56(شكل رقم 

 

  



  .من الجرف البحري

هـــي حـــواجز ارســـابیة تكونهـــا عملیـــات اإلرســـاب البحریـــة، وقـــد تكـــون حـــواجز 

 ارســـــابیةأو حــــواجز  

وتظهـر الحـواجز البحریـة 

االرســابیة فــي صــورة إرســابات طولیــة تمتــد إمــا موازیــة لخــط الســاحل أو عمودیــة 
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من الجرف البحرينماذج ): 57(شكل رقم 

  : Marine Barsالحواجز البحریة 

هـــي حـــواجز ارســـابیة تكونهـــا عملیـــات اإلرســـاب البحریـــة، وقـــد تكـــون حـــواجز 

 ،Longitudinal Marine Barsطولیــــة  

Transverse Marine Bars ،وتظهـر الحـواجز البحریـة .أو غیـر ذلـك

االرســابیة فــي صــورة إرســابات طولیــة تمتــد إمــا موازیــة لخــط الســاحل أو عمودیــة 

 

الحواجز البحریة  -2

هـــي حـــواجز ارســـابیة تكونهـــا عملیـــات اإلرســـاب البحریـــة، وقـــد تكـــون حـــواجز    

 ارســــابیة

Transverse Marine Barsعرضـیة

االرســابیة فــي صــورة إرســابات طولیــة تمتــد إمــا موازیــة لخــط الســاحل أو عمودیــة 



ویمكــن التعــرف  ،وغالبــًا مــا تكــون محــدودة االرتفــاع، وتحــاط بمیــاه البحــر

علیهـا فـي الخریطـة الكنتوریـة مـن حلقـات خطـوط الكنتـور الطولیـة الموازیـة لخــط 

.  

  

وهـي عبـارة عـن كتـل صـخریة ظلـت 

، وتعتبـر المسـالت بارزة فوق منسوب میاه البحر نتیجة لعملیات التعریة البحریـة

البحریة ظاهرات متبقیة من نحت الحافة الساحلیة، وعادة ما تكون لها قمم حادة 

موعـات، تكـون األبعـد 

عن الحافة الساحلیة هي األصغر، وفي كثیر من الخرائط الكنتوریة توضح بفترة 
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وغالبــًا مــا تكــون محــدودة االرتفــاع، وتحــاط بمیــاه البحــر

علیهـا فـي الخریطـة الكنتوریـة مـن حلقـات خطـوط الكنتـور الطولیـة الموازیـة لخــط 

   ).58(، شكل رقم الساحل أو العمودیة علیه

.حاجز إرسابي بحري ): 58(شكل رقم 

  :Sea Needles  المسالت البحریة

وهـي عبـارة عـن كتـل صـخریة ظلـت  ،Marine Stacksُتسـمي أیضـًا باسـم 

بارزة فوق منسوب میاه البحر نتیجة لعملیات التعریة البحریـة

البحریة ظاهرات متبقیة من نحت الحافة الساحلیة، وعادة ما تكون لها قمم حادة 

موعـات، تكـون األبعـد وقاعدة شبه مستدیرة صغیرة، وقد توجد منفردة، أو فـي مج

عن الحافة الساحلیة هي األصغر، وفي كثیر من الخرائط الكنتوریة توضح بفترة 

   ).استثنائیة(كنتوریة أصغر 

 

وغالبــًا مــا تكــون محــدودة االرتفــاع، وتحــاط بمیــاه البحــر علیــه،

علیهـا فـي الخریطـة الكنتوریـة مـن حلقـات خطـوط الكنتـور الطولیـة الموازیـة لخــط 

الساحل أو العمودیة علیه

المسالت البحریة -3

ُتسـمي أیضـًا باسـم    

بارزة فوق منسوب میاه البحر نتیجة لعملیات التعریة البحریـة

البحریة ظاهرات متبقیة من نحت الحافة الساحلیة، وعادة ما تكون لها قمم حادة 

وقاعدة شبه مستدیرة صغیرة، وقد توجد منفردة، أو فـي مج

عن الحافة الساحلیة هي األصغر، وفي كثیر من الخرائط الكنتوریة توضح بفترة 

كنتوریة أصغر 



لـذلك ُیمكـن التعـرف . 

رة علیها في الخریطة الكنتوریة مـن حلقـات خطـوط الكنتـور شـبه الدائریـة، وصـغی

59.(  

  

توجد المصاطب البحریة أمام میاه البحر في كثیر من المناطق، وهي نوع 

من المصاطب الموجودة على سطح األرض، وجمیعها تتفق في أن لها حافة 

تتقارب فیها خطوط الكنتور، وسطح تتباعد فیه خطوط الكنتور، وأشهر 

جد المصاطب البحریة هي تلك التي تكونت في عصر البلیوستوسین، لكن قد ن

منها التركیبة، أو الناتجة عن نحت عوامل التعریة األخرى غیر میاه البحر، 
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. ویكون االمتداد الرأسـي لهـا أكبـر مـن االمتـداد العرضـي

علیها في الخریطة الكنتوریة مـن حلقـات خطـوط الكنتـور شـبه الدائریـة، وصـغی

59(، شكل رقم المساحة، وتقع داخل میاه البحر أمام الساحل

  .مسالت بحریة ): 59(شكل رقم 

  : Marine terraces المصاطب البحریة

توجد المصاطب البحریة أمام میاه البحر في كثیر من المناطق، وهي نوع 

من المصاطب الموجودة على سطح األرض، وجمیعها تتفق في أن لها حافة 

تتقارب فیها خطوط الكنتور، وسطح تتباعد فیه خطوط الكنتور، وأشهر 

المصاطب البحریة هي تلك التي تكونت في عصر البلیوستوسین، لكن قد ن

منها التركیبة، أو الناتجة عن نحت عوامل التعریة األخرى غیر میاه البحر، 

     .نماذج من المصاطب) 60(یوضح شكل رقم 

 

ویكون االمتداد الرأسـي لهـا أكبـر مـن االمتـداد العرضـي   

علیها في الخریطة الكنتوریة مـن حلقـات خطـوط الكنتـور شـبه الدائریـة، وصـغی

المساحة، وتقع داخل میاه البحر أمام الساحل

المصاطب البحریة – 4

توجد المصاطب البحریة أمام میاه البحر في كثیر من المناطق، وهي نوع    

من المصاطب الموجودة على سطح األرض، وجمیعها تتفق في أن لها حافة 

تتقارب فیها خطوط الكنتور، وسطح تتباعد فیه خطوط الكنتور، وأشهر 

المصاطب البحریة هي تلك التي تكونت في عصر البلیوستوسین، لكن قد ن

منها التركیبة، أو الناتجة عن نحت عوامل التعریة األخرى غیر میاه البحر، 

یوضح شكل رقم 
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  .مصاطب بحریة ): 60(شكل رقم 

 



Geologica  والصــــــــــــــــــخري

مــن جزیــرة إلــى أخــري، إال أنهــا تتشــابه فــي كونهــا مســاحة مــن 

وقـد تقـع الجـزر أمـام السـاحل، وقـد تقـع بعیـدة عنـه 

وتمیـــز الجزیـــرة فـــي الخریطـــة الكنتوریـــة بخطـــوط 

داخل عنــد میــاه البحــر نحــو الــ

، قوسیهوقد تكون الجزر منفردة، أو في صورة سالسل طولیة أو 

أو طولیـــة فإنهـــا تظهـــر فـــي صـــورة حلقـــات كنتوریـــة منفصـــلة 

وتتفـق كــل الحلقــات الكنتوریــة 

ه البحــر تحمــل منســوب 
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  :Island  الجزیرة

Geological رغم أن الجزر تختلف في تكوینها الجیولوجي

Structural   مــن جزیــرة إلــى أخــري، إال أنهــا تتشــابه فــي كونهــا مســاحة مــن

وقـد تقـع الجـزر أمـام السـاحل، وقـد تقـع بعیـدة عنـه  ،األرض محاطة بمیاه البحـر

وتمیـــز الجزیـــرة فـــي الخریطـــة الكنتوریـــة بخطـــوط  ،ضـــمن المیـــاه البحریـــة العمیقـــة

عنــد میــاه البحــر نحــو الــ) صـفر(كنتـور حلقیــة تــزداد مناســیبها مــن منســوب 

وقد تكون الجزر منفردة، أو في صورة سالسل طولیة أو ). قمة الجزیرة

أو طولیـــة فإنهـــا تظهـــر فـــي صـــورة حلقـــات كنتوریـــة منفصـــلة  قوســـیهفـــإذا كانـــت 

وتتفـق كــل الحلقــات الكنتوریــة . ومتجـاورة وتمتــد علــى طـول قوســي أو خــط معــین

ه البحــر تحمــل منســوب فــي مثــل هــذه الحالــة فــي أن أول حلقــة كنتوریــة عنــد میــا

  ).61(، شكل رقم 

  .نماذج من الجزر ): 61(شكل رقم 

  

 

الجزیرة -4

رغم أن الجزر تختلف في تكوینها الجیولوجي   

Structural 

األرض محاطة بمیاه البحـر

ضـــمن المیـــاه البحریـــة العمیقـــة

كنتـور حلقیــة تــزداد مناســیبها مــن منســوب 

قمة الجزیرة(

فـــإذا كانـــت 

ومتجـاورة وتمتــد علــى طـول قوســي أو خــط معــین

فــي مثــل هــذه الحالــة فــي أن أول حلقــة كنتوریــة عنــد میــا

، شكل رقم )صفر(



  

  

طولیــة مكونــة مــن الرمــل والحصــى تجمعــت بفعــل 

اإلرساب البحري، وتتمیـز بأنهـا تتصـل مـن جهـة بالیـابس، وتمتـد الجهـة األخـرى 

في میاه البحر، وغالبًا ما تظهر األلسنة البحریة عند مصبات األنهار والخلجان 

 Straightویدخل ضمن أنواعهـا اللسـان البحـري المسـتقیم  
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  :Marine Spitاللسان البحري

طولیــة مكونــة مــن الرمــل والحصــى تجمعــت بفعــل  إرســاباتوهــو عبــارة عــن 

اإلرساب البحري، وتتمیـز بأنهـا تتصـل مـن جهـة بالیـابس، وتمتـد الجهـة األخـرى 

في میاه البحر، وغالبًا ما تظهر األلسنة البحریة عند مصبات األنهار والخلجان 

ویدخل ضمن أنواعهـا اللسـان البحـري المسـتقیم   ،وفتحات البحیرات

 

اللسان البحري -5

وهــو عبــارة عــن    

اإلرساب البحري، وتتمیـز بأنهـا تتصـل مـن جهـة بالیـابس، وتمتـد الجهـة األخـرى 

في میاه البحر، وغالبًا ما تظهر األلسنة البحریة عند مصبات األنهار والخلجان 

وفتحات البحیرات



Marine Hook واأللســنة ،

، أمــــا إذا كانــــت صــــغیرة 

،  Cuspate Spitومحدودة االمتداد فـي البحـر فتسـمي باللسـان البحـري القرنـي 

ویمكــن التعــرف علیهــا فــي الخریطــة الكنتوریــة مــن خطــوط الكنتــور الطولیــة التــي 

تـد فـي البحـر، وتتمیــز األلسـنة البحریـة عـن الحــوافز االرسـابیة البحریـة فــي أن 

، ویعتبـــر المحـــیط الهـــادي مـــن أكثـــر 

ـــك  ـــف أنواعهـــا، التركیبـــة ، وتل ـــى الجـــزر البحریـــة بمختل البحـــار التـــي تحتـــوي عل

  

هي مصـبات األودیـة الجلیدیـة الغارقـة، وتظهـر فـي صـورة أذرع مائیـة تمتـد 

 Hangingداخل الیابس، وتتمیز بوجود حوائط رأسیة تنحدر إلیها أودیة معلقة 

وتمتد الفیودرات عمودیة على خط الساحل، ویكون قطاعها العرضي 

ـــرة جرینلنـــد،  ـــر ســـواحل النـــرویج، واســـكتلندا، وجزی ، وتعتب
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 Marine Hook) الحظــاف(، واللســان البحــري القوســي 

، أمــــا إذا كانــــت صــــغیرة Marine Composite Spitsالبحریــــة المركبــــة 

ومحدودة االمتداد فـي البحـر فتسـمي باللسـان البحـري القرنـي 

ویمكــن التعــرف علیهــا فــي الخریطــة الكنتوریــة مــن خطــوط الكنتــور الطولیــة التــي 

تـد فـي البحـر، وتتمیــز األلسـنة البحریـة عـن الحــوافز االرسـابیة البحریـة فــي أن 

، ویعتبـــر المحـــیط الهـــادي مـــن أكثـــر یتصـــل بخـــط الســـاحل) صـــفر(خـــط كنتـــور 

ـــك  ـــف أنواعهـــا، التركیبـــة ، وتل ـــى الجـــزر البحریـــة بمختل البحـــار التـــي تحتـــوي عل

  ).62(الناتجة عن عوامل التعریة، شكل رقم 

  .ان بحري لس): 62(شكل رقم 

  :Fiordالفیورد 

هي مصـبات األودیـة الجلیدیـة الغارقـة، وتظهـر فـي صـورة أذرع مائیـة تمتـد 

داخل الیابس، وتتمیز بوجود حوائط رأسیة تنحدر إلیها أودیة معلقة 

Valleys  وتمتد الفیودرات عمودیة على خط الساحل، ویكون قطاعها العرضي

ـــى شـــكل حـــرف ـــرة جرینلنـــد، (U)عل ـــر ســـواحل النـــرویج، واســـكتلندا، وجزی ، وتعتب

 

spits  واللســان البحــري القوســي ،

البحریــــة المركبــــة 

ومحدودة االمتداد فـي البحـر فتسـمي باللسـان البحـري القرنـي 

ویمكــن التعــرف علیهــا فــي الخریطــة الكنتوریــة مــن خطــوط الكنتــور الطولیــة التــي 

تـد فـي البحـر، وتتمیــز األلسـنة البحریـة عـن الحــوافز االرسـابیة البحریـة فــي أن تم

خـــط كنتـــور 

ـــك  ـــف أنواعهـــا، التركیبـــة ، وتل ـــى الجـــزر البحریـــة بمختل البحـــار التـــي تحتـــوي عل

الناتجة عن عوامل التعریة، شكل رقم 

الفیورد  - 6

هي مصـبات األودیـة الجلیدیـة الغارقـة، وتظهـر فـي صـورة أذرع مائیـة تمتـد      

داخل الیابس، وتتمیز بوجود حوائط رأسیة تنحدر إلیها أودیة معلقة 

Valleys

ـــى شـــكل حـــرف عل



ویمكــن التعــرف علیهــا فــي 

تظهر في صورة انحناءات كنتوریة متسعة تمتد رؤوسها في الیابس في حین 

بین خطوط الكنتور التي تبینها متقاربة وذلك نظرًا لالنحدارات 

تنحدر نحوها أودیة نهریة معلقة، ویمكن التعرف علیها بسهولة من خطوط 

  

  .أالسكا 

  

الكثبان الرملیة الهاللیة 

تشبه في شكلها الهالل، لها انحداران، أحدهما بطيء، 

، والثاني شدید، یعرف باسم االنحدار األمامي 

Transverse Dunes،  تتكون حیث

150 

ویمكــن التعــرف علیهــا فــي . ونیوزیلنــدا أهــم المنــاطق التــي تتواجــد فیهــا الفیــودرات

  -:الخریطة الكنتوریة من اآلتي 

تظهر في صورة انحناءات كنتوریة متسعة تمتد رؤوسها في الیابس في حین 

  .تتجه فتحاتها نحو البحر 

بین خطوط الكنتور التي تبینها متقاربة وذلك نظرًا لالنحدارات  تكون المسافة

  .الشدیدة التي تبین جوانبها، إذ أنها أودیة جلیدیة قدیمة

تنحدر نحوها أودیة نهریة معلقة، ویمكن التعرف علیها بسهولة من خطوط 

  ). 63(، شكل رقم الكنتور المستقیمة الممتدة عند مصباتها

أالسكا  - فیورد ویسترن آرم ): 63(شكل رقم 

  :  Sand dunesالكثبان الرملیة 

الكثبان الرملیة الهاللیة ، ویمكن حصر أهمها في تتعدد أنواع الكثبان الرملیة

Barchans Dunes  ،تشبه في شكلها الهالل، لها انحداران، أحدهما بطيء

، والثاني شدید، یعرف باسم االنحدار األمامي )المحدب(یعرف بالسطح العلوي 

Transverse Dunesالكثبان الرملیة العرضیة ومنها  ،

 

ونیوزیلنــدا أهــم المنــاطق التــي تتواجــد فیهــا الفیــودرات

الخریطة الكنتوریة من اآلتي 

تظهر في صورة انحناءات كنتوریة متسعة تمتد رؤوسها في الیابس في حین 

تتجه فتحاتها نحو البحر 

تكون المسافة

الشدیدة التي تبین جوانبها، إذ أنها أودیة جلیدیة قدیمة

تنحدر نحوها أودیة نهریة معلقة، ویمكن التعرف علیها بسهولة من خطوط 

الكنتور المستقیمة الممتدة عند مصباتها

الكثبان الرملیة  – 7

تتعدد أنواع الكثبان الرملیة  

Barchans Dunes

یعرف بالسطح العلوي 

،)المقعر(



على مساحة واسعة من سطح األرض، تغطي الریاح أثناء هبوبها هذه 

ومنها أیضًا . تتكون من كثبان رملیة تتوازى فیها أوجه االنحدارات

تتكون من كثبان طویلة 

الكثبان الرملیة القوسیة 

باللغة )  U( تشبه في شكلها حرف 

 .االنجلیزیة، یساعد في تكوینه النباتات السطحیة، مع وجود اتجاه رئیسي للریاح

تتكون من عدة أذرع رملیة، 

،یشترط في تكوینها أن تهب الریاح من 

Sand Shadows، 

تعترض الریاح المحملة 

وتتفق كل أنواع الكثبان الرملیة في أنها مناطق مرتفعة، بمعني أنها 

تظهر في صورة حلقات كنتوریة، تزداد المناسیب فیها نحو الداخل، وقد تكون 

مع شكل الكثبان الرملیة، لكن ما یمیزها عن 

المناطق المرتفعة األخرى أن الفترة الكنتوریة فیها صغیرة، یوضح شكل رقم 

  .نماذج من الكثبان الرملیة 
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على مساحة واسعة من سطح األرض، تغطي الریاح أثناء هبوبها هذه 

تتكون من كثبان رملیة تتوازى فیها أوجه االنحداراتالمساحة، 

تتكون من كثبان طویلة و  ،Linear Dunes) الطولیة(الكثبان الرملیة الخطیة 

الكثبان الرملیة القوسیة كذلك نجد . االمتداد ومتوازیة، تمتد مع اتجاه الریاح

Parabolic(Blow out) Dunes ،  تشبه في شكلها حرف

االنجلیزیة، یساعد في تكوینه النباتات السطحیة، مع وجود اتجاه رئیسي للریاح

تتكون من عدة أذرع رملیة،  ،Star Dunesالرملیة النجمیة  الكثبانومنها أیضا 

،یشترط في تكوینها أن تهب الریاح من )أعلى منسوب(تمتد من نقطة مركزیة 

Sand Shadowsالجیوب الرملیة وأخیرًا . أكثر من اتجاه لتلتقي في مكان ما

تعترض الریاح المحملة ) حواجز ( تتكون الجیوب الرملیة بسبب وجود عوائق 

وتتفق كل أنواع الكثبان الرملیة في أنها مناطق مرتفعة، بمعني أنها . بالرواسب

تظهر في صورة حلقات كنتوریة، تزداد المناسیب فیها نحو الداخل، وقد تكون 

مع شكل الكثبان الرملیة، لكن ما یمیزها عن  أو طولیة، أو نجمیة، تتفق

المناطق المرتفعة األخرى أن الفترة الكنتوریة فیها صغیرة، یوضح شكل رقم 

  .نماذج منها

نماذج من الكثبان الرملیة ): 64(شكل رقم 

 

على مساحة واسعة من سطح األرض، تغطي الریاح أثناء هبوبها هذه 

المساحة، 

الكثبان الرملیة الخطیة 

االمتداد ومتوازیة، تمتد مع اتجاه الریاح

Parabolic(Blow out) Dunes

االنجلیزیة، یساعد في تكوینه النباتات السطحیة، مع وجود اتجاه رئیسي للریاح

ومنها أیضا 

تمتد من نقطة مركزیة 

أكثر من اتجاه لتلتقي في مكان ما

تتكون الجیوب الرملیة بسبب وجود عوائق 

بالرواسب

تظهر في صورة حلقات كنتوریة، تزداد المناسیب فیها نحو الداخل، وقد تكون 

أو طولیة، أو نجمیة، تتفق متكتلة

المناطق المرتفعة األخرى أن الفترة الكنتوریة فیها صغیرة، یوضح شكل رقم 

نماذج منها) 64(



  

ناقش هذا الفصل األشكال التضاریسیة المختلفة وكیفیة التعرف علیها 

في الخریطة الكنتوریة، وقد قسمت الظاهرات التضاریسیة في هذا الفصل إلى 

انحدارات سطح األرض، والمناطق المرتفعة، ثم المناطق المنخفضة، وأخیرًا 

، أسأل اهرات ظاهرات تضاریسیة منّوعة وذلك لیسهل على القارئ تتبع هذه الظ

اهللا العلي القدیر أن أكون وفقت في طرح هذا الموضع المتشعب، كما أسأل اهللا 

أن تكون الطریقة التي تناولناها في العرض سهلة وتتماشى مع كل مستویات 
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  :خاتمــة 

ناقش هذا الفصل األشكال التضاریسیة المختلفة وكیفیة التعرف علیها 

في الخریطة الكنتوریة، وقد قسمت الظاهرات التضاریسیة في هذا الفصل إلى 

انحدارات سطح األرض، والمناطق المرتفعة، ثم المناطق المنخفضة، وأخیرًا 

ظاهرات تضاریسیة منّوعة وذلك لیسهل على القارئ تتبع هذه الظ

اهللا العلي القدیر أن أكون وفقت في طرح هذا الموضع المتشعب، كما أسأل اهللا 

أن تكون الطریقة التي تناولناها في العرض سهلة وتتماشى مع كل مستویات 

 .القراء األفاضل

 

  

خاتمــة 

ناقش هذا الفصل األشكال التضاریسیة المختلفة وكیفیة التعرف علیها   

في الخریطة الكنتوریة، وقد قسمت الظاهرات التضاریسیة في هذا الفصل إلى 

انحدارات سطح األرض، والمناطق المرتفعة، ثم المناطق المنخفضة، وأخیرًا 

ظاهرات تضاریسیة منّوعة وذلك لیسهل على القارئ تتبع هذه الظ

اهللا العلي القدیر أن أكون وفقت في طرح هذا الموضع المتشعب، كما أسأل اهللا 

أن تكون الطریقة التي تناولناها في العرض سهلة وتتماشى مع كل مستویات 

القراء األفاضل
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  .القطاعات التضاریسیة المتداخلة – 2

  .قطاعات البانوراما – 3
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  الرابعالفصل 

  القطاعات التضاریسیة

  :مقدمة

إحـــدى الطـــرق البیانیـــة المســـتخدمة  Profilesتعتبـــر القطاعـــات التضاریســـیة    

معـین ) خطـوط(في توضیح ظاهرات سطح األرض التضاریسیة على طول خط 

ویتأســـس . مســـتقیم أو منحنـــي) الخطـــوط(بـــین نقطتـــین، ســـواء أكـــان هـــذا الخـــط 

ویمثـل المسـافة  Horizontalالقطاع التضاریسي على محورین، أحدهما أفقي  

، ویوضـح مناسـیب سـطح Verticalسـي  األفقیة بین طرفـي القطـاع، واآلخـر رأ

األرض علــى طــول خــط القطــاع، ویعنــي ذلــك أن مناســیب ســطح األرض التــي 

  .یوضحها القطاع منسوبة إلى مستوي سطح البحر

أساسـي فـي تحدیـد   Horizontal Directionویعتبـر اتجـاه المحـور األفقـي   

فــــي شــــكل الظــــاهرات التضاریســــیة التــــي یوضــــحها القطــــاع التضاریســــي حتــــى 

المنطقـة الواحـدة، فعنــد رسـم قطــاع تضاریسـي لخـط تقســیم میـاه ألراضــي مـا بــین 

األودیة فإنه یوضح الظاهرات التضاریسـیة علـى طـول هـذا الخـط، أو علـى جـزء 

منــــه، لكــــن عنــــد رســــم قطــــاع تضاریســــي عرضــــي لهــــذه األراضــــي فإنــــه یوضــــح 

  .انحداراتها نحو األودیة التي تجري بینها

التضاریسیة یجب أن تعطي شكًال موازیًا لشـكل األرض  وعند رسم القطاعات   

فــي شــكل القطــاع ) المبالغــة(الحقیقــي، أو قریبــًا منــه، بمعنــي أن مقــدار التشــویه 

  .یجب أن یؤخذ في الحسبان وال یتعدى الحدود المطلوبة 

هــذا وتختلــف القطاعــات التضاریســیة مــن خــط آلخــر، ومــن خریطــة كنتوریــة    

ظـــــاهرات التضاریســـــیة التـــــي تبینهـــــا، ویـــــتحكم فـــــي هـــــذه ألخـــــرى، وذلـــــك وفقـــــًا لل

، وهـــو مقیـــاس رســـم Horizontal Scaleفقـــي القطاعـــات مقیـــاس الرســـم األ
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، وهــو مقیــاس الرســم الــذي Vertical Scaleالخریطــة، ومقیــاس الرســم الرأســي 

  .یوضح المناسیب

 ، وللهدف الذيوتختلف القطاعات التضاریسیة أیضًا عن بعضها تبعًا لنوعها   

 ، فقـد تكـون لخـط مسـتقیم بـین نقطتـین، وقـد تكـون لخـط منحنــيأنشـئت مـن أجلـه

، وقــــد تكــــون لمجموعــــة مــــن الخطــــوط كاألودیــــة مــــثًال، أو خطــــوط تقســــیم المیــــاه

ــــذي  ــــه الخــــاص ال ــــه هدف ــــى أبعــــاد متســــاویة، وكــــل منهــــا ل ــــة عل القاطعــــة للمنطق

  . یوضحه

دور هـــام فـــي إبـــراز شـــكل   Cartographicالكرتوجرفیـــةوللنـــواحي الفنیـــة    

ـــة  ـــألدوات المســـتخدمة فـــي  ،القطـــاع التضاریســـي وٕاعطائـــه نكهـــة جمالی كـــذلك ل

  .رسمه دور في ذلك، سواء كانت یدویة أو آلیة باستخدام الحاسوب

وتكمـن الفائـدة منـه فـي مـدي تحلیلـه، ودارسـة التغیـرات المختلفـة لشـكل ســطح    

  .األرض على طول القطاع

  :التضاریسیةاستخدامات القطاعات 

  :تستخدم القطاعات التضاریسیة في أغراض مختلفة نذكر منها   

تستخدم في بیان شكل سطح األرض بین نقطتین أو أكثر لذلك یستفاد منها  -1

، ودراســة انحــدارات ســطح األرض علــى طــول هــذا يالجیومورفولــوجفــي التحلیــل 

  .، أو في أعمال المشاریع طولیة االمتدادالخط

ة أثـر عوامـل التعریـة علـى شـكل سـطح األرض مـن خـالل تستخدم فـي دراسـ -2

  .ضر التغیرات التي تظهرها القطاعات الطولیة والعرضیة لظاهرات سطح األ

یوضح علیها الطبقات الصخریة وتسمي في هذه الحالة قطاعـات جیولوجیـة  -3

Geologic profiles  وقـد تكـون هـذه القطاعـات لطبقـات صـخریة أفقیـة أو ،

  .مائلة
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االختالفـات الصـخریة الســطحیة علـى طـول خـط القطـاع حیــث  یمكـن دراسـة -4

تظهــر الطبقــات الصــلبة فــي شــكل انحــدارات شــدیدة، فــي حــین تظهــر الطبقــات 

  .اللینة في صورة انحدارات بطیئة

یستفاد منها فـي تحدیـد مواقـع نقـط المراقبـة المدنیـة منهـا والعسـكریة، وتحدیـد  -5

  .خطوط الرؤیا بین هذه النقط

كمیات الحفر والردم في المشاریع الهندسیة ال سیما تلك  تستخدم في حساب -6

  .المرسومة من خرائط كبیرة المقیاس

یرســــــم منهــــــا صــــــور مجســــــمة للمنطقــــــة مــــــن خــــــالل القطاعــــــات المتداخلــــــة  -7

  .والبانورامیة 

  :أنواع القطاعات العرضیة

  :یمكن تقسیم القطاعات التضاریسیة إلى األنواع التالیة    

  :للخطوط المستقیمة قطاعات تضاریسیة -1

ویرسـم علـى طـول خـط مسـتقیم ،  Simple profileقطاع تضاریسي بسـیط  -أ

  .محدد الطول بین موقعین أو نقطتین 

ویرسـم ، Angularity profile )ذو زوایـا(القطـاع التضاریسـي الزجـاجي  -ب

  .یتغیر اتجاهه من نقطة إلى أخرى ) خطوط(على طول خط 

ویرسـم علـى طـول ، Transverse (valley cross)  قطاع عرض للوادي-ج

  .خط مستقیم أو مجموعة خطوط عمودیة على اتجاه مجري الوادي

   :القطاعات التضاریسیة للخطوط المنحنیة -2

ویرســم علــى ،  Longitudinal Profileقطــاع تضــاریس طــولي للــوادي  -أ

لحقیقــي طــول خــط یمتــد مــع قــاع الــوادي أو لجــزء منــه، ویجــب أن یؤخــذ الطــول ا

  .للوادي
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ویبـین التغیـرات فـي ،  Water Divideقطاع تضاریسي لخط تقسـیم المیـاه -ب

سطح األرض على طـول خـط تقسـیم المیـاه، ویؤخـذ هـذا القطـاع بطولـه الحقیقـي 

  .بین طرفیه

ویرسـم ، Inter-fluve profileقطاع تضاریسـي ألراضـي مـا بـین األودیـة   - ه 

المحدد ألراضي مـا بـین األودیـة أو لجـزء على طول خط یمثل خط تقسیم المیاه 

أما إذا رسم القطاع بین نقطتین وفي اتجاه عمودي على خـط تقسـیم المیـاه . منه

  .ألراضي ما بین األودیة فإنه یكون قطاعًا تضاریسیًا بسیطًا 

وترســم ، Superimposed profilesقطاعــات تضاریســیة متداخلــة  -3

في  وتعمل ى أبعاد متساویة من بعضهاألكثر من خط مستقیم تقطع المنطقة عل

  ).متداخلة(رسم بیاني واحد، وتكون متقاطعة عادة 

ویرسـم ألكثـر مـن خـط مسـتقیم ،  Panorama Profileقطـاع البانورامـا -4

تقطع المنطقة على أبعاد متساویة من بعضها، فـي رسـم بیـاني واحـد ، مـع إزالـة 

  ) .ن الرؤیةالمحجوبة ع(التداخالت بینها لألراضي المنخفضة 

وتبـــین القمـــم ،  Composite Profileقطاعـــات تضاریســـیة مركبـــة  -5

  .المرتفعة في المنطقة وال یحددها خط معین

  :رسم القطاعات التضاریسیة 

  : Simple Profile  القطاع التضاریسي البسیط  -1

یرسم القطاع التضاریسي البسیط لبیان الظاهرات التضاریسیة، والتغیـرات فـي    

مناسیب سطح األرض، على طول خط مستقیم بین نقطتین، ویستفاد منه أیضـًا 

في األعمال الهندسیة الخاصـة بالمشـروعات المختلفـة، وفـي تحدیـد نقـط المراقبـة 

) 65(هـذا، ویوضـح الشـكل رقـم  على طول هذا الخط، وبیان الرؤیا بین طرفیه،

أتي الحقــًا طریــة وســوف تــ. نمــاذج مختلفــة مــن القطاعــات التضاریســیة البســیطة

  .رسم القطاع التضاریسي

  



  .مختلفة من القطاعات التضاریسیة البسیطة
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مختلفة من القطاعات التضاریسیة البسیطةنماذج ): 65(شكل رقم 

  

  

 

  

شكل رقم 



  

  

بـــأكثر مـــن طریقـــة، یمكـــن توقیـــع نقـــط المناســـیب علـــى القطـــاع التضاریســـي 

ــــة  ــــى والثانیــــة مــــن الطــــرق التقلیدی ــــر الطریقتــــان األول ــــي )الیدویــــة(وتعتب ، والت

نكتــب المناســیب علــى كــل خطــوط الكنتــور القــاطع لهــا القطــاع التضاریســي 

وفـــي جهـــة واحـــدة منـــه، ونفعـــل ذلـــك 
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یمكـــن توقیـــع نقـــط المناســـیب علـــى القطـــاع التضاریســـي 

  :نذكرها في

  .طریقة الورقة البیضاء

  .طریقة إسقاط المناسیب مباشرة من الخریطة

  .استخدام برامج الحاسوب

ــــة  ــــى والثانیــــة مــــن الطــــرق التقلیدی ــــر الطریقتــــان األول وتعتب

  .تحتاجان إلى جهد ودقة في نقل البیانات

  :طریقة نقل المناسیب بورقة بیضاء 

  :التالیةلشرح هذه الطریقة نتبع الخطوات 

نكتــب المناســیب علــى كــل خطــوط الكنتــور القــاطع لهــا القطــاع التضاریســي 

وفـــي جهـــة واحـــدة منـــه، ونفعـــل ذلـــك  ،ونكمـــل تـــرقیم المناســـیب إذا كانـــت ناقصـــة

 

یمكـــن توقیـــع نقـــط المناســـیب علـــى القطـــاع التضاریســـي     

نذكرها في

طریقة الورقة البیضاء – 1

طریقة إسقاط المناسیب مباشرة من الخریطة – 2

استخدام برامج الحاسوب – 3

ــــة     ــــى والثانیــــة مــــن الطــــرق التقلیدی ــــر الطریقتــــان األول وتعتب

تحتاجان إلى جهد ودقة في نقل البیانات

طریقة نقل المناسیب بورقة بیضاء   :أوًال 

لشرح هذه الطریقة نتبع الخطوات    

نكتــب المناســیب علــى كــل خطــوط الكنتــور القــاطع لهــا القطــاع التضاریســي  -1

ونكمـــل تـــرقیم المناســـیب إذا كانـــت ناقصـــة



عنــدما ال تكــون كــل خطــوط الكنتــور مرقمــة، أو مرســومة بفاصــل رأســي صــغیر، 

 .  

ضع حافة ورقـة بیضـاء بجـوار كـل خـط كنتـور قـاطع لـه، ثـم ننقـل مناسـیب 

خطوط الكنتور بجوار الشرطات المناظرة لخطوط الكنتور في الخریطة عند خط 

القطاع، وننقل أیضًا على حافـة الورقـة االسـم أو الرمـز الـدال علـى بدایـة ونهایـة 

، أو تنقل بعد رسـم ، تنقل كذلك اتجاهات القطاع على الورقة

هــــذا، وتمثــــل المناســــیب المنقولــــة علــــى الورقــــة البیضــــاء البعــــد الرأســــي 

للقطاع، هذا، ویجب الدقة في نقل البیانات من الخریطة على ورقة النقل، إذ أن 

نســـیان مناســـیب، أو بیانــــات أخـــرى قــــد تغیـــر كثیــــرًا فـــي شــــكل ونـــوع الظــــاهرات 

) 66(والقطــاع المرســوم، یوضــح شــكل رقــم 

 .نماذج من كیفیة نقل المناسیب من الخریطة الكنتوریة إلى القطاع التضاریسي

  .تبین نقل المناسیب باستخدام الورقة البیضاء
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عنــدما ال تكــون كــل خطــوط الكنتــور مرقمــة، أو مرســومة بفاصــل رأســي صــغیر، 

. وتكون المناسیب مكتوبة على خطوط الكنتور الرئیسیة فقط

ضع حافة ورقـة بیضـاء بجـوار كـل خـط كنتـور قـاطع لـه، ثـم ننقـل مناسـیب 

خطوط الكنتور بجوار الشرطات المناظرة لخطوط الكنتور في الخریطة عند خط 

القطاع، وننقل أیضًا على حافـة الورقـة االسـم أو الرمـز الـدال علـى بدایـة ونهایـة 

، تنقل كذلك اتجاهات القطاع على الورقةالقطاع التضاریسي

هــــذا، وتمثــــل المناســــیب المنقولــــة علــــى الورقــــة البیضــــاء البعــــد الرأســــي 

للقطاع، هذا، ویجب الدقة في نقل البیانات من الخریطة على ورقة النقل، إذ أن 

نســـیان مناســـیب، أو بیانــــات أخـــرى قــــد تغیـــر كثیــــرًا فـــي شــــكل ونـــوع الظــــاهرات 

والقطــاع المرســوم، یوضــح شــكل رقــم  التضاریســیة بــین الخریطــة الكنتوریــة

نماذج من كیفیة نقل المناسیب من الخریطة الكنتوریة إلى القطاع التضاریسي

تبین نقل المناسیب باستخدام الورقة البیضاءنماذج ): 66(شكل رقم 

 

عنــدما ال تكــون كــل خطــوط الكنتــور مرقمــة، أو مرســومة بفاصــل رأســي صــغیر، 

وتكون المناسیب مكتوبة على خطوط الكنتور الرئیسیة فقط

ضع حافة ورقـة بیضـاء بجـوار كـل خـط كنتـور قـاطع لـه، ثـم ننقـل مناسـیب ن -2

خطوط الكنتور بجوار الشرطات المناظرة لخطوط الكنتور في الخریطة عند خط 

القطاع، وننقل أیضًا على حافـة الورقـة االسـم أو الرمـز الـدال علـى بدایـة ونهایـة 

القطاع التضاریسي

هــــذا، وتمثــــل المناســــیب المنقولــــة علــــى الورقــــة البیضــــاء البعــــد الرأســــي ،القطاع

للقطاع، هذا، ویجب الدقة في نقل البیانات من الخریطة على ورقة النقل، إذ أن 

نســـیان مناســـیب، أو بیانــــات أخـــرى قــــد تغیـــر كثیــــرًا فـــي شــــكل ونـــوع الظــــاهرات 

التضاریســیة بــین الخریطــة الكنتوریــة

نماذج من كیفیة نقل المناسیب من الخریطة الكنتوریة إلى القطاع التضاریسي

شكل رقم 
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 Horizontal أحـدهما أفقـي) محـورین(ننشئ على ورقة رسـم بیـاني خطـین  -3

توضــح علیــه المناســیب، ویقســم  Verticalبطــول خــط القطــاع، والثــاني رأســي 

،  Scaleالرأسي إلى وحدات متساویة، یمثل الخط األفقي مقیاس رسم الخریطـة 

  .ویمثل الخط الرأسي مقیاس رسم المناسیب

عند وضع المناسیب على وحدات الخط الرأسي یجب أن یكون ناتج القسمة  -4

 Vertical Scaleوالمقیاس الرأسي   Horizontal Scaleبین المقیاس األفقي

 Vertical، وتعـــرف هـــذه النســـبة باســـم نســـبة المبالغـــة الرأســـیة)10(أقـــل مـــن 

Exaggeration  ونعنـــي بهـــا مقـــدار التشـــویه فـــي شـــكل القطـــاع التضاریســـي،

  .بالنسبة للشكل الحقیقي له

  :وفي المثال السابق تحسب نسبة المبالغة كاآلتي   

  6=  60000=  المقیاس األفقي  =  نسبة المبالغة 
  10000   المقیاس الرأسي       

مـــرات بالنســـبة لشـــكله ) 6(أي أنـــه مبـــالغ فـــي شـــكل القطـــاع التضاریســـي النـــاتج 

  . الحقیقي

واختیر  25000:1رسم قطاع تضاریسي في خریطة مقیاس رسمها  :مثال آخر

مــــا هــــي نســــبة  10000:1المقیـــاس الرأســــي للقطــــاع التضاریســــي علـــى أســــاس 

  .المبالغة ؟

  2.5=   25000=    المقیاس األفقي  =نسبة المبالغة     
  1000     المقیاس الرأسي         

  :ولتوضیح هذه المبالغة نذكر اآلتي 

ُیمكــن الــتحكم فــي مقیــاس رســم الخــط الرأســي، بمعنــي أنــه إذا كانــت نســبة   - أ

لوحـــداتها فـــي المقیـــاس ، نزیـــد قیمـــة المناســـیب المقابلـــة )10(المبالغـــة أكثـــر مـــن 

  ).نختار مقیاس رسم أصغر(الرأسي 
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وكان القطاع الرأسي  ،، وهي أفضل الحاالت )1(إذا كانت نسبة المبالغة   - ب

، فإننـا نكبـر مقیـاس )سم مثًال 1(محصور في وحدة واحدة على المحور الرأسي 

الرســم الرأســي، أي نزیــد قیمــة المبالغــة، حتــى نــتمكن مــن إظهــار التغیــرات علــى 

  .ط القطاع التضاریسي الناتجخ

إذا استصعب األمـر فـي اختیـار مقیـاس رسـم رأسـي مناسـب، والحفـاظ علـى   -أ 

أي نزیـــد طـــول القطـــاع (نســـبة مبالغـــة معقولـــة فإننـــا نكبـــر مقیـــاس الرســـم األفقـــي 

  ).التضاریسي 

  :للتعرف على حدود نسبة المبالغة، یوضح الجدوالن التالیان ذلك  -ب 

ــــــم   - ج  ــــــي القطاعــــــات التضاریســــــیة نســــــبة المبالغــــــة ) 3(جــــــدول رق لخــــــرائط لف

  .اإلنجلیزیة

مقیاس رسم 

  الخریطة

  شكل التضاریس ونسب المبالغة

  تضاریس ضحلة  تضاریس متوسطة  تضاریس حادة

63360:1  1.10   2.50  5.25  
32680:1  2.50  5.50  5.25  
15840:1  4.25   4.25  10.50  

  :لفرنسیةلنسب المبالغة في القطاعات التضاریسیة الخرائط  :)3(جدول رقم تابع 

مقیاس رسم 

  الخریطة

  شكل التضاریس ونسب المبالغة

  تضاریس ضحلة  تضاریس متوسطة  تضاریس حادة

25000:1  1  1  2  
50000:1  1  1.5  2.5  
100000:1  1  1.5  3  
250000:1  4  4  10.5  
500000:1  8  8  20  

، محاضرات في المساحة والخرائط، كلیـة 1981: مصطفي  أحمد أحمد: المصدر للجدولین 

  .128اآلداب، قسم الجغرافیا ، اإلسكندریة ، ص 
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بعد أن نستقر على طول المحورین األفقي والرأسي، واختیار نسبة المبالغـة،  -5

بجـــوار المحـــور األفقـــي، ، ثـــم نوقـــع ) ورقـــة نقـــل المناســـیب(نضـــع حافـــة الورقـــة 

المناســیب األفقیــة المنــاظرة لهــا علــى المحــور الرأســي، المناســیب تبعــًا لمســتویات 

أي نتجــه رأســیًا مــن كــل منســوب مكتــوب علــى حافــة الورقــة حتــى مســتواه األفقــي 

خریطـة لجـزء مـن ) 67(، هذا ویوضح شكل رقم المقابل له على المحور الرأسي

نقـــل المناســــیب ) 68(جبـــال الجلیـــل شـــمال فلســـطین، كمــــا یوضـــح الشـــكل رقـــم 

  .فة الورقة البیضاءباستخدام حا

  :بعد نقل جمیع نقط المناسیب على الشكل البیاني نتبع اإلجراءات التالیة -6

نقفــل القطــاع التضاریســي، ویــتم ذلــك برســم محــور رأســي آخــر مــن طــرف   - أ

وبــنفس طــول المحــور الرأســي األول والــذي وضــعت . القطــاع التضاریســي الثــاني

  .علیه المناسیب، أو حسبت منه نسبة المبالغة 

ل بین نقط المناسیب التي وقعت على الشكل البیاني بالید، وعنـد رسـم نص  - ب

  :القطاع التضاریسي یجب مراعاة اآلتي 

ینحنــي القطــاع التضاریســي ألعلــى بــین نقطتــین تقــع بینهمــا منطقــة مرتفعــة  -1

كالجبــال، والهضــاب، والــتالل وأراضــي مــا بــین األدویــة وغیرهــا، ویجــب مراعــاة 

  .الرجوع إلى الخریطةشكل االنحدار فیها، ویتم ب

ــــین نقطتــــین تقــــع بینهمــــا منطقــــة  -2 ینحنــــي القطــــاع التضاریســــي إلــــى أســــفل ب

  . منخفضة كالحوض أو الوادي النهري، ویجب أن یأخذ كل منها شكله الحقیقي

عنــدما تتجــاور نقــط المناســیب وتكــون متســاویة فــي المنســوب یجــب الرجــوع  -3

ة مــا إذا كانــت تقــع بــین كــل إلــى الخریطــة الكنتوریــة قبــل التوصــیل بینهمــا لمعرفــ

نقطتــــین أراضــــي مرتفعــــة أو منخفضــــة كمــــا حــــدث فــــي المثــــال الســــابق، حیــــث 

 ).م900(نقط تحمل كل منها منسوب ) 6(تجاورت 

  



  .خریطة كنتوریة لجزء من جبال الجلیل شمال فلسطین

  

واألیسـر یجب أن یقفل خط القطاع، التضاریسي مع المحور الرأسي األیمـن 

تكتب أسماء الظاهرات التضاریسیة علـى القطـاع، كـل منهـا فـي مكانـه، وٕاذا 

كانت ظاهرات القطاع التضاریسـیة كثیـرة العـدد ُیشـار إلیهـا بأسـهم عمودیـة علـى 

اتجـاه المحــور األفقـي، وتكتــب أسـماء الظــاهرات التضاریسـیة فــي وضـع عمــودي 

عـــة بـــین خـــط القطـــاع والمحـــاور األفقیـــة والرأســـیة بظـــل 

یكتــب اتجــاه القطــاع عنــد طرفیــه أعلــى المحــاور الرأســیة، ویجــب أن تكتــب 

: اتجـــاه الدرجـــة حســـب االنحرافـــات ربـــع الدائریـــة، أي تؤخـــذ االتجاهـــات كالتـــالي

 .  

موز أو األسماء الدالـة علـى بدایـة ونهایـة القطـاع عنـد طرفیـه علـى 
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خریطة كنتوریة لجزء من جبال الجلیل شمال فلسطین): 67(شكل رقم 

یجب أن یقفل خط القطاع، التضاریسي مع المحور الرأسي األیمـن 

  .وبنفس اتجاهه

تكتب أسماء الظاهرات التضاریسیة علـى القطـاع، كـل منهـا فـي مكانـه، وٕاذا 

كانت ظاهرات القطاع التضاریسـیة كثیـرة العـدد ُیشـار إلیهـا بأسـهم عمودیـة علـى 

اتجـاه المحــور األفقـي، وتكتــب أسـماء الظــاهرات التضاریسـیة فــي وضـع عمــودي 

  .علیه أیضًا 

عـــة بـــین خـــط القطـــاع والمحـــاور األفقیـــة والرأســـیة بظـــل تظلـــل المســـاحة الواق

  .مناسب، وبدرجة واحدة منه

یكتــب اتجــاه القطــاع عنــد طرفیــه أعلــى المحــاور الرأســیة، ویجــب أن تكتــب 

اتجـــاه الدرجـــة حســـب االنحرافـــات ربـــع الدائریـــة، أي تؤخـــذ االتجاهـــات كالتـــالي

. شمال غرب –جنوب غرب  –جنوب شرق  –شمال شرق 

موز أو األسماء الدالـة علـى بدایـة ونهایـة القطـاع عنـد طرفیـه علـى تكتب الر 

  .المحورین الرأسیین 

 

شكل رقم 

یجب أن یقفل خط القطاع، التضاریسي مع المحور الرأسي األیمـن  -4

وبنفس اتجاهه

تكتب أسماء الظاهرات التضاریسیة علـى القطـاع، كـل منهـا فـي مكانـه، وٕاذا  -5

كانت ظاهرات القطاع التضاریسـیة كثیـرة العـدد ُیشـار إلیهـا بأسـهم عمودیـة علـى 

اتجـاه المحــور األفقـي، وتكتــب أسـماء الظــاهرات التضاریسـیة فــي وضـع عمــودي 

علیه أیضًا 

تظلـــل المســـاحة الواق -6

مناسب، وبدرجة واحدة منه

یكتــب اتجــاه القطــاع عنــد طرفیــه أعلــى المحــاور الرأســیة، ویجــب أن تكتــب  -7

اتجـــاه الدرجـــة حســـب االنحرافـــات ربـــع الدائریـــة، أي تؤخـــذ االتجاهـــات كالتـــالي

شمال شرق 

تكتب الر  -8

المحورین الرأسیین 



  .نقل المناسیب من جبال الجلیل شمال فلسطین

  

166 

نقل المناسیب من جبال الجلیل شمال فلسطین): 68(شكل رقم 

 

شكل رقم 



یكتب تمییز المناسیب على المحور الرأسي حسب نوع المناسـیب الموضـحة 

یرسم أسفل القطاع مقیاس الرسم األفقي ومقیاس الرسـم الرأسـي، وتكتـب 

ــــى مســــافات  یوضــــح القطــــاع التضاریســــي بعــــد رســــمه داخــــل إطــــار عل

متســاویة مــن محــاوره، ویكتــب اســم القطــاع أعــاله، كمــا یكتــب مصــدره أســفل 

 .  

  .من الخریطة السابقة

  

البسـیطة التـي رسـمت 
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یكتب تمییز المناسیب على المحور الرأسي حسب نوع المناسـیب الموضـحة 

  .على خطوط الكنتور إما بالمتر أو بالقدم

یرسم أسفل القطاع مقیاس الرسم األفقي ومقیاس الرسـم الرأسـي، وتكتـب 

 بینها نسبة المبالغة، 

ــــى مســــافات  یوضــــح القطــــاع التضاریســــي بعــــد رســــمه داخــــل إطــــار عل

متســاویة مــن محــاوره، ویكتــب اســم القطــاع أعــاله، كمــا یكتــب مصــدره أســفل 

. القطاع التضاریسي أ ب) 69(، یوضح الشكل رقم 

من الخریطة السابقة) أ ب(القطاع التضاریسي ): 69(شكل رقم 

البسـیطة التـي رسـمت  ةبعـض القطاعـات التضاریسـی) 70(كذلك یوضـح الشـكل 

  .لمناطق من فلسطین، ومدینة غزة فیها

 

یكتب تمییز المناسیب على المحور الرأسي حسب نوع المناسـیب الموضـحة  -9

على خطوط الكنتور إما بالمتر أو بالقدم

یرسم أسفل القطاع مقیاس الرسم األفقي ومقیاس الرسـم الرأسـي، وتكتـب  - 10

بینها نسبة المبالغة، 

ــــى مســــافات  - 11 یوضــــح القطــــاع التضاریســــي بعــــد رســــمه داخــــل إطــــار عل

متســاویة مــن محــاوره، ویكتــب اســم القطــاع أعــاله، كمــا یكتــب مصــدره أســفل 

، یوضح الشكل رقم منه

شكل رقم 

كذلك یوضـح الشـكل 

لمناطق من فلسطین، ومدینة غزة فیها



  .قطاعات تضاریسیة بسیطة من فلسطین
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قطاعات تضاریسیة بسیطة من فلسطین): 70(شكل رقم 
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  :مباشرةإسقاط المناسیب من الخریطة الكنتوریة : ثانیًا 

ال تختلف هذه الطریقة عن الطریقة السابقة إال في طریقة نقـل المناسـیب مـن    

  :الخریطة الكنتوریة إلى القطاع التضاریسي، ونلخص هذه الطریقة في 

   ترســم المحــاور األفقیــة والرأســیة للقطــاع التضاریســي وبنســبة مبالغــة معقولــة -1

مقیــاس الرســم الرأســي للقطــاع ، وفــي هــذا المثــال تــم تصــغیر )10ال تزیــد عــن ( 

وبالتــالي  20000:1التضاریســي عــن المثــال الســابق، حیــث رســم بمقیــاس رســم 

  :تكون نسبة المبالغة كاآلتي

  3=     60000  =  نسبة المبالغة 

      20000  

أســـفل الخریطـــة بحیـــث ) المحـــاور األفقیـــة والرأســـیة(نضـــع الشـــكل البیـــاني   -2

  رســمه  یـوازي المحـور األفقــي للشـكل البیــاني خـط القطـاع التضاریســي المطلـوب

یفضل أن تكون الخریطة مرسـومة علـى ورق كلـك حتـى یسـهل نقـل المناسـیب ( 

  . ) على القطاع

اریســـي علـــى الشـــكل نســـقط مناســـیب خطـــوط الكنتـــور القاطعـــة للقطـــاع التض -3

. حســـــب المســـــتویات األفقیـــــة المنـــــاظرة لهـــــذه المناســـــیب علـــــى المحـــــور الرأســـــي

ویستخدم في ذلك المسطرة والمثلث القـائم الزاویـة، حیـث توضـع المسـطرة موازیـة 

، كیفیـــة إســـقاط المناســـیب) 71(یوضـــح شـــكل رقـــن . للمحـــور األفقـــي أســـفل منـــه

  . تحتاج هذه الطریقة خبرة في رسم الخرائط

عد إتمام نقل المناسیب نصل بین النقط، ونكمل القطاع التضاریسي حسب ب -4

، ویفضل عند رسم القطاع النظر إلـى التوجیهات التي وردت في الطریقة األولي

الخریطة الكنتوریة، إذ أن المناسیب المتجاورة والمتساویة في المنسوب قد یحدث 

إي انحناؤهـا ألعلـى أم  وهنـا یجـب االنتبـاه،. فیها خطأ عند توصیل خط القطـاع

   .ألسفل، إذ أن هناك فرق بین المناطق المرتفعة واألودیة



  .إسقاط المناسیب من الخریطة مباشرة
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إسقاط المناسیب من الخریطة مباشرة): 71(شكل رقم 

 



171 

 

  : Angularity profile)الزاويّ (القطاع التضاریسي الزجزاجي  -ب

 ُیعتبر القطاع التضاریسي الزجاجي نـوع آخـر للقطـاع التضاریسـي البسـیط،     

  :ویكمن الفرق بین النوعین في 

یرسم القطاع التضاریسي البسیط لخط مسـتقیم بـین نقطتـین، فـي حـین یرسـم  -1

القطــاع التضاریســي الزجــاجي لعــدة خطــوط مســتقیمة تتصــل مــع بعضــها بزوایــا 

  .حادة أو منفرجة، أي یتغیر اتجاهه 

 یّحدد القطاع التضاریسي البسـیط باتجـاهین فـي أولـه وآخـره، فـي حـین یجـب -2

في القطـاع الزجـاجي فـي أولـه وآخـره وعنـد كـل  )زاویة االنحراف  (وضع االتجاه

  . نقطة یتغیر فیها اتجاهه

غالبًا ما تكون الظاهرات التضاریسیة، التي یوضحها القطاع التضاریسي  -3

  .الزجاجي أكثر عددًا وتنوعًا من تلك التي یوضحها القطاع التضاریسي البسیط

تضاریسي الزجاجي في أنه یعطي فكرة أشمل عن وتكمن فائدة القطاع ال   

وللتعرف . التي یبینها القطاع التضاریسي البسیط  تلكطبوغرافیة المنطقة من 

رقم  شكلعلى طریقة رسمه نضرب مثاًال للقطاع التضاریسي الموضح في 

، والواقع بین مدینة قلقیلیة ومقام النبي صالح، ومن مقام النبي صالح إلى )72(

  . عین، ومن قریة جماعین إلى مدینة نابلسقریة جما

  -:وتتلخص خطوات رسمه في 

یتم إنشاء المحاور األفقیة والرأسیة بناًء على مقیاس رسم الخریطة ومقیاس  -1

  .الرسم الرأسي، وبنسبة مبالغة معقولة

یرسم طول المحور األفقي بطول المسافة من أول القطاع إلى آخره، أي  -2

 تى مدینة نابلس، مع وضع نقاط علیه تدل على تغیرمن مدینة قلقیلیة ح

  .االتجاه فیه

    



  .خریطة كنتوریة لنهر العوجا في فلسطین

  

  .)72(القطاع الزجزاجي من الشكل رقم 

  

تنقل مناسیب خطوط الكنتور على خط القطاع بإحدى الطـریقتین السـابقتین، 

قطـاع تضاریسـي بسـیط، وال یعتبـر هـذا الخـط منفصـًال عـن 

القطاع من أوله إلـى آخـره، بـل تنقـل المناسـیب جمیعهـا علـى حافـة ورقـة بیضـاء 

  .واحدة، أو باإلسقاط، بحث تكمل بعضها البعض بعد تغّیر اتجاه القطاع

بعــد توقیــع نقــط القطــاع والتوصــیل بینهــا، توضــع زوایــا عنــد نقــط تغیــر اتجــاه 

  .ذلك) 73(اع ویفضل أن تكون زوایا االنحراف دائریة، یوضح الشكل رقم 
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خریطة كنتوریة لنهر العوجا في فلسطین): 72(شكل رقم 

القطاع الزجزاجي من الشكل رقم ): 73(شكل رقم 

تنقل مناسیب خطوط الكنتور على خط القطاع بإحدى الطـریقتین السـابقتین، 

قطـاع تضاریسـي بسـیط، وال یعتبـر هـذا الخـط منفصـًال عـن ویعتبر كل خـط فیـه 

القطاع من أوله إلـى آخـره، بـل تنقـل المناسـیب جمیعهـا علـى حافـة ورقـة بیضـاء 

واحدة، أو باإلسقاط، بحث تكمل بعضها البعض بعد تغّیر اتجاه القطاع

بعــد توقیــع نقــط القطــاع والتوصــیل بینهــا، توضــع زوایــا عنــد نقــط تغیــر اتجــاه 

اع ویفضل أن تكون زوایا االنحراف دائریة، یوضح الشكل رقم 

 

  

تنقل مناسیب خطوط الكنتور على خط القطاع بإحدى الطـریقتین السـابقتین، -3

ویعتبر كل خـط فیـه 

القطاع من أوله إلـى آخـره، بـل تنقـل المناسـیب جمیعهـا علـى حافـة ورقـة بیضـاء 

واحدة، أو باإلسقاط، بحث تكمل بعضها البعض بعد تغّیر اتجاه القطاع

بعــد توقیــع نقــط القطــاع والتوصــیل بینهــا، توضــع زوایــا عنــد نقــط تغیــر اتجــاه -4

اع ویفضل أن تكون زوایا االنحراف دائریة، یوضح الشكل رقم القط
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لرســم القطــاع التضاریســي  إتباعهــاتســتكمل بعــد ذلــك النــواحي الفنیــة الواجــب -5

  .كما سبق ذكره في القطاع التضاریسي البسیط 

  : Transverse (Valley Cross) profile القطاع العرضي للوادي -ج

العرضــي للــوادي علــى طــول خــط عمــودي علــى اتجــاه المجــري یرســم القطــاع    

علـى جـانبي  )غالبـًا مـا یكونـا المنسـوب األقصـى للفیضـان( وبین أعلى منسوبین

  :الوادي، ویستفاد منه في 

الموجـــودة علـــى جـــانبي الـــوادي النهـــري،  ةالجیومورفولوجیـــدراســـة الظـــاهرات  -1

  .القطاع وقاعه في منطقة خط

وادي من حیث النوع والدرجة، ومدي اختالفها من دراسة انحدارات جوانب ال -2

جانـب آلخـر، وعلــى كـل جانـب مــن نقطـة ألخـرى، وبالتــالي یمكـن التعـرف علــى 

  .التي یقوم بها المجري في منطقة القطاع Process ةالجیومورفولوجیالعملیة 

التي یمر فیها الوادي  Stageرفولوجیةمو التعرف على المرحلة الجیو  -3

  Oldالنهري، إذ یختلف القطاع العرضي للوادي من مرحلة الشیخوخة 

Stage إلى مرحلة النضج ،Mature Stage  إلى مرحلة الشباب ،Young 

Stage . القطاعات العرضیة المتسلسلة التي رسمت ) 74(یوضح شكل رقم

تزداد وتضیق زاویة كیف  الحظ. لنهر العوجا في فلسطین، واالختالفات بینها

القطاع في مكان المجرى، وباستمرار الجریان نحو مستوى القاعدة تزداد الزاویة 

البحر ( Base Levelمستوي القاعدة  انفراجاً، وتكون أكبر درجة له عند

  .)كما في الخریطة السابقة المتوسط

  :ویجب أن نمیز بین نوعین من هذه القطاعات  -4

دي النهري، ویرسم لخـط واحـد یقطـع المجـري فـي قطاع عرض بسیط للوا: األول

  .نقطة منه



قطــــاع عرضــــي متسلســــل للــــوادي النهــــري بحیــــث ترســــم مجموعــــة مــــن 

القطاعات العرضیة البسیطة على مقاطع مختلفة تتوزع على طـول الـوادي، كمـا 

، ویمكن ربط شكل القطاع العرضـي للـوادي بعملیتـي 

  .من القطاعات العرضیة البسیطة للوادي
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قطــــاع عرضــــي متسلســــل للــــوادي النهــــري بحیــــث ترســــم مجموعــــة مــــن : 

القطاعات العرضیة البسیطة على مقاطع مختلفة تتوزع على طـول الـوادي، كمـا 

، ویمكن ربط شكل القطاع العرضـي للـوادي بعملیتـي ذلك )74(شكل رقم 

  .واإلرساب التي یقوم بها المجري

من القطاعات العرضیة البسیطة للوادينماذج ): 74(شكل رقم 

  

 

: الثــــاني

القطاعات العرضیة البسیطة على مقاطع مختلفة تتوزع على طـول الـوادي، كمـا 

شكل رقم  یظهر

واإلرساب التي یقوم بها المجريالنحت 

شكل رقم 
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  :ولرسم القطاع العرضي للوادي نتبع الخطوات التالیة 

نفس  إتباعإذا كان المطلوب رسم قطاع عرض بسیط للوادي النهري فیمكن  -1

  ) .العادي(الخطوات التي ذكرت لرسم القطاع التضاریسي البسیط 

أمــا إذا كــان المطلــوب رســم قطاعــات عرضــیة متسلســلة للــوادي النهــري فإنــه  -2

  :ویجب أن یراعي اآلتي ،یمكن رسمها على شكل بیاني واحد

أن یكــــون طــــول المقــــاطع العرضــــیة واحــــد ومســــاٍو لطــــول المحــــور األفقــــي   -أ 

  .للقطاع

  .القطاعات داخل الشكل بناًء على بعدها من مستوي القاعدة أن ترقم  -ب 

كتب اتجاه كل قطاع علي الشكل البیاني، إذ یتغیر اتجاه القطاعات أن ی  - ج 

  .العرضیة للوادي بتغیر اتجاه خط المجري

ترقیم مناسیب المحور الرأسي في القطاع بناًء على أكبر منسوب في   -د 

  .البیانيالقطاعات العرضیة التي ترسم على الشكل 

  : Curved Profiledالقطاعات التضاریسیة للخطوط المنحنیة  -2

  : River Longitudinal Profileالنهري القطاع الطولي للوادي -أ

 Valleyیرســـم القطـــاع الطـــولي للـــوادي النهـــري علـــى طـــول قـــاع الـــوادي     

Floor  أو لجزء منه، ویستخدم في:  

الموجـــودة علـــى قـــاع الـــوادي مثـــل الحفـــر  ةالجیومورفولوجیـــبیـــان الظـــاهرات  -1

 Knick، ونقـط التجدیـد Water falls، ومسـاقط المیـاهPot Holes الوعائیـة 

pointوغیرها ،.  

مـن حیـث نوعهـا ودرجتهـا،  Floor Slopesالتعـرف علـى انحـدارات القـاع  -2

 River النهري واإلرساب، River Erosion ومحاولة ربطها بالنحت النهري

deposition .  
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 Structuralُیظهـــر أیضـــًا القطـــاع الطـــولي للـــوادي االختالفـــات الصـــخریة-3

Changes  الموجودة على قاعه، وذلك من خالل تقارب وتباعد خطوط الكنتور

  .المارة بقاع الوادي

ویعتبـــر القطـــاع الطـــولي للـــوادي نـــوع آخـــر للقطـــاع التضاریســـي البســـیط إال أنـــه 

  :یختلف عنه في 

فقي في القطاع التضاریسي البسیط مساویًا لطول یكون طول المحور األ -1

، ویكون في القطاع الطولي للوادي )على امتداد القاع أو جزء منه( خط القطاع

الحقیقي، أي أكبر من الطول المباشر له، ویعود ذلك ألن  مساویًا لطوله

  . االنحناءات النهریة تزید من طوله عن الطول المباشر

في حین ) قاع الوادي(دي لبیان مناطق منخفضة یرسم القطاع الطولي للوا -1

یرسم القطاع الطولي التضاریسي العادي لبیان مناطق مرتفعة وأخري منخفضة 

  .وهي التي یمر فیها القطاع

تنقل مناسیب خطوط الكنتور والمسافات بینها في حالة القطـاع التضاریسـي  -2

فات والمناسیب فـي ، في حین تنقل المساباإلسقاطالبسیط بحافة ورقة بیضاء أو 

  .Dividerالقطاع الطولي للوادي باستخدام المقّسم 

یقفــل القطــاع التضاریســي البســیط بالمحــاور الراســیة قبــل رســم خــط القطــاع،  -3

ـــة القطـــاع الطـــولي للـــوادي بعـــد  فـــي حـــین یقفـــل المحـــور الرأســـي الثـــاني فـــي حال

  .االنتهاء من توقیع النقط، إذ یرتبط ذلك بطول خط القطاع

  -: )75(، شكل رقم وتتبع الخطوات التالیة في رسم القطاع الطولي للوادي    

یرســم المحــوران األفقــي والرأســي، ویتــرك المحــور األفقــي مــن الجهــة األخــرى  -1

، مفتوحــًا، وتوضــع مناســیب المحــور الرأســي بحیــث تكــون نســبة المبالغــة معقولــة

  ).10(أقل من 



177 

 

، وترتبط هذه الفتحـة ملم) 5(نفتح المقسم بفتحة صغیرة تكون عادة أقل من  -2

بمـــدي وجـــود انحنـــاءات علـــى الـــوادي النهـــري، إذ كلمـــا زادت االنحنـــاءات كلمـــا 

ثــم تحســب المســافة بــین كــل خطــین مــن خطــوط الكنتــور  ،صــغرت فتحــة المقســم

  :على طول خط القطاع كالتالي 

  طول فتحة المقّسم × عدد مرات نقل المقّسم =   المسافة 

  : المثالنذكر على سبیل  -3

عــدد ( 13= م 300، 200 )مســافة افتراضــیة(المســافة بــین خطــي كنتــور  - أ

  سم  2.6= مللیمتر 2× ) مرات نقل المقّسم

ســـم 2,35=  2×  11.75=  م 600،  500المســـافة بـــین خطـــي كنتـــور  -ب

  .وهكذا

نبدأ بتوقیع المسافات بین خطـوط الكنتـور علـى المحـور األفقـي للقطـاع، ثـم  -4

  .قیع النقط المقابلة لمناسیبهانتجه رأسیًا لتو 

نســــتمر فــــي حســــاب المســــافات بــــین خطــــوط الكنتــــور ومتجهــــین نحــــو نهایــــة -5

  .القطاع، وعند االنتهاء من توقیع النقط یقفل القطاع بالمحور الرأسي الثاني

لیمثـل القطـاع الطـولي ) بالیـد(یتم التوصیل بین نقـط المناسـیب بخـط منحنـي -6

  .للوادي النهري

تهـــاء مـــن رســـم القطـــاع تكمـــل النـــواحي الفنیـــة التـــي اتبعـــت فـــي رســـم بعـــد االن-7

نمـــاذج مـــن القطاعـــات ) 76(، یوضـــح الشـــكل رقـــم القطـــاع التضاریســـي البســـیط

  .الطولیة لألودیة

قــد یرســم القطــاع الطــولي للــوادي الــرئیس أو الــوادي الــرئیس وروافــده علــى  – 8

یرسم كل رافد بلون للتمییز نفس الرسم للمقارنة بینها، وفي حال استخدام األلوان 

  .بینها

  



  .طریقة رسم القطاع الطولي للوادي
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طریقة رسم القطاع الطولي للوادي): 75(شكل رقم 

 



  .من القطاعات الطولیة للوادي
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من القطاعات الطولیة للوادينماذج ): 76(شكل رقم 
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  :Water divide Profileالقطاع التضاریسي لخط تقسیم المیاه -ب

ویفصـــل بـــین أحـــواض  ،یرســـم هـــذا القطـــاع للخـــط الواصـــل بـــین أعلـــى القمـــم    

  :نهریة رئیسیة، أو روافد نهریة، لذلك یرسم في حالتین

 Main Water divide Profile لخـــط تقســـیم المیـــاه الرئیســـي:  األولـــي

  .والفاصل بین أحواض نهریة وتنحدر المیاه على جانبیه في اتجاهین متضادین

النهریـة فـي أي لخط تقسیم المیاه الفرعي والفاصـل بـین أحـواض الروافـد   :الثانیة

 Interمرتبـة نهریـة كانـت، ویسـمي هـذا القطـاع قطـاع أراضـي مـا بـین األودیـة 

flue profile.  ولتوضیح ذلك نذكر اآلتي:-  

خط تقسیم المیاه هو خط غیر مسـتقیم ، ینحنـي تبعـًا للقمـم والبـروزات المـار  -1

ولـــي فیهـــا، وتعـــود انحناءاتـــه إلـــى اخـــتالف درجـــة تراجـــع روافـــد أنهـــار المرتبـــة األ

  .الموجودة على جانبه بالنحت، إذ تكون هذه الروافد عادة في مرحلة الشباب

تكــون مناســیب خــط تقســیم المیــاه لألراضــي الواقعــة بــین روافــد األنهــار فــي  -2

جهــة أعلــى مــن جهــة، وتقــل المناســیب تــدریجیًا نحــو نقطــة التقــاء األنهــار الواقــع 

ئیسـي باالرتفـاع واالنخفـاض بینها، في حین تتغیر مناسـیب خـط تقسـیم المیـاه الر 

  .تبعًا لمنسوب قمم المرتفعات المار بها

یتغیر اتجـاه خـط تقسـیم المیـاه بتغیـر موقـع القمـم المـار بهـا، لـذلك عنـد رسـم  -3

القطـاع الخــاص بهــا یفضـل عــدم وضــع االتجــاه فـي بدایــة ونهایــة القطــاع إال إذا 

أو خـط واضـح  كان واضحًا تمامًا، أي یكون خط تقسیم المیاه فـي صـورة قـوس،

  .االتجاه

وال تختلـــف طریقـــة رســـم هـــذا القطـــاع عـــن طریقـــة رســـم القطـــاع الطـــولي 

للـــوادي، ویســـتخدم المقّســـم أیضـــًا فـــي نقـــل مناســـیب خطـــوط الكنتـــور والمســـافات 

نماذج مختلفة من خطوط تقسیم المیـاه، وفـي هـذا ) 77(یوضح شكل رقم . بینها

  :المجال نذكر اآلتي



  .مختلفة من خطوط تقسیم المیاه
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مختلفة من خطوط تقسیم المیاهنماذج ): 77(شكل رقم 
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عند رسم هذا القطاع یجب تظلیل المنطقة المحصـورة بـین المحـور األفقـي   - أ

  .والمحاور الرئیسیة بدرجة واحدة من التظلیل

أو أســـماء المـــدن والقـــرى  ةالجیومورفولوجیـــیجـــب كتابـــة أســـماء الظـــاهرات   - ب

  .والمواقع المار بها القطاع، وتتمحور معظمها بین قمة جبلیة، أو ممر، أو رقبة

هذا ویدخل ضـمن أنـواع القطاعـات التضاریسـیة للخطـوط المنحنیـة تلـك التـي    

ترسم للطرق والسكك الحدیدیة بهدف إنشائها وتسویة أراضي هـذه الطـرق بمیـول 

  .معینة أو بدون میول

  :Superimposed Profilesالقطاعات التضاریسیة المتداخلة -3

ُسمیت بذلك نظرًا لوقوع أجزاء منها فوق بعضها البعض وتحقق القطاعـات      

  :المتداخلة األهداف التالیة 

تعطي صورة أشمل من تلك التي تعطیهـا القطاعـات التضاریسـیة البسـیطة   - أ

ة مـــن الخطـــوط القاطعـــة عـــن شـــكل المنطقـــة التضاریســـي، ألنهـــا ترســـم لمجموعـــ

  .للمنطقة في اتجاه واحد

تظهــر عالقــة المنطقــة بمســتوي القاعــدة، ومقــدار مــا تعرضــت لــه المنطقــة   - ب

عــن طریــق نحــت عوامــل التعریــة لهــا وال ســیما النهریــة  Levelingمــن تســویة 

  .منها

ألن المنـاطق  ،تبین المناطق المنخفضة في المنطقة بصفة خاصة األودیة -ج 

المرتفعة في القطاعات األولي ال تخفي المناطق المنخفضـة للقطاعـات التالیـة ، 

  .غالبًا ال تظهر Valley floorsإال أن قیعان األودیة 

یمكـــن االســـتفادة منهـــا فـــي بیـــان التراكیـــب الجیولوجیـــة للمنطقـــة إذا تـــوفرت  -د 

علــى خریطــة  مجموعــة مــن القطاعــات) 78(یوضــح شــكل رقــم  .معلومــات عنهــا

  .كنتوریة بین مدینتي نابلس ورام اهللا في فلسطین

  



  .خریطة كنتوریة بین مدینتي نابلس ورام اهللا
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خریطة كنتوریة بین مدینتي نابلس ورام اهللا): 78(شكل رقم 

 

شكل رقم 
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  :طریقة الرسم

  :نتبع الخطوات التالیة    

نختــار الجهــة المــراد بیــان ظــاهرات ســطح األرض التضاریســیة منهــا، ولــتكن  -1

للناظر من نهر األردن في اتجاه الجبل الكبیر وقریة بیت دجن كما هو موضـح 

  . وترسم القطاعات التضاریسیة المطلوبة موازیة لهذا االتجاه ،في الخریطة 

زیـــة ترســـم خطـــوط لقطاعـــات تضاریســـیة بســـیطة فـــي خطـــط مســـتقیمة، وموا -2

لبعضــها الـــبعض وإلطـــار الخریطــة، علـــى أبعـــاد متســاویة بینهـــا، وبالتـــالي تكـــون 

إلـى ) 1(هذا، وقد رقمـت القطاعـات فـي الخریطـة السـابقة مـن . أطوالها متساویة

  .كما في الخریطة) 5(

ننشــئ محــاور الشــكل البیــاني للقطاعــات المتداخلــة، األفقــي والرأســي ویكــون  -3

التـــي رســـمت علـــى الخریطـــة، وتـــرقم مناســـیب  األفقـــي مســـاویًا لطـــول القطاعـــات

المحور الرأسي بناًء على أكبر منسوب یقع على القطاعات التي رسمت، ویجب 

  .الحفاظ على نسبة مبالغة معقولة

نبــدأ بنقــل مناســیب خطــوط الكنتــور للقطاعــات الســابقة بشــكل منفــرد، ونبــدأ  -4

، ) 3(طـــاع رقـــم ، ثـــم الق)2(، وبعـــد رســـمه ننتقـــل للقطـــاع رقـــم )1(بالقطـــاع رقـــم 

  .، وتوقع جمیعها على نفس الشكل البیاني…وهكذا 

أي  بعد االنتهاء من رسم القطاعات نجـد أنهـا تـداخلت مـع بعضـها الـبعض، -5

ثـــم تكمـــل جمیـــع . ویفضـــل كتابـــة أســـماء الظـــاهرات التضاریســـیة علیهـــا تقاطعـــت

القطاعـــات ) 79(یوضـــح الشـــكل رقـــم  .النـــواحي الفنیـــة المطلوبـــة لرســـم القطـــاع 

لتضاریســیة المتداخلــة التــي رســمت مــن الخریطــة الســابقة، كمــا یوضــح األجــزاء ا

نمـاذج ) 80(كـذلك یوضـح الشـكل رقـم . غیر المرئیة من سطح األرض للمنطقـة

 .من القطاعات التضاریسیة المتداخلة

  



  .قطاعات متداخلة لمنطقة وسط فلسطین
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قطاعات متداخلة لمنطقة وسط فلسطین): 79(شكل رقم 

 

  



  .متداخلةنماذج من قطاعات تضاریسیة 
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نماذج من قطاعات تضاریسیة ): 80(شكل رقم 

  

 



نضــع بــین یــدي القــارئ 

مـــن أجـــل رســــم القطاعـــات المتداخلــــة 

الموضحة علیها للناظر من جهة الجنوب نحـو الشـمال، علـى أن یقـوم بعـد ذلـك 

  .نماذج من قطاعات تضاریسیة مختلفة

  

المنظـــر الشـــامل لســـطح األرض، ویســـمي هـــذا 

، وتعنــــي إســــقاط اإلشــــعاع علــــى ســــطح 
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نضــع بــین یــدي القــارئ ولمزیــد مــن التــدریب علــى هــذا النــوع مــن القطاعــات 

مـــن أجـــل رســــم القطاعـــات المتداخلــــة ) 81(الخریطـــة الموضـــحة فــــي شـــكل رقــــم

الموضحة علیها للناظر من جهة الجنوب نحـو الشـمال، علـى أن یقـوم بعـد ذلـك 

  .البانوراما لهذه الخریطةبرسم قطاع 

نماذج من قطاعات تضاریسیة مختلفة): 81(شكل رقم 

  :Panorama Profileقطاع البانوراما 

المنظـــر الشـــامل لســـطح األرض، ویســـمي هـــذا   Panoramaتعنـــي كلمـــة

، وتعنــــي إســــقاط اإلشــــعاع علــــى ســــطح Projected profileالقطــــاع أیضــــًا 

 

ولمزیــد مــن التــدریب علــى هــذا النــوع مــن القطاعــات    

الخریطـــة الموضـــحة فــــي شـــكل رقــــم

الموضحة علیها للناظر من جهة الجنوب نحـو الشـمال، علـى أن یقـوم بعـد ذلـك 

برسم قطاع 

قطاع البانوراما 

تعنـــي كلمـــة   

القطــــاع أیضــــًا 
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وقطــاع البانورامــا هــو مرحلــة متطــورة مــن القطاعــات  ،األرض مــن ناحیــة معینــة

وترسم بهدف إعطاء منظر شبه تصویري عن الظاهرات التضاریسیة  ،المتداخلة

ولرســم قطــاع البانورامــا مــن الخریطــة الكنتوریــة نتبــع الخطــوات  ،لســطح األرض

  -:)81(طبق على الخریطة الكنتوریة شكل ( التالیة

طة علــى أبعــاد متســاویة  كمــا حــدث نرســم خطــوط قطاعــات تضاریســیة بســی -1

) 5(،)4(،)3(، )2(، )1(في حالة القطاعات المتداخلة، ولتكن أرقام القطاعات 

  ).10(حتى القطاع رقم 

نرســــم المحــــورین األفقــــي والرأســــي، ویكــــون المحــــور األفقــــي بطــــول خطــــوط  -2

، ویـرقم المحـور الرأســي بنـاًء علــى ) 1(القطاعـات التـي رســمت فـي الخطـوة رقــم 

  .منسوب یقع على القطاعات السابقةأكبر 

على اعتبار أنه قطاع تضاریسـي بسـیط، ) 1(نرسم القطاع التضاریسي رقم  -3

  .وبنفس الطریقة السابقة

ظهــر منــه ن، و )2(نرســم علــى نفــس الشــكل البیــاني القطــاع التضاریســي رقــم - 4

، في حین ال ترسم األجزاء )1(األجزاء األعلى من خط القطاع التضاریسي رقم 

  .ألقل انخفاضًا من القطاع األولا

، وترســـم منـــه األجـــزاء األعلـــى مـــن القطـــاعین )3(ننتقـــل لرســـم القطـــاع رقـــم - 5

  .فقط) 2(ورقم ) 1(السابقین رقم 

نكمــل بــاقي القطاعــات التضاریســیة المرســومة علــى الخریطــة بــنفس الصــورة  -4

   .السابقة

  :مالحظات على قطاع البانوراما 

حـاول رسـم  ،یتغیر شكل القطاع بتغیر الجهة التي ینظر منها إلى المنطقـة  -1

  ،)81(للخریطــة الموضــحة فــي شــكل رقــم قطــاع البانورامــا مــن أكثــر مــن جهــة 

  .سوف نجد أن شكل القطاعات قد تغیر من جهة إلى أخرى 



ـــــزداد عـــــدد الظـــــاهرات وبخاصـــــة القمـــــم بزیـــــادة عـــــدد خطـــــوط القطاعـــــات  ی

هــذا ،  .الخریطــة، أي عنــدما تقــل المســافة بــین هــذه القطاعــات

 ).82(وقد رسم قطاع بانوراما للمنطقة الوسطى من فلسطین، شكل رقم 

  .قطاع بانوراما للمنطقة الوسطى من فلسطین

  

تنــاول هــذا الفصــل بالدراســة والتحلیــل القطاعــات التضاریســیة المرســومة مــن 

فقد درست هذه القطاعات مـن حیـث أنواعهـا وكیفیـة إنشـائها، 

ووجـــد أن شــــكل القطاعــــات التضاریســــیة النــــاتج مــــن الرســــم لــــه 

ة وتشـكل فیهـا ظـاهرات 

ووجد أیضًا أن شكل القطاع التضاریسي ونوعـه یـرتبط 
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ـــــزداد عـــــدد الظـــــاهرات وبخاصـــــة القمـــــم بزیـــــادة عـــــدد خطـــــوط القطاعـــــات  ی

الخریطــة، أي عنــدما تقــل المســافة بــین هــذه القطاعــاتالتضاریســیة فــي 

وقد رسم قطاع بانوراما للمنطقة الوسطى من فلسطین، شكل رقم 

قطاع بانوراما للمنطقة الوسطى من فلسطین): 82(شكل رقم 

تنــاول هــذا الفصــل بالدراســة والتحلیــل القطاعــات التضاریســیة المرســومة مــن 

فقد درست هذه القطاعات مـن حیـث أنواعهـا وكیفیـة إنشـائها،  ،الخرائط الكنتوریة

ووجـــد أن شــــكل القطاعــــات التضاریســــیة النــــاتج مــــن الرســــم لــــه    .ثم استعمالها

ة وتشـكل فیهـا ظـاهرات التي تـؤثر علـى المنطقـ ةالجیومورفولوجیعالقة بالعوامل 

ووجد أیضًا أن شكل القطاع التضاریسي ونوعـه یـرتبط    .مختلفة ةجیومورفولوجی

  .بمدى ما یظهره من ظاهرات تضاریسیة للمنطقة

 

ـــــزداد عـــــدد الظـــــاهرات وبخاصـــــة القمـــــم بزیـــــادة عـــــدد خطـــــوط القطاعـــــات  -2 ی

التضاریســیة فــي 

وقد رسم قطاع بانوراما للمنطقة الوسطى من فلسطین، شكل رقم 

شكل رقم 

  

  :خاتمة

تنــاول هــذا الفصــل بالدراســة والتحلیــل القطاعــات التضاریســیة المرســومة مــن     

الخرائط الكنتوریة

ثم استعمالها

عالقة بالعوامل 

جیومورفولوجی

بمدى ما یظهره من ظاهرات تضاریسیة للمنطقة
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  الخامسالخامسالفصل الفصل 

  المنحنیات البیانیة للخرائط الكنتوریةالمنحنیات البیانیة للخرائط الكنتوریة

  .المنحنى الهبسومتري – 1

  .المنحنى األلتمتري – 2

  المنحنى الكلینوجرافي – 3
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  الفصل الرابع

  المنحنیات البیانیة للخرائط الكنتوریة

  :مقدمة

ترسم من الخرائط الكنتوریة عدة أنواع من المنحنیات البیانیة وتعتمد هذه     

 Altitude ، واالرتفاعAreaالمنحنیات أساسًا على ثالثة متغیرات هي المساحة

(Elevation)واالنحدار ،Slope،  ویعتمد كل منحني منها على متغیرین في

وتهدف هذه المنحنیات إلى دراسة التغیرات السطحیة وارتباطها بعوامل  ،رسمه

  .التعریة وما تقوم به من عملیات نحت وٕارساب

  :Hypsometric Curveالمنحني الهبسومتري   : أوًال 

 Frequency Cumulativeأحــد أنــواع المنحنیــات المتجمعــة التكراریــة     

Curves یعتمد على حساب النسـبة المئویـة المتجمعـة لكـل مـن المسـاحة  ، فهو

واالرتفاع، ویرسـم لتحلیـل العالقـة بینهمـا فـي منـاطق األحـواض النهریـة، ویسـمي 

  ، Hypsographic Curveهــــذا المنحنــــي أیضــــًا بــــالمنحني الهبســــوجرافي  

  :وتهدف المنحنیات الهبسومتریة إلى

ـــة بـــین -1 التـــي تمـــر بهـــا األحـــواض النهریـــة  ةالجیومورفولوجیـــالمراحـــل  المقارن

  . لها ةالجیومورفولوجیوبالتالي الوصول إلى طبیعة العملیات 

یســـتخدم فـــي دراســـة خصـــائص النحـــت الناتجـــة عـــن العالقـــة بـــین انهیـــارات  -2

  .جوانب األودیة والنحت الرأسي للمجري

التـــي یمـــر فیهـــا الـــوادي  ةالجیومورفولوجیـــُیمكـــن مـــن خاللـــه تحدیـــد المرحلـــة  -3

المحــاور األفقیــة (النهــري، وذلــك مــن خــالل موقــع المنحنــي مــن الشــكل البیــاني 

  :ویرسم المنحني الهبسومتري من خالل ) . والرأسیة

أي تؤخــذ المســاحات بــین كــل خطــین مــن خطــوط الكنتــور : األرقــام الكمیــة  - أ

  ) .متر ، أو قدم(، والمناسیب المناظرة لها )أو میل مربع 2كم(
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أي تؤخـذ النسـب المئویـة للمسـاحات بـین خطـوط الكنتـور : النسب المئویـة  - ب

وقــد فضــل  ،بالنســبة للمســاحة الكلیــة مــع النســب المئویــة للمناســیب المنــاظرة لهــا

اإلطـــــار العـــــام ) 83(یوضـــــح الشـــــكل رقـــــم  .هـــــذا األســـــلوب) 1992:ســـــتریلر (

ورة للمنحنــــى الهبســــومتري، یمثــــل النصــــف األعلــــى منــــه النصــــف األول مــــن الــــد

الجیومورفولوجیـــة، فـــي حـــین یمثـــل النصـــف األســـفل منـــه النصـــف اآلخـــر منهـــا، 

 :نجد) 83(بالنظر إلى الشكل رقم . سم 10×  10وأفضل حاالت رسمه 

 .منتصف مرحلة الشباب) 1(یمثل المنحنى رقم  –1

 .منتصف مرحلة النضج) 2(یمثل المنحنى رقم  –2

  .وخةمنتصف مرحلة الشیخ) 3(یمثل المنحنى رقم  –3

  :دالالت المنحني الهبسومتري

التالیــة للمنحنــي الهبســومتري، مــع  ةالجیومورفولوجیــیمكــن الوصــول للــدالالت    

نقطــة ) لالرتفــاع% صــفر(مــع ) للمســاحة% 100(اتخــاذ نقطــة المحــور األفقــي 

  -:البدایة للمنحني

إذا وقع المنحني في الركن البعید عن نقطة البدایة فإن الوادي النهري یكون  -1

 Vertical، بمعنــي أن النحــت الرأســيYoung Stageفــي مرحلــة الشــباب  

erosion   لـه أكبـر مـن النحـت الجـانبيLateral erosion  بص�ورة أخ�رى ،

  .فإن المنطقة تكون على حالھا قبل عمل عامل التعریة

إذا وقـع المنحنـي فـي منتصـف الشـكل البیــاني فـإن الـوادي النهـري یكـون فــي  -2

 بمعنــي أنــه قــادر علــى النحــت واإلرســاب  ،Mature Stageمرحلــة النضــج 

Deposition  )منتصف الدورة الجیومورفولوجیة(.  

إذا وقــع المنحنــي فــي الــركن القریــب مــن نقطــة البدایــة فإنــه یكــون فــي مرحلــة  -3

، بمعني أن النحت الجانبي له أكبر من النحت الرأسي ، Old Stageالشیخوخة

  .یعني ذلك أن عامل التعریة قطع شوطًا كبیرًا في عمله



  .اإلطار العام للمنحنى الهبسومتري

  

ــــدالالت الســــابقة أن مناســــیب ســــطح األرض لــــنفس مســــاحة الحــــوض  وتعنــــي ال

تتنـــاقص تـــدریجیًا نحـــو مرحلـــة 

النضــــــج والشــــــیخوخة، ویــــــدل علــــــى ذلــــــك المســــــاحة المحصــــــورة بــــــین المنحنــــــي 

وتنــــتج هــــذه الظــــاهرة نتیجــــة ألن 

األنهــار تقــوم بعملیــة تســویة الرتفاعـــات ســطح األرض الحقــة بمنســوب مســـتوي 

اتجـــاه تحـــرك ) 84(كل رقـــم 

  .مثاًال لمنحنى هبسومتري
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اإلطار العام للمنحنى الهبسومتري): 83(شكل رقم 

ــــدالالت الســــابقة أن مناســــیب ســــطح األرض لــــنفس مســــاحة الحــــوض  وتعنــــي ال

ـــة النهـــري تكـــون أعلـــي فـــي مرحلـــة الشـــباب، وتبـــدأ  تتنـــاقص تـــدریجیًا نحـــو مرحل

النضــــــج والشــــــیخوخة، ویــــــدل علــــــى ذلــــــك المســــــاحة المحصــــــورة بــــــین المنحنــــــي 

وتنــــتج هــــذه الظــــاهرة نتیجــــة ألن . والمحــــورین األفقــــي األســــفل والرأســــي األیســــر

األنهــار تقــوم بعملیــة تســویة الرتفاعـــات ســطح األرض الحقــة بمنســوب مســـتوي 

Base Level كل رقـــم ، یوضـــح الشـــالخـــاص بهـــا

مثاًال لمنحنى هبسومتري) 84(المنحنى الهبسومتري، ویوضح الشكل رقم 

 

ــــدالالت الســــابقة أن مناســــیب ســــطح األرض لــــنفس مســــاحة الحــــوض  وتعنــــي ال

النهـــري تكـــون أعلـــي فـــي مرحلـــة الشـــباب، وتبـــدأ 

النضــــــج والشــــــیخوخة، ویــــــدل علــــــى ذلــــــك المســــــاحة المحصــــــورة بــــــین المنحنــــــي 

والمحــــورین األفقــــي األســــفل والرأســــي األیســــر

األنهــار تقــوم بعملیــة تســویة الرتفاعـــات ســطح األرض الحقــة بمنســوب مســـتوي 

Base Level  القاعدة

المنحنى الهبسومتري، ویوضح الشكل رقم 



  .اتجاه تحرك المنحنى الهبسومتري

  

تعتمد طریقة حساب بیانـات المنحنـي الهبسـومتري علـى األسـس التالیـة والتـي 

.  

، ویتكون من قسـمین 

رأســـیین متجـــاورین، أحـــدهما لحســـاب المســـاحات بـــین خطـــوط الكنتـــور، والثـــاني 
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اتجاه تحرك المنحنى الهبسومتري): 84(شكل رقم 

  :حساب بیانات المنحني الهبسومتري

تعتمد طریقة حساب بیانـات المنحنـي الهبسـومتري علـى األسـس التالیـة والتـي 

.داخل قطاع غزة بفلسطین  االسلق طبقت على حوض وادي

، ویتكون من قسـمین )4(تكون جدوًال من الخانات الموضحة في جدول رقم 

رأســـیین متجـــاورین، أحـــدهما لحســـاب المســـاحات بـــین خطـــوط الكنتـــور، والثـــاني 

 .ناظرة لهذه المساحات ملحساب المناسیب ال

 

حساب بیانات المنحني الهبسومتري

تعتمد طریقة حساب بیانـات المنحنـي الهبسـومتري علـى األسـس التالیـة والتـي    

طبقت على حوض وادي

تكون جدوًال من الخانات الموضحة في جدول رقم  -1

رأســـیین متجـــاورین، أحـــدهما لحســـاب المســـاحات بـــین خطـــوط الكنتـــور، والثـــاني 

لحساب المناسیب ال



  .مثال لمنحنى هبسومتري

  

یــتم تقســیم فئــات المســاحة والمناســیب اعتمــادًا علــى الفتــرة الكنتوریــة لخریطــة 

الخریطـة فـي شـكل رقـم 

  .هكذا إلى نهایة المناسیب 

حة بــین كــل خطــین مــن خطــوط الكنتــور بإحــدى طــرق القیــاس 

ویجــــــب أن یكــــــون مجمــــــوع 

ثـــم تحســـب النســـبة المئویـــة لكـــل 

مساحة بالنسبة للمجموع الكلي للمساحة، ویجب أن یكون المجموع الكلي للنسب 
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مثال لمنحنى هبسومتري): 85(شكل رقم 

یــتم تقســیم فئــات المســاحة والمناســیب اعتمــادًا علــى الفتــرة الكنتوریــة لخریطــة 

الخریطـة فـي شـكل رقـم الحوض النهري، وقد حسبت بیانات الجدول السـابق مـن 

  :لتكون فئات المساحة والمناسیب كالتالي

هكذا إلى نهایة المناسیب … ، ) 30 – 20(، )20 – 10(، ) 10

حة بــین كــل خطــین مــن خطــوط الكنتــور بإحــدى طــرق القیــاس تحسـب المســا

ویجــــــب أن یكــــــون مجمــــــوع  أ بأحــــــد بــــــرامج الحاســــــوب، التخطیطیــــــة أو اآللیــــــة،

ثـــم تحســـب النســـبة المئویـــة لكـــل  ،المســـاحات مســـاویًا للمســـاحة الكلیـــة للخریطـــة

مساحة بالنسبة للمجموع الكلي للمساحة، ویجب أن یكون المجموع الكلي للنسب 

100 . (%  

 

یــتم تقســیم فئــات المســاحة والمناســیب اعتمــادًا علــى الفتــرة الكنتوریــة لخریطــة  -2

الحوض النهري، وقد حسبت بیانات الجدول السـابق مـن 

لتكون فئات المساحة والمناسیب كالتالي ،)86(

 )0 – 10

تحسـب المســا -3

التخطیطیــــــة أو اآللیــــــة،

المســـاحات مســـاویًا للمســـاحة الكلیـــة للخریطـــة

مساحة بالنسبة للمجموع الكلي للمساحة، ویجب أن یكون المجموع الكلي للنسب 

100(المئویة 
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داخل قطاع  االمساحة والمناسیب في حوض وادي السلق) : 4(جدول رقم  - 3

  غزة بفلسطین

فئات 

  )م(المساحة 

  المساحة

  )2كم(

  المساحة

(%)  

  النسبة المئویة

المجمعة للمساحة 

(%)  

فئات 

  المناسیب

  )م(

  المناسیب

(%)  

النسبة المئویة 

  المجمعة للمناسیب

(%)  

  1.23  1,23  9- صفر  3.10  3.1  ,475  9- صفر

10-19  1.721  11.23  14.33  10-19  3.70  4.93  

20-29  3.243  21.16  35.49  20-29  6.17  11.10  

30-39  2.307  15,05  50.54  30-39  8.64  19.74  

40-49  1.640  10.70  61.24  40-49  11.11  30.85  

50-59  1.399  9.13  70.37  50-59  13.58  44.43  

60-69  1.488  9.71  80.80  60-69  16.05  60.48  

70-79  1.715  11.19  91.27  70-79  18.53  79.01  

  %100  20.99  فأكثر-80  %100  8.73  1.338  فأكثر-80

    %100      %100  15.32  المجموع

مــن حســاب المؤلــف اعتمــادًا علــى خریطــة قطــاع غــزة الطبوغرافیــة، مقیــاس الرســم : المصــدر -4

  .1977، وزارة التخطیط والتعاون الدولي، غزة ، 20000:1

تحســب النســب المئویــة لفئــات المناســیب اعتمــادًا علــى مراكــز الفئــات، وفــي  -4

  :المثال السابق نجد أن 

 65 – 55 – 45 – 35 – 25 – 15 – 5: مراكز فئات المناسـیب هـي  - أ

 . 405= ، ومجموعها 85 – 75 –

  %  1.23= 100×  5) = 10- 0(النسبة المئویة للفئة   - ب

                                       405  

نحســــــب النســــــب المئویــــــة المجمعــــــة لكــــــل مــــــن النســــــب المئویــــــة للمســــــاحة  -5

  .)4(رقم والمناسیب، كما هو موضح في الجدول 

  



  .)قطاع غزه
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قطاع غزه(حوض وادي السلقا ): 86(شكل رقم 

 

  



199 

 

  :طریقة رسم المنحني 

  :تتكون خطوات رسم المنحني الهبسومتري النسبي من اآلتي    

سـم لكـل منهمــا، ثـم یقســم كـل واحــد 10نرسـم محـورین، أفقــي ورأسـي، بطــول  -1

فـــي الـــركن األیســـر، ویقفــــل ) األصـــل(أقســـام، وتكـــون نقطـــة البدایـــة ) 10(إلـــى 

  .سم 10الشكل بمحورین آخرین، أفقي ورأسي، ینتج مربعًا طول ضلعه 

 لیســـرىایـــتم تـــرقیم المحـــور األفقـــي األســـفل مـــن الجهـــة الیمنـــي نحـــو الجهـــة  -2

، ویـــتم % 100 – 90…  - 30 – 20 – 10 – 0:كالتـــالي) طـــة األصـــلنق(

-0: إلــى أعلــى كالتــالي) عنــد نقطــة األصــل(تــرقیم المحــور الرأســي مــن أســفل 

10-20-30- …90-100 .%  

یــتم توقیــع الـــنقط اعتمــادًا علــى النســـبة المئویــة المجمعــة لكـــل مــن المســـاحة  -3

  -:والمنسوب، وتضرب أمثلة لذلك من الجدول السابق 

مــن المســاحة، ثــم نتجــه أفقیــًا % 14,33، ، نصــعد رأســیًا عنــد )أ(لتوقیــع النقطــة 

علـــــى ) أ(مـــــن المنســـــوب حتـــــى یتالفـــــى االتجاهـــــات فـــــي نقطـــــة % 4,93عنـــــد 

  .المنحني

مــن المســاحة، ونتجــه أفقیــًا % 50,45، نصــعد رأســیًا عنــد )ب(ولتوقیــع النقطــة  

، ویــتم )ب(قطــة مــن المنســوب، حتــى یتالفــى االتجاهــات عنــد ن% 19.74عنــد 

  .)87( ، شكل رقم توقیع باقي النقط بنفس الطریقة

بعد االنتهاء من توقیـع كـل الـنقط یـتم التوصـیل بینهمـا بواسـطة الیـد، ویجـب  -4

 .أن یقفل المنحني عند الركن األیمن األسفل، والركن األیسر األعلى 

عـــام ومقارنتـــه باإلطـــار ال یـــتم دراســـة موقـــع المنحنـــي بالنســـبة للشـــكل البیـــاني -5

 ف، ویـــــتم تحلیلـــــه جیمورفولوجیـــــًا للوصـــــول إلـــــى األهــــــداللمنحنـــــى الهبســـــومتري

، موقــع المنحنــي الســلقاالمنشــودة، هــذا ویشــبه موقــع المنحنــي الهبســومتري لــوادي 

 . لوادي غزة داخل قطاع غزة ، إذ یقع االثنان في مرحلة الشیخوخة الهبسومتري



  .)قطاع غزه(السلقا 

Frequency Curves ،

، والنســـب المئویـــة للمســـاحة بـــین 

ـــه  مجـــازًا ، فهـــو أقـــرب فـــي تمثیل

 Altimetricاأللتمتـري

  .مكونات المنحنى األلتمتري

200 

السلقا المنحنى الهبسومتري لحوض وادي ): 87(شكل رقم 

  :Altimetric Curveاأللتمتريالمنحني 

Curvesیدخل المنحني األلتمتري ضمن المنحنیات التكراریة

ـــى فئـــات االرتفـــاع  ، والنســـب المئویـــة للمســـاحة بـــین )المناســـیب(ألنـــه یعتمـــد عل

ـــه لفـــظ  مجـــازًا ، فهـــو أقـــرب) منحنـــي(خطـــوط الكنتـــور، ویطلـــق علی

األلتمتـريلـذلك یسـمى الرسـم  المتالصقة لألعمدة البیانیة البسیطة

مكونات المنحنى األلتمتري) 88(یوضح الشكل رقم  .

 

شكل رقم 

المنحني : ثانیًا 

یدخل المنحني األلتمتري ضمن المنحنیات التكراریة   

ـــى فئـــات االرتفـــاع  ألنـــه یعتمـــد عل

ـــه لفـــظ  خطـــوط الكنتـــور، ویطلـــق علی

لألعمدة البیانیة البسیطة

Graph.

  



  .مكونات المنحنى األلتمتري

  

یسـتخدم فــي معرفــة درجـة النحــت التــي حـدثت علــى ســطح األرض، ال ســیما 

  فیما یخص األحواض النهریة، إذ یعني انخفاض نسبة المساحات 

الذي حدث على سـطح 

للمســـاحة منخفضـــة لفئـــات المناســـیب العلیـــا فـــي 

األحواض النهریة، وارتفاعها في الفئـات الـدنیا، فـإن ذلـك یعنـي أن أودیـة الروافـد 

  .النهریة األولي والثانیة قد عملت على نحت هذه األراضي بدرجة كبیرة 
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مكونات المنحنى األلتمتري): 88(شكل رقم 

  -:األلتمترياستخدامات المنحني 

یسـتخدم فــي معرفــة درجـة النحــت التــي حـدثت علــى ســطح األرض، ال ســیما 

فیما یخص األحواض النهریة، إذ یعني انخفاض نسبة المساحات 

الذي حدث على سـطح  واإلرسابلفئات المناسیب وارتفاعها مدي تفاوت النحت 

  :األرض، وفي هذا الصدد نذكر الحاالت التالیة

للمســـاحة منخفضـــة لفئـــات المناســـیب العلیـــا فـــي إذا كانـــت النســـبة المئویـــة 

األحواض النهریة، وارتفاعها في الفئـات الـدنیا، فـإن ذلـك یعنـي أن أودیـة الروافـد 

النهریة األولي والثانیة قد عملت على نحت هذه األراضي بدرجة كبیرة 

 

استخدامات المنحني 

یسـتخدم فــي معرفــة درجـة النحــت التــي حـدثت علــى ســطح األرض، ال ســیما  -1

فیما یخص األحواض النهریة، إذ یعني انخفاض نسبة المساحات 

لفئات المناسیب وارتفاعها مدي تفاوت النحت 

األرض، وفي هذا الصدد نذكر الحاالت التالیة

إذا كانـــت النســـبة المئویـــة   - أ

األحواض النهریة، وارتفاعها في الفئـات الـدنیا، فـإن ذلـك یعنـي أن أودیـة الروافـد 

النهریة األولي والثانیة قد عملت على نحت هذه األراضي بدرجة كبیرة 
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یعني انخفاض نسبة المساحة في فئة معینة تقارب خطوات الكنتور، وهذه   - ب

  .وتركیبیة كثیرة ةجیومورفولوجیالالت خاصیة لها د

یعنــي ازدیــاد النســبة المئویــة للمســاحة فــي فئــات المناســیب الــدنیا ألحــواض   - ت

األنهار تباعد خطوط الكنتـور، ووجـود انحـدار بطـئ بینهـا لسـطح األرض، وهـذه 

خاصــیة تــدل علــى أن هــذه األنهــار تمــر فــي مرحلــة الشــیخوخة، وللتعــرف علــى 

) 89(الــواردة فــي شــكل رقــم مــل مقارنــة بــین األشــكال الحــاالت الســابقة یمكــن ع

جـزء األدنـى مـن وادي غـزة داخـل قطـاع والفـي قطـاع غـزة،  السلقاوادي  لكل من

 .حوض وادي غزة في فلسطین و غزة، 

یستخدم هذا المنحني لمقارنة النحت واإلرسـاب فـي األحـواض النهریـة، إذ أن -2

التــي تقــوم بهــا  ةالجیومورفولوجیــ تتعلــق بالعملیــات ةجیومورفولوجیــلــذلك دالالت 

  .األنهار 

  :األلتمتريرسم المنحني 

لرســـم المنحنـــي االلتمیتـــري یجـــب تجهیـــز جـــدوًال مكونـــًا مـــن خـــانتین، األولـــي    

لفئــات المناســیب، ویكــون طــول الفئــة منهــا بطــول الفاصــل الرأســي فــي الخریطــة 

الكنتوریة، والثانیة للنسب المئویة للمساحات بین خطوط الكنتور المنـاظرة لفئـات 

  . المناسیب، وتحسب إما بالطرق التخطیطیة أو اآللیة

، احساب المساحات في فئات المناسیب الخاصة بها لحـوض وادي السـلقتم  -1

والجــزء األدنــى مــن وادي غــزة داخــل قطــاع غــزة، وحــوض وادي غــزة بفلســطین، 

 :، ولرسم المنحني نتبع الخطوات التالیة )6(جدول رقم 

  -:نرسم محورین أحدهما أفقي واآلخر رأسي ویقسمان إلى  -2

وحــــدات متســــاویة وتســــاوي فــــي عــــددها فئــــات یقســــم المحــــور األفقــــي إلــــى   - أ

، یفضـل كتابـة )سـم1(تم اتخاذ طـول كـل وحـدة ) 89(المناسیب، وفي شكل رقم 

  .المناسیب بوضع رأسي حتى ال تتزاحم األرقام

  



  .منحنیات التمتریة لبعض أودیة قطاع غزة
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منحنیات التمتریة لبعض أودیة قطاع غزة): 89(شكل رقم 
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من حوض وادي  النسب المئویة للمساحة في فئات المناسیب لكل): 5(جدول رقم 

  .، والجزء األدنى من وادي غزة، ووادي غزة بفلسطیناالسلق

  وادي غزة  الجزء األدنى من وادي غزة  اوادي السلق

ففئات 
  المناسیب

النسبة 
المئویة 
  للمساحة

فئات 
  المناسیب

النسبة 
المئویة 
  للمساحة

فئات 
  المناسیب

النسبة 
المئویة 
  للمساحة

0 – 9  3.10  0 –9  18.0  0 – 99  8.5  

10 – 19  11.23  10 – 19  32.3  100- 199  17.6  

20 – 29  21.16  20-29  24.4  200-299  17.6  

30- 39  15.05  30 – 39  14.6  300 –399  16.9  

40- 49  10.70  40 – 49  5.1  400-499  18.4  

50-59  9.13  50-59  3.6  500-599  21.7  

60 – 69  9.17  60-69  1.7  600-699  4.3  

  3  799-700  0.3  فأكثر-70  11.19  79 – 70

  0.9  فأكثر-800  ---   ---   8.73  فأكثر -80

  -:األرقام من حساب المؤلف اعتمادًا على: المصدر

، وزارة التخطیط والتعـاون 20000:1، مقیاس رسم )1997: (خریطة قطاع غزة الطبوغرافیة -2

  .غزة  –الدولي 

ــة -3 المســاحة، تــل ، مصــلحة 250000:1، مقیــاس رســم )1995: (خریطــة فلســطین الطبیعی

  .أبیب

یقسم المحور الرأسي إلى وحدات متسـاویة أیضـًا تخصـص للنسـب المئویـة   - ب

مـــن %) 5(، وتقابـــل )ســـم1(للمســاحة، وفـــي نفـــس الشـــكل أخـــذ طــول كـــل وحـــدة 

  .المساحة

ترسم أعمدة نسبیة بسیطة فـوق كـل فئـة، ویعـادل طـول كـل عمـود مـا یقابلـه  -3

  .األعمدة متالصقةمن النسب المئویة للمساحة، وتكون هذه 

ال ترسم الخطوط الرأسیة لألعمـدة، فـي حـین تقفـل مـن أعلـى، ومـن جوانبهـا  -4

المكشــوفة كمــا فــي الشــكل الســابق، وتنــتج مســاحة محصــورة بــین خطــوط أقفــال 
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 Altimetricاألعمــدة والمحــور األفقــي والرأســي وتســمي المســاحة األلتمتریــة 

Area .  

واحـد، ثـم یـتم تحلیـل الشـكل النـاتج بنـاًء علـى یتم تظلیل هذه المسـاحة بظـل  -5

  .النقصان أو الزیادة في النسب المئویة للمساحة المقابلة لفئات المناسیب

  : Clinographic Curveالمنحني الكلینوجرافي : ثالثًا 

تقــوم فكــرة المنحنــي الكلینــوجرافي علــى حســاب االنحــدار بــین كــل خطــین مــن    

ـــك اعتمـــاداً  ـــي یحصـــرها كـــل خـــط  خطـــوط الكنتـــور، وذل ـــى فـــرق المســـاحة الت عل

ویعطــي هــذا المنحنــي  ،كنتــور، علــى فــرض أن هــذه المســاحة هــي مســاحة دائــرة

فكـــرة جیـــدة عـــن انحـــدار ســـطح األرض أفضـــل مـــن المنحنـــي الهبســـومتري الـــذي 

مكونـات ) 90(، یوضح شكل رقـم یكون منحنیًا في األراضي المنحدرة والمستویة

عبـارة عـن درجـات االنحـدار مرسـومة للمسـاحة بـین المنحنى الكلینوجرافي، وهي 

  .خطوط الكنتور

وبــذلك فــإن هــذا المنحنــي مــن الطــرق البیانیــة الجیــدة التــي تســتخدم فــي بیــان    

انحــدارات ســطح األرض، وبخاصــة فیمــا یتعلــق بــأحواض األودیــة النهریــة، وممــا 

ل یزیــد مــن جودتــه أنــه یرســم علــى أســاس درجــات االنحــدار المحســوبة مــن خــال

، یكمــــل هــــذا بــــین المســــاحات التـــي تحصــــرها خطــــوط الكنتـــور المتتالیــــة الفـــروق

المنحنـــى الخصـــائص الشـــكلیة لســـطح األرض للمنحنیـــات الســـابقة، حیـــث تعمـــل 

  .عوامل التعریة 

  :فكرة إنشاء المنحني الكلینوجرافي 

) 90(شــكل رقــم  یمكــن الوصــول إلــى فكــرة المنحنــي الكلینــوجرافي مــن دراســة   

 فإننا نتبع بالشكل، المطلوب رسم منحني كلینوجرافي للجزیرة الموضحةفإذا كان 

  -:اآلتي  الخطوات

  



  .مكونات المنحنى الكلینوجرافي

  
  ویحسبتعتبر المساحة المحصورة داخل أي خط كنتور مساویة لمساحة دائرة 

  خط الكنتورالمساحة المحصورة داخل 

  ط 

مقدار الفرق بـین نصـفي 

    )2(نق – 

، ولـــیس بالضـــرورة  3

وتعتبــر مســافة أفقیــة بــین 

منسـوبي خطــي الكنتـور، وتحســب علــى الطبیعـة بواســطة مقیـاس رســم الخریطــة، 

  

  ). أ(بالنقطة ) م100

فیمــــر ) م100(، أمـــا خــــط كنتـــور 

206 

مكونات المنحنى الكلینوجرافي): 90(شكل رقم 

تعتبر المساحة المحصورة داخل أي خط كنتور مساویة لمساحة دائرة 

المساحة المحصورة داخل   =     نصف قطر هذه الدائرة كالتالي

ط                    

مقدار الفرق بـین نصـفي ) م100) (صفر(تساوي المسافة بین خطي كنتور 

  :قطر الدائرتین الممثلتین لهما، وتحسب كاآلتي

 )1(نق=     م 100المسافة بین خطي كنتور صفر، 

3نـــق  – 2نـــق=   م200، 100، المسافة بین خطي كنتور 

وتعتبــر مســافة أفقیــة بــین ، ، وهكــذا )3(نــق – )2(، ونــق)2(نــق – )1(یتسـاوي نــق

منسـوبي خطــي الكنتـور، وتحســب علــى الطبیعـة بواســطة مقیـاس رســم الخریطــة، 

  -:نجد أن )91(ج ، ب من شكل رقم ومن تتبع الشكلین 

100(،ویمر خط كنتور )ج(بالنقطة) صفر(یمر خط كنتور 

، أمـــا خــــط كنتـــور )ع(بالنقطـــة ) م100(خـــط كنتــــور ویمـــر 

  -:وعلى ذلك فإن ) س(

 

تعتبر المساحة المحصورة داخل أي خط كنتور مساویة لمساحة دائرة  -1

نصف قطر هذه الدائرة كالتالي 

     

تساوي المسافة بین خطي كنتور  -2

قطر الدائرتین الممثلتین لهما، وتحسب كاآلتي

المسافة بین خطي كنتور صفر، 

، المسافة بین خطي كنتور 

یتسـاوي نــقأن 

منسـوبي خطــي الكنتـور، وتحســب علــى الطبیعـة بواســطة مقیـاس رســم الخریطــة، 

ومن تتبع الشكلین 

یمر خط كنتور  -أ

ویمـــر -ب

(بالنقطة 



  .فكرة إنشاء المنحنى الكلینوجرافي

  
  ).ل(م ، ویرمز له بالرمز 

وتكون أضالع ، )-ج

  .ل = ، وهي زاویة االنحدار المطلوبة 

  ) .بالمتر
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فكرة إنشاء المنحنى الكلینوجرافي): 91(شكل رقم 

م ، ویرمز له بالرمز 100= الفاصل الرأسي للخریطة = س ص 

ج-91(یّكون الشكل الناتج مثلثًا قائم الزاویة، شكل رقم 

  -:الزاویة القائمة كالتالي

  -) :-ج-91(في شكل 

، وهي زاویة االنحدار المطلوبة )ج(هو الضلع المقابل لزاویة 

بالمتر( 2نق – 1نق) = ج(هو الضلع المجاور لزاویة 

 

س ص = أب 

یّكون الشكل الناتج مثلثًا قائم الزاویة، شكل رقم  -3

الزاویة القائمة كالتالي

في شكل 

هو الضلع المقابل لزاویة : أب 

هو الضلع المجاور لزاویة : ب ج
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1نق
  84.35=   265=     المساحة         =  2

  1ط             1ط             

  

 . 2سم 205) = م100(وكانت المساحة المحصورة داخل خط كنتور  -

  

  

  . 2سم 131فكانت  2م300أما المساحة المحصورة داخل خط كنتور  -

  -:من األرقام السابقة نجد أن 

  

    ل=  م 100االنحدار بین خطي كنتور صفر،  ظا درجة -1

                                                                                                    )2(نق-)1(نق                                                     

                    

   42ْ 16َ 25ً، أي 42,27ْ=درجة االنحدار 

=         ل    = م 100،200ظا درجة االنحدار بین خطي كنتور  -2

        )3(نق-)2(نق                        

متراً أي،سمنق )1(=35.84=18.9918

متراأي،سمنق

نق
ط

المساحة

ط

)2(=25.65=08.8808

)2(==
205

=25.65

متراً سمنق

نق
ط

المساحة

ط

)3(=7.41=46.6=646

2)3(==
131

=7.41

2918_808
100

=9090909.0
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  . 31َْ◌  41 11ً، أي  31ْ .69=  درجة االنحدار 

  -: االمنحني الكلینوجرافي لحوض وادي السلق

كمثـــال تطبیقـــي للمنحنـــي الكلینـــوجرافي تـــم قیـــاس المســـاحات علـــى الخریطـــة     

داخـــل قطـــاع غـــزة، ثـــم حســـبت منهـــا المســـاحات  اوالطبیعـــة لحـــوض وادي الســـلق

كمـا سـبق  –المحصورة داخـل كـل خـط كنتـور، واعتبـرت كـل منهـا مسـاحة دائـرة 

لخریطـــة ثــم حســبت منهـــا أنصــاف أقطــار الــدوائر الخاصـــة بهــا علــى ا –شــرحه 

  -:والطبیعة ووضعت في الجدول التالي 

  داخل قطاع غزة ابیانات المساحة بین خطوط الكنتور لحوض وادي السلق) 6(جدول رقم 

فئات 

  المناسیب

المساحة بین 

خطي الكنتور 

  2كم

المساحة داخل 

خط الكنتور 

  2كم

المساحة 

على 

الخریطة 

  2سم

نصف قطر 

الدائرة على 

  الخریطة سم

نصف قطر 

الدائرة على  

  الطبیعة م

  مالحظــات

  )صفر(كنتور داخل المساحة  2220  11.1  0.384  15.33  0.475  0-9

  10 كنتور داخل المساحة  2180  10.9  371.3  14.85  1.721  10-19

   20 كنتور داخل المساحة  2040  10.2  328.5  13.130  3.213  20-29

  30 كنتور داخل المساحة  1780  8,9  247.9  9.917  2.307  30-39

  40 كنتور داخل المساحة  1560  7.8  190.3  7.610  1.640  40-49

  50 كنتور داخل المساحة  1380  6.9  149.3  5.970  1.399  50-59

  60 كنتور داخل المساحة  1200  6.0  114.3  4.571  1.488  60-69

  70 كنتور داخل المساحة  980  4.9  77.1  3.083  1.715  70-79

  80 كنتور داخل المساحة  660  2.3  34.2  1.368  1.338  فأكثر 80

    15.35  المجموع 

  :الجدول من إعداد المؤلف اعتمادًا على : المصدر

   20000:1مقیاس رسم : خریطة قطاع غزة الطبوغرافیة 
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مـــن الجـــدول الســـابق هـــو أنصـــاف أقطـــار الـــدوائر الممثلـــة للمســـاحات  یهـــمومـــا  

ــــتم بواســــطتها، وبالفاصــــل الرأســــي  المحصــــورة داخــــل خطــــوط الكنتــــور، حیــــث ی

للخریطـــة حســـاب درجـــات االنحـــدار بـــین خطـــوط الكنتـــور الموضـــحة فئاتهـــا فـــي 

  .الجدول 

هــذا وقــد تــم حســاب درجــات االنحـــدار بــین خطــوط الكنتــور وتــم وضــعها فـــي   

  :لجدول التاليا

 ادرجات االنحدار بین خطوط الكنتور لحوض وادي السلق): 7(جدول رقم 

  داخل قطاع غزة

فئات 

  المناسیب

  1نق

  )م(

  2نق 

  )م(

- 1نق

  1نق

  )م(

  )ظا(

  درجة االنحدار

  درجة االنحدار

  )كسر عشري(

0-9  2220  2180  40  0.25  14,036ْ  
10 -19  2180  2040  140  0.0714285  4,086ْ  
20 -29  2040  1780  260  0.0384615  2,203ْ  
30 –39  1780  1560  220  0.0454545  2,603ْ  
40 -49  1560  1380  180  0.0555555  3,180ْ  
50 -59  1380  1200  180  0.555555  3,180ْ  
60 -69  1200  980  220  0.0454545  2,603ْ  
70 -79  980  660  320  0,03125  1,780  
  0,868ْ  0,0151515  660  ــ  600  فأكثر 80

  ) 6(من حساب المؤلف بناًء على بیانات الجدول رقم : المصدر

  :مالحظات على الجدول السابق 

هــــو نصــــف قطــــر الــــدائرة الممثلـــة للمســــاحة التــــي یحــــددها خــــط : )1(نـــق -1

  .الكنتور ألول الفئة

هــو نصــف قطـر الــدائرة الممثلــة للمسـاحة التــي یحــددها خــط : )2(نـق -2 -2

  .الكنتور ألول الفئة التالیة لها

  



  .المنحنى الكلینوجرافي لوادي السلقا

  
  .الفاصـــل الرأســـي للخریطـــة الكنتوریـــة

L             

R 1 –  

الكلینـوجرافي اعتمـادًا علـى درجـة االنحـدار بـین خطـوط 

211 

المنحنى الكلینوجرافي لوادي السلقا): 92(شكل رقم 

الفاصـــل الرأســـي للخریطـــة الكنتوریـــة= ل     ، حیـــث ل =   درجـــة االنحـــدار ) 

  )2(نق-)1(نق            

       L=  ظا درجة االنحدار : ونكتب هذه الصیغة كاآلتي 

          – r2

الكلینـوجرافي اعتمـادًا علـى درجـة االنحـدار بـین خطـوط هذا، ویتم رسـم المنحنـي 

  ) .92(الكنتور، شكل رقم 

 

  

) ظـــا( -3

              

ونكتب هذه الصیغة كاآلتي 

  

هذا، ویتم رسـم المنحنـي 

الكنتور، شكل رقم 
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   :خاتمة 

درس فـــــي هـــــذا الفصـــــل المنحنیـــــات البیانیـــــة التـــــي ترســـــم مـــــن الخـــــرائط 

الكنتوریة، ولوحظ أن لهذه المنحنیات عالقة بعوامل التعریة وما تحدثه من نحت 

المنحنیـــات عالقـــة بانحـــدار ســـطح األرض لســـطح األرض، كمـــا تبـــین أن لهـــذه 

  .الذي تشكله عوامل التعریة
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  لسادسالفصل ا

  تطبیقات على الخریطة الكنتوریة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  سادسالفصل ال
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  تطبیقات على الخرائط الكنتوریة

  : Surface gradientحساب انحدار سطح األرض: أوًال 

انحــــدار ســــطح األرض مــــن واقــــع البیانــــات التــــي توضــــحها الخــــرائط  یحســــب   

الكنتوریــة بصــورة غیــر مباشــرة، وذلــك ألن هــذه الخــرائط ال توضــح إال مناســیب 

، أو مناسیب الروبیـرات الموجـودة فـي )باالرتفاع أو باالنخفاض(خطوط الكنتور 

رجــة المنطقــة، إال أنــه مــن خــالل عملیــات حســابیة بســیطة یمكــن الوصــول إلــى د

انحــدار ســطح األرض بــین الــنقط المختلفــة، وال ســیما وأنــه یمكــن قیــاس المســافة 

  . األفقیة على هذه الخرائط 

ــــــــــي تحلیــــــــــل خصــــــــــائص الظــــــــــاهرات     ــــــــــد انحــــــــــدارات ســــــــــطح األرض ف وتفی

فعــالوة علــى التعــرف علــى  ،التــي توضــحها الخریطــة الكنتوریــة ةالجیومورفولوجیــ

شكل هذه الظاهرات من خالل المسافات بین خطوط الكنتـور ومناسـیبها، إال أن 

صورتها تكتمل بحسـاب درجـة انحـدار الحافـات والمیـول المختلفـة ألشـكال سـطح 

للظــاهرات  يالجیومورفولــوجیمكــن مــن خاللهــا دراســة التطــور  أنــه كمــا ،األرض

  .التطور بمدي تأثرها بعوامل التعریةالتضاریسیة المختلفة، وربط هذا 

  :أسس حساب انحدار سطح األرض

  :حتى یتم حساب انحدار سطح األرض ال بد من توفر الشرطین اآلتیین   

وجـــود نقطتـــین فـــي الخریطـــة الكنتوریـــة لهمـــا منســـوب محـــدد، إمـــا بواســـطة  -1

 ویحســـب فـــرق. خطـــوط الكنتـــور، أو بواســـطة الروبیـــرات الموجـــودة فـــي الخریطـــة

) المســـافة(المســـافة باســـم الفـــارق  هلمنســـوب بـــین هـــاتین النقطتـــین، وتعـــرف هـــذا

  .بینهما Vertical distance  الرأسي 

 ،Horizontal distance  البد من حساب المسافة األفقیة بین النقطتین -2

وهي نفس المسافة بینهما على الخریطـة، ویحسـب مـا یقابلهـا علـى الطبیعـة عـن 

  .طریق مقیاس رسمها
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، حیــث یــربط بــین المتغیــرات الثالثــة  هــذه التغیــرات )93(یوضــح شــكل رقــم    

، والمســـافة األفقیـــة الموازیـــة لمســـتوي ســـطح " فـــرق المنســـوب" المســـافة الرأســـیة (

) التي تمثـل سـطح األرض) المباشرة(المقارنة، أو الواقعة علیه، والمسافة المائلة 

  :مثلث قائم الزاویة ومن الشكل السابق نجد أن 

 ب(المسافة الرأسیة، وهو الضلع المقابل لزاویة االنحدار عند = جأ.(  

 المسافة األفقیة، وهو الضلع المجاور لزاویة االنحدار = ج ب.  

 وهي الموجودة على سـطح األرض بـین )المباشرة(المسافة المائلة = أب ،

  .النقطتین، وتمثل الوتر في المثلث القائم الزاویة أ ج ب 

  :دار من العالقات السابقة كالتالي وُیحسب معدل االنح

  فرق المنسوب   =   معدل االنحدار  -

  المسافة األفقیة        

ویجــب أن یكــون البســط والمقــام فــي العالقــة الریاضــیة الســابقة مــن نفــس وحــدات 

وحســـب العالقـــات الریاضـــیة التـــي  ،القیـــاس، أي إمـــا أن یكونـــا بـــالمتر أو بالقـــدم

  -:یة یمكن التعبیر عن معدل االنحدار باآلتي تربط زوایا المثلث القائم الزاو 

  فرق المنسوب   =     المقابل    = درجة االنحدار  ) ظا(

  المسافة األفقیة      المجاور        

م فـإن 2400فإذا كانـت المسـافة األفقیـة فـي الشـكل السـبق بـین النقطتـین أ، ب، 

  -:فرق المنسوب بینهما 

   .م 40=    30 – 70=   ) -أ-87(في شكل * 

   .م 40= 260 – 300=   )-ب-87(في شكل  *

وقـــد تـــم توحیـــد فـــرق المنســـوب فـــي الشـــكلین أ،ب لتوضـــیح الصـــورة عـــن انحـــدار 

  -:وبالتالي فإن . سطح األرض

  .العالقة بین المسافة األفقیة والرأسیة بین النقط): 93(شكل رقم     



  
  -:ویعني ذلك    1

60  

واحــد ) م 1(بمعــدل ) 

) م 1(بمعــدل ) أ(إلــى نقطــة 

  -:وبشكل آخر نجد أن 

  1  =  المقابل 

  60  المجاور 

وعنـــد تطبیـــق عالقـــة ظـــل درجـــة 

  :نخرج بالعالقة اآلتیة 
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1  =  40  =   معدل االنحدار بین أ ، ب 

                    2400     60

) أ(إلــى نقطــة ) ب(أن ســطح األرض یرتفــع مــن نقطــة 

  ).ب– 87(في شكل  أفقي م) 60(لكل  رأسي

إلــى نقطــة ) ب(أو أن سـطح األرض یــنخفض مــن نقطــة 

وبشكل آخر نجد أن ) ب– 87(أفقیًا في شكل  م) 60(واحدًا رأسیًا لكل 

المقابل   =  فرق المنسوب  =درجة االنحدار 

المجاور     المسافة األفقیة      

        =    0,0166667  

  00ْ  57َ  17ً  =أي أن درجة االنحدار 

وعنـــد تطبیـــق عالقـــة ظـــل درجـــة ). 1ْ(ویمكـــن تجـــاوزًا اعتبـــار قیمـــة هـــذه الدرجـــة 

  :االنحدار السابقة بشكل آخر نجد أن 

  فرق المنسوب   =  االنحداردرجة 

  المسافة األفقیة      

نخرج بالعالقة اآلتیة   1بمقدار  ) ظا(وبالتعویض عن قیمة 

 

معدل االنحدار بین أ ، ب * 

    

أن ســطح األرض یرتفــع مــن نقطــة   - أ

رأسي

أو أن سـطح األرض یــنخفض مــن نقطــة    - ب

واحدًا رأسیًا لكل 

درجة االنحدار ) ظا* (

    

    

أي أن درجة االنحدار * 

ویمكـــن تجـــاوزًا اعتبـــار قیمـــة هـــذه الدرجـــة 

االنحدار السابقة بشكل آخر نجد أن 

درجة ) ظا* (

    

وبالتعویض عن قیمة 
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         60   

  فرق المنسوب =   درجة االنحدار ×  1

  المسافة األفقیة          60

  -:أي أن 

  فرق المنسوب ×    60=   المسافة األفقیة   × درجة االنحدار 

قـة كأسـاس لحسـاب أحـد المتغیـرات الثالثـة الموجـودة فیهـا علـى وتعتبر هذه العال

  :النحو التالي

   فرق المنسوب ×     60=  درجة االنحدار  

  المسافة األفقیة                                

    المسافة األفقیة × درجة االنحدار =   فرق المنسوب  

                                      60  

   فرق المنسوب ×   60=   المسافة األفقیة  

  درجة االنحدار                              

ثابتًا فـي هـذه المعادلـة، وقـد اختیـر بـدًال مـن قیمـة ) 60(هذا ، ویعتبر العدد     

، وتعطــي هــذه المعــادالت نتــائج تقریبیــة 00ْ   57َ   17ًالدرجــة المســاویة إلــى 

ــــــة ) 60(د الثابــــــت نظــــــرًا لوجــــــود فــــــرق بــــــین العــــــد          وبــــــین قیمــــــة الدرجــــــة الحقیقی

17ً  57َ  00ْ .  

  

  

  -:أمثلة على المتغیرات السابقة 

= احسب المسافة األفقیة بین النقطتـین أ،ب إذا كـان منسـوب أ ) : 1(مثال رقم 

  ) .8ْ(، ودرجة االنحدار بینهما م 150) = ب(، منسوب م 400

  . م 250=  150 – 400=   فرق المنسوب بین أ ، ب : الحل 
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  فرق المنسوب     ×  60=   المسافة األفقیة بین أ ، ب  

  درجة االنحدار            

احسـب فـرق المنسـوب بـین النقطتـین ج ، د، إذا كانـت المسـافة ) : 2(مثـال رقـم 

  ) .4ْ(، ودرجة االنحدار  م 600األفقیة بینهما 

  -:الحل 

  المسافة األفقیة × درجة االنحدار =     فرق المنسوب بین ج ، د* 

              60  

احســــب درجــــة االنحــــدار بــــین النقطتــــین س ، ص ، إذا كــــان ) : 3(مثــــال رقــــم 

ـــــة بینهمـــــا  م 100= ، ومنســـــوب ص م 200= منســـــوب س  ، والمســـــافة األفقی

  . م 500

  :الحل 

   م 100 -  200=   فرق المنسوب بین س ، ص * 

  فرق المنسوب ×  60=           

  المسافة األفقیة                   درجة االنحدار * 

  -:النسبة المئویة لالنحدار 

تحســب النســبة المئویــة لالنحــدار مــن معــدل االنحــدار بــین النقطتــین حســب      

  -:المثال التالي

=
8

60×250
متراً 1785=

=
60

4×600
متراً 40=

=
500

60×100
=12 ْ◌
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نحدار بـین النقطتـین أ، ب، إذا علمـت احسب النسبة المئویة لال) : 4(مثال رقم 

  .  م 1200، والمسافة بینهما م 200= ، ومنسوب ب م 500= أن منسوب أ

  

  :الحل 

   م 300=  200 – 500= فرق المنسوب بین النقطتین أ،ب .  

  1  =    300=   فرق المنسوب  =معد االنحدار  

  4      1200   المسافة األفقیة

  25=   100 ×  1  = النسبة المئویة لالنحدار %  

4   

حسـب االتجـاه  –ویعني ذلك أن سطح األرض بـین النقطتـین یرتفـع أو یـنخفض 

  . أفقي م 100لكل  رأسي م 25بمقدار  –بینهما 

احســـب النســـبة المئویـــة لالنحـــدار بـــین النقطتـــین س،ص ، إذا ) : 5(مثـــال رقـــم 

          ، والمســــــــــــــــــافة  م 100= ، ومنســــــــــــــــــوب ص م 200= كــــــــــــــــــان منســــــــــــــــــوب س

  . م 100بینهما 

  :الحل 

  م 100=  100 – 200= فرق المنسوب بین النقطتین .  

  1=   100  =معدل االنحدار  

                         100     1  

  100=   100×    1= النسبة المئویة لالنحدار . %  

  .هذه العالقة) 94(یوضح شكل رقم 

  :مالحظات على هذا المثال



أن الضـــلع المقابـــل، والضـــلع المجـــاور لزاویـــة 

ــة  ، )45ْ(االنحــدار بــین النقطتــین متســاویان، وأن زاویــة االنحــدار فــي هــذه الحال

  .والمسافة األفقیة 

  
األفقیــة، فــإن درجــة االنحــدار تكــون 
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أن الضـــلع المقابـــل، والضـــلع المجـــاور لزاویـــة  1:1یعنـــي معـــدل االنحـــدار 

ــة  االنحــدار بــین النقطتــین متســاویان، وأن زاویــة االنحــدار فــي هــذه الحال

  ) .94(شكل رقم 

 فرق المنسوببین  تساوي المسافة): 94(شكل رقم 

األفقیــة، فــإن درجــة االنحــدار تكــون  إذا كــان فــرق المنســوب ضــعف المســافة

-  

 

یعنـــي معـــدل االنحـــدار  -1 

ــة  االنحــدار بــین النقطتــین متســاویان، وأن زاویــة االنحــدار فــي هــذه الحال

شكل رقم 

شكل رقم   

إذا كــان فــرق المنســوب ضــعف المســافة -2

-:كالتالي
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  )200= 2=         2= درجة االنحدار ) ظا.%  

                      1   

  100×2=ونسبة االنحدار 

  63ْ  26َ  6ً  أي  63,43ْ= درجة االنحدار .  

أمــا إذا كانــت المســافة األفقیــة ضــعف فــرق المنســوب، فــإن درجــة االنحــدار  -3

  :تكون كالتالي

 )100×   1= ، ونسبة االنحدار 0.5=    1= درجة االنحدار ) ظا  

                            2                 2  

=50.%  

  26ْ  33َ  54ً، أي   26.43ْ= درجة االنحدار  

  :حساب االنحدار من المسافة المباشرة

كـون سبق وأن ذكرنا أن فرق المنسوب، والمسافة األفقیة، والمسـافة المباشـرة ت   

وعنـد حسـاب االنحـدار بـین الـنقط قـد ال یتـوفر فـرق المنسـوب . مثلثًا قـائم الزاویـة

، لـذلك قبـل حسـاب )المباشـرة(بین النقطتین، ولكن تتوفر المسافة الهوائیة بینهما 

  :معدل االنحدار من حساب فرق المنسوب حسب بیانات المثال التالي

  ) :6(مثال رقم 

، إذا علمـت أن المسـافة )95(فـي شـكل ) ل(ة احسب درجة االنحدار عنـد النقطـ

=           ، وأن المسـافة األفقیـة لهمـا م 400= بـین ع، ل ) المباشـرة(المائلة 

  .م 300

التـــي ) فیثـــاغورث(حتـــى نحســـب فـــرق المنســـوب یجـــب أن نطبـــق نظریـــة : الحـــل

  -:تحكم العالقة بین أضالع المثلث القائم الزاویة، ومنها نجد 

  -:حیث أن  2)س ل( – 2)ع ل = ( 2)ع س(  

  فرق المنسوب(ع س هو الضلع المقابل لزاویة االنحدار. (  



  ).المسافة األفقیة

  .المائلةحساب فرق المنسوب من المسافة 

  
   2)المسافة األفقیة

  2)المسافة األفقیة

  . م 264.57= 

= 41.4  

    

222 

المسافة األفقیة(س ل هو الضلع المجاور لزاویة االنحدار 

  .ع ل هو الوتر ویمثل المسافة المباشرة 

  -:وتعني المعادلة الریاضیة السابقة أن 

حساب فرق المنسوب من المسافة ): 95(شكل رقم   

المسافة األفقیة( – 2)المسافة المائلة= ( 2)فرق المنسوب(

المسافة األفقیة( – 2)المسافة المائلة=     (فرق المنسوب 

  : فإن ) 89(وحسب بیانات شكل رقم 

=   2)300( – 2)400(  =فرق المنسوب  

=  264,57=   فرق المنسوب  =درجة االنحدار 

    300       المسافة األفقیة     

 

  س ل هو الضلع المجاور لزاویة االنحدار

  ع ل هو الوتر ویمثل المسافة المباشرة

وتعني المعادلة الریاضیة السابقة أن 

شكل رقم     

  )

فرق المنسوب   

وحسب بیانات شكل رقم 

فرق المنسوب  

درجة االنحدار ) ظا(
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وبشكل آخر ُیمكن حساب درجـة االنحـدار فـي مثـل هـذه الحالـة دون اللجـوء إلـى 

  -:حساب فرق المنسوب على أساس أن 

  0.75=   300=   المسافة األفقیة = المجاور =  زاویة االنحدار ) جتا(

  400     المسافة المائلة      الوتر              

  41.4ْ= االنحدار  زاویة

أما إذا كـان المطلـوب حسـاب معـدل االنحـدار مـن المثـال السـابق ال بـد فـي هـذه 

  .الحالة حساب فرق المنسوب كما سبق شرحه 

  :خطوط االنحدار 

یختلـــــف انحـــــدار ســـــطح األرض مـــــن خـــــط آلخـــــر، ویكـــــون االخـــــتالف فـــــي     

حسـاب درجــة االنحـدار علـى الخـط الواحــد أیضـًا مـن جــزء لجـزء منـه، لــذلك عنـد 

  -:االنحدار على خطوطها ال بد من ذكر اآلتي 

في األراضي التي یتغیر فیها االنحدار، یـتم حسـاب درجـة االنحـدار فـي كـل  -1

  .جزء منها، ثم یؤخذ متوسط درجات االنحدار للخط كله 

في قیعان األودیة بطیئة االنحدار، السیما التي تكون في مرحلة الشیخوخة،  -2

االنحدار عند كل تغییر في قاع الوادي، ویعتمد ذلك علـى یجب حساب درجات 

حساب المناسیب عند هذه النقط، ذلك ألن خطوط الكنتور ال توضح في أحیـان 

  .وینطبق ذلك على خطوط تقسیم المیاه الرئیسیة والفرعیة. كثیرة هذه التغیرات

إذا كانـــت األراضـــي مســـتویة أو شـــبه مســـتویة، فإنـــه تحســـب انحـــداراتها بـــین  -3

طــوط متوازیــة تقطــع االنحــدار، ذلــك حرصــًا علــى بیــان درجــات االنحــدار فــي خ

  .األراضي المستویة وشبه المستویة منها

عنــد حســاب درجــات االنحــدار مــن الخــرائط الكنتوریــة، یجــب مراعــاة تباعــد  -4

وتقــارب خطــوط الكنتــور، إذ یــرتبط ذلــك بتغیــر درجــة االنحــدار بینهمــا، وتحســب 

  .في المسافة بینهما، ثم یؤخذ متوسط االنحدار درجات االنحدار حب التغیر



Shading Contour maps:  

الخرائط الكنتوریة لزیادة توضیح تضاریس سـطح األرض 

ضــــح المناســــیب التــــي تبینهــــا خطــــوط الكنتــــور، ولمــــا كانــــت خطــــوط الكنتــــور تو 

المتســـاویة علـــى طـــول امتـــدادها، إال أن المســـاحات الموجـــودة بینهـــا تتفـــاوت فـــي 

، ویتم ملء المساحات بین 

خطــــوط الكنتــــور یــــدویًا، أو آلیــــًا باســــتخدام الحاســــوب، ویأخــــذ التظلیلــــي أنماطــــًا 

، أو )96(لــــون الرمــــادي لوحــــدة، شــــكل رقــــم 

، أو الــنقط منتظمــة التوزیــع، شــكل 

 Hand Shading ،

  .استخدام اللون الرمادي المتدرج في التظلیل

  
المسافة الموجودة بـین كـل خطـین مـن خطـوط الكنتـور تأخـذ ظـًال بدرجـة 

واحـــدة منـــه، ویـــدل علـــى المناســـیب الموجـــودة بینهـــا، ویختلـــف الظـــل بزیـــادة أو 
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  :تظلیل وتلوین الخرائط الكنتوریة 

Shading Contour mapsتظلیل الخرائط الكنتوریة 

الخرائط الكنتوریة لزیادة توضیح تضاریس سـطح األرض  أو تلوین یتم تظلیل

التــــي تبینهــــا خطــــوط الكنتــــور، ولمــــا كانــــت خطــــوط الكنتــــور تو 

المتســـاویة علـــى طـــول امتـــدادها، إال أن المســـاحات الموجـــودة بینهـــا تتفـــاوت فـــي 

، ویتم ملء المساحات بین مناسیبها في حدود الفاصل الرأسي للخریطة الكنتوریة

خطــــوط الكنتــــور یــــدویًا، أو آلیــــًا باســــتخدام الحاســــوب، ویأخــــذ التظلیلــــي أنماطــــًا 

لــــون الرمــــادي لوحــــدة، شــــكل رقــــم مختلفــــة، فقــــد تســــتخدم األوان، أو ال

، أو الــنقط منتظمــة التوزیــع، شــكل )97(تســتخدم الخطــوط المتوازیــة، شــكل رقــم 

 وسوف نتعرض في هذا المجال للتظلیل الیدوي ،)

  -:ویعتمد التظلیل على 

استخدام اللون الرمادي المتدرج في التظلیل): 96(شكل رقم 

المسافة الموجودة بـین كـل خطـین مـن خطـوط الكنتـور تأخـذ ظـًال بدرجـة 

واحـــدة منـــه، ویـــدل علـــى المناســـیب الموجـــودة بینهـــا، ویختلـــف الظـــل بزیـــادة أو 

  .نقصان االرتفاع في الخریطة الكنتوریة

 

تظلیل وتلوین الخرائط الكنتوریة : ثانیًا 

تظلیل الخرائط الكنتوریة  -1

یتم تظلیل   

التــــي تبینهــــا خطــــوط الكنتــــور، ولمــــا كانــــت خطــــوط الكنتــــور تو 

المتســـاویة علـــى طـــول امتـــدادها، إال أن المســـاحات الموجـــودة بینهـــا تتفـــاوت فـــي 

مناسیبها في حدود الفاصل الرأسي للخریطة الكنتوریة

خطــــوط الكنتــــور یــــدویًا، أو آلیــــًا باســــتخدام الحاســــوب، ویأخــــذ التظلیلــــي أنماطــــًا 

مختلفــــة، فقــــد تســــتخدم األوان، أو ال

تســتخدم الخطــوط المتوازیــة، شــكل رقــم 

)98(رقم 

ویعتمد التظلیل على 

شكل رقم     

المسافة الموجودة بـین كـل خطـین مـن خطـوط الكنتـور تأخـذ ظـًال بدرجـة أن  -1

واحـــدة منـــه، ویـــدل علـــى المناســـیب الموجـــودة بینهـــا، ویختلـــف الظـــل بزیـــادة أو 

نقصان االرتفاع في الخریطة الكنتوریة
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تقســیم الخریطــة الكنتوریــة إلــى فئــات مــن المناســیب حســب مناســیب خطــوط  -2

، فـإن م) 100(طة مرسـومة بفاصـل رأسـي مقـداره فمثًال إذا كانت الخری ،الكنتور

) 100(فـي حــدود  تتــراوح م 300، 200المسـاحة المحصــورة بـین خطــي كنتـور 

لـذلك یجـب أن تكتـب فئـات المناسـیب . م 300إلى أقل من  م 200، تبدأ من م

ویمكـــن . هـــاتبصـــورتها الصـــحیحة، وتأخـــذ هـــذه الفئـــات أشـــكاًال مختلفـــة فـــي كتاب

 م  100لخریطــة كنتوریــة مرســومة بفاصــل رأســي مقــداره توضــیح أشــكال الفئــات 

  -:كما سبق توضیحه –على النحو التالي 

أكبـــر مـــن / ……/ 299-200/ 199-100/ م100أقـــل مـــن : الشــكل األول 

  .م 700م، وذلك على افتراض أن آخر منسوب في الخریطة الكنتوریة 700

متــــرًا 700/ ……/ 300-201/ 200-101/ 100أقــــل مــــن : الشــــكل الثــــاني

  .فأكثر

  .فأكثر 700/ ……/ 299-200/ 199-100/ 99–صفر : الشكل الثالث

  .مترًا  700< ./ …/ -300/  - 200/ 100< : الشكل الرابع

یــتم اختیــار ظــالل متدرجــة لفئــات المناســیب الســابقة ویعتمــد التظلیــل الیــدوي  -3

  -:على 

رة فئـــــات إمـــــا أن ترســـــم خطـــــوط متوازیـــــة تقـــــل المســـــافة بینهـــــا تـــــدریجیًا بزیـــــا  -أ 

  .المناسیب 

أو أن ترســــم خطــــوط متوازیــــة تتســــاوى المســــافات بینهــــا، ویزیــــد فیهــــا ســــمك   -ب 

 .الخطوط تدریجیًا بزیارة فئات المناسیب 

 

  .نماذج مختلفة من التظلیل بالخطوط والنقط): 97(شكل رقم 



  

  
أو أن تســـــتخدم الـــــنقط بحالتیهـــــا، أي بزیـــــادة عـــــدد الـــــنقط مـــــع زیـــــادة فئـــــات 

أو زیــادة حجــم الــنقط مــع تســاوي عــددها والمســافة بینهــا بزیــادة فئــات 

  .نموذج الستخدام النقط المنتظمة
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أو أن تســـــتخدم الـــــنقط بحالتیهـــــا، أي بزیـــــادة عـــــدد الـــــنقط مـــــع زیـــــادة فئـــــات 

أو زیــادة حجــم الــنقط مــع تســاوي عــددها والمســافة بینهــا بزیــادة فئــات  المناســیب،

 .المناسیب 

نموذج الستخدام النقط المنتظمة): 98(شكل رقم 

 

أو أن تســـــتخدم الـــــنقط بحالتیهـــــا، أي بزیـــــادة عـــــدد الـــــنقط مـــــع زیـــــادة فئـــــات   - ج 

المناســیب،

المناسیب 

  

  



  
أو أن تســـــتخدم الخطـــــوط المتقاطعـــــة بحالتیهـــــا أیضـــــًا، أي بنقصـــــان حجـــــم 

المربعــات الناتجــة بینهــا بزیــارة فئــات المناســیب، أو بثبــات مســاحة المربعــات مــع 

ویوضـــح شـــكل رقـــم . 

) 98(م الخطوط، كمـا یوضـح الشـكل رقـم 

ـــنقط مـــع التطبیـــق علـــى ایطالیـــا ـــل . نموذجـــًا للتظلیـــل باســـتخدام ال ـــق التظلی ویطب
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أو أن تســـــتخدم الخطـــــوط المتقاطعـــــة بحالتیهـــــا أیضـــــًا، أي بنقصـــــان حجـــــم 

المربعــات الناتجــة بینهــا بزیــارة فئــات المناســیب، أو بثبــات مســاحة المربعــات مــع 

 . زیادة سمك الخطوط المرسومة بها

. وقـــد تســـتخدم الـــنقط مـــع الخطـــوط فـــي بعـــض الحـــاالت

م الخطوط، كمـا یوضـح الشـكل رقـم باستخداأشكاًال مختلفة للتظلیل 

ـــنقط مـــع التطبیـــق علـــى ایطالیـــا نموذجـــًا للتظلیـــل باســـتخدام ال

 

أو أن تســـــتخدم الخطـــــوط المتقاطعـــــة بحالتیهـــــا أیضـــــًا، أي بنقصـــــان حجـــــم   -د 

المربعــات الناتجــة بینهــا بزیــارة فئــات المناســیب، أو بثبــات مســاحة المربعــات مــع 

زیادة سمك الخطوط المرسومة بها

وقـــد تســـتخدم الـــنقط مـــع الخطـــوط فـــي بعـــض الحـــاالت  - ه 

أشكاًال مختلفة للتظلیل ) 97(

ـــنقط مـــع التطبیـــق علـــى ایطالیـــا نموذجـــًا للتظلیـــل باســـتخدام ال



ـــد مـــع وجـــود أدوات مســـاعدة مثـــل مســـطرة المتوازیـــات  ـــدوي إمـــا باســـتخدام الی الی

Graph Paper مــع ،

بأنواعهـــا المختلفـــة، العادیـــة منهـــا والمحســـنة مثـــل أقـــالم 

أو . أو أقالم ستیدلر  

  .نموذج الستخدام الخطوط المنتظمة
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ـــد مـــع وجـــود أدوات مســـاعدة مثـــل مســـطرة المتوازیـــات  ـــدوي إمـــا باســـتخدام الی الی

Graph Paper، أو ورق الرســم البیــانيParallel Ruler )التهشــیر

بأنواعهـــا المختلفـــة، العادیـــة منهـــا والمحســـنة مثـــل أقـــالم اســـتخدام أقـــالم التحبیـــر 

 Rotering Variantأو  Rotering isograph 

  . قد یستخدم التظلیل باستخدام الحاسوب

نموذج الستخدام الخطوط المنتظمة): 99(شكل رقم 

 

ـــد مـــع وجـــود أدوات مســـاعدة مثـــل مســـطرة المتوازیـــات  ـــدوي إمـــا باســـتخدام الی الی

التهشــیر(

اســـتخدام أقـــالم التحبیـــر 

 Rotering Variantروترنج

قد یستخدم التظلیل باستخدام الحاسوب
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، وهـي )99(رقـم  لشـكولتوضیح هذا األسلوب من التظلیل یمكن النظر إلـى    

خریطــة لمنطقــة مــن فلســطین تشــمل بئــر الســبع والمنــاطق الجنوبیــة مــن هضــبة 

ـــل م 100الخلیـــل، وهـــي مرســـومة بفاصـــل رأســـي مقـــداره  ، واســـتخدم فیهـــا التظلی

  .بزیادة سمك خطوط التظلیل بین فئات المناسیب لخطوط الكنتور

  :عیوب التظلیل الیدوي 

الكنتوریـة یعطـي انطباعـًا بزیـارة المناسـیب بالرغم من أن تظلیل الخرائط   

  -:عن طریق زیادة درجة الظل المستخدم، إال أن لهذه الطریقة عدة عیوب 

یتم تظلیل المساحة بین كل خطین من خطـوط الكنتـور بظـل واحـد، ویعنـي ذلـك 

أن المناســـیب فـــي هـــذه المســـاحة متســـاویة بـــالرغم مـــن كتابـــة فئاتهـــا فـــي مفتـــاح 

فـــي الواقـــع ال یظهـــر التظلیـــل تفـــاوت المناســـیب فـــي المســـاحة الخریطـــة، إال أنـــه 

  .الواحدة

باســــتخدام زیــــادة درجــــة الظــــل مــــع زیــــادة فئــــات المناســــیب تظهــــر المنــــاطق  -1

المرتفعــة بــاللون األســود، ویعنــي ذلــك أنــه ال ظــالل بعــد هــذه الدرجــة مــن الظــل، 

مثـاًال ویعطي اللون األسود انطباعًا خاطئًا من خریطة كنتوریة ألخـرى وتضـرب 

  :لذلك

، وقــــد تظلــــل م 800قــــد یكــــون آخــــر المناســــیب فــــي خریطــــة كنتوریــــة مــــا   - أ

  .المناطق الواقعة أعلى من هذا المنسوب باللون األسود 

، وقـد تظلـل م 2000وقد یكون آخر المناسیب في خریطـة كنتوریـة أخـرى   - ب

 تكـون النتیجـة أن المنـاطق الواقعــة.  المنـاطق الواقعـة أعلـى منـه بـاللون األسـود 

في الخریطتین متشـابهة فـي الظـل، ممـا یـدل علـى  م 2000، م 800أعلى من 

  .تساوي مناسیبها
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قــد یخفــي التظلیــل الیــدوي ظــاهرات أو أســماء ال بــد مــن إظهارهــا، لــذلك نلجــأ -3

إلـــــى تـــــرك مســـــاحات بیضـــــاء لكتابتهـــــا، األمـــــر الـــــذي یقطـــــع الظـــــل بـــــین فئـــــات 

  .المناسیب

  :Coloration Contour mapsتلوین الخرائط الكنتوریة  -2

كمـــا تـــم  –یـــتم تلـــوین الخـــرائط الكنتوریـــة تبعـــًا لتقســـیمها إلـــى فئـــات المناســـیب    

ویتم اختیار األلوان المناسبة لكل فئة من المناسیب وللحدیث  –توضیحها سابقًا 

  -:عن هذا الموضوع نذكر األسس التالیة 

لكنتوریــة ترســم األنهــار وخطــوط الســواحل والتــرع والمصــارف فــي الخریطــة ا -1

بــاللون األزرق، وتكــون األنهــار دائمــة الجریــان متصــلة، وترســم األدویــة الفصــلیة 

  .الجریان والجافة بخطوط زرقاء متقطعة 

ترســـم خطـــوط الكنتـــور بـــاللون البنـــي إذا كانـــت توضـــح ظـــاهرات تضاریســـیة  -2

فـي حـین ترسـم بـاللون األزرق إذا كانـت توضـح . أعلى من مستوى سطح البحـر

  .سیة تحت منسوب مستوى سطح البحرظاهرات تضاری

تســتخدم األلــوان لتوضــیح المســاحات بــین خطــوط الكنتــور بدرجــة واحــدة مــن  -3

اللــون لكــل فئــة مــن فئــات المناســیب وحســب نــوع الظــاهرات التــي توضــحها علــى 

  -:النحو التالي

تلــــون فئــــات مناســــیب خطــــوط الكنتــــور للبحــــار والمحیطــــات بــــاللون األزرق   -أ 

للون األزرق الفـاتح ألول فئـة منسـوب عنـد خـط السـاحل، المتدرج، بحیـث یبـدأ بـا

  ) .آخر فئة منسوب(وینتهي باللون األزرق الداكن ألعمق المناسیب 

تلــون المنــاطق الســاحلیة بــاللون األخضــر الفــاتح، وهــي المنــاطق المحصــورة   -ب 

  .تقریبًا  م 100بین خط الساحل، ومنسوب 

ویبـدأ هـذا اللـون بـاللون البنـي  تلون المناطق المرتفعة بـاللون البنـي المتـدرج،  - ج 

ألقـــل المنــــاطق المرتفعــــة  –تكـــون درجــــة االصـــفرار أوضــــح  –المائـــل لألصــــفر 
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انخفاضًا ، وتزداد درجـة دكانـة اللـون البنـي مـع زیـادة االرتفـاع لیصـل إلـى اللـون 

  .مائل لالسوداد إلى لونالبني الداكن 

سـطح البحـر تلون المناطق المنخفضـة مـن الیـابس والموجـودة تحـت مسـتوى   -د 

بـاللون األخضــر الــداكن، حتــى یمكــن تمیزهــا عــن المنــاطق الســاحلیة، وٕاذا كانــت 

المنــاطق المنخفضــة ألكثــر مــن فئــة مــن فئــات المناســیب یمكــن عمــل تــدرج فــي 

اللون األخضر الداكن لها، بحیث تكون أكثر درجات اللون دكانة ألقل المناطق 

  .انخفاضًا 

لـونین ) مـزج(السـابقة مباشـرة، لـذلك نلجـأ إلـى خلـط هذا وقـد ال تتـوفر األلـوان    

  .أو أكثر للحصول على اللون المطلوب، ونذكر أمثلة لذلك 

إذا كــان المطلــوب تخفیــف درجــة لــون كــاللون األزرق مــثًال فــیمكن اســتخدام  -1

  .اللون األبیض بنسب متدرجة

إذا كـــان المطلـــوب زیـــادة درجـــة اللـــون یمكـــن اســـتخدام اللـــون األســـود بنســـب  -2

  .متدرجة أیضاً 

وعمومــًا، یجــب أن نــذكر أن األلــوان األساســیة لكــل األلــوان هــي اللــون األحمــر، 

واللون األخضر، واللون األزرق، وفي الخرائط یمكن استخدام األلوان التالیة عند 

  -:مزج لونین  

  .اللون األصفر مع اللون األزرق بنسبة واحدة : اللون األخضر  -أ 

% 50األصفر مع اللون األزرق الداكن بنسبة  اللون: اللون األخضر الفاتح  -ب 

  .لكل لون 

لكـــل %50، القرمـــزياللـــون األزرق الـــداكن مـــع اللـــون : اللـــون األزرق الفـــاتح  - ج 

  .لون

  .اللون األحمر مع اللون األخضر : اللون األخضر الداكن  -د 

  .اللون األخضر مع اللون األزرق : اللون األزرق الداكن   - ه 
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، إال أنـه ال یفضـل  Relief Mapsالتضـاریسهذا وتسـتخدم األلـوان فـي خـرائط 

، ذلــــك لكثــــرة Topographic Mapsاســــتخدامها فــــي الخــــرائط الطبوغرافیــــة 

التفاصــیل واألســماء الموجــودة فیهــا، إذا أن اســتخدام األلــوان لفئــات المناســیب قــد 

  .یخفي األسماء والظاهرات الموجودة فیها

  : Line of Sight  خط النظر بین نقطتین : ثالثًا 

یرتبط خط النظر بین نقطتین بإمكانیة رؤیـة نقطـة مـن األخـرى، ویـؤثر علـى    

ــــت مرتفعــــة أو  ــــنقط طبیعــــة األراضــــي الواقعــــة بینهــــا إذا كان ــــین ال خــــط النظــــر ب

  -: )100(، شكل رقم منخفضة، ولتوضیح ذلك نذكر الحاالت اآلتیة

فإنـه  إذا وقعت ظاهرات تضاریسیة بین النقطتـین أكثـر ارتفاعـًا مـن منسـوبها -1

  .یمكن ال یمكن رؤیة إحداهما من األخرى

ـــه  -2 ـــین فإن إذا وقعـــت ظـــاهرات تضاریســـیة أقـــل انخفاضـــًا مـــن منســـوب النقطت

ــــة إحــــدى النقطتــــین مــــن األخــــرى، مــــا لــــم یقــــع بینهمــــا ظــــاهرات  یمكــــن رؤی

  . تضاریسیة صغرى تحول دون ذلك

، فإن خط النظـر )قبابیاً (إذا كان انحدار سطح األرض بین النقطتین محدبًا  -3

  .، وال یمكن رؤیة إحداهما من األخرى النقطتینیقع خارج مجال 

إذا كان انحدار سطح األرض بین النقطتین مقعرًا، فإن خـط النظـر یقـع فـي  -4

إحـدى الطـرق  إتبـاعویمكـن . مجال النقطتین، ویمكـن رؤیتهمـا مـن بعضـهما

 -:التالیة في تحدید خط النظر بین النقط المختلفة

  :Using of gradient degree  استخدام درجة االنحدار  -أ

تعتمــــد هــــذه الطریقــــة علــــى حســــاب درجــــة االنحــــدار بــــین كــــل نقطتــــین،   

والمطلـــوب . )101(شـــكل رقـــم ولتوضـــیحها نضـــرب مثـــاًال للـــنقط الموجـــودة فـــي 

ل، علمــًا بــأن الفاصــل الرأســي لهــذه  توضــیح إمكانیــة الرؤیــة بــین النقطتــین س،

  .  250000:1، ومقیاس الرسم م 100الخریطة 



  .حاالت مختلفة من خط النظر

  

:-  

233 

حاالت مختلفة من خط النظر): 100(شكل رقم 

:تحسب أوًال المسافات بین النقطتین على الطبیعة بالمتر 

  . م 2000= المسافة س ص 

  . م 6625= المسافة ص ع 

 . م 10000= المسافة ع ل 

 

  :الحل 

تحسب أوًال المسافات بین النقطتین على الطبیعة بالمتر *

المسافة س ص  -

المسافة ص ع  -

المسافة ع ل  -



  .خطوط االنحدار على جزء من خریطة فلسطین

  
  -:نحسب ثانیًا درجة االنحدار بین النقطتین على النحو التالي 

  

     1  

                    66.52  

0.86ْ   

 1  

100  

درجــات االنحــدار بــین س ، ل ، وتكــون علــى النحــو 

درجـــة ، و ن درجـــة االنحـــدار بـــین ع، ص 

ویعنـي ذلـك أن ، االنحدار بین ع،ص أصغر من درجة االنحـدار بـین ص، س 

خط النظر یتجه مباشرة بین س، ل، وال توجـد عوائـق تضاریسـیة تحجـب الرؤیـة 
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خطوط االنحدار على جزء من خریطة فلسطین): 101(رقم شكل 

نحسب ثانیًا درجة االنحدار بین النقطتین على النحو التالي 

  1  =  100= معدل االنحدار بین س ، ص 

             2000   20  

  2.86ْ   =درجة االنحدار   0.05= درجة االنحدار 

    =  100=   معدل االنحدار بین ص ، ع 

    6625                  

0.86ْ= ، درجة االنحدار  0.015= درجة االنحدار 

   =      100=   معدل االنحدار بین ع، ل  -

          10000  100

درجــات االنحــدار بــین س ، ل ، وتكــون علــى النحــو  )102(ویوضــح شــكل رقــم 

ن درجـــة االنحـــدار بـــین ع، ص درجـــة االنحـــدار بـــین ل، ع أصـــغر مـــ

االنحدار بین ع،ص أصغر من درجة االنحـدار بـین ص، س 

خط النظر یتجه مباشرة بین س، ل، وال توجـد عوائـق تضاریسـیة تحجـب الرؤیـة 

  .بین س،ص 

 

شكل 

نحسب ثانیًا درجة االنحدار بین النقطتین على النحو التالي *

معدل االنحدار بین س ، ص  -

    

درجة االنحدار ) ظا(

معدل االنحدار بین ص ، ع  -

درجة االنحدار ) ظا(

-

  

ویوضــح شــكل رقــم 

  :التالي

درجـــة االنحـــدار بـــین ل، ع أصـــغر مـــ

االنحدار بین ع،ص أصغر من درجة االنحـدار بـین ص، س 

خط النظر یتجه مباشرة بین س، ل، وال توجـد عوائـق تضاریسـیة تحجـب الرؤیـة 

بین س،ص 



هل ُیمكن الرؤیة بین النقطتین ج ، 

        هـ على نفس الخریطة السابقة، إذا علمت أن المسافة األفقیة بین ج،د 

  .حسب مقیاس رسم الخریطة

  .استخدام درجات االنحدار في رسم خط النظر
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هل ُیمكن الرؤیة بین النقطتین ج ،  - :ولتوضیح هذا المثال نذكر المثال التالي 

هـ على نفس الخریطة السابقة، إذا علمت أن المسافة األفقیة بین ج،د 

حسب مقیاس رسم الخریطة م 175= ، وبین د،هـ  م 

استخدام درجات االنحدار في رسم خط النظر): 102(شكل رقم 

    

 

ولتوضیح هذا المثال نذكر المثال التالي 

هـ على نفس الخریطة السابقة، إذا علمت أن المسافة األفقیة بین ج،د 

 =575 

شكل رقم 
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  :الحل 

  1    =     100= معدل االنحدار بین ج ، د * 

             575    5,75  

  . 9,86ْ= ، درجة االنحدار 0,17= درجة االنحدار ) ظا(

  1  =     100= معدل االنحدار بین د، هـ * 

175   1,75  

  . 29,74ْ= ، درجة االنحدار  0,57= درجة االنحدار ) ظا(

درجــات االنحــدار بــین ج،هـــ وتكــون علــى قــیم ) 96(ویوضــح شــكل رقــم        

  :النحو التالي

درجة االنحدار بین هـ ،د أكبر من درجـة االنحـدار بـین د،ج، ویعنـي ذلـك أن * 

، )ج(خط النظر المتجه من نقطة هـ إلى نقطة ج، سوف یكون أعلى من نقطـة 

  .وال یمكن رؤیتها نظرًا لوجود عوائق تضاریسیة تحجب الرؤیة بینهما 

  : Profile Method  القطاع التضاریسي  طریقة -ب

تعتمــد طریقــة القطــاع التضاریســي فــي تحدیــد الرؤیــة بــین نقطتــین علــى رســم    

ولتوضـیح ذلـك نرسـم القطـاع التضاریسـي بــین  ،قطـاع تضاریسـي بـین النقطتـین 

، وتقـــوم  ) 103( الســـابقة ، شـــكل رقـــم  الخریطـــة الكنتوریـــة مـــنالنقطتـــین أ ،ب 

  -:یسي عند تحدید الرؤیة على فكرة القطاع التضار 

ـــین النقطتـــین بعـــائق  - 1 ـــع ) ظـــاهرة تضاریســـیة(إذا اصـــطدم خـــط النظـــر ب یمن

فإنـه ال یمكـن رؤیـة  –أعلـى منسـوبًا مـن النقطتـین  –وصوله إلى النقطـة الثانیـة 

  .النقطة الثانیة ویتجه خط النظر إلى أعلى 

تضاریســیة فإنــه یصــل إلــى إذا لــم یصــطدم خــط النظــر بــین النقطتــین بعوائــق -2

النقطة الثانیة، وتكون مناسیب الظاهرات التضاریسیة أول نقطة وآخر نقطة أقل 

  .منسوبًا من خط النظر 



  .استخدام القطاع التضاریسي في تحدید الرؤیة

  

). 104(ارسـم الطریـق بـین القـریتین س ، ص الظاهرتـان فـي شـكل رقـم 

.  
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استخدام القطاع التضاریسي في تحدید الرؤیة): 103(شكل رقم 

  :رسم الطرق في المناطق الجبلیة

  -:لبیان ذلك نشرح المثال التالي 

ارسـم الطریـق بـین القـریتین س ، ص الظاهرتـان فـي شـكل رقـم 

  . 200:1وبمعدل انحدار مقداره 

  :من بیانات الشكل السابق نجد اآلتي 

.م  500:سم 1، أي 50000:1مقیاس رسم الخریطة 

   200:1  =معدل االنحدار 

  . أفقي م) 200(مترًا رأسیًا لكل 

  . أفقي م 2000مترًا رأسیًا لكل 

  :حسب مقیاس رسم الخریطة فإن 

 

شكل رقم 

رسم الطرق في المناطق الجبلیة: رابعًا 

لبیان ذلك نشرح المثال التالي    

ارسـم الطریـق بـین القـریتین س ، ص الظاهرتـان فـي شـكل رقـم :  مثال

وبمعدل انحدار مقداره 

  : الحل

من بیانات الشكل السابق نجد اآلتي  -1

  مقیاس رسم الخریطة

  معدل االنحدار

مترًا رأسیًا لكل ) 1(أي 

مترًا رأسیًا لكل  10:أو 

  حسب مقیاس رسم الخریطة فإن



سم، ثم نضع سن الفرجار عند النقطة س 

 300مترًا ، ونحرك السن األخر في اتجاه خط كنتور 

حتى یقطعه  م 400

نستمر في نقل الفرجار بنفس الفتحة السابقة بین خطوط الكنتور حتى 

  .رسم الطرق من الخریطة الكنتوریة
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  .سم  4=    أفقي م

سم، ثم نضع سن الفرجار عند النقطة س  4نفتح الفرجار فتحة مقدارها 

مترًا ، ونحرك السن األخر في اتجاه خط كنتور  200على خط كنتور 

  ) .1(مترًا حتى یقطعه عند النقطة رقم 

400على خط كنتور ) 1(نضع سن الفرجار عند النقطة رقم 

  ).2(عند النقطة رقم 

نستمر في نقل الفرجار بنفس الفتحة السابقة بین خطوط الكنتور حتى 

   .)4(نصل إلى آخر خط كنتور عند النقطة رقم 

رسم الطرق من الخریطة الكنتوریة): 104(شكل رقم 

    

 

م 2000

نفتح الفرجار فتحة مقدارها  -2

على خط كنتور 

مترًا حتى یقطعه عند النقطة رقم 

نضع سن الفرجار عند النقطة رقم 

عند النقطة رقم 

نستمر في نقل الفرجار بنفس الفتحة السابقة بین خطوط الكنتور حتى  -3

نصل إلى آخر خط كنتور عند النقطة رقم 

    



239 

 

، ص بخـــــط لیكـــــون هـــــو مكـــــان الطریـــــق 1،2،3،4الـــــنقط س، نصـــــل بـــــین  -4

  .المطلوب 

  :مالحظات 

إذا قطــع الطریــق أنهــارًا أو أودیــة فصــلیة وجافــة، فــال بــد مــن بنــاء الجســور  -1

لضــمان اســتمرار الطریــق مــن جانــب الــوادي إلــى الجانــب اآلخــر، ویجــب اختیــار 

  . مكانها وفقًا للمواصفات الجیولوجیة والجیمورفولوجیة المناسبة

. إذا وجدت سدود على األنهار فإنـه مـن األفضـل أن تمـر الطـرق مـن فوقهـا -2

  .وفي هذه الحالة یزید طول الطریق 

إذا وجدت أودیة أنهار تصل بین األماكن المطلوبة فإن أفضل مكان لمرور  -3

الطرق هو السهول الفیضیة لهذه األنهار، وعلى امتداد طولهـا، ألنهـا تعتبـر أقـل 

  .ال سیما في المناطق الجبلیة المناطق انحدارًا 

إذا وقفت أمام الطریق ظاهرات تضاریسیة مرتفعة یصعب تخطیهـا، فإنـه ال  -4

بد من حفر األنفاق أسفل منها للحفاظ على نسبة االنحدار المطلوبة، وللوصول 

إلــى أقصـــر مســافة ممكنـــة، إذ أن الــدوران حـــول هــذه الظـــاهرات یزیــد مـــن طـــول 

  .التي تقلل شروط السالمة الطریق، ویزید االنعطافات 

إن وجــــدت ممــــرات أو خوانــــق فــــي المنــــاطق الجبلیــــة فمــــن األفضــــل مــــرور  -5

 .الطریق منها، مع أن ذلك یزید من طول الطریق المطلوبة 

لكــــن األمــــر لــــیس بهــــذه الســــهولة فــــي المنــــاطق الجبلیــــة واألكثــــر تعقیــــدًا، إذ     

نحــدار بقــدر مــا یمكــن، یتطلــب األمــر إنشــاء الطــرق الكنتوریــة، لتقلیــل درجــة اال

وفـــي هـــذه الحالـــة تكمـــن العدیـــد مـــن المخـــاطر علـــى طولهـــا، الســـیما االنهیـــارات 

واإلنزالقات األرضیة، ناهیك علـى أن الكثیـر منهـا یكـون ترابیـًا، أو یكـون مفـردًا، 

  .وتحتاج مثل هذه الطرق میزانیات ضخمة إلنشائها
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  :احتیاطات ضروریة 

یــــة ال بــــد مــــن أخــــذ االحتیاطــــات عنــــد شــــق الطــــرق فــــي المنــــاطق الجبل

  -:التالیة

ال بــــد مــــن دراســــة طبوغرافیــــة المنطقــــة جیــــدًا وبخاصــــة علــــى خــــرائط كبیــــرة  -1

  .المقیاس، إلظهار معظم التغیرات الطبوغرافیة السالبة والموجبة 

أخـذ الحیطـة فــي منـاطق االنزالقـات األرضــیة، أو المنـاطق المحتمـل حــدوث  -2

  .على جانبي الطریق انهیارات فیها، وذلك ببناء دعائم 

أخــذ الحیطــة فــي منــاطق قــد یكــون فیهــا منســوب المیــاه الجوفیــة أعلــى مــن  -3

وتبنــي فــي هــذه الحالــة المصــارف الالزمــة لتصــریف المــاء . منســوب الطریــق

  .المتدفق

التأكــد أن طبیعــة األرض أســفل الطریــق تتحمــل الضــغوط المحتملــة، وٕان لــم  -4

  .تحمل ذلكتكن كذلك فیجب وضع طبقات من الحصى الذي ی

كــذلك یجــب أخــذ الحیطــة فــي المنــاطق الطبیعیــة التــي تمــر فیهــا الطریــق، إذ  -5

  .أن احتماالت تشقق الطریق واردة في هذه الحالة

  تجسیم الخرائط :  خامسًا 

  Surfaceالتضاریس�یةیعین تجسیم الخـرائط إبـراز ظـاهرات سـطح األرض     

Features   بمعنـي أن الخریطـة التـي توضـح )الخریطـة(علـى اللـوح المسـتوي ،

المســــافات واالتجاهــــات فــــي الوضــــع األفقــــي لهــــا، توضــــح أیضــــًا البعــــد الرأســــي 

  -:ویهدف تجسیم الخرائط إلى . الرتفاعات سطح األرض

بیان الظـاهرات التضاریسـیة لسـطح األرض بشـكل مجسـم محسـوس بـالعین،  -1

ـــارز ملمـــوس بالیـــد ویتوقـــف نـــوع الظـــاهرات التضاریســـیة المجســـمة  ،أو بشـــكل ب

  .وشكلها على مقیاس رسم الخریطة، والفاصل الرأسي للخریطة الكنتوریة
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بیــان مكاشـــف الطبقـــات الصــخریة فـــي التجســـیم البــارز بصـــفة خاصـــة، وٕاذا  -2

ــــــین هــــــذه الخاصــــــیة وتجســــــیم الظــــــاهرات  ــــــت تجمــــــع الخریطــــــة المجســــــمة ب كان

  .األلوان الخاصة بالطبقات التضاریسیة، یفضل استخدام الرموز أو

عـن نسـبة المبالغـة المطلوبـة، ال سـیما  یتجاهـل ویجب أن نالحظ أن التجسیم قد

  .في حالة التضاریس المرتفعة جدًا 

  :ویجب أن نمیز بین نوعین من التجسیم في الخرائط    

  ) :المصور(التجسیم بإسقاط اإلشعاع  - 1

یــتم علــى أســاس أن یســقط اإلشــعاع علــى المنطقــة المطلــوب تجســیمها مــن     

. نقطـة معینـة، وهـي النقطـة التـي یرغــب النـاظر فـي رؤیـة المنطقـة مجسـمة منهــا

  ویتوقــــف المنظــــر المجســــم النــــاتج فــــي هـــــذه الحالــــة علــــى موقــــع نقطــــة إســـــقاط 

  :ویجب أن نفرق بین نوعین من التجسیم بإسقاط اإلشعاع ،اإلشعاع 

سیم بإسقاط اإلشعاع من نقطة جانبیة ، أي یكون خط اإلشعاع مـائًال التج  - أ

وفــي هــذه الحالــة تكــون الظــاهرات التضاریســیة المواجهــة للنــاظر  ،علــى المنطقــة

واضـــحة جـــدًا، ثـــم تبـــدأ الظـــاهرات التضاریســـیة األبعـــد فـــي التالشـــي وتكـــون أقـــل 

  .وضوحًا 

منطقــة المطلــوب التجســیم بإســقاط اإلشــعاع مــن نقطــة رأســیة فــوق مركــز ال  - ب

وفي هذه الحالة تظهـر كـل معـالم سـطح األرض التضاریسـیة، وتكـون  ،تجسیمها

یـًا، ثـم یقـل دأكثر وضوحًا في وسـط اللوحـة نظـرًا ألن شـعاع اإلسـقاط یكـون عمو 

ویجـب أن نـذكر  ،وضوحًا نحو األطراف، ألن شعاع اإلسقاط یكون مائًال علیهـا

أن المجســم النــاتج بهــذه الطــرق یكــون أقــرب للبانورامــا، أو التصــویر، بمعنــي أن 

 .التجسیم هنا یكون غیر محسوس على اللوح المستوي للخریطة
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  :التجسیم البارز  -2

یعنــي التجســیم البــارز بیــان المســتویات األفقیــة لخطــوط الكنتــور ویتوقــف هــذا    

  :ةالتجسیم على المعطیات اآلتی

اختیار خریطة كنتوریة بمقیـاس رسـم مناسـب، وغالبـًا مـا تكـون هـذه الخـرائط   -أ 

  .بحجم خرائط الحائط، أو بمقیاس رسم كبیر كالخرائط الطبوغرافیة مثًال 

تبســیط خطــوط الكنتــور بدرجــة ال تخــل بــالمظهر الطبــوغرافي، وتهــدف هــذه   -ب 

أنهـــا تلغـــي العملیـــة إلـــى تســـهیل قـــص المســـتویات األفقیـــة لخطـــوط الكنتـــور، مـــع 

  . بعض الظاهرات التضاریسیة البسیطة في المنطقة

  .بحجم الخریطة) شفاف(نقل خطوط الكنتور بعد تبسیطها على ورق كلك   - ج 

بحجــم الخریطــة، باإلضــافة إلــى  –كأســاس للخریطــة  –تحضــیر لــوح خشــب   -د 

ســـم مـــن جمیـــع األطـــراف تخصـــص إلطـــار الخریطـــة، ویفضـــل أن یكـــون 5نحـــو 

  .مللم 8 مللم أو6سمك لوح الخشب 

  :الخامات المطلوبة 

خریطـــة كنتوریـــة للمنطقـــة المطلـــوب تجســـیمها، ویفضـــل أن تكـــون الخریطـــة   -أ 

  .صادرة من جهة رسمیة موثوق منها

  . ملم 8أو  ملم 6لوح خشب أكبر قلیًال من مساحة الخریطة بسمك   -ب 

مللــم، أو ورق مقـوي لــیقص منهـا المســتویات 3بسـمك ) أبلكــاج(ألـواح خشـب   - ج 

  .وقد تستخدم بدًال منها خامات أخرى كالجبس مثًال  ،الكنتور األفقیة لخطوط 

، أو غــراء إذا كــان  -إذا اســتخدم  –مســامیر صــغیرة لتثبیــت ألــواح الخشــب   -د 

  .الورق المقوي هو المستخدم، وقد یستخدم االثنان معًا 

وقـد یســتخدم المقــص . منشـار یــدوي دوار وألــواح صـنفرة إذا اســتخدم الخشــب  - ه 

  .المقوي في حالة الورق 

  .ألوان زیت مختلفة حسب نوع الظاهرات التضاریسیة الموجودة في المنطقة  -و 
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هــــذا وتســــتخدم خامــــات أخــــرى كــــأقالم التخطــــیط لكتابــــة األســــماء ورســــم بعــــض 

  .الظاهرات كاألنهار والحدود وخطوط السواحل وغیرها 

  :خطوات العمل 

فـــي إذا كـــان المطلـــوب تجســـیم خریطـــة فلســـطین الكنتوریـــة، والموضـــحة   

ـــم  ـــع الخطـــوات)105(شـــكل رق    ، بواســـطة ألـــواح الخشـــب أو الـــورق المقـــوي، نتب

  -:التالیة 

نقــوم بتبســیط خطــوط الكنتــور بدرجــة ال تخــل بــالظواهر الطبیعیــة الموجــودة،  -1

وذلـــك إذا كانـــت تعرجاتهـــا كثیـــرة، وتـــتم هـــذه العملیـــة لتســـهیل العمـــل أثنـــاء قـــص 

  .  )105(شكل رقم اللوحات التي تمثل مستویات مناسیب خطوط الكنتور، 

یطــة، مــع مللــم بمســاحة الخر 8أو  6یــتم تحضــیر لــوح مــن الخشــب بســمك   -2

سم تقریبًا من جمیع األطراف، ویكون هذا اللوح كأساس للخریطة لتثبیـت 5زیادة 

الممثلة لمستویات خطـوط الكنتـور علیـه فـي مكانهـا، ثـم ننقـل ) الطبقات(األلواح 

علیه خط أو خطوط الكنتـور التـي تمثـل أدنـي المناسـیب، وفـي الخریطـة السـابقة 

، وخـط  م 400لمیـت عنـد منسـوب فإن هـذه الخطـوط هـي خـط السـاحل للبحـر ا

  . م 212ساحل بحیرة طبریا عند 

ملــم أو مــن الــورق المقــوي، ثــم ننقــل علیــه 3نقــص لوحــًا مــن الخشــب بســمك  -3

خطوط الكنتور السابقة، مع إزالة المساحة الموجودة داخل هذه الخطوط، ونضع 

خطوط، اللوح بعد عملیة القص فوق لوح األساس السابق الذي نقلنا علیه نفس ال

  .وتثبت هذه الطبقة مع تطابق مكان القص مع خط الكنتور المنقولة علیه

ننقل خط الكنتور األعلى منسـوبًا مـن خـط الكنتـور السـابق، وهـو خـط كنتـور -4

، ثم نقص لوحًا آخـرًا بمسـاحة )3(على اللوح الذي ثبت في الخطوة رقم ) صفر(

المسـاحة ) نزیـل(قـص ، ون) صـفر(الخریطة وننقل على خط أو خطـوط الكنتـور 

  هو الخط ) صفر(األدنى منه منسوبًا، وفي الخریطة السابقة نجد أن خط كنتور 



  .خریطة كنتوریة لفلسطین
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باإلضـافة إلـى خـط ) خـط السـاحل(الذي یحد فلسطین مـن جهـة البحـر المتوسـط 

األغـوار  ، وخـط الكنتـور المجـاور للبحـر المیـت ومنطقـةأم الرشراشساحل خلیج 

بعـــد قصـــه علـــى اللـــوح الســـابق مـــع ) الطبقـــة(مـــن جهـــة الغـــرب، ثـــم نثبـــت اللـــوح 

المنقول سابقًا، وتمثل الطبقة المثبتة ) صفر(تطابق مكان القص مع خط كنتور 

  . م 100مناسیب سطح األرض بین منسوبي صفر، 

ــــواح -5 ــــة لمســــتویات خطــــوط الكنتــــور ) الطبقــــات(نســــتمر فــــي قــــص األل الممثل

وتثبیتها طبقة فوق أخرى حتى نصل إلى أعلى المناسیب، وهي الطبقة المحـددة 

  .كما في الخریطة السابقة  م 1000:1لمنسوب 

المراحــل األولــي مــن عملیــة ) 22(، ) 21(، ) 20(هـذا، وتوضــح الخــرائط أرقــام 

خطــوط الكنتـور، وبعـد االنتهـاء مــن تثبیـت جمیـع الطبقــات قـص وتثبیـت طبقـات 

  -:اآلتي إتباعیجب 

أو باســتخدام  الصــنفرةإمــا باســتخدام ) الزائــدة(نزیــل حافــات الطبقــات البــارزة   -أ 

  .مواد لینة سریعة الجفاف

تســـتخدم ألـــوان الزیـــت، وهـــي جیـــدة وثابتـــة، ونغطـــي الخریطـــة بكاملهـــا بلـــون   -ب 

  .تأتي فوقه األلوان المطلوبة لیعتبر كأساس  –مثًال  –أبیض 

نغطــي كــل طبقــة مــن طبقــات خطــوط الكنتــور بــاأللوان الخاصــة بهــا، ووفقــًا   - ج 

لنــوع الظــاهرات التــي تمثلهــا الطبقــات الســابقة، فمــثًال تغطــي الطبقــة التــي تمثــل 

المناطق المنخفضـة عـن مسـتوي سـطح البحـر بـاللون األخضـر الـداكن، والطبقـة 

  .والداخلیة باللون األخضر الفاتح، وهكذا التي تمثل السهول الساحلیة 

ـــــى الخریطـــــة األنهـــــار بلونهـــــا األزرق، والحـــــدود السیاســـــیة بلونهـــــا   -د  نرســـــم عل

  .األحمر، ثم نوقع الظاهرات المختلفة بخط واضح وجید 

تســتكمل النــواحي الفنیــة األخــرى الخاصــة بمفتــاح الخریطــة، ومقیــاس الرســم،   -ه 

 .مراحل القص والتثبیت) 106،107(، یوضح الشكالن واتجاه الشمال 
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المرحلة األولى من تجسیم الخریطة الكنتوریة): 106(شكل رقم 

    

 

شكل رقم 
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شكل رقم 
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  ::خاتمــــةخاتمــــة

تنــاول هــذا الفصــل بعــض الجوانــب التطبیقیــة للخــرائط الكنتوریــة فقــد تــم   

الـــنقط فـــي حاالتهـــا المختلفـــة، كمـــا تـــم بیـــان كیفیـــة حســـاب درجـــة االنحـــدار بـــین 

  .تظلیل وتلوین الخرائط، ثم إمكانیة الرؤیة بین النقط
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  ).1984(،111، ص 2مكتبة األنجلو المصریة، القاهرة، ط
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الخـــرائط : شـــرنوبيمحمـــد عبـــد اللطیـــف عصـــفور ومحمـــد عبـــد الـــرحمن ال .29
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مبــــادئ فــــي تــــألیف الخــــرائط، مركــــز النشــــر الجــــامعي، : محمــــد الناصــــر .30

 ).2001(تونس، 

  ).2017(مبادئ الخرائط، مجلة جغرافیة المغرب، : محمد الهیلوث .31

الجامعیـــــــة، الخـــــــرائط الجغرافیـــــــة، دار المطبوعـــــــات : یســـــــري الجـــــــوهري  .32

  ).1997(، 263 – 247اإلسكندریة، ص 

  المراجع األجنبیة:   ثانیًا 

1 –Academic resources center: Topographic maps and 
contours, (15 – 3 -2019). 

2 – Davis, H.: Cartographic images (http:// www.henry-
davis.com\MAPS\ (2013). 
3 - F.J. Monkhouse, John Small : A dictionary of Natural 
Environment , Edward Arnold, P.59 ,(1978). 
4 - J. Paul Goode : Goode's World Atlas . 
5 - James, M., and Edward, M., : Introduction to Surveying, 
New York, (1985). 
6 - John, C.,: Site Surveying and Leveling, Second Edition, 
1991.  
7 - John, M., : Site Surveying , printed in great Britain . 
8 - Strahler, A.N., : Hypsometric analysis of Erosional 
topography, Bull, geo. Soc. American , No. 63, pp. 117  
1142 . 

  : الخرائط: ثالثًا 

1. Gaza  : Land use map , Scale 1:12500. 
2. Gaza Strip : Topography map, Scale 1:20000. 
3. Palestine  : topography map. Scale 1:100000.  
4. Palestine  : Physical map, Scale, 1: 250000. 
5. Palestine : Physical map, Scale, Scale    1:500000. 
6. Palestine State : Contour Lines map, Scale 1:150000. 
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  -:مواقع وصفحات االنترنت: رابعاً 

http://550cord.com/land-navigation-training/map-
reading-land-navigation-h10.asp (15-2-2019). 

1 

http://geology.isu.edu/wapi/geostac/Field_Exercise/to
).2019-2-pomaps/topo_profiles.htm (15 

2 

-mulroy.squarespace.com/reading-http://peter
).2019-2-maps (12-topographic 

3 

structure_mahttp://reynolds.asu.edu/structure_map3d/
).2019-2-p3d_gallery.htm      (24  

4  

https://serc.carleton.edu/mathyouneed/slope/topoprofil
)2019-2-e.html (13 

5 

https://server.boundlessgeo.com/docs/latest/processin
)2019-2-g/contour/static.htm (25  

6  

-https://support.goldensoftware.com/hc/en
-cross-a-create-I-do-How-us/articles/226505827

2019)-1-(31 Surfer-in-section 

7 

https://web.uri.edu/nemo/files/ReadingTopographyMa
)2019-2-ps_DelineatingWatersheds_URI.2018.pdf (10 

8 

-https://www.123rf.com/photo_88043948_stock
-topo-background-contour-map-topographic-vector

-geographic-vector-map-ourcont-elevation-with-map
)2019-2-topog.html (28-world 

9 

-contour-map-https://www.alamy.com/topographic
-map-contour-elevation-with-map-topo-background

-grid-map-topography-world-geographic-vector
-line-trail-hiking-mountain-illustration-vector-abstract

)2019-2-image183862971.html  (28-igndes-map 

10 

-line-illustration-https://www.dreamstime.com/stock
-seamless-background-map-contour-topographic

-geography-vector-design-topo-fictional-pattern

11  
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-2-image92932456 (22-graphic-wavy-abstract-concept
)2019  

-maps-advice/topo-https://www.rei.com/learn/expert
)2019-3-use.html (17-to-how  

12  

-https://www.shutterstock.com/image
-288945632-lines-contour-map-vector/topographic

)2019-2-(14 

13 

-map-http://www.bushwalking101.org/interpreting
)2019-2-features (20  

14  

http://faculty.chemeketa.edu/afrank1/topo_maps/index
).2019-2-.htm  (20  

15  

-2-https://en.wikipedia.org/wiki/Contour_line (25
)2019  

16  

-3-maps (17-http://geokansas.ku.edu/topographic
).2019  

17  

http://reynolds.asu.edu/topo_gallery/topo_gallery.htm 
)2019-2-( 8  

18  

)2019-2-https://www.weather.gov/mrx/smokytemp (8 19 

-topographic-lines-https://gisgeography.com/contour
)2019-2-map (10 

20 
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  رقم الصفحة  فهرس الموضوعات

  6  اإلهداء

  8  مقدمة الطبعة األولى

  11  مقدمة الطبعة الثانیة

    طبیعة خطوط الكنتور: الفصل األول

  13  مقدمة

  18  خصائص خطوط الكنتور

  29  الفاصل الرأسي

  35  اختیار الفاصل الرأسي اعتبارات

  36  حساب الفاصل الرأسي ریاضیًا 

  42  قیاس مستوي سطح البحر

  44  أنواع خطوط الكنتور

  56  أهمیة خطوط الكنتور

  57  ترقیم خطوط الكنتور 

    إنشاء خطوط الكنتور: الثانيالفصل 

  67  .مراحل رسم خطوط الكنتور

  68  .الطرق الحسابیة – 1

  77  .الطرق التخطیطیة – 2

  88  .استخدام الحاسوب في رسم خطوط الكنتور – 3

    .قراءة الخریطة الكنتوریة: الفصل الثالث

  92  .انحدارات سطح األرض: أوالً 
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  100  .المناطق المرتفعة: ثانیاً 

  126  .المناطق المنخفضة: ثالثاً 

  141  .ظاهرات تضاریسیة أخرى: رابعاً 

    .القطاعات التضاریسیة: الفصل الرابع

  155  .استخدامات القطاعات التضاریسیة

  156  .أنواع القطاعات التضاریسیة

  157  .رسم القطاعات التضاریسیة

  157  .القطاع التضاریسي البسیط – 1

  171  ).الزاوي(القطاع التضاریسي الزجزاجي  – 2

  173  .القطاع العرضي للوادي – 3

  175  .القطاعات التضاریسیة للخطوط المنحنیة – 4

  183  .القطاعات التضاریسیة المتداخلة – 5

  188  .قطاع البانوراما – 6

    .المنحنیات البیانیة من الخریطة الكنتوریة:الفصل الخامس

  192  .الهبسومتريالمنحنى : أوالً 

  200  .المنحنى األلتمتري: ثانیاً 

  205  .المنحنى الكلینوجرافي: ثالثاً 

    .تطبیقات على الخریطة الكنتوریة :الفصل السادس

  214  .حساب انحدار سطح األرض: أوالً 

  224  .تظلیل وتلوین الخرائط الكنتوریة: ثانیاً 

  232  .خط النظر بین نقطتین: ثالثاً 
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  237  .الطرق في المناطق الجبلیة رسم: رابعاً 

  240  تجسیم الخرائط: خامساً 

    قائمة المراجع

  249  .المراجع العربیة: أوالً 

  .ثانیًا المراجع األجنبیة

  .الخرائط: ثالثاً 

  .صفحات ومواقع االنترنت: رابعاً 

252  

252  

253  

  255  .فهرس الموضوعات

  257  .فهرس الجداول

  258  .فهرس األشكال

  الجداولفهرس 

  الصفحة  اسم الجدول  رقم ال

بیانات طریقة التناسب الحسابي باستخدام فرق المنسوب   1

  .والمسافة األفقیة

72  

  75  .بیانات المناسیب المتساویة باستخدام معدل االنحدار  2

نســـــبة المبالغـــــة فـــــي القطاعـــــات التضاریســـــیة المرســـــومة مـــــن   3

  . والفرنسیة الخرائط اإلنجلیزیة

163  

داخل قطاع  االمساحات والمناسیب في حوض وادي السلق  4

  .غزة بفلسطین

197  

، والجزء االنسب المئویة للمساحات في فئاتها لحوض السلق  5

  .األدنى من وادي غزة، وحوض وادي غزة بفلسطین

204  
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 ابیانات المساحة بین خطوط الكنتور لحوض وادي السلق  6

  .داخل فلسطین

209  

 ابین خطوط الكنتور لحوض وادي السلقدرجات االنحدار   7

  .داخل قطاع غزة

210  

  فهرس األشكال

  الصفحة  اسم الشكل  رقم ال

  16  .توضح تقاطع المستویات المتوازیة مع سطح األرض نماذج  1

  19  .نماذج من تداخالت خطوط الكنتور األكبر في األصغر  2

  20  .محاور النتوءات  3

  21  .األصغر في األكبر نماذج من تداخالت خطوط الكنتور  4

  22  نماذج لتداخالت مختلفة من خطوط الكنتور  5

  23  .حاالت مرفوضة في الخرائط الكنتوریة  6

  25  .نماذج مختلفة من تطابق خطوط الكنتور  7

  27  .إقفال خطوط الكنتور  8

  28  .تعدد خطوط الكنتور  9

  30  ).الفترة الكنتوریة(الفاصل الرأسي   10

  32  .كنتوریة بفواصل مختلفةخرائط   11

  41  .أعلى وأقل مناسیب سطح األرض  12

  43  .نماذج من طرق قیاس مستوى سطح البحر  13

  45  .العادیةنماذج مختلفة من خطوط الكنتور   14

  47  .نماذج مختلفة من خطوط الكنتور الرئیسة  15
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  49  .نماذج من خطوط الكنتور المتمیزة  16

  50  .الكنتور الثانویةنماذج من خطوط   17

  52  .مرحلة أولى من تبسیط خریطة كنتوریة لتل المنطار  18

  54  مرحلة ثانیة من تبسیط خریطة كنتوریة لتل المنطار  19

  55  مرحلة ثالثة من تبسیط خریطة كنتوریة لتل المنطار  20

  60  .نماذج من كتابة المناسیب على خطوط الكنتور  21

  65  .لوحات مناسیب مختلفة  22

  66  .مراحل رسم خطوط الكنتور من لوحة المناسیب  23

  68  .المناسیب المتساویة والتوصیل بینها  24

  69  .المناسیب المتساویة باستخدام المسافة األفقیة وفرق المنسوب  25

  73  .المناسیب المتساویة باستخدام االنحدار  26

  78  .المثلث الشفاف وطرق استخدامه  27

  81  .المتوازیة وطریقة استخدامهاالخطوط   28

  83  .فكرة استخدام المسطرة والمثلث  29

  85  .حساب المناسیب المتساویة باستخدام المسطرة والمثلث  30

  87  .لوحات مناسیب تدریبیة  31

  Surfer 13 .  90واجهة برنامج   32

  94  .نماذج من االنحدار المنتظم  33

  95  .الرأسينماذج من االنحدار المنتظم   34

  97  .االنحدار غیر المنتظم  35

  97  ).القبابي(نماذج من االنحدار المحدب   36
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  99  ).المخروطي(نماذج من االنحدار المقعر   37

  101  .نماذج من التالل منتظمة االنحدار  38

  103  .نماذج من التالل والجبال القبابیة  39

  104  .نماذج من التالل والجبال المخروطیة  40

  107  .نماذج من القمم الكاذبة  41

  108  ).النتوءات(نماذج من البروزات   42

  110  .نماذج من الهضاب  43

  112  .فلسطین- الحافات االنكساریة للبحر المیت  44

  113  .نماذج من التالل والجبال المنعزلة  45

  116  .نماذج من الجبال  46

  118  .نماذج من الظاهرات الجلیدیة المرتفعة  47

  119  .قمم جبلیة هرمیة  48

  120  .نماذج من ظاهرات مرتبطة بالجبال  49

  125  .نماذج من الكویستات  50

  127  .األنهار المرتبطة بالكویستات  51

  130  .نماذج من األنهار  52

  133  .نماذج من األودیة الجلیدیة  53

  136  .نماذج من ظاهرات مرتبطة بالجبال  54

  140  .نماذج من األسر النهري  55

  142  ).الحوضیة(نماذج من المناطق المنخفضة   56

  143  .نماذج من الجرف البحري  57
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  144  .حاجز إرسابي بحري  58

  145  .مسالت بحریة  59

  146  .مصاطب بحریة  60

  147  .نماذج من الجزر  61

  149  .لسان بحري  62

  150  أالسكا - فیورد ویسترن آرم  63

  151  نماذج من الكثبان الرملیة  64

  158  .نماذج مختلفة من القطاعات التضاریسیة البسیطة  65

  160  .نماذج تبین نقل المناسیب باستخدام الورقة البیضاء  66

  165  .خریطة كنتوریة لجزء من جبال الجلیل شمال فلسطین  67

  166  .نقل المناسیب من جبال الجلیل شمال فلسطین  68

  167  .السابقةالقطاع التضاریسي أ ب من الخریطة   69

  168  .قطاعات تضاریسیة بسیطة من فلسطین  70

  170  .إسقاط المناسیب من الخریطة مباشرة  71

  172  .فلسطین –خریطة كنتوریة انهر العوجا   72
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