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الجيولوجيةالخرائط 

.تمثيل لألبعاد واتجاه هذه األبعاد في الطبيعة-:الخريطة 

ولتمثيل ابعاد سطح األرض على الخريطة ، ترسم هذه األبعاد بنسب خاصة تتناسب مع األبعاد في الطبيعة وتسمى النسبة

(مقياس الرسم ) 

أنواع الخرائط 

:الخريطة الطبوغرافية -1

هي نو من الخرائط يوضح أشكال وحجم معالم سطح األرض المختلفه مثل المرتفعات والمنخفضات ومجاري السيول واألوديه ويمكن 

: تمثيلها بعدة طرق مثل 

طريقة التلوين  -

طريقة التهشير -

.يسمى ذلك النوع من الخرائط بالخرائط الكنتورية خطوط الكنتور و -

:الخريطة الجيولوجية -2

.وعالقة الصخور ببعضها , خريطة طبوغرافية يظهر عليها توزيع الصخور وطبيعة التكوينات الجيولوجية 

.ترسم الخريطة الجيولوجية استنادا إلى خريطة اساسية وتضاريسية



!تعالى  فوق الجبل ده كده



!م100احنا دلوقتي على ارتفاع 

100m



!يلال نكمل

100m



!م 200دلوقتي احنا على ارتفاع 

100m

200m



!نكمل كمان  وال تعبتوا ؟

100m

200m



.....م 300بقينا على ارتفاع 

100m

200m

300m



...الطريق للقمه 

100m

200m

300m



بس يا تري احنا على ارتفاع كام؟. وصلنا للقمه .. اخيرا

100m

200m

300m



Any ideas?

100m

200m

300m

متر يمكن ده يفيدنا 50ما نقسمها كل 

!اكتر



100m

200m

300m

م 350كده ممكن نقول اننا فوق منسوب 

رأيكو إيه؟ . م400بس أقل من 

50m

150m

250m

350m



100m

200m

300m

يلال ننزل بقا من . يااااه الوقت إتأخر

الجنب التاني؟

50m

150m

250m

350m



100m

200m

300m

إحنا على منسوب كام دلوقتي؟

50m

150m

250m

350m

م و 200لو قولتلي ان احنا بين منسوب 

.هقولك انت صح. م250



100m

200m

300m

!ننزل كمان... نحاول مع بعض تاني؟

50m

150m

250m

350m



100m

200m

300m

يا تري منسوبنا كام دلوقتي

50m

150m

250m

350m

...م 50اكيد هتقولي اننا تحت منسوب 



ما تيجوا نبص على نفسنا 

على نفس الجبل واحنا 

راكبين طيار فى رحلة 

!الصعود والهبوط من القمه



50كل لون من دول هيعبر عن ارتفاع كل 

..متر



.م 0هنبدأ رحلتنا ، احنا عند منسوب . دلوقتي



احنا دلوقتي عند منسوب كام يا تري؟



م بس 150لو انا قولت اننا على ارتفاع  اعلى من 

م، انا كده صح وال غلط؟200اقل من 



!ما تيجي اعلى شويه



!دلوقتي احنا على ارتفاع كام يا تري؟

م 300طبعا اعلى من 

م 350بس فى نفس الوقت اقل من 



هنقول تاني، لو انا على نقطة القمه هيكون مستوايا كام؟

• More than 350 meters,       
less than 400 meters



.يلال ننزل لألسفل



ممكن تقولي احنا كده على منسوب كام؟



More than 100 meters, 

less than 150 meters



:خط الكنتور

االرض عموديا سطح وينحدر,  خط وهمي يمر بنقاط لها نفس األرتفاع بالنسبة لسطح البحر 

.على خطوط الكنتور وفي اتجاه خط الكنتور األقل 

الخريطه الكنتوريه



ما العالقه بين الطبوغرافيه لالرض والخريطه الكنتوريه؟



فى الطبيعه



3-D  نفس الخريطه فى



View pt

جزء من خريطه كنتوريه



:خطوط الكنتور  مواصفات 

توي واحد خط الكنتور يمثل بترقيم معين يحدد منسوب النقط الواقعه عليه والتى تكون فى مس-1

.ويسمى بترقيم خط الكنتور

تتقاطع ألن كل خط يمثل ارتفاع مختلف عن األخرال -2

.تكرار قيم الكنتور يعني انعكاس األنحدار-2

.تساوي المسافات بين الخطوط يعني إنحدار منتظم .. تقارب الخطوط يعني شدة اإلنحدار -3

قد يظهر المنحنى كامال في الخريطة إذا كانت ... قد يتالقى طرفي خط الكنتور ليكون خط مغلق -4

.يمثلها صغيرة وقد اليظهر سوى جزء منه إذا كانت المساحة كبيرةالمساحة التي 

خط الكنتور المقفل وليس بداخله خط اخر يعبر عن قمة ارتفاع او قاع منخفض وذلك حسب -5

.اتجاه زيادة او نقص فى مستويات خطوط الكنتور

(.الجرف)خطوط الكنتور ال تتفرع ولكنها قد تتماس عندما تكون الميول رأسيه -6



:خطوط الكنتور  مواصفات تابع 

(.الجرف)خطوط الكنتور ال تتفرع ولكنها قد تتماس عندما تكون الميول رأسيه -6

:الفتره الكنتوريه

وهي فتره ثابته فى الخريطه . هي الفرق فى المنسوب بين أي خط كنتور والسابق أو الالحق له

:الواحده ويعتمد إختيارها على 

.الوقت الالزم لعمل الميزانيه وتكاليفها-

.الغرض الذي تستخدم الخريطه من أجله-

.مساحة المنطقة الممثله بالخريطه ومقياس رسم الخريطه-

.طبيعة االرض ومعدل التغير فى سطحها والذي يتناسب طرديا مع الفتره الكنتوريه-

نوعية وطبيعة التفاصيل المراد توقيعها على الخريطه-



الكنتوريةإعداد الخرائط 

تعرف ... يعتمد إعداد الخرائط الكنتورية على تحديد إرتفاعات نقاط مختارة في المنطقة المراد عمل خريطة لها 

النقاط بنقاط المناسيبهذه 

نقطة مسجل إرتفاعها من منسوب سطح البحر ويكون موجبا إذا كانت أعلى سطح البحر : نقطة المنسوب 

.ويكون سالبا إذا كانت أدنى من مستوى سطح البحر

:خطوات إعداد الخريطة الكنتورية

تحديد نقاط المناسيب للمنطقة المراد رسم خريطة لها بآآلت معينة -1

عمل شبكية للمنطقة عن طريق نقاط المناسيب-2

.توصل نقاط المناسيب ذات االرتفاع الواحد للحصول على خطوط كنتور-3

.تبين أشكال خطوط الكنتور وارتفاعاتها تضاريس المنطقة -4



مقياس الرسم

ه يقابلالنسبة بين البعد على الخريطة وما : مقياس الرسم 
.في الطبيعة 

:أنواع مقاييس الرسم

النسبيالخطيالكتابي     



تكتب عبارة واضحة أسفل الخريطة -:المقياس الكتابي
توضح قيمة كل سم في الخريطة وما يقابله في 

. الطبيعة
كيلومتر في 2سنتيمتر في الخريطة يمثل 1كل ) مثالً 

(الطبيعة 
سنتيمتر 100000سنتيمتر في الخريطة يمثل 1كل ) أو 

في الطبيعة

ي إعتيادكسريكتب في صورة -:المقياس النسبي
البسط يوضح قيمة الوحدة في الخريطة والمقام 

مايقابل هذه الوحدة في الطبيعة
وحدة في 250000أي كل وحدة في الخريطة يقابلها 

الطبيعة 
ولها نفس 250000: 1ويكتب في صورة نسبه مثل 

.المعنى السابق



هي مميزات المقياس الخطي ؟ما 

246صفر             •

:المقياس الخطيمميزات •

يسهل عملية القياس وتحديد األبعاد الحقيقية -1

.القياس ال يحتاج لعمليات حسابية -2

ل يعتبر المقياس جزء من الخريطة لذلك يتأثر مثلها بأي عوام-3

(  كالتمدد واالنكماش لذا ال يتغير المقياس 

-:المقياس الخطي -3
يكون على هيئة خط مدرج 
أو مسطرة مدرجة وعليها 

2صفرقيم السنتيمترات 
كم46

فإذا كانت المسافة لكل 
سم 1سم فأن كل 1قطعة 

كم2يمثل 
يمكن للطالب أن يقيس 
المقياس بالكامل فيكون 

كم 6سم تمثل 3كل 
سم 1وباالختصار يكون كل 

. كم2يمثل 



1,534,56صفر    في الشكل المقابل              

كم1,5يمثل سم 2كل 

الضرببنحول المسافة في الطبيعة من الكيلومتر إلى سنتيمتر 

10في 
5

1.5х100000 =150000سم

(فى الطبيعه)سم 150000=   (على الخريطه(سم  2

(فى الطبيعه)سم 75000=   (على الخريطه(سم 1

75000: 1الرسم  النسبي    مقياس 







أهمية الخرائط الكنتورية 

.تعطي بيانات دقيقة وشاملة لسطح األرض مثل التعرف على األشكال التضاريسية .  1

.تساهم مع الخرائط الجيولوجية في دراسة التربة وأنواعها وتوزيعها . 2

رق والسكك وإمكانية االستفادة من ذلك في تنفيذ شبكات الط( وعرة أو منبسطة )تبين تضاريس المنطقة وانحدارها . 3

.وخطوط نقل الكهرباء والهاتف وغيرها الحديدية 

.النها تعتمد بشكل مباشر على المناسيب والميولوالغازوالصرفلها أهمية كبيرة عند إقامة مشروعات الري . 4

لى الحركة يستفاد منها في األغراض العسكرية حيث توضح للعسكريين الطرق التي يمكن تتبعها لمقدرة آالتهم ع. 5

.والخطوط التي يحتمل أن يسلكها العدو 

.تحديد مدى الرؤية برسم قطاع بروفيلي فمن القطاع يمكن تحديد مدى الرؤية بين نقطتين في منطقة ما. 6

.تسوية االراضي وإختيار المناطق والتجمعات السكنيه وتحديد مواقع السدود والخزانات وحساب سعتها-7

(.الطرق والسكك الحديديه والترع والمصارف)تحديد المحاور الرئيسيه -8





التضاريسيةاألشكال 

Hillالتل   . 1

، ويظهر في الخريطة على شكل خطوط االتجاهاتهو مرتفع محدود من األرض  تنحدر جوانبه في جميع 

( .  المركز)دائرية تقريبا تزداد قيمتها نحو الداخلكنتورية 

Symmetrical Hillتل منتظم االنحدار   -أ

طوط في الخريطة الكنتورية على شكل خويظهر .قاعدتههو تل انحداره متساوي في الجزء العلوي منه أو عند 

.متساوية البعد بعضها عن بعض تقريبا دائرية 



ASYMMETRICAL HILLتل غير منتظم االنحدار  -ب

تقريبا الكنتورية على شكل خطوط دائريةالخريطة فيهو تل يختلف انحداره في االتجاهات المختلفة ويظهر 

.البعد في أجزائها المختلفة متساوية غير

Conical  Hill تل مخروطي   -ج

بانحدار شديد وينتهي عند أعلى نقطة فيه بانحدار االرتفاعتل يبدأ من أسفل بانحدار خفيف ثم يأخذ في هو 

تقارب خطوط الكنتور عند القمة وتباعدها من معرفة شكل التل المخروطي في الخريطة الكنتورية يمكن .حاد 

.بالقرب من القاعدة 



Saddleالسرج-2

تورالكنمنخاليةمنطقةشكلعلىالكنتوريةالخريطةفيويظهرواحدجبلفيقمتينبينانخفاضهو

.واحدةمنطقةفيمرتفعتينقمتينبين



Plateauالهضبة.3

ريطةالخفيوتمثلحولهامناألرضسطحمستوىعنترتفعتقريبامستويةاألرضمنواسعةمنطقةهي

الكنتوريةالخطوطمنمجموعةجهاتهاجميعمنبهايحيطالكنتورخطوطمنخاليةبمنطقةالكنتورية

.اثيوبياهضبةأوالمقطمهضبةمثلالداخلنحوارتفاعهاقيمتزدادوالتيالمتقاربة



 Plainلسهل    ا. 4.

يطةالخرعلىويظهراألرضمنواسعةمساحةويشغلحولهالمابالنسبةتنخفضولكنهامنبسطةأرضهو

بةالمتقارالكنتورخطوطمنمجموعةبهاويحيطالكنتوريةالخطوطمنخاليةمنطقةشكلفيالكنتورية

مالالشاوالشمالاتجاهفىممتدالسهلاننقولفمثالمعينأتجاهفىتمتدوهيالخارجنحوقيمتهاتزداد

.الشرقي



Cliffلجرف     ا5

وط شكل خطوط متقاربة جدا، وقد تنطبق خطعلى الكنتوريةهو منطقة شديدة االنحدار ويظهر على الخريطة 

.بعضها على بعض إذا كان الجرف رأسيا الكنتور



Canyonالخانق       -6

ط به من شريط خال من خطوط الكنتور يحيشكل علىهو هوة عميقة بين جرفين ويظهر على الخريطة الكنتورية 

.  الخطوط الكنتورية تمثل كل منها جرفا من جانبيه مجموعتان 



 Valleyالوادي  . 7

، تندفع الخطوط Vشكل  على هو منخفض باتجاه معين من المنبع إلى المصب ويظهر في القطاع العرضي 

الكنتورية فيه باتجاه األراضي األكثر ارتفاعا 



    Spur(  النتوء)البروز . 8

على شكل لسان من األرضالكنتورية الخريطةهو امتداد ظاهر في جانب التل أو الجبل ويظهر البروز على 

.األراضي األقل ارتفاعا باتجاه الكنتوريةالمرتفعة تندفع خطوطها 



 Basinالحوض    . 9

الخريطةعلىويظهرمركزيةنقطةنحواالتجاهاتجميعمنجوانبهتنحدراألرضسطحمنجزءهو

.المنخفضةاألجزاءعندوتتباعدالمرتفعةاألجزاءعندتتقاربدائريةخطوطشكلعلىالكنتورية





وصف المعالم الطوبوغرافيه 

:يمكن وصف الطوبوغرافيه الممثله لمطقة ما بإتباع الخطوات التاليه.  1

.ب الغربيتقسم الخريطه الى اربع اجزاء رئيسيه وهي الشمال الشرقي، والشمال الغربي، والجنوب الشرقي، والجنو-

.يجمل الوصف على المنطقة كلها ثم يحدد تفصيال بالمعالم الموجوده فى كل ركن على حده-

...تذكر المعالم الخاصه التى تميز المنطقه كوجود شواطئ او بحيرات او انهار-





:على سبيل المثال لوصف منطقه ما 

م فى الجزء الجنوب الغربي وأقل ارتفاع بها 1200المنطقة بوجه عام مرتفعه عن سطح البحر واكبر ارتفاع بها -

.هو منسوب سطح البحر ويشمل الجزء الغربي منها

.يمتد شاطئ ليشمل الجزء الغربي من المنطقه ويزيد االرتفاع للداخل كلما اتجهنا للشرق-

م وانحدارها كبير من جهة الشرق ويقل فى باقى 1000فى الجزء الشمال الشرقي يوجد هضبه ارتفاعها حوالي -

.الجهات

(شاطئ البحر)يمثل الجزء الشمالي انحدار منتظم وحتى منسوب صفر-

.م ويمكن استخدامه فى تخزين االمطار100الجزء الجنوبي الشرقي يشمل منخفض منسوب قاعه -

م وانحدارها كبير من ناحية الغرب بينما 1200الجزء الجنوبي الغربي يمثل احد التالل المرتفعه يصل منسوب قمتها -

.يقل انحدارها ناحية الشمال و الشرق

تجاه تأخذ مخرات السيول ثالث اتجاهات رئيسيه أثنين منها من التالل المرتفعه الى شاطئ البحر والثالث فى ا-

.المنخفض فى الركن الجنوبي الغربي



كيفية رسم الخريطه الكنتوريه



يتم عمل -1
ل شبكة نقاط لك

نقطه نحدد 
وذلك. منسوبها

.فى الموقع
يتم تحديد -2

يه الفتره الكنتور
التي يراد عمل 

.الخريطه بها



:لرسم خط الكنتور بين اي نقطتين
لمسطره يتم تحديد المسافه بين النقطتين با-1

.سم1.5ولتكن 
ن يتم معرفة نسبة المسافه لخط الكنتور م-2

:النقطه االعلى في المعادله

  
elevation Low-elevationHigh 

elevationContour -elevationHigh 
=Proporiton

بين هاتين 110ولعمل مثال خط كنتور -
:تكون النسبه من المعادله A1&A2النقطتين 

  0.6=
100-125

110-125
=

LE-HE

CE - HE
 =P %

عن طريق 110ثم نحدد مسافة خط كنتور -
فى المسافه 0.6ضرب النسبة لخط الكنتور 

.مالكليه بين النقطتين ونضعها على الرس

0.9=1.5 x 0.6=D
.ىيتم قياس المسافه من خط الكنتور االعل-



:هناك طريقة اخري كما يلى
لمسطره يتم تحديد المسافه بين النقطتين با-1

.سم1.5ولتكن 
ن يتم معرفة نسبة المسافه لخط الكنتور م-2

:المنسوب االقل في المعادله

  
elevation Low-elevationHigh 

elevation Low-elevationContour 
=Proporiton

بين هاتين 110ولعمل مثال خط كنتور -
:تكون النسبه من المعادله A1&A2النقطتين 

  0.4=
100-125

100-110
=

LE-HE

LE - CE
 =P %

عن طريق 110ثم نحدد مسافة خط كنتور -
فى المسافه 0.4ضرب النسبة لخط الكنتور 

.مالكليه بين النقطتين ونضعها على الرس

0.6=1.5 x 0.4=D
.يتم قياس المسافه من خط الكنتور االقل-



يتم عمل نفس الخطوات بين النقطتين -
بنفس الطريقه السابقه  A1& B2القطريتين 

.بين النقطتين110اليجاد خط كنتور 

0.35=2.1 x 167.0=Dist

167.0
100112

110112

LE-HE

CE-HE
P % 






الحظ هنا اننا قسنا المسافه من الكنتور -
ليش؟. االعلى 



ور لو احنا هنا عايزين نعمل خطوط الكنت-
علشان اجيب  B1& B2بين النقطتين 

.110برضه خط الكنتور 

  .27=1.5 x 0.182=Dist

0.182=
101-112

110-112
=

LE-HE

CE-HE
=P %

افه نفس الكالم اللى فات قسنا المس-
.من الكنتور االعلى 



يتم عمل نفس الخطوات بين النقطتين -
بنفس الطريقه السابقه  C1& B2القطريتين 

.بين النقطتين110اليجاد خط كنتور 

  0.294=2.1 x 0.14=Dist

0.14=
98-112

110-112
=

LE-HE

CE-HE
=P %



 &C2يتم عمل نفس الخطوات بين النقطتين -
B2 ور بنفس الطريقه السابقه اليجاد خط كنت

.بين النقطتين110

  0.25=1.5 x 0.167=Dist

0.167=
100-112

110-112
=

LE-HE

CE-HE
=P %



يتم عمل نفس الخطوات بين النقطتين -
بنفس الطريقه السابقه  C2& B3القطريتين 

.بين النقطتين110اليجاد خط كنتور 

  1.26=2.1 x 0.60=Dist

0.60=
100-112

110-112
=

LE-HE

CE-HE
=P %



.متر110يتم ايصال جميع النقاط لخط كنتور -

ور ويتم عمل هذه الطريقه لجميع خطوط الكنت-
ما هي خطوط الكنتور االخري؟. 







مين فيهم الصح ومين الغلط  لخط-
؟12كنتور 

بأ



طريقة رسم القطاع البروفيلي

ن النقطتين قطاع بروفيلي بيرسم والمطلوب. الشكل المقابل يوضح خريطة كنتورية لتضاريس منطقة معينة 

.أ،ب الموضحين على الخريطة 



:وتتلخص خطوات عمل القطاع الكنتوري في االتي

.ب-يحدد القطاع المراد رسمه على الخريطه وليكن القطاع أ-1

.ب-يوضع شريط من الورق بحيث تنطبق حافته على الخط أ-2

مع يحدد بداية ونهاية القطاع على شريط الورق وتكتب قيمها ويحدد كذلك تقاطعات حافة شريط الورق-3

.خطوط الكنتور المار بها مع كتابة قيمها العدديه

ن وتنقل يوضع شريط الورق وحافته منطبقة على المحور االفقي واحدى نهايته منطبقة مع تقاطع المحوري-4

.مواضع خطوط الكنتور بقيمها على المحور

.ترفع قيم خطوط الكنتور من المحور االفقي الى ما يقابها من ارتفاع على المحور الرأسي-5

ل االتجاه توصل جميع النقاط الناتجه بخط منحنى متصل وهذا الخط يعبر عن شكل تضاريس المنطقه من خال-6

.ب-أ









معرفة منسوب اي نقطه على الخريطه

      
between Distance

High  toDistance
 x Elevation Low-ElevationHigh -ContourHigh =Elevation 

















 

 

    m 181or   181.25=

18.75-200=

0.375 x 50-200

2

0.75
 x 150-200-200=Elevation






















الميل أو االنحدار فى الخريطه الكنتوريه

   100 x 
Run

Rise
=slope % 









 
Run

Rise
  tan= 1-









Slope

OR

Run

R
is

e

Rise = high contour- Low contour 

Run = distance on map x Scale



   % 1.9=

100 x 
 2625

50
=slope % 









Rise = 200 - 150 = 50 m

Run = 2.625 cm x 100,000
=  2625 m

1:100000مقياس الرسم 












   =

 
m 2625

m 150-m 200
  tan=slope 1-



تحديد محاور الطرق على الخريطه

:لعمل محور طريق على الخريطه نتبع االتي

.«𝜽»ال بد من معرفة أكبر ميل للطريق يمكن عمله -

نحدد الميول عن طريق خطوط الكنتور والمسافات االفقيه كما بالسابق-

مقياس الرسمX( 𝜽ظا / الفتره الكنتوريه ( = )سم)الطول االفقي على الخريطه 



هو حدد محور طريق يصعد العلى الهضبه الشماليه بداية من منسوب صفر و-

20ºشاطئ البحر بميل ال يزيد عن 



طلع يا باشا منك ليه ورقه وقلم وحل معايا

Ready?



يكون Bهل ممكن االرتفاع عند النقطه  .1
?م1410منسوبه 

800m

1000m

1200m

A

B

C

D

E

F

600m



ماهو ارتفاع النقطه  .2
(E)?

800m

1000m

1200m

A

B

C

D

E

F

600m

800m

1000m

1200m

A

B

C

D

E

F

600m



ما هو الفرق فى المنسوب بين -3
and (B) (A)?النقطتين

800m

1000m

1200m

A

B

C

D

E

F

600m
800m

1000m

1200m

A

B

C

D

E

F

600m



هل من الممكن ارتفاع النقطه  .4
Fم؟417يكون

800m

1000m

1200m

A

B

C

D

E

F

600m

800m

1000m

1200m

A

B

C

D

E

F

600m



Dللنقطه Cلو انت مشيت فى خط مستقيم من النقطه -5
هل هتعدي فى قمه او قاع وادي؟

800m

1000m

1200m

A

B

C

D

E

F

600m



بمجرد النظر للخريطه انت واقف على القمه وعايز تنزل، -6
هتنزل فى اتجاه الشمال وال اتجاه الجنوب؟

800m

1000m

1200m

A

B

C

D

E

F

600m

E

N

S

W



•1. No :The elevation must be under 
1400 meters, but over 1300 
meters.

•2. about 400 meters



•3. (A) is probably close to the 750 
meter line, (B) is above 1300 
meters. The difference between the 
two would probably be 650 to 700 
meters.



•4. No: It must be more than 700 
meters and less than 800 meters.

•5. Down a valley: If the contour 
lines point up the slope it’s a valley, 
if they point down the slope it’s a 
ridge.



•6. East: When contour lines are 
close together that means there is a 
steep slope, the further apart the 
lines, the more gentile the slope 
and therefore an easier walk! Go 
east!














