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 : Types of mapping distortion الخريطة في المسقطية التشوهات انواع

 على حافظٌ ان أي االرضٌة، الكرة خصائص على ٌحافظ للخرٌطة مسقط ٌوجد ال

 الحفاظ خرٌطةال لمسقط أن ٌمكن .واالتجاه ،المسافةو ،شكلالو ،(المساحة) منطقةال

 لذلك .واحدة مرة جمٌعها لٌس ولكن ،االرضٌة الكرة خصائص من اثنٌن أو واحد على

 .بك الخاصة للبٌانات معنى ٌعطً الذي الخرٌطة مسقط اختٌار علٌك
 :وهً اساسٌة تشوهات اربعة هً الخرٌطة رسم فً تحصل التً التشوهات ان

 على حافظت الدٌكارتٌة خرٌطةفال .(المساحة) والمنطقة والشكل، واالتجاه المسافة

 والمنطقة والشكل، المسافة، شوهت هالكن ،(سفلالأ نحو الجنوب ،لالعلى شمال) االتجاه

 هً مما البعض بعضها عنكبٌر بشكل أبعد تبدو العوارض القطبٌن فً ،المساحة او

 البلدان ومساحة شكل وكذلك مربع الى المنحرف شبه شكل شوهت هاأن .الواقع فً علٌه

 بامكانها األبعاد ثنائٌة اسقاطات  توجد ال .مشكلة حقا ٌعد هذا ،لها المقابلة والمناطق

 كنت إذا :الطرٌقة بهذه األمر فً التفكٌر .االربعة التشوٌه من أنواع كل من التقلٌل

 تبدو سوف حتما النتائج فإن ،ٌتشقق تراه الطاولة على علٌه اضغط البرتقال قشرت

 وأفضل .ثمرة هاان على تزال ال كانت عندما األصل فً بدا التً الطرٌقة عن مختلفة

 ومهما الخرائط، كل أن ندرك أن الخرٌطةب األمر ٌتعلق عندما به القٌام ٌمكن ما

 .الدقة انعدام من بعض دائما معها ٌكون وسوف جٌد، بشكل معا وضعت

مسقط ٌحافظ  -

 على المساحة

مولفاٌدمسقط  الكرة االرضٌة  مسقط بٌتر 

مسقط ٌحافظ  -

على الشكل 

 (الزواٌا)
 الكرة االرضٌة

المتوافق المبٌرتمسقط  مٌركٌتورمسقط    

 مسقط البٌرت 
 للمساحة المتساوٌة

مسقط ٌحافظ  -

على المسافة 

 (االتجاه)

 مسقط االحداثٌات الجغرافٌة
 المسقط السمتً للمسافة المتساوٌة

 الكرة االرضٌة
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   الخريطة مسقط اختيار

 نوع اختٌار هً الخرٌطة إسقاط عملٌة من صعوبة األكثر األجزاء من واحد

 تحوٌله ٌتم الذي العارض تماما نفهم أن ٌجب فقط لٌس .للتطبٌق المناسب اإلسقاط

 أن هارٌدن التً المطلوبة الخصائص فهم أٌضا ٌجب ولكن مستو، سطح على

  .التطبٌق من الهدف تعرٌف أوال ٌجب اإلسقاط، اختٌار عند .الخرٌطة على تظهر

  التً الخاصٌة لتحدٌد استراتٌجٌة خطة وضع وٌجب ،منه الغرض فهم وكذلك

  للتشوٌه تعرضت أن ٌمكن التً الخصائص تلك من علٌها الحفاظ تستوجب

 .النسبً

 

 Types of projections المساقط انواع

 

 على المصمم المسقط ٌحافظ بٌحث محددة اهداف لتحقٌق الخرائط مساقط تصمم

 والمتضمنة االرضٌة الكرة لسطح الشكلٌة الخصائص من خاصٌتٌن او خاصٌة

 بسلسلة عنه ٌعبر ان ٌمكن منتظم مسقط كل .والشكل االتجاه المساحة، المسافة،

 -:معاٌٌر خمسة الى (Adler, 1968) ادلٌر قسمها والتً المعاٌٌر من

 الهندسة، الناحٌة من محدد هو كما اإلسقاط سطح طبٌعة -
 ، االسناد مستوى مع اإلسقاط سطح اتصال أو تماس -
 ،االسناد مستوى إلى العالقة مع اإلسقاط سطح محاذاة أو موقع -
   الخرائط، رسم ومتطلبات صفات -
 .االحداثٌات ونظم االسناد مستوى استحداث طرٌقة -

مسقط ٌحافظ  -

نسبٌا على اغلب 

خصائص الكرة 

 االرضٌة 
 الكرة االرضٌة

كرنتن فاندٌرمسقط   

روبنسنمسقط   

ترابٌل وٌنكٌلمسقط   


