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 geographic الجغرافية االحداثيات نظام .1
coordinate system   

 خطوط فٌه تستخدم كروي احداثٌات نظام وهو

 سطح على الموقع لتحدٌد العرض ودوائر الطول

   . االرض
 دوائر عن عبارة :latitudes العرض دوائر

 . االستواء خط لدائرة موازٌة

 انصاف فهً :longitudes الطول خطوط اما 

   . القطبٌن بٌن توصل دوائر

 الى االرض مركز من الزواٌا بقٌاس وٌعرفان

 فً مبٌن وكما االرض، سطح على ما نقطة

   . الشكل

 العشرية الدرجات او  DMS والثانية الدقيقة، ، بالدرجة االحداثيات حساب  طريقة - 

DD: 

 والمتمثلة الجغرافٌة االحداثٌات  شبكة بواسطة االرض سطح على موقع أي تحدٌد ٌتم
 الحاسبة اما والثانٌة، والدقٌقة بالدرجة وتقاس الطول وخطوط العرض دوائر بشبكة

 التحوٌل باالمكان .Decimal Degree (DD)   عشرٌة درجات بشكل معها فتتعامل

 -: االتٌة المعادالت وفق وبالعكس  DD الى DMS  قراءة من

 -:االتٌة المعادلة تستخدم  DD  نظام الى  DMS  نظام من للتحوٌل

 (3600 / الثانٌة) + (60 /الدقٌقة ) + الدرجة = (DD)  العشرٌة الدرجة

 الدرجة كسر)الدقٌقة صحٌح عدد للدرجة، الصحٌح عدد = (DMS)  ثانٌة-دقٌقة-درجة

 (60 × الدقٌقة كسر) ،(60 ×

  Coordinates reference systemsنظم احداثيات االسناد 

 بزوج االرض سطح على نقطة كل فٌتعر ٌتم الجغرافٌة، المعلومات نظم فً

 السٌنً المحور استخدام او العرض ودوائر الطول خطوط اما وهً االحداثٌات من

 بنظام عادة تعرف . مختلفة بطرق االحداثٌات من كزوج (x,y)  الصادي والمحور

 . االسقاطً االحداثٌات ونظام الجغرافٌة االحداثٌات
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عند اعطائك قٌم دائرة عرض : 1مثال

بالدرجات والدقائق   وخطوط طول 

والثوانً، كٌف تحوله الى نظام درجات 

 عشرٌة؟

25𝑜 16′  11′′ 𝑁 
70𝑜 45′  14′′ 𝐸   

DD= 25+(16/60)+(11/3600) 
     = 25+ 0.27  + 0.0031 
     = 25.2731 N 
DD= 70+(45/60)+(14/3600) 
     = 70+ 0.75  + 0.0038 
     = 70.7538 E 

  االسقاطية االحداثيات نظام .2
projected coordinate systems او 

  Plane coordinate  المستوٌة احداثٌات

     الكارتٌزٌة االحداثٌات نظام اٌضا وتسمى :

Cartesian coordinate  أي وفٌها 

  (x,y) االحداثٌات من بزوج ٌعرف موقع

 المحور هو  x المحور فً وٌكون المتعامدة

  y والمحور Easting  التشرٌق او االفقً

  التشمٌل أو العمودي المحور هو
Northing . من بزوج ٌعرف فٌها والخط 

 حسابها ٌتم نقطتٌن بٌن والمسافة  . النقاط

 المسافة او فٌثاغورس نظرٌة وفق

 .  Euclidian distance   االٌوكلٌدٌة

عند اعطائك قٌم دائرة عرض : 2مثال

بالدرجات العشرٌة، كٌف   وخطوط طول 

 ثانٌة؟–دقٌقة  -تحوله الى نظام درجة

45.32 𝑁 

 :الحل
DMS  =45 ، 

= 60× كسر الدرجة= الدقٌقة

0.32×60 =19.2  

×   0.2=   60× كسر الدقٌقة= الثانٌة 

60    =12   
 مع اهمال كسر الثوانً  

  45𝑜 19′  12′′ 𝑁: اذن النتٌجة هً
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   :  meter  بالمتر قياس بوحدة مساقط استخدام 

 تكون ما عادة النقاط مواقع لتعرٌف العرض / الطول خطوط تستخدم التً المساقط

 ٌمكن أنك من الرغم على .الجغرافٌة للظاهرة المطلق المكان إلظهار للغاٌة مفٌدة

 الطول خطوط ان اال العرض، / الطول خطوط نقطتٌن بٌن المسافة اشتقاق بالتأكٌد

 . بالدرجات المسافة تقٌس النها  المسافة لقٌاس جٌدة وحدات لٌست والعرض

 على اعتمادا تتغٌر أنها هو للقٌاس كوحدة درجاتال استخدام لتجنب الرئٌسً والسبب

 بنسبة تختلف أن ٌمكن العرض دائرة من واحدة درجة ان اذ .العالم فً وجودك مكان

 خط من درجةو ،والقطبٌن االستواء خط بٌن (مٌال 13.4) كٌلومترا 21.5 إلى تصل

 إلى االستواء خط من (مٌال 63) كم 100 من أكثر الى تختلف أن ٌمكن الطول

 اثنٌن بٌن المسافة لوصف متناسقة غٌر قٌاس وحدة ستخداما محاولة فان لذلك .القطب

 .العتمادها طرٌقة أفضل ٌكون ال ربما العوارض من

 ومقبولة ثابتة قٌمة لها التً الشائعة المسافة وحدات بعض استخدام االفضل من لذلك

 إنشاء فً ترغب كنت إذا .والميل يلومترك والقدم، متر وهً واسع نطاق وعلى

 بدال المسافة وحدات باستخدام مقبوال ٌكون بسهولة، المسافات لقٌاس لك سمحت خرٌطة

 .المكان وحدة من

 

 Universal Transverse Mercator العالمي المستعرض مركيتور مسقط
(UTM): 

 بدل باالمتار تقاس (x,y) احداثٌاته وفٌه المسافة، على ٌحافظ شائعا مسقطا ٌعد

 لقٌاس المسطرة استخدام امكانٌة ٌهنً وهذا  تربٌعٌة االحداثٌات شبكة وفٌه الدرجات

 ،(المساحة) المنطقة على ٌحافظ فهو .الخرٌطة على نقطتٌن بٌن مستقٌمة مسافة

   .مطلقة لٌست ٌجسدها التً االتجاهات أن من الرغم وعلى والشكل،

 درجات 6  بقدر هً شبكات إلى العالم تقسٌم ٌتم وفٌها جدا ذكٌة طرٌقة الواقع فً انها

 .جنوبا 60 و شماال UTM نطاق 60 هناك .طول

 ونطاق .شرقا درجة 6 هو UTM 2N .الدولً التارٌخ خط فً UTM 1Nنطاق ٌبدأ

UTM 2S  االستواء خط جنوب لكنه نفسه باالتجاه هو. 

   - جنوبا  80ْنطاق ٌنحصر بٌن دائرتً عرض كل . 180ٌبدأ عند خط الطول  ْ 
وٌقرأ بسبعة (  (Northing , Nالعمودٌة  تسمى التشمٌل المركبات .  شماال  84ْ

وتقاس  وٌكون بستة ارقام  Easting ,Eتسمى التشرٌق ارقام، المركبات االفقٌة، 

 .باالمتار
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 -:وهناك فوائد عدة لهذا المسقط وهً

   UTMضمن نطاق  األخطاء االتجاه ضئٌلة مسقط متوافق وبالتالً وهو  -

 .محدد

. االنطقةعلى مناطق كبٌرة إلى جانب وجود عدد ضئٌل من وله االستمرارٌة  -

 .UTM انطقة 6فقط حالة الهند أنها تنطوي وفً 
 .1/2500أي بمقدار     السماحٌةحد ٌتجاوز المقٌاس ال الناجمة عن األخطاء  -

 .االنطقةلجمٌع نظام اإلحداثٌات المستوٌة فً االسناد الفرٌد الممكن  -

على )أخرى هً موحدة فً جمٌع أنحاء النظام نطاق إلى من معادالت التحوٌل  -

سهلة على برمجة وهذا ٌساعد (. االشارة الى نظام اهلٌلجً واحدافتراض 

 .للكمبٌوتر ٌلغً الحاجة للجداول المساعدة على أساس الحسابات الٌدوٌة

 .تتجاوز خمس درجاتالتقارب فً خطوط الطول ال -

 

العٌب االساسً فً هذا المسقط هو ان مقدار التشوه فً مقاٌس المسقط ٌصل -

درجات  6وهذا هو السبب الرئٌس الختٌار نطاق لكل   10000 / 4الى 

 .  طول فً هذا المسقط 
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المساقط و انظمة االحداثيات . 4: تطبيق عملي   

 ArcGIS v.10.2 تطبٌق على برنامج 

 -:وٌتضمن 

 تعرٌف الطالب على انواع المساقط الموجودة فً البرنامج-

 . توضٌح كٌفٌة التغٌٌر من مسقط الى اخر -

توضٌح انواع التشوهات التً تحصل فً عوارض الخرٌطة عند -

 .تغٌر المسقط 

تعرٌف الطالب على طرٌقة قراءة االحداثٌات الجغرافٌة والتربٌعٌة -

 .   االسقاطٌةاو 

المسقط  تاثٌرعرض خرٌطة العالم بمساقط مختلفة لكً ٌفهم الطالب -

 على عوارض الخرٌطة

 ساعة( 2: )المدة الزمنٌة

   اوفرهٌدشخصٌة ، جهازا عرض  البتوبحاسبة : ادوات العمل


