
 علم اخلرائط )الكارتوكرافيا(  تطور مفهوم  
 

وتقنية  ،وعلم ،فن"علم اخلرائط أبنه   .I.C.Aرايف الدويل كحتاد الكارتو ف اإلعر  
شمل كل انواع اخلرائط يبذلك  وهو "،ودراستها كواثئق علمية واعمال فنية ،صناعة اخلرائط

ن علم اخلرائط  أأي  ،الكرات أبي مقياس رسموالنماذج البارزة و  ، والقطاعاتواللوحات 
يف   (Original base map) عداد اخلرائط من حيث هتيئة اخلرائط األساسيةق إبيتعل  

يتضمن هذا العلم   .سطة طرق املساحة املستوية والطبوغرافية لغاية طباعتها ونشرهاابو  ،احلقل
 Fields) حتويل املخططات األولية احلقلية كطريقة  ،الطرق املختلفة واملتعلقة إبعداد اخلرائط

ketches و نقل العوارض والتفاصيل الطبوغرافية املختلفة من الصور اجلويةأ خريطة، ( ال ،  
داد اخلرائط  عإطريقة  :يضاأويشمل  ،سبقا  مة مطبوعة خريطل إة الفضائية احلديث لصوروا

 . الصغرية املقياس من اخلرائط الكبرية املقياس
عدادها  إ ووسائل  ، انهتاوتطورها ومكو   ،يف حمتوى اخلرائط : علم يبحثويُعرف أيضا          

نتاجها ونشرها وكيفية استخدامها وقراءهتا  إوكذلك طرق  ،ومتثيل الظواهر عليها وتصنيفها
شكال والنماذج الكارتوغرافية  يتناول األ، داة حبثأتصال و إاترخيية ووسيلة  –كوثيقة علمية 

 . واألشكال البيانية وغريها ،كالقطاعات التضاريسية خرىاأل
إال أن علم اخلرائط كعلم له  ، اإلنسان تطور  يخيرتبط اتريخ اخلرائط وصناعتها بتار  

بزوغه على الساحة العلمية إال على أيدي  منهجه وقواعده العلمية وأساليبه املتعددة، مل يتم 
اليواننيني القدماء. فكان ظهور علماء الكارتوكرافيا احلديثة يف دول أورواب، متأثرين حبركات  

 الكشوف اجلغرافية وتطور العلوم. 
 

ومات س اخلرائط لدى الشعوب القدمية اليت كانت جتهل الكتابة عبارة عن خرائط ور 
 بدائية. 

ت ختلو من املستلزمات الظرورية لفن رسم اخلرائط من حيث املقياس  وهي رسوم وختطيطا
واالجتاه، ومل تراع فيها القواعد اهلندسية لرسم اخلرائط احلديثة لذا بقيت هذه الرسوم بعيدة  

 علن االهتمام. حيث مل حياول احد فك رموزها. 



قبل امليالد عثر  سنة  6000ان اقدم خريطة حقيقية للعامل يرجع اترخيها ال حوايل  
 يف تركيا. 1963عليها عام 

اوجدت احلاجة ال اخلرائط يف احلظارات اليت قامت على الزراعة لتحديد االراضي وامللكيات  
. ومن هذه احلضارات حضارة وادي الرافدين وتتمثل الزراعية ولقياس مساحات هذه االراضي

يط به احمليطات وتقع مدينة اببل يف  ابخلرائط البابلية اليت صورة العامل مثل قرص مستدير حت
وسطه. ومن اهم اخلرائط البابلية اليت عثر عليها: خريطة مدينة اومه، وخريطة مدينة لكش،  
وخريطة مدينة نفر السومرية، وخريطة العامل...، وتعترب خريطة العامل من اخلرائط املهمة ألهنا  

عليها يف مدينة سبار جنوب بغداد يف  تصور مفهوم العراقيني القدماء حول العامل، وقد عثر 
 القرن السادس قبل امليالد وموجوده يف املتحف الربيطاين. 

، وكانت احلاجة ال اخلرائط عندهم  صو ر املصريني القدماء االرض على شكل بيضة 
ال اخلرائط اليت توضح امللكيات الزراعية، ومن اشهر اخلرائط املصرية اليت عثر عليها: خريطة  

توضح االقسام االدارية وحدود االراضي الزراعية يف عهد رمسيس الثاين، وخريطة  زراعية
 منجم الذهب يف عهد سبيت االول يف النوبة وحمفوظة يف متحف تورينو.

القدمية تطورا بطيئا بسبب استقالليتها عن بقية احناء العامل،  اخلرائط الصينيةتطورت  
م اخلرائط. ومن اخلرائط الصينية: خريطة واستخدم الصينيون اجلانب الرايضي يف رس 

خريطة شيااتن  سوماشني، خريطة يب اكسيو الذي يعترب مؤسس علم اخلرائط الصيين، 
 اخلشبية، خريطة زنج هي البحرية.

فتطور علم   احلظارة االغريقية القدميةدرس نظام خطوط الطول والعرض ودراسة املساقط يف 
اخلرائط ألهتمام العلماء األغريق ابلفلك واجلغرافية كما استفادو من الشعوب اليت تقدمتهم  
خاصة حضارة وادي الرافدين ووادي النيل، ومن ابرز العلماء طاليس وانكزمندر وهريودت  

 وبطليموس...، ومن اخلرائط اليت تركتها احلضارة االغريقية خرائط النكسمندر وهيكاتيوس
 ورسم خريطىة العامل ضمنها كثريا من املعلومات مما توصل اليه.

كقوة عظمى تسعى ال التجارة واحلرب انعكس على    االمرباطورية الرومانيةظهور  
تطور خرائط الطرق اليت ختدم هذا الغرض. ومن اهم العلماء الذين اهتمو ابلفكر اجلغرايف هم  

اليت   ومن اخلرئط اليت هتمت ابلطرق: لوحة بوتنجرسرتابون وبومبونيوس ميال وبليين الكبري. 



يرجع اترخيها ال القرن الثالث امليالدي، وخريطة مساحة العامل اليت عكست نظرت الرومان  
ال ان العامل عبارة عن قرص مستدير تتوسطه روما. وزود الرومان كتبهم برسوم بيانية متثل 

 سيا وافريقيا واوراب(. ارضا كروية مقسمة ال ثالث قارات يعرفوهنا )ا
مبعرفة النجوم واالهتداء هبا أذ استخدمو اجلداول الفلكية   اخلرائط العربية االسالميةاهتمت 

العمال احلساب والرصد واليت اطلق عليها )االزايج( كما استخدمو االت فلكية متطورة  
تطوير علم   مث تطور عندهم علم الساحة مما ساهم يف ودقيقة الرصد اشهرها )االصطرالب(.

اخلرائط. فعرفو كروية االرض واعادو قياسات اليوانن حمليط االرض مثل ما اصلحه البريوين  
للكثري ما توصل اليه بطليموس، وعرفو تقسيم الكرة االرضية ال خطوط الطول والعرض.  
واستخدم العرب املسقط االسطواين يف رسم اخلرائط والذي قدمه سهراب يف كتابه موضحا  

رمسه. ان اول خريطة رمست اجلزء املعمورة هي اخلريطة املأمونية واليت تعاون عليها  طريقة 
جمموعة من علماء الرايضيات وهي خريطة عالية الدقة يف الرسم وتفوق اخلرائط اليت سبقتها 

اخلوارزمي  واستخدمت فيها االلوان وقسمة العامل ال سبعة اقاليم. ومن العلماء الذين ظهرو: 
وخرائطهم كانت تعتمد على اجلانب الفلكي وتقسيم االرض ال خطوط طول ودوائر  والبتاين 

عرض، ومن العلماء ايضا البلخي واالصطرخي وابن حوقل واملقدسي وهي جمموعة من  
اخلرائط والذين اهتمو برسم اخلرائط االقليمية، وبعدها جاءت خرائط االدريسي اليت توجت  

 قطعة. 70ستطاع والول مرة رسم خريطة للعامل على علم اخلرائط يف تلك الفرتة حيث ا
وامهها تدهور اخلرائط الرومانية مثلما  تدهورت اخلرائط االوربية يف العصور الوسطى 

سادت فكرة القرص املستدير للعامل بدال  من كروية االرض، واستمر هذا التدهور حىت عصر  
النهضة واعتربت فرتة مظلمة يف انتاج اخلرائط. واهم ما توصل علم اخلرائط هو اقتباس خرائط  

لبحرية يف القرن الثالث عشر او الرابع  املالحة البحرية واليت اطلق عليها خرائط البورتوالند ا
ــ:   عشر، واليت متيزت بــ

 توضح منطقة البحر االسود والبحر املتوسط وجزء من ساحل غرب اوراب.  -
 توضح مناطق نفوذ جتار البندقية وجنوة الذين سيطرو على جتارة البحر االسود. -
 خلت من خطوط الطول والعرض.  -
 تقيدت مبقياس رسم تقرييب. -



 استخدام االلوان يف توضيح معامل اخلارطة اهلامة.  -
 امهال التفاصيل االداخلية كاجلبال واملدن والطرق واالهنار.  -

 
وساهم على يف ذلك ازدهار النشاط التجاري وحركة   عصر النهضةتطو ر علم اخلرائط يف 

  الكشوف اجلغرافية واستخدام البوصلة منذ القرن الثالث عشر. واصبحت خرائط القرن 
السادس عشر تتضمن معلومات جديدة مكتشفة،كما اضاف تطور الطباعة بعدا  آخر. مث  
تطورت اخلرائط بعد استخدام املساقط، وشهد القرن التاسع عشر انتاجا  مهما  لألطالس أذ  
رمست اخلرائط على اسس علمية وتقنيات جديدة، وظهرت شركات عاملية متخصصة يف  

. ومن املدارس اليت  الس والكرات األرضية يف اكثر من دولةانتاج اخلرائط اجلدارية واالط
 سامهت يف تطور علم اخلرائط هي: 

املدرسة االيطالية: تركز انتاج اخلرائط يف روما والبندقية، ورمست خرائط منفصلة لكل   .1
 اجزاء العامل املعروف. 

ابنتاج اخلرائط  املدرسة اهلولندية: متيزت بدقة التمثيل واستخدام االلوان. وبدات  .2
الصغرية املقياس على اساس مساقط علمية صحيحة، ومن مث انتجت خرائط كبرية  
املقياس بكل اللغات األوربية، كما نظمو عملية الطباعة. ومن اشهر صناع اخلرائط  

 اورتيليوس ودجيوان ومريكتور. 
املدرسة الفرنسية: بدأت هنضتها منذ منتصف القرن السادس عشر واعتمدت على   .3

خرائط البورتوالند البحرية، ومن اشهر علمائها اورنس فني وموريس بوجربو ونيقوال 
سانسون. ويف القرن الثامن عشر احتلت فرنسا موقع الطليعة يف رسم اخلرائط  

 الطبوغرافية والعامة. 
ساكستون  املدرسة االنكليزية: ظهرت هنضة خرائطية يف انكلرتا رائدها كريستوفر .4

م. وروبرت داديل الذي نشر اول اطلس حبري وجون  1579م الذي انتج اطلس عا
 اوجليفي.



املدرسة االمريكية: ارتكزت هنضة اخلرائط االمريكية على اخلرائط اليت انتجها   .5
االوربيون املستعمرون يف ابدء االمر مث اصبحت النواة لكل انتاج خرائطي بعدها،  

 ومن اهم اخلرائط االمريكية: 
يت بعنوان املستعمرات الربيطانية الوسطى عام  خريطة لويس ايفانز وال -

 م.1755
م للمستعمرات الربيطانية والفرنسية يف امريكا  1755خريطة جون يتشل عام  -

 الشمالية طبعة يف لندن. 
اخلرائط التفصيلية اليت انتجها اجليش الربيطاين ونشرت يف لندن واليت   -

 اصبحت االساس اليت قامت عليه اخلرائط االمريكية.
استقالل الوالايت املتحدة االمريكية بدأ انتاجها من اخلرائط يستقل عن   بعد

االوربيني وتعترب خارطة جون فيتش للوالايت الشمالية الشرقية اول جمهود خاص. ويعترب الرن 
الثامن عشر فرتت العصر الذهيب للخرائط االمريكية أذ تضافرت جهود احلكومة االحتادية  

 ية يف اصدار خرائط دقيقة وتفصيلية ملختلف اجزاء الدولة.والوالايت واجليش والبحر 
 

 اخلرائط يف العصر احلديث منذ بداية القرن التاسع عشر:
 تطور علم اخلرائط يف العصر احلديث لألسباب االتية:

 اشراف احلكومات على عمليات املسح املنظمة يف كثري من بلدان العامل.  -1
 االطالس والتوسع يف استخدام اخلرائط.التوسع الكبري يف انتاج   -2
 اخرتاع الطباعة الليثوغرافية امللونه بدال  من احلفر على النحاس.  -3
 وهي مفلطعة عند القطبني. تقدم اعمال املساحة وحتديد شكل االرض الصحيح -4
 التقدم الكبري يف اجهزة املساحة األرضية مما انعكس على دقة اخلرائط. -5
 حتديد خطوط الطول.  اخرتاع االسلكي سهل مشكلة -6
 تطور املساحة اجلوية واستخدامها يف انتاج اخلرائط. -7
   استخدام الصور واخلياالت الفضائية يف اعداد اخلرائط. -8

 



   طـةياخلر  أساسيات
 

  من  عنصر  من خلوها حالة  يف  هدفها  حتقق ان ميكن ال  و اخلارطة تكتمل ال
  ، الرموز )  السابقة لعناصرها مكمال   جزءا   تعد واليت (  اخلارطة  أساسيات)  وهي  عناصرها 

 األساسيات بعض نصمم  ان  جيب خارطة أي  تصميم وعند(  واألمساء اخلط ،  األلوان
 -: ابآليت جنملها  ان ميكن  األساسيات وهذه  ،  اخلارطة  يف  توافرها الواجب 

 .  وداخلي خارجي  إطارين على حيتوي وقد  ، اخلارطة إطار (1
 .  خطيا    املقياس يكون  ان  ويفضل اخلارطة رسم مقياس (2
 . اخلارطة  يف  املستخدمة واخلطوط واأللوان  الرموز  تعريف يضم الذي  اخلارطة مفتاح (3
 .  للخارطة  اجلغرايف الشمال  اجتاه (4
 . العرض  ودوائر الطول  خطوط بتثبيت وتتمثل االحداثيات (5
 .  اخلارطة  رسم به مت  الذي اخلارطة مسقط (6
 .  به  خاص إطار ضمن  يوضع أن  ويفضل اخلارطة  عنوان (7
 

 حمتوايت على  القارئ يدل ألنه وذلك وعناية لدقة حيتاج  اخلارطة عنوان اختيار ان
  على  العنوان احتواء هو  اخلرائط عمل يف  االحرتاف  عدم على تدل اليت  األمور ومن ،  اخلارطة

 املهمة، األمور  من  يعد اخلارطة يف  العنوان موقع اختيار  فان  ذلك عن  فضال  .  خارطة  كلمة
  واضح،  وخبط متوسط مكان  يف ويكتب.  عنواهنا  لكتابة اخلارطة أعلى  أمهية أتيت  هنا  ومن
  ختتلط  ألن مدعاة  االحيان  بعض يف يكون  ذلك فأن) أسفلها يف اخلارطة  عنوان كتابة  أما

 . فهمها تعقيد إل  فيؤدي ،(البعض بعضها مع اخلارطة  عناصر 
  عن  فضال   وضعها مكان  أو األساسيات هذه  تصميم حيث  من  اخلرائط مصممو وخيتلف

  وذلك  األساسيات هذه  وضع ابماكن رمسها املراد  ابخلارطة  اخلاص الشكل يتحكم  ذلك
  يتم  وهذا  بيضاء  اخلارطة  لوحة على  مساحات ترك  عدم  عن  فضال   جهة  من  وضوحها لضمان

 األساسيات تلك  الضافة عليها املرسوم غري الفارغة للمساحات األمثل االستثمار خالل من
  تفاصيل  على املباشر ابلشكل العرض ودوائر الطول خطوط شبكة وضع عدم ويفضل. 



  عن  االبتعاد ولغرض  معها يتقاطع وال عليها، الكتابة أو رموزها فهم  يصعب ال كي  اخلارطة،
  أرقامها وتكتب اخلارطة اطاري بني صغرية  خطوط شكل  على اخلطوط تلك أتشري يتم ذلك
 من حتقيقها مراد  علمية جوانب مع جهة من اخلارطة  تصميم  يف عالية جودة نضمن كي
 .أخرى جهة

  احلدس  تقبل ال حبيث  العناصر،  هذه  تصميم عند ومفهومة واضحة  اخلارطة  تكون  أن  وجيب
 . وتداخلها املعلومات  كثرة  وضوحها يعرقل ال أن جيب كما.  والتأويل

  مصدر ( إطارها وخارج ) خارطة  كل اسفل يذكر  ان جيب األساسيات هذه عن  فضال  
  إل  الرجوع الباحث  أو للقارئ ييسر ألنه وذلك مهمة أكادميية أخالقية قضية وهو  اخلارطة،
  ذكر  فإن  أخرى انحية  ومن  ، انحية من  هذا  ،  املعلومات منها أخذت  اليت  األصلية املصادر 
 . علمي حبث ألي املعلومات مصدر ذكر  توازي أمهية ذو  اخلارطة مصدر

 
 

 الصور اجلوية  
 

وهي احد انواع علم االستشعار عن بعد الذي يبحث عن وسائل احلصول على املعلومات  
   .واجراء قياسات للعوارض والظواهر دون ملسها او الوصول اليها

( 67،0ـ  0، 24والصور اجلوية تقع ضمن الضوء املرئي حيث ان طول املوجة بني ) 
مايكرون يف ظروف جوية جيدة وخالية من الغيوم ومبدة زمنية حمددة بعد طلوع الشمس او  
قبل املغيب بساعتني ، والتصوير اجلوي تطور كثريا يف وقتنا احلاضر حيث تعمل االقمار  

برامج معاجلة املعلومات وحىت اجملسات الكونية بعدة اسهامات   الصناعية اليت ترتاوح بني
انجحة يف كثري من املشروعات الفضائية ، من ابرزها اعادة اطالق الكبسولة الفضائية )  
مريكا ( التابعة لوكالة الفضاء االملانية وتطور القمر الصناعي الشرقي ملراقبة املعروف ابسم  

ريكي املشهور اهلادف ال دراسة جمال اجلاذبية للكرة  )تشامب (وطرح مشروع )غريس( االم
االرضية فضال عن صناعة اجملسات الفضائية ملراقبة وحتديد اماكن دوران االقمار اليت تطلقها  

 . الوكاالت العاملية الغراض خمتلفة



 مراحل تطور الصور اجلوية  
كن العامل الفرنسي  يرجع اتريخ اعتماد التصوير اجلوي ال القرن التاسع عشر ، حيث مت 

Luassedate   من توضيح امكانية اعداد خرائط من التصوير اجلوي حيث   1851سنة
مت صنع اول جهاز سرتيو  1838خرائط ملنطقة جبلية يف فرنسا ويف سنة  1861اعد سنة 

اما اول جهاز يقوم برسم  1842سكوب عاكس )جمسمة ضوء ( واول جهاز عدسي سنة 
من رسم خرائط    Devilleاذ متكن العامل الكندي  1888سنة  خرائط من الصور اجلوية

ملنطقة جبلية من تصاوير جوية التقطت يف جبال الروكي اما استخدام الطائرات لغرض  
وقد تطور استعمال التصاوير اجلوية احلديثة على نطاق   1909التصوير اجلوي بدأ سنة 

وبعد ذلك لالغراض املدنية وقد تقدم   واسع اثناء احلرب العاملية االول لالغراض العسكرية
هذا العلم تقدما كبريا خالل احلرب العاملية الثانية وبعدها تطورة تطورا كبريا جدا ،وتتعترب 
التصاوير اجلوية اليوم اساسا لكل انواع اخلرائط ابتدا من اخلرائط ذات املقياس الصغري ال  

 رائط املدن واملشاريع املختلفة اخلرائط التفصيلية مبا فيها اخلرائط الكنتورية وخ
 فروع التصوير اجلوي 

 علم املساحة التصويرية او اجلوية : .1
هو علم احلصول على القياسات من الصور اجلوية وخيتص ابنتاج خرائط دقيقة من الصور 

 اجلوية ذات مقياس كبري للرسم  
 تفسري الصور اجلوية :  .2

ضرية  املوجودة على سطح االرض وتقييم ويشمل حتديد وتشخيص الظواهر الطبيعية واحل
 اهدافها من خالل دراسة الصور اجلوية 

 التصوير اجلوي :  .3
هو فن التقاط الصور اجلوية ابستخدام كامريا خاصة وتقومي الصور الناجتة من تشويهات 

 املقياس لغرض جتميعها 
 علم املالحة اجلوية :  .4

 فن توجيه الطائرات يف مسارات حمددة مسبقا وتوجيه االجهزة اخلاصة ابلتصوير اجلوي  
 



 انواع الصور اجلوية 
 

 قسمني مها : تقسم الصور اجلوية ال 
 أـ  الصور الراسية : 

تؤخذ عندما يكون حمور الة التصوير راسيا او قريبا منه حبيث يكون ميل الة التصوير  
درجات ويكون شكل االرض املغطاة ابلتصوير رابعي ويستفاد منه يف اعداد   4اقل من 

 اخلرائط على اختالف انواعها ومقاييسها .
 الصور املائلة :  ب ـ

كون حمور الة التصوير مائال الخذ صورة تغطي مساحة اكرب من تؤخذ عندما ي
 الصور الراسية وتستخدم يف االستكشافات فقط وهي على نوعني : 

اوال : صور قليلة امليل : وهي اليت يظهر فبها خط االفق وتلتقط عندما يكون حمور الة  
كون شكل االرض  درجات ي 4التصوير يعمل بزاوية صغرية مع خط الشاقول يزيد امليل عن 

 املغطاة ابلتصوير شبه منحرف فائدته يف الدراسات االولية للمشاريع  
اثنيا : صور شديدة امليل : ويظهر فيها خط االفق تلتقط عندما يكون حمور الة التصوير  
يصنع زاوية كبرية عم خط الشاقول اما شكل االرض على هيئة شبه منحرف وتؤخذ هذه 

 يتعذر على الطائرة تصويرها ويستفاد منها يف االغراض العسكرية  الصورة ال املناطق اليت 
 

وتستخدم الصور الراسية يف اعمال املساحة اجلوية النتاج اخلرائط ويصعب ذلك يف الصور  
 املائلة لالسباب االتية :

مقياس الرسم يف الصور الراسية اكثر جتانسا بينما خيتلف ذلك يف الصور املائلة حيث   • 
 مة الصورة ال مؤخرهتا .؟ تقل من مقد

القياس يف الصور الراسية اكثر سهولة من املائلة الن العالقات اهلندسية بني الصورة   • 
 واالرض اقل تعقيدا 

تظهر العوارض على الصور الراسية مماثلة تقريبا ملا موجود على االرض مما يسهل  • 
 معرفتها وتفسريها بينما ختتلف يف الصور املائلة  



ما موجود على االرض تقريبا يف الصور الراسية اما املائلة فيختفي جزء اكرب من  يظهر كل 
 العوارض لوقوعها يف ارض ميتة .

 العالمات الظاهرة على الصور اجلوية : 
 ـ عالمات االسناد يف اركان الصرة االربعة 1
 ور  ـ رقم الصور اجلوية لالستفادة منه يف تعيني موقع الصورة يف مرتسم فهرسة الص 2
ـ رقم الة التصوير للرجوع ال التفاصيل املرفقة عم الة التصوير عند احلاجة وملعرفة التشويه  3

 الذي ينتج من العدسات  
 ـ املسافة االساسية والبعد البؤري جملموعة العدسات الة التصوير   4
 ـ الساعة تبني وقت التقاط الصورة ابلساعة والدقيقة والثانية  5
ـ مقياس االرتفاع الراداري لتحديد ارتفاع الطائرة ويظهر على شكل مؤشر على الصور   6

 وبواسطته ميكن معرفة مقياس رسم الصورة  
عرفة ميل  ـ فقاعة التسوية يرمز هلا بشكل مخس دوائر متداخلة ومتحدة املركز يستفاد منها مل 7

 الطائرة اثناء التصوير اجلوي  
 ـ اتريخ التصوير يسجل اتريخ التصوير على الصورة االول من خط الطريان .  8
 

 تفسري الصور اجلوية 
تستخدم الصور اجلوية يف حتديد العوارض والظواهر على سطح االرض ويستفاد منها 
يف كثري من الدراسات واستخالص املعلومات املهمة اليت ختص الزراعة مثل حترايت مسح  
الرتبة ودراسة احملاصيل والنبات الطبيعي والغاابت ، ويف اجملاالت اهلندسية مثل اعداد اخلرائط  

طيط املدن واقامة الطرق . ويف الدراسات اجلولوجية مثل حترايت الصخور  الطوبوغرافية وخت
 واملعادن والدراسات اجلغرافية كدراسة استغالل االراضي وكذلك دراسة املواقع االثرية  

ان اخلصائص االكثر امهية الغراض تفسري الصور اجلوية هي الشكل واحلجم والدرجة اللونية 
 النسيج واملوقع . للعوارض والظالل والتناسق و 

 



ان شكل املعامل يفيد مفسر الصور للتعرف على التفاصيل او هيئة هذه املعامل ودراستها كما 
تظهر يف الصور اجلوية العمودية ومقارنتها مع اشكاهلا احلقيقية على الطبيعية وللتمييز بني  

نيات حشكل سكة احلديد والطق الربية تتضح االول بشكل خطوط طويلة مستقيمة ومن
 . عكس الطرق الربية

اما الظالل فاهنا تعكس على الصورة شكل وحجم املعامل مما يساعد على تشخيصها وتدل  
الظالل على ارتفاع العوارض وقد الينفع الظل يف بعض االحيان السباب منها احندار االرض  

اقصر   بصورة فجائية  وارتفاع الشمس اثناء التقاط الصورة كما ان شكل الظالل يف الصيف 
مما هو يف الشتاء وان وقت التصوير خالل الفصول له اثر على تفسري الصور ففي الشتاء  

 تظهر االهنار عريضة بينما يف الصيف تبدو االهنار ضيقة اجملرى وجافة   
 

اما درجة دكانة العوارض فتنتج عن انعكاس الضوءمن هذه العوارض فاملاء الرائق ميتص معظم  
كون صورته داكنة اما اخلرسانة ذات االمسنت فاهنا تعكس نسبة كبرية الضوء الساقط عليه فت

 من الضوء وابلتايل تكون صورته فاحتة  
 

اما النسيج فهو التكرار املنتظم للتغري يف درجة الدكانة للصور اجلوية وينتج من شكل وحداثة 
 احجامها ومنطها وظلها ودرجة دكانتها   

هل هو هندسي ام عشوائي نقطي ام خطي فالغاابت  والبد من مالحظة الرتتيب للعوارض 
 مثال تظهر بشكل منط نقطي عشوائي بينما البساتني اتخد منط منتظم . 

 
اما موقع العوارض بعضها ال البعض يسهل عملية التعرف عليها من خالل دالالت بعضها 

 هنار . البعض مثل موقع اجلسور ابلقناطر عرب االهنار وتواجد البساتني على ضفاف اال
 
 
 
 


