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االسناد الجغرافي، : الفصل الرابع  
 والمساقط واالحداثيات
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 أنواع جمٌع من الجغرافٌة المعلومات ٌمٌز الذي العنصر هو الجغرافً الموقع

 ضرورٌة األرض سطح على موقعال تحدٌد سائلو تعد لذلك ،خرىاال المعلومات

 اسناد لها ٌكن لم ان مكانٌة غٌر البٌانات تعد .المفٌدة الجغرافٌة المعلومات إلنشاء

   .الجغرافً المعلومات نظام ضمن اإلطالق على قٌمتها  تفقد وسوف موقعً،

 من  unique  فرٌدة تكون أن ٌجب أنه هً الجغرافً لالسناد األساسٌة المتطلبات

 ال وبالتالً محدد، جغرافً اسناد مع مرتبط واحد مكان سوى ٌوجد ال بحٌث نوعها،

 ومعرفة مشتركة تكون أن معناه وهذا  اسناده، تم الذي الموقع حول التباس ٌحصل

 نظم ذلك فً بما ،المعلومات تلك مع التعامل ٌرغبون الذٌن جمٌع لدى ذاتها بالصفة

 اإلسناد ٌكون ان اإلمكان قدر ٌجب مفٌدة تكون كً .بهم الخاصة الجغرافٌة المعلومات

 للغاٌة مربكا سٌكون ألنه الزمن، مع ٌتغٌر ال ثابت أي الزمن عبر مستمرا الجغرافً

 ستكون علٌها تعتمد التً السجالت كافة تحدٌث عملٌة الجغرافً االسناد تغٌر إذا

   . جدا مكلفة

 تستند بسٌطة، أسماء على الجغرافٌة واالسنادات المراجع بعض تقوم الذي الوقت فً

  وتشمل .المترية الجغرافية المراجع وتسمى القٌاسات، من مختلفة أنواع على اخرى

 الحقا مناقشتها سٌتم والتً ،األنظمة من مختلفة وأنواع والعرض الطول خطوط

 ،الجغرافٌة المعلومات نظم فً المعلومات وعرض الخرائط لعمل وضرورٌة وتكون

 االسناد انظمة من انواع وهناك .الخرائط على المسافات حساب فً مفٌدة وهذه

 النداء منطقة البرٌدي، الرمز البرٌدي، العنوان االمكان، اسماء مثل الجغرافً
 ودوائر الطول خطوط العامة، االراضً مسح نظام ،الكادسترائٌة االنظمة التلفونً،
 . الوطنٌة االحداثٌات انظمة المستعرض، مركٌتور مسقط العرض،

 

 .االرض بشكل المتعلقة المفاهيم

 االرض، وشكل حجم توضح مرجعٌة انظمة هً : Datums االسناد مستويات .1

   .االرض سطح لرسم المستخدمة االحداثٌات نظام واتجاه االصل ونقطة
 -:هً االسناد مستوٌات وانواع االنظمة، هذ من المئات وهناك      

 االرض طبٌعة بٌن العالقة تعرف التً المستوٌات هً :Horizontal  االفقي .(أ

  االوربً المستوى مثل العرض، ودوائر الطول خطوط مثل االفقٌة واالحداثٌات
ED50 الشمالٌة امرٌكا ومستوى  NAD27 وغٌرها.   

 Georeferencing, projections and المساقط واالحداثيات   واالسناد الجغرافي 
coordinates 



3 

  . االرضٌة للتضارٌس السطوح مستوى تعرف وهً :vertical العمودي .(ب

 االتجاهٌن كال تعرف التً االسناد مستوٌات : complete  الكامل المستوى .(ج

 معدل ٌعرف وكذلك ،WGS-84  العالمً االسناد مستوى مثل والعمودي االفقً

   . الجاذبٌة ثابتو الزاوٌة والسرعة االرض دوران

    
-semi والثانوٌة الرئٌسٌة المحاور وفق ٌعرف : Ellipsoidsاالهليجي المعامل .2

Major and Minor axes  الشكل وتفلطح الرئٌس المحور بٌن بٌن العالقة او 

   .وغٌرها clark 1866 , clark 1880    مثل ،  االهلٌجً

 االنتظام عدم الى تتعرض اٌضا الدقٌقة المواقع : Geodetic الجيودسي االسناد .3

 ومستوى الطبوغرافٌة وهنا .القطبً التفلطح عامل الى باالضافة االرض، سطح فً

 سطح معالم فً الطبٌعٌة التغٌرات نمذجة ٌحاوالن نموذجان هما البحر سطح

 بنفس والبحر لالرض الطبٌعً السطح هً االرض سطح فطبوغرافٌة .االرض

 . المحٌطات سطح معدل هو البحر سطح مستوى حٌن فً . الزمن من اللحظة
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 Projections and coordinates المساقط  واالحداثيات   

 على المنحنً األرض سطح من المواقع عرض ٌتم الذي النظام هو الخرٌطة إسقاط

 تحوٌل عملٌة هو اإلسقاط ،رياضيا . القواعد من لمجموعة وفقا سطح أو مستوٌة ورقة

 تؤدي التً اإلسقاط صٌغ الخرائطً اإلسقاط ٌستخدم .مستو   موضع على ارضً موقع

 عملٌة هذه .األبعاد ثنائً مستوي سطح على األبعاد ثالثً كروي سطح لنقل حاسمة مهمة

 .معقد كائن هً األخرى، السماوٌة األجرام مثل األرض، ألن معقدة
 وفُه يسخىي سطح انً انكشوٌ انسطح ححىَم عًهُت هى :Map Projection الخريطة مسقط

 احذ فٍ بخشىَه يصحىبا وَكىٌ ، يسقط نكم يًُز بشكم انعشض ودوائش انطىل خطىط شبكت حخقاطع

  يٍ انغشض عهً َعخًذ انخشىَه وهزا ( الشكل ، االتجاه ، المساحة ، المسافة ) انخشَطت عُاصش
 يٍ االسضُت انًعانى نخحىَم سَاضُت نًعذالث صُغ انًسقط َسخخذو ار .سسًها ويقُاس انخشَطت

   . انًسخىٌ انسطح احذاثُاث انً انكشوٌ انشكم احذاثُاث

 المعلومات نظم فً بٌانات الى الحقٌقً العالم بٌانات تحوٌل المكانً التحلٌل ٌتطلب 

 لٌست هً االرضٌة الكرة ولكون .خرائطً ومسقط احداثٌات بنظام معرفة الجغرافٌة

 كم6,356.8) القطبً قطرها نصف فً فرق ٌوجد اذ تماما كروٌة

 . كم 6,378.1 االستواء خط عند قطرها نصف مع بالمقارنة اقل كيلومتر 21 بمقدار (

  المستوٌة؛ للورقة مشابهة الحاسوب شاشات فان الجغرافٌة المعلومات نظم برمجٌات فً

 مستوي سطح إلى منحنً سطح من للعوارض تحوٌالت اجراء إلى تحتاج وبالتالً،

 توالمسافا واألشكال واالتجاهات والمساحات الزوايا وبذلك .البٌانات عرض لٌتسنى

 هذه كل تبقى أن ٌمكن ال .مستو   إلى منحن   سطح من تحوٌلها عندم مشوهة تصبح

 الحد إلى ٌقلل واحدة خاصٌة فً التشوٌه عادة .واحد مسقط فً مشوهة غٌر الخصائص

 .اكثر مشوهة أخرى خصائص تصبح بٌنما األدنى

 َىع عٍ انُاحجت انخشائط فٍ انخشىهاث اٌ

  انغشض حسب حخخهف GIS انـ فٍ  االسقاط

 فاٌ انخجاسَت انخطبُقاث فٍ ،انخشَطت ويقُاس

 اهًُت بقذس اهًُت راث نُسج انًسقط خصائص

  وانعشض انخجهُز يثم انًكاَُت انعالقاث

 حشىهاث انًقُاس، انكبُشة انخشائط فٍ .وانطهب

 الَها حاثُشها قهت بسبب اهًانها ًَكٍ انًسقط

 فٍ .االسض سطح يٍ صغُش جزء حغطٍ

 انًسقط حشىهاث فاٌ انًقُاس  انصغُشة انخشائط

   . كبُش حاثُش نها

شكل ٌبٌن التشوه فً الشكل الكروي عند اسقاطه 
 (االضاءة مركز الكرة) على شكل االسطوانً 


