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  شبكة االحداثيات 
  :مقدمة 

داثيات ي اإلح يم ھ ة الق ي العددي طتھا الت تم بواس د ي ع تحدي ة أي موق م أو نقط ي معل ار ف   إط
ين ط .مع واع أبس داثيات أن ي اإلح يم ھ ي )س،ص (ق تخدمھا الت ي نس م ف اني الرس يط ، البي  البس
دما ول ، فعن ة أن نق ع أ النقط ي  تق دل) ٣،  ٥(ف ك في ي ذل ع عل ذه موق ة ھ د النقط دات ٥ يبع  وح

نتيمترات( ي )س ور عل ي المح ا س األفق د كم دات ٣ يبع نتيمترات( وح ي )س ور عل  المح
ي الطبع  .ص الرأس ن وب د فل ة توج ة أي ري نقط ع أخ ي تق س ف ذه نف داثي ھ  وإال) ٣، ٥(ات اإلح

ي ت عل ة انطبق ا، أ النقط ذه أن أي ذاتھ داثيات ھ د اإلح ددت ق ة ح ع بدق ة موق ي أ النقط ار ف  إط
ة م  ورق اني الرس نا وإذا .البي ذا فحص وع ھ ن الن داثيات م ده اإلح ون نج ن يتك ر ٣ م  عناص
  :  له  محددة
    . القياس منھا يبدأ صفر نقطة أو أصل نقطة وجود .١
   .بھا القياس يتم وحدات الي سممق )س(أول  محور وجود .٢
ود .٣ ور وج اني مح ودي )ص( ث ي عم ور عل و األول المح ا وھ م أيض ي مقس دات ال  وح

  .  بھا القياس يتم
ذا ام وھ ن النظ م م داثيات نظ يطة اإلح مي البس ام يس داثيات نظ توية إح ث مس ه حي دد أن  أو مح

وم ي مرس طح عل توي س ة( مس ا ،) الورق ه كم مي أن ام يس داثيات نظ ةثنائ إح اد ي ث األبع ه حي  أن
  .الورقة علي نقطة أي موقع لتحديد) س،ص وھما( فقط بعدين أو رقمين أو قيمتين يتطلب

  

  
  االحداثيات المستوية البسيطة 

  
 بمعرفة يسمح فأنه إطاره في نقطة أي لموقع الدقيق للتحديد باإلضافة أنه من إحداثيات نظام أي أھمية وتنبع
 سبيل فعلي .الورقة علي النقاط رسم أو توقيع وبدون اإلحداثيات قيم معرفة بمجرد النقاط بين النسبية المواقع
 تقع أ نقطة أن فندرك)  ٤،  ٥(ھي  ب نقطة وإحداثيات ،) ٣،  ٥ (ھي أ نقطة إحداثيات أن نعرف عندما المثال
 أ نقطة من أعلي تقع ب نقطة بينما ) س اإلحداثي قيمة نفس لھما أن حيث( ب نقطة مع الخط نفس علي أفقيا

 نقطتين إحداثيات معرفة أن كما ) .أ للنقطة ص اإلحداثي قيمة من أكبر ب ص للنقطة اإلحداثي قيمة أن حيث(
،  ٥(ب  نقطة و ) ٣،  ٥(أ  نقطة بين المسافة فأن المثال سبيل فعلي ، بينھما المسافة قيمة أيضا بحساب لنا يسمح

 فقط واحد سنتيمتر ، يفصلھما بينما س اإلحداثي نفس علي يقعان النقطتين كال أن حيث سنتيمتر ١ ستكون) ٤
  .ص اإلحداثي علي
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  تطبيقات االحداثيات المستوية البسيطة 

  
 الرسم ورقة مثل مستوي سطح وليس مجسم أنھا أي ) كروي شبه شكل بالتحديد أو ( كرة عن عبارة األرض
 سطح علي الجغرافية المعالم مواقع تحديد في البسيطة مستويةال اإلحداثيات نظام استخدام يمكن ال لذلك ، البياني
 لتحديد تصلح أخري إحداثيات نظم تطوير في السنين مئات منذ الخرائط و الجغرافيا علماء بدأ ھنا ومن  .األرض
 نظام أيضا يسمي والذي الجغرافية اإلحداثيات نظام النظم ھذه أشھر ومن ، الكروي األرض سطح علي المواقع

 يمكن ال أنه حيث( المنحنية اإلحداثيات بنظام يسمي كما ) الكرة علي المواقع يمثل أنه بسبب( الكروية حداثياتاإل
 يسمي وأيضا ) منحنية خطوط ستكون ولكنھا المجسم، األرض سطح علي المستقيمة الخطوط من شبكة رسم
 الي اإلشارة وتجدر ) .مسافات وليست يازوا ستكون ذاتھا اإلحداثيات قيم أن حيث( الزاوية اإلحداثيات بنظام
 خالل من سيتحدد األرض سطح علي نقطة أي موقع أن حيث األبعاد ثالثي نظام ھو الجغرافية اإلحداثيات نظام
 البعد سيكون بينما) الكرة( األرض سطح علي للنقطة األفقي الموقع عن يعبران منھم اثنين ، أبعاد أو قيم ثالثة
 الجغرافية اإلحداثيات شرح في الفصل ھذا وسينحصر األرض، سطح عن النقطة ھذه اعارتف قيمة ھو الثالث
   .فقط األفقية

  
  

  
  الشكل الكروي المفترض لألرض
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  الجغرافية اإلحداثيات نظام
 ،)كرة األرض أن باعتبار( األرض سطح علي نقطة أي موقع لتمثيل طريقة العلماء أبتكر مضت قرون منذ

 الصفر نقطة أو األصل نقطة ھو )الكرة مركز( األرض مركز أن اعتبار النظام ھذا تعريف خطوات أولي وكانت
 كال قياس سيحددان الذين المحورين وضع بدأ الخطوات ثاني وفي .اإلحداثيات تحديد أو قياس سيبدأ منھا التي

 .الطول خطوط و العرض دوائر اسم عليھما أطلق والذين اإلحداثيين
 العرض دوائر

 منتصف في تقع والتي )األرض بمركز تمر التي أي(العظمي الدائرة تلك ھو األفقي األساسي المحور خاذات تم
 خط"  كلمة البعض عليھا يطلق التي وھي ، االستواء بدائرة وسميت الجنوبي و الشمالي القطبين بين المسافة
 األرض علي ورسم متساويا قسما ١٨٠ يإل الكرة تقسيم تم ثم .خطا ليست و دائرة الحقيقة في لكنھا  "االستواء
تسمى   .األساسية االستواء دائرة توازي) األرض بمركز تمر ال التي ھي الصغرى الدائرة( وھمية صغري دوائر

 ويتم .جنوبه عرض دائرة ٩٠ وأيضا االستواء دائرة شمال عرض دائرة ٩٠ وتوجدھذه الدوائر بخطوط العرض 
 °٩٠شمال الى  °٢ ثم شمال °١  الشمال جھة من لھا المجاور العرض ودائرة رصف بالرقم االستواء دائرة ترقيم
  .   االستواء دائرة جنوب الواقعة للدوائر الطريقة وبنفس شمال
 ضلعھا و )األرض مركز أي (الدائرة مركز عند الزاوية ھي األرض سطح علي نقطة ألي العرض زاوية

 العرض لزاوية يرمز غالبا( النقطة لھذه العرض دائرة في يمر خراآل الضلع و االستواء مستوي في يمر األساسي
 مثل مسافة قيمة وليس زاوية قيمة عن يعبر اإلحداثيات من النوع ھذا أن أي ) فاي ينطق الذي ᶲ الالتيني بالرمز

  .الورق من قطعة علي البياني الرسم في البسيطة المستوية اإلحداثيات
  

  
  خطوط العرض 

  
 الطول خطوط

 منه يبدأ لكي أساسي مرجع تحديد أوال يلزمنا االستواء دائرة علي العمودي االتجاه في شبكة الي األرض سيملتق
 األرض وتقسم (األرض بمركز تمر أي) عظمي واحدة دائرة إال توجد ال العرض دوائر ففي .القياس أو التقسيم
 أن يمكنھا التي الدوائر مئات ستوجد العمودي االتجاه في بينما االستواء، دائرة وھي أال متساويين نصفين الي
   .القياس أو الترقيم "صفر" اعتبارھا سيتم عمودية دائرة أي ھو اآلن والسؤال متساويين نصفين الي األرض تقسم
 الجغرافي المرصد ھو جغرافي معلم أشھر كان الوقت ذلك وفي ، الحديثة األوروبية الحضارة عصر بداية مع

 أن علي األوربيين الجغرافيا علماء أعتمد ، االنجليزية لندن مدينة من بالقرب جرينتش مھاأس قرية في الواقع
 علي الرأسية الدوائر من صفر رقم الدائرة أو األساسية الدائرة ھي ستكون المكان بھذا تمر التي الرأسية الدائرة
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 دائرة مستوي علي العمودي هاالتجا في األرض تقسيم تم ."جرينتش خط" اسم عليھا وأطلقوا ، األرض سطح
 اسم الخطوط ھذه علي وأطلق الجنوبي، القطب و الشمالي القطب بين يصل منھم كال خطا ٣٦٠ الي االستواء

 حقيقة ففي ، أيضا خطوط وليست دوائر ليست الطول خطوط أن بالذكر وجدير  Longitude".الطول  خطوط"
 ترقيم تم فقد العرض دوائر ترقيم طريقة نفس وبإتباع . مامستقي خطا وليس دائرة نصف ھو منھم خط فكل األمر
  شرقا ° ١ الشرق جھة من له المجاور الطول صفر وخط بالرقم  ) األساسي الطول خط ( جرينتش طول خط
 °١٨٠غربا الى ° ١ من جرينتش خط غرب الواقعة الطول لخطوط الطريقة وبنفس ، شرقا °١٨٠  إلي ....
  . غربا
 خط بين المحصورة) األرض مركز أي( الدائرة مركز عند الزاوية ھي األرض سطح علي قطةن ألي الطول خط
    . )المدا ينطق والذي ƛ الالتيني بالرمز لخط الطول يرمز وغالبا (النقطة بھذه المار الطول خط و جرينتش طول

  
  

  
  خطوط الطول 

  
  

 الجغرافية اإلحداثيات وحدات
 الوحدات نظام أشھرھا العرض دوائر و الطول خطوط عن التعبير في المستخدمة للوحدات نظم عدة توجد

 كال جزء ٦٠ إلي الدرجة تقسم ثم ) °ھو  الدرجة رمز( درجة ٣٦٠ إلي الكاملة الدائرة تقسم يتم وفيه ، الستيني
 بالثانية منھم الواحد يسمي جزء ٦٠ إلي الواحدة الدقيقة  تقسم الحقا ثم ) '  ھو الدقيقة رمز(  الدقيقة يسمي منھم

  ) . "  ھو الثانية رمز(
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 الخرائط وإحداثيات األرض شكل
 معتقدا كان كما الماء سطح فوق يطفو قرص وليست كرة األرض أن العلماء أكتشف الميالد قبل الثاني القرن منذ
 علي تدل األرض كوكب خصائص أن عن نظريته نيوتن اسحق الشھير العالم صاغ م ١٦٨٦ عام وفي .ذلك قبل
بعمل  ١٧٣٥ عام في الفرنسية العلوم أكاديمية قيام ذلك وتال االستدارة   تام غير وأنه  "كروي شبه " جسم أنه

 .تماما الشكل كروية وليست القطبين عند مفلطحة األرض أن عملي بشكل أثبتت والتي الميدانية القياساتبعض 
 عند األرض قطر نصف أن تقدير تم الدقيقة القياسات إجراء خالل من و الميالدي عشر التاسع القرن بداية ومع
 الفرق أن أي ، كيلومتر ٦٣٥٧ القطبين اتجاه في القطر نصف يبلغ بينما كيلومتر ٦٣٧٨ يبلغ االستواء دائرة
  . )متساويين القطر نصفي كان وإال ( تماما كروية ليست األرض أن علي يدل مما ، تقريبا كيلومتر ٢١ يبلغ بينھما

وبما أن  الخرائط و المساحة علماء أن إال ، الشكل منتظم غير بأنه يتميز األرض كوكب فأن األمر يقةحق في 
٪ من مساحة األرض فإن شكل األرض يكاد يكون ھو الشكل  ٧٠مساحة المحيطات و البحار تشكل حوالي 

امل فإن ھذا الشكل سيكون و اذا قمنا بمد ھذا السطح تحت اليابسة لنحصل على شكل متك، المتوسط لسطح الماء 
على ھذا الشكل   Geoidو تم اطالق اسم الجيويد أو الجيوئيد  .أقرب ما يكون للشكل الحقيقي لألرض 

و لكن طبقا لمبدأ نيوتن السابق فأن شكل ھذا الجيويد لن يكون منتظما الن سطح الجيويد يتعامد مع . االفتراضي  
 و، ع لقوة الطرد المركزية الناتجة عن دوران األرض حول محورھا اتجاه قوة الجاذبية االرضية و أيضا يخض
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و بذلك نجد أن . كال القوتين تختلفان من مكان ألخر على سطح األرض بسبب عدم توزيع الكثافة بشكل منتظم 
الجيويد ھو الشكل الحقيقي لألرض إال أنه شكل معقد أيضا و يصعب تمثيله بمعادالت رياضية تمكننا من رسم 

  . خرائط و تحديد المواقع عليه ال
لتعقد الجيويد و صعوبة تمثيله بمعادالت رياضية اتجه العلماء الى البحث عن أقرب االشكال الھندسية المعروفة و 

 االليبسويد عليه يطلق ما أو البيضاوي الشكل ھو لألرض الحقيقي للشكل الھندسية األشكال " أقرب" أن وجدوا قد
Ellipsoid في جدا ھامة الحقيقة وھذه .متساويين غير محورين له أن ويتميز القطبين عند منبعج لشك أنه حيث 

 كي الحقيقي األرض شكل معرفة يتطلب مما األرض لسطح مصغر تمثيل ھي الخريطة أن حيث الخرائط علم
 .األرض شكل خصائص معرفة علي تعتمد الخرائط حسابات أن كما ، الخريطة علي تمثيلھا يمكن
 سطح من شاسعة مساحات تغطي التي( المقياس صغيرة الخرائط في كرة عن عبارة األرض عتبارا يمكن

 من النوع ھذا علي ملموس تأثير ذا يكون لن الكرة شكل و الحقيقي األرض شكل بين الفرق أن حيث ) األرض
 المقياس كبيرة خرائط تطوير عند لألرض الكروي الشكل قبول يمكن ال بينما .عالية دقة تتطلب ال التي الخرائط

 و المسافات قياس في عليھا االعتماد ويتم عالية دقة تحتاج خرائط ألنھا ) األرض سطح من صغيرة لمساحات(
 كرة وليست بيضاوي شكل األرض أن علي )الخرائط حسابات في( االعتماد يتم الخرائط ھذه مثل في .المساحات

 .لھا الرياضي األساس عناصر كأحد الخريطة علي ستخدمالم البيضاوي الشكل ھذا خصائص تكتب ثم ومن ،
 إال )العرض دوائر و الطول خطوط( الجغرافية اإلحداثيات نظام تماما يشابه اإلحداثيات من آخر نظام ابتكار تم
 وتتكون الجيوديسية باإلحداثيات اإلحداثيات ھذه وسميت ، األرض لتمثيل كأساس البيضاوي الشكل يستخدم أنه
 في المستخدم ھو اإلحداثيات من النوع وھذا .الجيوديسية الطول خطوط و الجيوديسية العرض ردوائ من

  .  المساحة صغيرة المناطق في الجغرافية المعالم لتمثيل دقة أكثر فھو ، الكبيرة الرسم مقاييس ذات الخرائط
  
  

  
  الشكل منتظمة غير األرض

  
  

  
  الجيويد السطح الحقيقي لألرض
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  االليبسويد و الجيويد بين ةالعالق

  

  
  االليبسويد و الجيويد بين ةالعالق

  

  
  االليبسويد

  
  االليبسويد علي الجيوديسية اإلحداثيات
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 Datumالجيوديسية /الجغرافية المراجع
  

 تختار ما غالبااج الخرائط  إنت في البدء بغرض لھا المساحي أو الجيوديسي الھيكل إقامة بدء عند دولة كل كانت
 اليبسويد سنوات عدة بعد ظھرفإذا . ا خرائطھ لنظام المرجعي السطح ذهلتتخ – الوقت ذلك في – اليبسويد أحدث
 و إنتاج إعادة و لھا المرجعي السطح بتغيير ذه الدولة ھ تقوم أن – مادية و تقنية ألسباب – ممكنا يكن لم آخر

 لتمثيل نيمك ما أقرب يكون اليبسويد أي أن المعروف منو المرجع ؟ ھ ما لكن . جديد من خرائطھا كل طباعة
 سطح علي لمكان مكان من تختلف الجيويد وبين بينه الفروق أن أي، المي الع المستوي علي األرض سطح

 الفرق يكون أن تريد معين اليبسويد تعتمد عندما دولة كل لكن .العالمي المستوي عليا أقل ما يمكن لكنھ األرض
. كانت ھذه الفروق كبيرة في مناطق أخرى من العالم في حدودھا و ال تھتم إن ا يمكن م أقل الجيويد بين و بينه

 . لذلك كانت كل دولة تلجأ لتعديل وضع االليبسويد المرجعي قليال لكي يحقق الھدف 
ھذا االليبسويد كما كان في االصل لكنه صار في   يعد فلم – البسيط التعديل ھذا إجراء بعد أي – الحالة ھذه وفي

 اسم مرجع أو مرجع جيوديسي أو مرجع وطني  و ھنا نطلق عليه، وضع مختلف 
A geodetic Datum, a local datum, orsimply a datum  

 ھذه ليناسب بآخري أو بصورةالمي قد تم تعديل وضعه  ع اليبسويد إال ھو ما دولة ألي الوطني المرجع أن أي
 أنه إلي اإلشارة يجب كما  .الدولة ھذه عند) لألرض الحقيق الشكل ( الجيويد لشكل تمثيال أقرب ويكون الدولة
 ھذا علي اعتمادا المرسومة الخرائط دقة زادت كلما الجيويد و ماوطني لدولة  ال المرجع بين الفروق قلت كلما

  .نماذج اليبسويد  من بعضا التالي الجدول ويعرض .المرجع
  

  بعض نماذج االليبسويد المستخدمة عالميا

  
  

و ھي  Horizontal Datumآلن ھي ما يمكن أن نطلق عليھا اسم المراجع االفقية المراجع التي تحدثنا عنھا ا
أي (أما عند التعامل مع اإلحداثيات في المستوى الرأسي . الخاصة بتحديد المواقع في المستوى األفقي 

الجيويد و يعد .  Vertical Datumفأننا نحتاج الى نوع أخر من المراجع ھي المراجع الرأسية  ) االرتفاعات 
أي لتحديد ھذا المرجع نحتاج لتحديد النقطة التي يكون ، ھو المرجع الرأسي المعتمد في العديد من دول العالم 

 و ، رحبلا حطس طسوتم ةميق وھ يسأرلا عجرملا نأ لوقن نأ نكميو . رفص يواسي رحبلاعندھا متوسط سطح 
  . رحبلا حطس طسوتمل ةيعجرم ةطقن ةلود لكل
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 الخرائط إسقاط
 مقدمة
 ھذا علي نقطة أي لموقع الدقيق للتحديد إحداثيات أو قيم أو أبعاد لثالثة يحتاج كروي شبه جسم عن عبارة األرض
 إحداثيين أو لبعدين إال يحتاج وال مستوي سطح عن عبارة الخريطة أن اآلخر الجانب علي نجد بينما المجسم ،

 الشكل ھذا أو الكرة ھذه تمثيل يمكن كيف  :ھو لألذھان يتبادر الذي والسؤال . عليھا نقطة أي موقع لتحديد فقط
 و األرض لسطح مصغرا دقيقا تمثيال الخريطة لتكون ) الخريطة( مستوي سطح علي) األرض( البيضاوي
 ؟ الخريطة علي ثنائية إحداثيات الي األرض علي نقطة ألي الثالثية اإلحداثيات تحويل يمكن وكيف معالمھا ؟

  . "الخرائط إسقاط" في السؤال ھذا إجابة تكمن
  

  
  إسقاط الخرائط 

  
  إسقاط الخرائط 

 علي الموجودة الحقيقية المواقع إحداثيات تحويل الي تھدف رياضية التمعاد و طرق عن عبارة الخرائط إسقاط
 وان دقة بكل الحقيقي الواقع لتمثل الخريطة إعداد بھدف الخريطة علي لھا مناظرة إحداثيات الي األرض سطح
 الشكل (رسم) تمثيل يمكن ال أنه الخرائط إسقاط طرق تواجه التي الصعوبات وأولي .مصغرة بصورة كان
 أن يجب) % ١٠٠ (تاما التماثل يكون فلكي .التماثل تامة بصورة مستوي سطح علي لألرض الحقيقي مجسمال

 :وھي ھندسية شروط ثالثة تتحقق
   .تماما الطبيعة علي يقابلھا ما الخريطة علي المسافات تمثل .١
   .تماما الطبيعة علي يقابلھا ما الخريطة علي المساحات تمثل .٢
  .تماما الطبيعة علي يقابلھا ما ريطةالخ علي االتجاھات تمثل .٣
 الخرائط مساقط من عشرات ھناك فأن ثم ومن ، معا الثالثة الشروط ھذه تحقق رياضية طريقة أيه توجد وال

 تطبيق من الخريطة علي الناتج والشكل ، محددة استخدامات و مميزات منھا لكال و )الخرائط إسقاط طرق(
 من بسيط جزء أي ،"تشوه " بھا و إال إسقاط طريقة توجد فال عامة صفةوب.   "مسقط" يسمي اإلسقاط طريقة
   .الطبيعة علي ھو ما و الخريطة علي ھو ما بين التماثل عدم أو التطابق عدم

 األرض سطح من جدا صغيرة أجزاء تمثل التي المخططات( جدا المقياس كبيرة الخرائط أن الي اإلشارة وتجدر
 الجزء ھذا أن نفترض أننا حيث الخرائط إلسقاط تحتاج ال )مدينة داخل حي من جزء أو ھندسي مشروع مثل

 القياسات رسم يمكننا ثم ومن به، تأثير أي األرض لكروية يكون ولن مستوي سطح ھو األرض من جدا الصغير
   .المخططات ھذه علي مباشرة الميدانية
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  الخرائط إسقاط في التشوه مفھوم

  
 الخرائط مساقط أنواع
 أي (مستوية لوحة ھناك وأن األرض سطح علي ما مكان في موجود مشع ضوئي مصدر ھناك أن فلنتخيل
 وھذه ، المستوية اللوحة ھذه علي الجغرافية للمعالم ظالال سيلقي ھذا الضوء مصدر أن بحيث موجودة ) الخريطة
 عند أم األرض قطبي أحد عند ھو ھل ( الضوئي المصدر لموضع طبقا .الخريطة علي رسمه سيتم ما ھي الظالل
 لدينا سيكون أي ، المستوية اللوحة علي سيظھر لما مختلفة نماذج لدينا فستكون  )آخر مكان في أم االستواء دائرة
 .... االستواء دائرة عند أم القطبين عند ھي ھل( ذاتھا المستوية اللوحة موضع تغير إذا أيضا .المساقط من عدد
 ھي كما بشكلھا المستوية اللوحة نضع أن من بدال أننا نتخيل واآلن .الخرائط مساقط من أخري أنواع سينتج) الخ

 أخري أنواع لدينا سيكون وبالتالي ، األرض حول كمخروط بلفھا أو ، األرض سطح حول كاسطوانة بلفھا سنقوم
 من عشرات جدفتو ذلك علي وبناءا .الجديد وضعھا في اللوحة ھذه علي األرض سطح معالم تمثيل طرق من

  .المختلفة األنواع لھذه تصنيفات عدة أو تقسيمات عده توجد وأيضا ، الخرائط إسقاط طرق و أنواع
  

 : اإلسقاط لوحة شكل علي المعتمد التقسيم
 Plannerاتجاھية  أو مستوية مساقط .١

ي أو لوح ، ويستعمل لوضعھا سطح إسـقاط مساعد ھو السطح األفق ويمكن تسـميتھا بالمرتسـمات األفقية
،   ويمكن أن تكون ھذه المرتسمات عادية أو قطبية وذلك عندما تمس لوحة االرتسام نقطة القطب. االرتسام

إما استوائية، أو ) األفقية(ويمكن أن تكون المرتسمات المسـتوية  . وبشكل تكون فيه عمودية على محور القطبين
  . معترضة

  
  القطبية ، االستوائية ، المساقط المستوية المائلة 

 
 (Cylindrical)اسطوانية  مساقط .٢

. وھي المرتسمات التي ينتقل فيھا سطح األرض إلى سطح اسطوانة تلبس الكرة األرضية بشـكل مماس أو قاطع
  . ويمكن أن يكون المرتسم االسطواني عادي، أو معترض، أو مائل
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  المساقط االسطوانية المائلة و المستعرضة و الطبيعية 

 
  Conic روطيةمخ مساقط .٣

وھي مرتسمات يستخدم فيھا سطح المخروط كوسيلة نشر مساعدة عند نقل سطح األرض إلى السطح المستوي 
يمكن أن . ، أو مرتسمات مخروطية مائلة )استوائية(وتكون المرتسمات المخروطية إما عادية، أو معترضة 

، وفيه ينعدم التشـويه على طول )الكرةسطح (يكون المرتسم المخروطي مماساً وذلك حين يمس سطح المخروط 
  :دائرة التماس

 
 )حالة التماس(المساقط المخروطية 

  
  :وقد يكون قاطعاً وفيه ينعدم التشويه على طول دائرتي القطع

  

  
  )حالة القطع(المساقط المخروطية 

  
  

 : اإلسقاط لوحة وضع علي المعتمد التقسيم
 مائلة أم أفقية أم عمودية ستكون فھل مخروط أم اسطوانة أم مستوية كانت سواء ( اإلسقاط لوحة وضع تغير كلما
   :المساقط من مختلفة أنواع نتج كلما ) األرض سطح علي

  
    .األرض سطح علي مائال اإلسقاط سطح يكون ال حيث Normal عادية مساقط .١
 سطح علي  درجة ٩٠ بزاوية مائال اإلسقاط سطح يكون حيث Transverse مستعرضة مساقط .٢

   . األرض
 . األرض سطح علي زاوية بأي مائال اإلسقاط سطح يكون حيث Oblique مساقط مائلة .٣
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 :للمسقط الھندسية الخصائص علي المعتمد التقسيم

 علي الموجودة الجغرافية للمعالم الھندسية الخصائص كل بين التام التطابق علي المحافظة يمكنه إسقاط يوجد ال
  :المساقط من أنواع عدة توجد الصدد ھذا وفي الخريطة، ليع يقابلھا وما األرض سطح
 أن حيث التشابھية  - بالمساقط أيضا وتسمي Conformal األشكال و االتجاھات علي تحافظ مساقط .١

 خطوط و عرض دوائر من  الجغرافية اإلحداثيات شبكة ستظھر يأ( تماما بحقيقتھا ستظھر الزوايا
 . ) الخريطة علي متعامدة - طول

 . التكافؤية بالمساقط أيضا وتسمي Equal-Area المساحات علي تحافظ ساقطم .٢
 .  Equal-Distanceالمسافات  علي تحافظ مساقط .٣

  
 :الضوء مصدر وضع علي المعتمد التقسيم
 من أنواع عدة فتوجد الخريطة علي تمثيلھا ليتم األرض علي سيسقط الذي الضوء مصدر موضع علي بناءا

  :المساقط
 . األرض مركز في الضوء مصدر يكون حيث Centrographic زيةمرك مساقط .١
  .األرض سطح علي الضوء مصدر يكون حيث Stereographic سطحية مساقط .٢
 . األرض خارج الضوء مصدر يكون حيث Scenographic  خارجية مساقط .٣
 ال ما تقريبا( جدا بعيدة مسافة علي الضوء مصدر يكون حيث   Orthographicعمودية  مساقط .٤

 .األرض سطح علي وعمودية متوازية األرض علي الساقطة اأِلشعة يجعل مما األرض من )نھاية
  

 :المسقط علي الجغرافية المنطقة علي المعتمد التقسيم
 :المساقط من أنواع عدة توجد  )الخريطة أي ( المسقط علي تمثيلھا سيتم التي المنطقة علي بناءا

 .العالم برسم خاصة مساقط .١
 .األرضية الكرة نصف برسم صةخا مساقط .٢
 .إقليم أو قارة برسم خاصة مساقط .٣
 مواصفاتھا ، عن معبرا الطريقة اسم ويكون السابقة الخصائص من خاصيتين تحمل إسقاط طريقة أي فأن وغالبا
 علي يحافظ الناتج والمسقط مخروط عن عبارة اللوحة أن أي( المساحات متساوي المخروطي المسقط مثال فنقول
 عبارة اإلسقاط لوحة أن أي ( المسافات متساوي االتجاھي المسقط ومثال )المساحات في التام والتماثل ابقالتط
 قام الذي العالم اسم ملحي المساقط وبعض.  )المسافات في التام التطابق علي يحافظ الناتج والمسقط مستوي عن

  .ميريكاتور الشھير عالملل نسبة ميريكاتور مسقط نقول كأن ھذه، اإلسقاط طريقة بابتكار
  

 لخريطة مسقط اختيار
 حتى عناية و بدقة يتم أن يجب معينة لخريطة المناسب المسقط اختيار فأن الخريطة مساقط من عدة أنواع لوجود
 بمواصفات يلم أن الكارتوجرافي علي يجب ثم ومن .المطلوبة الخصائص و باألھداف الناتجة الخريطة تفي

  .بينھم االختبار و اضلةالمف كيفية و المساقط
 مالئمة أكثر تكون االسطوانية المساقط فأن اإلسقاط (سطح أو) لوحة لنوع طبقا المساقط أنواع بين للمفاضلة 

 أما القطب، و االستواء بين الواقعة للمناطق مناسبة أكثر المخروطية المساقط تكون بينما االستوائية للمناطق
 من الذي الغرض علي المالئم المسقط اختيار يعتمد كما .األمثل ھي تكون تجاھيةاال المساقط فأن القطبية للمناطق
 سطح من كبيرة مساحات تغطي أي) الصغيرة الرسم مقاييس ذات التوزيعات فخرائط الخريطة، إنشاء سيتم أجله

 و تجاھاتاال قياس ھو الخريطة من الھدف كان إن أما .المساحات متساوية مساقط علي تمثل أن يجب (األرض 
 في تام تماثل و تطابق عنه ينتج الذي النوع من مسقطھا يكون أن فيجب (المالحية الخرائط مثل) الزوايا

 قياس في عليھا االعتماد سيتم التي للخرائط المسافات متساوية االتجاھية المساقط تستخدم وأيضا االتجاھات،
 بدراسة وتختص لألرض المجسم الشكل بإبراز نيتع التي األطلسية الخرائط أما .األرض سطح علي المسافات
   .لھا األفضل ھو يكون االتجاھي أو المستوي المسقط فأن ككل األرض
 فكمثال المناسبة، اإلسقاط طريقة تحديد في مھما دورا إسقاطھا المطلوب الجغرافية المنطقة شكل يلعب أيضا
 المستطيلة شبه للمناطق اسطوانية إسقاط طريقة و يدائر شبه المنطقة شكل كانت إذا مستوية إسقاط طريقة نختار

  .المثلثيه شبه للمناطق مخروطية إسقاط طريقة و
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 الخرائط مساقط أنواع بعض

  : الشھيرة سطة أھم نماذج االسقاطمب وبصورة سنستعرض التالي الجزءفي 
  

   Mercator Projection ميريكاتور مسقط
و يكون المقياس . لطول و دوائر العرض تتقاطع في زوايا قائمة تمامارط أن خطوط اش يحقق أسطواني مسقط ھو

و غالبا يستخدم . صحيحا عند دائرة  االستواء أو عند دائرتي عرض قياسيتين على مسافات متساوية من االستواء 
  .ھذا المسقط في الخرائط البحرية 

  

  
  مسقط ميريكاتور

  
  
  

  ator ProjectionMercTransverse مسقط ميريكاتور المستعرض 
  

و غالبا  central meridianينتج ھذا المسقط من إسقاط األرض على اسطوانة تمسھا عند خط طول مركزي 
يزداد . غرب  –جنوب اكبر من امتدادھا في اتجاه شرق  –يستخدم ھذا المسقط للمناطق التي تمتد في اتجاه شمال 

و لذلك نلجأ الى فكرة الشرائح ، ابتعدنا عن خط الطول المركزي كلما ) في المقياس و المسافة و المساحة (التشوه 
ثالثة أو اربعة درجات من  –في اتجاه الشرق  –عند استخدام ھذا المسقط حيث يكون عرض الشريحة الواحدة 

خطوط الطول بحيث ال يكون مقدار التشوه كبيرا عند أطراف الشريحة التي يقع خط طولھا المركزي في 
  .  قط ميريكاتور المستعرض مستخدم في خرائط الكثير من دول العالم مثل مصر و بريطانيا مس. منتصفھا 
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  مسقط ميريكاتور المستعرض

  
  

 Universal Transverse Mercator Projectionمسقط ميريكاتور المستعرض العالمي 
 

و ھو ،  UTMاختصارا بأحرف يعد ھذا المسقط أشھر انواع مساقط الخرائط على المستوى العالمي و يرمز له 
أيضا النه يعتمد على فكرة تقسيم اآلرض الى شرائح صغيرة فأن . من المساقط التي تحافظ على المساحات 

كما زادت أھميته في السنوات االخيرة . التشوه يكون بسيطا مما يجعل ھذا المسقط مناسبا للخرائط كبيرة المقياس 
  .  GPSاجھزة تقنية النظام العالمي لتحديد المواقع  بسبب أنه أحد المساقط المستخدمة في

  :و يتكون المسقط من عدد من النقاط تشمل 
شريحة  ٦٠على ايجاد طريقة لرسم خرائط العالم كله و ذلك عن طريق تقسيم األرض الى  UTMيعتمد مسقط  -

Zones  درجات من خطوط الطول بحيث يكون لكل شريحة مسقط  ٦كال منھا يغطيUTM خط طول  له
  .يقع في مركز ھذه الشريحة  central meridianمركزي 

  .شماال  ٨٤جنوبا الى دائرة العرض  ٨٠من دائرة العرض   UTMتمتد شرائح مسقط  -
غرب الى  ١٨٠بحيث تمتد الشريحة األولى من ، غرب  ١٨٠بدءا من خط الطول  ٦٠الى  ١ترقم الشرائح من  -

  .غرب  ١٧٧عند   central meridian غرب و يكون خط طولھا المركزي ١٧٤
  .درجات من دوائر العرض  ٨تقسم كل شريحة طولية الى مربعات كل  -
جنوبا الى حرف   Cو تبدا الحروف من حرف ، يكون ھناك حرف خاص كاسم لكل مربع من ھذه المربعات  -

X   شماال مع استبعاد حرفيI   وO   )ليزية لقرب الشبه بينھما و بين االرقام االنك. (  
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بحيث مع ازدياد التشوه ، عند خط الطول المركزي  ٠٫٩٩٩٦مساويا   scale factorيكون معامل المقياس  -
عند  ١٫٠٠٠٩٧كلما بعدنا عن خط الطول المركزي فان أقصى قيمة لمعامل القياس عند أطراف الشريحة ستكون 

  .ش  ٤٥عند دائرة عرض  ١٫٠٠٠٢٩خط االستواء أو 
  : ألي موقع جغرافي   UTMم شريحة لتحديد رق

  
  

اما إن كان الموقع يقع جنوب خط االستواء ، المعادلة السابقة لحالة ان الموقع الجغرافي يقع شمال دائرة االستواء 
 :فيتم استخدام معادلة أخرى ھي 

  

  
 

 :و لحساب رقم الشريحة 
  

 
  

أما إن كان الموقع يقع غرب جرينتش فيتم ، تش المعادلة السابقة لحالة ان الموقع الجغرافي يقع شرق جرين
 :استخدام معادلة أخرى ھي 

  

 
  

 .على ان يتم في كلتا المعادلتين اخذ الرقم الصحيح للناتج و دون تقريب 
  

 
  العالمي المستعرض ميريكاتور مسقط شرائح
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 العربية للدول المستعرض ميريكاتور مسقط شرائح

 
  UTM  : في ةالمسقط اإلحداثيات نظام يتكون

 .االستواء دائرة شريحة لل المركزي الطول خط تقاطع في تقع للشريحة ) صفر ، صفر( األصل نقطة -
  .الشرق اتجاه في    Xالسيني  اإلحداثي
  .الشمال اتجاه فيY   الصادي  اإلحداثي

   .األمتار بوحدات الصادي و السيني اإلحداثيين قيم تكون -
 لنقطة   False Easting زائفة شرقية إحداثيات قيمة فرض فيتم سالبة حداثياتإ قيم علي نحصل ال حتى -

  عن يزيد ال السيني اإلحداثي فأن لذلك) متر ٥٠٠،٠٠٠ (بقيمة   األصل
  .األرقام من خانات ٦
 ندع بالفعل تكون الشمال اتجاه في الصفر قيمة أن األصل ، أي لنقطة زائفة شمالية إحداثيات قيمة أي تعطي ال -

 .)خانات  ٧ إلي اإلحداثي الصادي قد يصل فأن وبذلك( االستواء دائرة
 
 

 
  االحداثيات المترية في نظام ميريكاتور المستعرض 
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 : مثال
  ``55 `29 °21شرقا و دائرة العرض   ``17 `10 °39التي تقع عند خط الطول    UTMحدد رقم شريحة 

 شماال ؟
 :معھا التعامل ليسھل الدرجات وحدات إلي رضالع دائرة و الطول خط نحول: أوال

  

  

  

  
  

   عجرملا
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