
 

 

 

االبعاد على الخرائطقياس   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ما هو طول نهر دجلة بٌن الموصل وبغداد اذا كان مقٌاس رسم الخرٌطة مثال:    

100000001  

الطرق السابقة  اوال نقٌس طول النهر ما بٌن بغداد والموصل باحدى  

سم7ولتكن تللك المسافة بعد القٌاس   

100000001 ولما كان مقٌاس رسم الخرٌطة هو     

التً  ةكم وبما ان المساف 10اي ان كل سم ٌساوي  كم 10= 100000÷ 1000000

كم حسب مقٌاس  10وطالما السنتمتر الواحد ٌساوي سم 7قسناها على الخرٌطة 

 الخرٌطة اذن 

لموصلطول النهر ما بٌن بغداد واكم 700=    7  X 10 

عند محاولة قٌاس االبعاد على الخرائط قٌاسا دقٌقا تجابهنا جملة  مشاكل تحول دون الحصول على قٌاسات 
 دقٌقة ومن هذه المشاكل :

تمثٌال دقٌقا  يان معظم الخرائط مرسومة على لوحات مستوٌة فهً ال تمثل ابعاد سطح االرض الكرو -1

تمثٌل سطح االرض الكروي تكون ضئٌلة فً وصحٌحا وخاصة الخرائط الصغٌرة المقٌاس حٌث ان عٌوب 
 الخرائط الكبٌرة المقٌاس

ان سطح الٌابس من الكرة االرضٌة ال ٌكون دائما مستوٌا بل تنتشر مختلف انواع التضارٌس من جبال  -2

سطح فاذا اردنا قٌاس طول طرٌق على الخرٌطة بٌن وودٌان تظهر على الخرٌطة بشكل مستوي او م
مدٌنتٌن تقعان على سفحٌن مختلفٌن الحد الجبال فسوف ال نحصل على نتٌجة حقٌقٌة الن البعد بٌن 

المدٌنتٌن ٌختلف عن البعد الحقٌقً للطرٌق الذي ٌرتفع تارة وٌنخفض تارة  اخرى وقد امكن التغلب على 
من خالل وقوانٌن رٌاضٌة خاصة تساعد الباحث على القٌاس الصحٌح   هذه المشكلة من خالل وضع جداول

معرفة االطوال الحقٌقة ألقواس الطول ودوائر العرض وتعتبر الخرائط الطبوغرافٌة اصلح انواع الخرائط 
اضطررنا للقٌاس من  واذا للقٌاس ألنها تمثل وحدات مساحٌة صغٌرة ومطابقة لسطح االرض الى حد كبٌر

 مقٌاس اصغر فلٌكن ذلك بحدود عشر درجات طولٌة وعرضٌة من مركز الخرٌطة اال ان ادقخرائط ذات 

لألبعاد هو ما كان مأخوذا على كرة ارضٌة دقٌقة الصنع قٌاس  



 

 

 

30000001    رسمها مقٌاس خرٌطة على طرٌق طول جد:  مثال    

 الحل

سم 8 القٌاس بعد الطرٌق طول ولٌكن بالمسطرة الخرٌطة على الطرٌق نقٌس  

كم3=100000÷300000    

 X 3 8 = 24 كم طول الطرٌق

 

 مثال

استخدمت عجلة قٌاس لمعرفة البعد بٌن النقطتٌن ا  و   ب    على خرٌطة مقٌاس 

1:00000001رسمها     

فما مقدار المسافة الحقٌقٌة  على الدائرة الصغرىسم  6فاذا اشار العقرب الى الرقم 

 بٌن النقطتٌن                        

الحل : طالما اشار العقرب الى الدائرة الصغرى اذا المقٌاس بالسنتمترات ولٌس 

لذلك سنحول السنتمترات الى كٌلومترات  البوصاتب  

كم  1:0=  100000÷  1:000000  

X  150  =900    كم  البعد بٌن النقطتٌن    6    

 

 

 

 



 

 مثال

استخدمت عجلة قٌاس لمعرفة البعد بٌن النقطتٌن ا  و  ب   على خرٌطة مقٌاس  

فما  على الدائرة الكبرىسم  6فاذا اشار العقرب الى الرقم  1:00000001رسمها 

 مقدار المسافة الحقٌقٌة بٌن النقطتٌن   

الذي سبقه ماعدا ان العقرب الخاص بعجلة  للسؤالالمالحظ ان هذا السؤال مشابه 

لقٌاس فً هذا المثال قد اشار الى الدائرة الكبرى ولٌس الصغرى بمعنى ان المقٌاس ا

 بالبوصات ولٌس بالسنتمترات

 الحل 

 لتحوٌل البوصات الى امٌال 

مٌل 236= 63360÷1:000000  

 x 6  236    =  1416   مٌل البعد بٌن النقطتٌن


