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Abstract 
The importance of the study mapping analysis for some statistic 
measurements and its applying of Sallah–aldeen governorate's 
used GIS, shape is to make spatial analysis by using quantity 
methods to allocate the shape of Sallah–aldeen governorate in 
order create index , which connect the shape of real world with 
mapping models in which it can be generalized to other 
geographical phenomena . In other words , the shapes measuring 
not mear the way , shape or the direction of the spatial unities in 
distributing on the certain distance on the earth's surface but it as 
the relation of those shapes among each other . 
The importance of the study comes by marking the position of the 
study location with spatial bounds for Sallah-aldeen governorate 
that locate in the middle of Iraq . 
The study of this governorate has been chosen for the following 
reasons :  
1- the change that happened of the governorate's map and its 
spatial units during the last years by adding and omitting which 
effected in changes of the shape of bounds , this has needed study 
, analysis and measure it . 
2- the continuous of the governorate with history from it's growth 
between the to civilization , the Ashorian in the north and Babylon in 
the south that distinguishes the periods of the governorate's growth 
and stagnancy , this effected of the shape of its map up to 1976 in 
which Sallah-aldeen declared as a governorate . 
This announcement made to the firmness of its bounds  
3- using of statistic methods and some measurements is which 
through out them can connect between the shape pf the governate 
and its irregular geometric shape for reaching to objective and exact 
reasons . 
The study aims to cover the researching side and confirm its theory 
then is a relation between applying different statistic measurement 
on the shape of the governorate bounds in the discovering spatial 
new relation and the active role of (ArC GIS) program in the 
processing of the (liner generalization ) in omitting the inflections 



that is not exact and not snit the spatial process and facilitate the 
general realization to the reader and the user . 
 
The aims of the study :  
1- Applying of the statistic method on the bounds of the governorate 
for compactness and Elongation of the greatest shape which is the 
circle  . 
2- To build the best model for the governorate's map that can be 
applied by the generalization process for its shape .  
The fixed measurements and fast realization are needed by the 
users and the reader . 
The study contained the descriptive method to show the spatial 
features , and the analyzing method is applying the statistic 
measurements on the shape of governorate and the technical 
method for the GIS in making methods of maps for the unities of the 
governorate . 
 
 
The conclusion of the study :  
1- the geographical features have the greatest role in defining the 
shape the governorate's bounds .  
2- the study prove that the building of methods need to simplify the 
real world to a moddle and using the Abstraction . 
3- The study has proved that the using of statistic measurements in 
different ways makes the shape of the governorate is not combined 
. 
4- The study proved the applying of generalization process from 
simplifying and shotting according to (ARC GIS) program  
 
 
The recommendations : 
1- the idea of this study can be generalized in the geographical 
fields not just for the governorate's shape, but for measuring the 
urban shapes and its unities . 
2- using the modern programs and techniques such as (GIS). 
3- making comparisons between different measurements , in which 
the measure has highest value (100) and the lowest (zero)                             
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 المستخلص
ل  ( الدراسة موضوع اهمية تكمن بعض  الخرائطي  التمثي اييس  ل ا  اإلحصائية  المق ى  وتطبيقاته  شكل  عل

اليب  باستخدام  مكاني تحليل إجراء في ) GIS امباستخد الدين صالح محافظة ة  األس د  الكمي  شكل  لتحدي

دين صالح محافظة حدود ار لغرض ال ارس ابتك ل (فه ي) دلي ربط الت الم شكل ت ي الع  Real) الحقيق

world) ا  يمكن والتي خرائطية نماذج إلى ة  للظواهر  تعميمه ارة  األخرى  الجغرافي اس  ان أدق وبعب  قي

ة  الوحدات  أشكال  تسلكها الذي واالتجاه والشكل لطريقةا مجرد ليس األشكال ا  في  المكاني وق  توزيعه  ف

  .البعض ببعضها األشكال تلك عالقة هي وإنما ، األرض سطح من معينة مساحة

 في  الواقعة الدين صالح لمحافظة المكانية بالحدود الدراسة منطقة موقع بتحديد الموضوع اهمية وتأتي

 قوسي بين وما ، شماال) 35 57 – 33-27  (عرض دائرتي بين تقع والتي قالعرا من االوسط القسم

م  الخارطة  في  يالحظ  آما ، شرقا) 45 12 – 42 30 (طول د ) 1 (رق م  ولق ار  ت ذه  اختي  المحافظة  ه

  :اآلتية لألسباب للدراسة

رات -1 ي التغي رأت الت ى ط ة عل ة خارط داتها المحافظ ة ووح ر المكاني ود عب ن عق زمن م ذف ال  بالح

ل  ، الدراسة  يتطلب  مما ، حدودها شكل في تغيرات على أثرت والتي ، اإلضافةو اس  والتحلي  والقي

  .عدمها من

صفت -2 ة ات تمرارية المحافظ ة باالس ذ التاريخي شوؤها من ين ن ضارتين ب ورية الح ي اآلش شمال ف  ال

ى  رطتهاخا شكل تغيير على أثرت والتي ، ورآودها نموها فترات يميز مما الجنوب في والبابلية  ال

 ز الجغرافي شكلها حدود ثبات الى ادت والتي 1976 عام رسميا الدين صالح محافظة أعلنت ان

اييس  بعض  استخدام -3 اليب  المق ي  اإلحصائية  واألس ا  من  يمكن  الت ربط  خالله ين  ال  المحافظة  شكل  ب

  .دقيقة موضوعية نتائج الى الوصول الجل المنتظم غير الهندسي شكلها وقياس

ان  عدمها من فرضيتها واثبات البحثية الجوانب تغطية دراسةال تهدف و اك  ب ة  هن ين  عالق ق  ب  تطبي

شاف  في  المحافظة  حدود  شكل  على المختلفة االحصائية المقاييس ات  اآت ة  العالق دة  المكاني  ، الجدي

ين ال دور وب امج الفع ي (ArcGIS) لبرن راء ف ات إج يم عملي ي التعم                الخط

(Liner  Generalization)  واءات  بحذف ر  االلت ة  غي ا  الدقيق تالئم  بم ا  ي ة  وظيفته سهيل  المكاني  وت

  :اآلتية األهداف الى وصوال والمستخدم للقارئ االدراك

ق -1 اليب تطبي صائية األس ة اإلح ى المختلف كل عل دود ش ة ح ل ، المحافظ ات ألج ة إثب  االندماجي

(Compactness) واالستطالة (Elongation) ساحية  األشكال أعظم عن دائرة  هي  الم  من  ال

  .عدمها



يم  عمليات فيها تطبق التي المحافظة لخارطة فعال نموذج بناء إلى الوصول -2 شكلها  التعم ع  ، ل  م

  .والمستخدم القارئ قبل من اإلدراك وسرعة المقياس دقة مراعاة

ت ة واتبع نهج الدراس ان الوصفي الم سمات لبي ة ال نهج ، المكاني يالتح والم ي ليل ي الكم ق ف  تطبي

اييس صائية المق ة اإلح ى المختلف كل عل ة ش نهج ، المحافظ ي والم نظم المعاصر التقن ات ل  المعلوم

)المحافظة (المكانية الوحدة لشكل آلية خرائطية نماذج تصميم في الجغرافية  

  :مايلي منها االستنتاجات من مجموعة الى الدراسة توصلت وقد

 المحافظة حدود شكل تحديد في مهما دورا) والبشرية طبيعيةال (الجغرافية للخصائص ان -1

ع  تبسيط يتطلب النماذج بناء ان الدراسة أثبتت -2 ي  الواق ى  (Real world) الحقيق وذج  ال  وهو  نم

  .(Abstraction) التجريد طريق عن البيانات من الكثير اختزال بعد ، الخارطة

تخدام ان الدراسة  أثبتت  -3 اييس  اس ة ال اإلحصائية المق ر المحافظة  شكل ان مختلف دمج  غي  من من

  .عدمه

دت -4 ة اآ ق الدراس ات بتطبي يم عملي ن التعم سيط م يم التب ق والتنع امج وف  Arc) البرن GIS) ي  ف

ي  الرئيسة النقاط بين والخارجية الداخلية االنحناءات اختزال ى  ادت والت زال  ال ساحة  في  اخت  م

ول كل وط ة ش ة المحافظ د وخاص ال عن ن االنتق س م ى مقياس ر ال  .               اخ

  :اآلتية بالتوصيات الدراسة وتوصي

يس  اخرى جغرافية ميادين في الدراسة هذه فكرة تعميم يمكن -1 شكل  ل ط  المحافظة  حدود  ل ل  فق  ب

  .الطبيعية والمالمح التجارية والمناطق السياسية والوحدات الحضرية االشكال لقياس

اد -2 وتيرة االعتم صاعدة وب ة ىعل مت ات األنظم رق والبرامجي ي والط ستخدمها الت اGIS ت  آونه

  .المختلفة البيانات استخدام في والمرنة الفعالة الوسيلة

ة  المقاييس مابين مقارنات اجراء -3 اس  ان حيث  المختلف ه  المقي ة  ل ا  قيم غ  علي ة  ،) 100 (تبل  وقيم

 درجة  عن  الشكل دائرية سمقيا واليعبر ، نسبيا مقياسا اليعني فانه ثم ومن ،) صفر (تبلغ دنيا

شكل  الى التطبيق اتجه القيمة قلت آلما انه الى تشير االحصائية التطبيقات فان ، فقط الدائرية  ال

  .الخطي ثم الشريطي ثم النجمي ثم المربع
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: منهجية الدراسة 1-1  

 المقدمة 
رافيين في البحث الجغرافي                    إ شكل أصبحت من اهتمامات الجغ   ن دراسة خاصية ال

ا            و دو ضرورية عملي ا          إن محاولة تحديد فكرة الشكل تب ا مكاني د نمط شكل يع ، الن ال

ه من          يمكن تطبيقه على آثير من التوزيعات المكانية الطبيعية والبشرية ، لما يتميز ب

دماج   ية االن تطالة  Compactnessخاص ية االس ان Elongation وخاص  اللت

م ن أعظ شكل ع راف ال دى انح ن م ران ع ي تعب دماجا وه ساحية ان كال الم  اإلش

. النسبة لمساحتها ي إن لها اصغر محيط بلتي تتمثل فوا) الدائرة(  

اليب إحصائية    تخدام أس ة باس دات اإلداري كال الوح اس إش ادة لقي اوالت ج اك مح هن

التي تربط شكل العالم الحقيقي ) دليل(س  فهارمختلفة لغرض ابتكار Real world 

كال بعض األش ة   المنتظل كال المعروف ة ذات األش سداسي أو  مثم شكل ال دائرة ال ل ال

ع ال خ ... مرب واهر      . ال ا للظ ة وتعميمه اذج دقيق اء نم وئها بن ى ض ن عل ي يمك والت

. الجغرافية األخرى   

ة         ات الثابت ي العالق ك ه دين ، وتل كاال ذات بع ساحية إش دات الم ع الوح ك جمي تمتل

يس مجرد          للموقع ومسافة النقطة للمحيط التابع لهما        وبعبارة أدق إن قياس اإلشكال ل

شكل وا ة وال وق الطريق ا ف ي توزيعه ة ف كال الوحدات المكاني سلكها أش ي ت اه الت التج

ذلك  .مساحة معينة من سطح األرض وإنما هي عالقة تلك اإلشكال ببعضها البعض     ل

ة   م التفاصيل الدقيق ة وفه ات المختلف ل العالق ي تمثي ال ف دور الفع رائط ال د أن للخ نج

جراء دراسات متعددة باستخدام مما يتطلب أ) المحافظات(آالحدود الدولية آو األقاليم    

ل      ة ألج سياسية أو الجغرافي ا ال ع وظيفته ق م ا يتف ة بم صائية المختلف اييس اإلح المق

د     ة التعقي سيط حال يم (تب كال   ) التعم ك األش دود (لتل رعة   ) الح ة س اء الخارط إلعط



ات  د تقان تخدام اح م باس امج GISاإلدراك والفه ة ببرن  ARC-GIS-v9.1 المتمثل

ا        للوصول إلى نم   ة والتي      مع   تالئم  ي وذج فعال لخارطة المحافظة بم ا المكاني وظيفته

 التتم بمعزل عن طبيعة الخارطة وتصميمها 

 

 : موقع منطقة الدراسة ومبررات اختيارها  1-1-1
 :موقع منطقة الدراسة  -

ي   ة ف دين ، الواقع ة لمحافظة صالح ال دود المكاني ة بالح ة الدراس ع منطق دد موق تتح

سم األوسط من العر     ين دائرتي عرض      ،اقالق ا ب ع فلكي ) 35-57 ، 33 -27( وتق

ول  ي ط ابين قوس ماال وم رقا ) 45 12 – 42 30(ش ة ، ش دودها اإلداري ا ح إم

ن     وى ، وم ة نين ي محافظ شمال الغرب ن ال ل ، وم ة اربي شمال محافظ ن ال دها م فتح

وك   افظتي آرآ شرقي مح شمال ال اميم(ال ة  ، سليمانيةال و1)الت وب محافظ ن الجن وم

) 1( خارطة  .ما من الغرب محافظة االنبارا ومن الشرق محافظة ديالى  ،ادبغد  

 

 : مبررات اختيار منطقة الدراسة  -
: يار محافظة صالح الدين للدراسة لألسباب آالتية توقد تم اخ  

زمن      -1 ن ال ود م ر عق ة عب دات المكاني ة الوح ى خارط رأت عل ي ط رات الت  التغي

الي أثرت        ا           بالحذف واإلضافة وبالت ام مم شكل ع ا ب رات في شكل خارطته ى تغي عل

.يتطلب الدراسة والتحليل والقياس من عدمها   

ها بين الحضارتين اآلشورية       باالستمرارية التاريخية منذ نشوئ     اتصفت المحافظة  -2

ى                   ا والتي أثرت عل ا ورآوده في الشمال والبابلية في الجنوب مما يميز فترات نموه

ام           تغير شكل خارطتها إلى إن أع      دين رسميا ع  والتي   1976لنت محافظة صالح ال

 أدت إلى إثبات حدود شكلها الجغرافي 

                                             
  م9/4/2003 محافظة التأميم تسمية آانت تطلق على المحافظة قبل 1



ين                    -3 ربط ب ا ال اليب اإلحصائية التي يمكن من خالله  استخدام بعض الطرق واألس

ائج           ى تن ول إل ل الوص تظم ألج ر المن ي غي كلها الهندس اس ش ة وقي كل المحافظ ش

.عية دقيقة وموض  

 

 

 

 



 
 

 

: اسة وتساؤالتها مشكلة الدر 1-1-2  



تعاني خارطة محافظة صالح الدين بعض التعقيد واالنحراف عند رسم حدود شكلها             

ا اصغر محيط         ) الدائرة(عن أعظم األشكال المساحية اندماجا وهي        ل إن له التي تمث

ساحتها  سبة لم ستخدم   ، بالن ارئ آو الم دى الق ا ل رعة إدراآه ك س ا يرب ل ، مم ويجع

ا         صعوبة في فهم التفاصيل    يم التي تتفق مع وظيفته ات التعم  الدقيقة عند أجراء عملي

: وتترآز الدراسة بطرح التساؤالت آالتية  . انية السيما عند تغيير مقياسهاكالم  

ة -1 ا خاصية االستطالة واالندماجي دين له  هل إن شكل خارطة محافظة صالح ال

ة ؟ التي تعبر عن مدى تجمع واحتشاد مساحتها حول النقطة المرآزي  

 آيف تساهم المقاييس اإلحصائية المختلفة على اآتشاف العالقات المكانية الجديدة           -2

التي توضح أهمية الشكل الجغرافي للمحافظة بالنسبة للظاهرات األخرى واثبات دقة           

 شكلها بما يتفق مع وظيفتها المكانية ؟

ة الت      -3 ة المحافظ يم خارط ال ترس ي مج ة ف ات الحديث اهو دور التقني ح  م ي توض

كلها     سيط ش د تب ة وخاصة بع صورة إلي شكلية ب ا(الخصائص ال ر )تعميمه د تغيي عن

 المقياس ؟ 

-:تها باالتي ايمكن تحديد فرضي: فرضية الدراسة   1-1-3  
هناك عالقة بين تطبيق المقاييس اإلحصائية المختلفة على شكل حدود المحافظة في            (

دو  ين ال دة وب ة الجدي ات المكاني شاف العالق ات اآت دى التقان ال إلح ر الفع GIS ي  ف

( أجراء عمليات التعميم الخطي  Liner Generalization  (   واءات بحذف االلت

ارئ  ام للق سهيل اإلدراك الع ة وت ا المكاني ع وظيفته تالئم م ا ي ة بم ر الدقيق غي

) والمستخدم  

 

  -:تهدف الدراسة تغطية الجوانب البحثية اآلتية : أهداف الدراسة  1-1-4
ات     ت-1 ل إثب ة ألج دود المحافظ كل ح ى ش ة عل صائية المختلف اليب اإلح ق األس طبي

 االندماجية واالستطالة عن أعظم اإلشكال المساحية هي الدائرة من عدمها 



 الوصول إلى بناء نموذج فعال لخارطة المحافظة التي تطبق فيها عمليات التعميم             -2

رعة اإلدراك لمح      اس وس ة المقي اة دق ع مراع شكلها م ارئ    ل ل الق ن قب ا م تواه

. والمستخدم  

 

  -: تأخذ الدراسة األساليب العلمية آالتية :لدراسة اسلوب  ا1-1-5

ة             -1 ة العربي  الدراسات المكتبية التي تشمل اإلطالع على الدراسات واألبحاث العلمي

ضائية التي             ) الدراسات السابقة (والعالمية   ة الف ستنبطة من المرئي وتهيئة الخرائط الم

لحصول عليها من خالل شبكة االنترنيت عبر موقع تم ا Geogle Earth 2   

 األسلوب الكمي في تطبيق بعض المقاييس اإلحصائية المختلفة ألجل أثبات شكل             -2

ة    ة عن أعظم اإلشكال        ) المحافظة (الوحدات المكاني من حيث االستطالة واالندماجي

ا المكاني        ة    المساحية هي الدائرة ، بما يتفق مع وظيفته ة بالظاهرات الجغرافي ة مقارن

. األخرى   

 االسلوب التطبيقي للنمذجة اإللية في رسم شكل حدود المحافظة باستخدام إحدى           -3

والخاصة في أعداد ( ARC GIS v.9.2 ) من خالل قدرات برنامج  GISتقانات 

تخدام  سط باس وذج األصلي والمب ين النم ة ب ا وأجراء المقارن ة خطي الخرائط المعمم

ن طرا ة م يم المختلف ق التعم صنيف ( ئ الت Classification سيط  والتب

Simplification يم دود   )  Smoothing والتعم ة ح ى مورفولوجي اظ عل للحف

.المحافظة عند تغيير المقياس   

 

  -: تعتمد الدراسة على المناهج آالتية :منهج الدراسة  1-1-6

 المنهج ألوصفي  -1

 ليب اإلحصائية المختلفة منهج التحليل الكمي في تطبيق األسا -2

 ) المحافظة(منهج التطبيق التقني في تصميم نماذج خرائطية آلية بشكل الوحدة المكانية  -3

 

                                             
2 - www. Geogle.geogle earth.com.2009   



 

تعاني محافظة صالح الدين من عدم وجود دراسات            :الدراسات السابقة    1-1-7

ات       اك بعض الدراس ن هن صها ، ولك ة وخصائ دات المكاني شكل الوح ق ب ي تتعل الت

: المجال منها مايلي الخاصة في هذا   

ون   -1 ة ين دات     ) :Unwin 1981(دراس ى إن الوح ة عل ذه الدراس دت ه  أآ

سافة النقطة              ع وم ة للموق ات الثابت ك هي العالق دين وتل المكانية تمتلك إشكاال ذات بع

اس    –للمحيط العائد لهما وخاصة استخدام مقياس بويس         ة لقي  آالرك النصف القطري

شكل والتي يمكن       األشكال غير المنتظمة مع عدد   ة بال ة المتعلق  من القياسات المحتمل

شكل  يط ال ل مح ه مث ذ من ة (LP)إن تؤخ ور األول (A) والمنطق  (L1) والمح

اني   ور الث ر     (L2)والمح ة األآب دائرة الداخلي ر ال صف قط ر  (lri) ون صف قط  ون

ك         (Lre)الدائرة المحصورة األصغر     ذي إن يمتل د ال دليل الجي ى ال  ألجل الوصول إل

ون  قي ضل إن تك ة ويف ة معروف ب   ) 1.0(م رض تجن دائري ولغ كل ال ان ش إذ آ

شكل األتي          ه بال تم تعريف دليل ي ذا ال ل ه  Ssاالعتماد على وحدة قياس واحدة إن مث

(a/ac)0.5  

  المنطقة المقاسة للشكل (a)حيث إن 

 (ac) منطقة الدائرة التي تمتلك نفس المحيط (LP) آالمنطقة المقاسة والذي يمتلك 

إذا آان الشكل دائريا تماما وله األبعاد ) 1.0(لقيمة ا L2  L-2 = L0 وهناك عالقات 

 ونسبة الشكل L1 / L2عديمة األبعاد يمكن استعمالها أيضا وهي نسبة االستطالة 

a/L12   

 

:  وهو آاالني 1964آالرك –وبعدها تم اختراع مقياس مفيد من قبل بويس   

              S = 100        (  -  
)        
 
 



ويس        اس ب ين      –يستند نتائج مقي ـ       ( آالرك ب بغض النظر عن شكل        ) 175صفر ـ

3المنطقة المدروسة أو مساحتها   

 

ة -2 ي  ( دراس و راض دات    ) :1989أب ي للوح شكل الجغراف صائص ال ت خ  تناول

شكل عن                      ر عن مدى انحراف ال دماج واالستطالة التي تعب المكانية من خاصية االن

رة فقد أدرجت عدد من المحاوالت لقياس إشكال الوحدات المكانية آما توضحها             الدائ

ة                        ة تهدف في النهاي ة مختلف ى طرق وأساليب آمي ادا  عل حدودها على خرائط اعتم

4الوصول إلى النتائج يستدل على طبيعة شكل هذه الوحدات   

 

. 1991(دراسة آامبل    -3 Campbell اذج   أآدت هذه الدراسة إن الشكل ون   ) : م

زة وخاصة                  ك خصائص ممي ا تمتل را م الخواص للمعالم الجغرافية على الخرائط آثي

ذه      ل ه شاف مث ى اآت ؤدي إل رائط ي تعمال الخ ب ، وان اس وذج والترتي شكل والنم ال

ة لغرض                  اذج المكاني اس النم ة لقي اليب مختلف الخصائص والتي يتم تطبيق طرق وأس

د وجد   . ات ألجل إثبات صحتها إحداث فرضيات حول اختبارها ووضع االستنتاج      فق

ر   شكل أآث اس ال ة لقي رق مختلف د ط ه وج فية إال ان ت وص رق آان م الط إن معظ

اس           موضوعية ، باإلضافة إال إن الدراسة أآدت على استخدام مقياس أخر ، منها مقي

ين مساحة الحوض            (c) لقياس شكل حوض التصريف         Millerميلر   سبة ب  هي الن

(AB) نفس المحيط  مساحة الدائرة ذات  (AC) وذلك إن C = AB/ AC 

صحيح  ) 1( وان النتيجة تتراوح بين الصفر في حالة آون الحوض ممتدا جدا وبين             

 في حالة آون الحوض دائري تماما

الذي اقترح مقياسا للشكل )  (Bungeوأآدت الدراسة أيضا على دراسة ويليام بنج 

م         ال يعتمد على المساحة بل على مجموعة من القياس           ين قم أخوذة ب ساحة الم ات للم

مخططا في مكسيك ،    ) 79(موضوعية بشكل منظم على محيط اإلشكال ، وتم قياس          
                                             

3  - David unwin , introductory spatial Analysis , ISBN. NEW YORK 1981 . 
PP.128-131  

 فتحي عبد العزيز أبو راضي ، التوزيعات المكانية دراسة في طرق الوصف اإلحصائي واسايب التحليل - 4
  376-355 ، ص1989العددي ، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية 



إذ يجب استخدام نفس العدد من القمم لجميع األشكال غير المنتظمة وان هذه الدراسة              

: انتابها آثير من المشاآل منها   

ا-1 م المخت دد القم ى ع د عل ا تعتم ل عليه ائج الحاص دد  إن نت ذا الع ون ه رة ويك

دد أجزاء                          ق بع ا يتعل م الباحث ، وخاصة فيم ق حك ه عن طري تحكم ب اعتباطيا يتم ال

 الخط الضروري لوصف األشكال 

ة               -2  إن التغيرات الهامة التي تحدث في اتجاهات المخطط التي يعتمد على قمم البداي

اني جوانب وج             ر أو      والمسافة القياسية المختارة مابين القمم قد تكون ثم ا أو أآث اراته

  5اقل 

ة  -4 راهيم ( دراس ي             ) :1995إب شكل الجغراف اس ال ة قي ذه الدراس ت ه  تناول

ساحة    (  يط والم ين المح ة ب ا ) العالق دز(منه اس باون ى ) مقي ول إل سبة الط ون

ويس  اس ب اطق  –العرض ومقي ون للمن ى وصف الجغرافي دت عل ط وأآ الرك فق  آ

ك   ث ش ن حي ونها م ي يدرس ي     الت كلها الهندس ث ش ن حي رائط م ى الخ ين عل لها المب

تخدام     د اس شبيهات بع ن الت ك م ر ذل ضاوية وغي ة أو بي ة أو هاللي ستطيلة أو مريع م

ى                       ة الوصول إل ذه األشكال والتي تهدف في النهاي اس ه الوسائل الكمية الخاصة لقي

  6رقم محدد يستشف منه طبيعة الشكل 

ة دراسات        :) 1998الصالح والسرياني   (دراسة   -5 دز   ( تناولت أربع ر   –باون  ميل

ول – ت– آ صاصات       )  هاجي من االخت ع ض ة تق ية مكاني شكل خاص دت إن ال وأآ

ه        د يكون ل الجغرافي ويعد الشكل من الخصائص الطبيعية ألي وحدة من األرض وق

صائص       ن الخ ا م اخ وغيره ع والمن ضاريس والموق ة الت ساوي أهمي ة ت ار وأهمي أث

اف   ذا باإلض ة ه ن        الطبيعي ر م ى آثي ه عل ن تطبيق اني يمك ط مك شكل نم ى إن ال ة إل

دات       سياسية أو الوح دات ال صريف أو الوح دات الت ت وح واءا آان ات س التوزيع

ل              االستيطانية ولهذا فان الجغرافي مطالب بان يكون قادرا على وصف وتحليل وتعلي

                                             
5  - John Campbell ,map use and Analysis , MC Graw – Hill , new york , 1991 , 
pp. 190-193  

-45 ، ص1995 عيسى علي إبراهيم ، االساليب الكمية والجغرافية ، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية ، - 6
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ة جدي        ات مكاني شاف عالق ى اآت رافيين عل ساعد الجغ شكل ي اط الن ال ذه األنم دة ه

  .7والتفاعل مع الظاهرات فيما بينها 

ديب     -6 ة               : )2005( دراسة ال اييس مهم اس االشكال باستخدام ارعة مق تناولت قي

: واالآثر استخداما هي   

المساحة / اشكال معامالت قياس الشكل التي تعتمد على قياسات المحيط / أ  

المعامالت التي تستند الى محيط دائرة مماثلة / ب  

الت التي تعتمد على المقارنة المباشرة باشكال قياسية المعام/ ج  

8قياس دائرية الشكل/ د  

 

: بعض المفاهيم والمصطلحات الدالة لموضوع الدراسة 1-1-8  
ة  cartographic Modeling:النمذجة الخرائطية  -1  عبارة عن منهجية تطبيقي

ائق الكارتوآرافي    تخالص الوث ة الس ات الجغرافي ة المعلوم د تختص بمعالج ي ق ة الت

ا                       شترك فيم ا ت ا ، ولكنه ة النتاجه رة الزمني شائها ، والفت تختلف فيما بينها في هدف ان

 بينها في تغطية اقليم جغرافي واحد وتستخدم اآثر من موضوع تطبيقي فرعي 
ارتوغرافي   ات  والنموذج الك ة طبق ى هيئ ارة عن مجموعة من الخرائط عل ه عب بان

Map Layers ة   تشترك فيما بينها في  اطار آاتوغرافي واحد يعتمد على المرجعي

ى         ارتوغرافي عل وذج الك وي النم ن ان يحت داثيات ، ويمك ة باالح ة المعروف المكاني

ات وصفية  رة  Attribute dataبيان ي ، والفت ع الجغراف ساحة ، والموق دد الم  تح

  9التاريخية وبيانات تتعلق بالخصائص التصنيفية القليم الدراسة التي تغطيها

ة   ا -2 ة الخرائطي ة     : Map Layerلطبق ة المعلوماتي ضا بالطبق سمى اي وت

ة     اهرة مكاني ر او ظ ى متغي وي عل ي تحت ات الت ن المعلوم ة م ا حزم ة بانه الخرائطي

ة والمحافظات        واحدة في منطقة الدراسة ، مثل طبقة تحتوي على شبكة الحدود الدولي

                                             
 ناصر عبد اهللا صالح ، و محمود السرياني ، الجغرافية الكمية واالحصائية ، أسس وتطبيقات باألساليب - 7

  270-265 ، ص 1999 العبيكان ، مكة المكرمة ، الحاسوبية الحديثة ، مكتبة
 حمدي احمد الديب ، العمل الميداني واالساليب الكمية في الجغرافية البشرية ، بدون دار نشر ، القاهرة - 8

 199-197 ،ص2005
  345 ،ص2007محمد الخزامي عزيز ، دراسات تطبيقية في نظم المعلومات الجغرافية ، دار العلم ، القاهرة  9



اء في ا                ى حدود االحي وي عل ة تحت ة اصناف       واالقضية وهكذا، او طبق ة او طبق لمدين

رب  ا ... الت وم منه ي نفس المفه ستخدم مصطلحات اخرى تعن خ وت  , htemeال

overlay , coverage , feature : 10 

ه من    :cartography Generalization التعميم الكارتوغرافي  -3  بان

ال                التمييز في منطقة ما بين عناصر اساسية وغير اساسية بتمثيل ما هو اساسي واهم

اه اك         م ية  ، وهن ة او غرض تخدامات عام ة الس شاء خريط د ان ي عن ر اساس و غي

  11عامالن مؤثران في عملية التعميم هما المقياس والهدف او الغرض من الخريطة 

 هو تكبير الظواهر الجغرافية : Exaggeration المبالغة الكارتوغرافية  -4

ة               ر بعض الظواهر المهم اس       اآبر من حقيقتها في الوجود ، أي تكبي ر المقي د تغيي  عن

ة واالدراك       سهيل الرؤي ة وت داف الخريط ق اه دف تحقي صغير به ى ال ر ال ن الكبي م

 12للمستخدم والقارئ مع مالحظة موقعها 

ة  -5 ة المكاني ين   :Spatial modeling النمذج ع ب ارة عن الجم  هي عب

ة   ات لمنطق ل البيان ات تحلي صة ، وعملي ددة متخص ات مح ة لعملي ات النمذج عملي

وبية     جغراف ات حاس ى برمجي ة عل ة المختلف اذج المكاني ل النم د تحلي ة  ويعتم ة معين ي

ع        وذج للواق ة آنم ات الجغرافي م المعلوم ي نظ ات ف دة البيان ستخدم قاع متخصصة ت

ستقلبية                 ات الم ؤات والتخمين ستقبلية او التوقعات او التنب والغراض وضع الخطط الم
13 

 

ة  1-1-9 وى الدراس يم محت ضمن الدرا : تنظ صول   تت ة ف ة اربع ة الحالي س

ة الدراسة   : باالضافة الى االستنتاجات والتوصيات     يحتوي الفصل االول على منهجي

                                             
10 - Tomline , C.D ,Geographic information system and Cartographic modeling 
, prentice-Hall , Englewood Chiffs , new Jersey , 1990 , pp.6-7   

 ، 2004 دار الشرق العربي ، حلب (GIS)سامح جزماتي وسامي مقدسي ، انظمة المعلومات الجغرافية  11
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ة   سمات المكاني اني      . وال ل المك رائط والتحلي ة الخ اني نمذج صل الث ضمن الف . ويت

اس وتصميم خرائط شكل            ة لقي اليب الكمي وينفرد الفصل الثالث استخدام بعض االس

وي   ة  ويحت ة    المحافظ ات الجغراغفي م المعلوم تخدام نظ ع اس صل الراب الف (GIS) 

.قياس دقة شكل المحافظة وتعميمهال  

 

 

 

 : السمات المكانية لمنطقة الدراسة  1-2
ع     :مدخل   ة التي        Site والموضع    Location يعد الموق م العناصر الطبيعي  من اه

ومين يمكن ال                ذين المفه ى    يوليها الجغرافيين في اهتماماتهم ، فمن خالل ه تعرف عل

يم                     ر من اسباب وجود المحافظة وترس سر الكثي شرية التي تف الظواهر الطبيعية والب

ة   ا المكاني تمراريتها وعالقته شطها واس دودها ون كل ح ة(ش ة واالقليمي ل ) المحلي ، ب

.وحتى العالمية منها   

ة      ات الطبيعي ع بالمقوم ة الموق تم دراس ة ،    ( ته ة الجيولوجي سطح ، البني اهر ال مظ

ة       ) خ ، المياه ، التربة والنبات الطبيعي      المنا وغيرها من العناصر الطبيعية فوق منطق

ا المحافظة  وم عليه ي تق ة االرض الت و رقع ا الموضع فه اإلقليم ، ام واسعة تحيط ب

14وسر ديمومتها    

 
 ت الطبيعية وإعداد خرائطهاالمقوما 1-2-1

راغ     المحافظة على موضعها ، بمعنى ان المحافظة ال        من النادر ان تعيش    تعيش في ف

ا         ات والمصالح مع إقليمه ادل العالق ا تتب د من      15او التنمو بذاتها ، وانم ان الب ذا آ  ل

سليمانية ،             ين محافظات ال ذي يتحدد ب تفسير المحافظة على اساس موقعها المكاني ال

                                             
ناظم داود سلمان العبيدي ، مدينة تكريت ترآيبها الداخلي وعالقاتها االقليمية ، اطروحة دآتوراة غير  مثنى  14

 16 ،ص2008، قسم الجغرافية ، ) ابن رشد(منشورة ، جامعة بغداد ، آلية التربية 
جامعة  صالح حميد الجنابي ، جغرافية الحضر اسس وتطبيقات ، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ، - 15
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ا ،  ار غرب رقا ، واالنب الى ش ا ، دي داد جنوب وى شماال ، وبغ ل ، ونين آرآوك ، اربي

) . 1(رقم الحظ الخارطة   

 

: مظاهر السطح 1-2-1-1  
ى اخرى ويرجع              ة ال تتباين اشكال سطح االرض في محافظة صالح الدين من منطق

. على التراآيب الجيولوجية المتعددة     السبب في ذلك الى اتساع مساحتها ، واحتوائها         

.وعموما يتسم مظاهر سطح المحافظة باالنحدار العام من الشمال الى الجنوب   



ن الخ م  م ة رق ر       ) 2(ارط ي تظه ات والت ن االرتفاع ستويات م ة م ا ثالث ضح لن يت

اآثر 180(انخفاض السطح آلما اتجهنا جنوبا ، حيث يظهر المستوى االول    في  ) م ف

اني               ) م180-90(المناطق الشمالي والشمالية الشرقية من المحافظة ، والمستوى الث

ا المستوى الثال              ل   90(ث  في االجزاء الوسطى من المحافظة ، ام فيظهر في    )  م فأق

الجزء  .الجنوبي من المحافظة   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



  المناخ 1-2-1-3
وع رض  ان وق ي ع د دائرت ة عن ابين ) 35 57 – 33 27( المحافظ ماال ، وم ش

ها هذا الموقع ظروفا مناخية عامة  شرقا اسبغ علي  ) 45 12 – 42 30(قوسي طول   

ار        طة االمط ارد متوس شتاء ب ا ب ز مناخه ر ، فتمي ن القط رى م ع االخ سود المواق ت

اخ               ك المن م عناصر ذل ا في الجدول        وصيف حار جاف ، وفيما يأتي عرض أله آم

) 1(رقم   

 

) 1(جدول   
)2005 – 1989(المعدالت الشهرية والسنوية ألهم عناصر المناخ في محطة تكريت   للمدة   

 
 

 االشهر

معدالت 
درجات 
الحرارة 

ْ(م(  

معدالت 
الحرارة 
العظمى 

ْ(م(  

عدالت م
الحرارة 
الصغرى 

ْ(م(  

مجموع 
آمية 

األمطار 
)ملم(  

معدل 
الرطوبة 
النسبية  

% 

معدل 
سرعة 
الرياح 

ثا/م  

معدل 
تكرار 

العواصف 
الترابية 

)يوم(  

عدد ايام 
العواصف 

)يوم(  

2آانون   9.1 14 4.3 33.8 76 2.3 0.2 3 
 صفر صفر 2.8 64.6 30.3 5.4 16.6 11 شباط
 10 0.8 3.2 56.2 29.7 9.3 21.3 15.3 اذار
 15 1.3 3.2 44.7 11.9 15.4 28.6 22 نيسان
 37 3.0 3.5 30.8 6.8 18.1 35.1 26.6 مايس
 14 1.1 3.8 22.5 صفر 25.9 40.9 33.4 حزيران
 18 1.5 4.2 21.5 صفر 28.5 43.9 36.2 تموز
 7 0.5 3.9 21.3 صفر 27.7 43.7 35.7 اب
 7 0.5 3.2 23.6 1.5 23.3 38.9 31.1 ايلول
1تشرين  24.7 32.6 16.7 7.9 38.3 2.7 1 12 
2تشرين  16.1 22.1 10.2 23.3 58.7 2.5 0.3 4 
1آانون  صفر صفر 2.3 75.6 28.9 5.4 15.4 10.4 

المعدل 
 السنوي

22.6 29.4 15.8 152 44.9 3.1 1.8 127 

 
الهيئة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي ، قسم المناخ ، بيانات غير منشورة: المصدر   

 
 

 



 
 



 



 



 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



  النبات الطبيعي 1-2-1-6
ه                        ه او خدمت سان في زراعت دخل االن ر ت ة من غي ؤدي   16هو النبات الذي ينمو بصورة طبيعي  وت

روف المنا  ة والظ روف الهيدرولوجي ساقطة    الظ ار ال ة االمط رارة وآمي ة الح ن درج ة م خي

ة الغطاء          د وآمي ع وتحدي ا في توزي وتوزيعها الموسمي وظروف التربة والطبوغرافية دورا مهم

  .17النباتي الية منطقة 

 ولكون الظروف المناخية السائدة لمنطقة الدراسة تتصف بقلة االمطار وتذبذب آمياتها من سنة               

ات ا   اع درج رى ، وارتف ي       الخ ات الطبيع ان النب ذا ف ة ، ل صيف خاص هر ال الل اش رارة خ لح

.سيتباين مكانيا وزمانيا   

ات       ن النبات ة م دة ومختلف واع عدي شرت ان د انت ة فق ة الدراس ي منطق ة ف تغالل الترب ة الس ونتيج

الطبيعية واالدغال وبعض النباتات المنقولة فضال عن النباتات البرية الموجودة في المنطقة التي              

:اثر باالستغالل الزراعي ، ويمكن تقسيم النباتات الطبيعية في منطقة الدراسة على لم تت  

 وهي نباتات دائمية آيفت نفسها للجفاف والحرارة العالية فهي بلك تمد            -:النباتات المعمرة   : اوال  

رة                ة شجيرات معم ة شمعية وتكون بهيئ جذورها عميقا في التربة واوراقها ابرية او مغطاة بطبق

:عشاب ، ومن اهم الشجيرات المعمرة المتواجدة في منطقة الدراسة هي وا  

  الغرب-4 العوسج    -3 السدر   -2 الطرفة   -1

ستعمل                       اء التي ت ات الطرف دا نب ة منخفضة للماشية ماع ان هذه الشجيرات تكون ذات قيمة رعوي

.الغراض التدفئة وطهي الطعام   
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 عبد الجبار خلف المعيني ، عبد القادر عبد الصمد ، المسح شبه المفصل لترب مناطق منتخبة في حوض - 17
 7 ، ص2001بغداد ) بحث غير منشور(الموارد المائية والتربة العظيم ، الشرآة العامة لبحوث 

 



 

:فإنها تشتمل على اما النباتات واالعشاب المعمرة   

شوك -1 اقول   -2 ال ث   -3 الع ل   -4 الرم شبح   -5 الحرم رش   -6 ال سلماس     -7 العج  ال

ر   -8     زيج    -9 الكب فر    -10 الل سوب االص شويل   -11 الك صوم   -12 ال  -13الكي

  الحنضل-15 الطرطيع   -14الرغل        

  بها وبحسب درجة استصاغتها للماشية وتكون هذه النباتات ذات قيمة رعوية البأس

ا في الموسم     : النباتات الحولية او الموسمية  : ثانيا   رة حياته وهي نباتات قصيرة االجل تقضي فت

ذورها              ) عند توفر آميات المياه الكافية    (المالئم   ة ب دة قصيرة تارآ ثم تكتمل دورة حياتها خالل م

  .18للموسم المالئم 

شاب الموسمية هي ومن هذه النباتات او االع  

                    -6  الرويطة -5  المديد -4  الزباد -3  الشعير البري -2  الصمعة -1

الكلفان -8  الخباز -7 الجنيبرة  ان  -11  الكصب -10  البابنك -9  قائق النعم  ش

ية     دة للماش ة الجي ة الغذائي ات ذات القيم واع النبات ضل ان ن اف ة م ات الحولي ذه النبات د ه وتع

.  والسنوات الرطبة وتوجد في المواسم  

ا  ستنقعات   : ثالث وار والم ات االه ار     : نبات ة واالنه ي االراضي المتغدق شرة ف ات منت ي نبات وه

ل                     ى االق ات يجب ان تكتمل عل ذه النبات ا ، وان ه والجداول وفيها نباتات القصب والبردي والحلف

.جرء من دورة حياتها في الماء بشكل طاف او غاطس تحت سطح الماء   

ة                     اما ن  وات االروائي شار حول القن ا اخذت في االنت ة فانه ا والطرف باتات القصب والبردي والحلف

ام              شكل ع وفي االراضي الزراعية فحولت معظم االراضي الى بيئة صالحة لنمو هذه النباتات وب

ة                      وع الترب ى ن ات الطبيعي عل وع النب فان هذه النباتات تظهر خواص التربة فغالبا مايستدل من ن

ة        التي ت  ات           -نمو فيها ، ففي االراضي الملحي ة ضعيفة الصرف وشديدة الملوحة تنمو نبات  القلوي

ة        ي االراضي قليل اقول ف شول والع ات ال د نبات ين نج ي ح رش ف شويل ، والعج ع ، وال الطرطي

.الملوحة ، ونجد نباتات القصب والبردي في ترب قرب االهوار والمتسنقعات  

                                             
 1976 وفيق ححسين الخشاب ، مهدي محمد علي الصحاف ، الموارد المائية ، دار الحرية للطباعة ، بغداد - 18
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ان                 وعلى الرغم من هذا التنوع الواسع      ذا ف ه ل ة آثافت اثره وقل ز بتن ه يتمي  في للنباتات الطبيعي فان

  . 19منطقة الدراسة تعد قصيرة في شجيراتها واعشابها المعمرة 

 )الواقع السكاني في المحافظة(المقومات البشرية  1-2-2
رة الخمسين سنة                  شهدت محافظة صالح الدين نموا متسارعا في اعداد سكانها خالل فت

ك     ) 134057(، فبعد ان آان عدد سكانها اليتجاوز         1947التي تلت عام     نسمة في ذل

) 2( ، آما مبين في الجدول 1997نسمة عام ) 859592(العام ، ارتفع الى   

 

)2(جدول رقم   

1997-1947النصيب المئوي لسكان محافظة صالح الدين والعراق للفترة   

 %عدد سكان القطرعدد سكان المحافظة السنوات

1947 134057 48161852,8 

1957 196017 63399603,1 

1965 244540 82474153 

1977 378371 120004973,1 

1987 587025 163351993,6 

1997 859592 223320003,8 

 

صدر  د :الم د اهللا احم م عب دين ،  :  نج ة صالح ال ي محافظ سكن ف ه بال سكان وعالقت ال

ة        أطروحة دآتوراه غير منشورة ، جامعة تكريت ، آ         سم الجغرافي ة ،ق  2005لية التربي

26، ص  

 

ضاعف   م يت ا ل رة ، بينم ذه الفت رات خالل ه تة م ن س ر م ه تضاعف اآث ي ان ذا يعن وه

وى  ر س دد    4,5القط ضاعفة ع ة لم رة الالزم ا ان الفت سها ، علم رة نف الل الفت رة خ  م

سكا              23سنويا هي   % 3السكان بمعدل    اع النمو ال ى الرتف ل ال ني  سنة ، ان التسارع دلي
                                             

  9-8 عبد الجبار خلف المعيني ، عبد القادر عبد الصمد  ، مصدر سابق ، ص- 19



فيها ، ان هذا الحجم السكاني جعل المحافظة تحتل المرتبة الثامنة من حيث عدد السكان               

ى من حيث عدد             1997 ، ففي تعداد     1997لتعداد    ظهر قضاء سامراء بالمرتبة االول

ع  سكان وبواق ل 82332ال سمة ويحت سبب % 21,7 ن ود ال كانها ، ويع وع س ن مجم م

ه الجغراف ا موقع دة منه ى عوامل عدي ه ال داد اقليم ديني وامت شاطه االقتصادي وال ي ون

ة                الوظيفي ليصل الى خارج حدود المحافظة احيانا ، وجاء مرآز قضاء تكريت بالمرتب

من مجموع سكانها ، وذلك للتطور الذي   % 11 نسمة ، ويشكل     41687الثانية وبواقع   

اردا    ان ط سكانبعد ان آ ا لل ة واصبح جاذب زا للمحافظ ه ، اذ اصبح مرآ سنوات احدث لل

  . 20الماضية 

سبة          ة        % 10,5واحتل مرآز قضاء بلد المرتبة الثالثة بن ة الوحدات االداري وترتبت بقي

. من مجموع سكانها % 1,9وصوال الى ادناها في ناحية سليمان بيك وبنصيب   

اظ بعض                1987وفي تعداد عام     ع ، اذ يالحظ احتف  حدث تغيير طفيف على هذا التوزي

نصيبها المئوي آما في ناحيتي العلم والضلوعية ، وانخفض نصيب            الوحدات االدارية ب  

. وحدات اخرى عن التعداد السابق   

 

  1997-1977نمو سكان المحافظة 
رة                    ) 3(فمن الجدول رقم     دل للفت ين معدالت النمو في المحافظة ، نجد ان المع ذي يب ال

معدل في القطر    سنويا ، وهو معدل عال يفوق النمو ال        3,8 آان   1957-1947االولى  

الغ  ك       % 2,8الب ا وذل سكان فيه ي لل و الطبيع دل النم اع مع ى ارتف سبب ال ود ال ، ويع

ون  ك لك ي ذل أثير ف يس لعامل الهجرة ت القطر ، ول ا ب اع معدالت الخصوبة قياس الرتف

.اغلب وحداتها اإلدارية طاردة للسكان آنذاك   

رة  ي الفت سابقة  1967-1957وف رة ال ن الفت دل ع غ  انخفض المع ود % 2,8، بل ويع

.السبب الى عدم دقة البيانات السكانية في تلك التعدادات   

دل                ) 1977-1965(اما الفترة    ع المع ك المعدالت ، اذ ارتف آان التغيير واضحا في تل

ى  رة % 4,5ال دول  (1987-1977للفت لته     ) 3الج و وص دل نم صى مع و أق وه

                                             
 27-26لمصدر نفسه ، ص نجم عبد اهللا احمد ، ا-20



سبب           1947المحافظة منذ عام     رات ب ع الفت وق جمي ا معدالت         ، ويف دة منه عوامل عدي

ا من                ا تبعه الخصوبة السكانية ، واستحداث محافظة صالح الدين ووحداتها اإلدارية وم

. تشكيل لمختلف دوائرها المرآزية والخدمة ، فضال عن النمو الصناعي فيها   

 

)3(جدول   

1977-1947معدالت النمو السكاني في العراق ومحافظة صالح الدين   

957-947 الوحدات   957-965965-977947-977  

 3,5 3,7 2,8 3,8 المحافظة

 3,1 3,2 3,3 2,8 القطر 

 

) 1(من عمل الباحث باالعتماد على الجدول : المصدر   

 

 

  1987-1977التباين المكاني لنمو سكان المحافظة 
سابقة      الفترات ال ا ب سكاني قياس و ال دالت النم الي لمع اع الع رة باالرتف ذه الفت زت ه تمي

ذه المعدالت في اغلب               4,5لالحقة ، والتي بلغت     وا اين ه  سنويا ، باإلضافة ارتفاع وتب

صينية و         1,2الوحدات اإلدارية بالمحافظة والتي تراوحت مابين        ة ال  في   7,2 في ناحي

عن المعدل العام ، ويعد األسرع نموا في         % 35,3مرآز قضاء بيجي ، وبمعدل تباين       

ا             للمحافظة لهذه الفترة لكونه شكل     ى مستوى المحافظة وإنم  قطبا صناعيا مهما ليس عل

على مستوى القطر ، وأدى الى جذب اعداد آبيرة من العاملين إليه من داخل المحافظة    

سكاني              وخارجها ، ومن خالل البيانات ظهرت أربعة مستويات متباينة لمعدالت النمو ال

ا موضح في      وعلى اساس الدرجة المعياري    ) 1987-1977(لهذه الفترة أي من      ة ، آم

: وهي آما يلي ) 6(الخارطة   

ستوى -1 شمل : االول الم دات وي ة الوح دالت ذات االداري ة المع دا العالي ة ، ج  وبدرج

شرقاط  بيجي  قضائي  مرآز هما اداريتين وحدتين ويضم ،) فاآثر 1 (+ معيارية  ،  وال



دة  عوامل الى فيعود ، التوالي على% 6,9و% 7,2 وبمعدل ا  عدي اع  منه  معدالت  ارتف

صوبة سكانية  الخ يطرة ، ال ادات  وس د الع ة  والتقالي ة االجتماعي ى  الريفي ا  عل  ، حظره

  . النسل تحديد بفكرة االخذ وعدم المبكر الزواج آتشجيع

 

 

  الباحث عمل من: المصدر



 

 

 

اني المستوى -2 شمل : الث ة الوحدات وي ة المعدالت ذات اإلداري ة وبدرجة ، العالي  معياري

ة  وحدات  اربع ويظم ،) 0,99 (+–) 0,01(+ دالتها  تراوحت  إداري ابين  مع  و 4,6 م

ي ، % 5,6 ز وه ضاء مرآ د ق واحي بل ليمان ون ك س م ، بي ضلوعية ، العل ود ، ال  ويع

 .  للسكان المكانية الحرآة الى السكانية الخصوبة معدالت ارتفاع الى السبب

ة  وبدرجة  ، وسطةالمت المعدالت ذات االدارية الوحدات ويشمل: الثالث المستوى -3  معياري

ضم) 0,99- (–) 0,01-( بع وي دات س ة وح ت ، اداري دالتها تراوح ابين مع  1,3 م

امراء  ، طوز  ، تكريت أقضية وهي% 1,4و دور  ، س دجيل  ، ال ا  ، ال  االسحاقي  وناحيت

  وامرلي

ة  الوحدات  ويشمل : الرابع المستوى -4 ة  وبدرجة  المنخفظة  المعدالت  ذات االداري  معياري

ل 1-( م ،) فاق دة ويظ ة وح دة اداري ي واح ة ه صينية ناحي دل ال باب% 2,1 وبمع  لالس

  . اعاله المذآورة

 

  1997-1987التباين المكاني لنمو السكان 
ى            ى المحافظة ، او عل رة ، سواء عل ذه الفت حصلت تغييرات لمعدالت النمو السكاني له

ن  دل م ة ، اذا انخفض المع داتها االداري ستوى وح ى % 4,5م ك %  3,9ال ع ذل ، وم

رة       ن الفت دات ع ي بعض الوح دالت ف ت المع ت ارتفع س الوق ي نف ا وف ايزال مرتفع م

.  السابقة ، بينما انخفض في قسم اخر في حين حافضت وحدات اخرى على معدالتها   

ة   ات والخريط رت البيان دالت ،    ) 7(اظه ذه المع ة له ستويات متباين ع م اك ارب أن هن ب

الفترة السابقة وتختلف عن تلك التي ظهرت في   



ي المستوى االول  ضلوعية : وظهر ف ة ال ا ناحي ان هم دتان اداريت ضاء % 6,9وح و ق

ة         % 5,9الدور   ة المكاني ضلوعية والحرآ ة ال بسبب ارتفاع معدالت الخصوبة في ناحي

  21للسكان في قضاء الدور للعمل في النشاط الزراعي 

 

)7(خريطة   

 
من عمل الباحث:     المصدر   

                                             
 وافاقه حتى عام 1997-1947 نجم عبد اهللا احمد الدوري ، تغير التوزيع الجغرافي للسكان قضاء الدور ، - 21

  72-58 ، ص2007/ العدد  / 8/  ن مجلة آلية التربية ، جامعة تكريت ، المجلد 2007



 

 

 

 

اني    المس ين               : توى الث دالتها ب ة تراوحت مع  % 1,5 و   3,4فضم خمس وحدات اداري

 وهي قضاء تكريت والشرقاط ، ونواحي العلم ، االسحاقي ، الصينية 

ست وحدات ادارية ، والمستوى الرابع وحدة ادارية واحدة هي  : وضم المستوى الثالث  

تفاع معدالت التحضير   ويعود السبب الى عاملين هما ار     % 2,2قضاء سامراء وبمعدل    

سكانية ، انخفاض معدالت الهجرة                     فيه ومدى ارتباطه بانخفاض معدالت الخصوبة ال

 الداخلية اليه قياسا بالفترات االخرى ز

 

  1997-1977التباين المكاني لنمو السكان 
ذه    ) 8(من خالل هذه الفترة أظهرت البيانات والخارطة         ة له وجود ارع مستويات متباين

سابقة اذ ضم المستوى                    المعدالت   رات ال لهذه الفترة وتختلف عن تلك التي اظهرت لفت

ابين   : االول  دالتها م ت مع ة تراوح دات إداري الث وح ضاء  % 6 و 5,5ث ي ق وه

ا                    ين هم ع وحدتين اداريت ا ضم المستوى الراب الشرقاط وبيجي وناحية الضلوعية ، بينم

  22 %2,7وناحية الصينية بعدل  % 3قضاء سامراء وبمعدل 

ي المحافظة   سكاني ف و ال اع معدالت النم شرية ارتف ات الب ذا العرض للمقوم ستنتج له ن

بسبب العوامل المذآورة سابقا والتي تنعكس على شكل حدود المحافظة بشكل مباشر او             

اثرون بالعوامل             ين يت يم الحدود من الغين املين الموجودين في ترس غير مباشر الن الع

صية  ة(الشخ ة والعوا) الذاتي ل الطبيعي . م  
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طلب بناء النماذج استخدام األساليب الكميه في التحليل والقياس واختيار  يت:تمهيد 

 النظريات     

 وقد استخدمت المقاييس األنماط النقطية ،حول آيفية معرفة الظواهر مكانيا 

د بنماذج والخطية والمساحية والتي رسمت على الخرائط الثنائية أو الثالثية األبعا

.التحليل المكاني   

تعريف هاآيت    وتأسيسا على Haggett ) بأنه التمثيل ( يعرف النموذج  ) 

وان الهدف ) التخطيطي للواقع من خالل عالقات مفترضة بعد الفهم والتفسير 

برزان مطلب التبسيط في الطرح ويلي واللذان يمثل بوظيفتين هما التعليمي والتأيت

لك فان لذ. جاد البدائل لطرائق تجريبية ات التي تساهم في أيلك بالنسبة لألدووآذ

النماذج بسماتها وطرائقها تتأثر بطبيعة الواقع والتقاليد المتبعة واألسس والمبادئ 

لذالك من المهم النظر إلى الكيفية وفي أي قياس . التي تجري فيها صياغة النماذج 

 العالقات بين مجموعة مواضيع تحدد أبعاد   المكان باعتبارها حيز يمكن أظهار

   .التي تؤخذ بالحسبان عند بناء النماذج  

 

:                                           مفهوم النماذج وفوائدها 2-1
                                                                             

                                                  
: مفهوم النموذج 2-1-1  

       

modelالنموذج  وقد . عرفه اإلنسان منذ القدم ، آلمة ذات معاني متعددة   :

الن الجغرافي . عرفه الجغرافي من خالل خرائطه ومصوراته المجسمة للظواهر 

أالن ال يصف الظواهر بل هو عالم يبحث عن الحقيقة عن الجوهر وليس المظهر 



ول إلى النتائج والتحكم بها ومعرفة القوانين التي تحدد سلوك اإلنسان ألجل الوص
23 

 

24هو تبسيط للحقيقة يتقدم بافتراض قابل لالختبار والفحص : إن النموذج   

 هو تمثيل تقريبي لترآيبية  العالقات والتفاعالت الموجودة في بيئة :والنموذج 

ألنه يقدم ) لم الحقيقي العا(وهو تبسيط للحقيقة أي  . الظاهرة المدروسة 

 25الخصائص ذات العالقة بموضوع النموذج والعالقات والتفاعالت المرتبطة لها

   

من خالل عالقات مفترضة . على انه محاآاة وتقريب للواقع : والنموذج 

وانه تجريد أو تعبير عن الواقع . وملحوظة أي انه تمثيل مبسط أو تلخيص للواقع 
26 

تصوير للواقع يهدف الى توضيح احد مظاهر الطريقة التي عبارة عن : والنموذج 

. يعمل بها   

فيه الكفاية   ولكنه يجب أن يكون آامال بماموذج عادة اقل تعقيدا من الواقع ،والن

 ولفهم طبيعة النماذج يجب إن نفحص يب مظاهر الواقع التي تحت البحث ،لتقر

. موذج ومشكلة اتخاذ القرار وظيفة بناء النماذج مهتمين بالعالقة بين بناء الن  

: أن عملية التفكير هي عملية مجردة لسببين   
  األفكار نفسها عبارة عن تجرد من الواقع -1

 27 األفكار تتعلق فقط ببعض مظاهر تعقيدات الواقع -2

                                             
 مضر خليل عمر و محمد دلف احمد ، االتجاهات الحديثة في البحث الجغرافي ، النماذج الرياضية - 23

  119 ، ص1982 ، بغداد ، 13/ واإلحصائية والنظرة النظامية ، مجلة الجمعية الجغرافية العراقية ، العدد 
24- Roget minshul , Anintroduction to models in Geography , London , 1995 , 
p.120  
25- Chorley .RJ ,p. Haggett , models in Geography , Methuen , London , 1967 , 
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  74 ، ص1977القاهرة ، 



( ومنذ سنوات عديدة دعا الجغرافيون إلى استخدام النماذج  models في  ) 

ى محاآاة انوا يهدفون من وراء دعوتهم هذه إلوعات الجغرافية وآمعالجة الموض

شورلي  (  همالمتخصصين أو المخططون من Chorley  ) ( وهاجيت  

haggett P. النماذج الجغرافية ( في دراستهما حول موضوع  )  models in 

geography ويبدو أن هذه النزعة الجديدة في الجغرافية ترمي إلى أحياء  ) 

آان ) لوجيا الطبو( وهو                 من العلم الهندسة طبيعة العلم القديمة آفرع

 معروفا عند اإلغريق 

 على اقتصاد في الجهد بشكل  وينطويتيح للباحث فرضا يقابله بالواقع ،فالنماذج ت

 وقد تنهض هذه النماذج على أساس من النظريات أو القوانين أو واضح ،

 واستنباط نظريات بار مدى صحتها ، تتيح اإلنسان اختالمعادالت التي تمثل خطوة

   28أو تعميمات أو مبادئ عامة

واهر     هلة للظ ياغة  س ل ص اذج يمث تخدام النم دها   . أن اس تعمالها ورص سهل اس ي

ا       ( وعمل االستنتاجات فيها    . وضبطها والسيطرة عليها     ة بعينه ) وهذه هي التجرب

ن   دورها يمك ذه ب ا وه ادة تطبيقه ة لمعرف أع اهرة الحقيق ى الظ دقها عل دى ص ة م

ع   ى الواق ا عل روج               وانطباقه د ذ والخ ة  بع ام عام وانين وأحك ك بق . ل

)) بنموذج الظاهرة((والذي يسمى   

فالنموذج وسيلة لتصوير آو تمثيل ظاهرة ما تسمح لنا بالتنبؤ بما سيكون عليه 

ج يف النموذوعلى هذا األساس يمكن تعر. الوضع في المستقبل في ظروف معينة 

وهو ابسط .  يحاول تفسير ظاهرة ما من ظواهر هذا الواقع .بأنه تمثيل للواقع: 

. لدرجة يحقق معها الهدف الذي يبنى من اجله . ولكنه قريب من آماله . منه   

النتائج  ضرورة منطقية ووسيلة تفسيرية تساعد على استخالص( بأنه : والنموذج 

)الصحيحة   

نادل ( وعرف  nadel تصغير للحقيقة في صورة بسيطة ( بأنه النموذج  ) 

)متالحمة تستمد أصولها من الحقيقة   

                                             
28 - Chorley , R.J . and P. Haggett , op.cit . p 21  



  .29وتمثيل دقيق للظاهرة المدروسة ) شبيه  نظير أو( وهي  بكلمة واحدة 
    أن المصطلح النموذج يستخدم آاسم بمعنى التمثيل ، وآصفة بمعنى درجة 

ي الواقع أن النماذج وف. الكمال وآفعل بمعنى يوضح أو يظهر ما يشبه نوعا ما 

وانطالقا من هذه التعريفات ، يمكن أن نخرج . تعني هذه الخصائص آلها 

فالجغرافي حينما ينشئ خريطة التي تمثل واحدة من لغاته ، . ببعضها المالحظات 

وعن  . أنما ينشئ نموذجا ، ألنه يصغر الحقيقة ويبسطها ، ويضع لها مخططا 

يستنتج ((  العدد من الخرائط يستطيع  أن طريق هذه الخريطة ، أو بمقارنة

)) الحقائق   

ويمكن اعتبار الخريطة في حاالت آثيرة نموذجا مقياسا مبسطا ، ألنها تمثل جزءا 

محددا من مظاهر سطح األرض ، ويكون التجريد فيها على مراحل متعددة 

( بحسب المطلوب من الخريطة فالخريطة تمثل في العادة ببعدين من الظاهرة 

الطول والعرض ( أما الخريطة المجسمة فتظهر أبعدها الثالثة ) المساحة 

30)واالرتفاع   

 

(وبعبارة أخرى يتطلب النموذج عملية تجريد  Abstraction :تتكون من  )   

  تشخيص العناصر األساسية التي يتم تجريدها والتعبير عنها في النموذج -1

. سيتم تجاهلها  تحديد وتعريف العناصر غير األساسية التي -2  

.   يستلزم تحديد الفروض التي سيبنى على أساسها النموذج -3  

 

:ونستطيع توضيح عملية بناء واستخدام النموذج بالشكل األتي   
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بناء واستخدام النموذج) 4(شكل   

 
              

 النموذج Abstraction                الواقع                التجريد 
             Reality                                                       Model 

 

          التنفيذ التجريبي                                            معادالت رياضية

 

 

تاج            الواقع المرتقب                  التفسير                       االستن  

 

 
 ، 1993 منعم زمزير الموسوي ، األساليب الكمية في اإلدارة ، دار زهران، عمان ،:المصدر 

8ص  

 

ستلزم بعض                  ع المرتقب ي يتضح من الشكل إن االنتقال من الواقع الحالي إلى الواق

ا             ع ، آم د للواق الوقت آما يبين الجانب األيسر أعاله مفهوم النموذج باعتباره تجري

ى من الشكل إن الهدف األساسي من استخدام النماذج هو المساعدة             تستطيع إن تر  

. 31في التنبؤ بإحداث المستقبلية للواقع المرتقب  

ات             استطاع علماء الجغرافيا االستعانة بالنماذج لتساعدهم وترشدهم إلى جمع البيان

ين    ة ب اط الهام اهر االرتب شف مظ ى آ نهم عل ا ، وتعي سيقها وتحليله ة تن وآيفي

وقد ازداد استعمال النماذج في الدراسات الجغرافية ألنه تبين  . ت المتباينة   الظاهرا

(System)إن خير وسيلة لفهم النظم       اذج      .  هي بناء نماذج لها       اء النم ويدخل بن

ودراستها ضمن األساليب الكمية والنموذج عبارة عن أطار مرجعي ، أو عرض               

يلة  موجز للموضوع قيد الدراسة ، أو صورة تبين آيف ي          عمل نظام ما ، أو انه وس
                                             

  9 منعم زمزير الموسوي ، مصدر سابق ، ص- 31



ر عن بعض الظواهر                       ة للتعبي سطة ، أو هو صورة مثالي لتمثل الواقع بصورة مب

سهل رصدها                  . الحقيقية   ل صياغة سهلة للظواهر ، وت وم تمث ذا المفه والنماذج به

ى         ساعد عل سيرية ت يلة تف وضبطها ، آما تعين على سرعة االستنتاج ، أي أنها وس

الصحيحة  وال يعني النموذج بتمثيل خصائص الظاهرة وإنما         الوصول إلى النتائج    

.يمثل الخصائص الرئيسة التي تحددها وتعاون على تبسيطها   

ين الظاهرة                 شابه ب  ومن الواضح إن مقياس النموذج يحدد تقريبا مقدار ودرجة الت

صدد             ذا ال ع ، وفي ه ة للواق سخة مطابق ادر عمل ن والواقع ، وعلى العموم فمن الن

ن اهر         يمك ل مظ ا تمث ك ألنه دا ، ذل سطا ج ا مب ا مقياس ة نموذج ار الخريط  اعتب

ا                     ى عدة مراحل بحسب م د عل ا يكون التجري سطح ، وفيه محدودة جدا لمظاهر ال

د                 ا ازداد التجري هو مطلوب من الخريطة ، وآلما صغر مقياس رسم الخارطة آلم

ي ا          دا ف ا ج ا هام ر نموذج ة تعتب ان الخارط ر ف ن أم ن م ا يك ات ، ومهم لدراس

  .32الجغرافية ألنه بواسطتها يمكن اخذ فكرة عامة عن المنطقة بكاملها وتحليلها 

  

 

 

 

 

 

 

  -:يمكن تحديد فوائد النماذج بالنقاط آالتية : فوائد النماذج  : 2-1-2

.  أنها تنظم المعلومات وتساعد في معرفة النقص إن وجد -1  

.ظام وبين الظواهر مع بعضها الن/  استشراف العالقة بين عناصر الظاهرة -2  

.  تساعد في إدراك الظواهر بعمق -3  

. تساعد في الدراسة النظامية للمشاآل أو الظواهر -4  
                                             

  فتحي عبد العزيز او راضي ، التوزيعات المكانية ، دراسة الطرق الوصف اإلحصائي وأساليب التحليل - 32
  16 -12 ، ص 1989العددي ، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية ، 



. تساعد في التحليل واالستنتاج -5  

. تكون معيارا لمعرفة درجة االبتعاد عن الصورة المثلى -6  

  .33 تعمل آمختبر عند التكوين وعند التطبيق -7

 

وات : 2-2 ا  خط اذج ومعاييره اء النم د   : بن ي تحدي احثون ف ف الب اختل

خطوات بناء النماذج ، حيث لكل واحد منهم طريقته الخاصة في ذلك وهي ما يلي               

:-  

صميم -1 ع الت Design وض ث    :  ة بح سهيل عملي ة لت ة الدراس د منطق تحدي

. التفاصيل ووضع المعايير لضمان النتائج مثل نموذج الجاذبية   

يم -2 اس  التقي ي   : والقي ستخدمة ف ة الم أ للمعادل ة والخط الل التجرب ن خ أي م

. النموذج ، عندما تتوفر المعلومات الكافية وصوال إلى نتائج دقيقة ومقبولة   

Forecasting التوقع -3 .أي تحديد المسوحات والقيم لفترة زمنية مستقبلية  :   

 

لي (  أما  Lee :  هي قسم خطوات بناء النموذج إلى خمسة ) 1974   

د -1 شكلة ، وتحدي ف الم ن تعري وذج ، م ضمها النم ي سي ر الت ة العناص  دراس

. إبعادها ، وصوال إلى النتائج   

سيم وصوال   -2 ة للتق ة معين ار طريق صنيفها ، أي اختي راآم وت  دراسة مستوى الت

 إلى الهدف 

  -:هنا البد من معرفة :  معاملة الزمن -3

 و فترة الخطة ؟  ما هو الوقت المطلوب للتنبؤ له أ - أ

. الي فترة يطلب ناتج النموذج -ب  

تحديد الهدف للنموذج ، والبدء بنصوص وصفية للنظام    :  خصوصية النموذج  -4

) . نموذج رياضي ( وتحول إلى إشكال رياضية   
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وذج -5 اس النم اس     :  قي ه وقي ن تقييم د م وذج الب ب النم كل وترآي د ش د تحدي بع

.  والمسوحات درجة دقته وإيجاد القيم للعناصر  

 

جادوك ( إما  Jadook  1976 (  يؤآد على ثالثة أسس لبناء النموذج هي:-  

شرية ،       : مستوى تراآم الظاهرة ، األول       -1 استخدام نموذج الجاذبية للدراسات الب

اني                  ببية ، والث ا هو س ر مم ل      : وهي عمومية و ووصفية أآث ة مث الدراسات الدقيق

 فصيلية اقتصاديات السوق تتطلب معلومات ت

وذج   : معاملة الوقت    -2 ى نم إن النماذج تبدأ بالشرح وعند تكرار العملية يتحول إل

 . تنبؤي 

ين        : تكرار العملية    -3 ارب ب ين والتق سألة ، والتخم استخدام االفتراضات لحل الم

 .العوامل 

  

: خالصة ما تقدم ، يمكن وضع نموذج يغطي لمراحل بناء النموذج   

. حل لها / قيد الدراسة وإيجاد خطة ظاهرة /   وجود مشكلة -أ   

شكلة   -ب  ر الم ة عناص ر      /  دراس ذه العناص ين ه ة ب د العالق ع تحدي اهرة م الظ

  . 34وتحديد العوامل المؤثرة على العناصر والعالقة 

. المشكلة مع أبراز العالقة /   وضع نموذج أولي للظاهرة -ج  

.   تحديد القيم للعناصر والمسوحات -ء   

. ار النموذج على ضوء نتائجه   اختب-هـ   

.   إعادة تشكيل النموذج عند عدم اقتناع بالنتائج األولية -و   

.  إلى إن تكون النتائج مقنعة 5 ،4، 3  العودة إلى المراحل -ز  

.   وضع النموذج النهائي -ن   

.   تطبيق النموذج على الحالة التي يراد دراستها -ك   
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: ي أما معايير النموذج الناجح ه  
 .بمساعدة معلومات إحصائية : الدقة  -1

 . سبب / تحديد سلسلة العالقة : صحة النموذج  -2

 .  دائمية أم ال –معرفة موقع العالقة : ثبوتية النموذج  -3

 35االنتباه إلى سهولة ودقة العناصر التي يطلب التنبؤ لها: القدرة لتقدير العناصر -4

 : اذج ولكن هناك مجموعة من المشاآل التي تواجه النم

 مشكلة استخدام الرياضيات في النماذج ، الن الترآيز عليها تأخذ ثقال أآثر من -أ

النموذج ويجعل الباحث غير قادر على تمثيل بعض الظواهر ، وإدخالها ضمن 

. النموذج ، الن الرياضيات وسيلة للوصول إلى تنائج أآثر دقة وموضوعية   

العتقاد إن النموذج صالحا لكل  مشكلة سوء استخدام النموذج من خالل ا-ب

الحاالت ، والواقع إن لكل حالة أو مشكلة خصوصياتها ، ولكل باحث أسلوبه 

. وطريقته لفهم واستخدام النماذج   

 إن النموذج هو تبسيط للحقيقة ، ولكن درجة التبسيط هذه قد تصل إلى درجة -ج

 الواقع بشكل غير تشويه الحقيقة ، لذا يجب إن يكون النموذج واضحا ومعبرا عن

 مشوه أو ناقص 

 اختيار متغيرات ال عالقة لها بالعالم الحقيقي ، وتكون نتائج هذه النماذج بعيدة -ء

. عن الواقع   

.  إهمال متغيرات ذات عالقة بموضوع البحث وعدم إدخالها في النموذج -هـ   

غيرات  أخطاء في صياغة الوظائف المعتمدة في ترآيبية العالقات بين المت-و   

.  عدم قياس المتغيرات المستخدمة في النموذج بطريقة صحيحة ودقيقة -ن   

 بين ترآيبية النموذج مع ما يمثله في (Analogy) عدم وجود تماثل آاف -ي

.  36الواقع   
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:  الخرائط والنماذج 2-3  
خاصة من الخرائط ) نوعية ( من المعروف إن الخرائط الجغرافية هي حاالت 

) تعينها (  ولها ثالثة إبعاد ، اثنان منها تستخدم لتحديد الظاهرة الرياضية

، والبعد الثالث ) التصنيف المكاني ( وباستخدام اثنين من االتجاهات الموقعية 

يمثل التدرج في شكل الظاهرة ، أي ترسم الخرائط على الورق لتحديدها بمجال 

لبعد الثالث يمثل بالخطوط ثالثي األبعاد ، البعدان يمثالن الطول والعرض ، وا

.والرموز التي ترسم على الخارطة   

هنا يجب إن نعرف في النظرة األولى الخارطة وما هيتها ، وماذا تعني عمليات 

رسم الخرائط ، وتنوع اإلشكال البيانية والرموز الممثلة عليها ، فنجد أنها غامضة 

فصل أو تفرق في البداية ، ولكن يجب معرفة الخصائص الجوهرية التي ت

الخرائط عن المخططات ، آو الصور العادية أو حتى اللغة بصورة خاصة ، الن 

الجغرافيون يهتمون بالتوزيع المكاني ، وخرائطة يفضل إن تكون مرسومة على 

والتي ترسم بشكل نماذج ) العالم الحقيقي المتعدد األبعاد ( صفحات مستنبطة من 

ذه النماذج تستخدم في إمكانية مراقبة الواقع بعد تجريدها ، الن ه) خرائط ( أي 

وأجراء المقارنات والتناظرات  المتوافقة مع االستنتاج المنطقي الذي يعمل على 

صياغة االفتراضات المتعلقة بأجراء الواقع الجغرافي ، ومن ثم يمكن صياغة هذه 

نية االفتراضات في نموذج الذي يساعد على وضع تماثالت بديلة تشكل مرحلة ثا

من االستنتاج والتي يمكن دمج المعطيات فيها على نحو عام عند استقرائها من 

المالحظات وهي تفضي  إلى نتائج ملموسة باعتبارها افتراضات أساسية 

37للنموذج  

 

                                             
37 - David Unwein introductory spatial analysis , ISBN ,London ,1981 ,pp1-3  



لماذا نحن نرسم الخرائط  : 2-3-1  
الخرائط تصمم وتستعمل ألغراض عديدة ، غالبا نحن نستخدمها آوسيلة خزن 

يات ، أو لتميز أو تثبيت الظواهر والعالقات ذات األهمية الخاصة ، آفؤة للمعط

وبالنسبة للجغرافي فاهم شي هو استخدامها لتفسير العالقات المكانية بين الظواهر 

.  عبر الخارطة أو من خارطة إلى أخرى  

آان مصمم الخارطة يستعمل في السابق رموزا ال تعتمد في صياغتها على 

 أصبح اليوم إن تصميم الخارطة يعتمد على ضوابط علمية نظرية علمية محددة

أآثر من ذي قبل ، الن مصمم الخارطة يقوم بجميع المعطيات وتصنيفها 

وتنظيمها ، ويفكر ويختبر المعطيات ويحولها إلى معلومات بيانية هادفة ، آما 

يقوم بتخطيط الخارطة وصياغتها ، وهذا ال يعني إن الخارطة وثيقة لتراآم 

معلومات والمعطيات ، وإنما تعالجها بصفة انتقائية وموضوعية ويتطلب ال

تصنيف المعلومات واعدة صياغتها ومعالجتها إلبراز الظواهر الجغرافية 

38واالرتباط بين مكوناتها حسب اإلدراك البصري   

كال         ن أش ا م رائط دون غيره ضمنها الخ ي تت سة الت زات رئي ة ممي اك أربع وهن

ددة ب  ل المتع ذه      التمثي ن ه دة م ى وح ز عل ستخدم أو ترآ ة ت ل خارط الرغم إن آ

: المميزات بشكل أآثر دون غيرها  

ر                       -1 ة عب زامن مع آل المعلومات الممثل شكل واسع األفق أو مت  تنتج الخرائط ب

.  الزمن   

ة  -2 دد من الخواص المكاني ى ع وي عل ذه الخاصية ، إن الخارطة تحت سبب ه  ب

ة          اس في البداي م تق ذه تتضمن شكل الظاهرة ،             المهمة التي ل ة ، وه  لتكون معزول

ا               ياء من حيث عالقته ذي يعني صفات األش ا القريب وال واهم من آل شي موقعه

ا   ) تصميم ( ببعضها ،                      وترتيب           ا م أنماط مكانية ال يمكن رؤيته

سمى بالترآيب   ا ي ى م وي عل ان الخارطة تحت ذلك ف ى الخارطة ، ل م عل م  ترس ل
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كاني ، وان الترآيب المكاني إذا لم يكن موجودا سيكون من الصعوبة التحدث          الم

.عن الجغرافية وان اآتشافها وتحليلها هو قلب أو جوهر العلوم الجغرافية   

 الخارطة التي تحتوي على آل األشياء الحقيقية في رسمها وتخطيطها ال يمكن             -3

ى  خطوط      تميزها عن الواقع نفسه ، وبذلك نتحول من عالم ال          بشر على األرض إل

ذلك إن الخرائط هي                    اس ، ل بية هو المقي ة التناس ورق ، مع العالق ى ال ورموز عل

اذج التي              ى نم وي إل ا أي تحت سهيل فهمه تمثيل أو نماذج للعالم الحقيقي من اجل ت

وم                أ بمفه د   ( تمثل الواقع من خالل التبسيط ، ويجب عدم ارتكاب الخط ، ) التجري

ل   شأة      أي يجب التعام ا ن ن هن ة ، وم اة اليومي ة بالحي ا عالق ي له وز الت ع الرم م

اس                  الصيغة الرياضية التي هي محض لغة مجددة التي هي تنويع أخر للفكر أو قي

ز    ن الترمي ى درجات م اذج عل ة صياغة النم صنيف لغ ا ت ى هن ق ،يبق ر دقي لتفكي

.   المكاني الن النماذج المنظمة تشغل حيزا آبيرا من نماذج التحليل. المتزايد   

ادل             -4  وأخيرا إن الخرائط يمكن إن تستخدم آوسائل لالتصال تستعمل للتعبير وتب

. األفكار حول العالم   

ن           اني ،ن ل المك ي التحلي ا ف ول به ات المعم ن المنظوم ين م اك نمط د إن هن فنج

ة  ات الحيزي ة ( تتضمن المنظوم صفتها عناصر ) المجالي ة ب ات إمكاني وهي آيان

اني ، أو استخدام                   تتمثل العالق  ز مك ة أو أحداث حصلت في حي ات بانسيابات مادي

ضايا أو      اهيم أو ق ي مف ة ، وه ر تجريدي ا عناص ون فيه ة تك ات منطقي منظوم

اذج   . طروحات عامة والعالقات المتمثلة بعالقات روابط السبب والنتيجة           الن النم

ه يتمث            ى   تجلب االنتباه بسبب آثرة استخدامها،وان أول يمكن مالحظت درة عل ل بالق

ددة                  فهم الصور الخرائطية ، وهذا يعني إن آل خارطة تصنف ضمن مظاهر متع

ات   ى مقارب تخداما أنجزت عل ر اس ى األآث ن الخرائط وحت د م ع ، وان العدي للواق

داخل              ستخدمه أالن من الخرائط تت ا ن اذج وم مماثلة لتلك التي تخص صياغة النم

       39 مراحل مختلفة من دراسة الواقعفيها طريقتين الحدسية واالستنتاجية في
 
 
 

                                             
39 - Lena Sanders , models in spatial analysis , ISTE , London 2007 , p.7  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

:الخارطة آوسيلة لالتصال واإلدراك  2-4  
ين المرسل  يلة اتصال ب ة ووس ة للظواهر المكاني صال مرئي يلة ات د الخارطة وس           تع

شيء أو بلوغه أو                        ى ال ة يعني الوصول إل ة العربي والمستقبل وإنَّ مصطلح االتصال في اللغ

  . )1(ء منه االنتها

صين عكست    احثين والمخت ل الب ن قب صال م وم االت ن حصرها لمفه ات ال يمك د ظهرت تعريف ولق

صال       ذا التعريف لالت وجز ه دة ن ات العدي ن خالل التعريف سانية ، وم اة اإلن ي الحي ه ودوره ف أهميت

ا                  (  ات والمعلوم ت باستخدام رموز     هو نظام متكامل من العمليات ينشأ بواسطتها تجميع البيان

ذات معنى موحد ، والتي يتم بواسطتها نقل هذه المعلومات بين المرسل والمستقبل من خالل وسيلة                

ة   اة ( معين ى ) القن سية لغرض التوصيل إل ة العك ق للتغذي ق نظام دقي ي ردود الفعل عن طري وتلق

  .)2() . أفعال تسهم في تحقيق أهداف معينة 

( Cartographic Communicationإن االتصال الخرائطي   زي     )  هو أسلوب ترمي

( لتوصيل المعلومات من المرسل      Sender ستقبل       )  (وهو الخرائطي إلى الم Receiver 

وم المرسل بتصميم                      )  ة هي الخارطة ، ويق يلة اتصال مرئي ر وس وهو مستخدم الخارطة عب

ا تحت          ا واستخراج م وم بقراءته م     الخارطة وإعدادها إلى المستقبل الذي يق ه من معلومات ث وي

  .)3(القيام بعملية التحليل والتعليل والمقارنة والتطبيق 

المعنى                 يمكن تعريف االتصال بالمعنى العام هو بث المعلومات بواسطة الخرائط ، ويعرف ب

شاء الخريطة هو إيصال              )4(المحددة  آيف أقول ؟ ماذا ؟ لمن ؟           راد من إن  ، ألنَّ الهدف الم

ة          المعلومة إلى مستخد   ة إيصال المعلوم مها بطريقة سريعة وواضحة وصحيحة ، وتأخذ عملي

ين                فهي  أشكاال عدة ،     أما تكون بالرقم أو اللفظ أو الرسم ، غير أنَّ الرجوع إلى العناصر الثالث يب

د          الحقيقة والرقملنا بأن الرسم أقرب إلى   ة والتجري ين الحقيق ا ب ا اللفظ م د ، بينم ى التجري  أقرب إل

                              ).   5(هو موضح في الشكل آما .  )5(
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 2005نجيب عبد الرحمن الزيدي وحسين مجاهد مسعود ، علم الخرائط ، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ، َعمان  ،  )1(
  .182، ص

  . 182المصدر نفسه ، ص )2(
 ، أطروحة دآتوراه ، غير منشورة ،  آلية 1997حسام صاحب حسون آل طعمة ، تصميم خرائط سكان العراق لعام  )3(

  .9 ، ص2006اآلداب ، قسم الجغرافية ، جامعة بغداد ، 
  .196نجيب عبد الرحمن وحسين مجاهد مسعود ، المصدر السابق ، ص )4(
، دار الفكر العربي للطباعة والنشر ،  القاهرة ، ) تصميم وقراءة وتفسير ( شريعي ، الخرائط الجغرافية أحمد البدوي ال )5(

  . 194 ، ص1998
 
 

)5(شكل   

 الرقم واللفظ والرسم بين التجريد والحقيقة  

                                       الرقم              اللفظ               الرسم

                 

           

 
، دار الفكر العربي ) تصميم وقراءة وتفسير ( أحمد البدوي الشريعي ، الخرائط الجغرافية : المصدر        

  .194 ، ص1998للطباعة والنشر ، القاهرة ، 

  

ة داخل الخارطة واستخدام                         ابير اللفظي اد عن التع ى مصممي الخرائط االبتع وعليه يجب عل

ى        الر صائية إل ة واإلح ام الكمي ل األرق ن تحوي ضال ع ا ف دال عنه ومة ب وان المرس وز واألل م

.دالالت رمزية أو لونية أو شكلية عند رسم الخرائط للحصول على تصميم جيد   

شكل           تم ب ة التوصيل آانت ت دم فعملي ذ الق ر الخرائط آانت موجودة من رة التوصيل عب  إن فك

. خرائط المرسومة من نسخة واحدة مباشر بين شخصين فقط عن طريق ال  

ز ونتيجة  ي وظهور نظام الترمي ائل المسح الجغراف ع    ظهور الطباعة وتطور وس ولكن م

ارتوآرافي                  للتقدم التقني في آل مراحل إعداد الخارطة أدى آل ذلك إلى وجود نظام توصيل آ

داد خرائط ذات موا          . )1(أآثر تطورًا من ذي قبل       شاء إع ة الجودة     والمتمثل في إن صفات عالي

. واإلدراك   

ى مستخدم              تم من خالل شفرة خاصة وعل         ولكي تؤدي الخريطة دورها فأنَّ التوصيل ي

) . 6(الخريطة أن يحل رموز هذه الشفرة حتى يفهم الخريطة ، آما هو موضح في الشكل   

 التجريد الحقيقة



 

 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نمو تطوير تدريس الخرائط في الجامعات العربية ، مجلة آلية االداب ، جامعة الملك سعود ، ماهر عبد الحميد الليثي ،  )1(
  .449 ، ص1987 ، الرياض2، العدد14مجلد 

 
)6(شكل   

 نظام التوصيل ألخرائطي
 

 

 

 

 

 

 

  

 

عبد الحميد الليثي ، نحو تطوير تدريس الخرائط في الجامعات العربية ، مجلة آلية اآلداب، ماهر : المصدر 

.450، ص 1987 ، الرياض ،  2 ، العدد 14  جامعة الملك سعود ، مجلة   

 

شفرة                         الة ال م الرس دما تفه والشكل السابق يوضح أن دور التوصيل يكتمل فقط عن Coded 

message ة ،  ا الخريط ي تحمله ث      الت ي حي يل االلكترون ة التوص ي عملي دث ف ا يح  وآم

شويش           أن وسائل التوصيل            Noiseتتعرض وسائل التوصيل إلى نوع من الت داخل ، ف  أو الت

ارتوآرافي      شويش الك سمى بالت ا ي رض لم ن أن يتع رائط يمك م الخ ي عل  Cartographicف

Noise ة إعداد الخارط يحدث في مرحلة أو أآثر من مراحل  والذي يمكن أن.  
اظر    ن التن وع م اد ن دة إليج اوالت عدي رت مح د ج رة التوصيل  Analogy       ق ين فك  ب

ل إشارة                    ات حيث تنتق يما االلكترون وم األخرى والس الكارتوآرافي ونظرية التوصيل في العل

Signal    إلى المستقبل Receiver     عبر قنوات اتصال Channels       اظر ذا التن  وبترجمة ه

ة    إلى مفردات علم الخرائط ة مصدر الطاق ذا   In put نجد أنَّ صانع الخريطة يعد بمثاب  في ه

لتوصيل اقناة المصدر حل الشفرة المستقبل  الشفرة 

 التشويش



الحقيقة                                                                                                  
 
 
                          

الكاملة                                                                                                 

ستقبل                ا وم النظام ، والمادة الجغرافية المنقولة هي اإلشارة وقنوات االتصال هي الخريطة ذاته

Out putحصيلة الطاقة    . 40 هو مستخدم الخريطة

شكل  ل ا ) 7(وال ة والعوام ه بالخارط صال الخرائطي وعالقت وم االت ى يوضح مفه ؤثرة عل لم

.  مصمم الخارطة ومستخدمها   

 

 

) 7( شكل   

    فكرة التوصيل الخرائطي

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

  

ـلة  :  المصدر  ـة ، مج ـات العربي ي الجامع ـط ف دريس الخرائ ـطوير ت ـثي ، نحو ت ـيد اللي ـبد الحم ـر ع ماه

  .449 ، ص 1987 ، 2 ، العدد 14 الملك سعود ، مجلدآـلـيـة  اآلداب ، جامعة

 

                                             
  450 ماهر عبد الحميد الليثي ، المصدر نفسه ، ص- 40

الحقيقة عند 
مستخدم 
 الخارطة

الحقيقة عند
صانع 
الخارطة

فكرة من اجل تصميم خارطة     اآتساب معرفة جديدة 

الخارطةصانع   

  يختار
 مستخدم الخارطة

 يتأثر
كيدر  

 

 الخارطة

عوامل مؤثرة 
 صانعفي 

الخارطة

عوامل مؤثرة 
في مستخدم 
 خبرة الخارطة

خبرة

ظروف 
 خارجية

تكوين 
 نفسي

تكوين 
 نفسي

ظروف 
خارجية

 أهداف اهتمامات



 

د مسح وجمع                             شرية بع ة والب ويتجلى االتصال الخرائطي في توضيح الظواهر الطبيعي

و الخارطة   م ه نظم ومحك ار م ي إط ا ف م إخراجه اهرة ث ة للظ ل للعناصر المكون ل وتعلي وتحلي

ل      والتي عن طريقها يمكن لمستخدمي الخارطة تلقي ا        لمعلومات المبنية بالقراءة والتحليل والتعلي

  .41والمقارنة والتطبيق والتي تعتمد على الخلفية اإلدراآية لدى مستخدمي الخارطة 

         

ستـخدمها          ـطي       ( وتعـرف تلـك الدورة بيـن منـشئ الخـارطة وم ـهوم االتــصال الخرائ ) بمف

Concept of Cartographic Communication ين       ؛ ويال وة ب اك ه أنَّ هن حظ ب

ة  ( صانع الخارط Map Maker ستخدمها  )  Map User (وم اء  )  ع علم د أرج ، وق

  :42الخرائط تلك الهوة إلى سبعة أخطاء مصدرها ما يلي

 .خطأ في جمع المعلومات وتحليلها  -1

 .خطأ في طريقة إخراج تلك المعلومات ، وهو خطأ سببُه صانع الخارطة  -2

ألخرائطي المستخدم إلخراج الظاهرة ، وهو خطأ فني في معالجة          خطأ في نوعية األسلوب      -3

 .محتويات الخارطة 

 .خطأ في نوعية الرموز المستخدمة  -4

ن األدوات    -5 ـج م و نات ة ، وه شاء الخارط ادة إنـ ـي إع أ ف ـاعة  خط ي صن ستـخدمة ف الم

 الخارطة 

ة                      -6 أ شخصي مصدرُه الخلفي ستخدم الخارطة ، وهو خط ل م ة   خطأ في التحليل من قب  العلمي

 .لمحلل الخارطة 

 بناء الرموز المستخدمة للخارطة خطأ في التحليل من قبل مستخدم الخارطة ناتج عن آيفية  -7
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ي    صال الخرائط اء االت سمى بأخط اء ت ذه األخط                         وإنَّ ه

 )Errors of Cartography Communication ( شكل اء ) 8 (وال ك األخط يوضح تل

ستخدم     د م ة ي صل آل ى أن ت ى وإل ا األول ن مراحله ة م صميم الخارط اء ت دوثها أثن ع ح ومواق

 .    الخارطة
 

 

 

 

 

 

 ) 8(شكل 

 أخطاء في عملية االتصال ألخرائطي

نجيب عبد الرحمن وحسين مجاهد مسعود ، علم الخرائط ، دار اليازوري العلمية للنشر : المصدر 

  .198 ،  ص2005، َعمان ، والتوزيع 
 

إن                    ة صحيحة ، ف ين منشئ الخارطة ، ومستخدمها عملي ومن أجل أن تكون عملية االتصال ب

ة التي     . التخلص من األخطاء المذآورة سابقًا تعد مرحلة أساسية     آما يجب التعرف عن الكيفي

شاء ال                ة إن ذلك ألن عملي ا    يسلكها مستخدم الخارطة من أجل فهم محتوياتها ، وآ خارطة يحكمه

مكان ونوعية االستخدام ومن خالل الدراسات التي يزداد ترآزها في معرفة قدرة القارئ على   



ة استخدامها                  ق لكيفي ا ، وأفضل الطرائ فهم محتويات الخارطة ونوعية الرموز المستخدمة فيه

تيعاب   ى اس ِه عل ة قدرِت ة ، ومعرف ستخدم الخارط دى م سي ل ي اإلدراك الح ز ف ي ترآ الت

  .  43وياتها تنحصر في ثالثة عناصر رمزية هي النقطة والخط والمساحةمحت

لذلك يتم إيصال المعلومات المكانية ونقلها من خالل التفاعل الرمزي والفعلي لعناصره الثالث 

اة         :  الل قن ن خ ة م ة النهائي صلة الخارط ام بمح ستقبل ، أي االهتم اة ، والم صدر ، والقن الم

ا هي ذات               التوصيل الطبيعية بين ذه    ائق التي تحمله ن مصمم الخارطة ومستخدمها ؛ ألنَّ الحق

لة                     ادة المرس م الم ى فه مفهوم مكاني وليست العالم الحقيقي بذاتِه  ويتوقف نجاح هذا الهدف عل

ى مصمم               . إليه   ذا الهدف يتوجب عل ق ه درآًا لقواعد اإلدراك          ولغرض تحقي الخارطة أن يكون م

  .44)أقول ؟ ماذا ؟ لمن ؟ في الرسم الخرائطي آيف ( المبنية على المعنى لـ 

إن االتصال الخرائطي ال يمكن قبولُه طالما أنَّ دوافع توظيف الرموز التخطيطية بشكل صحيح :     آيــف   

لـ آيف لم يتم تحليلها بمساعدة المعلومات المجموعة من مبدأ االتصال والتي يساهم فيها اختصاصات أخرى 

 .  ؛ ألنَّ معظم مصممي الخرائط يخترعون ويطبقون قواعدهم الخاصة بهم آعلم النفس والمنطق

ماذا في الموضوع   لـإنَّ المعلومات التي هي محتويات الخارطة يتم نقلها إلى مستخدم الخارطة            : مــاذا         

ن  (  اذا لم ول م ف أق ة   ) آي ة الخارط د لوظيف صر الوحي ون العن ن أن يك             .؟ ال يمك

ة  اذا ؟ ( فالكلم ة ) م داد أي ي إلع سح األرض ة أو الم صور الجوي ن ال رائط م صمم الخ سح م اذا م           أي م

ات         ًا من استغالل محتوي ة خوف ة نزيه خارطة ؟ وقد حددوا أنفسهم بتمثيل المعلومات الكمية والنوعية بطريق

 . خرائطهم من االتهام بالتشويه 

) ماذا ( وبعضهم بالمحتوى أي بـ ) آيف ( عناصر االتصال ستهتم بطرق التعلم أي لــ إن :   لــمــن      

أي يجب أن تكون الخارطة مفهومة من مصمم الخارطة ) لمن ( وآخرون بمستخدمي الخرائط أي 

رطة لذا ال يتم االتفاق على أنُه يمكن تكوين الرموز التخطيطية بحيث إنَّها ُتعلم مستخدم الخا. ومستخدمها 

حول خواص معينة لمعلم التي يتم رسمها فتبرز هناك مشكلتان هما الرسم البياني للرموز نفسها ، والطريقة 

التي يستجيب المستخدم لها وإذا أريد للخارطة أن تعمل آوسيلة اتصال بشكل مؤثر يجب أن تكون هناك 

                                             
  .198 ، مصدر سابق ، صنجيب عبد الرحمن وحسين مجاهد مسعود ، علم الخرائط - 43
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  . 2 ، ص1997 ، 1 ، العدد 4

 



 46لشروط في عملية االتصال وهيلذا ال بد من مصمم الخارطة مراعاة عدد من ا . 45عالقة بين المشكلتين

:- 

 .أن يكون للمستقبل شعور بالحاجة إلى الرسالة وموضوعها  -1

إذ إنَّ اإلنسان يعطي أولوية للمعلومات القادة خالل  الجهاز . أن يتوخى المصمم اإلثارة البصرية  -2

، ولما آانت من عملية التعليم % 83البصري وقد أثبتت البحوث والدراسات أن حاسة البصر تسهم بنسبة 

الخارطة وسيلة اتصال مرئية للمعلومات ، فأن التعبير الفني للمتغير البصري والتباين اللوني يثير االنتباه 

 .ويلفت نظر المستقبل 

 .مالئمة الخارطة لطبيعة اإلدراك عند المتعلمين  -3

والتشويش وهذا آثافة المتغيرات البصرية في الخارطة ؛ ألنَّ آثافة المعطيات ينشأ عنها التداخل  -4

يؤدي إلى تشتت الذهن وبالتالي تفقد عملية االتصال دورها ؛ ألنَّ وضوح الرؤية لمتغيرات الخارطة هي 

 . عامل مهم في إيصال الحقيقة إلى قارئ الخارطة 

 .  وضوح الهدف من الخارطة ، واختيار اللغة المناسبة لها لكي يفهمها القارئ  -5
 
 

  .Consistence of communication: طي مكونات االتصال الخرائ- 2-5

ا في                 ة آم        يتفق جميع الباحثين والمتخصصين في مجال االتصال على األساسيات اآلتي

.47الذي يوضح مكونات االتصال الخرائطي) 9(شكل رقم   

) 9(شكل   
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 مكونات االتصال ألخرائطي
والمؤثرات في البيئة المحيطة                                    التشويش                                           

  

 

 

 

 
صدر    شر     :الم ة للن ازوري العلمي رائط ، دار الي م الخ سعود ، عل د م سين مجاه رحمن وح د ال ب عب نجي

   .185-184 ،  ص2005والتوزيع ، َعمان ، 
 

 .Sender or Source: المرسل أو المصدر -1

 .Massage: سالةالر -2

  .Channel: قناة االتصال أو الوسيلة -3

  .Receiver: المستقبل -4

  . Free back : التغذية الراجعة أو ردة الفعل -5

  . Noise: التشويش -6

وسيتم شرح آل عنصر من هذه العناصر لتوضيح أهميته ودوره في عملية االتصال 

.وعالقته بالعناصر األخرى   
 

 

المرسل  : 2-5-1 Sender.  
ى اآلخرين حيث                                 ار والمعلومات عن الظواهر إل ل األفك وم بنق ذي يق يقصد به مصمم الخارطة ال

ار          سن اختي ة ، ويح صميم الخارط ية لت ادئ األساس ق المب يط ، ويطب ى التخط ادرًا عل ون ق ب أن يك يج

 المرسل الترميز الرسالة فك الرموز المرسل القناة أو الوسيلة

 التغذية الراجعة



أساسـية تساعد وهناك متطلبات   .   48المتغيرات التي تعبر عن العالقات بين الظواهر الطبيعية والبشرية          

   - :49المصمم على إنجاح مهمته آمرسل وهي 

 .أن يكون ملمًا برسالته ومتمكنا من المعارف المتعلقة بها  - أ

 .أن يكون عارفًا لتصميم الرسالة بطريقة تجذب انتباه المستقبل وتساعده على إدراآها  -  ب

 .امتالآه للمعلومات والثقافة ووضوح الرؤية  -  ت

ه             ) التغذية المرتدة    ( أن يهتم بالتغذية الراجعة    -  ث الته وداللت ستقبل لرس ؛ ألنَّها تبين مدى استجابة الم

 .على نجاح أو فشل عملية االتصال 

الرسالة  : 2-5-2 Massage .  
ائق           ضم الحق ذي ي وى ال شمل المحت صالية ، وت ة االت وهر العملي ل ج ي تمث ة الت ي الخارط وه

ع     ى الواق دل عل ة ت ة رمزي ات بهيئ ع     والمعلوم ب م ة وتتناس راض العلمي ع األغ ق م ة تتف اييس معين بمق

ين    هُ            . 50القدرات العقلية للمتعلم د المرسل نقل ذي يري وى المعرفي ال ا المحت الة بأنه ويمكن تعريف الرس

 51 وللرسالة مقومات أساسية وهي         ، و الهدف الذي يسعى من ورائِه االتصال إلى حقيقة             للمستقبل  

:-  

 .   ها عن التعقيد الدقة العلمية وبعد - أ

 . أن تحوي على عناصر التشويق واإلثارة   -  ب

 . أن تكون متناسبة لجميع الفئات  -  ت

 . مراعاة مدى حاجة المستقبل إلى موضوع الرسالة  -  ث

 .أن يكون إعدادها بشكل جيد يضمن انتباه المستقبل  - ج

ع    أن يكون للمرسل دراية ومعرفة بموضوع الرسالة وما تحويها من بيانات ومعلومات             - ح  ، وجمي

 . هذه العوامل تؤثر في فاعلية عملية االتصال 

.وعلى النحو التالي ) 10(ويمكن تلخيص الرسالة في ست صفات آما في الشكل    

                                             
48 رسالة ماجستير غير    ،1988فوزي يونان منصور ، تصميم أطلس جغرافي للتعليم االبتدائي وفقًا للمنهج المقرر  -

.  10، ص1988، منصورة ، جامعة الموصل ، آلية التربية ، قسم الجغرافية  
49   . 185عبد الرحمن الزيدي وحسين مجاهد مسعود ، المصدر السابق ، صنجيب  -
50   .11 ، صفوزي يونان منصور ، المصدر نفسه -
51   .186نجيب عبد الرحمن الزيدي وحسين مجاهد مسعود ، المصدر السابق ، ص - 

 



)10(شكل   

    صفات الرسالة
       CORRECT                                                   CONSISE                 
                                    صحيح                                                            

 يتألف                                                     
             
               CLEAN                                                                  CLEAR  

   واضح                                                                    نظيف                

 Accuracy             COMPLETE                         

                                                                                        
تكامل                   دقة    
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قناة االتصال  : 2-5-3 Communication Channel .  
وهي الوسيلة            Medium لة من المرسل إلى المستقبل ،      التي يتم من خاللها توصيل أو نقل الرسا        

يلة                     أثير الوس وهناك عدد من األنواع من الوسائل أو القنوات وذلك بتعدد أنواع االتصال وأشكاله ومدى ت

وع الرموز التي                         ة ون ة ووضوح وأمان ى دق يلة عل ذه الوس دفها ، ويتوقف نجاح ه في تشكيل الرسالة وه

ستطيع            وهناك أسس تكم  . يمكن للوسيلة أن تنقلها بكفاءة       ة التي ت ة الجغرافي ا التغطي ل عملية االتصال منه

يلة االتصال         راء لوس ذلك عدد الق ا، وآ يلة الوصول إليه اك عوامل      . الوس شير بعض الدراسات أن هن وت

ة            -:أخرى تضاف إلى قناة االتصال وهي       52    الكفاءة والثقة وعدم التميز واإلشارة إلى الشخصية والحيوي

 . 

 

 

المستقبل   : 2-5-4 Receiver .  
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الة ، ويجب                        ه الرس ي توجه إلي ة الت        هو يمثل الهدف في عملية االتصال ونعني به الشخص أو الجه

الة             شفرة   ( على المستقبل أن يقوم بحل أو فك رموز الرس م            ) ال ا وفه سير محتواه ى تف بهدف الوصول إل

:معناها ، وهناك عدد من العوامل مؤثرة في فهم الرسالة منها   

   درجة االنسجام والتجانس بين المرسل والمستقبل-   أ    

. وآذلك ثقافة المستقبل وأفكاره والمؤثرات الخارجية والنفسية -      ب  

ن       ستقبل م ه الم وم ب ا يق ن بم ل، ولك ه المرس ا يقدم صال بم ة االت اح عملي اس نج ذلك يجب أّال يق       ل

  . 53سلوآيات تدل على نجاح االتصال وتحقيق الهدف
 

) المرتدة ( التغذية الراجعة  : 2-5-5 Feed Back .  
أو     ) التغذية الراجعة ( أو ) ردة الفعل (        ويطلق عليها عـدد من المصطـلحات منها 

وغيرها، هي عملية تعبير متعددة األشكال تبين مدى تأثير ) .... رجع الصدى             ( 

.  إليه بالطرائق أو الوسائل المختلفةالمستقبل بالرسائل التي نقلها المرسل  

. بأنها عبـارة عن مسـتمرة لفعـالية العناصر األخرى -:       تعرف التغـذية الراجعـة   

بأنها عبارة عن ردود الفعل التي تنعكس على المستقبل في فهمه أم : وآذلك يمكن أن نعرفها 

  . 54 عدم فهمه للرسالة ومدى تفاعله معها وتأثيره بها

      وهي أيضا مدى تأثير جهاز اإلرسال على جهاز االستقبال ، وآذلك مدى تأثير  

   .55 المرسل بمواقف الجهاز للمستقبل

-:وهناك عدد من األشكال للتغذية الراجعة منها   

 ) .عدم وجود تغذية راجعة (  فهم الرسالة ومضامينها واالآتفاء بذلك  - أ

 ) .ها ومعلوماتها بشكل أآثر فهما إعادة صياغة أفكار(  عدم فهم الرسالة  - ب

 . فهم الرسالة والتأثر والعمل بمضمونها  - ت

 . فهم الرسالة والعمل ضدها  - ث

                                             
  .188صالمصدر نفسه ،  - 53
  .188نجيب عبد الرحمن وحسين مجاهد مسعود ، المصدر السابق ، ص - 54
  .11فوزي يونان منصور ، المصدر السابق ، ص  -55

 



التشويش   : 2-5-6 Noise .  
التشويش أو االنزعاج أو الضوضاء مفهوم يشمل آل ما يؤثر في آفاءة وفاعلية 

ؤثرات أخرى وصول الرسالة بشكل جيد إلى المستقبل وإدراآها ، وقد تأتي هناك م

تؤثر في عملية االتصال وتكون هذه المؤثرات إما من المرسل أو القناة أو المسـتقبل أو 

 من المحيط الخارجي

( وقد أشار شانون وويفر  Shannon & Waver(   في نموذجهما إلى إمكانية

تعرض الرسالة في طريقها إلى التشويش الناشئ عن تداخالت ميكانيكية أو نفسية أو 

) .11(عاني والمدلوالت آما في الشكل في الم  
 

 

 

)11(شكل   

   تشويش الرسالة
تشويش     رسالة                                   Massage     تشويش             

                                                                                                        

                                  Noise وسيلة اتصال    Medium    Noise 
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ها بواسطة الخارطة ويتضح من العرض السابق أنَّ المعلومات والبيانات التي يتم إيصال

وسهلة التذآر ويفهمها آل شخص ) التفسير ( يجب أن تكون سهلة الرؤية وسهلة الفهم 

. 

 
 
 
 

) لهدف ا( المستقبل 
Receiver 

) المصدر ( المرسل 
Sender 



 
 

:  النمذجة الخرائطية 2-6  
 

هي عملية تصميم الصفات والظواهر لغرض : بتعريفها العام : مفهوم النمذجة  : 2-6-1

  . 56تحديد سلوآها 

العالقات المكانية التي تساعد على وضع تماثالت بديلة هي دراسة : اما النمذجة الخرائطية 

 بعد تحليلها وترميزها وتمثيلها في (Real World)المعطيات الجغرافية من الواقع الحقيقي 

خاص وهي الخارطة ، بعد االستقراء واالستنتاج المنطقي ، والتي يمكن التعبير عنها بلغات نموذج 

  . 57مختلفة 

 هي عبارة عن الجمع بين عمليات النمذجة لعمليات محددة متخصصة :اما النمذجة المكانية 

، وعمليات تحليل لمنطقة جغرافية معينة ، ويعتمد تحليل النماذج المكانية المختلفة على 

برمجيات حاسوب مختلفة تستخدم قاعدة البيانات في نظم المعلومات الجغرافية آنموذج 

 والتخمينات المستقبلية  التنبؤات أو التوقعات أوللواقع ، وإلغراض وضع الخطط المستقلبية

.الخ ..   

: فتشتمل على نوعين رئيسيتين من التحليل : إما التحليل البيانات   

هو عبارة عن ربط البيانات المكانية مع بعضها البعض أو ما يطلق : التحليل المكاني / أ

  . Topologyعليه التو بولوجي 

 

:  على العمليات آالتية وتشتمل: التحليل ألوصفي / ب  

 استعادة المعلومات الو صفية  -

 أجراء تحليل إحصائي ومنطقي على المعلومات الو صفية  -

  58إعادة تصنيف المعلومات الو صفية  -
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57 - Lena Sanders , op . cit , p.6 
 136 ثائر  مظهر فهمي العزاوي ، المصدر نفسه ، ص- 58



:  خصائص النمذجة الخرائطية 2-6-2  
إن النماذج تستخدم آوسيلة للتوضيح ، ومن هنا يمكن اعتبارها نوع : الخاصية األولى 

ئم لزيادة الفهم واالستيعاب ، وفي النموذج البد من اختزال آثير من من الدعا

فإذا ما وضعنا آافة الخصائص . الخصائص والعالقات المتداخلة بين الظواهر 

فإننا ال نستفيد آثيرا من عمل ) الخارطة(الموجودة في االعتبار عند تصميم النموذج 

 من المعلومات عن طريق ما يسمى إن تفسير الواقع يقتضي اختزال الكثير. النموذج 

 وهذه الشك من أهم العوامل في نجاح النموذج ، حيث يتم (Abstraction)بالتجريد 

فالنماذج ال تظهر جميع . تبسيط عالم الواقع واختزال الكثير من الحقائق الجانبية 

صر الحقائق وإنما بعضها فقط ، واالختيار يتم للعناصر المهمة جدا مع استبعاد العنا

األخرى غير األساسية ، وفيض المعلومات المتشابكة مع بقاء النموذج معبرا عن 

. الواقع الفعلي للظاهرة   

هي أنها تمثل رأيا فرديا : الخاصية الثانية  (Subjective) فهي تعتمد اعتمادا آليا ، 

على الباحث نفسه ويموله وخياالته وغايته ، ولذلك فهي ألتكون موضوعية في بعض 

. حيان لتأثرها بمن يصممها أي الخارطة وبالغرض الذي صممت ألجله األ  

فهي انه يجب إن ال نتوقع إن يقدم النموذج لنا حلوال لجميع مشاآل : الخاصية الثالثة 

الظاهرة المدروسة ، وإنما الحل سيترآز على العناصر الذي يريد الباحث إظهارها 

لحل بعض المشكالت ، ولذا فان حدود ) الخارطة(فالباحث يصمم النموذج . وتفسيرها 

النموذج لحل المشكالت محددة باإلطار الذي وضعه الباحث ، وهذا ما يطلق عليه اسم 

حدود النموذج ، أو سيادة النموذج ، أو صالحية النموذج لحل المشكالت :  (Model 

domain) .  

 من عالم الواقع إلى هي أنها نظير لعالم الواقع ، فعند تحويل جزء: الخاصية الرابعة 

نموذج ، فإننا نقوم بترجمة إلى لغة أو صيغة أخرى ، مثل الخارطة أو المعادلة 

الرياضية ، أو غير ذلك مما يجعل النموذج مشابها لعالم الواقع مشابهة مخصوصة 

. وتعتمد على نوع النموذج المستعمل في الدراسة   



ج ترآيبي ، بمعنى إن مكوناته األساسية هي إن النموذج عبارة عن نسي: الخاصية الخامسة 

والمتغيرات التي يتألف منها ترتبط مع بعضها البعض بعالقات ووشائج قوية ، وعلى هذا 

فالنموذج الجيد آالنظرية الجيدة تساعدنا على التنبأ بحقائق جديدة عن عالم الواقع ، وهذه 

.59التنبؤات يمكن استعمالها آفرضيات يمكن اختبار مدى صحتها   

ولهذا نجد إن النماذج الصورية تجلب االنتباه ألنها شائعة ، الن أول ما يمكن مالحظته يتمثل 

بالقدرة على فهم الصور الخرائطية ، وهذا يعني أن آل خارطة تصنف ضمن مظاهر 

إلى بعدين وهي اللوحة أو ) الكرة األرضية(متعددة للواقع ألنها نقلت من ثالثي األبعاد 

ها جردت ولكن من دون تأثير على محتواها وأهدافها ألجل التفسير والمقارنة الورقة ، أي أن

وإظهار الدليل ، حيث تتدخل الطرق الحدسية واالستنتاجية في تصميمها ففي بعض األحيان 

تصمم بواقع معقد ومما صاغت معلومات معقدة ، فالتبسيط هنا يؤدي إلى تطوير الخارطة 

، أي اعتبارها نموذج للواقع إذا تمت أجراء المقارنات بما يتالءم مع تناسق المقياس 

)12الشكل  (والتعميمات ولتوافق للتنظيمات المكانية بعد تحليلها ، آما في   

 
  )12الشكل  ( 

)) لرسم الخرائط ن ممكنانمنهجا((   
 
   حيز معقد                                         نماذج مكانية 
 

 تبسيط       تحليل                                         
 

وحدات مكانية صغيرة                                 خارطة مرسومة                                 
 

        تعميم                           توافقآوروبلث    نماذج 
 
     موقف مكاني محدد بالتوضيح         
 
 

   Lena Sanders , op .cit , p8 :المصدر 
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ذا                    ا ، وه اك حاصل بينهم ويبدو إن آال من المنهجين لهما مميزات أساسية ، ولكن ارتب

ة                    نهج الوحدات المكاني د م ة لتمدي إن . ما يعتقد أحيانا إن التبسيط بتقنياته الرسومية آافي

ي أآثر إعدادا من الخرائط والتي   هذه المخططات االنسيابية والتي هي أآثر تجريدا ، ه   

ذه                  تتكون من نماذج مكانية أآثر حتى من تلك المقامة على عالقة السبب والمسبب ، وه

الرسومات تعتبر أحيانا نماذج أولية أو نماذج النماذج ، ويمكننا إن نقول من حيث قوتها               

ة  ة  (الكامن د مكاني اذج بع ا    ) نم ا هن رر ذآره ا يب ذا م ب األ . ، وه ذلك يج ر  ل ذ بنظ خ

ة                   ة من الدق ى درجة عالي ق وعل االعتبار النماذج الرياضية ألنها قد بلغت على نحو دقي

ع           ي الواق ر ف ذ األم ي تنفي ستخدمة ف ة م ي حقيق ة ، وه ن الرمزي ة م صياغة العالي وال

  . 60التجريدي 
 
 
 
 

:وموازنة الخارطة يم ـتصم 3-1  
  :     الخارطةمفهوم تصميم : 3-1-1

ُه       يقصد با           ام لتفاصيل الخارطة         ( لتصميم في علم الخرائط بأن ويتضمن   ) . التخطيط الع

ة وانتخاب الرموز المناسبة لتفاصيلها                   ولكي تكون    . تنسيق وتنظيم عناصر الخارطة المختلف

يمها         رة بترس ل المباش ة قب فاتها بدق ار مواص ب اختي ارئ يج ة للق حة ومفهوم يل واض  التفاص

ام لتفاصيل الخ االتخطيط الع بة له صرية المناس رات الب ار المتغي و . ريطة باختي ه ه ة من والغاي

ارئ   سمح للق نظم ي ي م ل فن ي عم ة ف ار الجغرافي ائق واألفك ضمن الحق ة تت الة رمزي داد رس إع

سريع بأقصر وقت           م ال ى الفه د ممكن     أ، و  بالوصول إل ل جه وتصميم الخرائط هو عمل         . ) ق

 Reason and logic والسبب والمنطق  Formإبداعي يوظف الطريقة العلمية في الشكل 

اء  Construction  في البن ك ف ل إفضال عن ذل ستخرج من التحلي ن أساسيات الخارطة ت

 61العلمي لإلحصائيات المتوافرة حول موضوع معين 

                                             
60 - Lena Sanders , op .cit , p.13 
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م تخطيطي        م الخرائط هو عل رى أن عل دور  Graphical disciplineوان آان البعض ي  ي

رائط  صميم الخ رة ت Map designحول فك صال  م ات ه عل ر من ق .  أآث ن تحقي ن الممك وم

 التصميم الجيد للخرائط على مستويين اثنين هما 

 .توجد اعتبارات عامة عديدة تؤثر على هيئة الخارطة وطريقة تحضير محتوياتها  -1

ات     -2 ن المعلوم ر ع ي تعب ة الت وز المختلف شأن الرم ا ب ي اتخاذه صلة ينبغ رارات مف اك ق هن

 . ف عن مقدرة مصمم الخارطة على تطبيق مبادئ التصميم بأشكال تخطيطية ، تكش

ويمكن أن    خطوات والمراحل   من ال وعند القيام بتصميم الخرائط يتوجب القيام بمجموعة               

  -:تحدد في ستة مراحل أساسية وهي  

 هي تعريف الهدف من الخارطة      - ) :Problem Identification( تعريف المشكلة    -1

 . وامل أخرى ، آالكلفة واالعتبارات التقنية وقارئ الخارطة وع

ل        - ) :Preliminary Ldeas( األفكار األولية  -2 ى عق ز عل تم الترآي ة ي ذه المرحل  في ه

اإلنسان في تجميع األفكار للمشكلة والعمل على التفكير الخالق إليجاد الحلول لمشاآل التصميم      

 من خالل الخزن البصري لتلك األفكار األولية 

ذيب  -3 صميم ته ا - ) :Design Refinement( الت د  وبه ة ، وق ار األولي ل األفك يم آ تق

 . يقوم بتسجيل أولي لمشروع رسمههنا  يوالخرائط. تقبل أو ترفض من خالل مراجعتها 

شكل يمكن                - ) :Analysis(  التحليل   -4 ددة لتصميم الخارطة وب اذج متع  وبها يتم عمل نم

رات           وفي وقتنا المعاصر  . رؤيته ومقارنته     نستعين بالحاسب اآللي حيث نتمكن من إحداث تغيي

 . مختلفة للخرائط وحل المشاآل المتعلقة بها 

شفة من                - ) :Decision(  القرار   -5 ائق المكت ى الحق ى البحث وعل ة عل ذه المرحل  تعتمد ه

 .المراحل السابقة ثم اختيار النموذج األفضل لقبوله 

رة في تصميم الخارطة          - ) :Implementation(األداء أو التأدية     -6 ة األخي  وهي المرحل

 .والعمل على رسمها وأدائها بالشكل النهائي 

شكل                      ا موضحة في ال ة آم  وتستمر عملية التغذية العكسية في عملية التصميم ، وان هذه التغذي

.   ، هي عامل مهم يساعد المصممين على أن يكونوا آفوئين في تصميماتهم ) 13(  

                                                                 



:مبادئ تصميم الخارطة :  3-1-2  

ين العناصر في التصميم  ،                          ات ب م العالق وانين التي تحك ا الق ادئ التصميم بأنه       تعرف مب

  -:وتتمثل بما يلي

 

اد ذات الطابع الجغرافي             -:محتوى أو مضمون الخارطة      : 3-1-2-1 ا األبع في   وتعرف بأنه

. عناصره الطبيعية والحضارية وتوزيعها    

داً    و       ضرورية ج ور ال ن األم ة م ضمون الخارط ة م د دراس واهر  ، تع شمل الظ ث ت بحي

داخل      ة الت ي دراس ذلك ف يل ، وآ ة التفاص اطق الكثيف ي المن ة ف شرية وخاص ة والب الطبيعي

ة    يل المتنوع وارض والتفاص ين الع ل ب ارض المحتم دنَّإو. والتع ضمون أي  تحدي ة   م خارط

يعطي للخرائطي  صورة عن عملية تصميمها وبذلك يتمكن من إزالة أو حذف بعض الظواهر                 

. لخرائطي االتي ليس لها عالقة بمضمون الخارطة أو القيام بعملية التلخيص   

)13(شكل   

 عملية التصميم في الخرائط

    

  

 

 

 

   

 

 
 

      Reference : Borden D . Dent , Cartography Thematic Map Design, 

Georgia State University, Mc Graw-Hill, 1999. p 237.        
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ع                 -:الدقة العلمية   : 3-1-2-2 ة من حيث الموق ل المعلومات المكاني سقيط وتمثي  وتتمثل بدقة ت

دم ستخدم ونوعه ، بحيث يخ سقط الم م والم اس الرس ة مقي داد ودق شكل واالمت  الغرض من وال

.فضال عن دقة األرقام واإلحصاءات عند تضمينها على الخارطة  . استخدامه   
ساطة  والوضوح : 3-1-2-3 ي -:الب صميم ف رائط ت ون أن يجب الخ ة عناصرها تك  المختلف

ة واضحة ة ومفهوم سير وقابل ن الوضوح صفة وان ، للتف ق أن يمك ن تتحق الل م ار خ  االختي

وان واأل واألشكال  للخطوط  الجيد ر  ل  المناسب  الحجم  عن  فضال  الخارطة  مضمون  عن  للتعبي

ان  ، جميال  الخط  آان فمهما ، للرموز دون  تبقى  الرموز  ف دة  ب ادام  فائ ا  م  يعيق  صغيراً  حجمه

سيطة  الخارطة  تكون  أن ويجب  ،  بوضوح  رؤيتها سهل  لكي  وواضحة  ب راءة  ت سير،  الق  والتف

.   رطةاالخ من الغرض تخدم ال التي الكثيرة التفاصيل حذف هو معناه والتبسيط  

 

وفير مستويات             -:تباين المستويات البصرية     3-1-2-4  ة يجب ت  في تصميم الخرائط المختلف

ة حسب  صرية متفاوت ن الخارطةب شود م ة  ،الغرض المن وز التفاصيل المهم ون رم ذلك تك  ل

ة التفاصيل الثانو           ا تكون بقي ة ، بينم ة    بارزة من ناحية الترسيم آصورة أمامي ة الصورة الخلفي ي

صريًا    ى ب ستوى األدن ة الم ل التفاصيل الثانوي ارة أخرى تمث ا ، وبعب ( له Lower Visual 

Level اين           ) .  ى عنصر التب أ الخرائطي إل ك يلج ق ذل ( ولتحقي Contrast ين    )  ز ب للتميي

. الخط  تغيير سمك التفاصيل الرئيسة والثانوية بواسطة استخدام أشكال مختلفة من الرموز أو   

سير العناصر                   التعبير بواسطة تف سمح ب ائل التي ت       وتعرف المستويات البصرية بأنها الوس

رائط    ى الخ ع عل ي توق ة الت ع   )5(التخطيطي ا م ة مزجه صرية بإمكاني ستويات الب از الم  ، وتمت

  .  بعضها البعض ، ألجل زيادة الوضوح واإلدراك لسهولة تمييز الظواهر  

         

  -: اإلدراك  :3-1-2-5

ه الخرائط ، ويتوقف                   وم علي ذي تق       إن عنصر اإلدراك البصري يشكل المعيار األساسي ال

اح أي خارطة  ه نج ستوى  . علي د م ذي يعتم صميم الخرائط وال شاآل ت شكلة من م د م و يع وه

م    داد ورس سؤولية إع ة ، إذ أن م ستخدم الخارط دى م اين ل ى التب ه عل صري في اإلدراك الب



ى عاتق مصمم الخارطة ، وان     وتصم  ا عل ع جميعه ائي للخارطة تق يم الرموز واإلخراج النه

صميمها  وز وت ار الرم ارة الخرائطي في اختي اء ومه ى مدى انتق نجاح أي خارطة يتوقف عل

. وخبرته في تمثيل الظواهر على الخارطة بشكل مدرك    

رف اإلدراكوي ه:  ع ا   بأن ا للع ا معرفتن تم به ي ته ة الت ق   العملي ن طري ارجي ع        لم الخ

د تصميم الخارطة   وهي               . التنبيهات الحسية     وهناك عدة عوامل مؤثرة في عملية اإلدراك عن

. آاألتي    

لوبه في تصنيف         : النمطية   -1 ا مصمم الخارطة عن الخارطة وأس وهي الصورة التي يحمله

 .الرموز 

قاء واختيار المعلومات والرموز     وهي قدرة مصمم الخارطة على انت     ) : االختيار  ( االنتقاء   -2

 .المناسبة للخارطة 

ا ،         : عوامل الموقف    -3 رزهم له مثل اتجاهات مصممي الخرائط واختيارهم األلوان وطريقة ف

ؤثر في اإلدراك ، وأي                       ات ت ذه االختالف الزم ، وه ان والوقت ال ان والمك وعوامل الشدة واللمع

ة ا ي دق ة ف ى اختالف وتفرق ؤدي إل ا ي اه اختالف إزائه ه تج إلدراك الخرائطي في أداء واجبات

 .القارئ 

أثر                : الحاجات والرغبات    -4 ة اإلدراك تت راه الن عملي بمعنى أن اإلنسان يرى ما يرغب أن ي

 .بشكل آبير بالحاجات والرغبات 

ى         : العواطف   -5 ه ، وعل سان وقدرات رًا في إدراك اإلن تلعب الحالة العاطفية لإلنسان دورًا آبي

 . يهتموا بعواطف القارئ وميولُه حتى يتالفى أي مشكالت إدراآية مصممي الخرائط أن

 

 

 

 

 

 

 

   -: عناصر تصميم الخارطة  3-1-3



  -:تقسم عناصر تصميم الخارطة من حيث المحتوى إلى نوعين هما  

:المحتوى العام للخارطة ويضم  : 3-1-3-1  

-:مقياس الرسم  : 3-1-3-1-1  
سافة    ين الم سبة ب و الن اس            وه دة قي ى األرض بوح ة عل سافة األفقي ة والم ى الخارط عل

سبة                      ذا يجب استخدام ن ا ، ل موحدة وذلك ألن الخارطة أصغر من المساحة األرضية التي تمثله

سمى                    سبة ت ذه الن ى الخارطة وه ا عل معينة توضح العالقة بين القياسات على األرض ونظيراته

.مقياس الرسم    

   -:رطة اعنوان الخ : 3-1-3-1-2

وى الخارطة ،             ارئ الخارطة   نَّإو        وهو من عناصر الخارطة المهمة الذي يوضح محت  ق

ل  وفير بعض أنقب درك موضوع الخارطة ، ويفضل ت ا لي رأ عنوانه ه يق ا تحتوي ى م  ينظر إل

.تي  الشروط في اختيار العنوان وهي آاآل  

 .حجم العنوان آبير يلفت انتباه القارئ  - أ

 . من التطويل  وخاليًايرًاأن يكون العنوان قص - ب

 . يفسر الخارطة دون أن يتعب القارئ نُهإيوضح محتوى الخارطة بشكل واضح ، أي   - ت

 .ال يوجد مكان ثابت لوضع العنوان ، وإنما يترك ذلك لمصمم الخارطة  - ث

 

  -:دليل االتجاه  : 3-1-3-1-3
ة          ى الخارط شمال عل اه ال د اتج دون معرأيع روريًا ، وب رًا ض اه م ذا االتج ة ه              ف

ة          ه الخارط رورية لتوجي ة ض ون الحاج ث تك ة حي ي أي دراس ة ف تخدام الخارط ن اس   ال يمك

ليمًا  ًا س اله   و. توجيه ي أع ب ف سهم يكت اه ب ين االتج ارة تب ة إش ة الخريط ي لوح ع ف           توض

الحرف    ) ش  ( أو يشار إلى السهم بحرف      ) الشمال  (  آلمة   زي    اإل أو يشار إليه ب ( نكلي N  (   ،

ر          ى ذآ ة إل ة دون الحاج ن الخارط شمالية م ة ال ى الجه ارة إل ة باإلش صمم الخارط ي م فيكتف

  .الجهات األخرى 

  -:شبكة اإلحداثيات  : 3-1-3-1-4



ا الخرائط ذات                        تضم الخرائط ذات المقياس الصغير على اإلحداثيات الجغرافية فقط ، أم

ر             المقياس المتوسط فإنها تض    اس الكبي ة ، والخرائط ذات المقي م اإلحداثيات الجغرافية والتربيعي

ات                   وترسم  . تضم اإلحداثيات التربيعية فقط ، ألن مقياسها يكون خاليا من األخطاء واالنحراف

ة وتوضع     ارجي للخارط داخلي والخ ارين ال ين اإلط كل خطوط صغيرة ب ى ش داثيات عل اإلح

  .األرقام عليها وتوضع على الجانبين

-:مسقط الخارطة  : 3-1-3-1-5  
ستعمل آأساس لرسم                   ى سطح مستو ، وي ل شبكة خطوط الطول والعرض عل         هو تمثي

رائط   ا   . الخ ة مواقعه ى سطح األرض ومعرف ية عل اط أساس د نق ة أوًال بتحدي ذه العملي تم ه وت

اط                    ذه النق ل ه ك تنق د ذل ة ، وبع ر العرض الجغرافي  األساسية من     بالنسبة لخطوط الطول ودوائ

ى ثالث وهي                              سيمها إل ساقط ويمكن تق د من الم اك العدي سطح األرض إلى لوحة الرسم ، وهن

) .المساقط االستوائية ، والقطبية ، والمائلة المنحرفة (   

  -:دليل الخارطة  : 3-1-3-1-6

ه   ا تعني شرح م ه ي رائط ، ألن م لمعظم الخ ر مه و أم دليل وه اح أو ال و المفت وز         وه الرم

وفي المختلفة والمستخدمة في رسم الخارطة ، ويثبت في احد فراغات الخارطة داخل اإلطار ،              

. من الخارطة  الشرقيةخرائط الدراسة تم وضع المفتاح في الجهة الشمالية  
-:إطار الخارطة  : 7 -3-1-3-1  

م لك                    ذا يعني ان ى الخارطة ، وه ة عل ائق الجغرافي اً           وهو خط القطع للحق ل خارطة خط

ة                تنتهي عندُه العالقات المكانية بين ظاهرات الخارطة المختلفة ، وقد يأخذ اإلطار إشكاًال مختلف

دة    ة واح ه وظيف ن      . إال أن ل ة م صر الخارط ين ويح ة الع د حرآ ي تحدي ار ف ستخدم اإلط وي

. 62الخارج وال يجوز أن يكون أي جزء من رسم الخارطة خارج اإلطار   

 

: للخارطة ويضم خاصمحتوى الال : 3-1-3-2  

-:الرموز  : 3-1-3-2-1  
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ر عن ظاهرات                        تعرف الرموز على أنها حصيلة طريقة خرائطية يمكن من خاللها التعبي

ر   ة التعبي ت طريق ا آان دودة ، مهم ع    . مح د مواق دقيق لتحدي ي ال ار القياس ة اإلط د الخارط وتع

وز    ة رم ل هيئ ي تمث ات الت ات البيان ( وتوزيع Symbols اهرة   )  م الظ ارئ باس ف الق لتعري

ات في                         ين االختالف ة حيث تب ى رموز نوعي ات إل سم رموز البيان ومكانتها على الخارطة ، وتق

  -:والرموز نوعين هما. النوع فقط ، ورموز آمية توضح حجم الظاهرة 

ة   - أ ة   ( الرموز النوعي ر الكمي ين      :Qualitative Symbols) الغي  وهي الرموز التي تب

اجم            االخ تالفات في النوع فقط ، مثل رموز الموقع النقطي التي تدل على العواصم والمدن والمن

ل       ساحة مث وز الم رق ، أو رم ار والط سياسية واألنه دود ال ل الح وط مث وز الخط ، أو رم

 . المستنقعات أو استخدامات األرض 

ة   - ب وز الكمي ات     : Quantitative Symbolsالرم ح معلوم ي توض وز الت ي الرم وه

ات ا      نقط التي         وبيانات إضافية تختص باالختالف ل رموز ال ة ، مث اين في الدرجة أو الكمي و التب

اع                        ات في ارتف ين االختالف تبين عدد وتوزيع السكان في منطقة ما ، أو رموز الخطوط التي تب

 .آثافة السكان 

  -:وهناك خصائص من شأنها عدد الرموز بأنها جيدة وهي آاآلتي  

 .حيث يجب أن يكون هيكل الرمز معبرًا عن آيانه وداللتُه :  النسبية التفرد والميزة -1

ساطة  -2 ة والب دًا    : المالئم ذآر ومع م والت هل الفه ًا وس سيطًا ومالئم ز ب ون الرم يجب أن يك

 .لإلدخال اآللي 

ات   -3 ة والثب ُه       : المحدودي ن قابليت الرغم م رة ب ديالت آثي ز تع ى الرم ري عل ه ال يج أي ان

 .ة في آيانُه بإدخال عناصر جديد

 .منتظم الشكل والتعبير الجيد عن آيانُه بكل دقة  -4

  .63التناسب بين حجم وشكل الرمز مع مقياس الخارطة  -5
 

صنيف  اع ت د ش ذا  وق ي ه ستخدمة ف وز الم واع الرم ى أن ادًا عل ل الخرائطي اعتم  طرق التمثي

    -: ي ويمكن أن نبرز أهم المناهج التصنيفية للرموز على النحو اآلتالتمثيل ، 
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ى أساس    تصنف الرموز    فيه  و  -:التصنيف الموضوعي    -1 ا ،     عل ة عليه واع الظواهر الدال  أن

صناعة                      ران والزراعة وال ات ، والعم اه ، والنب ك الرموز الخاصة بالتضاريس ، والمي مثال ذل

ا            . وما إلى ذلك     أي ان تصنيف الرموز قد بني على أساس الموضوعات التي تعبر الرموز عنه

ز        ، وقد ات   سون     ) 1948( بع هذا األسلوب آل من ري  ) 1964( وبيرش    ) 1962( ، وديكن

اوس  سن ومنكه د     ) 1971( وولكون ل عب رب مث ؤلفين الع ن الم دد م م ع ى نهجه ار عل ، وس

  ) .1986( ومصطفى  ) 1971( و فليجة      ) 1961( الحكيم و الليثي 

ان أي        وهو تصنيف الرموز على أساس أشكال        -:التصنيف الفني    -2 الظواهر الدالة عليها ، ف

واهر سطح األرض ال ن ظ اهرة م شكل   ظ كال وهي ال ن األش اط م ة أنم د ثالث ذ اح د أن تتخ ب

ه    . الخطي أو المساحي     أو) النقطي(الموضعي   وقد اتبع هذا األسلوب آل من روبنسون وزمالئ

  ) .1982( وعزاوي ) 1972(وتبعهم من المؤلفين العرب سطيحة  ، )1971(ولورانس 

سع وسائل                     -:التصنيف الطرائقي    -3 سع طرق وت ى ت ل الخرائطي إل ة التمثي سم عملي ه تق  وفي

ضها  ة لبع ه    . مكمل ستا وزمالئ ل بتري احثين مث ة بعض الب ذه الطريق تخدم ه د اس ) 1974(وق

 :  وهذه الطرق هي) . 1996(، وتبعهم من المولفين العرب السويدي ) 1976(وبافيتسيج 
.لنوعية طريقة األقاليم ا -1  

. طريقة المناطق النوعية  -2  

.طريقة الظواهر المتجهة  -3  

.طريقة خطوط الحرآة  -4  

.طريقة العالمات والرموز  -5  

 .طريقة النقاط  -6

 .طريقة الخرائط البيانية  -7

 .طريقة التدرج المساحي  -8

  .   طريقة خطوط التساوي -9
 

- :الوسائل المرتبطة بها فهي آاآلتيأما   
  .حديدوسيلة خطوط الت -1



  .وسيلة الشرح المباشر -2

  .وسيلة القياس واالتجاه -3

  .وسيلة العالمات الرمزية -4

  .وسيلة العالمات الهندسية البسيطة -5

  .وسيلة األلوان -6

  .وسيلة المساحات -7

  .64 وسيلة إعداد العالمات النوعية -8

 

   -:لغة الخارطة  : 3-1-3-2-2
شرية      وهي عبارة عن متغيرات بصرية تحمل خصائص ال                ة والب معالم الجغرافية الطبيعي

ا  ة وتميزه ى الظواهر الجغرافي شير إل ة وت اييس العلمي ، وهي مصنفة حسب األغراض والمق

رات   ات والك ات والمثلث دوائر والمربع ة آال كاًال مختلف ذ أش م ويأخ رات الحج شمل المتغي وت

ة        ومن المتغيرات األخرى القيمة وهي التي تشير إلى القيمة          . واألعمدة   ة من حيث آمي الرمادي

امق    ى الغ اتح إل ن الف درج م ة وتت ارئ الخارط ين ق ستوعبها ع ي ت ضوء الت ر . ال ذلك متغي وآ

ة           ة وأفقي ات عمودي ون ذات اتجاه وط  وتك ن الخط ة م واع مختلف ستخدم أن ث ت اه حي .  االتج

. وآذلك متغير البنية وهو ترآيب المتغير ونسيجه إذا آان فارغًا أم قاتمًا    

ى          ة عل ة الواقع واهر الجغرافي كل الظ دير ش ي تق م ف ل مه د عام ذي يع ون ال ر الل    ومتغي

ون    ذي           : الخارطة ، والل ى الطول الموجي للضوء ال دة عل ة المعتم ك الخاصية الفيزياوي هو تل

. يعكسه شيء ما ، ويتحدد اإلحساس البشري باأللوان من حيث آنة اللون وشدة اللون والقيمة    

-:زنة الخارطة موا : 3-1-4  
ه          ي عايواج س نلخرائط صميم م ر     أد الت ات وعناص ين مكون وازن ب ين الت ة تعي لة آيفي

داًء ة ، ابت ة آاف شروحات   الخارط يط بال ي تح ة ، واألطر الت اح الخارط كل ومفت م وش ن حج  م

.والعناوين التي تتضمنها الخارطة والمسوحات الملونة وغيرها  
                                             

 1987 تعداد حسب االوسط الفرات ظاتمحاف لسكان الجغرافي التزيع تباين ، السويدي اهللا عبد مصطفى - 64
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 39ص ، 1996



صمي   ي الت وازن ف كل               والت م وش ن حج داءًا م ة أبت ات الخارط ع مكون ة توزي و آيفي م ه

( الخارطة  Format ( ، وجدول المصطلحات  )  Legend واألطر التي تحيط بالشروحات  ) 

.، والعناوين التي تتضمنها الخارطة ، والمساحات الملونة وغيرها  

ستنكس  (د  من الرؤية البصرية لها ، وقد وجًاإن موازنة الخارطة تحقق نوع         Stinks  ( 

ضي 1979 شاهد يق صطلحات    % 84 إن الم ل الم ة ودلي ة الخارط ى هيئ النظر إل ه ب ن وقت م

ع آل عنصر       ا الخ مصمم لذلك يتطلب من     . والعنوان   ذآورة بحيث يق رطة توزيع العناصر الم

ة   سهيل رؤي سجام لت ن االن وع م ق ن ا يحق ة الخارطة بم ى لوح ه المناسب عل ه ومكان ي موقع ف

. د لهاالمشاه  

جانب مهم  بتعاد عن لخرائطي ، وعلى مصمم الخارطة اال     اوتعتمد عملية التوازن على خبرة         

ة ال    وهو عبارة عن احتواء الخارطة على عناصر من في خارطته وهو التشويه طبيعياً    الطبيع

-: اإلنسان وهو على نوعـين هما   وهذا النوع سببُهضرورة لها ، وقد يكون التشويه صناعيًا  

 . راسم الخارطة من خالل الطرق التي تم استخدامها في الرسم تشويه صناعي مصدرُه -1

 .   65 القارئ حيث يفهم على غير ما أراد به راسم الخارطة تشويه صناعي مصدرُه -2

ستمر في رسم                      اوبعد تخلص    ع عناصر الخارطة ي ذه المظاهر وضمان توزي لخرائطي من ه

ق عل د متف شكل جي ا ب ه وطباعته ا خارطت ي. يه و موضح ف ا ه رائط  آم      )12 ، 11، 10(الخ

          

 

)9(خارطة   

 تصميم غير جيد لعناصر الخارطة
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)10(خارطة   

 تصميم جيد لعناصر الخارطة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

)11(خارطة   

 منطقة الدراسة مطبقًا فيها توازن عناصر الخارطة

 
اس  1997ارطة محافظة صالح الدين اإلدارية لعام    وزارة الري ، مديرية المساحة العامة ، خ       : المصدر    ، مقي

  . 1 ,426000 :1الرسم 
 

 



 
-:تصنيف ومعالجة البيانات الجغرافية في الخرائط  : 2 -3  

    يعتمد إنشاء أي نوع من الخرائط على وفرة البيانات التي تخص ظاهرة ما وخارطة األساس         

رتبط      ، ويتم بعد ذلك اختيار طريقة مالئمة لعملية ا       م  جغرافي م لتمثيل ، ومن الواضح إن آل آ

ونحوها إلى أبعاد على الخارطة فإما أن       ) المكانية  ( بالمكان ، وحينما تختزل الكميات الجغرافية       

، وهذه ) ذو بعدين ( أو مساحة ) ذو بعد واحد    ( ، أو إلى خط     ) موضع فقط   ( يتحول إلى نقطة      

.يمثلها على الخرائط البيانات التي ينبغي على الخرائطي أن   

      -:أنواع البيانات الجغرافية  : 3-2-1

ة واخذت صورة                  يقصد بالبيانات هي الحقائق أو المعلومات التي تم جمعها حول ظاهرة معين

وعرف  . أرقام     Longley ى            (  البيانات بأنها     د إل تتألف من أرقام، نصوص، رموز، والتي تع

ويعطي مثال على ذلك بالحقائق الجغرافية الخام مثل      )  مضمون   حد ما حيادية وليس لها معنى أو      

القيم المخزونة التي تخزن ( وهناك من عرفها بأنها  . درجات الحرارة في مكان ووقت محددين         

-:والبيانات مقسمة إلى ثالث أنواع هي ) في قاعدة البيانات   

اط        -: البيانات النقطية    3-2-1-1 ا ارتب ساع              وهي البيانات التي له ا ات يس له اني ، فالنقطة ل  مك

ة          ات النقطي وم األساسي للبيان رد ، والمفه ة (وتوجد في موقع منف ز في    ) المكاني هو إدراك الترآي

ان                 ع أو المك ة           . موقع معين مهما آانت النظرة المجردة لمعنى الموق ع قري اء أو موق ر م ل بئ مث

اه في        الخ ، وفي هذا النوع من البيانات تستخدم متغيرات ال         ... حجم والقيمة الظلية والشكل واالتج

. بعض األحيان    

 يستخدم هذا النوع من البيانات على نطاق واسع في رسم تفاصيل    -: البيانات الخطية    3-2-1-2

دد الجوانب          ى            . الخارطة ، وان استعمالها متع ة عل ردات األساسية للرموز الخطي وتتضمن المف

ا ،          ا وإحجامه ل             اختالف أشكالها وألوانه شكل مث ة ال ة الخطي ل الظواهر الجغرافي ستعمل لتمثي وت

.األنهار والحدود والطرق    
 

 

 

 

   -:البيانات المساحية  3-2-1-3



ة               ات الكمي حيث  .          يستخدم رمز المساحة لتمثيل البيانات النوعية غير الكمية وآذلك البيان

ل في                ة     أن رموز المساحة النوعية تبين النوع فقط ، وهي تتمث ة مساحات الظواهر النوعي تغطي

اطق           ى من التي يراد إبرازها بتظليالت ورموز مساحية مختلفة مثل التظليل الرمزي الذي يدل عل

ة                ا طريق وعين منه ى ن ضًا وهي عل م أي ان الك ستخدم رمز المساحة لبي ذا وي ة ، ه ان الرملي الكثب

ارطة آثافة السكان والمحددة  المساحات المحددة بخطوط التساوي مثل التظليالت المتدرجة في خ      

ساحية                          ستخدم رموز م سبي حيث ت ع الن ة التوزي اني فهي طريق وع الث ا الن بخطوط متساوية ، أم

سياسية      ة أو ال دات اإلداري ل الوح ات مث ات والبيان ل الكمي ة لتمثي تخدام . متدرج ن اس ويمك

شكل                ا في ال ات ، آم ة        ، إال أ  ) 14(المتغيرات البصرية في آل أنواع البيان ى طبيع د عل ا تعتم نه

66.ومواقع المعطيات على الخارطة   

)14(شكل   

 أنواع البيانات الجغرافية

 
ات اإلحصائية لمحافظة صالح                      : المصدر بعض المعطي ة ل صديق مصطفى جاسم الدوري ، التمثيل الخرائطي والمعالجة البياني

  .59 ، ص2000امعة تكريت ، م ، قسم الجغرافية ، آلية التربية ، ج.الدين ، رسالة ماجستير ، غ

 

  -:أنواع القياسات اإلحصائية : 3-2-2
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ل         اليب التحلي ة ألس ة خاص ات أهمي طتها البيان اس بواس ي تق ة الت رق المختلف ل الط          تمث

.        اإلحصائي الكمي ، إذ أن لكل نوع من البيانات طريقة قياس خاصة بها    

ان              وعندما نتعامل من الناحية ا     ه       ) النقطة   ( لخرائطية مع المك والخطوط والمساحة ، فان

ع الجغرافي                  ة والتوزي زات المكاني ين الممي ان الظاهرة وهي التي تب من الضروري أن تحدد مك

اس     . والذي يعد أساسًا إليضاح الخارطة  رة نظم القي وم فك وتق Scaling Systems  ع  بتجمي

  -: نسبية وهي آاآلتياسمية ، ترتيبية ، فاصلة ، : البيانات إلى 

)  النوعي ( المقياس االسمي  : 3-2-2-1 Nominal Scale : -  
ة أو                      اييس يضم قياسات ثنائي وع من المق ذا الن          هي تشمل قياسات خصائص الظاهرة وه

م     : ثالثية ، مثل قياس نوع التربة        ة رق ة الطيني ، ) 1(طينية أم رملية في منطقة ما ، تعطى للترب

ة ا رقم والترب ة ال رقم  ) 2(لرملي ا ال ى له ة فتعط ة أو رملي ن طيني م تك فر(، وإذا ل ) .         ص

فاتها        اس ص ى أس رات عل صنف المتغي ه ي صنيفي ألن اس الت ا بالمقي اس أحيان ذا المقي سمى ه وي

حاري ،                شائش وص ات وح ات غاب ى نبات صنف إل ة ت ات الطبيعي ل النبات صها ، مث وخصائ

ة ا      دقيق               آلها ال تحمل الكمي ددي ال ل الع ستخدم    لتصنيف         . لتي يمكن إخضاعها للتحلي وهي ت

ة                      ين الغاب ة ،أو ب ين مراآز المحافظة والقضاء والناحي الظواهر الجغرافية نوعيًا ، مثل التمييز ب

.والمرعى   

المقياس الترتيبي   : 3-2-2-2 Ordinal Scale : -     
صها    سب خصائ ة بح ات المرتبي رف بالبيان يم             تع اء الق ق إعط ن طري ات ع ي فئ أو ف

ا من    ة م ى منطق ساقطة عل ة األمطار ال ل آمي ة ، مث ا تدريجي ا أو أرقام رات رتب األصلية للمتغي

ن  75-125 ، 25-75 ر م ار           175 ، أآث ا أمط سقط عليه ي ت ة الت ي للمنطق ث تعط م ، حي  مل

ن  ل م رقم 25أق م ال ار ) 1( مل ا أمط سقط عليه ي ت ة الت ن ، والمنطق ر م م             175أآث  مل

) 4(الرقم   

ا                دين وتمثيله وقد استخدم الباحث هذا المقياس في تصميم بيانات سكان أقضية محافظة صالح ال

ة     ذه الدراس ي ه رائط ف ى الخ دن       . عل ي الم ات ف ان االختالف اس لبي ذا المقي ستخدم ه ذلك ي وآ

رة طة ، الكبي صغيرة، المتوس ر للف . ال اس يظه ذا المقي ي ه ن  وف ق ع ابق ينبث ب س ات ترتي ئ



سام  ى وضعها في أق ساعد عل ا ي ات في الظاهرة مم ين االختالف ي تع سها فهي الت ات نف المعلوم

.مختلفة وبالتالي وضع البيانات في مراتب منظمة أو درجات على وفق نظام معين   

) الفترة ( مقياس الفاصلة : 3-2-2-3 Interval Scale : -  
(  يعكس القيم األصلية للظاهرات في شكل فئات لها أطوال                          وهو المقياس الذي  

ة           ) أو فترات    أن آل          . فيما بينها ، آأعمار السكان في فئات السن المختلف اييس ب ذه المق ز ه وتتمي

ين المشاهدات                           ات ب ا إن االختالف د الدراسة ، آم سبة لظاهرة قي ا بالن ة خاصة به مشاهدة لها قيم

ل النموذجي          المتتالية قد تتب   ة والمث اين ، وتتصف بيانات هذا المقياس بأن لها نقطة صفر اعتباطي

ثال                      ايتي ، فم وي والفهرنه ا باستخدام درجات الحرارة المئ لبيانات هذا القياس التي يحصل عليه

. يعني الصفر آنذاك أن الحرارة ال توجد إطالقا  

المقياس النسبي   : 3-2-2-4 Ratio Scales :-  
و ة                        ه ا درج ون فيه ي تك سبي والت اس ن ى مقي اس عل ي تق رة الت اييس الفت ن مق وع م  ن

(صفر المقياس ذات قيمة حقيقية  True Zero النظر          )  يس ب يم ل ين الق ، ويمكن أن تقارن ب

ل        ى تحلي ات إل ل البيان ن تحلي سها ويمك يم نف ة الق ن بمقارن ط ولك ا ، فق ا بينه ات فيم ى االختالف إل

ي  تقرائي ( لفظ ي + اس ي ) قياس ل آم صائي ( ، وتحلي ي + إح ل          ) رياض ، وتحلي

شكل             . -) خرائط  + أشكال بيانية   ( آارتوآرافـي   اييس اإلحصائية في ال واع المق ل أن ويمكن تمثي

) .15(رقم   

 
 

 

 

 

 

 

)15(شكل   

 مستويات القياس



 
ل الخرائطي والمع           : المصدر    دوري ، التمثي ات      صديق مصطفى جاسم ال بعض المعطي ة ل الجة البياني

ة تكريت ،       .اإلحصائية لمحافظة صالح الدين ، رسالة ماجستير ، غ         ة ، جامع ة التربي ة ، آلي سم الجغرافي م ، ق

  .62 ، ص2000

 

اح              :         ستنتج مما سبق     إن لرسم الخرائط قواعدُه وأرآانُه التي ال بد من االلتزام بها مثل مفت

شمال        الخارطة والمقياس واإلط   اه ال ا        ...... ار والحدود واتج ى مصمم الخارطة حفظه خ ، فعل ال

.وااللتزام بها لكي تكون الخارطة مطابقة للقواعد المتعارف عليها  67 
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 : االساليب الكمية المستخدمة لقياس شكل المحافظة -3-3

 :تمهيد 

بها حدود مرئية او غير تتوزع على سطح االرض وحدات مساحية متباينة التي تحيط 

او حدود واضحة ) االقضية والنواحي ( مرئية آالحدود االدارية بين الوحدات االدارية 

المعالم تحدد نطاقات تظهر آخطوط على الخريطة مكونة شبكة او اآثر من شبكات الحدود 

مطا التي تقسم الخريطة الى خاليا مختلفة في المساحة والشكل ، الن الشكل يعد خاصية ون

مكانيا يمكن تطبيقه على آثير من التوزيعات الجغرافية فان الجغرافي مطالب بان يكون 

قادرا على وصف وتحليل وتعليل واآتشاف العالقات المكانية لهذه االشكال لبيان خاصيتها 

من االندماجية واالستطالة وهذا يتطلب استخدام بعض المقاييس التي تكشف هذه الخاصية 

  :ومنها مايلي 

 

  : Length – Breadthنسبة الطول الى العرض  : 3-3-1

تعد نسبة الطول الى العرض من ابسط المقاييس التي تتعرف بها على مدى اندماج الشكل 

( الجغرافي لمنطقة ما عن طريق المسافة بين ابعد نقطتين تقعان على المحيط الخارجي 

 الشكل ) حدود 

بعد مسافة بين نقطتين على محيط الشكل الخارجي أي ان هذه الطريقة تقوم على تعيين ا

من خالل المستقيمين الواصلين بينهما ، يمكن تحديد اقصى طول للشكل ، واقصى عرض 

) 3(سم على الخارطة مثال ، واقصى عرض ) 6(له ، وبالتالي فاذا آان اقصى طول يبلغ 

قيقية وقسمتها ، او يمكن سم ، فانه يمكن تحويل هذه القيم تبعا لمقياس الرسم الى اطوال ح

 ، وآلما آان الناتج بعيدا عن الواحد 2 = 3 ÷ 6استخدام هذه االطوال مباشرة فتقسم 

، والدائرة ) 1(الصحيح اشار الى انحراف الشكل عن االندماج ، فالمربع ينتج عنه الرقم 

 ..  .وهكذا ) 2(ايضا ، والمستطيل الذي يبلغ طوله ضعف عرضه يعطي الرقم ) 1(الرقم 

، وفيه ) 16الشكل ( فمثال اذا آانت لدينا منطقة ما تاخذ شكال معينا على النحو المبين في 

تبدو النطقتين أ ، ب أبعد نقطتين على محيط الشكل ، ومن خالل الخط الذي يصل بينهما 

للشكل ، وبالتالي فان النقطتين ج ، ء يمثالن ) اقصى طول(يمكن تحديد المحور االآبر 



تين في االتجاه العمودي على اتجاه أ ، ب ، وبذلك فان الخط الواصل بينهما يمثل ابعد نقط

 للشكل وبالتالي يمكن حساب ) اقصى عرض(المحور االصغر              

 آيفية حساب نسبة الطول الى العرض آمقياس للشكل) 16الشكل          ( 

 

 

 

 

 

  =   =                  نسبة الطول الى العرض 

 :وآما يلي ) 12خريطة ( وبتطبيق هذا المقياس على خارطة محافظة صالح الدين  

 

  
  1,06  = 12.3/11.6 =                                                     =المقياس 

 



عدد صحيح ، فان شكل ) 1( النتيجة اآبر من 

 محافظة ياس رسم خارطةالمحافظة غير مندمج ، او يمكن تحويل هذه القيم تبعا لمق

 : صالح الدين إلى أطوالها الحقيقية في الطبيعة وقسمتها على النحو االتي 

 =       المقياس حسب مقياس الرسم 

 

               

         =12.3×23 / 11.6×23  = 282.9 / 266.8      =    

1,06  
 

 

 



 
 

بيرة المساحة ، اذا اليحقق قدرا ويعاب على هذا المقياس ان استخدامه في المناطق الك

آبيرا من الدقة في توضيح خاصية االندماج لالشكال الجغرافية ذات المساحة الكبيرة 



الفتراضه تسطح االرض وعدم آرويتها ، آما انه اليصلح آثيرا لالشكال التي تتميز 

 غير آثيرة ، حيث انه يعطينا في هذه الحالة نتائج) انحناءات حادة(حدودها بنتوءات 

 . واقعية  

وقد استخدم مقياسا اخر لالندماج يعتبر اآثر دقة من مقياس نسبة الطول الى العرض ، 

 : ويحسب بالطريقة االتية ) دليل االندماج ( ويسمى بمقياس 

 
 = دليل االندماج 

 

للشكل الدائري ) 1(وتتراوح قيمة هذا الدليل بين 

صفر الذي يدل على ادنى درجات االندماج الذي يشير الى اقصى درجات االندماج ، وال

لشكل الوحدة المكانية ، وعند تطبيق هذا المقياس على شكل خارطة محافظة صالح الدين 

 : وآما يلي ) 13خريطة (

 = دليل االندماج 

 

 ط2نق / 23714= دليل االندماج 
      نستخرج مساحة اصغر دائرة تحيط بشكل خارطة محافظة صالح الدين              

6,5×6,5×3,142 = 132,74  

     

         178,65  =  23714/132,74=   دليل االندماج 

 

 لتحويلها إلى آيلومترات                      67.69 = 0.51مقياس الرسم × 132.74

   67697,400= 1000×67.69نضرب  

  0,35    = 67697,400 / 23714=   دليل االندماج 



   

 
 

 



أي متوسط االندماج (   ان شكل خارطة محافظة صالح الدين بعيد عن الشكل الدائري 

ويعاب على هذا المقياس ايضا انه اليصلح مع الوحدات المكانية آبيرة المساحة ) تقريبا 

الفتراضه تسطح األرض ، أي انه الياخذ في اعتباره آروية األرض ، بالتالي فانه ال 

م إال للوحدات المكانية الصغيرة المساحة آالمناطق أو األحياء السكنية يطبق أو يستخد

ألحدى المدن خالل فترات زمنية مختلفة مقاسا مدى توسع هذه الوحدات أو األحياء 

 لفترات زمنية  

 

  : Pounds scaleمقياس باوندز  : 3-2

يس احد المقاي) pounds 1963 (1963يعتبر المقياس الذي وضعه باوندز عام 

بان اقصر ( اإلحصائية لوصف اإلشكال المساحية على أساس الحقيقة الهندسية التي تقول 

، وبعبارة )  هو محيط الدائرة – مع تساوي المساحة –محيط لإلشكال المساحية المنتظمة 

أخرى لو أتينا بمثلث ومربع وشكل سداسي األضالع ودائرة بنفس المساحة ، فان طول 

وقد استخدم باوندز هذا المقياس في الجغرافية . مثلث حتى الدائرة المحيط يتناقص من ال

السياسية للتعرف على درجة اندماج الدولة من ناحية شكلها ، أي معرفة العالقة بين 

 ) .shape indexمؤشر الشكل  ( الحدود الخارجية للدولة ومساحتها ، وأطلق عليه اسم 

 : ويحسب هذا المقياس بالصورة آالتية 

 
 =   قياس باوندز للشكل م

 

 
 = أو مقياس باوندز للشكل 

 

 :                    وعند تطبيق هذا المقياس على شكل خارطة محافظة صالح الدين نجدما يلي 

   



  آم926، 720=  بما ان محيط شكل محافظة صالح الدين 

  2 آم23714= وان مساحة المحافظة 

 = دين مقياس باوندز لشكل محافظة صالح ال
 = 0.0391  

وآلما زاد طول محيط الشكل او الحدود الخارجية للوحدة المكانية بالنسبة للمساحة ، آلما 

 . دل ذلك على عدم اندماج الشكل او الوحدة المكانية والعكس صحيح 

 : وقد طور باوندز مقياس الشكل بصورته السابقة الى صورة يعبر عنها مايلي 

 
 = مقياس باوندز 

 

 

طبيق هذا المقياس على شكل خارطة محافظة صالح الدين من واقع البيانات فنجد وبت

 :مايلي 

 
 = مقياس باوندز 

 

 

 محيط الدائرة ذات المساحة المساوية لمساحة محافظة صالح الدين 

2×3.142    ×23714 ÷ 3.142 =   

6.284      × 7547.42 

6.284 × 5.875 = 545.928  

 



 = مقياس باوندز 

 = 

 =169.75 

 

ويشير هذا المقياس الى ان الشكل ليس بقريب من الشكل الدائري الذي يتصف باالندماج 

، % 100وتزداد القيمة بعيدا عن ذلك ، أي اآبر من % 100ستنتج عنه قيمة تقترب من 

آلما ابتعد الشكل المقاس عن الشكل الدائري ، أي ان شكل خارطة محافظة صالح الدين 

 يئة االندماج غير مندمج او س

 : وتواجه مقياس باوندس للشكل صعوبتان 

 انه بالرغم من سهولة حساب طول محيط ومساحة أي شكل ، أي شكل هندسي •

الجغرافية غير المنتظمة ) االشكال(متعارف عليه اال انه من الصعب حساب ذلك للوحدات 

المصادر في شكلها ، على انه يمكن الحصول على مساحة الوحدات الجغرافية من 

خاصة في حالة الوحدات االدارية ، اال انه اليمكن قياس ) السجالت الحكومية ( الرسمية 

طول الحدود المحيطة بالوحدة غير المنتظمة في شكلها بدقة آبيرة بسبب آثرة تعرجات 

الحدود في بعض االحياء خاصة اذا آان قياسها على الخرائط ذات مقياس رسم مختلفة ، 

 دي الى الحصول على نتائج متباينة االمر الذي يؤ

آيلو متر ، ميل ، متر ، ياردة ( ان قيمة هذا المقياس تتاثر بوحدة القياس المستخدمة •

من نحية ، آما تتاثر بمدى آبر او صغر مساحة الشكل المراد قياسه من ناحية ) الخ ... 

الصغيرة حتى اذا تم أخرى ، فمثال نالحظ الدائرة الكبيرة تعطي قيمة مختلفة عن الدائرة 

قياس محيط ومساحة آل منهما بنفس وحدة القياس ، وعلى العكس من ذلك اذا آانت لدينا 

دائرتين متساويتين في طول المحيط والمساحة ، فان قياسهما بوحدات قياس مختلفة سينتج 

عنه قيم مختلفة ، وبعبارة اخرى ان قيمة مقياس الشكل ليست مستقلة عن وحدات القياس 

 . لتي يقاس بها محيط ومساحة الشكل او بالحيز المطلق للشكل قيد القياس ا

ومهما يكن من امر فان استخدام طول حدود الشكل او المحيط آطرف في حساب مقياس 

وهو ما اخذ على المقياس . الشكل يجعل هذا المقياس اآثر حساسية لتعرجات المحيط 



آأساس لوصف الشكل بما يتضمنه من ) يط المح( آمقياس يعتمد اساسا على طول الحدود 

خطورة التعميم التي يمكن ان تغير من الحقائق المؤآدة والثابتة حتى بمجرد النظر الى 

الشكل ، وعلى هذا االساس نجد ان آثرة التعاريج في الحدود قد تغير من قيمة المقياس 

آما في الشكل  ) أ ، ب  ( بالزيادة او النقصان ، فمثال اذا نظرنا الى الوحدتين المكانيتين

17( 

ال

 آثرة تعرج حدود الشكل وتاثيرها على نتيجة مؤشر باوندز لوصف الشكل) 17(شكل 

 

 

 

 

 

، الن شكل ) ب ( اآثر اندماجا من شكل الوحدة ) أ (  فاننا نتوقع ان يكون شكل الوحدة 

مقياس الشكل نجد ان الوحدة االخيرة ابعد آثيرا عن الشكل الدائري ، ولكن اذا قمنا بتطبيق 

مما ) أ ( اآثر اندماجا من شكل الوحدة ) ب ( العكس هو الصحيح ، أي ان شكل الوحدة 

 .يكون على اختالف الواقع الذي يؤآد مجرد النظر المطلق الى شكل الوحدتين 



ولكن هذه الصعوبات في استخدام مؤشر باوندز للشكل فانه اليعد من اساليب قياس الشكل 

تي تستخدم بكثرة في االبحاث الجغرافية ، االمر الذي ادى الى تعديله واحالله الشهيرة ال

 هما )  18شكل  ( بمقياسين اآثر مباشرة في التحديد وقياس شكل الوحدات المكانية 

 

 المؤشرات المعدلة لمقياس باوندز لوصف الشكل) 18( الشكل 

 
 363راضي ص  من عمل الباحث باالعتماد على ابو :         المصدر 

 

 

 

 

 = المعدل للشكل ) أ ( مقياس باوندز 

 = 

 

 



 
 = المعدل للشكل ) ب ( مقياس باوندز 

 =    

 

 

وآالهما يعطي نتائج تدل على ان الشكل يكون في حالة االندماج الكامل اذا آانت قيمة 

ى ان دل عل) 1(من ) ب ( او ) أ ( ، وآلما اقترب قيمة المقياس  ) 1( المقياس تساوي 

واقتربت من الصفر آلما دل ) 1(الشكل قريب من الشكل الدائري ، وآلما بعدت القيمة عن 

 . ذلك على ابتعاد الشكل المقاسي عن الشكل الدائري 

 : ويمكن تطبيق الطريقتين على شكل خارطة محافظة صالح الدين وآما يلي 

 

 = المعدل لشكل محافظة صالح الدين ) أ ( مقياس باوندز •

 

 =         او                      

  2 آم23714= مساحة الشكل 

 πr 2= المساحة 

23714 = 2 πr 

 =     نق ֶ

        =    

    

  آم نصف قطر الدائرة المساوية لمساحة الشكل 86,9= نق  7547,422=      نق

  3,7=   على الخريطة 



    

  سم على الخارطة 6,5=               = 

 
 

( آما في . سم ) 6,5(سم على خارطة محافظة صالح الدين دائرة نصف قطرها نر

 )8الخريطة 

 سم حيث تكون 4,5= نصف قطر اصغر دائرة تحيط بالشكل من الخارج = المقام 

 . تغطي على اآبر قدر ممكن من مساحة المحافظة 

 =         لشكل المحافظة ) أ (  مقياس باوندز 

 افظة غير مندمج  أي ان شكل المح1,4= 

 

 
 = المعدل للشكل ) ب ( مقياس باوندز 

 

 
                  او                   

سم ) 6,5(لشكل المحافظة ، نرسم دائرة بنصف قطر ) ب(وعند تطبيق مقياس باوندز 

 سم التي 3,4تغطي معظم مساحة المحافظة من الداخل ، ثم نرسن نصف قطر دائرة 

 الخارج ، وآما يلي تحيط المساحة من 

 
 = المعدل لشكل المحافظة ) ب(مقياس باوندز 

 ) 14،15خريطة ( أي ان شكل المحافظة غير مندمج 1,9= 



 

  : miller scaleمقياس ميلر  : 3-1-3

يقوم مقياس ميلر الذي يصف اشكال الوحدات المكانية على اساس نسبة مساحة الوحدة 

) حدود( مساحة الدائرة التي يساوي محيطها محيط المكانية التي يراد قياس شكلها الى

 الوحدة المكانية ، وذلك آنسبة مئوية ، أي ان 

 
 =    مقياس ميلر للشكل 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
ويشبه هذا المقياس الى حد آبير مقياس باوندز المعدل ، اال ان قيمة مقياس باوندز ال 

ا تقل عن ذلك حتى انها قد تصل الى في حالة االندماج الكامل ، ولكنه) 1,-(تتجاوز الرقم 

 . الصفر في حالة انعدام االندماج  



 : ويمكن تطبيق هذا المقياس على شكل خارطة محافظة صالح الدين وعلى النحو االتي 

 
 = مقياس ميلر لشكل محافظة صالح الدين 

                                               
 =           

 

 

 = رة التي محيطها يساوي محيط الوحدة المكانية مساحة الدائ

  r2×3,142×2=  المحيط ֶ

  926,720 = 2×3,142×r2  

            

r= 

    r =                                                     =  r    = 147.56 =     12,14                

 

 

  236.3     = 0.51×م  آr 2π =    ×π    =    463.36= المساحة 

 

  آم نفس مساحة شكل المحافظة 926.720 = 2×463.36



 
 =   مقياس ميلر للشكل 

    = 

 = 

 =42.2 

 

 

 

   : Boyce – clarck scale آالرك –مقياس بويس  : 3-1-4

يعتمد هذا المؤشر في قياس ووصف اشكال الوحدات المكانية على معادلة تتراوح نتائجها 

ويمكن . بغض النظر عن شكل المنطقة المدروسة او مساحتها  ) 175 –صفر (بين 

 : صياغة المعادلة رياضيا آما يلي 

 
  - 100× مجـ  ) = م ب ك( آالرك –مقياس بويس 

 

 

 : حيث ان 

 مقياس بويس آالرك للشكل : م ب ك 

 طول نصف قطر الواحد : ر        

 مجموع اطوال عدد من انصاف االقطار : مجـ ر  

 عدد انصاف االقطار        : ن

 )  . القيمة المطلقة(عالمة رياضية تعني بغض النظر عن االشارة او          : 

والمشكلة االساسية التي تواجه هذا المقياس لوصف الشكل هي تحديد الموقع داخل الشكل 

 والذي منه يبدأ رسم االشعة نصف القطرية صوب حدود او محيط الشكل وقد اقترح بويس

  للوحدة center of gravity)) مرآز الثقل (( وآالرك استخدام المرآز المتوسط او 



او ان تؤخذ مرآز الوحدة المكانية او المدينة او االقليم او العاصمة آنقطة وسط . المكانية  

 . نظرا الهميتها الجغرافية في قياس مدى اندماج الوحدة المكانية 

 : اب هذا المقياس فيما يلي وبصفة عامة يمكن تلخيص خطوات حس

 يحدد مرآز الشكل •

ترسم مجموعة من انصاف االقطار التي تبدا من مرآز الشكل لتلتقي بمحيطه ، •

على مدى تعقد الشكل ، ولكن آلما آانت اآثر عددا ادت الى نتيجة اآثر ) عددها(ويعتمد 

ن آل نصف قطر شعاعا نصف قطر لتكون الزاوية الفاصلة بي) 16(دقة اذ يمكن استخدام 

 درجة ، ومن المفضل ان تكون قيمة الزاوية رقما دائريا يبدا 22.5=16÷360: واخر

) 8(او استخدام ) 19( بنصف قطر     او خمسة لسهولة قياسها ، آما في الشكل 

 ) .45(اشعاعات من مرآز الوحدة االدارية لتكون الزواية الفاصلة 

 

  ) 19(  الشكل 

  آالرك- بويس قياس معامل الشكل عند

 

 John Campbell  p .p. 194-195عن : المصدر 

 



 ...) سم ، بوصة ، الخ (يقاس طول نصف القطر باي وحدة قياس •

تحسب نسبة مايسهم به طول نصف القطر الى مجموع اطوال انصاف االقطار آلها ، •

 ، اذا قسمت على المجموع الذي يساوي 7) = 4(فمثال طول نصف القطر رقم شعاع 

  % 5.78تكون النتيجة ) 100( وضربت في 12.1

 تحسب النسبة المتوقعة لطول آل شعاع من المجموع الكلي للنسبة المئوية •

=    فان النسبة المتوقعة لكل شعاع هي ) 16(الطوال االشعة ، بما ان عدد االشعة هو 

ية لالشعة تمثل نسبة                    وهذا يؤدي بنا الى القول بان هذه النسبة المتساو6.25

اسهام آل شعاع لمجموع اطوال االشعة التي تقسم الشكل المراد قياسه آما لو آان يشبه 

 ) 4(الدائرة آما في الجدول 

 

 ) 4(جدول رقم 
  آالرك لقياس الشكل–يبين طريقة بوسي 

 
رقم نصف 
 القطر

نسبة طوله  طوله
 %الحقيقي 

نسبة طوله 
 %المتوقع 

 الفروق

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

 

 
1.3 
0.7 
0.8 
0.7 
0.8 
1.0 
0.9 
1.0 
1.1 
0.2 
0.1 
0.5 
0.6 
0.8 
0.8 
0.8 

 
10.75 
5.78 
6.62 
5.78 
6.62 
8.26 
7.34 
8.26 
9.09 
1.65 
0.82 
4.13 
4.95 
6.62 
6.62 
6.62 

 
6.25 
6.25 
6.25 
6.25 
6.25 
6.25 
6.25 
6.25 
6.25 
6.25 
6.25 
6.25 
6.25 
6.25 
6.25 
6.25 

 
4.50 
0.47 
0.37 
0.47 
0.37 
2.48 
1.18 
2.48 
2.84 
4.60 
5.43 
2.12 
1.30 
0.37 
0.37 
0.37 



 29.70 100 100 12.1 المجموع

 51عن عيسى علي ابراهيم ص : المصدر 
 

 

 

 

يحسب الفرق بين النسبة المئوية الحقيقية لطول الشعاع والنسبة المتوقعة طول نفس •

                          0.37 = 6.25 – 6.62الشعاع ، فمثال يكون الفرق للشعاع الثالث عبارة عن 

 . وهكذا  ... 0.47- = 6.25-5.78وللشعاع الرابع 

هو قيمة بويس ) 29.70(تجمع الفروق مع اهمال اشارتها الجبرية ليصبح مجموعها •

 . آالرك لوصف الشكل قيد البحث  

 آيف يمكن تغيير قيمة المؤشر لوصف الشكل ؟ : والسؤال الذي يتبادر للذهن هو 

دم وجود فروق بين اطوال فاذا آانت النتيجة صفر فان الشكل يكون دائريا ، معنى ذلك ع

والرقم ) مربعا(آان الشكل ) 12(الفعلية او المتوقعة النصاف االقطار ، واذا بلغ الرقم 

و ) نجمي(آان الشكل ) 25(، والنتيجة المعادلة ) معين(ان الشكل في حالة ) 18(

حتى تصل النتيجة ) مستطيال(آان الشكل ) 28(المستطيل الذي يبلغ طول ضعف عرضه 

 )20(فان الشكل عبارة عن خط مستقيم آما هو واضح في الشكل ) 175(الى 

  آالرك-دالئل قيم معامل الشكل عند بويس ) 20(الشكل 

 
 John ampbell p.194عن : المصدر 



وعند تطبيق هذا المقياس على خارطة محافظة صالح الدين يتبين ان شكل المحافظة 

ويمكن اعتبار ) 3.35(ل النجمي بفارق والشك) 3.65(قريب بين الشكل المعين بفارق 

وهذا ) 5(والجدول  )  16( آما في الخارطة )  . معين(شكل المحافظة قريب من الشكل 

يدل ان لمرآز المحافظة يتوسط تقريبا ماعدا قضائي الشرقاط والطوز أضيفتا عند اعالن 

  . 1976محافظة صالح الدين رسميا في عام 

 

 



 
 

 

  آالرك لشكل المحافظة–ساب مقياس بويس طريقة ح) 5(جدول رقم 



 
النسبة المئوية لطول  )سم(طول الشعاع  رقم الشعاع

 الشعاع الحقيقي

النسبة المئوية لطول 

 الشعاع المتوقع

القيمة المطلقة للفرق 

بين القيم الحقيقية 

 والمتوقعة

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

2.5 

2.3 

4.9 

4.1 

4.8 

3.6 

5.3 

4 

7.93 

7.30 

15.55 

13.01 

15.23 

11.42 

16.82 

12.69 

12.5 

12.5 

12.5 

12.5 

12.5 

12.5 

12.5 

12.5 

 

-4.57 

-5.2 

3.05 

0.51 

2.73 

-1.08 

4.32 

0.19  

 

  من عمل الباحث باالعتماد على خارطة محافظة صالح الدين :المصدر 

 

على الرغم من هذا المقياس تم استخدامه في العديد من الدراسات الجغرافية ولقد تم اعادة 

 ، اال انه يعاني من ثالثة مصادر من الغموض  ) Cerny 1975سيرني (لنظر فيه من قبل ا

 لم يتم اعطاء توجيه على تحديد موقع النقطة المرآزية ، وان معظم الباحثين استعملو :اوال 

مرآزشكل الجاذبية ،ويفضل استخدام نقاط االسناد مثل مرآز المدينة او المدينة الرئيسة في 

 . البالد 

يكون اختيار عدد االنصاف االقطار مهما ، حيث ان القليل منها يجعل الدليل مفتوحا : ثانيا 

( واآثر تاثيرا من النقاط المتطرفة على المحيط ، ويصبح عمل الحساب مفرطا ، برهن 

) 22.5( آالرك استخدم اصال سته عشر شعاعا بدرجة –ان اختيار بويس ) Cernyسيرني 

 .فترة آل وسط معقول 

 من الواضح ان عدد آبير من االشكال المرئية المختلفة تمام يستطيع اعطاء نفس :ثالثا 

القيمة حتى اذا قيدنا انفسنا بنفس المساحات الستة عشر ، وان قيمة الدليل قد تكون نفسها ايا 

آان النظام المستخدم فقد تستطيع انتاج اشكاال مختلفة من نفس الدليل بمجرد اعادة ترتيب 



شعة ، وعمليا هذا اليبدو بانهن يشكل مشكلة خطيرة جدا ، المهم هنا هو الضمان بان أي اال

 تشبيهات شكلية تستخدم هذا الدليل تتضمن جميعها تماما نفس االختيار للمرآز وعدد االشعة  

 اليمتلك تطابق الواحد مقابل الواحد مابين قيمته وشكل الهيئة ، هذا يعني بان االشكال :رابعا 

 ) 18الشكل (آما لوحظ في ) فهرست(مختلفة يمكن ان تمتلك نفس قيمة الدليل ال

 

   : Bungy scale  مقياس بنجي 3-1-5

يتميز مقياس بنجي لوصف الشكل بانه يقيس االشكال الشاذة او السيئة االندماج بدرجة آبيرة 

 قبل اجراء رسم من الدقة آما انه اليحتاج في تطبيقه لتعيين نقطة مرآزية او مرآز متوسط 

االشعة نصف القطرية والتي يتطلبها مؤشر بويس آالرك ، اال انه اآثر صعوبة وتعقيدا في 

 التطبيق  

وان مقياس بنجي لقياس الشكل اليعتمد على المساحة ، وانما  على مجموعة من القياسات 

ا ، للمسافة الماخوذة من قيم موضوعة بشكل منظم على محيطات االشكال لغرض دراسته

فاذا آانت . هنا يجب استخدام نفس العدد من القيم لجمع االشكال المتضمنة في الدراسة 

تكون ذات احجام مختلفة بعد انشاء القيم والمسافات القياسية ، آما في االشكال المقاسة يمكن ان 

 ) 21(الشكل 

 )21(الشكل 

 دةقياس المسافات لمقياس بنجي لكل مسافتين وثالث مسافات آل على ح

 
 John Campbell  p.193عن : المصدر 



فقد تم قياس مسافات الخطوط المستقيمة االقصر مابين االزواج المختلفة للقيم لكل شكل ، فقد 

والقياسات مأخوذة في اتجاه واحد باتجاه ) يمكن استخدام أي قمة(تم اختيار رقمه للبداية 

المسافة المقاسة االولى تكون عقرب الساعة حول المخطط مع االخذ بنظر االعتبار ان 

 مابين قمة البداية وجارتها 

 : وتقوم طريقة بنجي لحساب مؤشر الشكل على اساس القاعدتين االثنين 

بعدد من االضالع المتساوية ) polygon( يمكن تحويل أي شكل مقفل الى شكل مضلع •

 . في الطول الذي سيختلف بالطبع ، من شكل الى شكل اخر 

مسافة بين رؤوس المضلع تحسب على اساس جمع آل مسافتين على حدة ،  اذا آانت ال•

ثم تربيع مجموع المسافتين ، وآذلك اذا حسبت على اساس جمع آل ثالث مسافات على 

... وهكذا اذا اخذنا آل اربعة مسافات على حدة .... حدة وتربيع مجموع المسافات الثالثة 

 . اميع التي تحدد شكل المضلع الخ ، فانه سيتكون لدينا مجموعة من المج

ولتطبيق مقياس بنجي لخارطة محافظة صالح الدين ، في هذه الحالة تحول حدود المحافظة 

أضالع متساوية في طولها وتكافئ مساحتها مساحة محافظة ) 18(الى شكل مضلع له 

افات صالح الدين ، ثم يرسم المضلع فوقها ، ثم تبدا بعد ذلك بحساب مجموعة مجاميع المس

بين رؤوس المضلع آل مسافتين على حدة ثم تربع وآل ثالث مسافات على حدة ثم تربع ، 

 ) .17،18،19( والخرائط ) 6(آما هو مبين في الجدول 

 : وتواجه عملية تطبيق مقياس بنجي للشكل صعوبات عدة هي 

مكافئ صعوبة تحديد عدد اضالع المضلع الذي يحول اليه شكل المنطقة المراد قياسه وال•

 . له في المساحة 

ان االشكال الكثيرة التعاريج تحتاج الى مضلعات آثيرة االضالع ، وهذه  بالتالي سينتج •

 . عنها مجموعات آبيرة من المجاميع المطلوبة لوصف الشكل 

ان آثرة اعداد مجموعات هذه المجاميع للمضلعات المتعددة االضالع سينتج عنه •

 . اميع لوصف الشكل صعوبة تفسير وتحليل هذه المج

 

 



 )6(جدول رقم 

 طريقة حساب مؤشر بنجي للشكل

قياس آل ثالث مسافات على ح قياس آل مسافتين على حدة بين  التوصيل

 مربع المسافة )سم(المسافة  رؤوس المضلع

التوصيل بين 

مربع المس )سم(المسافة  رؤوس المضلع

3،1 3,7 13,69 4،1 5,7 32,49

4،2 4 16 5،2 3,2 10,24

5،3 2 4 6،3 3,3 10,89

6،4 4 16 7،4 6 36 

7،5 4 16 8،5 5,8 33,64

8،6 4 16 9،6 4,9 24,01

9،7 2,9 8,41 10،7 4,1 16,81

10،8 4 16 11،8 5,7 32,49

11،9 4 16 12،9 5,9 34,81

12،10 4 16 13،10 6 36 

13،11 4 16 14،11 5,6 31,36

14،12 3,6 12,96 15،12 4,3 18,49

15،13 3,5 12,25 16،13 5,4 29,16

16،14 3,6 12,96 17،14 5,4 29,16

17،15 3,5 12,25 18،15 2,5 6,25

18،16 2,4 5,76 1،16 4,2 17,64

1،17 3,8 14,44 2،17 5,7 32,49

2،18 3,9 15,21 3،18 5,3 28,09

460,02 89  239,93 64,9 المجموع

 )13،12(ث باالعتماد على الخارطتين من عمل الباح: المصدر

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

  : Cole scale مقياس آول 3-1-6



ينسب مقياس آول لوصف الشكل مساحة الوحدة المكانية الى مساحة اصغر دائرة تحيط او 

 : تطوق حدود الوحدة االدارية من الخارج ، ويعبر عنه بالمعادلة االتية 

 
 =           مقياس آول للشكل 

 

 

  2ط ق/  م 4= و  ا

 

 : حيث ان 

 مساحة الوحدة المكانية = م 

 هي النسبة الثابتة التقريبية = ط 

 قطر الدائرة التي تحيط بالوحدة المكانية او تطوقها من الخارج = ق 

وآلما تقارب مساحة الوحدة المكانية من مساحة الدائرة التي تحيط بها آلما قرب شكل 

وبذلك فان قيمة هذا المؤشر تتراوح بين الصفر في االشكال الوحدة من الشكل الدائري ، 

 في االشكال الدائرية او الكاملة االندماج ، ويعتبر هذا المقياس 1.-غير المندمجة        الى 

من اقل المقاييس البسيطة لوصف الشكل ، اال انه اليخلو من عيب هو ان قيمته  التختلف او 

وحدتين مكانيتين مختلفتين في شكلهما ومتساويتين في تتغير اذا تم تطبيقه لقياس شكل 

مساحتيهما ومتشابهتين في حدودهما المتطرفة التي يمسها محيط آل من الدائرتين 

المحيطيتين بكل وحدة من الخارج والمتساويتين بالطبع في مساحتيهما ، آما في خارطة 

 ) 20خريطة  (محافظة صالح الدين 

 
 =     شكل حدود المحافظة وبتطبيق مقياس آول لوصف 

 

 = الستخراج مساحة اصغر دائرة تحيط بحدود الوحدة من الخارج 



 ) ط(النسبة الثابتة × القطر = محيط الدائرة  

 = ط  / محيط المحافظة = القطر 

  آم نصف قطر المحافظة294.945= 

 
 قطر المحافظة  آم نصف 147.473=                             = الستخراج نصف القطر 

  68333.113   = 3.142 ×2)147.473= ( ط 2نق= الستخراج مساحة الدائرة 

  0.3470 = 68333.113 ÷ 23714=    مقياس آول 

= ولرسم نصف قطر الدائرة على شكل محافظة صالح الدين حسب مقياس الرسم 

  سم 6.4=23÷147.47

 

 

  2ط ق÷ م 4= او ان مقياس آول 

 حيث ان 

 الوحدة المكانية مساحة = م 

  3.142= النسبة الثابتة = ط 

 قطر الدائرة التي تحيط بالوحدة المكانية او تطوقها من الخارج = ق 

 
 = مقياس آول 

 = 

 =     =0.3470 

 



وهكذا يبدو من قيمة مقياس آول ان محافظة صالح الدين اليقترب من الشكل الدائري 

الشكال السيئة التي تقترب قيمة المقياس لها من الصفر الكامل االندماج ، آما انها ليست من ا

 . ، ولكن شكلها في مكانه متوسط االندماج حسب قيمة المقياس  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

   : Hagget scale مقياس هاجيت 3-1-7



بانه عبارة عن مساحة الوحدة المكانية المراد : يمكن التعبير عن هذا المقياس لوصف الشكل 

واليختلف . احة الدائرة التي يشكل قطرها ابعد نقطتين في شكل الحدود قياس شكلها الى مس

هذا المقياس آثيرا عن مشر آول خاصة اذا آان قطر الدائرة التي تحيط ب الشكل في مقياس 

آول يمثل ايضا ابعد نقتين في الشكل قيد القياس ، اال ان االختالف بينهما يكمن في سهولة 

ول يتطلب آما ذآرنا رسم اصغر دائرة تحيط بالشكل ، بينما حساب المقياسيين ، فمقياس آ

اليتطلب مقياس هاجيت سوى تحديد ابعد نقطتين في الشكل وقياس المسافة بينهما ، آما في 

 : الشكل االتي 

 يتم استخدام هذا المقياس حسب الصيغة االتية لوصف الشكل 

  2ط ف÷ م 4= مقياس هاجيت للشكل 

 :حيث ان 

 وحدة المكانية مساحة ال= م 

 ) 3.142(النسبة الثابتة = ط 

 المسافة بين ابعد نقطتين في الشكل  = ف 

نحصل على ) 21خريطة (وبتطبيق مقياس هاجيت على خارطة محافظة صالح الدين 

 النتائج االتية 

 مقياس هاجيت لوصف شكل حدود محافظة صالح الدين •

 
 = 
 =   
 = 
 =0.199  

 

ق هذا المقياس انها التختلف آثيرا عن نتائج مقياس آول ، أي ان ويتضح من نتائج تطبي

 )النتيجة(شكلها يبتعد عن الشكل الدائري آما تدل عليه القيمة 

 

 



 

 

 
 



:تمهيد   
ن           ا م ر محتواه د تغيي ة عن يم او دول ة او إقل ة منطق صيلية ألي رائط التف د الخ زداد تعقي  ي

شكل خطي ام  ة ب ة سواء آانت ممثل ا ظاهرات مختلف ك إدراآه ا يرب مساحي ام نقطي مم

ا في                 وقياس حدودها ، ويجعل هناك صعوبة في فهم التفاصيل الدقيقة آالحدود السياسية آم

راء        د اج دودها بع اس ح ات قي راء عملي ب اج ا يتطل دين ، مم ة صالح ال ة محافظ خارط

ي      يم الخط ات التعم راء عملي الل إج ن خ دود م ذه الح سيط له ات التب  Linerعملي

generalization          ك الحدود ة لتل واءات الدقيق ك بحذف االلت اس ، وذل ر المقي  عند تغيي

ك التفاصيل المرغوب  ي تل ادة ام بالنقصان ف يم سواءا بالزي ة التعم ة في عملي دون المبالغ

ات      م المعلوم ات نظ دى تقان تخدام اح م باس اس الرس ي مقي ة ف اة الدق ع مراع ا م تعميمه

 من خالل قدرات برنامج Geography information system (GIS) الجغرافية 

(ARC GIS.ver.9.1) في انتاج الخرائط المعممة خطيا ، وتبسيط شكل التمثيل الخطي 

شكل دقيق            ا وقياسها ب دة ضمن خارطته صيلية المعق اءات التف لحدود المحافظة ذات االنحن

رائط ال        تخدام الخ ى اس احثون ال ا الب اث يلج االت واالبح ن الح د م ي العدي ة ف طوبوغرافي

يما                    ة ، والس اد الظواهر الجغرافي اس ابع ائل لقي ضائية آوس ات الف والصور الجوية وللمرئي

ل     ا تثم اس ، اال انه ائل للقي ن اصلح الوس ر م اس الكبي ة ذات القي ا ، فالخارط شرية فيه الب

ات                   د وبرامجي شعار عن بع ات االست اجزاء صغيرة من سطح االرض ولكن بعد تطور تقني

م المعلوم ي  نظ ة ف ة الفعال يلة التطبيقي ضائية الوس ات الف بحت المرئي ة اص ات الجغرافي

ة      ة المكاني ة المعلوماتي اليب النمذج ا اس ة ومنه ات الجغرافي  Spatial Dataالدراس

modeling         والتي تمثل العمود الفقري لنظم المعلومات الجغرافية التحليلية Analytical 

GIS ات     ن البيان ى م تفادة المثل ي االس م      ف وع والك ث الن ن حي اين م ي تتب ة الت ، وخاص

ة  ل المعلوماتي ق التكام دون تحقي ا ب ل معه صعب التعام ي ي صدر ، والت  Dataوالم

integration      د ر بع صائص التغيي تخالص خ ة واس رات المكاني ل المتغي م تحلي ن ث  وم

ا شكل حد      ود تشخيص العوامل المكانية وغير المكانية وخاصة دراسة المعالم الخطية ومنه

.محافظة صالح الدين   

 



 

:  أخطاء قياس شكل حدود المحافظة 4-1  
ا يعطي              ا ، آل واحد فيه هناك عديد من المعامالت التي تستخدم في وصف االشكال ودقته

ة موضوعية                       ة ، وإعطاء مقارن ين األشكال الجغرافي ة ب ا للمقارن ل اساس قيمة يمكن ان تمث

ا      ة االخرى ، اال ان االس شكل في الظهور ،       بالمتغيرات الكمي اس ال اخرت لقي ة ت ليب الكمي

:ويرجع الى سببين رئيسين هي  

 المشكالت التكنيكية التي وقفت امام تطور اسلوب قياس مفيد للشكل  -1

  68مشكلة الحدود التي يتم على اساسها قياس الشكل  -2

 

ة االبع                   ذه القياسات تظهر مختلف اد وعلة الرغم من مميزات القياس في الخرائط ، اال ان ه

ن    اس ، ويمك ي القي اء ف ى االخط ود ال ات يع ذه االختالف ة ، وه سب مختلف ة بن ى الطبيع عل

: تصنيف هذه االخطاء الى صنفين بحسب مسبباتها   

 اخطاء بسبب آيفية القياس او مايطلق عليه اصطالحا باالخطاء الخارجية  -1

يم واالدراك وه  -2 صميمها والتعم ادة الخارطة وت سبب م ي تحدث ب اء الت ايطلق االخط ذا م

  عليه باالخطاء الداخلية 

 

سبب     : األخطاء الخارجية  4-1-1 ة الخارطة ، أي ب  ان هذه االخطاء تتم بمعزل عن طبيع

ددة   تعمال ادوات متع تم اس ث ي تخدامها ، حي ة اس ذه االدوات وطريق ة ه اس ودق ادوات القي

: للقياس وهي   

البعاد المستقيمة يتم القياس باستخدام المسطرة في حاالت ا:  المسطرة -1  

يط -2 ات ، :  الخ ها ذات تعرج وب قياس اهرة المطل ون الظ ة آ ي حال يط ف ستخدم الخ ي

.وخاصة الحدود االدارية ، فيتم مد الخيط على طول الظاهرة ومن ثم شده وقياس طوله   

                                             
 حمدي احمد اديب ، العمل الميداني واالساليب الكمية في الجغرافية البشرية ، المصدر السابق  68



تم                    :  المقسم   -3 ين وي تم فتحه بطول مع وهو عبارة عن فرجار ذو راسين مدببين ، حيث ي

ال        نقله على طو   اد بضرب عدد مرات االنتق نقالت (ل الظاهرة وتحسب االبع في طول   ) ال

 فتحة المقسم 

اس  -4 ة القي ة                                    :  عجل اد المتعرج اس االبع ة لقي ذه العجل ستخدم ه ت

شير                     اس ي د من عقرب القي د التاآ راد قياسها بع           وذلك بتسييرها فوق المسافات الم

صفر  ى ال اس     ال اس مقي ى اس اس عل تم القي                                                  وي

 لتصلح للقياس المتري او االنكليزي في ان واحد           1/63310 أو   1/1000000الخارطة  

اس                  ، واذا ما اختلف مقياس الخارطة فال بد من اجراء عمليات حسابية بسيطة لتصحيح لقي
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د ان                 التي تع :  الصور الجوية    -5 اط ، بع رة االلتق د فت الم االرضية عن د صورة حقيقية للمع

ة    وآرامتري (حظيت علم المساحة الجوي ) الفوت Phtogrammetry    ام المساحين  باهتم

ة   صور الجوي ى بال راق مغط سيرها ، وان الع د تف رائط بع داد الخ ي اع رائطيين ف والخ

تم ا   ي ي ة الت رائط الطبوغرافي دات الخ ة ، وب اييس مختلف ل  وبمق ى عوام دا عل دادها معتم ع

ا  دة منه ة : عدي رة الكنتوري رائط والفت اس الخ ة / مقي ساحة الجوي زة الم ات اجه وامكان

سير الصور               70المتوفرة والخاصة بتخطيط الخرائط         د تف ذلك تضهر بعض االخطاء عن  ل

ة   اء الرؤي اس واخط شويه والمقي ة والت اء االزاح ا اخط رائط منه ى الخ ا ال ة وتحويله الجوي

. سمة وادراك العمق والتعميم المج  

صناعية             :  المرئيات الفضائية    -6 ار ال وهي الصور الملتقطة بواسطة االقم Satellites  

سية       Sensorعلى ارتفاعات عالية من خالل مستشعرات         تحسس باالشعة الكهرومغناطي

درة        ى الق ات عل ل المرئي سير وتحلي ف تف طح االرض ، ويتوق ن س سة م ة والمنعك المنبعث

ييزية  التم Resolution          وعلى ابعاد او مكونات المرئية التي تسمى بالبكسل (Pixel)        

ا            اس الكتروني                            وهو عبارة عن متوسط االضاءة او االمتصاص المق

درج     اس الت ى مقي ع عل نفس الموق                                                              ل
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دد                        الرقمي                            (GrayScale)الرمادي   سمى الع  ويعبر عن ذلك برقم ي

DN (Digital number)   ا  واصبحت هذه المرئيات وسائل فعالة العداد الخرائط ومنه

ة    ة الطيفي ة التمييزي ن الدق ة م ة التمييزي ن الدق ا م ا له ة لم  Spectralالطبوغرافي

Resolution   ة ة المكاني ة التمييزي ة  spatial resolution والدق ة التمييزي  والدق

عاعية  ة   radiometric resolutionاإلش ة الزمني ة التمييزي  Temporal والدق

Resolution     داد راض  إع ي الغ صري واآلل سير الب ل والتف ى التحلي د عل ي تعتم  والت

ا بعضا االخط             71الخرائط التفصيلية    اء  لذا فان اعداد الخرائط من المرئيات الفضائية تنتابه

سيرها         ... اخطاء مصادر البيانات المدخالت     : منها   ا وتف ة وتحليله ة للمرئي المقدرة التمييزي

شوهات                  ة الت شعاعية وازال ة وال ا الهندسية والطيفي ، واالخطاء اثناء معالجة المرئيات ومنه

) الباندات(والضجيج ، واخطاء في استخدام الفلترات        Bands       ل سير والتحلي  واخطاء التف

. الخرائط واخطاء التعميم واعداد   

 

ة 2-1-2 اء الداخلي ال  : األخط سابقة ، ف اء ال ن االخط د خطرا  م ة اش اء الداخلي ان األخط

: يمكن للمبتدئين اآتشافها وذلك لصعوبة إدراآها ، وهذه األخطاء هي   

ى اساس                :  خطأ القياس بسبب انحدار األرض        -1 تم عل سبب القياسات ت ا ب ذا الخط تج ه ين

سوب            البعد األ  اتج عن متوسط من وهمي الن سطح ال ة ، أي ال ساوي الجاذبي فقي لألرض المت

ين االسفرويد وسطح البحر الحقيقي              ) االسفرويد(المياه في البحار     د يصل االختالف ب ، ق

ين سطحي       ( مترا احيانا ، بدال من البعد الواقع على طول المنحدر           ) 50(الى   ة ب أي العالق

ي   سم االرض Geoidالمج ب  )  روي  وش ه آ (Spheroid)    و شاقولي نح راف ال  واالنح

∗المجسم االرضي    ى                ) 22(  آما في الشكل       ه عل ا هي  علي ل مم ، وبذلك تظهر األبعاد اق

                                             
71 - Thomas.m.Lillesand , Ralph .w. Kiefer , Remote sensing and Image 
interpretation fifth edition , u.s.a ,2004 , PP.762 – 763  

 فانه اليصلح الن يكون سطح اسناد (Geoid)م المجسم االرضي نتيجة لعدم انتظا : spheroidشبه آروي  ∗
الغراض المساحة واعداد الخرائط ، لذلك اتخذ المساحون اقرب االشكال الهندسية للمجسم االرضي وهو شبه 

 الكرة او الكرة المفلطحة للحسابات
خالل الكتل االرضية  هو السطح المكون من معدل منسوب المحيطات والممتد (Geoid)اما المجسم االرضي 

ليحيط باالرض ، والذي يتمدد شكله بواسطة التأشير المشترك بجاذبية الكتلة االرضية والقوة الطاردة المرآزية 
 .نتيجة لدوران االرض ، وبسبب التوزيع المتباين لكتلة االرض ، فان سطح المجسم االرضي غير منتظم 



ان البعد الحقيق ال يظهر على الخارطة ابدا ، بل يمكن حساب البعد المائل              . سطح االرض   

:أي ) 23شكل (الخطي باستخدام نظرية فيثاغورس   

  2)البعد االفقي  + (2)الفاصل الكنتوري (ئل الخطي     البعد الما

ة االنحدار                 وبذلك فان طول البعد المائل الخطي يزداد بازدياد الفاصل الكنتوري حتى زاوي
72  

 

 

)22(الشكل   

العالقة بين سطحي المجسم األرضي وشبه الكرة والتي تبين انحراف الشاقول نحو المجسم 

المجسم األرضي األرض وتسببه في تموج سطح   

  128 عن هاشم محمد يحيى المصرف ص :المصدر 

 وحساب البعد المائل الخطي باستخدام نظرية فيثاغورس آما في الشكل
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)23(الشكل   

  حساب البعد المائل الخطي باستخدام نظرية فيثاغورس

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

فقيالبعد األ                                               
  من عمل الباحث:المصدر 

ة                        اء المساحة التطبيقي د علم رة يعتق ين المجسم األرضي وشبه الك ولتوضيح العالقة ب

جيوديسيا              ( Geodesy شكل شبه الكروي ، سوف             )  بان احسن اختيار ال

سم     طح المج سم األرضي ، اذ يغطس س سطح المج ع ال طحه م ى تناسب س ؤدي ال ي

ا   73م ثم يعلو احيانا فوق السطح المستوي للشكل شبه الكروي           االرضي غير المنتظ    ام

راءات                   ل ق سمح بتحوي سطح االرض ي بكيا يحيط ب ا ش الدراسات الحديثة تستخدم نظام

طح       ار ان س ر االعتب ذ بنظ ن االخ ضال ع ة ، ف ة جغرافي ة احداثي ى انظم ات ال البيان

ة موض              ة االحدائي ا     األرض يأخذ الشكل شبه الكروي ، وان األنظم وعة بوصفها قياس

  (Datum)آرويا ، وان هذا النظام المستخدم حاليا هو نظام انصاف اقطار االرض             

ة    ة االحدائي د لغرض تعريف االنظم أ لتع ذي يهي ضائية وال ة الف ي المرئي ستخدم ف الم

نمط                     ذي يختلف عن ال وغرافي لألرض ، وال سطح الطب وتنظيمها لغرض استخدام ال
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وجي  (Topology)الطبول ذ ي      وال ذي يعن يات ال تخدام الرياض ى اس د عهل ي يعتم

اس والمسقط                      ياء االخرى بغض النظر عن المقي سبة لالش شئ بالن  74بدراسة موقع ال

اد او المساحات او الحجوم او اشكال العناصر                     تم باألبع وجي  اليه وان النظام الطبول

. والمكونات المكانية بل يحدد العالقات المكانية النسبية بينها    

: اهم العالقات الطبولوجية  في نظم المعلومات الجغرافية هي وان   

صال -1 اط ا و االت ة االرتب (connectivity)  عالق ن  :  ا م دد اي ي تح ي الت وه

 السالسل المرتبطة بأي من العقد 

(Direction) عالقة االتجاه   -2 وهي التي تعرف  باالتجاه من عقدة الى عقدة في  : 

 سلسلة 

(Adjacency) عالقة الجوار    -3 سار         :  ى ي ا من المضلعات عل وهي التي تحدد اي

 وايا منها على يمين السلسلة 

(Nestedness)عالقة االحتواء  وهي التي تحدد العناصر المكانية الواقعة داخل  : 

 مضلع ، ويمكن ان تكون هذه العناصر عقدا او سالسل او مضلعات 

ء وتقاطع تسمح بالتفتيش بسرعة عن      فالعالقات الطبولوجية من ارتباط وجوار واحتوا     

  75المكونات المكانية المطلوب  معالجتها 

 

اء 4-1-3 ط  ب أخط م الخ ي تناسب حج شويه ف رة   :سبب الت ة آبي واهر ذات أهمي بعض الظ

ذه الظواهر                   ان رسم ه آاألنهار والطرق والحدود  الدولية والسياسية ذات أهمية خاصة ، ف

ؤد       اس الخارطة ي ى      بخط  مناسب مع مقي ؤدي ال ا ي ل مم ا بحجم ذات سمك قلي ي ظهوره

د اذن من اعطاء                           سمك او الحجم المرئي ، فالب ان سمك الخط دون ال إهمالها آليا إذا ما آ

ة  ى المبالغ ؤدي ال ذي ي ر ال سمك األم ذا ال ر له م (Exaggeration)تناسب اآب  في حج

مكة       ط س ة بخ دود محافظ ثال ح واهر فم ذه الظ ط ه مك الخ ى  ) 0.5(وس م عل ة مل خارط
                                             

ليث حسن عمر محمد ، مشكالت مطابعة المرئيات الفضائية مع التخرائط الطبوغرافية ، اطروحة دآتوراه  74
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ذا الخط           1/1000000بمقياس   دل ان سمك ه د ال              ) 50( ي ذا الخط ق را في حين ان ه مت

     76يتجاوز سمكه بضعة أمتار 

ة            سيابية للظاهرة الجغرافي بعض الظواهر يعطي ان ) الحدود (لذا فان نمط التوقيع الخطي ل

ة   ا بالحرآ و يعطي انطباع (Dynamic)فه ش  ة ال ات الخطي ل المعطي ستخدم لتمثي كل  وي

  77والتنوع في المعطيات ويشارك بصورة فعالة في رسم تفاصيل الخارطة 

 

صميم   4-1-4 ى قواعد اإلدراك البصري      : أخطاء في الت وم عل ي تق ه الت ه مبادئ التصميم ل

سية     ة أو نف ون تقني د تك صميم ق د الت د عن دى التعقي ة  78وان م ة الخارط دد وظيف ث تح  حي

ة وحساسة               بصورة رئيسية بأدائها الجيد وإدراآه     ة فني ة التصميم عملي سريع ، الن عملي ا ال

 A.J karssenجدا                                                  فهي آما يقول آارسون 

  . 79)علم وفن واداء(

ا وتجذب                  فان اخراج الخارطة بشكل فني دقيق قد تثير إعجاب القارئ ويزيد من نظره إليه

اة              انتباهه ، ويؤدي بالتالي إ     الة المبتغ ى الرس دراآه لها بشكل جيد وبوقت أسرع وصوال إل

. وقد يؤدي الى جذب انتباه القارئ ، وهذا هو هدف صانع الخارطة   

ي                                    ية ه ل أساس أربع مراح ر ب صميم يم ى ان الت صممون عل ق الم ويتف

ل (ترآيب   ال -3) االختالف واالنحراف ( التحليل   -2 تحديد المشكلة    -1   يم   -4) التحوي  التقي

واء( ارب او االلت رلج  ) التق ن جي ل م د آ وأآ (Gerlach 1971) وك  Locke) و ل

1969) ي    ة ه صميم الخارط ي ت ور ف ة ام زم بجمل د ان يلت ان الخرائطي الب وى :  ب محت

صميم     دف الت تخدامها ، وه االت اس ة ، ومج صر   80الخارط ى عن صمم عل اد الم  ، فاعتم

وى الخارطة التي تتضمن     التباين خير دليل لت    : وضيح التفاصيل الرئيسة والثانوية في محت

اء     ى بن ود ال ون ، بحيث يق اين في درجة الل ه ، وتب شكل وسمك الخط واتجاه اين في ال تب
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ط  مك الخ ة ، س ات الخارط د محتوي ة تعق ضمن درج ي تت صرية الت ة الب اس لألهمي مقي

ى    ات عل ات البيان ع محتوي ع ، موق ن الواق ا م اة   واقترابه ى مراع ود ال ذا يق ة ، ه  الخارط

. المستويات المختلفة لإلدراك البصري   

وازن البصري للخارطة                    ان حدوث أي خلل في هذه العوامل اجماال سيقود الى خلل في الت

  81، وسيقود الى بناء سيئ وممل 

 

:  أخطاء في اإلدراك والبناء 4-1-5  
تم            عند تمثيل الخارطة فان األسئلة المتيسرة لدى الق        د يه ارئ تجعله بين عدة موافق ، فهو ق

صيالته   اص وبتف شهد خ صر (بم ستوى العن ى م ة    )عل شاهدات معين دة م تم بع د يته ، او ق

ة ،                    ) مجموعة متوسطة ( املة للمشكلة المدروسةلكل معلوم ة ش م معرف ى فه سعى ال د ي او ق

ى مستوى العنصر او مستوى مت                  وسط  وبعبارة اخرى فالعين يمكنها ان تدرك الصورة عل

ة من شجرة او غصنا او               ) مجموعة( درك ورق ا ان ت او على المستوى الشمولي ، فبإمكانه

ارئ الخارطة يجب              . ان ترى الشجرة بكاملها      ا ق فهناك مجموعة من االسئلة التي يطرحه

ستويات التي                   ذه الم ى آل ه اك خرائط ال تجيب عل د تكون هن ان تجيب على جميعها ، وق

ط   صر فق ستوى العن ى م ا    يجب عل شائعة ، ام رائط ال صميم الخ ي ت ا يحصل ف ذا م  ، وه

ة ، وهي الخرائط التي                   الخرائط المدرآ الخرائط التي تجيب على مستوى الشمول فتسمى ب

  82يجب ان تصنع

 

: سبب التعميم ب أخطاء 4-1-6  
ي          سياسية ، فف دود ال ر والح رق واألنه اد الط اس أبع االت قي ي ح اء ف ذه األخط دث ه تح

رائط الطبوغر غر      الخ اس االص رائط ذات المقي ب ، او الخ ر المناس اس غي ة ذات المقي افي

ل                 غالبا ما تهمل االنحناءات الصغيرة ، وبذلك تظهر ابعاد الحدود واالنهر على الخرائط اق

.مما هي على الطبيعة   
                                             

صديق مصطفى جاسم محمد الدوري ، التمثيل الخرائطي والمعالجة البيانية لبعض المعطيات االحصائية  81
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  استخدام نظم المعلومات الجغرافية لقياس دقة شكل المحافظة4-2
:افية مفهوم نظم المعلومات الجغر 4-2-1  

اني في       geographic تتكون من الجغرافيا (GIS)ان آلمة  ل العنصر المك   وهي تمث

 ، وذلك من  (data base)هذه النظم وتعني بالمعلومات التي يمكن خزنها آقاعدة بيانات

ور        (X,Y)خالل احداثيين    ة فكت ى أساس الخطي والمساحي          (Vector) سواء بطريق  عل

اط   ر من النق ة راستر  , من خالل عدد آبي أو بطريق (Raster) بإدخال المعلومات من 

(Pixel)خالل المربعات الصغيرة يعرف الواحد منها بالبكسل        ة      ,  ة معين ع قيم ولكل مرب

صويري      م الت ى الرس د عل ي تعتم ات والت اد المربع ى اصغر أبع م عل ة الرس ف دق أو تتوق

)Scanning . أو النوع الشكل والكم: مهما آانت طبيعة المعلومات من حيث)   

 البيانات التي تتكون منها هذه النظم وطرق (information)       وتعني آلمة معلومات 

تخدامها  ا و اس ا وتنظيمه ام . إدارته ة نظ ا آلم أم (System) سمح  :  ي وسط لي فهي تعن

ة     صورة آلي ات وب ات والمعلوم إدارة البيان وب     . ب ا الحاس ن تكنولوجي ارة ع و عب وه

  طة به والبرمجيات المرتب

ن       ن م ة يمك ات الجغرافي نظم المعلوم ات الخاصة ب ن التعريف دد م اك ع ه هن صفة عام وب

وهي ثالثة آراء حول , خاللها فهم معنى النظم بشكل أآثر دقة  GIS : -  

 . من وجهة نظر تحليل مكاني  -1

 .  من وجهة نظر إدارة قاعدة المعلومات  -2

 . من وجهة نظر إنتاج الخرائط  -3

ل المنظمات التي        , ول له أآثر المؤيدين          إن الرأي األ   ر يفضل من قب وان الرأي األخي

ة         ات الطبوغرافي رأيين         , تعمل على إنتاج البيان . وان نظرة إدارة قاعدة المعلومات لكال ال

لذا فان الخلفية متعددة ألنظمة المعلومات الجغرافية أدت إلى ظهور مجموعة من التعاريف             

  -:يمها إلى ما يلي ، ولكن بشكل عام يمكن تقس



أنظمة المعلومات 
 الملكيات

 
 المعلومات نظمةأ

 التخطيطية 
 

  المعلومات البيانيةأنظمة

أنظمة رسم وتصميم 
 الخرائط

ة      - رة تكنولوجي ا نظ ي له ك الت ورو   :تل ف ب و تعري  (Burrough 1986) ه

مجموعة من األجهزة لجمع وخزن واسترجاع وتحويل وعرض البيانات المكانية من العالم            

  .  (Real world)الحقيقي 

ـأوون  : نظرة مــؤسساتية  - ـرى نظام   (Coween 1988)فـــهـو تعريف آــــ  يـ

ـم  راردعـ ة    (Decision Support)الق ات المكاني ن البيان ل م ى تكام شتمل عل ذي ي  ال

  .83المرجعية الخاصة بحل مشكلة معينة 

ى نظم                 :GISأو تــعريــف تقـني لـ      - رة عل ى درجة آبي   بأنها نظم التي تحتوي إل

م                        يط ونظ م التخط ة ونظ م البيئ ات ونظ م الملكي رائط ونظ صميم الخ م و ت  رس

ل             , االستشعار عن بعد     ة إلدخال ومعالجة وتحلي مع توفر جميع األجهزة والبرامج المطلوب

ع ارضي    ة ذات مرج ة والجغرافي ات البياني ع المعلوم ترجاع  وعرض جمي اني(واس ) مك

ستخدمين        ل الم ن قب ددة م ة والمح ة المعرف يالت الجغرافي ات والتحل ع العملي ق  جمي                  لتحقي

      ) .    24  ( في الشكل رقم آما
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 تعريف نظم المعلومات الجغرافية تقنيًا

 

 

 

 

 

 

 
                                             
83 - Menno – Jan Kraak and ferjan ormeling , cartography visualization of 
spatial data,3 ED , first puplish , London 2010 , pp. 15-16 

 االستشعار أنظمة
أنظمة المعلومات  عن بعد

 الجغرافية 



 

ي           :وان نظم المعلومات الجغرافية      - ا الحاسب اآلل تم    ,  هي نمط تطبيقي لتكنولوجي والتي ته

يقي  بإنجاز وظائف خاصة في مجال معالجة و تحليل المعلومات بما يتفق مع الهدف التطب                

    لها معتمدة على آفاءة بشرية والكترونية متميزة 

م     :  GISوقد عرف االنكلوسكسونية لـ - ز ث تقبال و ترمي إنها مجموعة العمليات الس

) اللواحق ( ويرتبط بمجموعة الوسائل والبرامج واألجهزة    , خزن فتحليل وتمثيل المعطيات     

   . ( Data Base)التي تستند على قاعدة البيانات 

ة    ويم - ات الجغرافي م المعلوم ف نظ ن تعري ة    :ك االت التطبيقي دى المج ا إح  بأنه

ة وبراعة                    ة متقدم ات الكتروني ه من إمكاني د علي ا تعتم لتكنولوجيا المعلومات المعاصرة وم

ة    ة المختلف  , Dangermond. ( بشرية في تنسيق المعلومة بما يخدم المجاالت التطبيقي

P25  . ( 

نظم المعلومات الجغرافية هي مجمع        (: األمريكية   (Esri)تعريف مؤسسة ايزري     -

راد وفي                   ى األف ات باإلضافة إل متناسق يظم مكونات الحاسب اآللي والبرامج وقواعد البيان

ا    ا وتحليله ديثها ومعالجته ا وتح ة وتخزينه ات المكاني ق للمعلوم وم بحصر دقي ة تق مجموع

 ) .   وعرضها 

 عبارة عن مجموعة متكاملة من العناصر        :مبسط  لذلك لنظم المعلومات الجغرافية تعريف      

(التي تتكون من أجهزة الحاسب آلي        (Hardware وبرامج (Software)      وآم آبير من 

ة      Userالبيانات والمعلومات الجغرافية وشخص  اءة عالي دربين وذوي آف  أو أشخاص م

   . يمكنهم استخدام آل ما سبق من إمكانيات 

واحي                   أما االختالف في التعري    دد التخصصات واختالف ن ى تع ا إل فات فيمكن إرجاعه

وفر       ا ي ا بم رتبط مكاني ا ت ان بياناته ز ب ة تتمي ات الجغرافي م المعلوم ذلك إن نظ ق، ل التطبي

ة                      ستخدم آلم ات داخل الحاسب، حيث ت ة موجودة بقاعدة البيان مرجعية واقعية ألية معلوم

Spatialمكانيا  .غرافية  آمرادف للمعلومات ذات الصبغة الج  

ة،                   وتتمحور نظم المعلومات الجغرافية في واقع األمر حول أساليب التعامل مع المعلوم

ة بحيث                     ل المعلوم أي النهج المناسب الذي يجب إتباعه في جمع و إدخال ومعالجة وتحلي



ة                   ة المختلف . تبلور القيمة الفعلية لها من خالل عرضها في أنماط تتفق مع األهداف التطبيقي

ان     وأل ة ، ف ات المكاني ف البيان ل توظي ج GIS     ة ات المكاني زة والبيان ن األجه ون م  تتك

ل المعلومات                       ات من خالل مجموعة من اإلجراءات بنق ذه المكون وم ه والمستخدمون ، تق

) . 25  (آما في الشكل رقم   

: هي  GIS      وان   
  Hardware:الجوامد  -1

   Software: البرامج  -2

  People Organization) :التنظيم (األفراد  -3

    Data:البيانات  -4

: هو  GIS     أما ترآيب   
  .  User:المستخدمين  -1

  . Spatial Data: بيانات مكانية  -2

  .  Storage: الخزن  -3

  .  Processing:المعالجة  -4

  . Management: اإلدارة  -5

  . Organization: التنظيم  -6
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GISنظرة حول    وعالقتها بالكارتوآرافياترآيبها : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

: عن  Kraak ,p.11 

 
: هي حول  GISوان  

 .  Data integration :دمج أو توحيد البيانات  -1

  . Data Analysis:تحليل البيانات  -2

  .  Link with:حلقة الوصل  -3

  .  Application Based Models:أنظمة التطبيقات األساسية  -4

: هي ) علم الخرائط ( آرافيا  بالكارتو GIS   أما عالقة   
  . Explore:الكشف  -1

  .  Analysis:التحليل  -2

   ) . present )  . Krack , PP. 9-11:التقديم  -3



ائل وأدوات    (GIS)ويمكن تعريف    ا وس ى إنه ضا عل ات من      Tools أي  للتعامل مع البيان

: حيث   

  . Collecting Data)من مصادر مختلفة (جمعها  •

  .  Storing Data)مية وبطريقة فعالة بصورة رق( تخزينها  •

  .  Maneging Data)توحيد ودمج البيانات من المصادر المختلفة ( إدارتها  •

  .   Retrieving Data)واستعراضها بسهولة ( استعادتها  •

ا   • ديلها وتحويله ر      ( تع ى آخ اس ال ن مقي ر وم ى آخ سقط ال ن م ا م   )          تحويله

Transforming and Correcting Data  .  

      .  Analyzing Data) لخلق معلومات جديدة ( تحليلها  •

:      لذلك يمكن تحديد أسس يعتمد عليها عند تصميم النظام وهي   

 .األساليب الكمية التي تعتمد عليها عمليات التحليل المكاني للمعلومات  -1

 .طرق الرسم اآللي للخرائط  -2

 . أسس تصميم قواعد المعلومات  -3

 ) . 26(يات اإللكترونية المختلفة للحاسب اآللي وآما في الشكل اإلمكان -4

ا   ة ترتب عليه ة طويل رات زمني ى فت اور إل ذه المح ى لتأسيس ه ود األول ود الجه       وتع

ا    , نشاط ما يسمى اليوم بتنظيم المعلومات الجغرافية    ة آمي ات المكاني فأن عملية توقيع البيان

ومات الجغرافية آان من غير الممكن نجاحها قبل حدوث          والتي تستخدم حاليا في نظم المعل     

ات            رائط التوزيع م خ ت باس ي عرف ة الت رائط الكمي اج الخ ال إنت ي مج زة ف ورات متمي تط

) Thematic - Maps ـى )   ـعات علـ ـط التوزي ـيع الخرائـ ـرة توقـ ـهرت فكـ ـد ظـ قـ

     . 84 ساسية لبيانات مكانية موقعة على خرائط أ layersهـيــئة طبقات
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 يمثل المحاور األساسية لتصميم نظام المعلومات الجغرافية
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:واستخداماتها  أهمية نظم المعلومات الجغرافية 4-2-2  
ا في                  يمكن بصفة عامة أن نلخص أهمي       ا يمكن أن تقدمه لن ة وم ة نظم المعلومات الجغرافي

 : عدة نقاط أساسية هي مايلي  

 . سهولة العمل وتوفير الوقت  -1

 .الدقة والسرعة  -2

 . إمكانية التحديث والتجديد واإلضافة أو الحذف  -3

 . الموضوعية والحيدة التامة والوضوح الكامل  -4

 GISمحاور ترآيب 

اإلمكانيات االلكترونية 
 للحاسب اآللي

أسس تصميم 
قواعد المعلومات

 األساليب الكمية

وظائف خاصة لتحليل البيانات المكانية 

 مثل 
يم بمساعدة الحاسب نظام التصم

CAD ونظم الخرائط اآللية CAC 

الهيكل النهائي للنظام 

 النواة للنظم 

طرق الرسم اآللي 
للخرائط األساسية 



 . لجوانب والعمليات اإلحصائية إمكانية التحليل والقياس من الخرائط وإجراء ا -5

 .   الربط بين المعلومات المختلفة المصدر -6

ر من الخرائط               , التغطية والتداخل مع استخدام الخرائط       -7 بمعنى انه يمكن وضع عدد آبي

 .الموضوعية فوق بعضها البعض 

 .التنبؤ والتوقيع المستقبلي  -8

 .اإلضافة والخلق واالبتكار  -9

 . فكرا و منهجا إثراء العلوم الجغرافية  -10

ى مخلف               -11 تطبيقي تنفيذي عملي يتعلق بأمور التخطيط والتطوير والتنمية للمجتمعات عل

 . أنواعها ومستويات تقدمها 

:    استخداماتها   
م                -1 د    . في مجال صنع قواعد البيانات المكانية عن ظواهر وأقاليم محددة في العل والتي تع

ة            وسيلة لتنظيم ودمج البيانات المأخوذة من      دة سواء أ آانت خطي  أم  Vector مصادر عدي

ة  ين       Rasterخلوي ربط ب ي ت ة الت ات المكاني ة العالق ة ، ودراس ت الحاج تعادتها وق  الس

 .الظواهر الجغرافية وغير الجغرافية المتوطنة في تلك األقاليم أو المناطق 

ق باستخدام      Land informationمجال دراسة سطح األرض    -2 ا يتعل  ، وخاصة فيم

ذا االستخدام نحو           األ من مجمل استخدامات       % 21رض ،وتسجيلها ،وملكيتها ،ويشكل ه

GIS  في العالم . 

ة -3 ال الخدمات العام اتف  Utilitesاستخداماتها في مج اء واله اء والكهرب  آخدمات الم

 .  من مجمل االستخدامات  % 18الخ بحيث تشكل ... والمجاري والغاز والتلفاز 

ال ع -4 ي مج تخداماتها ف وم األرضاس ادن  Geoscienceل شاف المع ة باستك  والمتعلق

 . من هذه االستخدامات  % 16الخ وتشكل نسبة ... والنفط والغاز 

 والتي تأتي في المرتبة الرابعة وخاصة فيما  Biologyical useفي المجاالت الحيوية -5

شكل     ث ت ات ،حي ة والغاب ة والزراع صحة العام وث ال ة والتل ة البيئ ي بدراس ق ف ك يتعل  تل

 . في العالم  GISمن مجمل استخدامات % 9االستخدامات نحو 



ل               -6 ع االمث ل الموق استخداماتها في مجال تسويق األعمال والتجارة والسكان والسفر وتحلي

 .  أيضا  % 9مع االستخدام الحيوي لها وتشكل نسبة 

ستخدم -7 سكانية آالمواص GISت ات ال دن والتجمع ي الم ة ف ة التحتي ي إدارة البني , الت  ف

  % .7وخدمات الطوارئ واإلنقاذ ، وتشكل نسبة 

ة                   -8 سية  واألمني سياسية والمؤسسات العسكرية والبولي ا ال استخداماتها في مجال الجغرافي

الم         ة الخاصة في دراسة          . في آثير من دول الع ل المؤسسات الحكومي ستخدم من قب ا ت آم

 .  تقسيمات السياسية و اإلدارية و االنتخابية 

ستخدم   -9 شكل صناعة الخرائط في       Cartographyفي مجال صنع الخرائط    ت  حيث ت

     من محمل استخدامها  % 4العالم نحو 

ى                 ويرجع التداخل بين االستخدامات في الجغرافيا واالستخدام في التخصصات األخرى ال

: ما يلي   

ة ،ومع               -1 م    التداخل موجود أصال بين فروع العلم والمعرفة المختلفة و بصفة عام  عل

 .  الجغرافيا ،الذي الصعب فصلة عن الكثير من العلوم األخرى بصفة خاصة 

ات         -2 ات والمعلوم ى بيان ا عل ي عمله ستند ف رى ت صات األخ وم والتخص إن العل

                   الجغرافية األصل،حيث إنها تتعامل مع معلومات ترتبط مكانيا،أي لها الصفة الجغرافية 

       

: لومات الجغرافية وعالقتها بالعلوم واألنظمة األخرى  نظم المع4-2-3  

ة         ات المكاني اس بالمعلوم تم باألس ة ته ات الجغرافي م المعلوم ار إن نظ ى اعتب اءا عل    بن

ة         روع علمي ع ف دماج م شعب واالن ديدة الت االت ش دعم مج ا ت ا أنه ا ،آم اختالف أنواعه ب

صنفها    رى أن ن ن األح ذلك م دة ،ول ة عدي االت تطبيقي م  ومج م عل سمى باس ستقل ي م م آعل

ة    (Science of Spatial Information)المعلومات المكاني نظم المعلومات    .  وان ل

ة         صد بالعالق ث نق رى ، حي ة األخ االت العلمي ين المج ا وب ة بينه ة متبادل ة عالق الجغرافي

واء آمصدر   أثير س ذا الت راز مالمح ه ى اآلخر وإب ل حرف عل أثير آ و ت ا ه ة هن المتبادل

: فير المادة العلمية أو آوسيلة تطبيقية ،ويمكن عرض ذلك ما يلي لتو  



ا -1 م الجغرافي ات  : عل ة العالق ة ، أي دراس ات المكاني م العالق ا عل ا بأنه  يعرف الجغرافي

ان                 شكل آي ة ت اعالت بيئي ك من تف تج عن ذل ا ين شرية ،وم المكانية للظاهرات الطبيعية والب

ة لتصل   وهنا تلتق. الحياة على سطح األرض    ي نظم المعلومات الجغرافية مع علم الجغرافي

ستقبلية التي                     ؤات الم ساهمة في وضع االفتراضات أو التنب ة للم الى ذروة وظائفها التحليلي

ة التي          . يمكن أن تطرأ على الظاهرات الجغرافية        لذلك إن أآثر من نصف المجاالت العلمي

ة            تطبق فيها نظم المعلومات الجغرافية تخضع لعلم ال        ى صلة الوثيق ل عل ذا دلي ا ،وه جغرافي

ا               . بينهما وتوفر المجاالت المعلوماتية التي تحتاج إلى تطبيق نظم المعلومات الجغرافية فيه

اح     ع نج دأت م ي ب ة الت ورة المعلوماتي ي واجهت الث ى الت وم األول ن العل د م ا تع فالجغرافي

دفق سريع لل ك من ت ا صاحب ذل د وم شعار عن بع ا االست ات عن آوآب تكنولوجي معلوم

ي            , األرض   لذلك أصبحت ضرورة ملحة لدى الجغرافيين من إدخال تكنولوجيا التحليل اآلل

ا                سلك الجغرافي م لت ز عمله ى حي ة إل ة في نظم المعلومات الجغرافي للمعلومات والتي متمثل

د الجغرا           دعونا أن نع ذي ي ات وال ي للبيان ا  اليوم منهجا بحثيا جديدا وهو منهج التحليل اآلل في

  .علما تطبيقيا بعد آانت وصفية 

اد الحاسوبي                 ويحوي هذا النظام المعلوماتي الجغرافي الوظيفي مجموعة متكاملة من العت

ن      ع م دى واس ه لم دة ومحتمل ة جي داخلها إمكاني ضمن ب وبية وتت ات الحاس ذلك البرمجي وآ

  85). 27(وان هذا النظام لها عالقة بين العلوم األخرى الشكل رقم . التطبيقات

 

العالقة بين نظم المعلومات الجغرافية و العلوم األخرى)  27 (شكل  
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 علم اإلحصاء

علوم الحاسب 
 اآللي

الكارتوآرافي
 ا

المساحة والمساحة  الجغرافيا 
 التصويرية

االستشعار 
 GIS عن بعد



 

 

 

:   و الكارتوآرافيا  GIS العالقة بين -2  
تم بالخارطة            ) علم الخرائط   (     يعد الكارتوآرافيا    ذي يه ا وال من أهم فروع علم الجغرافي

اج      ل واإلنت وى والتمثي ث المحت ن حي ات      و. م ة العالق ة لدراس ة األداة الفعال د الخارط تع

ر             ن أآث رائط م ا أن الخ ات ،وبم ن البيان ر م زن الكثي ة لخ ائل المهم ن وس ة ،وم المكاني

   ) .  (Geography Data Baseالمصادر الرئيسية إلثراء قاعدة البيانات الجغرافية 

ات ا  ى الخارطة آمصدر للبيان د عل ة تعتم ن األنظم ر م ان آثي ن      ف ادة م ون ع ي تتك لت

نقاط (معلومات مكانية   Point  وخطوطLines  و المساحات Areas تخزن آل منها  ) 

ات من خالل                        وعين من البيان ذين الن ين ه اد ب على طبقة أو معلومات وصفية ، ويمكن إيج

ا             ين الظواهر طوبولوجي ة ب ة مكاني ي مجال       . إيجاد عالق ذ نجاح استخدام الحاسب اآلل فمن

دا حيث                  الرسم بال  ذيا جدي سلكا تنفي ا م ستينات من القرن العشرين ، وقد أخذت الكارتوآرافي

ة     ة الخرائط اآللي ق علي ا في       Computer Cartographyيطل ا هام شكل جانب  التي ت

ة   ات الجغرافي م المعلوم ال نظ اني , مج رض البي ع الع ق م ا يتف ة م وخاص Graphic 

Display  األمثل للبيانات والخرائط .     

ساءل    و اك نت ات  : هن م المعلوم ا ونظ ين الكارتوآرافي روابط ب ح ال م مالم ي أه ا ه       م

 الجغرافية ؟ هل هي علمية ؟ أم فنية ؟ أم تطبيقية ؟

:لومات الجغرافية ومن خالل ما يليفنجد إن الكارتوآرافيا تشكل دورا في إنجاح نظم المع  

ة  -1 ات المكاني ساحات(إن المعلوم نقط ،الخطوط ،الم ة خاصة ) ال اليب فني ى أس تخضع إل

ع        ق م ا يتف اني بم ع المك د التوقي م وقواع ة الرس ون وطريق شكل والل م وال سمك والحج آال

ذ                          ا في مجال تنفي ام به م الخرائط ،والتي يجب اإللم ام عل محتويات الخارطة هي من اهتم

 .مشروع بنظم المعلومات الجغرافية 

ة آمساقط الخرائط    تقدم الكارتوآرافيا في مجال تصميم قواعد البي -2  Mapانات الجغرافي

projection  ,     حيث توضع أنواعها وطرق رسمها وأسس اختيارها، فالمسقط هو شكل



المستوي لسطح األرض أو جزء منه ،لذلك البد من االعتماد على إحدى المساقط للحصول         

 . على خارطة مستوية إلقليم الدراسة تتيح إمكانية توقيع البيانات عليها 

اس الرسم المناسب وطرق رسمه،                     تقدم -3 ار مقي وال لمعالجة قضية اختي ا حل  آارتوآرافي

يم    ز والتعم ات الترمي راء عملي ر وإج صغير والتكبي ات الت ى العملي ه، باإلضافة إل وإخراج

ات       م المعلوم ل نظ ه محل د تواج ة ، فق م الخارط ع حج ات م ة المعلوم ق آثاف ل أن تتف ألج

ل            الجغرافية هذه اإلجراءات الخاصة إ     ة األساسية في تأهي ذا آان يفتقد الخبرة الكارتوآرافي

 .في نظم المعلومات الجغرافية 

ا    , تعد األلوان من أهم متطلبات البيانات في نظم المعلومات الجغرافية            -4 ان الكارتوآرافي ف

ون  وفر أدى الل ع الموضوعات بحيث يت ا يتفق م وان بم ار األل بة الختي يح القواعد الناس تت

وان للخرائط            إمكانية التع  ار األل بير عن الظاهرة أو موضوع، ويمكن تحديد أهم قواعد اختي

 . من المدلول الطبيعي لأللوان وحساسيتها ودرجة اللون 

اح   -5 سب لمفت شكل األن د ال رائط وتحدي ي للخ راج الفن د اإلخ ا بقواع تم الكارتوآرافي ته

شمال    ومكانه الصحيح ، وشكل ومكان مقياس الرسم و Map Legendالخريطة  اه ال اتج

ة                ذه القواعد الفني وان الخارطة ،وه ع األفضل لعن الجغرافي الحقيقي وشكل اإلطار والموق

 .  تعد من أهم متطلبات عرض المعلومات الخرائطية في نظم المعلومات الجغرافية 

ارتوآرافي          Symbolistionتعد الترميز -6 ه الك تم ب ذي يه م عناصر الخارطة ال  من أه

ار            وخاصة من حيث أنوا    ع الرموز، وعليه فان نظم المعلومات الجغرافية تستمد أسس اختي

     و رسم الرموز من الكارتوآرافيا 

ة      ات المكاني صير المعلوم ة لتب رون طويل رائط لق تخدمت الخ ذلك اس        ل

Visualization Spatial Information        م ق فه ساعد مستخدميها في تحقي  التي ت

ة من       ات المكاني ة               أفضل للعالق ة وطريق ة المعالجة الكارتوآرافي م وطريق وم العل  حيث مفه

.التنفيذ   

      ثم تطورت الخرائط بعد التقدم التكنولوجي واستخدام الحاسوب االليكتروني وظهور               

ار االصطناعية                   ل صور األقم ة وتحلي ات الرقمي نظم المعلومات الجغرافية من خالل البيان

.ورسم خرائطها   



القة وثيقة بين            إذن هناك ع   GIS وان  .  و الكارتوآرافيا     GIS                 هي مجموعة 

ة  رائط   -   تقني ستخدم الخ ة م ي بيئ ة ف ات المكاني ة البيان رائط لمعالج م الخ ن عل ة م  تحليلي

) . 28(بتأثير التكنولوجيا والتطورات الفكرية ،آما في الشكل رقم   

) 28 (الشكل   

دي إلى تغيير في الوظائفالخرائط والتطورات الداخلية التي تؤ  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

: عن  kraak ,p.2 

        

د ن       GIS وتع ة م ر المكاني ة وغي ات المكاني ين البيان ربط ب ى ال ادرة عل ا ق دة ألنه فري

ات         ن ؟ وآيف ؟ وألجل استخدام البيان مجموعات البيانات المختلفة لإلجابة على ماذا ؟ وأي

ان  , المكانية  ف GIS    زة و مو ة و       تتكون من أجه ات المكاني ات استخدام البيان ا والبيان اده

م                     شكل رق ا في ال ل المعلومات وآم  (المتخصصون من خالل مجموعة من اإلجراءات بنق

29  (  

:  اإللمام الكامل بعلم الخرائط لألسباب التالية  GISيتوجب على محللي  

ة       -1 ات الجغرافي ة المعلوم ة ألنظم رة وفعال ة مباش سطوح بيني ي ال رائط ه ي   إن الخ ، وه

 .نوع من السطح البيني التخطيطي للمستخدم وهو ذو بعد مكاني 



ة         -2 ضمنها أنظم ي تت يع إل واهر والمواض صري للظ شاف ب رائط آك تخدام الخ ن اس يمك

 .المعلومات الجغرافية 

ساعد في الكشف البصري عن المجموعة       -3 ة يمكن أن ت الخرائط بوصفها أشكاال للرؤي

ة المعلومات        البيانات وفي اإليصال البصري لن    ات في أنظم شاف مجموعات البيان ائج اآت ت

 .الجغرافية 

اج   -4 ة اإلنت ة  ) اإلخراج(في مرحل ا المكتبي زة التصميم البرامجي للكارتوآرافي تكون أجه

    .أفضل من وظائف إخراج في أنظمة المعلومات الجغرافية

) 29  (الشكل   

 العالقات بين عدة أنواع مكن أنظمة المعلومات المكانية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

: عن  kraak , P.10 

    

ات والمعلومات والمستخدمين     (GIS)لذلك يزداد صعوبة تعريف  مع زيادة أنواع التطبيق

رامج والمعلومات والمتخصصون        ( والتي يمكن أن تحدد بالعناصر الخمسة          زة والب األجه



ي وتعد خرائط الحاسب ) . واإلجراءات اآلل Computer Assisted Cartography) 

( C.A.C) النظام الذي يتم بموجبه إنجاز بعض المهام الكارتوآرافية باالستعانة ( بأنها ) : 

اذ    ى اتخ سان عل ساعدة اإلن راج وبم ال وإخ ات إدخ ق طرفي ن طري ي ع ب اآلل بالحاس

رارات الكمبيوتر      ) . الق ضدة ب ا المع ة بالكارتوآرافي ذه العملي رف ه صطلح  . وتع وان م

C.A.C)  (   ة . هو مضلة تتفيأ تحتها آافة البرامج المستخدمة في األغراض الكارتوآرافي

 وتبعة آل من بالآمور (Rhind 1977)            ولعل أحد األسباب التي دفعت رايند 

ذ ذلك            1989 وماجر   1987وريبازوك    ومارتن إلى هذا االقتراح الذي شاع استخدامه من

رة   و آث ت ه ا    الوق ر تطبيقاته ذلك تغي ور وآ ي تط ذت ف ي أخ رامج الت ر . الب ذ أن ظه فمن

(برنامج CAD بدا تطبيقه في األغراض الهندسية على نطاق واسع ومن ثم استخدامه في         ) 

ى    م إل ول االس ة ليتح راض الكارتوآرافي (األغ CAM ا  )  صطلح آارتوآرافي ور م م ظه ث

ة  (Automated Cartographyاآللي ات )  ل عملي د تالي اج الخرائط من خالل بع إنت

.نظام المعلومات الجغرافي   

رائط       اج الخ ي إنت راع ف ى اإلس رائط ال م الخ ي عل ي ف تخدام الحاسب اآلل دف اس      ويه

ي                 ة للحاسب اآلل ات التحليلي ا ،أي استخدام االمكان . وزيادة دقتها وخفض تكاليفها ومرونته

اج الخرائط حتى             ا          فاآللية تدخل في آثير من المراحل إنت ة إلنتاجه نظم التقليدي د  .  في ال فق

ة مع اللواحق              بية االلكتروني ) طابعات،راسمات،البرامج (ادخل استعمال المنظومات الحاس

النظم                    سميتها ب ا بصورة خاصة، ويمكن ت ة والكارتوآرافي في مجال الكرافيك بصورة عام

ة  ة    . الكرافيكي ات الرقمي ل البيان ي تحلي ي ف د وظف الحاسب االليكترون ل صور فق وتحلي

اطف   م الخ رف بالرس ا يع ر م رائط وظه م الخ طناعية ورس ار االص  Digitalاألقم

Mapping     أي موضوع م  .  من خالل التمثيل الرقمي وطلب أية خارطة ألي جزء وب ث

(Cartographic Manipulationظهر مصطلح المعالجة الكارتوآرافية  الذي يعني ) 

اس والمسقط والرموز             إمكانية التحكم بالخارطة من خالل الحاس       ر المقي وب من حيث تغيي

ع الرقمي                  ة التوقي ة بعملي والظالل واأللوان والكتابة بسرعة خاطفة من خالل برامج مختلف

Digitation)  . (ولعل ابلغ تعبير عن هذه المرحلة ما ذهب إليه موريسون Morrison  

(رئيس الجمعية الكارتوآرافية الدولية      ICA ا     ينبغي أن    ( من انه   )  ى الكارتوآرافي ينظر إل



رائط    م الخ يس لرس د رئ وتر آراف م   , الكمبي ي رس ة ف ة القديم رق الفني ى الط ر إل وان ينظ

 الخرائط نظرة هامشية 

  :Remote Sensing  االستشعار عن بعد-3 
ات            م المعلوم ى نظ د عل ي تعتم ة الت االت العلمي ن المج د م ن بع شعار ع د االست       يع

رة األرضية               الجغرافية خاصة آمصدر      ة عن الك ة والدقيق ام للمعلومات الحديث ه مع    , ه أن

راً  ة أم ات الجغرافي م المعلوم د أصبح دور نظ شعار عن بع ا االست اح تكنولوجي ًا  نج , ملح

شديد         ا ال تفادة          , وخاصة بسبب زيادة حجم المعلومات وتنوعه ه صعوبة االس ا ترتب علي مم

.منها بالطرق التقليدية   

بل احتوت نظم المعلومات الجغرافية على      , قة فيما بينهما عند هذا الحد         ولم تقتصر العال  

ذا المجال                 نظم خاصة تقوم بمعالجة المرئيات الفضائية وذلك باستخدام برامج خاصة في ه

ا نظام     ENVI  و نظام  ER-Mapper ،نظام  PCI،نظام   Erdas Imagine منه

ة لخر                 ات خطي ا مع بيان وم بمطابقته ى         وفي نفس الوقت تق ك للحصول عل ائط أساسية وذل

 نتائج مرضية 

Phoptogrametry المساحة التصويرية -4   :  
ات                   ى بيان ات المسح األرضي للحصول عل م عملي ة أه ساحة التصويرية الجوي تعد الم

اج خرائط                 , تفصيلية دقيقة    ة إلنت ات األساسية الالزم ى البيان والتي تساهم في الحصول عل

(طبوغرافية  Topographic Maps. ( 

    ومن المعروف أن نظم المعلومات الجغرافية تعتمد على الخرائط الطبوغرافية آخرائط            

(أساسية  Base Maps ى    , لتوزيع المعلومات عليها )  فكلما آانت الخرائط األساسية عل

آلما ساهم ذلك في دقة التحديد والتوقيع المكاني للمعلومات وزادت           , درجة عالية من الدقة     

.لتحليل المكاني دقة ا  

  :Surveying  المساحة-5 

ة            ة الالزم ات الحلقي ع البيان ال جم ي مج ر ف صيب آبي ية بن ساحة األرض ساهم الم      ت

ة     ات الجغرافي م المعلوم شاريع نظ ساحية      , لم ات الم راء العملي عوبة أج ن ص الرغم م فب



التوقيع    وخاصة , إال أنها تتيح بيانات على درجة عالية من الدقة  , التقليدية   ا ب ق منه ما يتعل

.المكاني للظاهرات آالمباني والمنشآت ونقاط التحكم الحدودي إلى غيره   

Statistics  علم اإلحصاء-6   :  

والتي يتم جمعها من الميدان بواسطة إحدى الطرق        ,      يهتم اإلحصاء بالمعلومات الكمية     

ات        ة لجمع البيان ات إ   , اإلحصائية المتبع ى البيان ة خاصة     وتجرى عل ات تحليلي جراء عملي

ا تلتقي نظم المعلومات                  و للظاهرات ، وهن آحساب المتوسطات والمعدالت واتجاهات النم

(الجغرافية مع اإلحصاء حيث تتوفر بتلك النظم وظائف خاصة  Special Functions (

.إلجراء العمليات التحليلية على البيانات اإلحصائية   

ر      ساهم في دعم نظم المعلومات                    وتعتبر اإلحصاء إحدى الف ة التي ت ة الهام وع العلمي

د حرص منتجو              ة للظاهرات ، وق ى المالمح الكمي د عل الجغرافية بالمادة العلمية التي تعتم

اذج المعلومات          ام بوجود نم ى االهتم ة عل (نظم المعلومات الجغرافي Data Models (

.التي تتفق مع األساليب اإلحصائية   

  :Computer Science لي علوم الحاسب اآل-7 

نظم المعلومات                           ة ب ة وثيق ا عالق وم الحاسب والتي له   هناك أربعة فروع في مجال عل

:الجغرافية وهي   

ي    -أ ب اآلل ساعدة الحاس صميم بم ال الت  CAD (:Computer Aided ( مج
Design 

رامج الخاصة بالرسم         يح الب ا           ,      والذي يت ة مناسب لعملي وًال فني دم حل ا يق ت إدخال   آم
ات               ذه اإلمكاني ل ه البيانات الخطية آالخرائط وعرض البيانات وخاصة المجسمة منها ،وآ

 .تستمد منها نظم المعلومات الجغرافية ما يتفق مع متطلبات اإلدخال للمعلومات 

Computer Graphics  مجال الرسم اآللي- ب    :  

ور مكون     س تط ام أس ي اله ي والفن رع العلم ذا الف يح ه ي             يت ب اآلل ات الحاس

)Computer Hardware .وأيضًا برامج الرسم والعرض البياني للمعلومات )   



( نظم إدارة قواعد المعلومات -ج  DBMS (Data Base Management Systems: 

ة   (      وتتيح الطرق الفنية المناسبة لعرض البيانات في حالة رقمي Digital Form (  ،

ات،                     وطرق تصميم النظم   رة من المعلوم ات الكبي  المتكاملة ،وطرق التعامل مع الكمي

ة  ط إلكتروني داد رواب رق إع (وط Interfaces ديث )  رق تح ات ،وط ادل المعلوم لتب

ة تصميم                 . المعلومات   سبة لعملي ة بالن ة األهمي وبالطبع تعتبر جميع هذه اإلمكانيات في غاي

.قواعد للمعلومات في نظم المعلومات الجغرافية   

مجال الذآاء االصطناعي   -د   Artificial Intelligence  :  

اً                    شابهة تمام دو النتيجة م وفرة بحيث تب ات المت      تتيح أساليب إجراء خيارات على البيان

شري   ذآاء الب م          , بال ثًال آرس الخبير م ات آ إجراء عملي وم ب ي يق ب اآلل أي أن الحاس

ة  الخرائط ، أو تعميم أو تبسيط للظاهرات الجغ   وداً      , رافي ازال مفق ذا المجال المتطور م وه

ات           , في تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية       نظم عملي ذه ال ى ه ومن المنتظر أن تضاف إل

. الذآاء الصناعي   

ة      ي األنظم ة ف اهيم المعلوماتي ن المف ة م ات الجغرافي ة المعلوم تفادت أنظم د اس     وق

 على إنها نتاج تطوير ودمج واستدام المفاهيم GISالمعلوماتية التي سبقتها، ويمكن اعتبار 

ا في       GISالمعلوماتية التي سبقتها ، إال أن  سبب إمكانياته ة ب ة األنظم  تبقى متميزة ع بقي

اد        رارات وإيج اذ الق ى اتخ ساعد عل ي ت ا والت ور فعاليته شكل مح ي ت اني الت ل المك التحلي

. الحلول االقتصادية في العديد من المواضيع   

ما يلي عددا من األنظمة المعلوماتي المعروفة ونوضح الفرق بينها وبينونورد في GIS  :  

ة ظهرت     :(C.A.D System)أنظمة التصميم بمساعدة الحاسوب      -1  وهي أنظم

للتصميم والرسم الهندسي وتستخدم في عدة مجاالت هندسية ، إال أن إمكانية ربط العناصر              

ة  وم ( المكاني في ) الرس ات وص د البيان دا    بقواع ددة ج ة مح ذه األنظم ي ه سمح , ة ف وال ت

ذه                         شمل ه ذلك ال ت ربط ،آ سم الرسومي في حال تحقق ال ات والق بالتفاعل بين قواعد البيان

األنظمة تخزين واستخدام العالقة الطوبولوجية للعناصر المكانية ، فالعالقات بين العناصر             

ة        ذه األنظم ى المستخدم   , على الخارطة غير محددة في ه ا    ويجب عل ذا م تقراؤها ، وه  اس

على العكس في الخارطة الرقمية في أنظمة المعلومات   , يلغي إمكانية التحليل المكاني فيها      



وهذا ما دعى البعض    . الجغرافية فهي تؤمن تعريفا هندسيا و طوبولوجيا للعناصر المكانية          

ة (  بالخارطة    GISلوصف الخارطة في     ا عن خرائط التصميم بم           ) الذآي زا له ساعدة تميي

ات الرسم والتصميم وهي ذات                    . الحاسوب   سهيل عملي ام لت شكل ع دة ب إن هذه األنظمة مع

  .  GISقدرات تحليلية محددة جدا مقارنة بـ 
 

ضدة    -1 ة المع ة الكارتوغرافي ة  (أنظم وب  ) المؤتمت  - Computer:بالحاس
Assisted  Cartography          

تم    , ائط الموضوعية واإلحصائية       وهي أنظمة مخصصة بشكل عام إلصدار الخر       حيث ي

رامج إدارة قواعد                     ة مع ب ذه األنظم الترآيز على التصنيف والترميز اآللي ،ويمكن ربط ه

دا    ددة ج ة مح درتها التحليلي ن ق ز ولك صنيف والترمي ات الت ا لعملي تفادة منه ات واالس البيان

.  بسبب غياب العالقة الطوبولوجية   

  : Database Management System أنظمة إدارة قواعد البيانات -2
شكل أساسي                   ات الوصفية ب تعادة ومعالجة البيان       وهي أنظمة تم تطويرها لتخزين واس

ات التخطيط                 ام ولكن إمكاني ) الرسومي (وهي ذات مقدرات تحليل عددية متطورة بشكل ع

.  للخرائط والقدرة على التحليل المكاني محدودة جدا في هذه األنظمة   

د  -4  م     :  Remote Sensing System  أنظمة االستشعار عن بع ة ت وهي أنظم

سية    ات المتري ة البيان تعادة ومعالج زين واس ا لتخ ي  (Raster)تطويره ات الت ك البيان  تل

شعرات     ا المست ا به )متحسسات (تزودن  Sensors      صناعية الطائرات ،ورغم ار ال األقم

ى معالجة    , هذا النوع من البيانات    اإلمكانية العالية لهذه األنظمة في معالجة        درتها عل فان ق

 ومعالجة البيانات الوصفية محدودة جدا لذا (Vector)البيانات بالصيغة الشعاعية الخطية    

نجد إن نظام المعلومات الجغرافي يجمع بين بعض فعاليات األنظمة األربعة الموضحة في              

اني     لكنه يتميز عنها بوجود العالقات الط     ) 30(الشكل رقم    ل المك ة التحلي ة وإمكاني وبولوجي

. 86التي تساعد في اتخاذ القرار المناسب في آثير من المواضيع   

   
العالقة بين ) 30(شكل  GIS واألنظمة األخرى  
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: المكونات األساسية لنظم المعلومات الجغرافية 4-2-4   
 من مجموعة من العناصر التي تتآلف وتترابط معاً  تتكون نظم المعلومات الجغرافية  

ورغم تعدد . بحيث تعطي نظامًا محددًا يقوم بالعمل بغرض تحقيق هدف أو أهداف معينة 

نظم المعلومات الجغرافية واختاللها إال أنها جميعًا تتكون من مجموعة من العناصر التي 

  -:يمكن أن تقسم إلى أربعة عناصر أساسية هي آاآلتي 

 . الكيان المادي  -

 . الكيان البرمجي  -

 . البيانات والمعلومات الجغرافية  -

 )  . 31(الشخص المستخدم للنظام ، شكل رقم  -

 

المكونات األساسية لنظم المعلومات الجغرافية ) 31(    الشكل   
 

 

 

 

 
   



 

 

 

صد ادي  ويق ان الم تم ف    :  بالكي ي ت ات الت ة العملي ي مجموع ستخدمة ف زة الم ك األجه ي تل

وهي وآما سنرى ال تتوقف على أجهزة الحاسب اآللي فقط، بل هناك عدد آخر من               . النظام

ات             ذه العملي ال في ه دور فع سيم تلك       . األجهزة التي تقوم ب ه يمكن تق سهولة الدراسة فإن ول

.األجهزة إلى أجهزة إدخال ، وأجهزة عمليات ، وأجهزة إخراج   

ا مجموع     : الكيان البرمجي     أما   وم          فيقصد به ي لتق رامج المستخدمة في الحاسب اآلل ة الب

. بمهام وعمليات محددة، وهي برامج متخصصة في العمل على نظم المعلومات الجغرافية             

وتتنوع مجموعة البرامج تنوعًا واسعًا وإن آانت من حيث طريقة العمل تعمل بثالثة طرق              

.سيتم توضيحها فيما بعد   

ة األصل         :  للبيانات والمعلومات     وبالنسبة   فيقصد بها تلك البيانات والمعلومات الجغرافي

رار، أو أي عمل آخر                اذ الق ا بغرض دعم اتخ تم  . ، والتي تتوافر لالستخدام فور طلبه أو ي

زة            رامج داخل األجه ق الب ا عن طري جمعها من مصادرها المعروفة، بغرض التعامل معه

ى أهداف مدروسة           اً     .للحصول على نتائج محددة أو الوصول إل ات تنوع ذه البيان وع ه  وتتن

األرض              ق ب شمولها معظم المجاالت التي تتعل ة، ول وع مصادرها من جه عُا نظرًا لتن واس

ى        وارث، باإلضافة إل ل والمواصالت والمشكالت والك ران والنق سكان والعم وارد وال والم

ه أو درا                  ا اتصال بعمل ه، أو له سته  حاجة اإلنسان لبعض الجوانب التي تمس متطلبات حيات

.أو بحوثه وحاجاته المختلفة   

ام            : بالشخص المستخدم     ويقصد   وم بمه ذلك الشخص الذي يقوم بالعمل داخل النظام ليق

ستطيع أن                      معينة محددة    ك حتى ي م ، وذل ة والعل رة والدراي ذا الشخص الخب شترط في ه وي

ة وأقلها تكلفة الطرق وأآثرها دقيجيد ما يقوم به من مهام ، وما يحققه من أهداف ، بأسهل   

ا التعرف                 ك حتى يمكن ذه العناصر بالتفصيل ، وذل   وفي الجزء التالي يفضل أن نتناول ه

بشكل عميق على مكونات النظم وعلى خصائصها ، هذا من جهة ، آما أن هذا يعتبر مفيداً             



ى أي مستوى                        في حالة إذا ما أردنا إنشاء أي من نظم المعلومات ، بغرض استخدامها عل

.يكون لدينا الخبرة األساسية حيث س  

  : Hardware أوًال  الكيان المادي
ال   زة إدخ ى أجه سيمها إل م تق د ت ا فق بق أن ذآرن ا س ات –     وآم زة عملي زة – أجه  أجه

زة  تتكامل مع            . إخراج   ذآر أن مجموعة األجه ورغم هذا التقسيم والتحديد إال أنه يجب ال

سيم،                بعضها لتؤدي مهام معينة محددة، آما أن       ر من تق ا يمكن إدراجه في أآث  البعض منه

.حيث يتكرر في أآثر من قسم   

 

:وفيما يلي عرض لهذه األجهزة   

  : Input Devices  أجهزة إدخال-1  
    ويقصد بها مجموعة األجهزة واآلالت واألدوات التي تقوم بعملية جمع وإدخال البيانات            

.والمعلومات ألجهزة الحاسب اآللي وتشمل   

  . Digitizerجهزة المرقم  أ -1

  . Scanners أجهزة الماسح الضوئي  -2

 .   Keyboard   لوحة مفاتيح الحاسب اآللي -3

 .  Mouseالفأرة   -4

  . Disksاألقراص بأنواعها   -5

 .  GPSأجهزة تحديد الموقع   -6

  . Total station المحطة المساحية الشاملة  -7

  . Laser Binocularsالمنظار الليزري   -8

  .  Digital Cameraا الرقمية   الكامير -9

  . Environmental Instrumentationجهاز البيئة اآللي   -10

  . Light Penالقلم الضوئي    -11

 

  :digitizer   المرقم - أ



ة حساسة      (       وهو عبارة عن جهاز يتكون من لوحة إلكتروني sensitive board (

يلها ب     تم توص تخدامها ، وي ة اس ل إلمكاني ى حام ل ،   توضع عل ي بكاب ب اآلل از الحاس جه

(ويربط باللوحة مؤشر على شكل مجموعة مفاتيح         Key-Board ة الحاسبة        )  شبه اآلل ، ي

ي                 . العادية يربط بكابل باللوحة الحساسة يبين جهاز مرقم مربوط بأحد أجهزة الحاسب اآلل

ة               ات أي خريطة بطريق ل محتوي از بنق Vectorويقوم هذا الجه تم شرحها في      (  سوف ي

ا             . إلى الحاسب اآللي    ) جزاء التالية   األ راد إدخاله ق وضع الخريطة الم ويتم ذلك عن طري

م  آما في العلى لوحة الجهاز وتثبيتها فوقها       ق تحريك المؤشر     ) . 32(شكل رق وعن طري

ًا ألسلوب العمل                        اتيح تبع ة في لوحة المف اتيح معين ى مف على أجزاء الخريطة والضغط عل

(ألجزاء إلى داخل الحاسب اآللي في شكل رقمي وبالتالي يتم نقل هذه ا Digital ، تمهيدًا ) 

.للتعامل معها   

ه                ه، وحجم ة عمل      وطريقة العمل هنا تتوقف على نوع الجهاز المرقم المستخدم، وطريق

ي    ي الحاسب اآلل ات ف ستقبل البيان ذي ي امج ال ا  –، والبرن رة وآم ددة وآثي رة متع  واألخي

.سيأتي الذآر   

  مربوط بوحدة الحاسب اآللي Digitizer جهاز المرقم )32(شكل 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

ات       ن بيان ه م ا تحتوي ة وم وع الخريط ة ، ون ن الخريط ا م راد إدخاله زاء الم ذلك األج وآ

ي                  . ومعلومات   ى الحاسب اآلل وعلى آل فإن الستخدام جهاز المرقم في إدخال الخرائط إل



ى الحاسب       ولعل عيوبه تنح . مزايا آما أن له عيوبه   ة إدخال الخريطة إل صر في أن عملي

ك إذا       نخفض وذل دريب الم اآللي ربما تستغرق وقتًا طويًال ، خاصة مع األشخاص ذوي الت

ضوئي    ح ال ل الماس ال مث رى لإلدخ الطرق األخ ورن ب ا ق رق  . م د الط ل أح ه يمث ر أن غي

زال        ي والتي ال ت ى نطاق    الرئيسية إلدخال البيانات والخرائط إلى الحاسب اآلل ستخدم عل ت

وم بإدخال الخريطة                   . واسع   ر يق ومن مزاياه أنه يختلف عن الماسح الضوئي في أن األخي

ا                   بالكامل ، أما في حالة المرقم فإنه يمكن إدخال األجزاء والعناصر التي نرغب في إدخاله

.من الخريطة دون غيرها   

ا    ا ، آم ة له شرآات المنتج دد ال ات نفس تع واع المرقم د أن م  وتتع ث الحج ن حي ف م تختل

ل   ة وسرعة العم ي الدق ل ف ي تتمث ات الت درات واإلمكاني ات . والق واع المرقم م أن ن أه وم

:المعروفة األنواع التالية   

1- Calcomp   

2- HP 

3- Altek  

4- Accutab  

  -:وتختلف أجهزة المرقم في النواحي الفنية من عدة نواحي أهمها 

ساسة   -أ  ة الح م اللوح ت ) board( حج تم تثبي ي ي ى   الت ا إل ا لنقله ة عليه  الخريط

م اللوحة من  راوح حج ي ، ويت م  12×12 بوصة ، 9×6الحاسب اآلل ى حج  بوصة وحت

  .[A0] بوصة أو حجم الـ 60×48

ين    -ب   راوح ب ي تت ة ، والت ة الدق ي درج ف ف ا تختل ن  0.010آم ى م ى أعل ن 0.003 إل  م

 .البوصة 

اتيح في لوحة المؤشر        -ج  راو  )Key Bad(وفي عدد المف ين   والتي تت اح  16-4ح ب .   مفت

 .وهل هذه اللوحة مربوطة بكابل في اللوحة الحساسة أم أنها بدون آابل 

افات         -د  ة واإلض ة الكهربائي ل والتغذي ة بالحام رى المتعلق فات األخ ى المواص افة إل باإلض

 ) .33 (األخرى آما في الشكل رقم

 



مرقم خرائط من نوع ) 33(شكل رقم  Calcomp 1100 

                

 

 

 

 

                            

       

  : Scanner الماسح الضوئي - ب

ا األوراق                     ة التي نصور عليه رة العادي ة التصوير الكبي ه آل شبه في عمل از ي       وهو جه

رائط  ومة أو . والخ ة مرس ة أو لوح ة أو خريط ات أي ورق ل محتوي ه أن ينق ث يمكن حي

(وهو يعمل بطريقة  . صورة عن طريق تصويره لها إلى الحاسب اآللي Raster ، وهو ) 

م                شكل رق سابقة ، وال يوضح صورة    ) 34 (بهذا يختلف عن المرقم الذي يعمل بالطريقة ال

.ألحد أنواع الماسح الضوئي الملون    

 

جهاز ماسح ضوئي ملون ) 34(شكل رقم  Scanner 

 

 

 

 

 

 

ا      ل محتوي ي نق ًا ف ستخدم أساس ه ي ة عمل ًا لطريق ضوئي تبع ح ال ة  والماس صور الجوي ت ال

)Arial Photographs د )  ن بع شعار ع ات االست ولوح (Image Remote 

Sensing)            ا إذا ة م ا ، خاصة في حال ات الخرائط بأنواعه ه لمحتوي ى نقل  باإلضافة إل



از  ًا لعمل الجه ًا للطلب والهدف ، وتبع ا تبع ال الخريطة بالكامل أو أجزاء منه ا إدخ أردن

. يمكنه نقلها وتصويرها وإمكانياته أو المساحة التي  

ن    ي يمك فاتها، الت ا ومواص ث إمكانياته ن حي ضوئي م ح ال زة الماس ف أجه       وتختل

-:تلخيصها فيما يلي   

از     . هل يعمل باألوان أم أبيض وأسود فقط      :  طبيعة عمل الجهاز   -أ  وم الجه حيث يق

وتر  ى داخل الكمبي ا هي إل ة آم ى اللوح وان الموضحة عل ع األل ل جمي ون بنق ذا المل  ، وه

حيث أن  . يعتبر في غاية األهمية بصفة خاصة في حالة دراسة لوحات االستشعار عن بعد              

أو مجموعة طيفية معينة، والتي تمثل ظاهرة أو مستوى معين من            ) Band(آل لون يمثل    

ة          . الشكل الذي تم تصويره موضع الدراسة      آما يستخدم األبيض واألسود مع الصور الجوي

 . الخرائط التي تم رسمها بدون ألوان وآذلك الغير ملونة

راوح من                   -ب   ة والتي تت  نقطة في     300 × 300 آما يختلف الجهاز من حيث درجة الدق

ى   ة إل ك     1200 × 1200البوص ن ذل د ع ا تزي دة أو ربم ة الواح ي البوص ة ف .  نقط

ة        ة ودرج ة الدق ت درج دة ارتفع ة الواح ي البوص اط ف دد النق ا زاد ع ه آلم روف أن والمع

التي تبين المحتويات الدقيقة للصورة بعد نقلها إلى        ) Resolution(ي الصورة   الوضوح ف 

ا              ا      ) Pixels(داخل الحاسب اآللي ، ويكون ذلك على شكل نقط أو خالي ا سيتضح فيم وآم

 .بعد 

ا               حجم الورق الذي يتم إدخاله للجهاز       -ج  ، أو اللوحة والصورة التي يمكن تصويرها ونقله

راوح ال      ين     داخل الحاسب ، ويت ادي  و            A4حجم ب ورق الع  والتي تصل     A0 وهو حجم ال

والي ى ح ًا 60 ×  40إل ة تقريب ة   .    بوص ل بطريق ا تعم واع  منه اك  أن ا أن هن آم

)Rolling  (                     ة ه يمكن تصوير أي طول من اللوحات الطويل أي لفات الورق ، بمعنى  أن

ـ       ى ال ا عل ق دورانه دًا  عن طري از التصوير ، وبا   ) Drum(ج ام جه إن الطول   أم الي ف لت

 ) 35(غير مهم ، فقط العرض هو الذي يجب أن يؤخذ في االعتبار آما في  الشكل 

 

 

 



 

فكرة ترآيب وعمل الماسح الضوئي) 35(الشكل   

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

والتي تترواح بين عدد من       ) RAM(المستقبلة  آما يختلف الجهاز من حيث حجم الذاآرة         -د 

 .في األجهزة الحديثة ) GB(إلى واحد أو أآثر جيجابايت ) MB(الميجابايت 

ـ  ة    -ه رعته والتغذي از وس م الجه ل حج رى مث ث المواصفات األخ ن حي ضًا م ف أي   ويختل

:الكهربائية  ومن أهم األنواع   

1. HP  

2. New spectra 

3. Calcomp  

4. Altek     

اء مقارنة بين استخدام المرقم ويمكن إجر  

 

)Digitizer ضوئية)  حة ال والماس  

)Scanner: ( 



 الماسحة الضوئية المرقم المواصفات
 تجهيزات وبرمجيات أآثر آلفة تجهيزات ارخص ثمنا الكلفة
 بحاجة إلى تدريب أآثر سهلة التعلم التأهيل
آخلفية يمنع ذلكبقاء الصورة الممسوحة  إمكانية ضياع بعض التفاصيل التعميم  
 تقنية أسرع إنجاز اقل و سرعة بطيئة السرعة

المستخدم يتعامل مع الحاسوب والمر السهولة
 المستخدم يتعامل مع الحاسوب فقط معا و يعمل بمقياس الخارطة

 

سميه الضجيج                             ا ن سجيل م ى ت رة ستؤدي إل ز آبي ة تميي ار دق إن اختي ى ذلك ، ف     إضافة إل

)Noise . ( 

اتيح   ل-ج  (وحة المف Key Board م وحدات اإلدخال في الحاسب ، ) :  وهي من أه

تم إدخال                            ا ي ًا م ة ، وغالب ام معين ذ مه ي لتنفي ى الحاسب اآلل وتستخدم في إدخال األوامر إل

ذه      ة به ات المجدول ات أو المعطي ة أو المالحظ ي الخارط ة آحواش ر المكاني ات غي المعطي

اتيح ال وي لوحة المف ة ، وتحت ى الطريق ية عل ى 101قياس د إل د يزي دد ق ر أن الع اح غي  مفت

ل بعض االحتياجات                 105 أو   104 ك لتقاب د عن ذل  مفتاح في اللوحات الحديثة ،  وقد تزي

رامج    تخدام ب ن اس  windows xp و windows 2000   و windows 98ع

. واستخدامات االنترنت   

  :وتقسم المفاتيح في اللوحة إلى مجموعات هي آاآلتي  

شبه في وضعها                 .1 مجموعة الكتابة وهي عبارة عن مجموعة من المفاتيح المجاورة والتي ت

زًا من                      ة أو رم ة واإلنجليزي اللغتين العربي ا حرف ب مفاتيح اآللة الكاتبة حيث تحمل آل منه

ة     . 9الرموز المستخدمة باإلضافة إلى األرقام من صفر إلى        ام معين ا مه ومفاتيح أخرى له

ا اح اإلدخ ل مفت سطرة ) Enter(ل مث ة ) Shift(و ) Space Bar(والم اح الجدول ومفت

)Tab ( ا ى         . وغيره ضغط عل ق ال ن طري ب ع ي الحاس ة ف سم بالكتاب ذا الق تص ه ويخ

المفاتيح وآما هو الحال في اآللة الكاتبة ، حيث يمكن آتابة النصوص أو إدخال األوامر أو                

 .إجراء بعض العمليات األخرى 



ائ    .2 اتيح الوظ سار اللوحة أو في       ) Function Keys(ف مجموعة مف ى ي ا عل وتوجد إم

 .وهي تختص بوظائف معينة تختلف باختالف البرنامج المستخدم . الجزء العلوي منها

ة   .3 اتيح الرقمي ة المف ا   ) Numeric Keys(مجموع ي توزيعه شبه ف ة ت ذه المجموع وه

ى ع        افة إل ام باإلض ل األرق شمل آ ي ت بة وه ة الحاس اتيح اآلل ة مف ع  مجموع ات الجم الم

شرية   سور الع ة الك ضرب والفاصلة أو عالم سمة وال ال . والطرح والق ي إدخ ستخدم ف وت

 .البيانات الرقمية 

ة     .4 ام المختلف اتيح المه ة ومف ات األربع ي االتجاه هم ف اتيح األس ل مف رى مث ات أخ مجموع

 . األخرى 

ى ا             ى داخل       وترتبط لوحة المفاتيح عادة بكابل يمكنه أن ينقل عمليات الضغط عل اتيح إل لمف

ا          ا هو موضح عليه ًا لم ا تبع ذي يترجمه اتيح      . الجهاز ال اك بعض لوحات المف ر أن هن غي

(الحديثة التي تعمل عن بعد  Remote بدون آابل وبدون ربط مباشر   بالحاسب )   

امج                      ويمكن التحكم في سرعة اللوحة والضرب عليها عن طريق جزء خاص داخل برن

win98 ف .  ا تختل ك حسب   آم اتيح وذل ي وضع المف دة ف به موح ت ش ا وإن آان  أنواعه

.آما يمكن شراؤها آجزء منفصل عن الجهاز . مارآات الحاسب اآللي نفسه   

Mouse  الفأرة -د   ان منفصًال                    :   اتيح وإن آ ًال للوحة المف از صغير يعمل مكم هي جه

ال   وي. ويستخدم على جميع أجهزة الحاسب وجميع البرامج تقريبًا     . عنها سرعة االنتق متاز ب

ا                           شاشة مم ى ال ا المؤشر عل سها يتحرك معه أرة نف ة الف ق حرآ بين جزء وآخر، فعن طري

ل   ة العم سهل مهم سهولة     . ي ا ب يمكن تحريكه دة ل د واح ا بي سيطرة عليه صممة لل ي م وه

ويسر، مما يسهل العمل بها آثيرًا عن لوحة المفاتيح ولذلك انتشر استخدامها بصورة آبيرة            

وهي تضم  .  يخلو جهاز حاسب منها خاصة وأنه يمكن استخدامها في جميع المهام  حيث ال 

اح                 ة اإلدخال في المفت ام مهم ذه المه سط ه ة ، وأب ة معين ه مهم مفتاحين أو ثالثة آل منها ل

. األيسر واالنسحاب في المفتاح األيمن   



اً   والفأرة تتصل بالحاسب عن طريق آابل لينقل الحرآة التي تصدر عن آرة               تتحرك داخلي

ذي يتحرك                            شاشة ال ى ال ى المؤشر عل ة إل ل الحرآ د لتنتق ق الي أرة عن طري مع تحريك الف

ة          . بدوره مع اتجاه حرآة الفأرة       أرة الميكانيكي ه الف (وهذا النوع يطلق علي Mechanical 

Mouse على حين يوجد نوع آخر يطلق عليه الفأرة البصرية ) .  (Optical Mouse) 

. طريق إصدار ضوء معين معه يتحرك المؤشر على الشاشة ، وهي تتحرك عن  

ـ األقراص    disksه ة      :  ا األقراص المرن ( ويقصد به Floppy Disks واألقراص  )  

(المدمجة  CD (Compact Disk      زة اإلدخال نظرًا ا ضمن أجه  وقد اعتبرت على أنه

از                 ى داخل جه ا إل ات أو معلومات منه ة أو بيان ادة علمي ل م د  . الحاسب  ألنه يمكن نق وتع

ات                              ات والمعلوم ل البيان زين ونق ائط التخ م وس ة أه طوانات المرن االس

سيدية                   . بتكلفة  منخفضة     ادة أآ ة من م ة رقيق وهي تصنع البالستيك ويغطى سطحها بطبق

(وتسجل عليها البيانات في صورة نقط ممغنطة يتم قراءتها عن طريق    Disk Drive   (

ى           3.5                      وهي حاليًا بمقاس            ا إل  بوصة ويصل إجمالي ما يخزن به

.  ميجابايت 1.44  

(     أما االسطوانة المدمجة     CD زر عن طريق             )  فيتم التسجيل عليها باستخدام أشعة اللي

وهي تستخدم لقراءة المعلومات من     .  حرق نقاط معينة على المسارات الدائرية لالسطوانة        

زوداً                        عل ان م ي إال إذا آ ا باستخدام الحاسب اآلل سجيل عليه يها فقط  بمعنى أنه ال يمكن الت

ة       راءة والكتاب ة                 . بجهاز للق األقراص المرن ة ب دًا بالمقارن ة ج ة عالي وهي ذات سعة تخزيني

حيث يمكن أن يسجل على االسطوانة الواحدة ما يزيد عن المليون صفحة أي يمكن تخزين                

ا  ة عليه ل   و. مكتب تخدام ونق ات االس ي عملي الي ف ي الوقت الح سها ف د فرضت نف ذلك فق ل

.البيانات والمعلومات   

  : G. P. S نظام تحديد المواقع واإلحداثيات - و

(     وهو ما يعرف باسم  Global Position System ى     )   درة عل ه الق از ل وهو جه

ق  3 – 1تحديد إحداثيات أي مكان أو موقع أو نقطة بدقة تصل إلى حوالي               أمتار عن طري



ول والعرض   وط الط د خط ا  ( تحدي واني وأجزائه دقائق والث ذه  ) بال د ه اطع عن ي تتق والت

م              ذه النقطة شكل رق د ه ، وال يقصد بخطوط الطول والعرض تلك            ) 36(النقطة على عن

ا  واني وأجزائه دقائق والث د ال ق تحدي ل عن طري ط ب ية فق ك من . الخطوط األساس تم ذل وي

ر               خالل الربط ب   ان أآب ين جهاز يدوي صغير يشبه اآللة الحاسبة أو التلفون المحمول وإن آ

ر      صناعية أو أآث ار ال د األقم صل بأح سبيًا ، يت (ن Satellites وائي   )  ق ه ن طري ع

)Antenna اط             . منفصل  )  ع والنق د المواق ساحية وتحدي ويستخدم الجهاز في العمليات الم

خطوط االتصاالت والدراسات الميدانية    على سطح األرض وخاصة الطرق ومد األنابيب و       

م     . الجيولوجية والجيمورفولوجية والهندسية وغيرها      ات التي ي سجيل البيان ويقوم الجهاز بت

م     ات الرس تكمال عملي ات واس ذه البيان غ ه ي لتفري يله بالحاسب اآلل ن توص ها ويمك . قياس

.مريكية ويابانية ويوجد منه أنواع آثيرة تختلف في قدرتها ومواصفاتها ، ومعظمها أ  

 

 

جهاز تحديد المواقع  ) 36 (شكل رقم  GPS   

 

 

 

 

 

 

 



Total Station    محطات الرصد والقياس المتكاملة- ز    :  

ة                               ة إلكتروني ل بطريق وم بالعم دم يق ت متق از ثيودلي ن جه ارة ع ي عب     وه

ق    ن طري تخدامه وع ت باس ي تم ات الت ل القياس سجل آ ب                    وي يله بالحاس توص

ات                                 سجل البيان ن أن ي ا يمك ه ، آم ا  يحتوي غ م وم بتفري ي يق      اآلل

(        على قرص  مرن    Floppy Disk ى الحاسب     )  ه  إل تم نقل از   . ي ستخدم الجه و ي

اس جمي         ه قي ث يمكن دم ، حي دقيق والمتق سح ال ات الم ي عملي ًا ف ا  أساس واع   الزواي ع أن

دف      ه صوب اله رد توجيه ة ، وبمج ة إلكتروني سافات بطريق ات  . والم ه مارآ د من ويوج

. متعددة ، وتختلف في مواصفاتها وقدراتها   

                                  

 

 

  :  Digital Camera    الكاميرا الرقمية- ح

ة والت           اميرات التصوير المتقدم ة                وهي نوع من آ ة رقمي ي تصور الظاهرات بطريق

ادي     ا       . وليس عن طريق التصوير الضوئي الع الي يمكن نقله اًُ وبالت ات داخلي سجل البيان وت

ي       ات تصوير الظاهرات ذات                  . إلى الحاسب اآلل ة خاصة في عملي ر ذات أهمي وهي تعتب

ي واستخراج                       ات الرصد من خالل الحاسب اآلل ل عملي الطبيعة الخاصة حيث يمكن تحلي

. و إن  هذا النوع من أجهزة التصوير أصبحت  منتشرة في الوقت الحاضر . النتائج   

Environmental Instrumentation    جهاز التسجيل اآللي للبيئة-ط   :  

وث                     ات التل اس عملي وم بقي       وهو عبارة عن مجموعة من أجهزة الرصد البيئي التي تق

ة في          سجيل        . صندوق واحد     والعناصر البيئية األخرى وهي مجمع ات الت ستمر عملي د ت وق

. مددًا طويًال ويتم تفريغ البيانات أو نقلها حسب نوع وطبيعة الجهاز اآللي   

  : Light Pen  القلم الضوئي -ك 



ار أي           ا اختي ل ويمكن عن طريقه        وهي آلة تشبه القلم تتصل بالحاسب عن طرق آاب

شاشة خالل ت             ى ال ات الموضحة عل تم             من المكون ة في ى النقطة المطلوب م إل ذا القل صويب ه

ى متحسس                . تحديدها واختيارها    وي عل ه يحت ه ضوء ولكن (وهو ال ينبعث من Sensor (

ي الموق شاشة ف ى ال ة تضيء عل ار يرسل عالم ه الختي م التصويب تجاه ذي ت الهدف ع ال

وب  ة     . المطل ة إلكتروني ان بحزم د المك ب بتحدي وم الحاس م يق صوب القل ا ي فحيثم

)Electronic Beam شاشة     )  ى ال دًا في        . تضيء عل د يكون مجه ه ق ولكن نظرًا ألن

ل     تخدامه قلي إن اس تخدامه ف د         . اس سابقة توج ال ال دات اإلدخ ة وح ب مجموع ى جان وإل

ل عصا اللعب           (أنواع أخرى مث Joystick ة     )  رة المتحرآ (والك Trackbak ة   )  وطريق

)Touch Screen ا )   ال البيان ة إدخ از    وإمكاني ى الجه دث إل ق التح ن طري ت ع

)Speech Recognition . ( 

 

 

  :   أجهزة العمليات- 2 

ا         ات والتعامل معه        ويقصد بها أجهزة الحاسب اآللي التي تتم بها عمليات إدخال البيان

دة   تم داخل وح ي يمكن أن ت ات الت ة العملي ى آخر مجموع ا إل ا وعرضها وتحليله وإدارته

  -:لحاسب اآللي من حيث حجمه وإمكانياته إلى األقسام التالية ويختلف ا. الحاسب 

  : Super Computers    أجهزة الحاسب العمالقة-أ

صنيعها                    ا في ت اليب التكنولوجي ستخدم أحدث أس ات ضخمة ت        وهي أجهزة ذات إمكان

رى ة الكب ي المؤسسات العلمي ة وف دول المتقدم ي ال بات ف ذه الحاس ستخدم ه ا وت . وتطويره

ر عن مدى                 وع مصطلح يعب ذا الن ويطلق على التكنولوجيا المستخدمة في الحاسبات من ه

(خطورتها وسريتها وهو  Non - Exporting Technology ر    )  ا غي أي التكنولوجي

. القابلة للتصدير حيث أنها تعتبر ضمن أسرار الدول المصنعة لها   



ة         ة العالي دراتها التخزيني سرعتها وق ة                  وتتميز ب ستخدم في بعض األغراض العلمي  وت

ا       ة ناس ي وآال و ف ا ه ضائية آم واحي الف ل الن صة مث (المتخص NASA ضاء ، )  للف

ين من              . والتحليالت المناخية والجيولوجية     دة بالي ام بع ى القي وهذه األجهزة لديها القدرة عل

.احد العمليات في اللحظة الواحدة آما يمكن أن يستخدمها مئات المتخصصين في وقت و  

Main Frame    أجهزة الهيكل الرسمي-ب    :  

رى              ة الكب سات العلمي ي المؤس ستخدم ف زة ي ن األجه وع م ذا الن زة  . وه ي أجه وه

درات         ا ق ا أن له ة آم سرعات عالي يمكنها القيام بالعديد من العمليات المعقدة في آن واحد وب

ات  تقبال وتخزين البيان ة عل اس زة حساسة. عالي ادة وهي أجه ة فهي ع  للحرارة واألترب

وف         . توجد في أماآن يتحكم في جوها أجهزة حاسب آلي           ات األل ين مئ وتتراوح أسعارها ب

.من الدوالرات إلى عدة ماليين   

 

 

  :  Workstation   محطات العمل-ج 

سرعات                       رة ويعمل ب ة آبي درات تخزيني ه ق ي واحد ل       وهي عبارة عن جهاز حاسب آل

ا أن   ة آم صورات       عالي ع الم ل م ه التعام ة ، ويمكن صائية مرتفع سابية وإح درات ح ه ق ل

)Graphics -:واألجهزة الحديثة حاليًا منها يمكن أن نجدها بالمواصفات التالية ) .   

 One Or Tow Upto 4 Processorsالسرعة عادة ما يكون به   -

- 650 MH2 Or More Pentium III 

 More Than 512 BM Ram  [Dual Memory]حجم الذاآرة -

 More Than 10 GBحجم التخزين  -



صورات           سبة للم عة بالن رة واس ا ذاآ ا أن له (آم Graphic Accelerator (

زة إدخال أو إخراج أو شبكات حيث يمكن                     وإمكانيات الربط باألجهزة األخرى سواء أجه

ة               ا عدد من وحدات الحاسب الطرفي (أن يربط به Terminals شاشة غالب   ) .  ا أن ال ًا آم

(وذات درجة وضوح  )  بوصة   20أآبر من   ( تكون آبيرة                  Resolution ة   )  . عالي

ة      دات طرفي ه وح صًال ب ون مت ا يك ًا م (وغالي Terminals ادم   )  م الخ ه اس ق علي ويطل

)Server  ، ومن المؤآد أنه زادت عن ذلك آثيرًا 99وهذه المواصفات تتفق مع عام  ) . 

.في الوقت الحالي وأصبحت أحدث   

Personal Computer   الحاسب الشخصي-د    :  

ادة من وحدة     . وهو وحدة الكمبيوتر العادية التي نراها في آل مكان                 والتي تتكون ع

سية    ات الرئي (العملي CPU شاشة )  (وال Screen اتيح  )  ة المف (ولوح Key Board (

(والفأرة  Mouse ها من جهة ومن وتختلف هذه األجزاء في مواصفاتها تبعًا لدرجة حداثت) 

شرآة المنتجة          ًا لل از في نظم المعلومات          . جهة أخرى تبع ذا الجه وحتى يمكن استخدام ه

:الجغرافية فيفضل أن تكون بالمواصفات الحديثة التالية   

- Processor : Intel Pentium IIII Processor  1700 or More . 

- Second Level Cache : 512 K CPU . 

- Memory : 128 or 256 or More . 

- Storage : 40 GB or 60 GB . 

- CD – ROM : 56 X . 

- Fax / Modem : 56 K . 

- Monitor : 15 or More 1600 × 1900 Maximum Resolution 

Graphic Accelerator And Video Mpeg . 



زة األخرى            ى األجه (وإضافة مجموعة     .     مع إمكانية التوصيل عل Multimedia  (  ،

ه                 باإلضافة إلى الحاسب     سهولة وحمل ه ب ذي يمكن نقل الشخصي يوجد الحاسب المحمول ال

ات والمعلومات في                    من مكان إلى آخر وهو يسهل عملية االستخدام وإدخال وإخراج البيان

.أي مكان   

  : أجهزة اإلخراج- 3

ا إخراج                     زة والوحدات التي يمكن عن طريقه      يقصد بأجهزة اإلخراج مجموعة األجه

ظ  ( ع وحف م وطب ات      األ) رس كال البيان ارير أو أي أش رائط والتق ومات والخ كال والرس ش

وتتعدد هذه األجهزة بتعدد المهام وأشكال اإلخراج التي        . مطبوعة أو مرسومة أو محفوظة      

دأت       ي ب ات الت ة العملي ائي لمجموع شكل النه صورة وال ي ال ي ليعط ن الحاسب اآلل تم م ت

ا وال  رت بإدارته ات وم ات والمعلوم ال البيان ادة  بإدخ ا أو إع ر فيه ا والتغيي ل معه تعام

بق عرضها    ي س صور الت ن ال ي أي م ا ف ة  . صياغتها وانتهت بإخراجه إن عملي ذا ف وبه

  .87 اإلخراج تمثل المرحلة النهائية في مجموعة عمليات نظم المعلومات

  -:وفيما يلي عرض موجز ألهم أجهزة اإلخراج وهي 

  Plotterالراسم اآللي   .أ 

 Printerالطابعة   . ب 

 Monitorالشاشة   .ج 

  : Plotter  الراسم اآللي  -أ 

رائط     م الخ ي ورس صميم الهندس ات الت ور عملي ان لتط (   آ Computer Aided 

Design وما تحتاجه من رسومات دقيقة وملونة وبأحجام آبيرة أثره في إنتاج آالت لها             ) 

ات  ي الطابع وافر ف ي ال تت ذه المواصفات الت د بع. ه ى ح شبه إل ة وإن والراسم ي د الطابع ي

ن   كال م ة الرسومات والخرائط واألش وم بطباع و يق ه فه ارة إلي م اإلش ا ت ا فيم اختلف عنه
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الم            الحاسب اآللي على أنواع وأحجام الورق الكبيرة المختلفة ، وذلك باستخدام مجموعة أق

الم         (مثبتة في ذراع متحرك      ستخدم األق ذي ي وع ال م إخراجه        ) في حالة الن ا ت وم برسم م لتق

ورق التي تتحرك        م وق لوحة ال الم ف ن الحاسب ويراد طباعته، حيث تتحرك مجموعة األق

ستخدم              واع التي ت سبة لألن ذا بالن ا ه هي األخرى أمامها حتى يتم طباعة أجزاء الرسم عليه

. األقالم في الطباعة  

ه فمن أنواعه                (       وتختلف أنواع الراسم اآللي آما تختلف مواصفاته ودرجة دقت HP (

CAICOMP (و (و )  AITEK (و )  NOVAGET ا )  ذلك . وغيره م آ ويختلف الراس

واع أخرى            . في طريقة طباعته     فباإلضافة إلى األنواع السابقة التي تستخدم األقالم هناك أن

اث   ر النف ة الحب ستخدم طريق (ت Inkjet تاتية   )  ة إلكتروس ل بطريق دث تعم رى أح وأخ

)Electrostatic رق   )  ر الط ر أآث ر يعتب وان    واألخي ددًا لألل وحًا وتع ة ووض ا .  دق آم

م     ة وضوح الرس ث درج ن حي زة م ف األجه (تختل Resolution ي  )  وان الت دد األل وع

(وحجم الذاآرة   . يعرضها أو يرسمها     RAM التي تستقبل البيانات الخارجة من الحاسب        ) 

آما تختلف األجهزة من حيث حجم الورق المستخدم فمنها يعمل بحجم              .  A3      ى  وتصل إل

A0 ة   ( وهو أآبر حجم في الورق ويمكن تغذية األجهزة الكبيرة الحجم بورق منفصل               ورق

(أو عن طريق استخدام رول      ) ورقة Roll از             . ورق)  ام جه از ويتحرك أم يثبت في الجه

) .37(وحدة الرسم شكل رقم   

  Plotter  جهاز الراسم اآللي) 37(شكل 

 

 

 

 

 



 

 

:   الطابعة - ب   
ر   ة تعتب ة             الطابع وم بطباع ث تق ي ، حي ب اآلل ن الحاس ي م راج األساس از اإلخ جه

واع            ض أن ة بع ا طباع ا يمكنه شفاف ، آم ورق ال ى ال ة عل صوص المكتوب ات والن البيان

سيطة  ومات الب ر    . الرس ة أآث ى طباع درة عل ا الق ة له ات الحديث ن الطابع واع م اك أن وهن

.الرسومات واألشكال تعقيدًا   

 

  -:رق أساسية وتعمل الطابعات بثالث ط
  Dot - Matrix طريقة النقط  .1

 Inkjetالحبر النفاث   .2

 Laserالليزر   .3

واألخيرة أفضل األنواع وأآثرها وضوحًا على حين تعتبر النقطية أقلها في درجة الوضوح      

ك التي       . والجودة   ا     تل ستخدم ومنه د ت م تع وتوجد أنواع أخرى غير أنها غير شائعة أو ل

(والتصادم  تعمل بنظرية الطرق  Impact Printers (وطابعات عجلة ديزي )   Daisy 

Wheel (وطابعات السلسلة )  Chain Printers. ( 

-:أم األنواع الثالثة األولى فتختلف من حيث مواصفاتها التي يمكن تلخيصها فيما يلي   

 .الطابعة أبيض وأسود فقط أم ألوان  .1

ين         .2 راوح ب ة والوضوح والتي تت ى   300 × 300درجة الدق  نقطة   1200 × 1200إل

 .في البوصة المربعة 

 . ميجابايت أو أآثر 8 ميجابايت وتصل إلى 1حجم الذاآرة تتراوح بين  .3

د      A3حجم ونوع الورق والذي يتراوح بين حجم مظروف الخطاب ، وحتى حجم               .4     وق

ة          زر الملون ر طابعات اللي ره وتعتب ى ورق عادي أو شفاف أو غي  Colored(تعمل عل

Laser (ى          و ا إل ورق فيه تفادة             A3التي يصل حجم ال واع التي يمكن االس  من أفضل األن



ة في                         اك رغب ا آانت هن ة إذا م منها في طبع الخرائط في معامل نظم المعلومات الجغرافي

 .طباعة خرائط بالحجم السابق على درجة عالية من الجودة والدقة ووضوح األلوان 

(آما تعد طابعة     Laser ارير   أبيض وأسود من ا   )  ألنواع المفضلة لطباعة النصوص والتق

اث    . والرسومات البيانية الخالية من األلوان    الحبر النف على حين تعد الطابعات التي تعمل ب

)Inkjet Colored ة ولكن          )  ى رسومات ملون من الطابعات المفضلة في الحصول عل

.بدرجة جودة أقل من تلك التي تستخدم الليزر  

واع الما   ًا من الطابعات            ومن أن ة عالمي رآات المعروف (Brother, Panasonic, 

HP, NEC, Lexmark, Okidata) .  وأنواع أخرى عديدة   

  :  Monitors  الشاشات - ج 
ذي        ا ال ث حجمه ن حي ف م ا وتختل ط دون طباعته ات فق ار البيان ان إلظه ي مك        وه

د عن          14يتراوح بين    ا يزي ر، وآل       30 بوصة وم ا أآب اك رسوم      بوصة وربم ا آانت هن م

ة الوضوح                    معقدة ، فإنها تحتاج إلى حجم أآبر من الشاشات ، آما أنها تختلف في درجة دق

)Resolution اك   )  شاشة، فهن ى ال ة عل يل الدقيق وح التفاص ة وض ي درج ي تعن والت

ا   (الشاشات أحادية اللون التي تعرف باألبيض واألسود وأخرى ملونة ومنه Per VGA (

(، منها ومارآات عديدة  MAG، Dell، ADI، Sony، Phillips، LG ( 88.  

الكيان البرمجي  : ثانيًا  Soft Ware:  
زة الحاسب مع                     ا داخل أجه تم التعامل من خالله       ويقصد بها مجموعة البرامج التي ي

دات                شغيل المع وم بت نظم المعلومات ، فهي التي تستقبل البيانات والمعلومات واألوامر، وتق

ا            واألجهزة و  الحاسب ذاته ، وتعطى الفرصة للتحكم في البيانات وإدارتها وتحليلها وتحويله

) . 50صالح ، ص . ( إلى أشغال ورسومات وخرائط وتحدد شكل وطريقة إخراجها  

ة         ة والتحويلي شغيلية والتطبيقي رامج الت وتتكون البرامج في نظم المعلومات الجغرافية من الب

 بالتطبيقات الجغرافية التي من الممكن إضافتها إلى النظام         وغيرها من البرامج ذات العالقة    

   -:عند الضرورة والحاجة إليها ، وفيما يلي شرح لهذه البرامج 

  : Operating Programsالبرامج التشغيلية  .1
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رة   زة الكبي شغيل األجه رامج ت (  من المعروف أن ب Main Frame Computer ( 

رة             تقتصر فقط لتشغيل األجهزة المخصصة        زة  آبي شغيل أجه ا ، ويصعب استخدامها لت له

طة   زة متوس شغيل أجه رى ، أو ت (أخ Mini computers صية)  ( أو شخ Personal 

computers) (PC ل )  ات عم (أو محط Workstations رامج ) .  ور ب ع تط وم

زة      شغيل األجه رامج ت م ب ع معظ ل م ت التعام ة مكن شغيلية مرن رامج ت رت ب شغيل ظه الت

امج            الكبيرة والمتوس  طة والصغيرة ومحطات العمل ، ومن ضمن هذه البرامج التشغيلية برن

)UNIX (و )  Windows NT وغيرهما اللذان يعمالن على محطات العمل والحاسبات ) 

.الشخصية   

  : Application Programsالبرامج التطبيقية   .2
ديات وإدارات ال          ال البل تخدامها ألعم ن اس رة يمك رامج آثي اك ب د هن يط         يوج تخط

(    مثـــل برامـج الصيانــة وعـمل الخــرائـــط والمعـروفـــة باســـم   AM / FM       (

)    Automated Mapping / Facility Management ـج )  أو برامـ

(األوتــوآــاد        Auto CAD ا     )  ة ، بينم ، ولكن ليست جميعها نظم معلومات جغرافي

ل ورسم الخرائط             توجد أنواع أخرى من ال     برامج الجغرافية المتخصصة في عرض وتحلي

ل              (مث ARC INFO (و)  GENASYS, INTERGRAPH ذه   )  ز ه وتتمي

رامج الخاصة   ى الب مها باإلضافة إل دقيقها وعرضها ورس ال الخرائط وت ي إدخ رامج ف الب

ال حدود  والمصممة لرسم وتحليل الخرائط المجسمة وخرائط رسم حدود الملكيات من أطو   

.الملكية   

  : Conversion Programsالبرامج التحويلية   .3
ل الصور والخرائط والمعلومات من                      ى تحوي ة عل درة العالي رامج بالمق ذه الب       تتميز ه

ا تتطور                   رامج ، حيث إنه ذه الب ى آخر، وال يمكن حصر ه امج إل نظام إلى آخر ومن برن

من        د ض ي توج وم ، وه د ي ًا بع ددها يوم زداد ع ات    وي نظم المعلوم ية ل رامج األساس  الب

(الجغرافية مثل برامج االستيراد      Import (وبرامج التصدير   )  Export لتحويل البرامج   ) 

.والمعلومات من نظام إلى آخر   



ة أو من                   نظم المعلومات الجغرافي شرآة ل   ويمكن إضافة برامج تحويلية أخرى من نفس ال

ى آخر         شرآات أخرى متخصصة في تصنيع البرامج الت       حويلية لنقل المعلومات من نظام إل

ى     ذا باإلضافة إل شعار عن بعد،ه رامج االست وفرة في نظم وب ل المعلومات المت ل تحوي مث

ا     سهل إدارته ات لي دة المعلوم ي قاع ا ف ات وترتيبه سيق المعلوم صة لتن رامج المخت الب

(ومتابعتها مثل برامج  ARC DOC (وبرنامج )  ARC PREES . وغيرها)   

ى رسومات      وتت ا عل ات والحصول منه ة البيان تم بمعالج ي ته ة الت رامج التطبيقي دد الب ع

م    ال نظ ي مج ستخدمة ف رامج الم ن الب ا م ن اعتباره ن ال يمك داول ، ولك رائط وج وخ

:المعلومات الجغرافية إال إذا توفرت فيها الشروط الستة اآلتية   

 .ر ودقة اإلدخال إمكانية إدخال البيانات المختلفة وإجراء عمليات اختبا .1

 .توفر إمكانية تخزين المعلومات وإدارتها في صورة قواعد للمعلومات  .2

 .إتاحة  إمكانية نقل تبادل المعلومات من وإلى البرنامج  .3

 .وجود إمكانية نقل تبادل المعلومات من وإلى البرنامج  .4

 .تحقيق عملية المعالجة الحوارية بين الحاسب وبين األفراد المستخدمين  .5

  ين المعلومات ومواقعها الجغرافيةاحة إمكانية وجود روابط بإت .6

م      ا                ) 38(      ويوضح الشكل رق ا بينه روابط فيم ذآورة أعاله مع توضيح ال شروط الم ال

.آسمة من سمات البرامج التطبيقية في مجال نظم المعلومات الجغرافية   

الجوانب الرئيسة لبرامج نظم المعلومات الجغرافية ) 38(شكل   

 

 

 

 

 

 

 
 

                              

 إدخال المعلومات
Data  Input 

 عرض وإخراج البيانات 
Data  Display  and 

Output   
تغيير ونقل وتحويل 

 للمعلومات 
Data  

T f ti

 معالجة وتحليل البيانات
Data  Analysis 

 قاعدة معلومات جغرافية
Geographic  Data

Base 

 إجراء استفسارات
Query  Input 



 
223عن عزيز ، ص   

 

-:     وفيما يلي توضيح لهذه البرامج حسب الوظيفة المطلوب تنفيذها من النظام وهي   

 :برامج إدخال وترميز المعلومات الجغرافية  .1
ة         تتوفر المعلومات الجغرافية في عدة أشكال ونماذج، حيث يوجد بعضه          ا في حالة ورقي

صناعية                    ار ال (مثل الخرائط  ، أو حالة رقمية ناتجة من مصورات األقم Landsat أو  ) 

ل        ات ، أو معلومات مجسمة مث ة في ملف (خرائط رقمي Digital Elevation Data . (

ذه                         ى ه د الحصول عل ك عن ا ، ويظهر ذل ا وترميزه ل إدخاله وتحتاج جميعها إلى إعداد قب

ة إلدخال        . على دقتها وصالحيتها وصفاتها     المعلومات للتعرف    رامج المطلوب تلخص الب وت

:المعلومات فيما يلي   

برامج تحويل المعلومات من النماذج األساسية إلى النماذج المطلوبة لالستخدام           .أ 

. 

 .برامج تخزين واستخراج وتصميم المعلومات  . ب 

 .برامج حذف األخطاء وتصحيحها  .ج 

 .ة مثل النقاط والخطوط برامج تجميع المعلومات المتشابه .د 

 ) .Edge Matching(برامج توصيل الخرائط  .ه 

 ) .Registration(برامج التسجيل الجغرافي  .و 

 

 ) :Data Management(برامج إدارة المعلومات  .2
    تعمل هذه البرامج على ترتيب وتنظيم المعلومات داخل النظام، وتمكن المستخدم من                   

-:القيام باألعمال اآلتية   

 .ة مستخدمين خدمة عد .أ 

 .تقويم المعلومات  . ب 

 .استنتاج معلومات مفيدة  .ج 

 .التحكم في صالحية وخصوصية المعلومات  .د 



 

  :Data Analysisبرامج تحليل المعلومات  .3
:   تختص هذه البرامج بتحليل المعلومات مكانيًا على النحو اآلتي   

 .تقسيم وتجميع المعلومات البيانية باستخدام اإلحداثيات  .أ 

ى            العمليات . ب   الكارتوجرافية مثل الدوران وتغيير المقاس وتحويل اإلحداثيات من نظام إل

 .آخر ، وتسجيل هذه المعلومات والتخلص من األخطاء 

 .تحديد مراآز األشكال ومواقع الخطوط  .ج 

 .تحويل المعلومات من نظام إلى آخر  .د 

 .التحليل المكاني مثل القرب والجوار  .ه 

 .هات قياس المسافات والمساحات واالتجا .و 

 

  :Data Retrievalبرامج استخدام المعلومات  .4
ى                 شبكية باإلضافة إل ة وال       هذه البرامج لديها المقدرة على استخراج المعلومات الخطي

.المعلومات البيانية ، وفيما يلي بعض البرامج المستخدمة لذلك   

 .تصنيف وتجميع المعلومات البيانية  .أ 

 .ويل أنواع الخرائط والتسجيل الدوران والمقياس لإلحداثيات وتح . ب 

 .التمرآز وتوقيع الخرائط  .ج 

 .تغيير تصميم قاعدة المعلومات من خطية إلى شبكية وبالعكس  .د 

التحليل المكاني ويشمل مطابقة األشكال المغلقة ومطابقة الخاليا الشبكية رياضيًا ،            .ه 

ة        ة ذات العالق ستقل ، والدال ار الم ة ، واالختي دل والمقارن ة المع ل  ومطابق صال مث واالت

 .اختيار أفضل الطرق واإلحصاء المجاور 

ساحة     .و  اس الم ى أخرى ، أو قي ة إل ن نقط سافة م اس الم ك قي شمل ذل اه وي سافة واالتج الم

 .والمحيط لألشكال المغلقة والشبكية 

 .التحليل اإلحصائي ويشمل التمثيل بالجداول  .ز 

 .إصدار التقارير وحفظ المعلومات  .ح 



 

 :ومات برامج وعرض ورسم المعل .5
نظم نظراً                   ا من ال ة عن غيره       يختلف عرض المعلومات في نظم المعلومات الجغرافي

لطبيعة هذه المعلومات المرسومة مثل التلوين واختيار األشكال وأحجامها التي تتناسب مع              

تخداماتها   ة واس ة المعلوم كل    . طبيع ى ش ات عل ذه المعلوم دار ه رامج إلص دة ب اك ع فهن

زر، حيث      خرائط ورسمها عل    ى األشرطة الممغنطة وأشرطة اللي ا عل ورق أو حفظه ى ال

(يحتاج ذلك إلى أجهزة في هيئة طابعة بالقلم أو راسم إلكتروني              Plotter أو شاشة ، أو      ) 

   .أشرطة ممغنطة 

ه    ا، إال إن ددها واختالفه م تع ة رغ ات الجغرافي م المعلوم ي نظ ستخدمة ف رامج الم      والب

:طريقة العمل إلى يمكن تقسيمها تبعًا ل  

 ) .Vector(برامج تعمل بطريقة  .1

 ) .Raster(برامج تعمل بطريقة  .2

ى                 .3 برامج شاملة يمكنها أن تعمل على أي من الطريقتين، وهي وإن آانت تعمل أساسًا عل

رى أو       ة األخ تخدام الطريق ا باس ل أعماله ا أن تكم ا يمكنه دة ، إال أنه ية واح ة أساس طريق

 .ين التحويل بين آال الطريقت

 .برامج تستخدم في التحويل فقط بين آال الطريقتين  .4

ام ضمن                        شكل ع ع ب ا تق ات وآله ذه البرمجي د من ه       وقد ظهر في الفترة األخيرة العدي

:ثالث مجموعات مصنفة حسب تصميمها وهي   

ات     .أ  ات معالجة الملف ى   )  File Processing Design(برمجي د عل وتعتم

 .ج بينها أثناء عمليات التحليل والمعالجة وفق توابع خاصة عزل البيانات ، حيث يتم الدم

ين    . ب  صميم الهج ات الت تلط(برمجي زين    ) Hybrid Design) (المخ ى تخ د عل وتعتم

ين        دمج ب م ال ة ، ث ات خاص ي برمجي وم ف ات والرس د البيان ام إدارة قواع ي نظ ات ف البيان

 .القسمين البياني والرسومي وفق توابع خاصة 

 



صم  .ج  ات الت ع برمجي ات  ) Extended Design(يم الموس زين البيان تم تخ ث ي حي

 . الوصفية والمكانية في نظام إدارة قواعد البيانات ، وبذلك تتأمن إمكانيات التحليل المكاني 

ة والتي يجب                        وفيما يلي عرض ألهم البرامج المستخدمة في نظم المعلومات الجغرافي

شارًا أو            اإلشارة إلى أنه من الصعب حصرها بالكامل       ا انت  إال أننا يمكن أن نشير إلى أآثره

(أوسعها استخداماً ، وبعض من هذه البرامج يعمل على وحدات الحاسب الشخصية  P.C (

(ومنها برامج تستخدم في محطات العمل فقط         Workstations أي ال يمكن استخدامها      ) 

ا   درات وإمكاني ت ق ة إذا آان ة خاص صية العادي ب الشخ دات الحاس ى وح دة عل ت الوح

ًا يمكن أن                   وافرة حالي ة مت منخفضة ، وإن آانت إمكانيات وحدات الحاسب الشخصي العالي

رامج    واع الب ع أن تخدام جمي ة الس بات الشخصية . تعطى الفرصة آامل ة أن الحاس فالحقيق

.الحالية لها نفس مواصفات محطات العمل التي آانت متوافرة من قبل   

ة وبعض                وفيما يلي سرد ألهم برامج       الحاسب المستخدمة في نظم المعلومات الجغرافي

:المعلومات عنها   

رامج  .1 ة ب زري )  ARC / INFO(مجموع ا شرآة إي ا ) ESRI(وتنتجه بكاليفورني

ة   دة األمريكي ات المتح م     . بالوالي ي نظ ستخدمة ف رامج الم م الب ن أه رامج م ذه الب د ه وتع

 :ب معين من العمل فمنها المعلومات ، وتضم أجزاء عديدة آل منها يختص بجان

- Arc View GIS ver.3.0 (or More Advanced) . 

- Arc View Extensions . 

- Atlas GIS ver.3.03 (or More) . 

- Map Objects . 

- PC ARC / INFO ver.3.5.1 . 

- Data Automation Kit (DAK) . 

- Arc Press . 

- Business MAP . 

- ARC Data GIS Data . 

- ARC / INFO ver.8 or More Advanced For Workstations . 



ات                   واع التطبيق ع أن امج والمجموعة التي يضمها تعطى جمي     وآما هو واضح فإن البرن

.المطلوبة في نظم المعلومات الجغرافية   

  : ER Mapperبرنامج   .2

رآة  ن ش :    م Alistair Macelennan Earth Resource Mapping. 

Blenheiv House, Crabtree Office Village, Eversly way, Egham, 

Surrey Tw 208 RY. UK.                                                                                  

ة      صور الجوي شعار لل ات االست ل لوح ي تحلي ى ف ة األول امج بالدرج ذا البرن ستخدم ه وي

ًا بطري        ة   وإنتاج الخرائط المختلفة منها ويعمل أساس (ق Raster ل        )  ه التحوي ان يمكن وإن آ

(من  Raster (إلى )  Vector آما يمكنه الربط وتبادل المعلومات مع البرامج األخرى ) . 

.وأفضل استخداماته هو تحليل وإدارة الموارد األرضية   

 .ERDAS International Itd: (من شرآة    : ERDAS IMIGINGبرنامج   .3

ا ).         Buford Highway N.E/. Atlanta Georgia 2801(وعنوانه

30329 USA .( 

 ويستخدم آذلك في عمليات تحليل الصور الجوية ولوحات االستشعار عن بعد حيث يعمل               

ة  ًا بطريق (أساس Raster ة  ).  ل بطريق ه العم ا يمكن (آم Vector ع  ).  ل م ه التعام ويمكن

(بيانات البرامج األخرى مثل  ARC/INFO .وغيرها )   

  : MAPPING, Intergraphبرنامج   .4

: (       من شرآة  UK NTERGRAPH SOFTWARE SOLUTIONS من ) 

ويتميز البرنامج بالتعامل مع الخرائط الرقمية ويعمل على تحليل الصور الجوية           . بريطانيا  

تم عمل مسح ضوئي              د واللوحات أو الخرائط التي ي (واالستشعار عن بع Scanning (

ا ش . له ات وإن د البيان شاء قواع ي إن رائط الموضوعية وف (اء الخ Thematic Maps (

.وتحليل واختيار البيانات والتعامل معها   

 

  :SPACEبرنامج   .5



: (        من شرآة SPATIAL APPLICATION GENERATOR : وعنوانها ). 

 (The Stables - Cannons Mill Lane. Bishops Stortford - Hertz 

CM 232bN  UNITED KINGDOM) .                  

.  

  وهو من البرامج التي تستخدم في جمع وتخزين البيانات وإنشاء قواعد البيانات آما يعمل              

.على إنشاء ورسم الخرائط   

  : ACEبرنامج   .6

: (من شرآة  Advanced Cartographic Environment :        وعنوانها ).    

)50 West Wilmond Hill, Ontario. Canada. L 4 B 1 M5 وهو    ) .

ا الطريقتين        ات ويعمل بكلت درات واإلمكاني دد الق (برنامج متع Raster and Vector (

.ويستخدم في إنشاء وعمل الخرائط والتعامل معها   

  : Win MAP TMبرنامج   .7

 Win GIS, Win MAP, Win MAPLT)      ويضم مجموعة أجزاء من أهمها

 and Win SAT ) : (من شرآة .  PRODGIS . بالواليات المتحدة األمريكية )   

ة             ستخدم تحت بيئ ا ي (     وهو سهل االستخدام ومتعدد األغراض آم Windows سواء   ) 

)Windows 3xx (أو )  Windows NT (أو )  Windows 98. ( 

  : Geo – Stormبرنامج   .8

ة  دة األمريكي ات المتح تج بالوالي ة.       وين ًا بمعالج تص أساس واض ويخ ة أح  ودراس

ا     اذج له ل النم صريف وعم صناعية               . الت ار ال ور األقم ل ص وم بتحلي ا يق آم

)Satellite Imagery .وآذلك إلنتاج الخرائط الكنتورية والمجسمة )   

رامج األخرى المستخدمة في نظم المعلومات                   د من الب اك العدي      والجدير بالذآر أن هن

يس ضروريًا                الجغرافية والتي يصل عددها      ه ل ا أن . إلى المئات ومن الصعب حصرها آم

آذلك يجب أن نشير إلى أن أي من الشرآات المنتجة لهذه البرامج له فروع وموزعين في                  

ذه        ى ه صول عل ن الح الي يمك ة ، وبالت ات الجغرافي م المعلوم ق نظ ي تطب الم الت دول الع

.البرامج من فروع هذه الشرآات أو وآالئها   



 

: بيانات والمعلومات الجغرافية ال: ثالثاً   
  : Data and Informationالبيانات والمعلومات   .1

(     تعرف البيانات بأنها حقائق خام  Raw Facts غالبًا في شكل أرقام أو حروف أو  ) 

سها   ى ضعيف بنف ي تعطي معن ا والت ي . مجموعات منه ات الت ات فهي البيان ا المعلوم أم

. رت من شكلها األصلي وعليه يمكن أن تعطي معنى محدد       أجريت عليها عمليات معينة غي    

ا                     آما يمكن أن تصبح هذه المعلومات بيانات في حالة أخرى حيث تختلف صورة أي منهم

.تبعًا لطريقة تناولها   

سابقة  سنوات ال ي إحدى ال ه ف ى تقديرات ال يمكن أن ينظر الطالب إل بيل المث ى س      وعل

ا تكون با      ا معلومات بينم ى أنه ار نتيجة        عل ا إلظه ا تعامل معه ات إذا م تاذه بيان سبة ألس لن

.الطالب الكلية أو حساب التقدير العام له   

     ويقصد بالبيانات والمعلومات الجغرافية أية بيانات أو معلومات في أي شكل أو صورة        

ة  ة مكاني ن عالق (ولك Spatial Relation ة )  ات مرتبط ات والمعلوم ذه البيان أي أن ه

(  بمواقعها عن طريق تحديد مكانها أو إحداثياتها جغرافيًا Coordinates. ( 

  : Data and Information Sourcesمصادر البيانات والمعلومات   .2

ان وآخر ومن شص                ين مك      تتعدد مصادر البيانات الجغرافية وتختلف آميتها وقيمتها ب

رى   ى أخ سة إل ن مؤس ر وم ى آخ ن وق  . إل ذه العناصر م ف ه ا تختل رآم ن . ت آلخ ويمك

:تصنيف مصادر البيانات الجغرافية إلى أربعة مصادر أساسية هي آاآلتي   

  : مصادر آتابية .أ 
:ويكون هذا في أشكال عديدة نذآر منها .  ويقصد بها آل ما يمكن الحصول عليه مكتوبًا    

صاءات  - كان (اإلح ران –س ة – عم ناعة – زراع الت – ص ل ومواص  – نق

 ) .أنشطة أخرى

الت ، التقارير ، النشرات ، المطبوعات الحكومية ، الملفات ، المراسالت ،الكتب   السج-  

.المراجع ، الدوريات العلمية ، الرسائل الجامعية ، قواعد البيانات المعدة مسبقًا     

  : مصادر وثائقية .ب 



:  ويقصد بها   

 )الخ....  مناخية – جيولوجية – تفصيلية –طبوغرافية (الخرائط بأنواعها  -

 )  ملونة- أبيض وأسود –بمقاييسها المختلفة (الصور الجوية  -

) Bands   مقاييس مختلفة من حيث عدد الـ          –مطبوعات  (االستشعار عن بعد     -

وح  ة والوض دى الدق ذلك م ة ) . Resolution(وآ ات ورقي كل لوح ي ش ون ف د تك وق

)Hard ( أو مسجلة على أسطوانات مدمجة)CD ( أو أشرطة مسجلة)Tapes. ( 

 :  مل الميداني الع .ج 
ة أو المصنع                 ويقصد به أية أعمال يقوم بها الجغرافي سواء في الطبيعة أو المدينة أو القري

ك                       ات أو معلومات وذل دويًا بغرض جمع بيان ًال ي أو المزرعة أو أي مكان آخر يتطلب عم

.عن طريق المالحظة وجمع المعلومات أو القياس أو التصوير أو طرح االستبيانات   

ات من    وهو   يعد بالنسبة للجغرافي وغير الجغرافي مصدرًا أساسيًا لجمع المعلومات والبيان

.مصدرها األساسي تبعًا لمعايير محددة وحسب الحاجة إليها   

  :  مصادر خارجية . د 
وفر               ويقصد بها شبكات المعلومات والتي استحدثت في الفترة األخيرة وأصبحت تقدم وت

:لمعلومات ويمكن تقسيمها إلى آميات آبيرة من البيانات وا  

ا شبكة مرآز            .1 ذآر منه ة ون ا بعض المؤسسات العلمي شبكات داخلية مثل تلك التي توفره

ا         –المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزارة         – وأآاديمية البحث العلمي والتكنولوجي

 .والمكتبات الجامعية 

صدًا      ) Internet(شبكات خارجية ويأتي على رأسها شبكة اإلنترنت           .2 والتي أصبحت مق

تى        ن  ش ات ع ات ومعلوم ن بيان وفره م ا ت رًا لم ة نظ م والمعرف ن العل احثين ع ع الب لجمي

 . الموضوعات وبدقة عالية وحداثة تكاد تكون في نفس تاريخ الحدث والبحث عنه

 

(المستخدم : رابعًا  User : ( 
ا           وهو يمثل الجانب اإلنساني الذي يقوم بتحريك العناصر ا         لثالثة السابقة ، والعمل عليه

ين          ه            . والتفاعل معها بغرض هدف مع ًا لدرجة آفاءت م العناصر، فتبع ل أه و يمث ذا فه وبه



وم    إن أي شخص يق ه ف ون المحصلة ، وعلي ه سوف تك ًا لقدرات ة وتبع ون النتيج سوف تك

:يما يلي بالعمل على نظم المعلومات ال بد وأن تتوافر فيه عددًا من الشروط يمن إجمالها ف  

ة          .1 اءة وبطريق ا بكف ذه التكنولوجي تخدام ه ن اس ه م ابقة تمكن رات س وافر خب رورة ت ض

ود وأسرع وقت                   صحيحة ، حتى يمكنه أن يحقق الغرض أو األهداف بأقل تكلفة وأقل مجه

اآن               .  د أو األم ة في أحد المعاه م نظم المعلومات الجغرافي وال يتأتى هذا إال من خالل تعل

د ة التي تق ةالعلمي ذه الخدم ه وإن آانت . م ه ه وخبرات والي الشخص تطوير معلومات وأن ي

م   ي نظ دؤوب ف ستمر ال ل الم ة والعم ة الفعلي أتي إال من خالل الممارس ة ال ت رة الفعلي الخب

داخل أو     . المعلومات وآثرة التطبيقات عليها      ويمكن الحصول على الدورات التعليمية في ال

د           سابه              الخارج ، ثم يأتي دور الشخص بع ه واآت ه وإمكانيات ة قدرات ك في استمراره تنمي ذل

 .للخبرة 

ى التطوير           .2 درة عل شمل المؤسسة التي      . يجب أن يكون لدى الشخص الق ا ي والتطوير هن

 .يعمل بها ، آما يشمل إمكانيات وقدرات وخبرات الشخص ذاته وآما سبقت اإلشارة 

ا أو          فمن الضروري أن يقوم الشخص بتحديث بياناته ومعلومات        ه في المؤسسة التي يعمل به

ك الخاصة بشخصه  ة   . تل زة ملحق زة حاسب وأجه ن أجه ه م ا لدي وير م ه تط ا أن علي آم

ة    . وبرامج وملفات باستمرار ومع آل جديد       ة تناسب طبيع غير أن هذا ال بد وأن يتم بحكم

.المؤسسة ودورها وإمكانياتها والغرض من وجودها وأهداف العمل بها   

ى دور                  أن يكون لدي   .3 ه الوقوف عل سنى ل ة حتى يت ه نظرة شمولية واسعة متفحصة ومتعمق

ه عناصر العمل                  مؤسسته ، والمشكالت التي تعوق الوصول إلى الهدف ، وأن تشمل نظرت

بالكامل بحيث ال يتم الترآيز على عنصر دون بقية العناصر، حيث أن هذه العناصر تعمل                

 .في شكل متكامل ومنظم 

ه بعض    .4 ون لدي د       أن يك ذآاء والج ار وال داع واالبتك درات اإلب ل ق ة مث درات الخاص الق

ذه            المواصفات                     . والمثابرة والصبر والعمل الدؤوب      ل ه فالعمل هنا يحتاج إلى مث

 . بغرض الوصول إلى العمل داخل المؤسسة بأقصى إمكانية وأقل جهد وأقصر وقت 



رة بجانب          وتعتمد نظم المعلومات الجغرافية على هيكل تنظيم       ه الخب ي إداري خاص تتوفر في

د                ي تحدي تقنيات الحاسوب والدراية الكافية في مجال تصميم نظم معلوماتية متكاملة، فيما يل

(الالزمة لـ ) األفراد(العناصر البشرية  GIS: ( 

 Systems Manager: مبرمج النظم  .1

 GIS Analyst: محلل نظم المعلومات الجغرافية  .2

 Data Base Manager: ت مشرف قواعد المعلوما .3

 Senior Processor: مشرف على معالجة البيانات  .4

 Digitizer Operator: مشرف لمرقم الخرائط  .5

 Cartographer) : خرائطي(آارتوآرافي  .6

 Computer Systems and Administrator: مشرف إداري ونظم الحاسوب .7

 Programmer: مبرمج  .8

 Users: المستخدمون  .9

 

( أسرع المتخصصين في االنخراط في        ويعد الجغرافيون  GIS بسبب طبيعة اعتماد النظم     ) 

.على أساليب التوجيه المكاني للبيانات وأساليب التصنيف للبيانات وتوقيعها على الخرائط   

ي   ز ف ا تترآ ي مجموعه ي ف ة خاصة ، والت ات تأهيلي ذآر متطلب ابقة ال ام س ولكل من المه

:الموضوعات اآلتية   

 .ي مجال تقنيات الحاسب والبرمجيات المتعلقة بها خلفيات تأهيلية ف .1

ن        .2 ا م ق به ا يتعل ة وم ات الجغرافي د المعلوم داد قواع ال إع ي مج ة ف ات تأهيلي خلفي

 .الجوانب العلمية والتطبيقية المختلفة التي تعتمد عليها نظم تصميم قواعد المعلومات 

ة في      خلفيات تأهيلية في طرق ووسائل االستخدامات التطبيقية ل        .3 نظم المعلومات الجغرافي

 :المجاالت المختلفة ، والتي تعتمد على مستويات تعليمية ثالثة هي 

 .المستوى األساسي  .أ 

 .المستوى التأهيلي المستمر  . ب 



  .89المستوى المتطور .ج 

 

:وظائف نظم المعلومات الجغرافية  5 -4-2  
ي      ؤدي لك م ت ات نظ ة المعلوم ا الجغرافي د وظائفه وفر ان الب رامج اله تت شغيلية ب  و ت

ة ة و تطبيقي ا تحويلي افة وغيره ى ،باإلض ات إل ب مكون ي الحاس د (اآلل د ،)الجوام  وقواع

ات ة للمعلوم ة و البياني م الستخراج الجغرافي ل ورس ات وتحلي ة معلوم  مرجع ذات جغرافي

ات  و أهداف  لتحقيق  المتخصصون  قبل من (Georefernced) ارضي ة  متطلب  و معروف

  . مستخدمينال قبل من مجددة

ي     سة و ه ات رئي ى خمس مجموع ادة ال ات ع م المعلوم ائف نظ سيم وظ ن تق :       ويمك

ال زين  inputاإلدخ ة storing والتخ ة manipulation و المعالج ل الخارط      وتحلي

map analysis واإلخراج output . ، والموضحة آتابيا و تفصيليا   

 

 

 

 

:إدخال البيانات المكانية : أوال    Entering the Spatial Data   
ى جمع                   ادة ال شتمل ع     يرآز هذا الجزء على عمليات إدخال البيانات للحاسب اآللي ، وت

ال  ة اإلدخ صد بعملي دقيق، ويق د الت ا بع ادة تحريره د من صحتها ، وإع ات و التأآ المعلوم

ق    جميع العمليات المتتبعة في إدخال البيانات بأنواعها المختلفة الى الحاسب            اآللي عن طري

ا               ي أن يفهم تحويلها من أشكال الموجودة عليها الى أشكال أو لغة رقمية يمكن للحاسب اآلل

. و يتعامل معها   

ات    م المعلوم ي نظ ا ف ل معه تم التعام ي ي ات الت ات و المعلوم ة البيان ف نوعي    وتختل

ات ، وهل ه                ات وصفية      الجغرافية تبعا للزاوية التي ينظر من خاللها الى هذه البيان ي بيان

qualitative   ة ات آمي ة  quantitive أم بيان ات رقمي ل بيان  أم numerical ،أو ه
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ة    graphicalصورية و شكلية     ات   geographical ؟ وهل هي جغرافي  ، فقط أم بيان

 مختلفة ؟ 

سيم                      ة ، ويمكن تق ا الصفة الجغرافي ا له تم التعامل معه  والحقيقة إن البيانات والمعلومات ي

نات إلى بيانات مكانية البيا spatial  وبيانات وصفية description  .  

 

 بعض الوظائف األساسية في نظم المعلومات الجغرافية
.   طرق إدخالها - معاييرها -مصادرها  : إدخال البيانات المكانية : أوال   

: تعديل الخرائط و تحديثها و تخزينها : ثانيا   
 . تعديل و تحديث الخرائط  -1
 .عديل محتويات الطبقة طرق ت -2
 . تخزين الخرائط   -3

: معالجة المعلومات المكانية و تصحيحها : ثالثا   
) الخرائطية ( الوظائف الكارتوغرافية   

  تعديالت المقياس 
) الخطية (  تحويل البيانات ذات الطبيعة االتجاهية -ب vector الى بيانات شبكية  

) خلوية (  raster .  و بالعكس   
. ت في المساقط  تعديال-ج  

شمال        (  تزيين وصقل وتنقيح الخارطة     -د اه ال د اتج وان وتحدي اييس الرسم والعن إضافة مق
) . وضع مفتاح قائمة المصطلحات  

  . المكاني التحري -4 . الظواهر قياس  -3 . البيانات بين والتكامل الدمج
 
 

: تحليل البيانات : رابعا   
  الخلوي النظام في المكاني التحليل ) الخطي المكاني التحليل ( المكاني التحليل -1
 . تحليل البيانات الوصفية  -2
 التحليل المكاني والوصفي  -3
 التحليل اإلحصائي  -4

  جداول -ج,  أشكال ورسوم -ب , خرائط -أ: إخراج البيانات المكانية : خامسا 
  نصوص آتابية     -د

 
ات  صادر المعلوم صاءات  :م ارير واإلح ات والتق ي الكتاب ة   ه صور الجوي رائط وال ، الخ

ضائية  د(والف شعار عن بع ة ، شبكات المعلومات واالتصاالت ، ) االست ، الدراسة الميداني

المي      ع الع ام التوقي ن نظ أخوذة م ات م (GPS)بيان ات    .  ات والمعلوم را الن البيان ونظ



اك عدد                  ) المدخالت( د هن ة إذن الب تمثل أهم عنصر من عناصر نظم المعلومات الجغرافي

ا               تم إدخاله ات والمعلومات التي سوف ي ى البيان ا عل ا وتطبيقه من المعايير يجب مالحظته

. واهم هذه المعايير   

  .  Coverage التغطية-Timelines  .3  الحداثة-Accuracy  . 2الدقة  -1

Completeness آفاية المحتوى -4  .  Reliability  الموثوقية-5 . 

  Convenience المالئمة -6

ة قراءة مصادر المعطيات المكانية سهول-7 Readability     .       

ة                     ة بثالث ي في نظم المعلومات الجغرافي ى الحاسب اآلل ويتم إدخال البيانات والمعلومات ال

: طرق أساسية هي   

  . digitizing باستخدام عملية الترقيم 

  .  scanningباستخدام عملية المسح الضوئي 

.   طرق أخرى -ج  

رة الحاسوب                  ( كن ترقيم       ويم ة في ذاآ ة مخزن ى معلومات رقمي ات ال أو ) تحويل البيان

 على شكل نقاط وخطوط ومناطق ، مرتبطة  (vector)إدخال البيانات إلى النظام الخطي   

وي      (coordinates) .بنظام إحداثيات معين ى النظام الخل ات ال  أما ترقيم وإدخال البيان

(raster)أو مساحي   م وضع شبكة من        فيتم عن طر ة ، ث ة المطلوب يق اختيار حجم الخلي

ا                  الخاليا فوق الخارطة المراد ترقيمها ، ثم تخصص قيم محددة لكل خلية أو مجموعة خالي

. إدخال قيم الخاليا آل على حدى شكل صفوف واعمدة   

رة الحاسوب                  ى ذاآ اطق ال اط والخطوط والمن      والترقيم هو عملية تسجيل إحداثيات النق

واسطة جهاز الترقيم ب Digitizer أو طاولة الترقيم (Digitizer Table)  ة  وتشمل عملي

ع الظواهر                   وم المستخدم بتتب ة ، ويق الترقيم وضع الخارطة الورقية على اللوحة اإللكتروني

 وتحتوي الفارة على عدة مفاتيح إلدخال المعلومات    Moseعلى الخارطة بواسطة الفأرة     

ا الخار  ون منه ي تتك ة الت د , ط آالعق Nodes  وط زاء Arcs أوLines أو الخط  أو أج

Labels أو المعرفات    Verticesالخطوط   ا             .  ة عليه ذة زجاجي ى ناف ارة عل وي الف وتحت

وآل خط . للمساعدة في تحديد الظاهرة بدقة   ) +( إشارة Arc  دة  وينتهي  Node يبدأ بعق



ا ،          ولكل نقطة إحداثية واحدة ، بينما يتكون الخط من        . بعقدة   ان متعرج  عدة إحداثيات إذا آ

ستقيما        امج و               . ومن إحداثيتان اذا آان م ا يحدده البرن ا خاصا أو عنوان ولكل ظاهرة معرف

ه                   ا عن امج أو مختلف ا  . اخر يحدده المستخدم قد تكون مشابها للمعرف الذي يحدده البرن وبم

ا      ى تصحيح لألخط اج ال اء     ان الترقيم اليدوي قد ال تكون دقيقا فانه يحت د تحدث اثن ء التي ق

. الترقيم   

: طرق الترقيم   
  :  point digitizing الترقيم المنفصل أو النقطي -1

ق                      سجلها عن طري ن ي ة وأي سجل االحداثي د ان ي     وهنا يخبر المستخدم البرنامج متى يري

.  الضغط على مفتاح التسجيل   

ل بتحريك الفارة فوق الخط حيث يقوم المشغ :  stream digitizing الترقيم المتصل-2

ة الخط         . المراد ترقيمه    د نهاي ويقوم البرنامج بتسجيل اإلحداثيات على فترات محددة ، وعن

ة               يقوم المستخدم بإعطاء األمر باالنتهاء والتوقف عند التسجيل ، ومن المساوئ هذه الطريق

.  طيئا ، إن البرنامج قد يسجل عدد آبير جدا من االحداثيات اذا آان المشغل ب  

 والتي هي في تطور مستمر وما  Automatic Digitizingوهناك الترقيم االوتاماتيكي 

ائل                     رة الحاسب ، ومن وس ى ذاآ ة إل زالت تواجه مشاآل عي عملية إدخال البيانات المكاني

: الترقيم األتوماتيكي   

Hand scannerالماسح اليدوي  الماسح القرصي  ,  Desktop scanner الماسح   , 

ي  ا Drum scannerلعجل ديوي    ,  الماسح الفي video scanner زري     ,  الماسح اللي

  .  Laser Line followerالمتتبع للخطوط 

رة        ى ذاآ ة ال ة و الخلوي رائط الخطي ل الخ ى نق ه عل اتيكي قدرت رقيم االتوم د الت ن فوائ وم

: و لها عدة مساوئ منها . الحاسوب بسرعة   

دخل                 ان أي انقطاع بسيط في الخطو      -1 ذي يتطلب ت رقيم االمر ال ط قد يؤدي الى توفق الت

. المشغل   

ر الماسح                     -2 د يعتب ات و الخطوط و المضلعات فق  ال تستطيع الماسحات التمييز بين الكتاب

. مثال مضلعا صغيرا ) 0(رقم صفر   



.  ال تستطيع الماسحات التمييز بين الظالل المتقاربة -3  

.  مرتفعة الثمن -4  

. تقنية الماسحات لحد اآلن  عدم نضوج -5  

Digitizing      ويمكن حصر خطوات العمل في عملية الترقيم  :  في عدة خطوات هي   

  Step 1: المرحلة االولى : اوأل

.  التأآد من صحة الخارطة و دقة بياناتها ، وإنها تعني بالغرض المطلوب وتفي به -1  

ة المستخدمة في إدخال        تقسم محتويات الخارطة الى األقسام أو الرمو       -2 ز األساسية الثالث

  .  points- lines - polygonsالخارطة 

سابقة                 -3 ة ال  تمديد الظاهرات الجغرافية المراد إدخالها ، وتمديد أي نوع من الرموز الثالث

ن    زء م ل ج ب آ ل ترتي م يمث ال رق اهرة موضع االدخ وز الخاصة بالظ اء الرم م إعط ، ت

  . الظاهرة في عملية االدخال

 بطريقة جيدة وباستخدام الصق ال      digitizer تثبيت الخارطة على لوحة جهاز المرقم        -4

. يترك  اثر مكانه على اللوحة ، مما قد يؤثر على درجة حساسيتها   

.  الدخول الى البرنامج الخاص بنظم المعلومات الجغرافية -5  

. اآللي  فتح جهاز الترقيم و اختيار مدى توافقه مع جهاز الحاسب -6  

البد ( directory البدء في الدخول الى البرنامج و تمديد الفهرس الذي سيتم فيه العمل-7

ه          تم وضع العمل في ا      ) من عمل فهرس باسم محدد لي ال وترتيبه سهيل األعم حتى يمكن ت

. وبالتالي سرعة الوصل إليها   

.  لتحديده  البدء في إدخال اسم الملف للخارطة أو الغطاء األول إلى الفهرس-8  

.  إدخال الحدود الخارجية للخارطة ليتعرف المرقم و البرامج على حدود هذه اللوحة -9  

اط أو الخطوط أو                 -10  إدخال محتويات الغطاء األول و ليكن الخارطة التي تتكون من النق

. عن طريق استخدام االوامر الخاصة بذلك ) أي منها ( المساحات   

.  حفظ ما تم إدخاله -11  

. مع باقي الغطاءات  , 10 , 9 , 8 تكرر الخطوات -12  

:الخطوة الثانية : ثانيا  Step 2   



شكل  ة ال اء(وهي مراجع دا ) الغط اء تمهي ه من اخط ا ب ى م دخل وعرضه للتعرف عل الم

: لتصحيحه وخطوات العمل في هذا الجزء وهي آآالتي   

اعة الخارطة على الراسم المدخل ويتم العرض أما على أو طب) الغطاء( عرض الشكل -1

plotter أو الطابعة printer  بحجم مناسب .  

:   تحديد أشكال ومواقع األخطاء ، واألخطاء غالبا ما تكون آاآلتي -2  

ع        point coverage أخطاء الغطاء النقطي     - أ ان أو الموق اط في المك دد النق  من تع

ة ، أي        الواحد ، وزخرفة النقطة من مكانها أو عدم وجود نقطة في              موضع ظاهرة جغرافي

 .  في مكان مفروض ان توضع به نقطة 

اء الخطي   -  ب اء الغط ادة طول الخط  line coverage أخط ا زي دة منه ي عدي  ، وه

ار   ارج االط ه خ ار    overshootوخروج ى االط وله ال دم وص ط وع صير الخ  أو تق

undershoot      ين خطين في الخا رطة   أو تقاطع الخطوط مع بعضها أو وجود فاصل ب

 . أي متباعدين 

عدم وجود :   وهي على االتي  polygon coverage أخطاء الغطاء المساحي-ج I.D 

 واحدة داخل المضلع ،      I.Dرقم بطاقة التعريف داخل احد المضلعات ، أو وجود أآثر من            

ة           وط الخارجي ات الخط سيابية تعرج دم ان ضلع ، أو ع ارجي للم ط الخ ق الخ دم غل أو ع

صور ساحات المح امج للم ات البرن ا لمكون سابقة تبع اء ال صحيح األخط تم ت ا ، وي ة بينه

   ARC/INFO في برنامج  cleanالمستخدم وذلك باستخدام أمر

: الخطوة الثالثة : ثالثا  Step3  
:إنشاء طوبولوجي  generated topology   

ة               ات المكاني سبة للخرائط    .     الطوبولوجي هو أسلوب رياضي لتوضيح العالق ان  وبالن ف

 حيث يمكن   Featuresالطوبولوجي يحدد االتصال بين الظاهرات أو مكونات الخارطة

تحديد موقع مضلع داخل غطاء أو خارطة عن طريق المضلعات المجاورة ، وباستخدام                    

: الطوبولوجي فان عددا من المميزات يتحقق منها   

ات     زيادة آفاءة عملية التخزين،حيث يمكن التعامل بطريقة أسرع بحجم            -1 ر مع البيان اآب

 . 



 . مع إقامة العالقات الطوبولوجية يمكن إجراء العديد من التحليالت الضرورية  -2

ة   ( آما يمكن عن طريق عمل تجميع لعدد من الغطاءات           -3 وق  ) Overiayingالتغطي ف

 . بعضها لعمل خارطة واحدة مجمعة 

بطريقة : ( ويمكن إقامة طوبولوجي آاآلتي  Arc / Info . ( 
: وجي للخط الطوبول Arc – node topology   

(      حيث يتم عن طريق تحديد زوجيات    y,x ق        )  ات الخط والتي يطل ى طول منحني عل

ا  ة       verticesعليه ا لطريق ان      .  vector والتي تحدد شكل الخط تبع ذا الخط ف وفي ه

ين  .  nodesنقطتي طرفي الخط تسمى روابط فكل خط له نقطتين رابطت two nodes  

بداية، نقطة  from- node   ة م      to-node ونقطة نهاي شكل رق ا في ال ويمكن  ) 39( آم

ان أو            توصيل خط نمط آخر عن طريق هذين الطرفين أو هاتين النقطتين فقط وليس من مك

    .موضع آخر

: طوبولوجيا المساحة  polygon topology  
الل مجموع    ن خ ضلع م ساحي أو الم شكل الم وجي لل د الطوبول تم تمدي وط       ي ة الخط

arcs :  التي تحيط به و تكون حدوده الخارجية ويتم ذلك من خالل عدة نقاط هي آاآلتي   

ع الخطوط - ا سبق ان arcs إن جمي ة وآم ة متوالي ا بطريق تم تخزينه ا ي تم إدخاله ي ي  الت

ا          arcsأوضحنا من خالل اإلحداثيات ، وتأخذ الخطوط         والي إدخاله ا لت  أرقاما متوالية تبع

. ة في الخارط  

شكل   ثال إن ال ضمن       )  39 (فم ذي يت ية ،ال كال الهندس وجي لألش وذج الطوبول ل النم يمث

د والخطوط والجداول المضلعة وجداول لإلحداثيات         بيانات للخارطة الرقمية بواسطة العق

.                 الجغرافية   

 

 

 

 

)39 (الشكل   



 النموذج الطوبولوجي لألشكال الهندسية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 
 Bernhardsen . P. 62  : المصدر عن

:  طوبولوجيا الرابطة  Node Topology  
روابط  ل ال ن   nodes     آ دا م ل خط يب ات الخطوط وآ ل نهاي   From-node تمث

 وهذا يساعد في عملية تخزينية وتحديد اتجاهه ، حيث يمكن معرفة  To-nodeوينتهي بــ

ين شبكة من ا          ا في ان رابطة        . لخطوط   اتجاه أي خط ب آم node           ، ا م خاص به ا رق  له

ات                 دايات ونهاي رقم ، وتظهر ب ويمكن ألآثر من خط ان يشترك في رابطة واحدة وبنفس ال

(PAT)الروابط بأرقامها في جدول يطلق عليه   .    

أما اإلدخال باستخدام الماسح الضوئي          scanning   يتم إدخال الخرائط باستخدام    :

لضوئي بطريقة الماسح ا Raster  وتعمل الماسحات الضوئية عن طريق رسم الخطوط ، 



داخل الحاسب عن طريق تصويرها                   ا ل ا ونقله تم إدخال الخرائط     . من الخارطة بتتبعه وي

ضائية     ة   Imagesواللوحات الف   باستخدام  aerial photography  والصور الجوي

رام  تخدام ب ك باس ق الماسح ، وذل ذه الطرق عن طري ا  ه ا يلحق به ا م ج مخصصة، غالب

وم بإدخال    .  Vector الى طريقة  Rasterأجزاء خاصة تقوم بالتحويل من طريقة  ويق

 ، التي  Pixelsمحتويات الصورة أو الخارطة باستخدام الماسح الضوئي على شكل خاليا

ل الطرق                ا معنى مث ى خطوط ومساحات له امج المستخدم ال يتم تحويلها عن طريق البرن

ستغلة              وخط سكن أو األراضي الم سطح أو ال تم إدخال الصور    . وط الكنتور أو أشكال ال وي

ة              دخل ملون د ت ستخدم       . والخرائط على شكل ابيض اسود أوق ة أخرى التي ت اك طريق أوهن

 فيها اجهزة لها قدرة على تتبع الخطوط واعادة رسمها آما تظهر في االصل يطلق عليها 

(The laser scan instruments)  ة   Raster  والتي بالرغم من أنها تعمل بطريق

 والى جانب االجهزة  Vectorاال انها تقوم بتحويل البيانات والخطوط المنقولة الى طريقة

: السابقة توجد اجهزة اخرى مثل   

- Video-digitizer والذي يستخدم في استخالص :  Capture   الحدود بين االشكال 

صور ال  ي ال اهرات الموضحة ف ل   و الظ ة اق ا بطريق ة آله صورة الجوي ال ال ة أو إدخ جوي

 تكلفة 

-Analytical stereo plotter  :   د ة وتحدي صور الجوي ل ال ي تحلي ستخدم ف وي

  .المواقع واالماآن وبالتالي انشاء خطوط الكنتور 

ة           ة مهم د الدق ة ، وتع ة والمنفع ين التكلف ة ب    ويتطلب اختيار أسلوب اإلدخال إجراء موازن

د  ي الم د         ف حيحة عن ائج ص ي نت ي ال تعط ة الت ر دقيق ات غي اك بيان ث إن هن خالت ، حي

ا  سة  . معالجته ذاآرة الرئي ى ال ازات إل ات وااليع ل البيان دة واسطة لتحوي ذه الوح وفر ه وت

ة          تخدام ودرج هولة االس سرعة ، وس ة وال ل التكلف اة عوام ع مراع ا ، م زن فيه ث تخ حي

  . المرونة 

حديثها وتجزينها تعديل الخرائط وت: ثانيا    
ديل وتحديث الخرائط    -1 : تع Graphic update and Modification  :   يمكن

ى                       دة مباشرة عل ات من خالل إدخال الظواهر الجدي إجراء التعديل على الخرائط أو الطبق



ات     ا بعض البرمجي يح لن ا تت ة ، آم تم    GISالطبق دة ، ي ة جدي نع طبق الل ص ن خ  ، أوم

ة              إضافتها للطبقة القديمة     ا إمكاني بعد االنتهاء من إدخال الظواهر الجديدة ، وآما انه يتاح لن

ة من                    ى الطبق اإلضافة على الطبقات ، يمكن أن نحذف بعض الظواهر الموجودة أصال عل

دها  .  Delete أو Cutخالل األمر تم الحذف   . ويتم الحذف أثناء عملية التعديل  أو بع وي

  . select أو point and clickمن خالل اختيار الظاهرة

  للعناصر الجغرافية أو الظواهر غير المهمة Spatial delete     ويتم الحذف المكاني 

ارئ        شويش للق ض الت ة بع ى الخارط ا عل ضيف وجوده د ي ي ق ذف      . الت ن الح ويمك

ر  تخدام األوام ساحتها عن , باس ل م ي تق ول احذف قطع األراضي الت أن نق م) 2(آ  . 2آ

Delete stand < 2 km2  . ا عن         ل طوله ثال  ) 10(أو حذف الطرق التي يق م م . آ

ا                     ة والمعلومات الوصفية المرتبطة به وتجدر اإلشارة إلى انه يتم حذف المعلومات المكاني

ك باستخدام أمر                              ان ، وذل ا هي في نفس المك ة آم م تخزين الطبق ات إذا ت في قاعدة البيان

Build في نظام Arc/info . مثال   

د من خالل استخدام                          أما إذا    ان آخر وتحت اسم جدي تم تخزين الطبقة الجديدة في مك

Arc/info في نظام Cleanأمر  فان قاعدة البيانات تحتفظ بالسجالت القديمة التي .  مثال 

.  تربط بالظواهر المحذوفة   

ع ضمن                      وقد يختار المستخدم منطقة جغرافية محددة يطلب حذف آل الظواهر التي تق

رة      Buffer معين   نطاق ع      Circle ، أو دائ ثال         Square ، أو مرب  ، فيطلب المستخدم م

ا محدد                رة قطره عمل نطاق محدد العرض حول ظاهرة معينة ويحذفه ، أو يطلب رسم دائ

  .  Deleteثم يطلب حذفها 

ر   تخدام األم بعض باس ضها ال ع بع ضلعات م ات أو م ج نطاق ن دم ا يمك  ، Dissolveآم

: ج باحدى الطريقتين ويمكن أن يتم الدم  

 ، أو عن طريق إعطاء األمر بحذف            B مع   Aأما عن طريق اعطاء االمر بدمج المضلع        

ين المضلع     B و Aالحدود ب ول    .  أن نق آ merge polys A and Bأو Dissolve 

chain   وهي سلسلة الخطوط التي تشكل الحدود بين المضلعين A و B    ذا ل ه د مث  ،ويع

ادة ت ي إع دا ف ر مفي دوائر االم دود ال يم ح اطق أو ترس ين المن ة ب دود اإلداري يم الح رس



ادة تخصيص            .   االنتخابية مثال    ة إع وتشمل عملية التغيير في البيانات والمعلومات المكاني

درة                       ا بهدف تحسين الق دة للمضلعات أو الخالي يم جدي ق اعطاء ق القيم للمضلعات عن طري

كرار القيم للمضلعات في الطبقات المختلفة عند على فهمها واستيعاب محتوياتها ، أو لمنع ت       

فاذا اعطئ مضلع في الطبقة      . تطبيقها فوق بعضها البعض      A ومضلع اخر في      ) 0( قيمة   

بعض الغراض                Bطبقة    نفس الرقم ، وطلبنا من البرنامج وضع الطبقتين فوق بعضهما ال

رقم  ا يحمالن نفس ال ين المضلعين النهم ط ب ه سيحدث خل ل فان ادة . التحلي ان اع ذلك ف ول

. تخصيص القيم هي الطريقة المثلى للتخلص من هذه المشكلة المحتملة   

 

 

يمكن للمستخدم  :  Coverage Modification طريقة تعديل محتويات الطبقة-2
:لنظام المعلومات اجراء تعديالت على الطبقة أو الرسم من خالل اجراء العمليات التالية   

 فاذا آانت الطبقة آبيرة جدا تحتوي split من خالل االمر  تقسيم الطبقة إلى أجزاء - أ
فاننا يمكن ان نقسم هذه الطبقة ، ونختار منها . على الوحدات السياسية في قارة ما 

 . دولة واحدة مثال ، إلجراء تحليل خاص بها ، أو اإلجابة على أسئلة تتعلق فيها لوحدها 
ك إن بعض الطبقات قد تكون آبيرة  وذلTiles تجزئة الخارطة إلى أجزاء متعددة  - ب

جدا ومعقدة ،ولذلك يمكن تجزئتها ، وإجراء التحليل عليها ، ثم إعادة دمجها آوحدة 
واحدة بعد اجراء التحليل أو اإلجابة على األسئلة ،ويمكن لنظام المعلومات أن يحتفظ 

 .  بالبيانات الخاصة بكل جزي في جداول خاصة 
: تخزين الخرائط -3  Graphic Storage   

   المقصود بعملية الخزن هو حفظ المعلومات والبيانات والملفات في اوساط مخصصة 
لذلك ، وتحتوي وحدات الخزن على وحدتي التخزين الرئيسي والثانوي ، ويحتوي آل 
منهما على البيانات والتعليمات الخاصة لمعالجة هذه البيانات ، وفي حالة ارتفاع قيمة 

تخزن على أشرطة أو أقراص صلبة أو أقراص عالية التخزين ، وهي هذه البيانات ان 
آما يجب تحديث المعلومات باستمرار . الطرق المفضلة للمحافضة على سالمة البيانات



آما ينصح .وحفضها على عدة نسخ وتشغيلها باستمرار آل ستة اشهر على األقل 
    . المجال المغناطيسي بحفظها في خزائن معدنية حفظا لها من الرطوبة والحرارة و

-:وان وظائف التخزين هي   

 . آل البيانات التي سيتم معالجتها  - أ
 .نتائج العمليات التي تم معالجتها جزئيا  - ب

) .قبل اعطائها لوحدة اإلخراج (  النتائج النهائية للمعالجات -ج  
   .  آل التعليمات الالزمة الجراء المعالجات -د

(     وتتباين أوساط الخزن  storage media في مختلف النظم لتباين األهداف ) 
وتخزن عادة المعلومات خارج وحدة المعالجة المرآزية في . ومتطلبات ذلك النظام 

وحدات لها قدرة على خزن ذلك الحجم الهائل من المعلومات واسترجاعها والتي تسمى 
 آانت طريقة مهما(لذلك يجب خزن البيانات الرقمية للخارطة .بوحدات خزن مساعدة 

لتستخدم مستقبال ، ويعد مبدأ الخزن أساسا للتطبيق العملي في إنتاج الخرائط ، ) تكوينها
يشجعان ) قابل لالستخدام ( وذلك الن الزمن والكلفة اللذين يتطلبهما بناء ملف البيانات 

  . على ذلك 
 

 

 
 



معالجة المعلومات المكانية وتصحيحها : ثالثا  Data verification and correction  

: التحقق من البيانات المدخلة  -1 Data verification  

    ولتصحيح األخطاء المكانية في المنطقة التي تحتوي على الخطأ ، وذلك بإجراء 
 وتصحيح االخطاء في المنطقة المكبرة ، ثم تكبير منطقة اخرى  Zoomingعملية 

قات التي تم ترقيمها بنفس مقياس وهكذا بعد ان يتطلب من ذاآرة الحاسوب عرض الطب
. ومن األفضل اعادة اجراء عملية الترقيم من جديد اذا آانت االخطاء فيها آبيرة . الرسم 

وهناك برامج خاصة إلجراء التصحيح أوتوماتيكي لألخطاء ضمن معايير يحددها 
.  المستخدم   

اء عملية إدخال الشك إن أخطاء آثيرة قد ترتكب اثن:  طبيعة االخطاء المكانية -2
: ويمكن تصنيف هذه االخطاء في المجموعات التالية . البيانات  

 . أخطاء إدخال المعلومات المكانية مرتين أو عدم االآتمالية  - أ
 . وضع المعلومات المكانية في اماآن غير صحيحة  - ب

  .  Wrong scale إدخال بعض المعلومات المكانية بمقياس خطأ -ج
  .  Distortion المكانية المشوهة وجود بعض المعلومات-د

.   الربط الخطأ بين المعلومات المكانية والمعلومات غير المكانية -هـ  
    ويمكن تقسيم األخطاء التي قد تحتوي عليها البيانات في نظم المعلومات الجغرافية 

:   الى نوعين من األخطاء   
:  أخطاء واضحة المصادر مثل -أ  

 .  Data coverage  شمولية البيانات -     .          Age Data عمر البيانات  -
  . Density of Data آثافة البيانات -     .           Map scaleمقياس الرسم -
 .  القدرة على الوصول على البيانات -     . Relevanceمدى مالءمة البيانات -
  . Format  شكل البيانات-. ارتفاع تكاليف جمع البيانات أو الحصول عليها  -

 



 
: أخطاء ناجمة عن االختالفات الطبيعية في البيانات أو طرق قياسها مثل-ب  

 أخطاء ناجمة عن عدم دقة اإلحداثيات والتي قد تكون ناجمة عن اخطاء في المسح -
الميداني ،أو تقلص الورق المرسوم عليه الخرائط ،أو نتيجة للتحويل من الخلوي إلى 
.الخطي أو بالعكس   

اء ناجمة عن عدم الدقة في المحتويات ، وهي التي قد تنجم عن تحديد قيم غير  أخط-
. صحيحة للظواهر أو الخاليا   
  -:وهناك خطاء اخرى قد تنجم في عملية المعالجة منها 

 . اخطاء القياسات  - أ
 .  أخطاء التحليل  - ب

.  أخطاء ناجمة عن تطبيق الخرائط فوق بعضها وتقاطع الحدود -ج  
. جمة عن التحويل من النظام الخطي الى الخلوي  أخطاء نا-د  

.  أخطاء مرتبطة بترقيم الخارطة أو تسجيل اإلحداثيات -هـ  
  . 90 أخطاء مرتبطة بتطبيق المضلعات -و

GIS    و توفر برمجيات  :  عدة وظائف تقليدية لمعالجة وتحليل البيانات المكانية وهي   
والتراآيب ، والتوليد المكاني ، وإنشاء الحريم استرجاع المعلومات ، والقياس المكاني ، 

والممرات ، وتحليل الشبكة ، وإسقاط الخارطة ، وتحليل نموذج التضاريس ) أو الحاجز(
   . الرقمي 

:  الوظائف االساسية في عملية المعالجة -3  

    تحتاج عملية المعالجة العديد من الوظائف االساسية ألداء دورها والتي تشمل ما يلي
: 

 

                                             
 2003رن ، ، جامعة المؤتة ، االد1 قاسم دويكات  ، نظم المعلومات الجغرافية النظرية والتطبيق ، ط- 90
 101-95ص



 ) :  خرائطية(الوظائف الكارتوغرافية  -1

      تمثل الوظائف الكارتوغرافية أول أنواع المعالجة التي تؤدي عندما يوظف نظام 
المعلومات الجغرافية لالستخدام ، ومن الممكن ان تشمل عملية المعالجة الممثلة في 

: رسم الخرائط مثال على   
ت من هيئتها أو نوعيتها االتجاهية إلى تغيير مقياس الرسم ، تحويل شكل البيانا

باإلضافة (المساحية الخلوية أو العكس ، تغيير مسقط الخارطة ، أو تزيين الخارطة 
، ويوضح )عنوانها ومقياس رسمها وتحديد اتجاه الشمال ، ووضع مفتاح المصطلحات

   . تلك الوظائف ) 40(الشكل رقم 
)40(الشكل   

غرافيبعض وظائف نظام المعلومات الج  
 
   

 

 

 

 

 

 

67عودة ، ص : عن   

:  وتظهر المعلومات الجغرافية من قاعدة المعلومات بطريقة البحث واالستنتاج والمشاهدة            

   

ارة لفحص ودراسة                 : Browsing: المشاهدة   - أ ارة عن عرض الصور المخت وهي عب

اس وحدود وشرائح الخار د مقي تم تحدي ة ووضوح ، حيث ي ة بدق ات الجغرافي طة المعلوم

    المطلوب مشاهدتها بإصدار االوامر الالزمة لذلك 



ذ  -  ب ية   : Windowingالنواف ة االساس ن الخارط ة م ساحة معين ار م ستخدم الختي وت

ة                        ذه المهم شمل ه ة ، وت ة المطلوب د حدود المنطق د تحدي للحصول على خارطة واضحة بع

داثي               ا بواسطة اإلح ة إم ذة معين صادية أو     قابلية السماح للمستخدم ان يحدد ناف سينية وال ات ال

رآن                       داثيات لل ة أو إدخال اإلح ع حول المساحة المطلوب ك برسم مرب بمعلومات نصية وذل

ع                ر من موق ار اآث األيسر من الناحية السفلي والرآن االيمن من الناحية العليا ، ويمكن اخت

 . ع المختارة في نفس الوقت وانتاج نوافذ جديدة لدراسة االختالف أو التشابه بين هذه المواق

ات                ة استخراج المعلومات من الطبق  ذات (Layers)    وتستخدم ثالث تقنيات في عملي

:العالقة مع هذه النوافذ وهي   

اور - ل التج ة   :  adjacency analysisتحلي ى نقط سبة ال ة ن اط معين ار نق أي اختي

 .  معلومة 

اط أو الخطوط أو ال   : استعادة النقطة والمضلع     - ار النق ا أو    أي اختي ة آلي مضلعات الواقع

 .  جزئيا ضمن نافذة التساؤل 

أي اختيار فقط لتلك االجزاء من المساحات    :  polygon overlayتطابق المضلعات -

   . الجغرافية التي تقع ضمن حدود مضلع نافذة التساؤل 

ة الموضحة       :  البحث المكاني لعدة خرائط  -ج شمل استخراج معالجة العناصر الجغرافي وت

. ه الآثر من شريحة واحدة من قاعدة المعلومات الجغرافية اعال  

  ). 41( موضح في الشكل رقم  Map Retrievalوان إظهار لخرائط 

 

إظهار الخرائط )  41 (الشكل   

 

 

 

 

 

54آبارة ، ص ، : عن   



  أما بخصوص تعديالت المقياس لرسم الخرائط أو جزء منها في مساحة محدودة 
لزوائد باستخدام برامج حذف الخطوط المتكررة أو غير ولغرض معين أو حذف ا

المطلوبة،أو تغيير نظام التثبيت بناء على العمل المطلوب وطبيعة الخرائط المستخدمة ، 
 ) .  42(آما في الشكل رقم . أو دوران اإلحداثيات وتحويلها من اجل اسقاط عدة خرائط 

إعداد الخرائط)  42(الشكل   

 

 

 

 

 

                     

 

57آبارة ، ص ، : عن   

   

ة  ة الخطي ة االتجاهي ات ذات الطبيع ل البيان بكية Vector   أو تحوي ات ش ى بيان  إل

. 91)  43 ( وبالعكس ، آما في الشكل رقم  Rasterمساحية  

التحول من فيكتور الى راستر وبالعكس)  43 (الشكل   
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:                        عن  Paul Bolstad P. 29  

     

صويري        سح الت ة الم ام بعملي د القي ة عن ذه الناحي ة ه رز أهمي بعض Scanning وتب  ل

الصور سواء آانت جوية أم فضائية أو حتى خرائط بنظام راستر ثم الدخول عليها من قبل                

ى              مستعمل النظام بالحذف واالضافة الذي يتطلب تحويل البيانات المخزونة بنظام راستر إل

.نة بنظام فيكتور بيانات مخزو  

ل   رامج مث تعمال ب تم باس سقط ي ر الم ا تغيي ع  SDR map  أم ل م سمح بالتعام ذي ي  ال

 والمبرت وآاسيني وغيرها UTMالمساقط المستوية وميرآاتور، وميرآاتور المستعرض 

 . 

وب والحذف واالضافة                     اس المطل ة الرسم بالمقي ثم انشاء خرائط االساس من خالل امكاني

  . قيع مفتاح الخارطة والترميز وتو

 

 : الدمج والتكامل بين البيانات  -2
ات        ب البيان اج أو ترآي ل أو إدم ول ان تكام ب الق يس بغري وق   (    ل ضها ف ا بع مطابقته

ل                  ) بعض ة ،ألجل إجراء تحلي ة المعلومات الجغرافي ا انظم تمثل افضل وظيفة عرفت بأنه

د حاسوب                ى جه اج ال ات تحت ة         هادف ، فان عمليات دمج البيان ة مطابق شمل عملي ر وت ي آبي

 بعضها فوق بعض ،ثم تأدية بعض العمليات الرياضية  Layersعدة بيانات تسمى طبقات

ذه      ذيب له شذيب وته ات ت ى عملي ستدعي ال ل ي ذا العم ا ، وه ربط بينه ا وال ة عليه العالئقي

ا واجراء العم                     ا رقمي تم تحويله د أن ي شويه ، وبع ا دون ت ات  البيانات حتى تتوافق أطرافه لي

درة      طة الق ات بواس ذه المعلوم ل ه تم تحوي وفرة ي ات المت ا بالمعلوم ية وربطه الرياض

ع                    ة جمي ات ومطابق ل البيان ذه وتكمي الحاسوبية إلى أرقام يمكن التعامل معها ومن ثم دمج ه

  .(base map)الطبقات على الخارطة االساس 

ة واحدة           وفي بعض الحاالت فقد يتطلب دمج البيانات ويحتم تغيير           اني لطبق التنظيم المك

أو عدة طبقات من البيانات ، وذلك تصبح طبقة البيانات المعينة متوافقة يسهل مقارنتها مع                



شبكية      ة وال ات الخطي ة للبيان ة الطوبولوجي ات المطابق راء عملي رى ، أو إج ات األخ الطبق

ة     (ببياناتها   ساحية ،الحجمي تم ترتيب و إجر      ) . النقطية ،الخطية ،الم ة     وي ات المطابق اء عملي

ا هو                   ة آم ات المطلوب من العالم الحقيقي انطالقا من خارطة األساس وصوال إلى بناء الطبق

) . 44 ( موضح في الشكل رقم   

  

آلية عمل نظام الطبقات انطالقا من العالم الحقيقي) 44 (الشكل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: عن  Bernhardsen ,p6 

 

 : افية قياس السمات والخواص للظواهر الجغر -3
ات            ن العملي دد م ى ع شتمل عل ة ت اهرة الجغرافي واص للظ سمات أو الخ اس ال       إن قي

ي                ك ف ون ذل ة ، ويك ة الجغرافي دات ذات الهوي ى الوح ري عل ذ أو تج ن أن تنف ي يمك الت

ات حصر عدد مرات                         ى عملي شمل عل ات تخصها ، وت طبقة معلومات واحدة أو عدة طبق

اهرة أو رر الظ ور تك اط           ظه ين النق سافات ب اس الم ة ، أو قي ية الجغرافي  الخاص

ا      ( أو حسابات مساحية مثل     ) المدن(الموقعية مثل    ات    ) أبعاد مساحة حقل م ، وحساب آمي

ق       (الحجوم مثل    شاء الطري ة إن زال أو تحرك خالل عملي ذلك  ) آميات مواد يجب أن ت ، وآ



ة أو        حساب قرينات لقياس الشكل لظاهرة جغرافية مثل         الكثبان الرملية ، أو الحلبات الجليدي

 جريمة في مسطح عمراني ما ، وان القياس السمات للظواهر الجغرافية 

) :  أو البحث المكاني( التحري واالستقصاء المكاني -4  
ة  ان أي البحث عن عالق اني واالستكشاف أو التحري للمك ى االستطالع المك     أي بمعن

ا في نظم                  تقارب أو تباعد أو نمط أ      ارف عليه ة المتع واحي الوظيفي و توزيع ، يمثل احد الن

دة           اق قاع ل نط ي داخ ددة ف الم المح ض المع ع بع دأ أوال بتوقي ة ويب ات الجغرافي المعلوم

ساؤل ، فمن          البيانات المكانية مستعمال في ذلك معايير البحث ، أما المعالم المحددة محل الت

وط      اط أو خط كل نق ى ش ون عل ن أن تك وم  الممك ساحة أو حج ث  .  أو م ايير البح إن مع

األساسية األربعة تهتم بالدرجة األولى بالمسافة بين األشياء أو الظواهر ومقادير االنحراف            

) .    45(الزاوية بين موقعية هذه األشياء آما في الشكل رقم   

دار أو مدى ا     داخل      أو فيما بين هذه المواقع أو األشياء وبعضها مع بعض ، وأيضا مق لت

) التقاطع( overlap ة   ( فيما بين هذه األشياء ثم تحديد موقع شئ            ربض   ) ظاهرة جغرافي ت

.   داخل حدود أو نطاق شئ أو ظاهرة أخرى   

ة للتحري واالستقصاء                ا لمعالجة الوظيف ا وتوفره    ويمكن طرح أسئلة التي يمكن طرحه

:    المكاني يمكن أن تكون   

 

) 45(الشكل   

) رقمي(لجغرافية بمحيط تمثيل الظواهر ا  

 

 

    

 

 

 

 



: عن  Kraak and Ormeling P. 6 

 

 

 

 

 ؟ ) ص(والمعلم ) س(ما هو البعد المسافي بين المعلم  -1

م   -2 ل المعل م    ) س(ه ن المعل ا م ع زاوي ع  ) ص(يق ل تق ي   ) س(، أو ه ة ف ة معين بزاوي

غرافي يكون   ؟ وما مقدار هذا االنحراف الزاوي أو االتجاهي مثال ؟ وفي أي اتجاه ج     )ص(

 .هذا االنحراف 

 ؟ ) ص(مع المعلم ) يتماس أو يتقاطع(يتشابك أو يتداخل ) س(هل المعلم  -3

 ؟ ) أو العكس) ( ص(داخل في المعلم ) س(هل المعلم  -4

ات ،                      إن اإلجابة على هذه األسئلة يمكن أن تشتمل على تداخل طبقة أو طبقتين من البيان

ئلة             وأما معايير البحث أو التحري الم      ذه األس تعددة فيمكن أن تبنى أو تؤسس اعتمادا عن ه

. األساسية وباستخدامها   

 

تحليل البيانات  : رابعا   

م                ة اس ات الجغرافي ة المعلوم ي أنظم ئلة ف رح األس ل وط ة التحلي ى عملي ق عل     يطل

)   Queries :، ويمكن تقسيم أنواع التحليل إلى أربعة مجموعات هي )   

  .   Spatial Analysisانيتحليل مك -1

  .  Properties Analysis تحليل البيانات الوصفية -2

  .  Spatial and properties Analysisتحليل المكاني والوصفي  -3

  . Statistical Analysisالتحليل اإلحصائي  -4

:  التحليل المكاني -1 Spatial Analysis  
 أو ما يطلق عليه اسم طوبولوجي      وهو عبارة عن ربط المضلعات مع  بعضها البعض

Topology  .  وفيما يلي بعض العمليات التي يمكن إجراءها نتيجة التحليل المكاني   :  



  .  Rotationتحريك المضلعات وتغيير اتجاهها  - أ

  .   Scale transformationتغيير مقياس الرسم  -  ب

  .  Stretch توسيع حدود المناطق والمضلعات -ج

بثالثة ابعاد  عرض الظواهر -د 3D Display  .   

 ، مثل تحديد  Distance ، والمسافات Proximity إجراء حسابات تتعلق بالتقاربية -هـ

 أو الظواهر  Within ، أو داخل المضلع Betweenالظواهر التي توجد بين الظاهرتين

  .   Beyondالتي تقع خلف ظاهرة معينة 

  . Overlaps اخرى  تحديد الظواهر التي تتقاطع مع ظواهر-و

ة  -ز ك التي   Contains Crriteria تحديد الظواهر التي تحتوي على ظاهرة معين  أو تل

  . Contained by Criteriaتحتوي ظاهرة معينة 

.  تحديد الظواهر التي تنتهي بظاهرة اخرى -ح  

.   تحديد الظواهر التي تحتوي على نهاية ظواهر أخرى -ط  

. بر ظواهر أخرى  تحديد الظواهر التي تع-ي  

.   تحديد الظواهر التي تقع على حدود ظواهر أخرى -ك  

.   تحديد الظواهر التي تتالمس مع بعضها -ل  

.  تحديد الظواهر التي تحل نفس المكان الذي تشغله ظواهر أخرى -م  

ر         -ن ث تظه ا ، حي سافة بينهم ة الم شاشة لمعرف ى ال ان عل د نقطت أرة وتحدي تخدام الف  اس

سافة ب ا   الم ستخدم محلي داثيات الم ام اإلح ان نظ سنتيمتر إذا آ الكيلومترات . االنش أو ال وب

ا            ا يمكن حساب مساحات        . واألميال إذا آان نظام اإلحداثيات المستخدم عالميا أو حقيقي آم

ا المضلع       Vectorالمضلعات في النظام الخطي ا التي يتكون منه  ، و إظهار عدد الخالي

د ذلك       .  Rasterفي النظام الخلوي  ستخرج بع ة وي حيث يعرف المستخدم ابعاد آل خلي

.مساحة المضلع من خالل عملية حسابية بسيطة   

يس آخط أفقي                    -س ة ول .  يمكن أيضا حساب المسافات بين المدن أو القرى بصورة طبيعي

وهنا يتم تحديد عدد آبير من النقاط على طول الطريق الذي يصل بين مدينتين ويتم حساب          

ولذلك يمكن استخدام .  بينهما المسافة GIS .  لتحديد طول رحلة بين منطقتين مثال   



 ومن ذلك اجراء حسابات (Statistical Repots) الحصول على تقارير إحصائية -ف

الخ ... لعدد الظواهر في منطقة جغرافية معينة ، أو إجراء قياسات لمسافات وابعاد محددة   

 
 

:ظام الخطي التحليل المكاني في الن:  أوال  Vector overlay and Analysis    

                                                                                                

ل     ي التحلي ال ف و الح ا ه يم آم صنيف للق ادة ت ام الخطي إع ي النظ ل ف ب التحلي     ال يتطل

ة            الخلوي ، حيث تقوم برامج أنظمة المعلومات       ائج بصورة اتوماتيكي .  بتنظيم وترتيب النت

دة      ة جدي ان طبق ام الخطي ، ف ي النظ بعض ف ضها ال وق بع ر ف ين أو أآث د وضع طبقت فعن

شكل روتيني صنع               تم ب ين وي ستظهر مضلعات جديدة نتيجة لتطابق المضلعات في الطبقت

بقة الجديدة  جداول جديدة في قاعدة البيانات الوصفية لتصنف المضلعات الجديدة في الط  

:التحليل المكاني في النظام الخلوي : ثانيا  Raster Cell Overlay                   

        

ذجتها    شبكات و نم ل ال   Grid Cell GIS Modeling and Analysis    أو تحلي

 ألنه يعتمد على الخاليا في تخزين Raster GISويطلق على هذا النوع من التحليل اسم 

ة                     . وتحليلهاالبيانات   ا ، حيث تعطى قيم يم للخالي ام أو ق تم تخصيص أرق وفي هذا النظام ي

ة التخزين   اء عملي ا أثن ن الخالي ة م ل مجموع ى  . لك ن أعل ادة م دأ ع ام تب ا أرق ا له فالخالي

ولكل خلية قيمة تحدد مقدار العنصر أو        . اليسار ثم إلى اليمين ونزوال بالصفوف إلى أسفل         

  .92 الظاهرة التي تحتويها
: تحليل البيانات الوصفية  -2 Attributes or properties Analysis           

        
 في قواعد بيانات خاصة تتكون من جداول والتي GIS     تخزن المعلومات الوصفية في 

: يتضمن عمليات مثل   

  .   Retrievalاستعادة المعلومات الوصفية  -
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 .  لومات الوصفية إجراء تحليل إحصائي ومنطقي على المع -

 . إعادة تصنيف المعلومات الوصفية  -

اني والوصفي   -3 : التحليل المك Topological and properties Analysis  
          
ات   ن برمجي ات     GIS    تمك دة البيان ة بقاع ات المكاني ط الطبق ن رب ستخدم م ة الم  القوي

ة   دة ال . الوصفية صورة فعال تخدام قاع ستخدم باس سمح للم راء  وت رائط إلج ات أو الخ بيان

ات ضعيفة تتطلب                      . التحليل   وي وقاعدة بيان ى نظام خل شمل عل ا ت ضعيفة فإنه أما النظم ال

. تغيير قيم الخاليا أو إعادة تصنيف قيمها إلجراء التحليل   

    فان استخدام قاعدة البيانات إلجراء التحليل يتم إذا آانت الطبقة تحتوي على عناصر أو              

ات من        . بهة الن عملية التحليل تكون أسهل وأآثر فعالية         ظواهر متشا  ة البيان ويمكن مقارن

ادة  رائط واع تخدام الخ ي الس ات، وال داع ى معلوم صول عل ات للح دة البيان الل قاع خ

ائج        تصنيف قيم الخاليا الجراء التحليل ، ولكن يمكن استخدام الخرائط والطبقات إلظهار نت

. التحليل   

شابهة               أو استخدام ال   شتمل    . خرائط إلجراء التحليل فيما إذا آانت الطبقات غير مت ان ت آ

د من             ه الب ة ، فان ام مختلف ة للمنتزهات وتكون بأحج على طبقة للترب وأخرى للنبات وثالث

استخدام الخرائط إلجراء التحليل ، الن قاعدة البيانات ال يمكن أن تتطابق وذلك الن أحجام               

والتحليل هنا يتم من خالل عمل طبقة       . ختلف من طبقة ألخرى     الطبقات وأشكال الظواهر ت   

ا                          ات بضع جداول خاصة به وم قاعدة البيان م تق ثالث ، ث ات ال ات الطبق جديدة تضم محتوي

. تشتمل على بيانات الخاصة بالطبقة الجديدة   

د      م فوائ د أه و اح ة ه فية والمكاني ات الوص ط البيان ن  GIS     و إن رب ا ع ي تميزه  الت

ات أومن خالل الخارطة       , مجيات صنع الخرائط    البر والربط يتم إما من خالل قاعدة البيان

ا الوصفية ف            ا بمعلوماته ات  حيث يتم تحديد الظواهر الجغرافية المراد ربطه .  ي قاعدة البيان

   

     

:   التحليل اإلحصائي في أنظمة المعلومات الجغرافية -4                                       



ات                  اني والوصفي للبيان ل المك ى التحلي  ال يقتصر التحليل في نظم المعلومات الجغرافية عل

داول    ى ج ي الحصول عل احثين ف ساعد الب ي ي ل إحصائي رقم راء تحلي ى إج داه إل ل يتع ب

كل تلخيص أو      ذ ش ان أن يأخ ي االمك ل ف ذا العم ات وه راء قياس ن إج ة ع صائية ناجم إح

اج بعض القطاعات العرضية اإلحصائية للمشكلة محل              وصف للبيانات مما يؤدي إلى       إنت

ين                     ة ب البة أو موجب ة أم ضعيفة ، س الدراسة ، وتقدير العالقات االرتباطية سواء أآانت قوي

ي    ل الكم تعمال التحلي الل اس ن خ ا م الم أو غيره اهرة أو المع ات الظ طة (توزيع بواس

صائي  دار اإلح ل لالتجاه  ) االنح ى تحلي افة إل سطحية مثال،باإلض ات ال (Trend 

Surface) شبكي الخاص الغراض ل ال ذلك التحلي ة ، وآ د من الظواهر الجغرافي  للعدي

    .       الطرق 

ات   ة أو عالق ي المنطق بكة الجوار ف شكيل ش اني بهدف ت ل المك رب والتحلي ات الق أو عالق

ل    ا ألج ة م ي منطق ة ف الم الطبيعي سبي للمع ع الن راء الواق ل إلج اور والوص إدارة التج

ة              اطع أو التغطي ات التق ذلك عالق رارات المناسبة ، وآ اذ الق ا واتخ المشاريع المزمع إقامته

ات      ر من المكون في جبر المجموعات تستخدم لتحديد مجال تقاسم منطقة بين مكونين أو أآث

   . وعالقة االنتماء , المكانية ، أو العالقات االجتماع واإلآمال 

: أيضا ما يلي ويتضمن التحليل اإلحصائي   

ول           -1 اطق والحق امج       .... إجراء حسابات تتعلق بالمساحات للدول والمن خ ، حيث البرن ال

 . بصنع جداول قابلة للطباعة والتحويل الى رسومات بيانية 

 .  اجراء عمليات حسابية إليجاد آميات اإلنتاج والمبيعات والمشتريات  -2

 . الخ .. إخراج المسافات وأبعاد الطرق وأطوال األنابيب  -3

 . الخ ... حساب نسب الغاب واألراضي الزراعية  -4

ضليع           -5 ات أو الت د النطاق ة ض تخدام طريق ك باس م وذل ل بالرس ات التحلي راء عملي إج

سين ة ثي تخدام طريق ار  Thiessen polygonsباس ل سطح األرض آإظه  ، أو تحلي

اه أو حساب المقطع العر سيم المي ة خط تق ى منطق ر حت ائي للنه دار الحوض الم ضي ومق

 . االنحدار واتجاهه 



ة أي ترتيب               -6 ة والخدماتي صناعية والتجاري ع األفضل للمؤسسات ال اذج الموق اختيار نم

    . المواقع حسب أفضليتها 

 
إخراج البيانات المكانية  : خامسا   

ية    ا األساس م أنواعه ددة ، أه كاال متع ة أش ات الجغرافي م المعلوم ات نظ ذ مخرج    تأخ

د  رائط والج ة   الخ صوص المكتوب ة والن وم البياني ن أن   . اول والرس ات يمك ذه المخرج وه

د حجم المخرجات ،              ه من الصعب تحدي نراها بسرعة آبيرة على شاشة الحاسوب ، إال ان

الن ما يظهر على شاشة الحاسوب اليمثل بالطبع آل النتائج التي سيخرجها الحاسوب عن                

واع يمكن أن ترسم سريعا             ذه األن ى            المشروع ، وه ا عل ى شاشة الحاسوب أو إخراجه  عل

ددة أم      plottersأجهزة الراسمات ة صورا متع ة أو الليزري  أو طابعات الخطية أو النقطي

 على شكل 

ى محطات                        . ملفات محفوظة على اقراص تخزين أو شرائط ممغنطة أو ترسل مباشرة إل

  

: اآلتية   وال شك إن إعداد الخارطة بصورة جميلة ومرتبة تشمل العمليات   

 .تحديد عناصر الخارطة المراد إنتاجها  -

 . تحديد الرموز التي يجب استخدامها في الخارطة  -

 . تحديد الهدف من انشاء الخارطة  -

 . تحديد عناصر مفتاح الخارطة  -

 .  طباعة الخارطة  -

 . طباعة التقرير المصاحب للخارطة  -

ار       ن األفك ة م ى مجموع وي عل ة تحت ا وان الخارط يع        آم أو المواض Themes 

ى       ارئ عل ساعد الق تشتمل على معلومات نقطية وخطية ومساحية وعلى معلومات وصفية ت

. فهم محتوياتها   



وز     ى رم شمال ، باإلضافة إل اه ال اح واتج ار ومفت وان وإط ى عن ضا عل وي أي ا تحت    آم

صوص         ات والن وط والعالق الل والخط ي الظ واع ه ة أن شمل أربع ي ت ة  . والت ا طباع أم

    . 93األشكال والتقارير والجداول ضرورة أن تكون واضحة وسهلة القراءة 

 
: وتعميمها  دقة شكل حدود المحافظة 4-3  

ة                  ا من ظاهرات مختلف د في محتواه ة بالتعقي ة منطق از الخرائط التفصيلية ألي ا تمت غالبا م

دى القارئ  سواء أآانت ممثلة بشكل خطي ام مساحي ام نقطي ، مما يربك سرعة إدراآها ل              

يما      بعض الس ا عن بعضها ال ة وتميزه م التفصيالت الدقيق ي فه اك صعوبة ف ، ويجعل هن

ا                  ة وحدود المحافظات مم ما يتعلق بتحديد مسار الخطوط للظواهر المكانية آالحدود الدولي

ر الخارطة من                          ة تغي د في حال ذا التعقي زداد ه وى ، وي ك المحت يتطلب اجراء تبسيط في ذل

التعميم خالل عملي دعى ب ة ت (Linear Generalization ) ك د تل ا تجري ة منه  الغاي

م                الظواهر من خالل اختيار العناصر او الظواهر التي سيتم تمثيلها على الخارطة الجديدة ث

ة       ي عملي ة ف ا دون المبالغ ي له ل الخط كل التمثي سيط ش ة وتب ر المهم ذف التفاصيل غي ح

ة في          التعميم سواءا بالزيادة ام النقصان ف      اة الدق ا ، مع مراع ي التفاصيل المرغوب تعميمه

.مقياس الرسم   

امج                  ة بواسطة برن فان التعميم الخطي المستخدم فيه احدى تقانات نظم المعلومات الجغرافي

        (ARC GIS .v.9.1)        اءات دين ذات االنحن يم حدود محافظة صالح ال  في تعم

ك العم    ا لتل دة بوصفه نموذج صيلية المعق ة   التف سيط الخطوط المنحني ة ، يظهر مراحل تب لي

ا                        م خطي وغ شكل حدودها معم دين لبل ة ضمن خارطة محافظة صالح ال بانحناءات مختلف

ة       ي عملي ة ف ة دون المبالغ ة الممكن اة الدق ع مراع ارئ م دى الق ا ل ام له سهل االدراك الع ي

. التعميم ، وآذلك الدقة في مقياس الرسم   

 

:  مفهوم التعميم 4-3-1  
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ل                      : لتعميم  ا ة او تقلي نظم وازال ى نحو م د بتصغير حجم الخارطة عل هو تبسيط حالة التعقي

شكل      ة ت ى صفات معين ز عل ت الترآي ي ذات الوق وب وف ر المرغ ام بالتفاصيل غي االهتم

ة ،                   ى الخطوة التالي ال ال موضوع الخارطة ، أي االنتقاء بصيغة رقمية لتلك الصفات لالنتق

ل              ان التعق  94وهي التعميم    سة الي تمثي يد الالمتناهي لمعالم سطح األرض يخلق مشكلة رئي

ك بتخليص         اهي ، وذل شكل ال متن رقمي ، النها تضمن تمثيال تاما يكون بالضرورة آبيرا ب

م جوهر تلك                     ك بفه دها ، وذل آل المحتويات الموجودة في مجموعة بيانات من خالل تجري

ات ال              اد البيان ة   البيانات بحجم اصغر من اجل إيج سطة (مطلوب اط التي        95)المب  أي  ان النق

  96يتكون منها الخط ذو االنحناءات تميل الى ا ن تكون مجمعة في خط مستقيم واحد 

اس رسم الخارطة اصغر           ويعرف ل ( التعميم أيضا بأنه عمليات لجعل مقي من مقياسها   ) اق

  97األصلي بتغير الخاصية بها نحو التبسيط ووضعها عليها 

هويعرف ضا بأن سيط  أي ة لإلشكال المرسومة بحذف وتب ة والكمي ات النوعي ديل المعطي  تع

  98عدد من خصائصها التفصيلية بقصد بناء خارطة تستجيب لشروط معينة 

ة                         ة معين ا ترآيب رات التي  تكون في جملته أي النظر الى مجموعة من العناصر او المتغي

را م ر آثي ي التغي ة تتغاضى عن بعض التفيصيالت الت ة او نظرة آلي ن الخصائص الكلي

  .99الصفات لهذه الترآيبة 

                                             
94 - A.H. robinson and etal , Elemants of cartography , sixth edition , u.s.a 
,1955 p.450  
95 - Paul  Longley and etal , Geographyic information system and sciences , 
England 2001 ,pp. 143-145  
96 - Robert .c. Thomson and Brooks Rupert ,Efficient Generalization and 
Abstraction of network data using perceptual , Grouping Geo computation , 
2000 http/ www.nrcon.gc.ca/rbrooks/,pp.6-7   
97 - Keith .c. cark , Getting started with Geographic information systems , 
second edition , prentice Hall, u.s.a ,1999 ,p.314  
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ويعرف التعميم بأنََّّه فن التمييز في منطقة ما بين عناصر أساسية وعناصر غير أساسية ليمثل ما هو                 

وبصورة عامة هـو عمليـة      . )2(أساسي وإهمال ما هو غير أساسي عند أنشاء خارطة ألهداف معينة          

.)3 (همة وذات العالقة بالواقعمتكاملة تأخذ المعلومات المكانية الم  

      لذلك نجد أن التعميم يترك أثراً كبيراً في الخارطة بـسبب تغييـر أشـكال وإحجـام المعـالم                   

وتبسيطها، والتقليل من المعلومات األصلية بالحذف واإللغاء واالختصار والدمج ، لـذلك فـأن دقـة                

. درجة التعميم الخارطة ومدى مطابقتها للواقع تعتمد إلى حد كبير على   

أمـا إذا لـم يكـن       .     وإذا كان التعميم جيداً أصبحت الخارطة سهلة الفهم واإلدراك واالسـتعمال          

ألخرائطي موفقاً في إعمال التعميم فأن الخارطة ستصبح صعبة القراءة والفهم والتفسير وغير دقيقـة               

القيام بـالتعميم بـشكل جيـد       وقد تؤدي إلى حدوث أخطاء ، فالخرائطي ذو الخبرة الطويلة يستطيع            

وسريع ، بينما يحتاج من ليس لديه الخبرة الكافية إلى وقت طويل دون الوصول إلى نتيجة مرضـية                  

)4( .  

: هناك العديد من العوامل التي تؤثر على عملية التعميم منها   

 .  من الخارطة ) الهدف(الغرض  -1

 .  في المعلومات مشاهدو أو قارؤ الخارطة ألن التعميم يؤدي إلى ضياع -2

 الحفاظ على محتويات الخارطة  األصلية وخاصة الحفاظ على الدقـة الهندسـية والجغرافيـة                -3

 . والخصائص األولية 

  

                                             
ي ،    GISزماتي وسامي مقدسي ، أنظمة المعلومات الجغرافية  سامح ج )2( شرق العرب  2004 ، دمشق  ، دار ال

  .196، ص
(3) Dan lee, Cartographic Generalization ,Intentional year book of Cartography 

, vol.6.1992.p.1.  
ة ،            )4( ة الليبي ساحة بالجماهيري ساحة ، مصلحة الم ة الم يم ، مجل   أنور عبدا هللا سياله ، الخرائط بين التعميم والتنع

 .17،  ص 1997، 1العدد 



 . الحفاظ على المعالم البارزة والمهمة في الخارطة األصلية أثناء عملية التعميم  -4

تـأثير التعمـيم علـى      حجم تصغير المقياس، أي أنَّه كلما كان التصغير أكبر كل ما كان              -5

 . البيانات األصلية أكبر 

 . العوامل التقنية والبشرية التي تؤثر على عملية التعميم  -6

 . العمليات الخاصة بجمالية الخارطة  -7

8-                 المرء يتعامل مع المعلومات الكمية أم النوعيـة ، وألن طبقة محتويات الخارطة ، هل إن

سع بالمعالم التي يتم رسمها مقارنة بما تتطلبها المعلومات         محتويات الخارطة النوعية تتطلب معرفة أو     

 : وأن للتعميم هدفين .)1(الكمية

. جعل الخارطة متجانسة من حيث تمثيلها للتفاصيل والظواهر : األول   

. جعل الخارطة مقرؤة وسهلة التفسير : الثاني   

رة تمثيل المعلومات المتواجـدة             وعلى الرغم من أن هاتين الصفتين تقلالن إلى حد ما من وف           

في المنطقة ، إال أنهما ضروريتان ، وكقاعدة عامة يجب عدم المبالغة في التعميم من جهـة، إذ مـن             

شأن هذا التعميم ان يجعل محتوى الخارطة ألمعلوماتي هزيال وعدم اإلقالل من عملية التعمـيم مـن                 

 وتشويش لمعطياتهـا وأهدافها،وعليـة      جهة أخرى ، إذ سيؤدي ذلك إلى صعوبة في قراءة الخارطة          

وإن اسـتحداث خـرائط     .  فالتوافق بين هذين المطلبين المتعارضين إلى حد ما يتطلب خبرة واسعة            

بمقاييس صغيرة من الخرائط ذات المقاييس الكبيرة هي عملية غير مجدية بشكل عام ؛ ألنهـا تفتقـر        

فتكبيـر خارطـة بمقيـاس    . لمقاييس  الكبيرة إلى التفاصيل التي يفترض وجودها في الخرائط ذات ا  

 10000/ 1متراً لتصبح بمقياس رسـم       ) 50( مثالً ممثال عليها الخطوط الكنتورية كل        1/50000

ستعطي خارطة ليس فيها تفاصيل ارتفاعيه كافية ، كان من المفروض وجودها فـي خارطـة بهـذا                  

                                             
م الخرائط      ، الرحمن الزيدي و حسين مجاهد مسعود          نجيب عبد   )1( ع       ، عل شر والتوزي ازوري للن ان  ، دار الي   ، عم

 .84 ص ، 2005



الكبيرة ستعطينا تفاصيل الداعي لوجودها     ،كما أن تصغير الخرائط ذات المقاييس       1/10000المقياس  

.)1(والتي ستسبب تشويشاً لقارئ الخارطة  

: لذلك فإن هناك ثالثة صور توضيحية في التعميم لكل من هذه األعمال هي   

 . الخارطة األصلية بكافة تفاصيلها  -1

 . الخارطة المعممة والمنعمة قبل تصغير المقياس  -2

 .)2(لة بعد تصغير المقياسالخارطة المعممة والمنعمة المفص -3

: عمليات التعميم ووسائله      

ما كامستر و شيا (          طور  McMaster and Shea  (   طريقتهما بشكل واضح لرسم

 ؟  whyالخرائط الرقمية ،  فقد قسما عملية التعميم إلى ثالثة وظائف مترجمة إلى أسئلة وهي لماذا 

How؟  وكيف When ومتى  ).46(كما في الشكل رقم. )3(يم   يتم التعم  
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)3(  M.J.Kraak & F.J Ormeling ,Cartography  Visualization of Spatial Data, First 
publishing ,London ,1996 ,p.98.   

 
 



)46(الشكل رقم   

 نموذج تقويم للتعميم ألمفاهيمي

لتعميم البيانات الكاملة) لماذا ، متى ، كيف(تتعلق بأسئلة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عن : المصدر       Kraak .P.98 

حفظ وتمييز الخصائص   فهو إعداد نظام للتعميم الذي يهدف إلى        :    أما مناقشة السؤال لماذا التعميم      

للظواهر الجغرافية الموقعة على الخارطة عن طريقة عمليات التعميم لمختلف الظواهر والمقـاييس ،              

      النقطيـة والخطيـة   ( والذي يقود إلى التقليل من الخصائص غير الجوهريـة لألنمـاط التوقيعيـة              

ير المقياس مـن    يوقيعها عند تغ  والوصول إلى نظام تعميمي يمثل عدد الرموز الواجب ت        ) والمساحية  

متى  ( أما السؤال   . الكبير إلى الصغير   when كارتومتري  ( فهو مرتبط بتقييم الخرائط القياسية       ) : 

لبيانات الخارطة األصلية نسبة إلى الخارطة المعممة عن طريق عامل التصغير المفـرط للمقيـاس           ) 

ماكامستر وشيا  (ويصف  . ل وتزاحم الرموز  مما سيؤدي إلى مشكلة عدم الوضوح، والذي يرتبط بتداخ        

Generalization concept
ميممفهوم التع  



هذه الحالة على أنها سيطرة التحويل وهي تتكون من اختبار للحسابات المناسبة للتعميم التي تـؤدي                ) 

( من الحاالت الهندسية ودرجات المكان  ومركز الثقل للبيانات الممثلة على الخارطة ، أما الـسؤال                 

Howكيف    يمكنها تحويل المحتوى الهندسـي والرمـزي للبيانـات           فهو مرتبط باألدوات التي    ) : 

المكانية لغرض التعميم  الفاعل لبيانات الخارطة األصلية ، وهنا تتم مناقـشة األدوات أو الحـسابات                 

إن للرسم البياني تأثيراً في التعميم وله تـأثيرات    ,. التي تنفذ أعمال التعميم والرسم البياني ولمفاهيمي        

.)1 (م التعميممباشرة في مفاهي  

 

:      عناصر التعميم 4-3-2  

      تتطلب عملية التعميم جهداً بشرياً كبيراً لتحليل البيانات الجغرافية  والقرار على ما يعمم ودرجة               

التعميم ، وكيف يعالج تعارض الرموز ، وخاصة في النظام التعميمي اآللـي المتكامـل ، وإن هـذه                   

يـستعمل معمـم الخـرائط    . نين بحيث يمكن تنفيذ برامج الحزم الخاصة       التحليالت تقدم كقواعد وقوا   

طريقة تفاعلية أو معلومات مفصلة والتي  تجرى من قبل خوارزميات خاصة ، ومنها تبسيط الخطوط                

الكنتورية، وتترك صنع القرار للمستخدم ، الذي يختار المعالم الجغرافيـة ذات الـصلة بتـضاريس                

مج أو الخوارزميات تؤمن للمـستخدم إمكانيـة خـزن خطـوات وشـروط              األرض ، وإن هذه البرا    

ومعامالت التعميم ، والتي ستصبح خطوط دالله للعمليات المستقبلية وقاعدة معرفيـة مهمـة باتجـاه                

والتي يمكن اشـتقاق خـرائط      . تحقيق نظام تعميمي  يعتمد على القوانين المستندة على الحاسب اآللي          

انات رئيسة مفردة بمقياس كبير ، بعد إعادة تحويل البيانات إلـى بيانـات              بمقياس أصغر من قاعدة بي    

.)2(رقمية وبناء قاعدة بيانات لكل مقياس والتي تقلل الكلفة والجهد  

:                                                             وتتضمن عناصر التعميم مايلي   
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 (2) Dan lee . cartographic generalization , op. cit,p.4. 



: حذف المعلم / اختيار  4-3-2-1 Feature selection /Elimination      :  

       إن اختيار حذف المعلم هو عملية إبقاء أو إزالة المعالم بصورة انتقائية من خالل تغييـر فـي                  

مقياس الخارطة أو هدفها ، أي إن المعالم التي تحمل إمكانية تمثيل خصائص منطقة الخارطة بمقياس                

خطوط التـي تظهـر علـى       ان ال  يجب أن تحذف ، فمثالً       أصغر سوف تبقى ، والمعالم األقل أهمية      

/ 1 تحذف أو تنعم قسماً منها في الخارطة بمقيـاس رسـم             25000/ 1 رسم         الخارطة بمقياس 

           أو المقياس األصغر 100000

: التبسيط  4-3-2-2 Simplification  :    هو عملية تقليل كمية البيانات اإلحداثية فـي المعـالم

بمعنى أخر هو االستغناء عن تفاصـيل فائـضة ال تخـدم            . )1( مع المحافظة على خصائصها    الخطية

ويعتبر البعض أن عملية االختيار والتصنيف هي نوع من أنواع التبـسيط ، وان              . غرض الخارطة   

( أهم شكل من أشكال التبسيط هو التنعيم         Smoothing وإن عملية التنعيم هي تبسيط يراد منـه    ). 

   تقريبي بشكل ال يتعارض مع أطراف الخارطةتمثيل

    ففي عملية التبسيط يجب أن تؤخذ صفات التضاريس بنظر االعتبار، فضالً عـن أن  الخطـوط                 

المبسطة يجب أن تعطي دقة هندسية مناسبة ، وإن تبسيط الخطوط يعد تعميماً مناسباً على التركيـب                 

لخط ؛ألن الخط يتضمن سلسلة من صفات التضاريس مثل         النموذجي ، باعتباره وسيلة خاصة لتمثيل ا      

وهناك طرائـق عديـدة لتبـسيط       . توزيع الوديان ، وتوزيع القمم ، والتنوع الجيمورفولوجي وهكذا        

الخطوط ، مع األخذ بنظر االعتبار األخطاء الطبوغرافية الحاصلة خالل التبـسيط ، مثـل تقـاطع                 

 خطأ طبوغرافي فأن أجزاء الخط المعني تؤشر ويطبق         الخطوط والخطوط العرضية ، إذا أكتشف أي      

ومع زيادة استخدام المعطيات الجغرافيـة فـأن الدقـة          . معامالت خاصة إلعادة تبسيط هذه األجزاء       

.خطوط اآللية المعممة أصبحت ذات أهمية عالية أكثر في الخرائط الورقيةال  

                                             
(1) Dan lee, op. cit,p.5. 



التحسين       4-3-2-3 Refinement                                                          

                                                     

       هو عملية تقليل لتعقيد مجموعة من المعالم بعد عرضها بعدد أقل ، مع المحافظة على الشكل 

) .47(التمثيلي في التوزيع، كما في شكل   

)47الشكل (  

يبين أشكال خطية                                               

 

 

 

 

 

   

 

57عن منهل عبد اهللا ، ص : المصدر    

 

 هنا يجب المحافظة على االنطباع البصري الكلي لكثافة وتوزيع المعالم الخطية

 

 

 

:  المبالغة 4-3-2-4 Aggregation  

 الموقع األصلي 

 الموقع التقريبي 



 الوضـوح أو التأكيـد علـى        توسيع وإضافة تفاصيل إلى تمثيل المعلم لغرض      /     هي عملية تكبير  

ففي بعض الحاالت وخاصـة إذا       . االنطباع البصري ، وخاصة  للمعالم المهمة عند تصغير المقياس         

كان المقياس صغيراً التأكيد على التفاصيل التي اليمكن إظهارها إذا ما اختزلت إبعادها إلى مقيـاس                

قيد بالمقياس لتمثيلها بل نعمد إلى إظهارهـا         فنلجأ إلى عملية المبالغة في التمثيل، أي ال نت         0الخارطة  

بأكبر من أبعادها الحقيقة بالمقياس  ، ومن المؤكد أن هدف الخارطة يلعب دوراً هامـاً فـي تطبيـق           

فـإذا  . مفهوم المبالغة على بعض التفاصيل والتي نعتبرها هامة وضرورية لتحقيق أغراض الخارطة           

معدة لدراسة المصادر المائيـة     مثال   25000/ 1    رسم اعتبرنا خارطة الخطوط الكنتورية بمقياس    

فتعد اآلبار في المنطقة عناصر هامة يجب إبرازها، ولكن فوهات هذه اآلبـار علـى               . في منطقة ما  

ويستحيل تمثيلها بأبعاد مختزلة وفق مقياس الخارطة ، ولما         ) سم  50× سم  50(الواقع صغيرة  مثالً     

ه العناصر، فال بد من تطبيق المبالغة إلظهـار وجودهـا برمـز              كان من أهداف الخارطة إبراز هذ     

  .ذي أبعادغيرمتعلقة بالمقياس بحيث يتمكن قارئها ومستخدمها مالحظة مواقعها) مربع، دائرة(

:الترميز  4-3-2-5 Symbolization                                                           

                                                                             

ويستخدم الترميز النوعي بين العناصر الممثلة على الخارطة ، إذ يتيح لنا التمييز بسهولة بـين عـدد    

وهناك عالقة وثيقة بين عملية الترميز مـن جهـة وعمليتـي التعمـيم              . من العناصر على الخارطة   

يد الترميز في تبسيط وتسهيل شكل التمثيل لبعض العناصـر بهـدف            إذ يف . والمبالغة من جهة أخرى     

خدمة أغراض الخارطة، فضالً عن أن الترميز له عالقة بالتصنيف ؛ ألن للتصنيف عـدة معـايير،                 

. منها معيار المقياس، ومعيار محتويات الخارطة، ومعيار استخدامات وأهداف الخارطة  

 

 



:والتصفية /  التجريد4-3-2-6 Aesthetic / Refinement    

  )48الشكل (تعديل هندسة رمز المعلم لكي تحسن منظره كما في  / هي عملية تحوير 

)48الشكل (  

 يبين عملية تعديل هندسة رمز المعلم وتحسينه
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العمل ، وهكذا  فـالخط ذو الزاويـة         إنَ التركيز الفني سيتضمن توجيه رموز الخطوط ونعومة خط          

. 100 الشديدة مثالً قد ينعم بالحالة نفسها بالنسبة لتنعيم خطوط الكنتور  

 

 

ة ذات             ومن أساسيات عملية التعميم الخطي للخارطة هو إيجاد قيمة مفردة للمتغير في منطق

ة  شكل  غير نظامي ، وهذا غيره من أساسيات عملية التعميم في نظم المعلومات الجغ       رافي

(GIS)      يحقق مستوى  عالي  من الضغط وفقا لنوع البيانات ، لكنه يتسبب أيضا بخسارة 

. في المعلومات   
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 التنعيم 



: ضوابط التعميم 4-3-3  
وان عناصر التعميم االنفة الذآر التي تستخدمها الخرائطي غير آافية اال اذا ارتبط بضوابط               

ى آيف          ذه العناصر              التعميم ، وهذه الضوابط هي عوامل مؤثرة عل ة آل عنصر من ه ة تادي ي

:وهي الضوابط وهذه الضوابط هي   

  : objective of the mapهدف الخارطة 

اره                   اس الخارطة الن اختي رتبط بمقي يم االساسية اذ ي ويعد هدف الخارطة احد ضوابط التعم

 ، يجب ان يتالئم مع الهدف المنشور مع الخارطة وآما يرتبط بالفترة التي صممت الخرائط        

ة الهدف بتصميم             ة واالطالس والجل توضيح عالق آما هذه الحال في الخرائط الطبوغرافي

وفير          ة ت دف الخارط ل ان ه سها ، ه رح نف ئلة تط ات اس ة اجاب ه جمل ا نواج ة فانن الخارط

ة ؟ هل ان مستخدمي                    ع وترآيب الظواهر الجغرافي معلومات جغرافية عامة ام تظهر لتوزي

ولالجابة عن هذه االسئلة يجب االخذ بنظر االعتبار عالقة هدف           الخارطة العمار مختلفة ؟     

يل         ذف التفاص ن ح ثال يمك سة م ات الرئي اطق الغاب ي من ستخدم ، فف ات الم ة بحاج الخارط

دف        ع ه ضا م رتبط اي ه ي صيل فان اء التف ا بخصوص انتق ة ، ام راض خاص صغيرة الغ ال

ذا يعني          الخارطة ، اذ ان التبسيط بسبب المقياس يجب ان يلبي متطل           ات هدف الخارطة وه ب

اس                    ل المقي ا ق زداد آلم سيط ي اننا نختار المالمح الضرورية وان النغالي في التبسيط الن التب

رات صغيرة تظهر             ا عدة بحي ة فيه ثال منطق مع مراعاة االحتفاظ على االنطباع البصري فم

اس     ي المقي صيلي ف شكل تف اس   1/10000ب ي المقي ا ف ض  1/50000 ام م بع ذي تعم   ال

رز    ا يب ن هن سط وم شكل مب ر ب ا ته صغيرة فانه اه ال اطق المي دمج من رات االصغر وت البحي

ة              معرفة مصمم الخارطة بطبيعة االرض المراد تعميم خرائطها فالمصممون الذين لهم معرف

اتج                        يم الن ة يكون التعم د التفاصيل المالئم ا اطول في تحدي ستغرقون وقت آاملة بالمنطقة قد ي

رط بحيث      بعكس مصمم اخر لد    يم المف يه فكرة قليلة عن المنطقة نفسها فانه يضطر الى التعم

ان        ذا ف شاء الخارطة ، ل ذلت الن يؤثر في جوهر وطبيعة وهدف ومتحوى ونوع الجهد التي ب

 هدف الخارطة هو خلق اتصال بين المنشئ وقارئ الخارطة مع مراعاة مقياس الرسم 

  : Level of Scaleمستوى المقياس 



ى                 يعد مقيا  ة عل ات الموقع س الخارطة ذا اهمية بالغة في نوع ودرجة التعميم المستخدم للبيان

سبب                     ود ال رة ويع يم آبي ان درجة التعم ا آ الخارطة ، وآقاعدة آلما آان المقياس صغيرا آلم

ة التي                     نفس الدق صغيرة ب اييس ال في ذلك الى انه من المستحيل تمثيل جميع الظواهر في المق

.لمقاييس الكبيرة يمكن اظهارها في ا  

فاذا فحصنا خرائط منطقة ما مثال لمقاييس مختلفة ، سيكون هناك تبسيط مطرد اعتمادا على               

اس    ي مقي اس فف صغير المقي ة    1/25000ت سة وبهيئ ضات الرئي ا المنخف ر فيه ة تكث  لمنطق

راره                       اس الرسم ، الن ق ار مقي ة في اختي ة الكامل دوائر مصغرة فان لمصمم الخارطة الحري

وازن                 يتا ى ت ه تظهر صعوبة الحصول عل ثر بالتعميم المطلوب وفقا لهدف الخارطة ، اال ان

رة مصمم الخارطة هي           ان خب وتناسق بين مفردات المعطيات الموقعة على الخارطة ، لذا ف

.االساس في ايجاد الترابط بين المقياس والمعطيات والهدف من الخارطة   

ات         ا يخص البيان ة ، الفاصلة    االسمية ، الت   (اما فيم ة          ) رتيبي ات تخضع لعملي ا ايضا بيان فانه

ار         ة ، الن اختي ات معين التعميم فان من الضروري معرفة نوع المقياس الالزم لمجموعة بيان

ة     ى بداي دخول ال وفر ال ار ي ذا االختي ا ان ه ه ، آم د علي سيط تعتم صنيف والتب راءات الت اج

ان        لعملية الترميز والسيما ان اغلب الرموز بحد ذاته        ا تعني بيانات اسمية وترتيبية ، وباالمك

اييس   ذه المق يم له ة التعم ان عملي سبية ، اذن ف اييس الفاصلة او الن ان المق ز لبي ز الترمي تعزي

.ستكون من االسمى الى الترتيبي من الفا صلة الى النسبي واليجوز العكس   

 

  : Graphic Limitsحدود الرسم 

ية لعناصر الرسم البياني للتمييز بين الرموز وهذا تعلق         يستخدم الخرائطي المتغيرات البصر   

دات  ن التحدي واع م ة ان ي : بثالث ة (ه سلجية(و ) الطبيعي سايكلوجية(و ) الف ذه ) ال وان ه

ي  سها ف ة تفرض نف يم فالحدود الطبيعي ة التعم ة في عملي ؤثرات مهم ستخدم آم دات ت التحدي

والمهارات المتوفرة لدى مصمم الخارطة       عناصر الرسم البياني من خالل المعدات المواد ،         

اذ تتضمن عدة عوامل منها عرض الخطوط المتوفرة تصميم الحروف وحجومها ، وااللوان             

ذه                ة الستعمال ه ة الماآن والرموز المكتوبة وابعاد القلم المستخدم والرموز المستخدمة وقابلي

ددات  ا المح ل ام سلجية0العوام سايكلوجية(و ) الف ر) ال ا تظه ل فانه ن خالل التفاعل وتقب  م



ه      المستخدم الخارطة لعناصر الرسم ومتغيراتها ، فالمفهوم الفسيولوجي لحدود الرسم واهداف

ى سبيل                            ى اخر فعل ذا يختلف من رمز ال ارئ الخارطة  ، وه ة الستجابات ق هي بمثابة دال

ى ا       ه ، ال اه الي دائرة  المثال ان الخط الذي سمكه مرتين بقدر خط اخر سوف يجلب االنتب ن ال

اهيم       ا ان المف ة ، آم نفس االهمي ا ب ر اليه وف الينظ رى س رة اخ ساحتها ضعف دائ ي م الت

ين  ز ب ى التميي درة عل ا الق ة ، آالخارطة بحيث تجعل لن ياء معني ى اش شير ال سيولوجية ت الف

) .القيمة الظلية(تدرجات االلوان ، انواع الحجوم ، شدة اللون الرمادي   

مهمة في احكام مقدار ودرجة التعميم التي يستطيع مصمم الخارطة            ان جميع هذه المحددات     

ا     دودا قياس ال الزال مح ذا المج ي ه ي ف وب االلكترون تخدام الحاس اح ان اس تخدامها بنج اس

شرية ، ولكن في              بالتصميم اليدوي ، النه اليتجاوز الصحة والدقة التي تحددها االمكانات الب

ان استخدام الحاسو        ل حدود الرسم لدرجة بحيث تغلب               المواقع االخرى ف ي يقل ب االلكترون

.على االنتاج الطابع الفسيولوجي والسايكلوجي لدى قارئ الخارطة   

 

: نوعية البيانات  Quality of Data  

ار         ن اظه دين ويمك ة ذات البع ي الخارط ساحية ف ة او م ا نقطي ون ام ات تك ع البيان ان جمي

ة      ة             البيانات النقطية بواسطة الرموز النقطي ة بواسطة الرموز الخطي ات الخطي ار البيان  واظه

ة او                        ة او النقطي ات الخطي ا بواسطة البيان ات المساحية يمكن اظهاره ا البيان او النقطية ، بنم

ت          ا آان ضا اذ آلم ة اي ة او العددي الرموز االبجدي ا ب ار جميعه ان اظه ساحية ، وباالمك الم

ة ج    ا زادت امكاني ه        البيانات اآثر دقة وشمولية آلم ا ان ر تفصيال وبم ل الخارطة اآث عل تمثي

د مصمم الخارطة                           ة عن ة االهمي ذه المشكلة في غاي ان ه زة لكل صنف ف التوجد رموز ممي

ا هي موجودة ، او                       ات آم لذلك يكون له الخيار في تصوير صفة او خاصية معينة من البيان

ز ف                يم بواسطة الترمي ان        عن طريق تعميمها اال ان خياراته محددة في التعم ة ف ذه الحال في ه

ادرة اللجوء              ات ومن االمور الن وع البيان اس او ن ر المقي مصمم الخارطة يلجا عادة الى تغيي

سمح للخارطة ان      ان الخرائطي الي يم ف ة التعم اد ففي عملي ر االبع يم بواسطة تغيي ى التعم ال

ة   تعطي انطباعا للصحة اآثر مما تتحمله البيانات االصلية المستخدمة في الخارطة               ان نوعي

شكل                   ة ب ة العلمي البيانات في عملية التعميم هي عبارة عن الكفاية او الدقة التي تتضمن الحقيق



ة                            ا من الثق ا له را لم اع آثي ر من االنطب ات يجب ان اليتغي آامل ، لذلك فان تمثيل هذه البيان

ن  اف يمك دد خطوط الكف ة لع دود نظري اك ح يس هن ال ل بيل المث ى س الزم ، فعل ر من ال  اآث

ا تصور عدة خطوات               ان الخارطة بمعطياته ذلك ف استنتاجها من مجموعة البيانات النقطية ل

: او مستويات للمعلومات للتي يتم ارسالها وفقا لما يلي   

  درجة تعقد الصورة المستخدمة -1

ات              -2 ة البيان  عند استخدام القواعد البصرية بشكل صحيح ، هل من الضروري ان تمثل آاف

و هل من الممكن تبسيط هذه البيانات لغرض تسهيل عملية التبسيط ؟ فالخارطة              االساسية ؟ ا  

سيطة فهي تحصيل حاصل لمعالجة           ا الخارطة الب الشاملة هي التي تمثل آافة المعلومات ام

البيانات ، والجل بناء الخارطة الطبوغرافية فانه ينبغي على مصمم الخارطة القيام بمعالجة               

ا ببعضها               وتحليل البيانات لغرض ت    ار خصائصها وعالقته ا المناسبة واظه ثبيتها في موقعه

المالحظات الميدانية ، ومن تفسير الصور       (البعض ، وهنا ينبغي التأآد من مصادر البيانات         

ا ات وغيره وك المعلوم ضائية ، او من بن ة الف ات من ) الجوي ذه البيان ة ه ة ونوعي يم دق وتقي

اطق    خالل آونها بيانات مساحية تكون مواقع  ة تخص المن ها المكانية معلومة او بيانات اداري

.االدارية   

ان احد المهام الصعبة للخرائطي هو في نقل اشارة واضحة لنوعية البيانات المستخدمة في     

اح الخارطة                       ستعمل مفت ة وهي ان ن سألة عملي اك م ارئ ومستخدمها وهن الخارطة الى الق

(legend) صحة      ق ب ة تتعل ارة مالئم ع عب د وض ط    عن تعمال مخط وع او اس أي موض

ى           ذا عل اح الخارطة ل وتظهر فيه صحة النسبية لالجزاء المختلفة للخارطة او استعمال مفت

ى                      ادا عل اس الرسم اعتم ا لمقي ات وفق ذه البيان مصمم الخارطة ان يقوم بتكييف او مالئمة ه

سا    صبح م ر ت اس آبي ي مقي اط ف ن النق ة م ان مجموع ال ف بيل المث ى س صميم ، وعل حة الت

ذا يتناسب مع                   لمقياس اصغر ، حيث تصبح بمثابة نقطة منفردة في مقياس صغيرة جدا وه

ى     ؤدي ال ات ت ة البيان دا الن آثاف اس صغيرا ج ان المقي ا اذا آ صالها ام واد اي ات الم البيان

101. صعوبة العناصر المختلفة في الخارطة   
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ود المحافظة الخطوات العملية لتنفيذ التعميم والتنعيم على شكل حد4-3-4  
ة                    اع اسلوب تطبيقي واضح يحدد المحاور التنفيذي لتنفيذ المنهج التطبيقي للدراسة يجب اتب

:  والتي يمكن بلورتها على النحو االتي للدراسة ،  

 استباط خارطة محافظة صالح الدين باالعتماد على مرئية فضائية مصححة من القمر      -1

(Land sat.7)الصناعي االمريكي    2009 لسنة 

ارتوغرافي  -2 ا    (Cartographic model) تصميم نموذج آ  لخارطة المحافظة مطبق

 عليها عناصر الخارطة 

  تطبيق المقاييس الكمية عليها التي وردت في الفصل الثالث-3

امج  -4 ة      ARC GIS.v.9.1 استخدام برن ات استخراج المساحات الداخلي  الجراء عملي

.عيم والخارجية بعد عمليات التبسيط والتن  

صف      -5 و الن اس نح ر المقي د تغيي ة عن شكل المحافظ سيط المناسب ل ات التب راء عملي  اج

.الستخراج المساحات الداخلية والخارجية   

ة         -6 شكل المحافظ صف ل و الن اس نح ر المقي د تغيي ب عن يم المناس ات التنع راء عملي  اج

.الستخراج المساحات الداخلية والخارجية   

ه الحدود االصلية والحدود                اعداد نموذج للتعميم ا    -7 ين في لخطي لشكل حدود المحافظة يب

 بعد عملية التبسيط والتنعيم الستخراج نسب المساحات الداخلة والخارجة لهذه العمليات 

امج    -8 تخدام برن ة باس ة الدراس رائط منطق ل خ ائي لك ي النه راج الفن  ARC االخ

GIS.v.9.1 

 

 

 

 

 

 

 



 

:  قياس درجة التعميم الخطي 4-3-5  
يم في                       ك التعم اس درجة تل د من قي عند إجراء عملية التعميم الخطي لحدود المحافظة ، الب

دا                          سط ج شكل مب يم ب ة التعم ا تلك القياسات بوصف عملي سمح لن بياناتها الخطية ، بحيث ت

ة من               ات مع درجات مختلف ة مجاميع البيان تم بمقارن باستخدام الطرائق القياسية ، وبعدها ت

د هو               التعميم بين الن   يم الجي موذج األصلي والمبسط ل إلغراض تطبيقية مختلفة ، وان التعم

اك                   ة في الحفظ ، وهن ا مرغوب الذي سيحتفظ بخصائص الخط األصلية التي اعتبرت بكونه

وين صورة                  ة للخط وتك زات الجغرافي وجهات نظر متباعدة وواسعة حول آيفية حفظ الممي

. معممة حقيقية   

ر ط محي زة الخ وم مي صورة             ان مفه ز ال ياغة تمي ي ص وذج ف ي النم ال ف و الح ا ه  آم

طح األرض                 سمات س ة ب ة خاص ة عملي ي تنيج ادة ه ادي ع ط الع فة الخ ا ص           ام

ى                  ام عل                       أي انه يعود الى مزج من اجزاء هندسية واحصائية ، واالهتم

) بعدية الخط( Liner dimensionality  102   ويوجد العديد من طرائق التعميم الخطي

:، ومن أبرزها وأهمها   

 

  :  Classification التصنيف 4-3-5-1
ايير                   :ويعرف التصنيف  ة مع اميع بدالل ين مختلف المج ة ب  بأنه نظام يحقق تقسيم األجزاء المجمع

ى أصناف إل                     رز الظواهر ال ق ف ا عن طري ة تمثيله ات في محاول اد  معينة او هو تحوير البيان يج

  . 103العالقة النوعية بينها وسهولة التخلص من التعقيد

صنيف   رف الت سي       :ويع د الرئي ات ، ان الجه ع المعلوم اس وتجمي يم قي ب وتنظ ه ترتي ى ان  عل

تم                 : للتصنيف هو النمذجة     ا الي ل ، وربم ة التمثي والتي هي مجوعة من البيانات الداخلية في عملي

ات االصلية   ن البيان ى أي م اظ عل ك يحل   الحف دال عن ذل ن ب ة ، ولك ة الناتج ل الخارط ي تمثي ف

وذجي( صر نم ل  ) عن ى تمثي د عل ذا التاآي سبب ه ة ب ات الحقيقي صر البيان ن عن ة(م ان ) النمذج ف

                                             
102 - J.c. muller , fractal and Automated line generalization cartographic 
Journal – part 1 .v.24 1987 .p.15 
103 - Dent.D.Borden , principles of thematic map desigen , Canada 
cartographic , Wesley publishing ,company ,Inc , new York , 1985 , p.18    



ة  ات الخطي صانيف للبيان تخدام ت ي باس سيط ه ات التب شة معالج ة لمناق ر مالئم ة االآث الطريق

 والمساحية والنقطية والحجمية  

ى                     وهو التعبير عن ا     شابهة للوصول ال ع ظواهر مت ة تجمي ين أي عملي ع مع ارزة لتوزي صفة الب ل

ة الستعماالت االرض او            ة للظواهر الجغرافي ة مختلف تبسيط نسبي من خالل وجود صفات نوعي

واع                       ع االصناف الموجودة في الخرائط الن ددة لتوزي سمات واضحة متع ة ل مجاميع محددة رقمي

. الظواهر المختلفة   

 

سيط ال 4-3-5-2 تب Simplification ر المرغوب    : ه حذف التفاصيل غي صد ب يق

ا                      ر بعضا منه ة وتكبي ات المهم ار خصائص البيان ة ، واختي  104فيها من الظواهر الجغرافي

ة ،                    ر المطلوب م حذف التفاصيل غي سمة ث وهي عملية تحديد خصائص مهمة من صفات ال

: ويكون ذلك لهدفين أساسيين   

شكل          لتقليل مقدار ال  : األول   ار المعلومات ب ى إظه درة الخارطة عل معلومات لتتناسب مع ق

. يسهل من قراءتها ضمن المقياس المختار لها   

تبسيط المعلومات التي ستوضع على الخارطة من خالل إزالة البعض منها بالتقليل      : الثاني  

. من تفاصيل السمات المتبقية   

سيط        و سيط النقطي ، وال     : هناك نوعان من التب سيط              التب ا لتب ستخدم آل منه سيط الخطي ، اذ ي تب

ة                   ة المختلف سيط الخطوط الخرائطي ر لتب ستخدم االخي انواع مختلفة من المعلومات الخرائطية ، وي

اس               ومنها الحدود السياسية للبلدان وحدود المحافظات وخاصة عندما نقوم بتبسيط خارطة من مقي

ة    اهرة الخطي سيط الظ اس اصغر ، أي تب ى مقي ر ال ة  آبي سماتها الخطي اظ ب ع ضرورة االحتف م

انون الجذر          امج المستخدم         (االصلية من خالل استخدام ق ارات البرن ة   ) من خالل خي دون المبالغ

  . 105في عملية التعميم 

ة        ر المترابط اءات غي ل االنحن أنه ان يزي ن ش ذي م يم ال ات التعم ن عملي وع م سيط إذن  ن فالتب

صغيرة  وءات واالنخفاضات ال االت النت كلها األصلي ، اذ ان  وح شويه ش ين دون ت ن خط مع  ع

ه   (وآذلك  ) ازالة النقطة ( سيط انحنائ يبقى فقط                  ) تب سيطية ، اذ س ة حساب تب ارة عن أنظم هي عب

ا      دين ، ام اه جدي شئ خطي اتج و ماين اه وه سبة لخط االتج د بالن ذروة األبع ى ال سيم الخط عل تق
                                             
104 - A.H. Robinson and etal , op .cit , p.252 
105 - A.H. Robinson and etal , op .cit , p.453 



د              بالنسبة للذروات المتبقية يتم قياسها مقابل هذه ا        ام بتحدي تم القي ة حتى ي ستمر العملي لخطوط ، وت

) 22(  ، آما في الخارطة رقم 106وإزالة آل الذروات المتفاوتة   

دين      الح ال ة ص دود محافظ ي لح ول الكل غ الط درها  )  941.7(إذ يبل ساحة ق م ، وبم آ

 بمسقط متساوي المساحات وفق (Arc Gis .v9.1) ضمن حسابات برنامج 2آم)26912.09(

داثيات نظام إح (UTM-WGS -84) .  

ي           ل من الطول الكل ا يقل سة مم اط الرئي ين النق ة ب ة والخارجي اءات الداخلي زال االنحن م اخت د ت وق

آم تحديدا دون المبالغة في      ) 10(آم بعد عملية التبسيط لمسافة      ) 879.6(لحدود المحافظة ليبلغ    

اس  عملية التبسيط وللحفاظ على االنسيابية الشكلية للحدود عند ا   ى  1/60000النتقال بين المقي  ال

ي تفصل         ) أي قرابة النصف   (1/120000المقياس   ة الت ويكون بذلك مجموع المساحات الداخلي

ة              سط لحدود المحافظة قراب م ) 489.97(بين الخط األصلي والمب سبة       2آ من  % 72.7   أي بن

ن ، فقد تقاربت من       مجموع المساحات الداخلية ، اما مجموع المساحات الخارجية بين آال الخطي          

م)671.81( سبة 2آ لي       % 27.3 أي بن دود األص ط الح ة لخ ساحات الخارجي وع الم ن مجم م

ة   سيط قراب ة التب د عملي ة بع دين الكلي ة صالح ال ساحة محافظ ذلك م ون ب م) 26730.3(لتك  2آ

) .23(آما في  الخارطة رقم ، آم  لنفس السبب السابق ) 10(لمسافة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             
106 - Kang –tsung .chang , intro dution to Geographic information system , Mc 
Graw Hill , Boston Burr ridge , 2002 ,pp.90-92 



)22(خريطة رقم   

 التبسيط المناسب لشكل المحافظة عند تغيير المقياس نحو النصف

 Arc GIS من عمل الباحث باالعتماد على برنامج :المصدر 

 



)23(خريطة رقم   

 المساحات الداخلية والخارجية لعملية التبسيط لشكل المحافظة

 

  Arc GIS من عمل الباحث باالعتماد على برنامج :المصدر  

 

 



يم  التنع4-3-6 Smoothing:  
وم 4-3-6-1 يم مفه ر  :التنع ل الخطوط صقيال او اآث دة وجع ه حذف التفاصيل الزائ  بان

تمرارية        دم االس ات او ع ى االنقطاع د عل انها التأآي ن ش ة م يم . 107نعوم ا وان التنع

Smoothing هو تمرير مصفوفات النماذج الرقمية للخطوط من خالل مصفيات رياضية

ص    صفيات ب ذه الم وم ه ة       فتق سيطة ومريح هلة وب وط س ذه الخط صبح ه ا لت قلها وتنعيمه

ة           يم باستعمال         (للناظرين ، ويطلق الخرائطيون على هذه  العملي التنعيم الحاسوبي او التنع ب

108)المصفيات  

( نموذج سنيكس 4-3-6-2 Snakes .لتنعيم الخطوط )   
(     قدم هذا النموذج ألول مرة من قبل كاشي وآخرون  Kashi and etal 1987 كدوال لتصفية  ) 

 باستخدام خوارزميات خاصة وباستعمال الخاصية االنحنائية وتنعيم العناصر المفـردة           وتنعيم الخطوط 

.بمقاييس ثابتة   

(     وقد تم مقارنة هذا النموذج مع نموذج بوركوسكي وآخرون  Borkowski and etal 1991 ( 

لعوامل مثل االرتفاع واالنحناء لهذه الخطوط لخطوط والمتأثرة بالالذي يهتم بدالة زاوية المماس   

(إن طريقة سنيكس تركز على تنعيم الخطوط المتعرجة بواسطة تعديل            Ironing للثنيات الـصغيرة     ) 

)49(والتي تعتمد على تعميم الخطوط المتعرجة ، كما في الشكل   

)49(الشكل   

  يبين مستويات التفاصيل لموضوع الخط بمقاييس مختلفة 

 

 

 

 

 

 

 
: المصدر                                Dirk Burghardt ,op.cit, p.238 

                                             
 175 سامح جزماتي ، سامي مقدسي ، مصدر سابق ، ص- 107
 69 منهل عبد اهللا حمادي الجبوري ، مصدر سابق ، ص- 108



 والمبينة بشكل كامل على التبـسيط         الذي يوضح مستويات التفاصيل لموضوع الخط للمقاييس المختلفة       

:والتي تتم كما يلي ) أي التخلص من الزيادات (    

ط الحدود قد يتضمن مقـاطع خطيـة ونقطيـة        تحويل أجزاء الزاوية والمتعرجة بخط ما قبل خ       : األول

اعتمادا على المسح غير الدقيق ، او خط منتصف النهر ، الذي يأخذ بنظر االعتبار الشكل العام للخـط              

. يسمح بتكامل عمليات التعميم المختلفة والسيطرة على التحديدات المتباينة و  

 تحليل الشكل وانتخاب قيم معيارية مالئمـة         بمساعدة خط المتكامل وتقليل النقاط   طريقة تحويل ال  : الثاني

مالئمة لنمذجـة االنحنـاءات     ) مرشحات  ( للتنعيم باستخدام خوارزميات تنعيم الخط وبمساعدة فلترات        

.وتحسين وتمييز الخطوط بأسس هندسية   

 

 

 للحل األمثل المستخدم يسمح بتقليص التحديدات والثنيات المختلفة مـع            Snakes إن تكنيك سنيكس    

حتفاظ بالشكل النموذج باستخدام معادالت خاصة بتنعيم شكل الخط مع المحافظة على اإلزاحة اآللية              اال

:والتي تأخذ شكلها ومكانها تحت تأثير معادلة سنيكس اآلتية  

( )Tsysxsd )(),()( =  
:      حيث ان   

 

 

 

 

 

 المسافات األقصر بـين المتجـه          إن المشتقات األولى والثانية للخط تقلل الى الحد األدنى مؤدية الى          

)d (، باإلضافة الى انحناء اقل لمنحنى الفرضيات )  Splines.(  

(ان المعطيات المستخدمة لإلزاحة والتنعيم متساوية ، ولكن االختالف يعتمد على تعريف المتجه               d ( 

.الذي يتضمن التناسق للخط المعدل في حالة التنعيم   

(متجه  ان االختالف يعتمد على تعريف ال      d                 التي تتضمن التنسيق للخط المعدل فـي        ) 

2a  )  ( حالة التنعيم (ولإلزاحة   2b :التي تستخدم االختالف بين الخط األصلي والمشتق وهي )   

( ) )2.......()(),()( asysxsd T=  

( ) )2......()()(),()()( 00 bsysysxsxsd T
−−=  

 

[ ]1,0, ∈ss

d smooth       متجه التنعيم 
d display        متجه اإلزاحة
   
X                 المحور السيني 
Y                 المحور الصادي  
T  قيمة القوة المرفوع لها المقدار 
∈ لى ينتمي إ  
(1 0) ة ال



( فان المتوالية  Snakesوإليجاد الحالة الثابتة لسنيكس  d(E ان وليل إلى الحد األدنـى ،   تتطلب التق

(تنويع   d(E        مع ثابت المعايير المعرفة من المستخدم a و B           يودي إلى معادالت أكثـر تعقيـدا فـي 

إذا أردنا االعتماد على درجة التنعيم بين النقاط ، فان نهاية النقاط             صيغتها النهائية بين اإلزاحة والتنعيم    

)50(الشكل  كما في للخطوط تنقل بعيدا عن مكانها األصلي  
 

)50(الشكل   

 يبين التحوالت الخاصة لنقاط المواضيع الخطية معتمدة على درجة النعومة

 

 

 

 

 

 

 

 
: المصدر    Dirk Burghardt ,op.cit, p.241 

قطتين األولى واألخيرة للخط    نقطة النهاية ،هناك عدة مقاييس تؤكد على تضمين الن        لتالفي مشكلة نقل    و

). 51 (     الى إجبار الخط المنعم خالل نقاط النهاية ، كما في الشكل، ان هذا الترتيب يودي   

) 51(الشكل   

 يبين نقاط حد ثابت كنتيجة الستخدام النقاط متعددة النهايات
 

 

 

 

 

 

 

 
: المصدر  Dirk Burghardt ,op.cit, p.241 



لخط ، ويصبح الخط شـبه      الذي يستخدم نقاط متعددة النهايات والتي تتأثر باالنحناءات في كال نهايتي ا           

.مستقيم في نهايتها بسبب اإلضافة المتنوعة لنفس النقطة   

 

 حـول   ˚180فأنة يوضح استخدام عنصر لنقاط مزدوجة عند نهاية الخط مـدورة ب           ) 52(أما الشكل   

).يمين(والخطوط الناتجة بعد التنعيم ) يسار(تقاطع الطرق   

)52(الشكل   

ند نهاية الخطيبين استخدام عنصر لنقاط مزدوجة ع  

 

 

 

 

 

 

 
 

: المصدر            Dirk Burghardt ,op.cit, p.242 

  المكررة المطلوبة لتحديد الحل ؟في أي حل آلي هو عدد النقاط:هناك سؤال يطرح نفسه       

هذا السؤال هو تنعيم الخط بدون نقاط نهاية إضافية وبالتالي تحليل النقاط المتحولة بعد              على  إن الجواب   

ساب النقاط التي تقع مسافاتها بين الخط األصلي والمنعم ،عندها تحدد نقاط النهاية اإلضافية كما فـي                 ح

) .53(الشكل   
)7-3(الشكل   

 يبين حساب النقاط المكررة اعتماداً على المسافة بين الخط األصلي والمنعم للحصول على حدود ثابتة

 

 

 

 

 

 

 
: المصدر   Dirk Burghardt ,op.cit, p.242 



 إلنتاج خرائط طبوغرافية عاليـة      الخطوطخرائط   هناك خوارزميات متقدمة تتكامل مع نظام إنتاج         

وقد أثبتت التجارب ان طريقة سنيكس       . الجودة من خالل توسيع المعيارية اآللية        Snakes    أسـرع 

افة فلتـرات    الى تقاسيم ثانوية الى عدة قطع بإض        وخاصة بعد تقسيم الخط    طريقة في التنعيم واإلزاحة   

ان التنعـيم ضـمن المجـال       . التي تستخدم النقل بين المجال المكاني والمجال الترددي       ) مرشحات  (

(الـواطئ  الترددي يتميز بفلترات التردد مثل فلترات العبور  Low-Pass filters التـي تـسمح   ) 

ت فلتـره مطبقـة     للترددات الواطئة بالعبور،اما التنعيم ضمن المجال المكاني يمكن ان يتعرض لعمليا          

على اإلحداثيات بدال من الترددات،ولكال الطريقتين توجد خوارزميات خاصة بهذا الـصدد،إن تنعـيم      

109وطالثغرة بحسابات مصفوفته العامة والتي تحافظ على الخصائص الرئيسة للخط هذه سنيكس يسد  

يم   4-3-6-3 ذ التنع وات تنفي تم م    :خط يم وي ات التعم دى عملي ي إح يم ه ن ان التنع

ا ، أي توضيح الخط لتحسين                       سيطا وتنعيم ر تب أخرى أآث ادة ب ات الح خاللها استبدال الحاف

امج     (ARC GIS)خصائصه الجمالية من خالل النماذج الحسابية ايضا المتوفرة في برن

ق       رات تتعل ستمر ذات مؤش ب م ة تقري تخدام تقان يحية باس وط التوض ساب الخط تم ح اذ ي

اط الخط األصلي ، إذ ان أوزان        بالمعدل الموزون لحاالت التن    يم (سيق لكل نق آل نقطة   ) ق

ة فضًال عن استخدام التقريب     ى النقطة الحالي اذاة الخط وصوًال ال د بمح ع البع اقص م تتن

المتوسط مع تعدد جذور الدرجة الثانية ، اذ ان الخط الموضح بعملية التنعيم تلك ال يتضمن         

 األصلي ماعدا النقاط النهائية التي يتم ربطها       الخط) ذروات  ( للضرورة آل او اية نهايات      

بخط المسار الذي يكون متمرآزًا بين تلك النقاط ، وآلما آان المسار اطول آانت الخطوط                

).24( ، آما في الخارطة رقم 110الناتجه اآثر دقة وأوضح   

اك خط ج                   سة ليكون هن اط الرئي ين النق د  وقد تم اختزال االنحناءات الداخلية والخارجية ب دي

ة                                 دود المحافظ لي لح ط األص ي للخ ول الكل ن الط ل م ا يقل ا مم ربط بينهم ي

                                             
109 - Dirk Burg hardt , controlled of mapping , Ankara , Turkey , 2005 , pp.238-
244 
110 - Paul . longly , and etal , How Smothing liner work the help from Arc Gis , 
ver.9.1 , p.147  



آم  ) 10(آم بعد تصغير المقياس نحو النصف وبمسافة         ) 847.6(  بعد التنعيم     ويكون   ∗

د     دود والخط الجدي ين الخط االصلي للح صل ب ي تف ة الت ساحات الداخلي وع الم ذلك مجم ب

نعم ( دو) الم ة    لح دين قراب الح ال ة ص ة محافظ م) 276.149(د خارط سبة 2آ  أي بن

ال   % 52.24 ين آ ة ب ساحات الخارجي وع الم ا مجم ة ، ام ساحات الداخلي وع الم ن مجم م

ن     ت م د قارب ين فق م)309.45(الخط سبة 2آ ساحات   % 48.76 أي بن وع الم ن مجم م

ة ب                   ذلك مساحة المحافظة الكلي يم      الخارجية لخط الحدود االصلي ، لتكون ب ة التنع د عملي ع

ذآورة      ) 10( لمسافة   2آم) 26878.8(قرابة   م        . آم دون المبالغة الم ا في الخارطة رق آم

)25 . (  

ل               ا مث د في محتواه د وجود تعقي ة عن ة منطق وبهذا نستنتج ان لتعميم الخرائط التفصيلية ألي

ن أبرزه    ة م ة مختلف ات تعميمي راء عملي ن اج د م دين الب ة صالح ال دود محافظ كل ح ا ش

             (Arc Gis ver.9.1)وأهمها عمليتا التبسيط والتنعيم ، اذ تم استخدام برنامج 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             
لتبسيط والتنعيم بوصفها انسب قيمة للحفاظ على مورفولوجية حدود المحافظة آم آقيمة لعملية ا) 10(تعطى  ∗

 وذلك بعد عدة تجارب دون المبالغة في عملية 1/120000 الى مقياس 1/60000عند االنتقال من المقياس 
 التنعيم 



 

 

 

)24(خريطة رقم   

 التنعيم المناسب عند تغيير المقياس نحو النصف لشكل المحافظة



 ARC GIS من عمل الباحث باالعتماد على برنامج :المصدر 

 

 

)25(خريطة رقم   

 المساحات الداخلية والخارجية لعملية التنعيم لشكل المحافظة

 



 ARC GIS من عمل الباحث باالعتماد على برنامج :المصدر 

 

 

سقط   امج بم ين من خالل حسابات البرن ي حساب درجات آل من العمليت ه ف ك لقابليت وذل

: متساوي للمساحات ، فكانت النتائج آما يلي   

: بالنسبة للحدود : أوال   
و -1 داثيات     ط ام إح امج بنظ سابات البرن ق ح دين وف ة صالح ال لية لمحافظ دود األص ل الح

(U.T.M , WGS-84) = (941.7)  آم  

صف                   -2 و الن اس نح صغير المقي سيط بت ة التب د عملي دود بع ول الح ط

 آم )879.6= (آم ) 10(وبمسافة 

ص      -3 يم بت ة التنع د عملي دود بع ول الح صف                  ط و الن اس نح غير المقي

 آم ) 847.9= (آم ) 10(وبمسافة 

 

: بالنسبة للمساحة الكلية : ثانيا   
داثيات         -1 ام إح امج بنظ سابات البرن ق ح ة وف ة للمحافظ ساحة الكلي – U.T.M)الم

WGS84) 2آم) 26912.09= ( بمسقط متساوي المساحات  

ة ب   -2 ة للمحافظ ساحة الكلي صف                  الم و الن اس نح صغير المقي سيط بت ة التب د عملي ع

  2آم) 26730.3= (آم ) 10(وبمسافة 

سافة               -3 ) 10(المساحة الكلية للمحافظة بعد عملية التنعيم بتصغير المقياس نحو النصف وبم

  2آم) 26878.8= (آم 

: والتنعيم بالنسبة للمساحات الداخلية والخارجية بعد عمليتي التبسيط : ثالثا   
 آم  ) 10(لعملية التبسيط ولمسافة  -1

  2آم) 849.97= ( مجموع المساحات الداخلية -أ

  2آم) 671.81= ( مجموع المساحات الخارجية -ب

 



 آم ) 10(لعملية التنعيم ولمسافة  -2

  2آم) 276.14= ( مجموع المساحات الداخلية -أ

  2آم) 309.45= ( مجموع المساحات الخارجية -ب

ة         ومن خال  يم حدود أي يم لتعم ة التنع ل العرض السابق للنتائج يتبين لنا ان إجراء عملي

 ضمن (ARC GIS)خارطة آخارطة محافظة صالح الدين ضمن حسابات برنامج 

مسقط متساوي المساحات هي األفضل ، إذ يبلغ مجموع المساحات الداخلية بين الخط             

دود   م للح لي والمعم ساحات % 52.24األص وع الم ن مجم وع  م ة ومجم  الداخلي

ين آال الخطين ،            % 48.76المساحات الخارجية    ة ب من مجموع المساحات الخارجي

سبة            وهو مقارب لمتوسط عملية التعميم اآثر مما هو في عملية التبسيط التي بلغت بالن

ة  ساحات الداخلي وع الم ة  % 73.7لمجم ساحات الخارجي وع الم سبة لمجم وبالن

دة ع  % 27.3 سبتين بعي ا في الخارطة    وآال الن ساحتين ، آم ن المتوسط األقرب للم

  111)26(رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             
المصدر  نجيب عبد الرحمن الزيدي ، خارطة محافظة صالح الدين بين دقة القياس والشكل الجغرافي ، - 111
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)26(خريطة رقم   

 نموذج للتعميم الخطي لحدود المحافظة

 ARC GIS من عمل الباحث باالعتماد على برنامج :المصدر



والتوصيات االستنتاجات  
  :االستنتاجات : أوال

ة توصلت ي الدراس شكالتها ضوء ف دافها وفرضياتها م ى واه ة ال ن مجموع تنتاجات م  االس

  : يلي آما وهي

 الن ، المحافظة  حدود شكل تحديد في مهما دورا الطبيعية للخصائص ان الدراسة أظهرت -1

د يمها عن ذ ترس ين تؤخ ار بع صائص االعتب ة خ ة البني ة الجيولوجي اط والطبوغرافي  وأنم

شكل  تؤثر التي المائية والموارد التربة ر  او مباشر  ب ذه  رسم  في  باشر م غي  من  الحدود  ه

اءات وءات االنحن ى باإلضافة ، والنت أثير ال ل ت شري العام املين الن ، الب ي الع يم  ف  ترس

  أساسا تعتمد والتي ، الطبيعية والعوامل الشخصية بالعوامل يتأثرون الفنيين من هم الحدود

ى اليب عل ات األس المحيط الخاصة والقياس ساحة ب ذلك والم اء ل كل ج دود ش ة ح  المحافظ

ذه  نتيجة  والتواءات نتوءات ذات متعرجة أثر  والتي  ، العوامل  ه ات  تت سيط  بعملي د  التب  عن

  .الرسم مقياس تغيير

سيط  يتطلب  النماذج بناء ان الدراسة أثبتت -2 ع  تب ى  (Real world) الحقيقي  الواق  نموذج  ال

د خاص تم ان بع زال ي ر اخت ن الكثي ات م ات البيان ن والمعلوم ك م ع ذل ن الواق ق ع  طري

د ذي ، (Abstraction) التجري ود وال ى يع وين ال سطة صورة تك ن مب ع ع م الواق  وترس

د  الن ، الخارطة  وهي  رسم  بمقياس خاصة واصطالحات برموز  حدود  شكل  تصميم  عن

 التي  النقاط من سلسلة من باألساس يتكون خط آل الن ، النقاط تبسيط يتطلب محافظة اي

ى  الحد  تتضمن والتي ، متعرجة او مستقيمة بأجزاء ربطها يتم ى  والحد  األعل اط  األدن  ونق

اط  والتقاطعات  التحدب  في  االستمرارية وعدم االنعطاف ق  ، التماس  ونق ى  ويطل ل  عل  مث

ذه اط ه ية او النق اط (ب الخاص ة النق د ،) الحرج ار وق نكس أش  Jenks) ج ى (1981  ال

  : وهما الحرجة او الخاصية النقاط من نوعين

ك / أ ي تل ي الت ايير تلب سية المع شكل في الموجودة النف ستخدمة ، الخطي ال وفير والم م لت  رس

  المحافظة حدود شكل



ين  التماس نقاط مثل ، الجغرافية لألهمية عليها االختيار وقع التي تلك او/ ب  محافظة  حدود  ب

د  االنبار محافظة حدود مع الدين صالح رة  عن ار  بحي د  ، الثرث  رالتغيي  ان الدراسات  أآدت  وق

  . الحرجة النقاط أساس يقرر الذي العامل هو الزاوي

تنتجت -3 ة اس تخدام ان الدراس اليب اس ة األس ي الكمي اس ف كل قي ة ش دين صالح محافظ  ال

اس  تطبيق وعند الدائري الشكل عن بعيد اي ، المندمج غير الشكل من يتقارب  الطول  مقي

ل  صحيح  عدد ) 1 (من اآبر اي) 1.06 (النتيجة آانت العرض الى  محافظة  شكل  ان دلي

ر  الدين صالح دمج  غي ذا  ، من ا  وه ده  م ل  تطبيق  يؤآ دماج  دلي ة  في  االن ة  الحال  عن  المعدل

ى ت االول ة آان و) 0.35 (النتيج ات وه ر اثب أن آخ كل ب ة ش دة المحافظ ن بعي شكل ع  ال

  .الدائري

ة المك للوحدة  الخارجية الحدود او الشكل محيط طول زاد آلما انه الدراسة أظهرت آما  اني

ذا  ، الشكل اندماج عدم على ذلك على دل للمساحة بالنسبة) المحافظة( ا  وه ه  م اس  أثبت  مقي

دز و باون ه) 0,0391 (وه دز وبفرعي ائج) ب(و ) أ ( باون ى) 1.9 (و) 1.4 (وبنت  عل

  .مندمج  غير المحافظة شكل ان على  التوالي

ساحتها  تكافئ االطوال في متساوية مضلعا) 18 (الى المحافظة شكل تحويل ان  -4  مساحة  م

سافتين  آل  المضلعات رؤوس بين المسافات مجموعة وحساب ، المحافظة ى  م م  حدة  عل  ث

دم  اخر  دليل ، تربع ثم حدة على مسافات ثالث آل او ، تربع ة  بع  المحافظة  شكل  اندماجي

  .بنجي مقياس تطبيق عند

 قريب  شكلها  ان الدراسة  اثبتت  المحافظة  شكل  على آالرك - بويس مقياس تطبيق وعند -5

د  الدليل حسب) 21,65 (النتيجة وآانت المعين شكل من ى  المعتم ذا  عل اس  ه ذي  المقي  وال

 النجمي والشكل) 18 (المضلع الشكل مابين يقع) 21,65 (وان ،) 175- الصفر (يبدأمن

     )الشكل (دليل في ماورد حسب) 25(

ت -6 ة اثبت اييس ان  الدراس دز (المق ه باون و ب ، أ بفرعي ت رالمط ا آان  1.9 ، 1.4 نتائجه

سها  والحالة ، مندمج غير المحافظة شكل ان اخر دليل التوالي على  آول  المقياسين  في  نف

ت ا ) وهاجي كلها ان اثبت رب ش ن اليقت شكل م دائري ال ا ال ت آم ا دل ي نتائجه وى ف  محت



ذا  . الدراسة ات  وه ة  في  المطروحة  للفرضية  اثب ان  الدراسة  منهجي ا  المحافظة  شكل  ب  له

  . عدمها من الفرضية صحة اثبتت المستخدمة المقاييس وان ، اندماجية غير خاصية

رت -7 ة أظه ان الدراس تخراج ب ساحة اس ة م ن المحافظ ة م ة الخارط اس الطبوغرافي  بمقي

ت 1/50000 م)23714 (آان تخراج وان ، 2آ س اس ساحة نف ن الم ة م ضائية المرئي   الف

ن سابات م س ح امج نف  Arc) برن GIS  v.9.1) س ساوي قطبم ساحات مت ق الم ام وف  نظ

ارق  اي 2آم) 26912,09 (حوالي (U.T.M 9 WGS – 84) احداثيات ) 3198,09 (بف

ساب  اخطاء  في ناتج الفرق وهذا ، 2آم وءات  التعرجات  احت د ) شخصية  اخطاء  (والنت  عن

ر  الجزء  دخول احتساب عند البرنامج تطبيق واخطاء ، الطبوغرافية الخرائط تطبيق  االآب

دين  صالح محافظة مساحة حدود ضمن الثرثار رةبحي من ة  في  ال ضائية  المرئي  بعكس  الف

ة  االولية المساحة استخراج احتساب م ) 23714 (البالغ سبب  2آ  من  الحدود  خط  مرور  ب

  .االنبار محافظة وبين بينها الثرثار بحيرة وسط

ق س وينطب ة نف ول الحال ة بط ول ان اي ، المحافظ ة ط اس المحافظ ن المق ةالخا م  رط

ة م) 936,720 (الطبوغرافي اس نفس ضمن آ ا ، 1/50000 المقي  المحافظة طول بينم

سابات ضمن س ح امج نف ن البرن ة م ضائية المرئي والي الف م) 941,7 (ح ارق اي ، آ  بف

م) 14,98( ذا ، آ دتها ه ا اخطاء بوجود الدراسة مااآ اس واخطاء التصميم في ومنه  قي

دار ة حسب االرض انح ة االنطم ات الن ، االحداثي ضائية المرئي ستخدم الف ا ت بكيا نظام  ش

ى  البيانات هذه قراءات بتحويل يسمح االرض بسطح يحيط ة  ال ة  انظم ة  احدائي  مع  جغرافي

ذ ين االخ ار بع طح ان االعتب ذ االرض س شكل ياخ شبه ال روي ال ة وان ، الك  االنظم

  .آرويا قياسا بوصفها الطبوغرافية الخرائط في موضوعة

د  وخاصة  والمعالم النقاط حذف سيتم التبسيط اتعملي اجراء عند -8 ر  عن اس  تغيي  الن ، المقي

سط نقطة حذف سلة يب اط سل ة النق ي المترابط دد والت ر (تح ا) تظه ا معلم دد او ، خطي  تح

اط  بضع  عدا شئ آل بحذف منطقة ارة  نق د  مخت ا  يعتق م  بانه اء  االه ى  لالبق  الخط  شكل  عل

ذي تم ال مه ي ا ، رس سيط ام الم تب ى المع ى يبق دد عل الم ع صغيرة المع ذف ال ا ويح  غيره

 الحذف عمليات لتطبيق سببان هناك لذلك ، المكاني للتوزيع االساسي الشكل على لحصول

تم  الذي الخارطة الرسم مقياس في تصغير) المواآبة (المصاحبة : وهما  ان اي ، رسمها  ي



ات ودة البيان صلة الموج دا مف ي ، ج ن والت مها اليمك سب رس اس ح مالر مقي وب س  المطل

  . الخرائطي الرسم في ثانويا دورا ستلعب والتي البيانات مجموعات وتقليل ، للخارطة

دت -9 ة اآ د الدراس ق عن سيط تطبي ق التب امج وف  Arc) البرن GIS  v.9.1) زال ان  اخت

ل  الرئيسة نقاط بين والخارجية الداخلية االنحناءات ي  الطول  من  يقل  المحافظة  لحدود  الكل

غ م) 879,6 (ليبل دال آ م) 941,7 (من ب د آ ة بع سيط عملي سافة التب م) 10 (لم دا آ  تحدي

شكلية  االنسيابية على الحفاظ الجل التبسيط عملية في المبالغة دون د  للحدود  ال ال  عن  االنتق

ين اس ب ى 1/60000 المقي اس ال ذلك 1/120000 المقي وع اصبحت وب ساحات مجم  م

ساحات  ة  الم ي  الداخلي صل  الت ين  تف ط  ب لي  الخ سط  االص دود  والمب ة  لح ة المحافظ  قراب

ة  المساحات ومجموع ، 2آم) 489,97( ين  الخارجي م ) 671,81 (الخطين  آال  ب  من  2آ

ة  المساحات مجموع ة  المحافظة  مسافة  لتصبح  ، االصلي  الحدود  لخط  الخارجي د  الكلي  بع

  .2آم) 2673,03 (حوالي التبسيط عملية

ات  احدى  هي والتي التنعيم عملية تطبيق ان -10 يم  عملي د  ، التنع  حدود  خط  طول  اصبح  فق

اس  تصغير  بعد آم) 847,6 (التنعيم بعد المحافظة م ) 10 (وبمسافة  النصف  نحو  المقي  آ

داثيات  وبنظام المذآور البرنامج حسابات وفق آم) 941,7 (آان ن ا بعد  WGS‐84) اح

, U.T.M)  

ا سبة ام ساحة بالن د للم م) 26878,8 (اصبحت فق د 2آ راء بع ة اج يمالت عملي ة نع  مقارن

ساة  النصف  نحو  المقياس بتصغير 2آم) 26878,8 (الكلية بالمساحة م ) 10 (وبم  وفق  آ

ان  طرحت  التي للفرضية اخر اثبات وهذا ، الحسابات نفس ات  ب ة  للتقني ا  الجغرافي ا  بم  فيه

 غير االلتواءات بحذف الخطي التنعيم عمليات اجراء في فعال دور له (Arc GIS) برنامج

ة ا الدقيق تالئم بم ا ي ة وظيفته سهيل المكاني ام االدراك وت شكل الع ة ل ارئ الخارط  للق

  والمستخدم

 

 

 



  :التوصيات : ثانيا
اد ضرورة  -1 ى االعتم ات عل رائط بيان ة الخ ات الطبوغرافي ضائية والمرئي ة ذات الف  الدق

 المحافظات  حدود  وترسيم  الخرائط  اعداد  في الرادارية البيانات وخاصة العالية التمييزية

ى اييس تكون ان عل رة بمق اييس ان  اذ (WGS84) نظام وفق آبي صغيرة المق  التصلح ال

  .الدقيقة المشاريع في لالستخدام

وتيرة  االعتماد  -2 ى  متصاعدة  وب ة  عل ات  األنظم ستخدمها  التي  والطرق  والبرامجي  نظم  ت

ات ة المعلوم ا (GIS) الجغرافي يلة آونه ة الوس ة الفعال سمح والمرن تخدام ت ر باس ن أآث  م

  .الجغرافية والدراسات للبحوث النتائج لتأآيد مختلفين بيانين او وسيلتين

اييس  تطبيق على العمل  -3 ة  مق ذه  في  المستخدمة  الكمي ا  الستخراج  الدراسة  ه  من  نتائجه

ة  الوحدات  أشكال  على الفكرة هذه تعميم الجغرافي للباحث ليتسنى عدمها  لمستوى  المكاني

  آثيرة ونتوءات تعرجات ذات المكانية الوحدة شكل آانت ذاا وخاصة ، والنواحي االقضية

راء أي ات إج ة دراس ستوى تكميلي صيلي بم ر تف وم أآث ة لعم ات المحافظ ر ومحافظ  القط

  .المحافظات حدود بشكل المتعلقة الدقيقة التفاصيل على للوقوف

رورة  -4 اد ض ى االعتم اس عل د مقي تخراج موح ساحات الس سافات الم كال والم  ألش

اتالمح ار اي ، افظ ات اختي ة بيان ات دقيق ضائية للمرئي تخدام الف ل واالس ات االمث  لبرمجي

د  والداخلية الخارجية باألخطاء الوقوع تحاشي ألجل الجغرافية المعلومات نظم  تصميم  عن

  . عدمها من الخرائط

ا  المحافظات  حدود  ترسيم باعادة الدراسة توصي -5 سكانية  باالستحقاقات  توافق ا  ال  ومراعي

اييس  مستخدما  محافظة لكل واالقتصادية الطبيعية ظروفال ستخدم  التي  المق  وصف  في  ت

ة  االشكال بين للمقارنة اساسا تمثل ان يمكن قيمة يعطي منها واحد آل ، الشكل  ، الجغرافي

  .االخرى الكمية بالمتغيرات موضوعية مقارنة واعطاء

غ  عليا قيمة له المقياس ان ثحي ، المستخدمة المقاييس مابين المقارنات اجراء يمكن  -6  تبل

ة) 100( ا وقيم غ دني ن ،) صفر (تبل م وم ه ث ي فان ا اليعن سبيا مقياس ر ، ن اس واليعب  مقي

ة  درجة عن الشكل دائرية د  ولكن  ، فقط  الدائري يال  يع ى  دل وع  عل شكل  ن ذي  الهندسي  ال  ال

ان  ، بيق التط صارمة حدود وجود عدم من الرغم وعلى غيرها او المكانية الوحدة تأخذه  ف



ى  التطبيق  اتجه  ، القيمة قلت آلما انه الى تشير التطبيقات شكل  ال ع  ال م  المرب م  النجمي  ث  ث

  الخطي الضيق ثم ، الشريطي

ادين  في  الدراسة  هذه فكرة تعميم يمكن  -7 ة  مي يس  اخرى  جغرافي ل  فقط  الحدود  شكل  ل  ب

ة  مح والمال التجارية والمناطق ، السياسية والوحدات ، الحضرية االشكال ل  اذ الطبيعي  تمث

  الطولي ، النجمي ، المربع ، الدائرة : هي اساسية انواع الربعة مختلفة تدرجات
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  2006 الجغرافية قسم ، التربية
صور -13 وزي من ان ف صميم ، يون س  ت ي اطل دائي جغراف ا االبت نهج  وفق  للم
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