
 - 1 -

 الجغرافيا العملية:  الموضوع
 المساقط

 
  الدرستصميم

 
  المساقط-1
 

 مفهوم المسقط -أ
 

 فكرة إنشاء المسقط -ب
 

  تصنيف المساقط-ج
 
 
 
 

  المساقط-1 
 
يـر أن النمـوذج   التمثيل الصحيح ال يتم إال على نموذج كروي غ     : مفهوم المسقط  -أ

 :  الكروي، غير عملي لجملة من األسباب
 استحالة إبراز التفاصيل الجغرافية على سطحه الصغير -
 .صعوبة نقل النموذج الكبير الحجم من مكان آلخر-
الـخ لـذلك فكـر      ... ال يسمح باستخدام أداوت القياس كالمسطرة والمدور والمنقلة       -

 ي على خريطة مستوية الجغرافيون في تنفيذ شكل األرض الكرو
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 من المستحيل تطبيق النموذج الكروي على خريطة مـستوية ألن المعـالم             هونظرا ألن 
 .التي ترسم على الخريطة لن تكون مطابقة تماما لسطح األرض الكروي

 
 ما المقصود بالتطابق ؟ 

) مسافات اتجاهات، مساحات  ( يقصد به العناصر الهندسية لتفاصيل سطح األرض           
من هنـا يمكـن االحتفـاظ بـبعض         و.  على الخريطة مصحوبة ببعض التغيير     تظهر

العناصر الهندسية مطابقة لنظيرتها على سـطح األرض ولكـن ال يمكـن االحتفـاظ          
بجميعها وهذا ما يفسر وجود العديد من المساقط بحيث أن الواحد منها يحقق خاصـية               

اصيل من السطح الكـروي     إذا نسمي عملية نقل التف    . يهمل باقي الخصائص   هندسية و 
 .إلى سطح الخريطة المستوى بعملية اإلسقاط ويسمى الشكل الناتج بالمسقط

 
شبكة خطوط الطول والعرض بحيـث يمكـن رسـم          ) نقل(هو عملية تنظيم    : تعريف

 .الخريطة عليها فيسهل بذلك رسم باقي تفاصيل الخريطة
 

 فكرة إنشاء المسقط -ب
 
جاج تغطيه شبكة من خطوط الطول والعـرض فـإذا          نتصور نموذج كروي من الز     

وضعنا مصباحا في وسط الكرة فسوف تسقط خطوط الطول والعرض كظالل علـى             
، فإذا وضعنا ورقة مستوية بحيث تمس أحد القطبين فيكـون ظـل             يأي سطح مستو  

 ) : التاليانظر الشكل(على الورقة مسقطا بسيطا )الخطوط(الشبكة 
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  تصنيف المساقط-ج
 

 : مسقط مخروطي 

 
نحـو الخـارج كخطـوط      ) القطب( تشع خطوط الطول من هذه النقطة المركزية         نإذ

 .مستقيمة
تظهر خطوط العرض كدوائر مشتركة المركز تتزايد المسافة بينها كلما بعدت هـذه             -

 .الدوائر عن القطب ويسمى هذا النوع من المساقط بالمساقط المستوية
 

 .يمكن استنباط مسقط آخروباستخدام نفس مبدأ الظالل 
إذا أحطنا الكرة الزجاجية بإسطوانة من الورق بحيث تالمس الكرة على طول خـط              -

  االستواء ماذا يحدث؟ 
 :أنظر الشكل التالي

انعكاس خطوط الكرة على سطح الورقة في شكل ظالل، وبذلك تحولـت المنحنيـات              
سطوانة على سـطح مـستو      الدائرية إلى مستقيمات متعامدة ومتوازية وحين نبسط اال       

 : نالحظ ما يلي 
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 :مسقط اسطواني 
 

 
 
 .كل خطوط العرض والطول مستقيمة تتقاطع في زوايا قائمة-1
        .المسافات متساوية بين خطوط الطول-2
  .المسافات ليست متساوية بين خطوط العرض-3
لغربـي  فـي االتجـاهين الـشرقي ا      (هناك مبالغة في المساحة وتشويه في الشكل        -4

 .) واالتجاه الشمالي الجنوبي
نادرا ما يستخدم هذا المسقط لكثرة عيوبه فهو ال يحقق شـرط المـساحة              : االستخدام

 .الصحيحة وال الشكل الصحيح إذ يزيد تشويههما كلما ابتعدنا عن خط االستواء 
 

  .ة من جوانب متعدداال يوجد تقسيم واحد للمساقط، وإنما يمكن تقسيم: أقسام المساقط
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 أفقية  -  مخروطية  -    اسطوانية - : تبعا لشكل لوحة اإلسقاط-1
 استوائية  -  منحرفة  - قطبية  -:تبعا لمنطقة تماس لوحة اإلسقاط-2
 مساقط خاصة برسم العالم  -   : تبعا للمنطقة المبينة-3

 مساقط خاصة بنصف الكرة األرضية  -     
 و إقليم مساقط خاصة برسم قارة أ -     

 ) يعتمد في إنشائها على الرسم(مساقط منظورة  -:تبعا لطريقة االسقاط-4
 )ضية وهندسيةايعتمد في إنشائها على قواعد ري( مساقط ال منظورة -  
 مساقط الشكل الصحيح  -:تبعا للخصائص الهندسية-5

 مساقط متساوية المساحات  -                               
 مساقط متساوية المسافات  -                               

 تحقق شرط (مساقط متساوية االتجاهات  -                               
 .)االتجاه الصحيح                                       

 
 : تهدف إلى تحقيق العناصر اآلتية :  أغراض المساقط

 . المساحة الصحيحة-1   
 . حالشكل الصحي-2  
 . االتجاهات الصحيحة-3  
 .المسافات الصحيحة-4  
 

وقارن بينـه وبـين النمـوذج       ) مسقط اسطواني معدل  (تور  االحظ مسقط مرك  :التقويم
 .الكروي

 .الحظ النموذج الكروي، والخريطة المرسومة لمسقط مركيتور
  ماذا تالحظ؟

 . فلنقارن النموذجين
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 :النموذج الكروي-أ
 ل متساوية في الطول وتلتقي عند القطبيننالحظ كل خطوط الطو-
 كل دوائر العرض متوازية -
 الىمحيط الدوائر العرضية يقل كلما ابتعدنا من خط االستواء ( طول دوائر العرض -

 ).القطبين
 المسافات على طول خطوط الطول بين أي خطي عرض تكون متساوية -
 .ايا قائمة كل خطوط الطول ودوائر العرض تتقاطع أو تلتقي في زو-
 
   :مسقط مركيتور-ب
  .تظهر خطوط الطول ودوائر العرض كخطوط مستقيمة-
  . زوايا قائمةفيتتقاطع خطوط الطول ودوائر العرض -
  .المسافات بين خطوط الطول متساوية-
بين خطـوط   (المسافات ليست متساوية بين دوائر العرض، إذ تزداد المسافة بينهما           -
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 .تعدنا عن خط االستواء شماال أو جنوباكلما اب) الطول والعرض
 ) بسبب تقاطع الخطوط في زوايا قائمة(االتجاه صحيح بين أي نقطتين -
الشكل صحيح في المساحات الصغيرة، ولكن عندما يكون االمتداد العرضي كبيـرا            -

  .يصبح شكل المساحات مشوها
  .تظهر المسافات صحيحة على طول خط االستواء فقط-
 ال يحقق شرط المساحات الصحيحة، فالمبالغـة عظيمـة فـي تحديـد              هذا المسقط -

 .المساحات المختلفة
 

 :مالحظة
 مسقط ماركيتور مسقط اسطواني معدل يحقق االتجاه الصحيح لكنه يبـالغ فـي                  

المساحات الواقعة خارج النطاق االستوائي وبالتالي تظهر أقطار العروض الوسـطى،           
قتها فمثال يظهر االتحاد السوفياتي السابق أكبر من أوربا         بمساحات كبيرة أكبر من حقي    

 أمريكـا   اكبـر مـن  )2 م كلم 2,2(وآسيا وإفريقيا مجتمعة، كما تظهر جزيرة غرينلد        
  ،2 م كلم 17,8الجنوبية 

 . مرات 8 القارة أكبر من غرينلد بأكثر من نأمع 
حا مـستويا،    المسقط أدى إلى هدم كروية األرض وجعلـه سـط          اإن استخدام هذ      

انظر الشكل  فـي     عليه أقرب إلى أوربا عبر المحيط األطلسي          تبدو  فأمريكا الشمالية   
                   ) 40(الصفحة 

 
 
 
 
 


