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ب 
  

  

 

  
 



ت 
  

  اتفاقية االستخدام
  
  

ھذا الكتاب وقف  تعالي و يخضع لجميع قواعد الوقف اإلسالمي مما يعني أنه يجوز لكل مسلم 

شرط مسلمة إعادة توزيعه في صورته االلكترونية أو أعاده طبعه أو تصويره و ربح ب  عدم الت

منه بأي صورة من الصور أو تغيير أي شئ من محتوياته ، أما بخالف ذلك فالبد من الحصول 

  .علي موافقة مكتوبة من المؤلف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_____________________________________________ ________  
  : برجاء إتباع النموذج التالي– كمرجع -لإلشارة إلي ھذا الكتاب 

  
  :باللغة العربية

د ،  ة محم ة ، ٢٠١٢داود ، جمع رائط الرقمي ي الخ دخل إل ة م ة العربي ة ، المملك ة المكرم  ، مك
  .السعودية

  
  :باللغة االنجليزية

Dawod, Gomaa M., 2012, An Introduction to Computer Mapping 
(in Arabic), Holly Makkah, Saudi Arabia. 

_____________________________________________________  



ث 
  

  مقدمة النسخة األولي
  

اتي ، والصالة  بسم هللا الرحمن الرحيم و الحمد  العليم القدير الذي وھبني علما ووفقني في حي
  . بد هللا عليه الصالة و السالموالسالم علي معلم األمم و خير البرية محمد بن ع

  
ا أردت  ريم فم ه الك ذا العمل لوجھ ي ھ أدعو و أبتھل إلي موالي و خالقي عز و جل أن يتقبل من
ه إال من ثالث  د موت ن ادم ينقطع بع ريم أن عمل اب ول رسوله الك إال إرضاؤه تعالي وتحقيقا لق

  .  علم ينتفع به: أحدھم
   

اھيم المبادئ ية عن أردت أن أقدم عمال باللغة العرب ة أو األساسية والمف ة الخرائط الرقمي لتقني
ر،  يناسب طالب المرحلة الجامعية بما خرائط الحاسوب ي هللا عز و جل عم ا و وربما إن وھبن

ايب آخرصحة أن أكمل ھذا العمل في كت ر تعمق ذل  أكث ة هھ يوأود أن أشير . التقني  يتجربت إل
ع  باللغة ين لتأليف كتابتينالسابق د المواق المي لتحدي ة النظام الع ة عن تقني ) الجي بي أس(العربي

  .  مجانا في عدد كبير من مواقع االنترنتين موجودماوھوكتاب مبادئ علم المساحة 
  

اب ب قمت سيم الكت يتق ة للخرائط و إل اھيم النظري داثيات جزأين أحدھما للمف ي اإلح اس عل  والقي
 رامج الكمبيوتر المستخدمة في تطوير الخرائط الرقمية بمسطح األرض والثاني للتدريب علي أھ

رث( ل اي ابر و الجوج ال م سيرفر و الجلوب اب و ال ن. ) االرك م ن ال يمك رح ولك ل  ش يم ك تعل
اب فقط بأساسياتھا فاكتفيت البرامج في كتاب واحد إمكانيات دخل ومن ھنا جاء اسم الكت ي كم  إل

  . الخرائط الرقمية
  

دي ، أدعو كل قارئ و كل مست فيد من ھذا الكتاب أن يدعو هللا تبارك و تعالي أن يغفر لي و لوال
  -وجد كتاب إال و به نواقص و أخطاء  فال ي-وأيضا أال يحرمني من رأيه و تعليقاته وتصويباته 

  :سواء عبر البريد االلكتروني أو عبر منتدى الھندسة المساحية في
  

 http://surveying.ahlamontada.com/   
  

  .صدق هللا العظيم .... وقل ربي زدني علما..... بسم هللا الرحمن الرحيم 
  
  

    جمعة محمد داود                
dawod_gomaa@yahoo.com  

 
   م٢٠١٢ يوليه ھـ الموافق ١٤٣٣ شعبان :مكة المكرمة

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 ج

  إھداء
  
  
  .....  روح والدي رحمھما هللا و أسكنھما فسيح جناته إلي
  
  ....  كل أساتذتي الذين تشرفت بالتعلم علي أيديھم إلي
  
  
  .....ھدي فيصل .  زوجتي و شريكة عمري دإلي
  

   ....سلمي  .....  بنتي الحبيبيةا إلي
  
  
  

  ):إن كان يصح لي أن أتجاوز قدري(وأخيرا 
  

  .....التي شرفني خالقي بالعيش في رحابھا لعدة سنوات       مكة المكرمة إلي    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شكر
  

ال  )الدكتورة قريبا بمشيئة هللا(األستاذة ي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة تأتوجه بالشكر لزميل من

ي بمراجعة الجزء ا لتفضلھعبد الرحمنعلي  داء مالحظاتھالعمل اب وإب ةا من الكت  الناتجة  القيم

  . عن خبرتھا الجيدة ببرامج الخرائط و نظم المعلومات الجغرافية

  
  
  
  
  
  



 
 ح

  المحتويات
  
  صفحة  
    

  ت  اتفاقية االستخدام
  ث  مقدمة النسخة األولي

  ج  اإلھداء
  ج  الشكر

  ح  قائمة المحتويات
    

    مبادئ الخرائط): النظري(القسم األول 
    

  ١  يدية و الرقميةالخرائط التقل: الفصل األول
    
  ١   الخريطة الورقية و الخريطة الرقمية١-١
  ٢   خرائط الحاسوب و نظم المعلومات الجغرافية٢-١
  ٤   التطور التاريخي للخرائط٣-١
    

  ١١  أنواع وأساسيات الخرائط: الفصل الثاني
    
  ١١   أنواع الخرائط ١-٢

  ١٢    أنواع الخرائط بناءا علي مقياس الرسم١-١-٢     
  ١٦   نوع الظاھرات أنواع الخرائط بناءا علي٢-١-٢     
  ٢٠   أساس النوع أو الكم أنواع الخرائط بناءا علي٣-١-٢     
  ٢٢   أساسيات الخريطة٢-٢

  ٢٢   عنوان الخريطة١-٢-٢       
  ٢٣   اتجاه الشمال٢-٢-٢       
  ٢٦   مقياس الرسم٣-٢-٢       
  ٣٥   مفتاح الخريطة٤-٢-٢       
  ٥٣   شبكة اإلحداثيات٥-٢-٢       

  ٥٤   نظم ترتيب الخرائط في مصر و السعودية٣-٢
  ٥٤   نظم ترتيب الخرائط في مصر١-٣-٢      
  ٦٢   نظم ترتيب الخرائط في السعودية٢-٣-٢      

    
  ٦٩  علم المساحة و علم الخرائط: الفصل الثالث

    
  ٦٩   المساحة علم القياس علي األرض١-٣
  ٧١   قياس المسافات و الزوايا٢-٣

  ٧١   وحدات القياس١-٢-٣      
  ٧١   وحدات قياس المسافات١-١-٢-٣             
  ٧٣   وحدات قياس الزوايا٢-١-٢-٣             

  ٧٣   أنواع االنحرافات٢-٢-٣      
  ٧٥   أنواع المسافات٣-٢-٣      



 
 خ

    المحتويات
  صفحة  

  ٧٦   قياس المسافات طرق و أنواع٤-٢-٣      
  ٨١   طرق و أنواع قياس االنحرافات٥-٢-٣      
  ٨٢   طرق و أنواع قياس الزوايا٦-٢-٣      
  ٨٩   الميزانية وقياس االرتفاعات٣-٣
    

  ٩٨  نظم اإلحداثيات و مساقط الخرائط: الفصل الرابع
    
  ٩٨   شكل األرض١-٤
  ١٠٤   نظم اإلحداثيات الجغرافية٢-٤

  ١٠٥   اإلحداثيات الجغرافية أو الجيوديسية١-٢-٤      
  ١٠٦   اإلحداثيات الكروية٢-٢-٤      
  ١٠٧   اإلحداثيات الجيوديسية الكارتيزية أو الفراغية٣-٢-٤      
  ١٠٨   التحويل بين اإلحداثيات الجغرافية٤-٢-٤      
  ١٠٩   نظام الخرائط المليونية٥-٢-٤      
  ١١٥   إسقاط الخرائط٣-٤
  ١٢٩   بعض نظم اإلحداثيات المستوية أو المسقطة٤-٤

  ١٢٩   نظم اإلحداثيات المصرية١-٤-٤      
  ١٣٢   في المملكة العربية السعوديةUTM نظام إحداثيات ٢-٤-٤      
  ١٣٤   التحويل بين المراجع الجيوديسية٥-٤
    

  ١٤٠  التقنيات الحديثة و الخرائط : الفصل الخامس
    
  ١٤٠  وي التصوير الج١-٥

  ١٤٢   تاريخ وأقسام المساحة التصويرية١-١-٥      
  ١٤٣   مبادئ التصوير الجوي٢-١-٥      

  ١٤٣   الصورة الجوية و الخريطة١-٢-١-٥              
  ١٤٤   أنواع الصور الجوية٢-٢-١-٥              
  ١٤٥   أجھزة التصوير الجوي٣-٢-١-٥              

  ١٤٨   القياسات من الصور الجوية٣-١-٥     
  ١٤٨   حساب مقياس رسم الصورة الجوية١-٣-١-٥             
  ١٤٨   حساب اإلحداثيات األرضية٢-٣-١-٥             
  ١٤٩   حساب اإلزاحة٣-٣-١-٥             
  ١٥٠   التداخل بين الصور الجوية٤-٣-١-٥             

  ١٥٢  لمجسم اإلبصار ا٤-١-٥     
  ١٥٤   المساحة التصويرية الرقمية٥-١-٥     
  ١٥٦   االستشعار عن بعد٢-٥
  ١٦١   النظام العالمي لتحديد المواقع٣-٥

  ١٦١   األقمار الصناعية١-٣-٥      
  ١٦٢  الجي بي أس:  تقنية النظام العالمي لتحديد المواقع٢-٣-٥      
  ١٦٣   مكونات نظام الجي بي أس٣-٣-٥      
  ١٦٧   فكرة عمل الجي بي أس في تحديد المواقع٤-٣-٥      



 
 د

    المحتويات
  صفحة  

  ١٦٨   إشارات األقمار الصناعية في الجي بي أس٥-٣-٥      
  ١٦٩   أرصاد الجي بي أس٦-٣-٥      

  ١٦٩   أرصاد المسافة الكاذبة باستخدام الشفرة١-٦-٣-٥              
  ١٧١  فرق طور اإلشارة الحاملة  أرصاد ٢-٦-٣-٥              

  ١٧٢   نموذج لتشغيل أجھزة الجي بي أس المالحية٧-٣-٥      
    

  ١٧٧  الخرائط و الكمبيوتر: الفصل السادس
    
  ١٧٧   الكمبيوتر١-٦
  ١٨١   أجھزة إدخال البيانات٢-٦
  ١٨٣   أجھزة إخراج البيانات٣-٦
  ١٨٤   تمثيل البيانات في الخرائط الرقمية٤-٦
    

  ١٨٧  مدخل إلي دقة ومواصفات الخريطة الرقمية: الفصل السابع
    
  ١٨٧   دقة الخريطة المطبوعة١-٧

  ١٨٧   الدقة األفقية للخريطة المطبوعة١-١-٧      
  ١٨٨   الدقة الرأسية للخريطة المطبوعة٢-١-٧      
  ١٨٩   دقة الخريطة الرقمية٢-٧
  ١٩١  ثة دقة الخريطة و التقنيات المكانية الحدي٣-٧
  ١٩١   دقة الخريطة و تقنية الجي بي أس١-٣-٧       
  ١٩٢  مرئيات االستشعار عن بعد دقة الخريطة و٢-٣-٧       
  ١٩٤  نماذج االرتفاعات الرقمية دقة الخريطة و٣-٣-٧       
  ١٩٦   مواصفات إعداد الخرائط الرقمية٤-٧
    

    الخرائط الرقمية): العملي(القسم الثاني 
    
  ١٩٨   Arc GISالخرائط العامة باستخدام : فصل الثامنال
    
  ١٩٨ Arc GIS برنامج ١-٨
  ٢٠٤   اإلرجاع الجغرافي٢-٨

  ٢٠٤ Arc Map برنامج ١-٢-٨       
  ٢٠٦   Arc Map إضافة بيانات إلي مشروع ٢-٢-٨        
  ٢٠٨   خطوات اإلرجاع الجغرافي لصورة ٣-٢-٨        
  ٢١٤  تقييم دقة اإلرجاع الجغرافي لصورة  حفظ و ٤-٢-٨        
  ٢١٥   تطوير نسخة مرجعة جغرافيا من الصورة األصلية٥-٢-٨        
  ٢١٩   مالحظات أخري عن اإلرجاع الجغرافي٦-٢-٨        

  ٢٢٤   إنشاء الطبقات٣-٨
  ٢٢٤  Arc Catalogue برنامج ١-٣-٨       
  ٢٢٧   إنشاء طبقة جديدة٢-٣-٨       
  ٢٢٨   اسم الطبقة١-٢-٣-٨                 



 
 ذ

    المحتويات
  صفحة  

  ٢٢٩   نوع الطبقة٢-٢-٣-٨                 
  ٢٢٩   نظام إحداثيات الطبقة٣-٢-٣-٨                  

  ٢٣٨   نسخ طبقة٣-٣-٨       
  ٢٣٩   الترقيم أو رسم مظاھر الخريطة٤-٨

  ٢٣٩   ترقيم المضلعات١-٤-٨           
  ٢٥٨   ترقيم الخطوط٢-٤-٨           

  ٢٦٢   ترقيم النقاط٣-٤-٨           
  ٢٦٤   فتح عدة طبقات في مشروع واحد٥-٨
  ٢٦٦   قاعدة البيانات غير المكانية٦-٨
  ٢٧٥   إخراج الخريطة٧-٨

  ٢٧٧   إضافة عنوان الخريطة١-٧-٨          
  ٢٧٨   إضافة اتجاه الشمال للخريطة٢-٧-٨          

  ٢٧٩   إضافة مقياس رسم الخريطة٣-٧-٨          
  ٢٨١   إضافة مفتاح الخريطة٤-٧-٨          
  ٢٨٣   إضافة شبكة إحداثيات الخريطة٥-٧-٨          
  ٢٨٩   إضافة معلومات مسقط الخريطة٦-٧-٨          

    
  ٢٩٢    Arc GISالخرائط الموضوعية ببرنامج : الفصل التاسع

    
  ٢٩٢   الترميز النوعي١-٩

  ٢٩٣   الترميز النوعي باستخدام قيمة مميزة١-١-٩       
  ٣٠٣   الترميز النوعي باستخدام قيمة مميزة مع إظھار قيم أخري٢-١-٩       
  ٣٠٦   الترميز النوعي باستخدام نماذج محددة٣-١-٩       

  ٣٠٧   الترميز الكمي٢-٩
  ٣٠٧   طريقة التدرج اللوني١-٢-٩       
  ٣١١   طريقة التدرج في مقاسات الرموز٢-٢-٩       
  ٣١٣   طريقة مناسبة حجم الرمز للقيمة٣-٢-٩       
  ٣١٥   طريقة التمثيل الكمي بالنقط٤-٢-٩       

  ٣١٧   الترميز بالرسوم البيانية٣-٩
  ٣١٨   التمثيل علي شكل دوائر نسبية١-٣-٩       
  ٣٢٠   التمثيل باألعمدة٢-٣-٩       
  ٣٢٣   التمثيل باألعمدة المتجمعة٣-٣-٩       

  ٣٢٣   التوزيع المتعدد٤-٩
    

  ٣٢٥   Surferببرنامج و المجسمات الخرائط الكنتورية : الفصل العاشر
    
  ٣٣٠   استيراد البيانات١-١٠

  ٣٣٠   استيراد البيانات من ملف نصي١-١-١٠        
  ٣٣١   استيراد البيانات من داخل السيرفر٢-١-١٠        

  ٣٣٢   إنشاء الشبكات٢-١٠ 
  ٣٣٨  )الخريطة الكنتورية( إنشاء الكنتور ٣-١٠



 
 ر

    المحتويات
  صفحة  

  ٣٣٨   إنشاء الخريطة بالقيم االفتراضية١-٣-١٠        
  ٣٤٠   تغيير الفترة الكنتورية٢-٣-١٠        
  ٣٤١  : تغيير الكنتور الرئيسي٣-٣-١٠        
  ٣٤٢  طوط الكنتور انسيابية خ تغيير٤-٣-١٠        
  ٣٤٣   قيم خطوط الكنتور علي الخريطة تغيير٥-٣-١٠        
  ٣٤٥  لوين ما بين خطوط الكنتور ت٦-٣-١٠        
  ٣٤٦  إضافة عنوان الخريطة ٧-٣-١٠        
  ٣٤٧  إضافة إطار الخريطة ٨-٣-١٠        
  ٣٤٨  إضافة اتجاه الشمال للخريطة ٩-٣-١٠        
  ٣٤٩  إضافة مقياس رسم الخريطة ١٠-٣-١٠        
  ٣٥٢  التحكم في محاور الخريطة ١١-٣-١٠        
  ٣٥٣  تحديد مسقط الخريطة ١٢-٣-١٠        

  ٣٥٦   طباعة و تصدير الخريطة٤-١٠
  ٣٥٧   إضافة خريطة نقاط٥-١٠
  ٣٦٣   إضافة مرئية فضائية مرجعة جغرافيا٦-١٠
  ٣٦٦   إنشاء مجسم ثالثي األبعاد٧-١٠
  ٣٧١  الخريطة الكنتورية/  اقتطاع جزء من الشبكة ٨-١٠
  ٣٧٧   استنباط المناسيب٩-١٠
    

  ٣٧٨  Global Mapperالقطاعات ببرنامج : الفصل الحادي عشر
    
  ٣٨١   SRTM3 استيراد بيانات نموذج االرتفاعات ١-١١
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  الفصل األول
  

  الخرائط التقليدية و الرقمية
  

ا مظاھر  سنين ليرسم من خاللھ تعد الخريطة من أقدم الوسائل التي أبتكرھا اإلنسان منذ أالف ال
ره ا لغي سه أو ينقلھ ا لنف د أن يحتفظ بھ أي . المكان الذي يعيش به ويضع بھا المعلومات التي يري

دة  ي قاع ة ھ أن الخريط الي ف صرنا الح ة ع اتبلغ راضبيان ددة األغ  Multi-purpose متع
Databaseم أول من أبتكر الخرائط و .  للمكان و البيئة من حولنا بالرغم من أن الجغرافيون ھ

ل  ة مث د من التخصصات العلمي ي إسھامات العدي وم عل م الخرائط يق اھتموا بتطويرھا إال أن عل
  . والحاسب اآللي الھندسة المساحية والتصوير الجوي والرياضيات و اإلحصاء

  
رن الماضي مع التقدم التقني الھائل الذي شھده  ة للخريطة، الق د تغيرت النظرة العام د فق م يع فل

ة المطبوعة "الخريطة"مصطلح  ي الخريطة الورقي م Paper or printed maps يعن ل ت  فقط ب
ة  وأيضا تم تطوير الخراDigital mapsابتكار الخرائط الرقمية أو خرائط الحاسوب  ئط المحمول

Portable maps)  واالت أو ل الج دويا مث ة ي ة المحمول زة االلكتروني ي األجھ ودة ف الموج
ان الجي بي أس د المك زة تحدي ة أو االفتراضية ) الموبايالت أو أجھ  Spaceوالخرائط الفراغي

maps) ولم تعد الخرائط تختص ). الخرائط الموجودة علي شبكة االنترنت مثل خرائط الجوجل
اق البحار و المحيطات فق م تطوير خرائط ألعم ل ت الم سطح األرض ب ل مظاھر أو مع ط بتمثي

رائط  ة األرضية وخ ال الجاذبي رائط لمج د لوخ رائط ق ل أن الخ ألرض، ب سي ل ال المغناطي لمج
  . األخرىليصبح لدينا خرائط لألجرام السماوية كوكب األرض ذاته  تعدت

  
  مية الخريطة الورقية و الخريطة الرق١-١
  

رف  ة تع االخريط ي أنھ سطح  :عل صغر ل ل م ه  - األرضتمثي زء من ي-أو ج ي عل اس  مبن  أس
اص، ر و رياضي خ ات يظھ ة وعالق ع و حال وز توزي تخدام رم شرية باس ة والب الم الطبيعي المع

  .  منتقاة لوظيفة كل خريطةخاصة
  

ام  شرية ق ة الب ة المعرف ي بداي سانف صاإلن ن الصل ي لوحات م ة عل م الخريط رائط (ال  برس الخ
ة ردي ) البابلي ي ورق الب م عل ة(ث م ) الخرائط المصرية القديم ي أن ت ات إل د الحيوان ي جل م عل ث

ا ي أوروب صناعية ف ورة ال صر الث دء ع ع ب ة م راع الطباع شرين . اخت رن الع صف الق ي منت ف
م تط) الحاسوب أو الحاسبات اآللية(الميالدي تم ابتكار أجھزة الكمبيوتر  ه والذي كان من أھ بيقات

ة أو خرائط الحاسوب ور الخرائط الرقمي رامج .ظھ ع ب ي التعامل م ة عل د الخرائط الرقمي  تعتم
م  وبية متخصصة لرس دادحاس اج وإع تخدام وال تحت ھلة االس رامج س ذه الب م ھ رائط، ومعظ  الخ

ا  يةلتدريب طويل وتقوم فكرتھ ه األساس ستخدم لدي ي أن الم ذي األساس عل  النظري و العلمي ال
امج يضم .  الخريطة بصورة سليمة و علميةإعداد من يمكنه وبناءا علي ھذا االفتراض فأن البرن

داد في كل خطوة من خطوات –العديد من الخيارات  ستخدم أن يحدد – الخريطة إع ي الم  وعل
  .وھنا تظھر أھم مشاكل الخرائط الرقمية. الخيار المناسب طبقا لألسس العلمية السليمة

  
داد إن ا  و صناعةإع م الكارتوجرافي سمي عل ه وي د ذات ي ح ا ف ه Cartography الخريطة علم  ل

سه هأس ه و نظريات ين.  و مبادئ ن مقطع ة م ا مكون ة الكارتوجرافي ة و : كلم ي خريط ارتو بمعن ك
م  ا ھي عل م، أي أن الكارتوجرافي ي رس ا بمعن ة جرافي ن و تقني دادو ف رائطإع م .  الخ درس عل ي

ثال الكارتوجرافيا طرق معالجة البي ا تم ة تمثيلھ ة و كيفي م قياسھا في الطبيع ة التي ت ات المكاني ان
ة(ھندسيا سليما علي الخريطة  ذا الھدف ). سواء كانت ورقية أو رقمي سم ھ يينق أوال : جزأين إل
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ذه القياسات ية لھ ع الخصائص الھندس ة التعامل م ساحية كيفي ا ( الم داتھا و أنواعھ من حيث وح
ة ات المختلف م القياس ا وط) ونظ يرق تحويلھ صغر إل م م ة( رس م الخريط اس رس ا )مقي ، ثاني

اليب وب اإلحصائية األس ات المطل سيم البيان ا لتق ي الخريطةإظھارھ أي أن راسم الخريطة .  عل
mapmaker تج . اإلحصاء ال بد أن يلم بأساسيات علم المساحة و علم أن المن ذلك ف فان لم يكن ك

ام في .  من الناحية العلميةلن تكون سليمة تماما) الخريطة(النھائي  وم الھ ذا المفھ لكي نوضح ھ
سيطا ا إذا: دراسة الخرائط الرقمية فنأخذ مثاال ب داد أردن ة إع ة المكرم ة مك ة لمدين  خريطة رقمي

ة  ن أمان ة م ة المكرم اء مك ة أحي ي خريط ا بالحصول عل ال وقمن بيل المث ي س ) أي محافظة(عل
ل و المواصالتالعاصمة المقدسة وأيضا خريطة للطرق و ال إذا. شوارع من وزارة النق ا ف  قمن
 ملف لكل خريطة منھما وعند ضم الملفين في إعدادفعال باستخدام أحد برامج رسم الخرائط وتم 

اك  دنا أن ھن د وج شروع واح ةم رق  (إزاح داثياتف ا ) إح ي كلت ة ف ع الجغرافي س المواق ين نف ب
شكلة؟ الخريطتين أو الملفين، ھل نقول أن أحد الملفين به ذه الم ا يكون  خطأ؟ أم أين تكمن ھ ربم

 أو مرجع جيوديسي مختلف إحداثياتالسبب الرئيسي لھذا االختالف ھو أن كل خريطة لھا نظام 
ة اآلخرعن  ثال الخريط ي، فم المي األول سي الع ع الجيودي تخدام المرج ومة باس  WGS84 مرس

 قمنا بضم فإذا) ١٩٧٠عين العبد  (بينما الخريطة الثانية مرسومة علي المرجع الوطني السعودي
الم  ق المع ن تنطب ا فل شابھةالخريطتين مع سبب اختالف المراجعالمت د ب م يكن .   بكل تأكي ان ل ف

ذه ) اختالف المراجع( العلمي األساس ملما بھذا mapmakerراسم الخريطة  ستطيع حل ھ فلن ي
رائط الرقمية ال يغني المتخصص أحد برامج رسم الخ) إتقانو (ولذلك فأن تعلم . المشكلة بالطبع

ستعرضھا تفصيال في  (عن دراسة األسس النظرية الھندسية والجغرافية لعلم الخرائط والتي سن
  . )الفصول القادمة

  
ة ألن  أيضا يجب علي راسم الخرائط أن يلم أيضا بمبادئ علم المساحة وطرق القياسات الميداني

شاء  ا إن يعتمد عليھ يقع في ھذه القياسات ھي التي س ة، وإال س الخريطة مطبوعة كانت أو رقمي
ساحية( قيست مسافة في الطبيعة إذافعلي سبيل المثال . بعض المشاكل و األخطاء يلة م ) بأي وس

سافة المقاسة سبب في ! فأن المسافة التي سيتم رسمھا علي الخريطة لن تساوي نفس الم يرجع ال
ة ھذا االختالف إلي أن المسافة المقاسة في الطبي سافة المائل سافة المباشرة أو الم عة تكون ھي الم

ي  سافة عل ي أن الم دل عل ا ي سطح األرض مم ي ل سقط أفق ة م د الخريط ا تع ين، بينم ين النقطت ب
ين ين النقطت ة ب ة . الخريطة ھي المسافة األفقي ين في الطبيع ين النقطت اع ب رق االرتف ا زاد ف وكلم
اطق كلما زاد الفرق بين قيمتي المسافة المائلة  و المسافة األفقية، ويكون ھذا الفرق كبيرا في المن

ضاريس  ة الت ة مختلف اطق الجبلي ستويةأو المن سطة أو الم اطق المنب ي المن ه ف صغر قيمت ا ت . بينم
ا ١٠٠٠فمثال إذا كانت المسافة المائلة بين نقطتين  اع بينھم رق االرتف ان ف أن ٥٠ متر وك ر ف  مت

ين الن متر٩٩٨.٧٥المسافة األفقية ستكون  اع ب رق االرتف ان ف ا إن ك ين ق، بينم را فقط ٢٠طت  مت
تكون  ة س سافة األفقي أن الم را٩٩٩.٨٠ف ا .  مت ستوية تمام ت األرض م الطبع إن كان رق (وب ف

  . فأن المسافة األفقية ستساوي قيمة المسافة المائلة) االرتفاع يساوي صفر
  
   خرائط الحاسوب و نظم المعلومات الجغرافية٢-١
  

بس ال وب يلت رائط الحاس ة خ ين تقني رق ب د الف ي تحدي أون ف رون ويخط  Computerكثي
Mapping ة ة نظم المعلومات الجغرافي  Geographic Information Systems وتقني

م  صارا باس ة اخت اس . GISالمعروف ذا االلتب ؤدي ھ يي م إل دعون أنھ ستخدمين ي م الم  أن معظ
م  ة األمر متخصصين في الخرائط متخصصون في نظم المعلومات الجغرافية بينما ھ في حقيقي

وب رائط الحاس ة أو خ ضم  .الرقمي ة وي ات العربي ي الجامع ة ف ائل أكاديمي دة رس د ع ذلك توج ك
ة"عنوان الرسالة فقرة  الة " باستخدام نظم المعلومات الجغرافي ات الرس ة محتوي د مطالع لكن عن

ة ة وال تمس جوھر تقني رائط الرقمي شاء الخ ط إن ضمن فق دھا تت ةنج ات الجغرافي م المعلوم .  نظ
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ا بس وربم ذا الل ود ھ ه – يع زء من ي ج ي – ف ال إل ي ك دة ف ون واح وب تك رامج الحاس  أن ب
امج  تخدام برن ثال اس يمكن م ين، ف ي Arc GISالتطبيق داد ف ي إع ه ف ع أن ة م رائط الرقمي  الخ

   .  برنامج لنظم المعلومات الجغرافيةاألساس
  

د ة بع ات الجغرافي م المعلوم نھم تعرف نظ سة ة طرق م ة ESRIتعريف مؤس د ( األمريكي معھ
ي : ) بحوث النظم البيئية نظم المعلومات الجغرافية ھي مجمع متناسق يضم مكونات الحاسب اآلل

ات  ق للمعلوم صر دقي ع بح ذا المجم وم ھ دربين ويق راد الم ات واألف د البيان رامج و قواع و الب
ديثھا و ا و تح ة و تخزينھ ر المكاني ة و غي ھاالمكاني ا و عرض ا و تحليلھ ذا .  معالجتھ اد ھ يك

ة خرائط الحاسوب،   في جزء واحد فقط أال وھو معالجة و إالالتعريف ينطبق جزئيا علي تقني
دا - خريطة رقمية فالمستخدم إلعداد. تحليل البيانات دريبا جي ات - المدرب ت ي البيان  يحصل عل

وم ) لمكانيةسواء البيانات المكانية أو البيانات غير ا(المطلوبة  ذه بإدخالمن عدة مصادر ثم يق  ھ
ع  م يتب ة ث ات رقمي د بيان ي قواع ا ف رامج المتخصصة ويخزنھ تخدام الب وتر باس ات للكمبي البيان

  .  الخريطة الرقمية المطلوبةإلعداد الكارتوجرافية السليمة األساليب
  
زة الھدف الرئيسي من تقنية الخرائط الرقمية ھو استخدام إن ة  الحدياألجھ دادث ة إلع سخة رقمي  ن

ة  رائط قديم ن خ ا م صول عليھ م الح ات ت ن بيان ة(م ت أو رقمي ة كان ات ) مطبوع ن مرئي أو م
ة  م قياسھا في الطبيع ات ت ة أو بيان أجھزة المساحة (فضائية و صور جوي زة األرضيةب  أو أجھ

ات الم) GPSالنظام العالمي لتحديد المواقع المعروف باسم  ذه البيان م تخزين كل ھ ددة في ث تع
تھاإعدادبيئة رقمية داخل الكمبيوتر لكي يتم  وب دراس ة المطل .  خريطة رقمية تمثل معالم المنطق
ة  ا سبق GISأما تقنية نظم المعلومات الجغرافي شمل كل م ة – فت  باإلضافة – الخرائط الرقمي

دةإحصائيةتنفيذ عمليات حسابية و ( معالجة البيانات إلي تقاق معلومات جدي م)  الش ذه ث ل ھ  تحلي
ع جغرافي محدد )  و تحليال مكانياإحصائياتحليال (البيانات  ة في موق بھدف دراسة مشكلة معين

م  إليبھدف الوصول  ة ومن ث ا المطلق ا أو في قيمتھ فھم توزيع الظاھرة قيد الدراسة سواء مكاني
  .  حلول جديدة لھذه المشكلةإليمحاولة الوصول 

  
ين  سي ب رق الرئي ذا الف اال لتوضيح ھ ذ مث ة فلنأخ ات الجغرافي م المعلوم رائط الحاسوب و نظ خ

سيقوم المتخصص في إلنشاء: بسيطا ة ف ة المكرم ة مك دارس في مدين  خريطة لتوزيع مواقع الم
ثال( خريطة أساس للمدينة بإنشاءالخرائط الرقمية  ة م ع ) من خرائط ورقي د مواق يقوم بتحدي م س ث

ة ) يل المثال علي سبGPSبأجھزة (المدارس في الطبيعة  ر المكاني ثم سيقوم بتجميع البيانات غي
دارس  دد الطالب (للم ة و ع ة التعليمي ة و المرحل وع المدرس خ...ن يقوم ) ال م س دة ث شاء قاع بإن

ةبيان ة المكرم ة مك دارس في مدين ة للم ر المكاني ة و غي م . ات رقمية لھذه البيانات المكاني ومن ث
ة  عدد من الخإنشاءيمكن لھذا المستخدم  ك(رائط الرقمي د ذل ا بع دارس في ) وطباعتھ ع الم لتوزي

ة  ة مكة المكرم ة معين ة تعليمي دارس في كل مرحل ع الم دارس أو خريطة لتوزي ع الم سواء جمي
ذا... وكذلك خرائط موضوعية كمية لتوزيع عدد الطالب و عدد المعلمين في كل مدرسة  . وھك

د أد ون ق وات فيك ذه الخط ل ھ ستخدم بك ام الم ان ق ا ف ه تمام ةي عمل رائط رقمي م خ ا . كراس أم
ل أن  دة أھداف أو خطوات أخري قب ه ع سيكون لدي ة ف المتخصص في نظم المعلومات الجغرافي

ي ع . يكمل ھذا المشروع التطبيق درس نمط توزي ذا المتخصص أن ي ي ھ ال فعل ي سبيل المث فعل
ة أنح تظم يغطي كاف ط من و نم ل ھ ة وھ ة الجغرافي ذه المنطق ي ھ دارس ف ط الم ة أم نم اء المدين

ددة ة مح ي بقع ع ف دد متجم الي يح ة إن، وبالت اك حاج ت ھن شاء كان ذه إلن ي ھ دة ف دارس جدي  م
ة أم ال ة سكان المدين ا ويلبي حاجة كاف دارس منتظم ع الم ذا . المدينة لكي يصبح توزي ا أن ھ كم

ة وھل  سيقوم أيضا بدراسة موقع كل مدرس– ربما –المتخصص في نظم المعلومات الجغرافية 
ومن خالل التحليالت .  الأمھو يلبي االشتراطات والمواصفات المتعارف عليھا لمواقع المدارس 

ع المدرسة  ة موق ه درجة مالئم يس من خالل المكانية يقوم بتحديد معامل مالئمة لكل مدرسة ليق
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دادللمواصفات المكانية المحددة، وبالتالي يقوم  ة في موابإع دارس المقام ر عن الم ر  تقري ع غي ق
ه ةآمن ية و البيئي ة الھندس ن الناحي ضا .  م ة أي ات الجغرافي م المعلوم ام متخصص نظ ا ق وربم

دما  ي -بالمضي ق ته ف اھرة دراس ذه الظ بة – لھ ة المناس ع الجغرافي سب المواق دد أن شاء ليح  إلن
ار  ة أو من حيث اختي اء المدين ة سواء من حيث حاجة سكان أحي مدارس جديدة في ھذه المنطق

ة .  المدارسإنشاءع مالئمة توافي متطلبات مواصفات مواق ذا المتخصص بمحاول يقوم ھ ضا س أي
ع و  داد توقعات بمواق دة سنوات وإع د ع ة بع دارس المطلوب التنبؤ اإلحصائي المستقبلي لعدد الم

دارس واع الم ول . أن سيط –وخالصة الق ال الب ذا المث داد أن – من ھ ان إع ا ك ة أي  خرائط رقمي
ددھ ا و ع تخداما نوعھ يس اس رائط الحاسوب ول ة خ ق لتقني و تطبي ة ھ رة الجميل ا المبھ ا وألوانھ

  . كامال أو علميا لوظيفة نظم المعلومات الجغرافية
  

  
  

  نظم المعلومات الجغرافيةالفرق بين خرائط الحاسوب و ) ١-١(شكل 
  
   التطور التاريخي للخرائط٣-١
  

دل ! بة عرفت البشرية الخرائط ربما قبل أن تعرف الكتا ة التي ت ار القديم د وجدت بعض اآلث فق
بعض الطرق للوصول  سيطا ل ود رسما ب ي الجل ة تمكنت من الرسم عل علي أن الشعوب البدائي

ام ٢٥٠٠حوالي (لية في العراق ابأما أقدم الخرائط المعروفة فتعود للحضارة الب. لمواقع معينة  ع
يالد ل الم ض) قب دير ال اس لتق رائط كأس شأت الخ ث أن ن حي ات م ي لوح م عل ت ترس رائب وكان

 أقدم خريطة بابلية معروفة األمريكية جامعة ھارفارد آثارتوجد في متحف . الصلصال المحروق
وح من " خريطة جاسور"باسم  ارة عن ل ل وھي عب التي تم اكتشافھا في مدينة جاسور شمال باب

ا يحيط ٩ × ٧الصلصال مساحته  ه من مرتفعات و  سنتيمتر موضحا عليھا جزء من نھر و م ب
  . تالل
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   قديمة خريطة بابلية) ٢-١(شكل 
  

ة  رع إسھاماأسھمت الحضارة الفرعونية في مصر القديم م الخرائط حيث ب ا في تطور عل  قوي
 من وضع األساسيأيضا كان الھدف . قدماء المصريين في علوم المساحة و الفلك و الرياضيات

ي  ضرائب عل دير ال و تق ذ ھ رائط حينئ ة، راضياألالخ انوا إال الزراعي صريين ك دماء الم  أن ق
ة  يرسمون الخرائط علي ورق البردي المعرض للتلف سريعا مما جعل الخرائط المصرية القديم

ا  ي وجودھ ادرة ف ىن ومحت و .  الي ي متحف تورين ودة ف ة موج صرية المعروف رائط الم دم الخ أق
ع أحد١٣٢٠ عام إليويعود تاريخھا  يالد وتوضح موق وب مصر  قبل الم ذھب في جن اجم ال  من

  .  و الجبالاألنھاروما يحيط بھذه المنطقة من معالم جغرافية مثل الطرق و 
  

  
  

  عند قدماء المصريينبھدف رسم الخرائط بالحبل قياس المسافات ) ٣-١(شكل 
  

رائط  م الخ ي عل ة ف صينية القديم اھمت الحضارة ال ضا س ھاماأي ام إس اعال حيث ق الم  ف ي "الع ب
سينھ ام  "ي والي ع ي ح رائط ٢٢٧ف ناعة الخ م ص س لعل ع أس يالد بوض ل الم م ( قب عل

دت من ) الكارتوجرافيا صينية التي امت رانعند صنع الخرائط لكافة مناطق الحضارة ال ا إي  غرب
ة الحضارة إليربما ترجع البداية الحقيقية العلمية للكارتوجرافيا .  اليابان شرقاإلي  التي اإلغريقي

ة و بنيت علي مبادئ ا ة و الفرعوني لمساحة و الفلك و الرياضيات التي عرفتھا الحضارات البابلي
ه  الم كل م خرائط للع ة رس م محاول صينية ث ك الوقت(ال ي ذل ن أشھر الخرائط ). المعروف ف وم

ة  ةالعالمي رودوخريطة " اإلغريقي ام "تھي والي ع يالد و٥٠٠ ج ل الم تين" قب  "خريطة ايراتوس
 في ذلك الوقت وقام اإلسكندرية مكتبة أميند وھو الذي شغل منصب  عام قبل الميال٢٠٠حوالي 
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الم. بأول محاولة علمية لحساب محيط األرض رأما رائد علم الكارتوجرافيا العلمية فھو الع   الكبي
يالد ١٠٠ حوالي – "بطليموس" ذي   و- عام قبل الم ا و الخرائط ال ه عن الجغرافي ظلت نظريات

  .  حلت مكانھا نظريات نيوتن في العصر الحديثحتى قائمة لمدة أربعة عشر قرنا
 

 
  

  خريطة بطليموس) ٤-١(شكل 
  

تعلم ياإلسالمالدين عني  ي ال  منذ بدايته بالعلم علي اختالف أنواعه و مذاھبه وحث المسلمين عل
ان د المك ا بع م مھم ب العل اء . و طل تم علم المية أھ ضارة اإلس ة والح ة الدول اد رقع ع ازدي وم

سلمين ب ياتالم ك و الرياض ا و الفل رائط و الجغرافي وم الخ امواعل ب   ، فق ة الكت أوال بترجم
اموا إليوالنظريات الجغرافية السابقة  م ق ة ث ة العربي داع اللغ ذه األسس باإلب  العلمي و تطوير ھ
 بوضع "محمد بن موسي الخوارزمي"  الكبيراإلسالميفقد قام العالم . بصورة علمية دقيقة للغاية

رن التاسع األولفي النصف " صور األرض"رياضية لعلم الجغرافيا في كتابه  الاألسس  من الق
يالدي در . الم ارةتج ي اإلش ضارة إل ة أن الح صف األوروبي د أن ھامات ق ر إس الم الكبي ذا الع  ھ

م  د ت ه فق دا ل القوتخلي وارزم إط م خ ي  Algorithm أس ة و  عل رامج عملي وير ب وات تط خط
ن سھل البلخيأبو "كما قام . الكمبيوتر د ب داد "زيد أحم  أطلس يضم مجموعة من الخرائط بإع

و . اإلسالم أطلسوھو المعروف باسم أطلس البلخي أو  سلمين فھ ا أشھر صناع الخرائط الم أم
الم "أبو حسن علي المسعودي" الم الع ة التي تحدد مع ه أدق الخرائط العربي  والذي تعتبر خريطت

د هللا في ذلك الوقت، وأيضا العالم الكبي ن عب سير احمد ب رن األول في النصف - اإلدري  من الق
يالدي  اني عشر الم ه -الث د كتاب ذي يع شتاق في " وال ة الم ارأنزھ اق خب دة الكتب " اآلف من أعم

  .الجغرافية النفيسة وأحتوي الكتاب علي خريطته الشھيرة للعالم
  

  
  

  إلدريسيالعالم لخريطة ) ٥-١(شكل 
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م األوروبية اللغات إليروبا تم ترجمة الكتب العربية مع بدء عصر النھضة في أو  انتقلت ومن ث
ي اإلسالميةأسس الجغرافيا والخرائط التي سادت الحضارة  اإل اء في تحسين ، أوروب دأ العلم  وب

م والمناطق  المعالم وإضافةالخرائط القديمة  ابقا وتوالت ظھور الجغرافية التي ل ة س تكن معروف
دول  ي ال رائط ف ةاألوالخ امي روبي ين ع ا ب ذه . م١٤٦٠م و ١٤٢٥ فيم ي ھ ة ف رت الطباع وظھ

 الخرائط بسھولة لم تكن معروفة فيما قبل حيث كانت آالف مئات بل إنتاجالفترة مما ساعد علي 
ا في "جيرار ميريكاتور"ويعد . الخرائط تعتمد علي الرسم اليدوي  من أشھر علماء الكارتوجرافي
الم ١٥٥٤ في عام ألوروباريطة  خعأوروبا بعد بطليموس حيث صن ه للع م وأعقبھا بنشر خريطت

  . م١٥٨٥ في عام بإعداده الذي قام األطلس من األولثم ظھر الجزء )  ھـ٩٧٦( م١٥٦٩في عام 
  

دول  ام ال ع قي ة م يالدي بالدق رن التاسع عشر الم ة الق ع بداي رائط م زت صناعة الخ إجراءتمي  ب
 وخاصة في قارة أوروبا، مع بدء الحكومات األرض عمليات مساحية منتظمة لقياس معالم سطح
ي الخرائط في مجاالت  اد عل ماإلدارةفي االعتم ةوإدارة  والحك وارد الطبيعي اد .  الم د االعتم يع

ي  وي ف صوير الج ي الت شاءعل رن إن ي الق رائط ف ور صناعة الخ باب تط م أس ن أھ رائط م  الخ
ن البيا ائال م ا ھ ة كم صور الجوي وفر ال شرين حيث ت ة الع ي وقت سريع و بتكلف ة ف ات المكاني ن

شاءفكرة أول ناقش المؤتمر الجغرافي الدولي الخامس )  ھـ١٣٠٨(م ١٨٩١وفي عام . مناسبة  إن
ة (١،٠٠٠،٠٠٠ : ١خرائط تغطي العالم كله بمقياس رسم   أن إال) لذلك سميت الخرائط المليوني

ة إال في  د تفاصيله التنفيذي اده وتحدي تم اعتم م ي ام المشروع ل ؤتمر الجغرافي ١٩١٣ع م في الم
اريس بحضور  ي ب دولي ف ساحة و ٣٤ال سئولة عن الم ة الم ة الحكومي وم الجھ ي أن تق ة عل  دول

  .الخرائط في كل دولة بتنفيذ وإعداد ھذا النوع من الخرائط
  

سادسة من وفي خرائط بطليموس فقد ظھرت مدينة مكة المكرمة  أما عن  تحديدا في الخريطة ال
الم – اإلسالميةالخرائط أما ". الجغرافيا" في كتابه آسياة خرائط قار ة للع ل الخريطة المأموني  مث

ي عھ ي وضعت ف أمون دالت ة الم ري  الخليف اني الھج رن الث ي الق يالدي(ف ع الم د  –) التاس فق
دت وب  اعتم ي قل ا ف يتھا و موقعھ ا لقدس ة احترام ز الخريط ي مرك ة ف ة المكرم ي وضع مك عل
سلمين دم. الم ن أق ة م ة المكرم ة مك صيلية لمدين رائط التف سري  الخ ة السوي ة الرحال خريط

الخريطة التي أنشأتھا ھيئة أركان الجيش العثماني و )  ھـ١٢٢٩(م ١٨١٤في عام " بوركھارت"
ة المقدسة من ٢٠٠٠: ١بمقياس رسم )  ھـ١٢٩٨(م ١٨٨٠في عام  الم المدين  وتمثل تفاصيل مع

ةشوارع و أزقة و مباني والقالع الع ام . سكرية التي تحيط بالمدين ـ١٣٨٤(م ١٩٦٤وفي ع )  ھ
ة  اييس رسم مختلف دة خرائط بمق اج ع م إنت ي التصوير الجوي وت دة عل بدأ إنتاج الخرائط المعتم

ام . للمدينة المقدسة ذ ع ران ومن دفاع والطي وزارة ال كما قامت اإلدارة العامة للمساحة العسكرية ب
  .  طبوغرافية لمكة المكرمةبتطوير عدة خرائط)  ھـ١٤٠٦(م ١٩٨٥
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  ) ھـ٩٧٢( م  ١٥٦٥                        عام ) ھـ٨٨٧( م  ١٤٨٢        عام 
  

     
  
  ) ھـ١١٢٨( م ١٧١٦   عام                         ) ھـ١٠٧٤( م  ١٦٦٤        عام  
  

  
  

  ) ھـ١٢٢٣ ( م١٨٠٨عام 
  

  لعالمل التاريخية ائطخرنماذج لل) ٦-١(شكل 
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   لشبة الجزيرة العربية) ھـ١٠٧٦ (م١٦٦٦خريطة عام 
  

  
  

   لمصر) ھـ١٢٦٧ ( م١٨٥١خريطة عام 
  

  للعالم العربي التاريخية ائطخرنماذج لل) ٧-١(شكل 
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  ) ھـ١٢٢٩ ( م١٨١٤عام 
  

 
  

  ) ھـ١٢٩٨ ( م١٨٨٠عام 
  

  المكرمةلمدينة مكة  التاريخية ائطخرنماذج لل) ٨-١(شكل 
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  الفصل الثاني
  

  أنواع وأساسيات الخرائط
  

م  ن أھ ة م د الخريط ة لدوات األتع ة و التقني املين العلمي ن والمتخصصين لع ر م دد كبي ي ع ف
ين رافيين و المخطط ين و الجغ ال المھندس بيل المث ي س ضم عل االت ت ة . المج سبت الخريط اكت

ات ضخمة  ة(أھميتھا من كونھا قاعدة بيان ة من سطح ل) مطبوعة كانت أو رقمي ة جغرافي منطق
ا . األرض دا مطلب صيلية يع ة تف ياتھا دراس ة أساس رائط و دراس أنواع الخ ام ب أن اإللم ا ف ن ھن م

  . جوھريا لكل من يتعامل معھا
  
   أنواع الخرائط ١-٢
  

ذا االختالف  ا يرجع ھ واع محددة وربم يختلف الكثيرون حول تصنيف أو تقسيم الخرائط إلي أن
اإلي اختالف وجھات الن ة التعامل معھ ستخدميھا وطريق ا لم ا طبق بصفة . ظر نحو الخريطة ذاتھ

اس الرسم، ) ١: (عامة يمكن تصنيف الخرائط بناءا علي عدة أسس ) ٢(التصنيف بناءا علي مقي
ة  ي الخريط ودة ف الم الموج اھرات أو المع ي الظ اءا عل صنيف بن ي (الت اءا عل صنيف بن الت

  . كيفية تمثيل الظاھرة إن كان تمثيال نوعيا أو كمياالتصنيف بناءا علي ) ٣(، )االستخدام
  

  
  

  أنواع الخرائط) ١-٢(شكل 
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    بناءا علي مقياس الرسم أنواع الخرائط١-١-٢
  

أن  م ف ال يمكن تمثيل العالم أو جزء منه علي قطعة من الورق تمثيال حقيقيا بنفس األبعاد، ومن ث
ا  ي أنھ رف عل ة تع صغير"الخريط سطح " ت هرضاألل ودة ب الم الموج سبة .  والمع سمي ن وت

ىالتصغير ھذه بمقياس الرسم والذي ال بد أن يكتب علي الخريطة  ا حت تفادة منھ  وإال يمكن االس
اس الرسم يمكن تصنيف الخرائط . أصبحت الخريطة مجرد رسم كروكي ة مقي ي قيم اءا عل وبن

  :إلي عدة أنواع
  
  :الخرائط العالمية أو األطالسية) أ(
  

را م صغير الخ اس رس ي ذات مقي ذلك فھ ن سطح األرض ول رة م ساحات كبي ر م ي تظھ ئط الت
ي الخريطة( ة عل ة الممثل ة الجغرافي اس الرسم و مساحة المنطق ين مقي يكون ). العالقة عكسية ب

ة(مليون  : ١مقياس رسم ھذا النوع من الخرائط  سمي الخرائط المليوني ر) وھنا ت ا . أو أكث وغالب
ر تستخدم ھذه الخرائ ا ال تضم الكثي ط في األطالس والكتب المدرسية ووسائل اإليضاح حيث أنھ

  . من التفاصيل
  
  :الجغرافيةالعامة أو الخرائط ) ب(
  

ز ٥٠٠،٠٠٠ ، ١الخرائط التي ترسم بمقياس رسم صغير يقل عن  ان حي سمح ببي ذلك فھي ت  وب
  . كبري صورة عامة للمكان وأھم ما يميزه من ظواھر إعطاءمكاني كبير بھدف 

  
  :الخرائط الطبوغرافية) ج(
  

م المتوسط  اس الرس د عن (الخرائط ذات مقي ل عن ٥٠٠،٠٠٠ : ١يزي ) ٢٥،٠٠٠ ، ١ و ال يق
ضا  سمح أي ة وت ورمما يجعلھا تظھر حيزا مكانيا أصغر من الخرائط العام  بعض التفاصيل بظھ

ات والقرىالمكانية مثل  رات و الغاب بعض .  الجزر و المدن و طرق المواصالت والبحي ري ال ي
   ٥٠،٠٠٠ ، ١أن أنسب مقياس رسم للخرائط الطبوغرافية ھو 

  
  :الخرائط التفصيلية أو الكادسترالية) د(
  

ر  م الكبي اس الرس رائط ذات مقي ن (الخ د ع سمح ) ١٠،٠٠٠ : ١يزي ي ت الي فھ اروبالت  بإظھ
وعين إليتنقسم الخرائط التفصيلية . التفاصيل داخل حيز مكاني محدود المساحة الخرائط ) ١(: ن

ة  صيلية الزراعي ام(التف ك الزم رائط ف ي مصر بخ سمي ف ا ) وت مھا غالب اس رس ون مقي  : ١ويك
دف ٢٥٠٠ ع  وتھ دود قط ات و ح ان ملكي يلبي ةاألراض اطق الريفي ي المن رائط ) ٢( و، ف الخ

دن(التفصيلية المدنية  د الم ر من ) وتسمي في مصر بخرائط تفري اس رسمھا أكب  : ١ويكون مقي
ي ٥٠٠ وط  وھ شوارع و خط اني و ال ل المب دن مث ل الم ضرية داخ اھر الح ر المظ ي تظھ الت

  . المواصالت و المقابر
  
  :الخرائط الموضوعية) ذ(
  

د يكون موضوع ) ظاھرة محددة(الخرائط التي تھتم بإبراز موضوع واحد  ي الخريطة، وق عل
ذ. الخريطة ظاھرة طبيعية أو بشرية ار ال يوجد مقياس رسم محدد لھ د اختي ا يعتم ه الخرائط إنم

  . مقياس رسمھا علي مساحة المنطقة الجغرافية الممثلة علي الخريطة
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   ٤،٠٠٠،٠٠٠ : ١خريطة أطالسية للمملكة العربية السعودية بمقياس رسم ) ٢-٢(شكل 
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١٤

  

  
  
  

  غرب المملكة العربية السعوديةجنوب خريطة مليونية ل) ٣-٢(شكل 
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١٥

  
  
  

  

  
  
  

    ٥٠،٠٠٠ : ١خريطة طبوغرافية لمدينة مكة المكرمة بمقياس رسم ) ٤-٢(ل شك
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١٦

   بناءا علي نوع الظاھرات أنواع الخرائط٢-١-٢
  

ذي (يمكن تقسيم الخرائط بناءا علي محتواھا و الظواھر الممثلة بھا  ي الغرض ال وأيضا بناءا عل
  . الطبيعية و الخرائط البشريةإلي قسمين رئيسين وھما الخرائط ) أنشئت الخريطة من أجله

  
اول  ةتتن رائط الطبيعي رائط الخ شمل الخ ددة وت ة مح ة جغرافي ي بقع ة ف اھر الطبيعي ل المظ  تمثي
  :التالية

  
ات الصخرية، :الخرائط الجيولوجية .١ ة التكوين  توضح أنواع الصخور و أعمارھا و طبيع

طح  م س ا لفھ ة أساس رائط الجيولوجي ل الخ تخدام واألرضوتمث تم اس ات ي ي الدراس ھا ف
ي  ضا ف ة وأي اه الجوفي ة و مصادر المي ة و مصادر الطاق الثروة المعدني ة ب ةالمتعلق  إقام

  . المشروعات الھندسية المختلفة
  

سطح .٢ رائط ال ة أو خ رائط الكنتوري طح :الخ ي س ات ف ات واالنخفاض ح االرتفاع  توض
ولاألرض م .  وطبيعة االنحدارات والمي ة من أھ د الخريطة الكنتوري واع الخرائط تع أن

ي  ستخدمة ف شاءالم ة و إن كك حديدي سور و س رق و ج ن ط ية م شروعات الھندس  الم
  . شبكات الري و الصرف

  
ة من حرارة و ضغط و :الخرائط المناخية .٣ اخ المختلف  الخرائط التي توضح عناصر المن

  . رياح و أمطار وكذلك الخرائط التي تمثل األقاليم المناخية المختلفة
  

رائط الن .٤ ةالخ ح : باتي اطتوض شائش األنم ة كالح ة المختلف ا النباتي ات، بأنواعھ  و الغاب
  . النباتيةاألقاليموتعرف ھذه الخرائط أيضا باسم خرائط 

  
  .  المختلفة للتربة في حيز مكاني معيناألنواع تظھر :خرائط التربة .٥

  
وع و التاألساسفي الخرائط البشرية تھتم  دد و الن ع  بدراسة السكان من حيث الع طور و التوزي

  :ومن أمثلة ھذه الخرائط. اإلنسانوأوجه نشاطھم المختلفة وكل الظواھر التي نتجت من فعل 
  

تعماالت  .١ رائط اس يخ شرية :األراض رائط الب واع الخ م أن ل أھ ين إذ تمث ا تب  أنھ
  . الخ... سواء الزراعية أو الصناعية أو الخدمية لألراضياالستخدامات الفعلية 

  
ي اختالف اإلدارية تظھر الحدود :يةاإلدارالخرائط  .٢ ا عل  سواء كانت لمحافظات أنواعھ

  . أحياء أو مدن أو
  

و و الھجرة و :خرائط السكان .٣ ع و النم ل التوزي ددة مث سكانية المتع  توضح الظاھرات ال
  .التركيب السكاني

  
ة:الخرائط االقتصادية .٤ صناعية و الخرائط التعديني ة والخرائط ال ا الخرائط الزراعي   منھ

  .وخرائط النقل و المواصالت
  

سياسية .٥ رائط ال سياسية  :الخ دات ال دول(توضح الوح اليم) ال ل واألق ادات و الكت  و االتح
  .  و الحدود الدوليةاإلقليميةالسياسية واالندماجات والقوي السياسية و المياه 



  ثاني                                                                                         أنواع و أسياسيات الخرائط الفصل ال
 _____________________________________________________________________  

_____________________________________________________ __________  
 جمعة محمد داود. د                               م                              ٢٠١٢ –المدخل إلي الخرائط الرقمية 

 
١٧

  
  
  
  

  
  

  خريطة تربة لشمال شرق أفريقيا) ٥-٢(شكل 
  

  
  



  ثاني                                                                                         أنواع و أسياسيات الخرائط الفصل ال
 _____________________________________________________________________  

_____________________________________________________ __________  
 جمعة محمد داود. د                               م                              ٢٠١٢ –المدخل إلي الخرائط الرقمية 

 
١٨

  
  
  

  
  

  وجية لمصرخريطة جيول) ٦-٢(شكل 
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١٩

  
  
  

  
  

  خريطة كنتورية للمملكة العربية السعودية) ٧-٢(شكل 
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٢٠

   بناءا علي أساس النوع أو الكم أنواع الخرائط٣-١-٢
  
  :الخرائط الموضوعية) أ(
  

ت وعية تھ رائط الموض ة(م الخ رائط الخاص ا ) أو الخ شرية إم ة و الب واھر الطبيعي ل الظ بتمثي
ي ة إن .بأسلوب نوعي أو أسلوب كم ا المختلف راز أنواعھ ل الظاھرة ھو إب ان الھدف من تمثي  ك

ة ة كون الخريطة توضح  .وتوزيعاتھا المكانية فتسمي الخريطة الموضوعية النوعي ا في حال أم
م  وع و حج ة(ن ة) قيم ة الموضوعية الكمي سمي الخريط ة فت ا المكاني اھرة وتوزيعاتھ ضا  .الظ أي

ي تسمي الخرائط الموضوعية الكمية باسم  د عل ا تعتم الخرائط الموضوعية اإلحصائية حيث أنھ
رائط  ن الخ وع م ذا الن اج ھ ة، وال يحت ي الخريط ة عل ات العددي ل البيان الطرق اإلحصائية لتمثي

ي ) كه الطرق و المواصالتبمثل األنھار و ش(إظھار الكثير من البيانات الطبيعية أو المكانية  عل
  .ختالفات الكمية للظاھرةالخريطة حيث ينصب االھتمام ھنا علي اال

  
ل – األنواعتشمل الخرائط النوعية عددا كبيرا من  ستخدمة في تمثي وع الرموز الم ي ن اءا عل  بن

اھرات  ا–الظ ث :  ومنھ رائط الكوروبل ي(خ ع الكم رائط ) للتوزي رائط الظالل أو خ وانوخ  األل
وعي( ع الن اط) للتوزي سبية و خرائط األوخرائط النق دوائر الن ة وخرائط ال دة البياني  وخرائط عم

  . خطوط التساوي
  
   : أو خرائط المجسماتD3خرائط البعد الثالث ) ب(
  

ي صورة مجسمة ة ف اده الثالث ل سطح األرض بأبع تم تمثي وع من . حيث ي ذا الن ا أصبح ھ حالي
مثل برنامج  (في إنتاجهمتخصصة الكمبيوتر ال برامج انتشارالخرائط شائع االستخدام خاصة مع 

Surfer  وبرنامجGlobal Mapper.(   
  
  :الموزايك أو الفسيفساء) ج(
  

ة  ا في صورة واحدة تغطي منطق ضائية مع ات الف ة أو المرئي تجميع مجموعة من الصور الجوي
ة جغرافية كبيرة ا المكاني ة بعض . وتظھر تفاصيل معالمھ صورة المجمع ذه ال ي ھ إذا أضفنا إل ف

فيطلق عليھا أسم ) ع وأسماء المعالم المھمة بالمنطقةمثل أسماء الشوار(المعلومات غير المكانية 
 . Ortho Map الخريطة المصورة العمودية
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٢١

  

  
  

  خريطة موضوعية نوعية ) ٨-٢(شكل 
  

  
  

  خريطة موضوعية كمية) ٩-٢(شكل 
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٢٢

   أساسيات الخريطة٢-٢
  

ساعد:  قسمينإلييمكن تقسيم محتويات الخريطة  وي الم وي .محتوي أساسي و محت  يضم المحت
ي ة األساس اھرات ) ١( للخريط الم و الظ ر المع ذي يظھ ي وال اني أو الجغراف وي المك المحت

ه الخريطةاألساس) ٢(الجغرافية في المنطقة الممثلة علي الخريطة،  ذي بنيت علي .  الرياضي ال
شمل عناصر  است سقط األس ة و الم م الخريط اس رس ن مقي ال م ة ك ة ( الرياضي للخريط طريق

ي السطح الكروي لألرض تحويل ي الخريطةإل داثياتو شبكة )  سطح مستوي عل ضا اإلح  وأي
ا ه الخريطة جغرافي ه يمكن توجي ذي من خالل شمال ال ساعد للخريطة . اتجاه ال وي الم ا المحت أم

تخدامھا( سيرھا و اس ة و تف راءة الخريط ي ق ساعدنا ف ذي ي سم ) ال يفينق ا إل ضا وھم زأين أي  ج
ل اظھر بعض الجداول العناصر المساعدة مثل  ة مث مفتاح و عنوان الخريطة و العناصر المتمم

ة  ار و اإلحصائيةالبياني ي إظھ اھرة عل ة الظ ة الجغرافي ذه البقع ع ھ دد موق ة مصغرة تح  خريط
  .  الخريطة و الجھة التي أصدرتھاإنتاجالخريطة في منظور جغرافي أوسع وأيضا بيانات تاريخ 

  
ن  ة م يات الخريط ون أساس رخمتتك مسة عناص بكة :  ھ شمال ، ش اه ال م ، اتج اس الرس مقي

شمال من . الخريطة ، عنوان الخريطة) أو دليل( ، مفتاح اإلحداثيات اه ال بعض أن اتج قد يري ال
  .  الخريطةإحداثياتالممكن أال يعد من أساسيات الخريطة حيث يمكن بسھولة استنتاجه من شبكة 

  

  
  

  محتويات الخريطة) ١٠-٢(شكل 
  
   عنوان الخريطة١-٢-٢
  

كما أن لكل كتاب عنوان فأن كل خريطة يجب أن تحمل عنوانا يعد ھو البوابة الرئيسية لھا وھو 
يمقد يحمل عنوان الخريطة أسم . الذي يدل علي موضوع أو محتوي الخريطة ه اإلقل ذي تغطي  ال

م الخريطأو أسم أھم مركز عمراني بھا أو أسم الظاھرة الممثلة بالخريطة تم . ة أو رق يجب أن ي
صورة  ة ب ذه الخريط شأت ھ ه أن ن أجل ذي م ث يوضح الغرض ال ة بحي وان الخريط ار عن اختي

سھولة راءة ب ادة. واضحة و مختصرة، وأن يكون بخط و حجم واضح للق  أن يوضع جرت الع
  . عنوان الخريطة في الجزء العلوي منھا وغالبا يكون في منتصف الخريطة
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٢٣

  

  
  

   الخريطةأمثلة لعنوان) ١١-٢(شكل 
  
   اتجاه الشمال٢-٢-٢
  

ع  ي الموق ه الخريطة ف ن عناصر الخريطة وخاصة لتوجي يا م صرا أساس شمال عن اه ال د اتج يع
  . والتعرف علي الظاھرات الميدانية والعالقات المكانية بينھم

  
ساحة  املون بالم ق الع رائط أتف اه والخ و االتج شمال ھ اه ال ار اتج ي اعتب سنين عل ات ال ذ مئ من

ضا في الخريطةReference Directionي المرجع ة وأي اس االتجاھات في الطبيع .  عند قي
  :لكن يوجد نوعين من أنواع اتجاه الشمال

  
   :Magnetic Meridianالشمال المغناطيسي ) أ(
  

أثير  ست تحت أي ت زان ولي ة االت ة كامل ة الحرك سية حرك ره مغناطي دده أب ذي تح اه ال و االتج ھ
ي سي محل إذا تر. مغناطي ذه ف رةكت ھ ة اإلب ة الحرك ا( حرك ؤثر عليھ ل ت ة عوام ا ) دون أي فأنھ

وھذه ھي الفكرة التي بنيت . ستتجه ناحية اتجاه الشمال الذي يطلق عليه أسم الشمال المغناطيسي
شمال اه ال د اتج ة لتحدي لكن . عليھا أجھزة البوصلة المغناطيسية التي يمكن استخدامھا في الطبيع

اط(ناطيسي أنه غير ثابت أھم مشاكل الشمال المغ د مجموعة من النق وازي عن ر مت ه ) غي ل أن ب
  . يتغير عند نفس النقطة من عام آلخر

  
  :Geographic or True Meridianالشمال الجغرافي ) ب(
  

وبي لألرض شمالي و الجن ين ال ين أي نقطة وكال القطب شمال . ھو االتجاه أو الخط الواصل ب ال
ة ، وحيث الحقيقي ھو اتجاه ثابت غير  متغير ويتم تحديده من خالل األرصاد و القياسات الفلكي

  .  الخرائطإنشاءأنه ثابت وغير متغير فھو المستخدم في 



  ثاني                                                                                         أنواع و أسياسيات الخرائط الفصل ال
 _____________________________________________________________________  

_____________________________________________________ __________  
 جمعة محمد داود. د                               م                              ٢٠١٢ –المدخل إلي الخرائط الرقمية 

 
٢٤

  

  
  

  اتجاه الشمال) ١٢-٢(شكل 
  

  :Declination Angleزاوية االختالف 
  

سي و  شمال المغناطي اھي ال ين اتج صورة ب ة المح ي الزاوي تالف عل ة االخ م زاوي ق أس يطل
شمال الجغرافي . رافي عند نقطة معينة في زمن معينالجغ فإذا كان الشمال المغناطيسي شرق ال

شمال الجغرافي إشارةفتكون  سي غرب ال شمال المغناطي ان ال ه ، وإذا ك  زاوية االختالف موجب
  : زاوية االختالف سالبةإشارةفتكون 

  
  )١-٢(            زاوية االختالف± االنحراف المغناطيسي = االنحراف الجغرافي 

  
  :حيث

  
   كانت زاوية االختالف شرقاإن+ 
   كانت زاوية االختالف غرباإن -
  

  : الخريطةإنشاءوغالبا توضع زاوية االختالف علي الخريطة لتحدد قيمتھا و اتجاھھا عند 
  

  
  

  مثال لمعلومات زاوية االختالف علي خريطة) ١٣-٢(شكل 
  

د ي ع ة ف ة منتظم ة االختالف بطريق ر زاوي دار تتغي ي م ل ) أ: (ة دورات عل ر ك نة ٣٠٠تغي  س
  . تغير يومي) ج(تغير سنوي ، ) ب(تقريبا ، 
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  :مثال
  

غ ١٩٩٤تم قياس االنحراف المغناطيسي لخط في عام  ة ٥٤o '٣٠م ووجد أنه يبل  ووجد أن زاوي
ام  ي ع تالف ف غ  ١٩٩٠االخ دل  ١٧o '٣٠م تبل نويا بمع ر س رقا وتتغي رب'٣ ش سب .  للغ أح

  قيقي لھذا الخط؟االنحراف الح
  

  :بما أن زاوية االختالف للشرق فتجمع قيمتھا ، بينما تطرح قيمة التغير السنوي ألنه للغرب
  

  ])  سنوات٤ × '٣  ( - ١٧o '٣٠ [ +  ٥٤o '٣٠=  االنحراف الحقيقي 
  =                   ٥٤ '٣٠o  + ] ١٧ '٣٠o -  ١٢' [  
  =                   ٥٤ '٣٠o  + ] ١٧ '١٨o [  
  =                   ٧١ '٤٨o    

  
بكة  ي ش ات المتخصصة عل ع بعض الجھ الل مواق ن خ تالف م ة االخ ة زاوي ة قيم ن معرف يمك

ة  ع الوكال ةاالنترنت مثل موق ة باسم األمريكي اخ المعروف رابط NOAA للمحيطات والمن  في ال
  :التالي

http://www.ngdc.noaa.gov/geomagmodels/Declination.jsp 
  

  : م٢٠١٢/ ١/١القيم التالية تمثل زوايا االختالف لبعض المواقع في يوم 
  

  المدينة  الموقع الجغرافي التقريبي
  دائرة العرض  خط الطول

  زاوية االختالف

   غرباo ١٥ '٠٢   شماالo ٢١.٤٢٦   شرقاo ٣٩.٨٢٥  مكة المكرمة
   غربا١٤o '٢٩   شماالo ٢٤.٤٥٦   شرقاo ٣٩.٦١١  المدينة المنورة

   غربا١١o '١٥   شماالo ٣٠.٠٥٨   شرقاo ٣١.٢٢٩  القاھرة
  
  :Arbitrary or Assumed Meridian الشمال االختياري أو المفروض )ج(
  

س شمال المغناطي ه في حالة عدم معرفة الراصد في الطبيعة أليا من اتجاھي ال ي أو الجغرافي فأن
اه أحد خطوط (يقوم بافتراض اتجاه شمال لكي يبدأ منه أعمال القياس المساحي  ا يكون اتج غالب

ساحي ل الم ل) العم ذا العم روض لھ ي مف اه مرجع ة . كاتج ن معرف تمكن الراصد م د ي ا ق والحق
ات وم بتصحيح قياس م يق سبھا العالقة بين ھذا الشمال االختياري والشمال الحقيقي ومن ث يه لين  إل

  . اتجاه الشمال الحقيقي
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ي الخرائط و) أو سھم(توجد عدة أشكال التجاه  شمال عل اال ي غالب شمال في أعل اه ال  يوضع اتج
  . الخريطة سواء علي اليمين أو اليسار

  

  
  

  أمثلة التجاه الشمال) ١٤-٢(شكل 
  
 Scale  مقياس الرسم٣-٢-٢
  

طح  ي س ع عل م أي موق ستحيل رس ورق ضاألري ن ال ة م ساحة مماثل ي م اده عل نفس أبع  ب
سطح ) الخريطة( ا صورة مصغرة ل و أنھ سط تعريف للخريطة ھ أن أب ذلك ف سبة . األرضول ن

ا " مقياس الرسم"التصغير ھذه ھي التي تسمي  ي الخريطة وم تم رسمه عل أي أنه نسبة بين ما ي
اس ثابتةية اليعرف مقياس الرسم علي أنه النسبة العدد. األرضيمثله علي سطح  د مق ين أي بع  ب

ي الخريطة إذافمثال  .علي الخريطة و نفس البعد مقاسا في الطبيعة ق مرسوم عل دينا طري  كان ل
ه ٠.٢ طولهكخط  غ طول ة يبل اس الرسم ٣٠٠٠ متر بينما ھذا الطريق في الطبيع أن مقي ر، ف  مت
ر في ٣٠٠٠ل  متر علي الخريطة تمث٠.٢ أي أن كل ٣٠٠٠ : ٠.٢ أو ٣٠٠٠ / ٠.٢: يكون  مت

سبة" أنه مجرد إلينالحظ أن مقياس الرسم ليس له وحدات معينة ويرجع ذلك . الطبيعة ففي ". ن
ل  ول أن ك ن أن نق سابق يمك ال ال ل ٠.٢المث ة تمث ي الخريط ر عل ة، ٣٠٠٠ مت ي الطبيع ر ف  مت

ل  ول أن ك ن أن نق ضا يمك ل ٠.٢وأي ي الخريطة تمث نتيمتر عل ة٣٠٠٠ س ي الطبيع نتيمتر ف .  س
م  اس الرس ول أن مقي ة نق صفة عام ذا –وب ل - ھ ي أن ك ا ٠.٢ يعن ة يقابلھ ي الخريط دة عل  وح

ة٣٠٠٠ ي الطبيع دة ف ساوي . وح م ت اس الرس ي مقي سط ف ة الب ون قيم ي أن تك ادة عل  جرت الع
اس  يسھل فھم مقياس الرسم والتعامل معهحتىالواحد  ستخدم ٠.٢/٣٠٠٠، فمثال بدال من المقي  ن

   .١/١٥٠٠٠الصورة 
ي  ة ف ي الخريط م عل اس الرس د مقي م فوائ ل أھ ةتتمث سافة إمكاني اس أي م ساحة( قي ي ) أو م عل

ة  سطرة(الخريط ي ) بالم سافة ف ذه الم ي لھ ول الحقيق ة الط ي معرف م ف اس الرس تخدام مقي م اس ث
ة –كما يمكننا مقياس الرسم . الطبيعة نا طول أي ظاھرة في الطبيع ة قياس   أن نحسب - في حال

  .ظاھرة علي الخريطة لكي نقوم برسمھاطول ھذه ال
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  :١ مثال
  

مھا  اس رس ة مقي ي خريط ول خط عل يس ط ه ١٠،٠٠٠ : ١ق غ طول نتيمتر٤.٦ فبل أحسب .  س
  الطول الحقيقي لھذا الخط علي الطبيعة؟

  
  : فھذا يدل علي أن١٠،٠٠٠ : ١طالما أن مقياس رسم الخريطة ھو 

  
  يعة وحدة في الطب١٠،٠٠٠=  وحدة علي الخريطة ١كل 

  
  :وبذلك يمكننا القول أن

  
   سنتيمتر في الطبيعة١٠،٠٠٠=  سنتيمتر علي الخريطة ١كل 

  
ر  سنتيمتر، وحيث أن المت = لكننا في الطبيعة نقيس المسافات باألمتار أو بالكيلومترات وليس بال

  : كتابة المعادلة السابقة بصورة أخريإعادة سنتيمتر فيمكننا ١٠٠
  

   متر في الطبيعة١٠٠= طة  سنتيمتر علي الخري١كل 
  

سنااآلن سأل أنف ه إذا:  ن ط طول دينا خ ان ل ه ٤.٦ ك يكون طول اذا س ة فم ي الخريط نتيمتر عل  س
  الحقيقي في الطبيعة؟ 

  
     متر في الطبيعة١٠٠=       سنتيمتر   علي الخريطة    ١كل 
  ؟      متر في الطبيعة=      سنتيمتر   علي الخريطة   ٤.٦    

  
   متر٤٦٠ = ١ ÷ ١٠٠ × ٤.٦= قيقي الطول الح

  
  :٢ مثال

  
ة إذا ة المكرم ي كان طول الطريق من مك ورة إل ة المن ه ٤١٠ المدين م سيكون طول ومتر، ك  كيل

  ؟)خريطة مليونية (١٠٠٠،٠٠٠ : ١علي خريطة مقياس رسمھا 
  

  : فھذا يدل علي أن١٠٠٠،٠٠٠ : ١طالما أن مقياس رسم الخريطة ھو 
  

   وحدة في الطبيعة١٠٠٠،٠٠٠= ة  وحدة علي الخريط١كل 
  

  :وبذلك يمكننا القول أن
  

   سنتيمتر في الطبيعة١٠٠٠،٠٠٠=  سنتيمتر علي الخريطة ١كل 
  

ومتر  ث أن الكيل نتيمتر ١٠٠،٠٠٠= وحي نتيمتر ( س ون س  ÷ ١٠٠٠،٠٠٠= أي أن ملي
  : كتابة المعادلة السابقة بصورة أخريإعادةفيمكننا )  كيلومتر١٠ = ١٠٠،٠٠٠

  
   كيلومتر في الطبيعة١٠=  سنتيمتر علي الخريطة ١كل 
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د ٤١٠ كان لدينا طريق طوله إذا:  نسأل أنفسنااآلن ه عن اذا سيكون طول ة فم  كيلومتر في الطبيع

  رسمه علي الخريطة؟ 
  

         كيلومتر في الطبيعة١٠=        سنتيمتر  علي الخريطة    ١كل  
        كيلومتر في الطبيعة٤١٠ =         ؟    سنتيمتر  علي الخريطة   

  
  متر سنتي٤١ = ١٠ ÷ ١ × ٤١٠= الطول علي الخريطة 

  
ة  ة المكاني ساحة المنطق ضا م ا وأي ة ذاتھ م الخريط ن رس دف م ا للھ م طبق اييس الرس ف مق تختل

ان . التي توضحھا الخريطة ومساحة الورقة التي سترسم عليھا الخريطة) الجغرافية( كمثال اذا ك
 ٥٠ متر ونريد أن نرسمھا علي قطعة ورق أبعادھا ٢٠٠ × ٥٠٠ض تبلغ أبعادھا لدينا قطعة أر

 سنتيمتر، فما ھو مقياس الرسم المناسب لرسم الخريطة علما بأننا سنترك ھامش حوالي ١٠٠× 
   سنتيمتر في كل جوانب الورقة؟٢
  

   سنتيمتر٩٦ × ٤٦) = ٤- ١٠٠(، ) ٤-٥٠= (صافي أبعاد الورقة 
  

   ٥٢١ / ١= سم ) ١٠٠ × ٥٠٠/ ( سم ٩٦= لي مقياس الرسم الطو
  

   ٤٣٤ / ١= سم ) ١٠٠ × ٢٠٠/ ( سم ٤٦= مقياس الرسم العرضي 
  

اس ثابتابما أن مقياس الرسم يجب أن يكون  سمح ٥٢١ : ١ للخريطة كلھا فأن المقي ذي سي  ھو ال
ة المتاحةاألرضبرسم قطعة  اس األصغر ( في حدود الورق ه المقي ذا الم. )حيث أن اس لكن ھ قي

تخدام  ائع االس ر ش أ باإلضافةغي ذلك نلج اد، ل ع األبع د توقي ه عن سابية ل ات الح صعوبة العملي  ل
  . ٥٠٠ : ١ألقرب مقياس شائع و متداول وھو 

  
  س الرسميياأنواع مق ١-٣-٢-٢
  

  . نوعين أساسين ھما المقاييس الكتابية و المقاييس الخطيةإليتصنف مقاييس 
  

  :rical ScaleNume مقاييس الرسم الكتابية
  

د ي تحدي ة أسھل ف ذه الطريق ع أن ھ ي الخريطة، وم رة كنص عل م مباش اس الرس ة مقي تم كتاب  ي
ر أو تصغير الخريطةإال مقياس رسم الخريطة بسرعة )معرفة( ات تكبي أثر بعملي ثال .  أنھا تت فم
فأن ھذا علي خريطة ثم قمنا بتكبير ھذه الخريطة  " ١٠٠٠ : ١"  تم كتابة مقياس الرسم نص إذا

ي الخريطة  ا عل ا خاطئ الي سيصبح مقياس ر، وبالت ن يتغي النص سيظل كما ھو علي الخريطة ول
كما أن المقاييس الكتابية تزيد من صعوبة تحويل الطول علي الخريطة إلي ما يقابله في . المكبرة

ة حسابية  ا تتطلب عملي ة ألنھ ة(الطبيع م الخطي اييس الرس ن األفضل ). بعكس مق ذلك فم دل  مع
اييس الرسم وإنمااالكتفاء بوضع مقياس رسم كتابي فقط علي الخريطة  وعي مق أو ( وضع كال ن

  ).االكتفاء بالمقياس الخطي
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  :تكتب مقاييس الرسم الكتابية في عدة صور منھا
  

   متر١٠٠٠ لكلسنتيمتر   : الصورة المباشرة
  ١٠٠٠ / ١  : الصورة الكسرية
   ١٠٠٠ : ١  : الصورة النسبية

  
  : من وحدات من الجدول التاليهوما تمثلالشھيرة  مقاييس الرسم خصائصمعرفة بعض يمكن 

  
 سنتيمتر علي الخريطة ١  مقياس الرسم

   في الطبيعةيمثل
 كيلومتر في الطبيعة ١

   علي الخريطةيمثل
   سنتيمتر٠.١   كيلومتر١٠  ١،٠٠٠،٠٠٠ : ١
   سنتيمتر٠.٢    كيلومتر٥  ٥٠٠،٠٠٠ : ١
   سنتيمتر٠.٤  لومتر كي٢.٥  ٢٥٠،٠٠٠ : ١
    سنتيمتر١    كيلومتر١  ١٠٠،٠٠٠ : ١
    سنتيمتر٢    كيلومتر٠.٥  ٥٠،٠٠٠ : ١
   سنتيمتر٤   كيلومتر٠.٢٥  ٢٥،٠٠٠ : ١
   سنتيمتر١٠   كيلومتر٠.١  ١٠،٠٠٠ : ١
   سنتيمتر٢٠   متر٥٠  ٥،٠٠٠ : ١
   سنتيمتر٤٠   متر٢٥  ٢٥٠٠ : ١

  
  :al ScaleGraphic) البيانية (خطيةمقاييس الرسم ال

  
ه  ومقسم إلي عدة أقساممرسومخط في ھذا النوع يبدو مقياس الرسم في شكل  م مميزات ، ومن أھ

ات  ة عملي ة ألي سطرة ودون الحاج تخدام الم رد اس اھرة بمج ي للظ ول الحقيق ة الط ھولة معرف س
سابية ة . ح م الخطي اييس الرس ا أم مق ومة(كم نفس) المرس ر ب صغير و التكبي ة الت تتأثر بعملي  س

ا صحيحا  اس الرسم الخطي سيظل مقياس ا يجعل مقي ا، مم النسبة التي ستتأثر بھا الخريطة ذاتھ
ال يوجد اتفاق علي طول محدد لمقياس الرسم الخطي . مھما كبرت أو صغرت الخريطة األصلية

اد  ين أبع ه و ب علي الخريطة إنما يعتمد اختيار طول مقياس الرسم الخطي علي مدي التناسب بين
ضا ال الخريط ي الخريطة وأي دا عل را ج م الخطي كبي اس الرس ال يصح أن يكون مقي ا، ف ة ذاتھ

  . يمكن أن يكون صغيرا جدا بدرجة تجعل االستفادة منه صعبة
  

  :أنواع مقاييس الرسم الخطية
  

ر  ستخدم تعبي ا ي ة، وغالب اس الرسم"توجد عدة أنواع لمقاييس الرسم الخطي ة مقي ر عن " دق ليعب
ساوي . يمكن قراءتھا علي مقياس الرسمقيمة أقل وحدة  فمثال إذا قلنا أن دقة مقياس رسم خطي ت

اس الرسم الخطي سيمثل ) جزء مرسوم( أمتار فھذا يدل علي أن أقل وحدة ٥ ي مقي ار ٥عل  أمت
  . في الطبيعة
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  :المقياس الخطي البسيط) أ(
  

اس إليعبارة عن خط مستقيم مقسم  ساوية من وحدات القي ي الخرائط  وحدات مت سنتيمتر (عل ال
ي ا) أو البوصة ودة عل ل أطواال موج دتمث ن وح ة م ة لطبيع ي الطبيع اس عل ار(ات القي  أو األمت
  . ويبدأ مقياس الرسم الخطي البسيط بالصفر دائما). الكيلومترات

  
  :مثال

  
   ؟٥٠،٠٠٠ : ١صمم مقياس رسم خطي بسيط لخريطة مقياس رسمھا العددي ھو 

  
   ٥٠،٠٠٠ : ١= وب مقياس الرسم المطل

  
  . سنتيمتر علي الطبيعة٥٠،٠٠٠=  سنتيمتر علي الخريطة ١كل : أي أن

  
  : سنتمتر فان١٠٠= وحيث أن المتر 

  
  .  متر علي الطبيعة٥٠٠ = ١٠٠ ÷ ٥٠،٠٠٠=  سنتيمتر علي الخريطة ١كل 

  
ه - باستخدام المسطرة -نبدأ  ثال( برسم خط علي الخريطة طول سمه ٥) م نتيمترات ونق ي  س  ٥إل

د نتيمتر واح ه س غ طول نھم يبل ال م ساوية ك زاء مت سار . أج صي الي ن أق رقيم الخط م دأ بت أو (نب
سنتيمتر األول ھو ) اليمين ر ٥٠٠بالرقم صفر، فيكون الرقم عند نھاية ال اس ( مت ة مقي ا لقيم طبق

اني ھو )الرسم المطلوب ى ي١٠٠٠، وبكون الرقم عند نھاية السنتيمتر الث ذا حت ر ، وھك كون  مت
ر٢٥٠٠الرقم األخير في نھاية الخط ھو  وم .  مت ارة عن خط فقط نق اس عب ى ال يكون المقي حت

الونين  ة ب بتحويله إلي عدة مستطيالت ثم إلضفاء وضع جمالي عليه نقوم بتلوين األجزاء المتتالي
  .األبيض و األسود علي الترتيب

  

  
  

  مقياس رسم خطي بسيط) ١٥-٢(شكل 
  
  :لدقيقاالمقياس الخطي ) ب(
  

مقياس خطي أكثر دقة من المقياس الخطي البسيط حيث يمكننا من قياس وحدات تقل عن الوحدة 
اس . الرئيسية في المقياس البسيط ذا المقي ة ھ أن دق سابق ف ل وحدة يمكن قياسھا (ففي المثال ال أق

   أردنا قياس وحدات أصغر؟ إذا متر، فماذا ٥٠٠تبلغ ) مباشرة
  

  :مثال
  

 ١٠٠ ليقرا بدقة ٥٠،٠٠٠ : ١خطي دقيق لخريطة مقياس رسمھا العددي ھو صمم مقياس رسم 
  متر؟
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  ):كما سبق(نبدأ أوال بتصميم المقياس الخطي البسيط 
  

   ٥٠،٠٠٠ : ١= مقياس الرسم المطلوب 
  

  . سنتيمتر علي الطبيعة٥٠،٠٠٠=  سنتيمتر علي الخريطة ١كل : أي أن
  

  : سنتمتر فان١٠٠= وحيث أن المتر 
  

  .  متر علي الطبيعة٥٠٠ = ١٠٠ ÷ ٥٠،٠٠٠= نتيمتر علي الخريطة  س١كل 
  

  . ثم نقوم برسم المقياس البسيط كما في المثال السابق
  

   متر١٠٠= دقة المقياس المطلوبة في المثال الحالي 
  

  : متر في المقياس البسيط فأن٥٠٠=  سم ١حيث أن 
  

  دقة المقياس ÷ طول الجزء في المقياس البسيط = عدد األقسام الفرعية 
  . أقسام٥=  متر ١٠٠÷  متر ٥٠٠                        = 

  
دة  نتيمتر١(اآلن نقوم برسم وحدة جدي ي )  س سمھا إل م نق سيط ث اس الب سار صفر المقي ي ي  ٥عل

  :أقسام فرعية
  

  عدد األقسام الفرعية المطلوبة÷  طول وحدة المقياس البسيط = طول كل جزء فرعي 
  

   ملليمتر٢ = ٥÷  سنتيمتر ١= ي طول كل جزء فرع
  

اللونين األبيض واألسود ة سيمثل . ثم نلون ھذه األقسام الفرعية ب أول جزء من األجزاء الفرعي
دقيق ٢٠٠ متر، والجزء الثاني سيمثل ١٠٠ اس ال ة المقي رقم في نھاي ى يكون ال  متر، وھكذا حت
  ). يطأي نفس قيمة الوحدة الرئيسية علي المقياس البس( متر ٥٠٠ھو 

  

  
  

  مقياس رسم خطي دقيق) ١٦-٢(شكل 
  
  :شبكيالمقياس الخطي ال) ج(
  

اس الخطي . ھو مقياس أكثر دقة من المقياس الخطي الدقيق ذا المقي ة ھ ففي المثال السابق فأن دق
ال ٢٠ متر، فماذا لو أردنا أن نزيد دقة المقياس لتصبح ١٠٠الدقيق تبلغ   مترا؟ نري في ھذا المث
ا أن الوحدة ال غ طولھ دقيق تبل اس ال ة للمقي ل ٢فرعي ر وتمث ة، ١٠٠ ملليمت ي الطبيع ر عل إذا مت  ف



  ثاني                                                                                         أنواع و أسياسيات الخرائط الفصل ال
 _____________________________________________________________________  

_____________________________________________________ __________  
 جمعة محمد داود. د                               م                              ٢٠١٢ –المدخل إلي الخرائط الرقمية 

 
٣٢

ي ٢٠أردنا أن تصبح دقة المقياس  ة ال  ٥ متر فھذا يعني أننا سنضطر لتجزئة ھذه الوحدة الفرعي
سم  ة أن نق ة العملي ر ٢أجزاء جديدة، وھذا صعب من الناحي ي ملليمت ساوية حيث ٥ إل  أجزاء مت

ة التي  ملليمتر٠.٤ = ٥÷  ملليمتر ٢=  الجزء الفرعي سيكون طول ھذا ، بينما المسطرة العادي
  . نستخدمھا في الرسم ال يوجد بھا أقسام أقل من الملليمتر الواحد

  
اه رأسي، إنشاءتعتمد فكرة مقياس الرسم الشبكي علي  ة في اتج اييس الرسم الدقيق  شبكة من مق

  .  فوق يعضھا البعضأي وجود عدد من المقاييس الدقيقة مركبة
  

  :مثال
  

ة ٥٠،٠٠٠ : ١صمم مقياس رسم خطي شبكي لخريطة مقياس رسمھا العددي ھو  را بدق  ٢٠ ليق
  متر؟

  
  .كما في الخطوات السابقة)  متر١٠٠بدقة (نقوم أوال بتصميم ورسم المقياس الخطي الدقيق 

  
  قة المطلوبة للمقياس الشبكيالد÷ دقة المقياس الدقيق =  الفرعية الجديدة المطلوبة األقسامعدد 

  
  . أقسام٥=  متر ٢٠÷  متر ١٠٠                                           = 

  
اك ( بتكرار المقاس الدقيق خمسة مرات ألعلي اآلننقوم  ان ھن و ك ة ٥كما ل اييس الدقيق  من المق

بعض وق بعضھا ال ة ف بكة) مركب ي ش ا. لنحصل عل د المقي وب عن رقم المكت ون ال س الرأسي يك
ر ٢٠ األول شبكي( مت اس ال ة للمقي ة المطلوب اني ) الدق اس الرأسي الث د المقي د ٤٠وعن ر وعن  مت

ع ٦٠المقياس الرأسي الثالث  اس الرأسي الراب د المقي ر وعن اس الرأسي ٨٠ مت د المقي ر وعن  مت
وم بتوصيل طرفي كل). أي نفس دقة المقياس الخطي الدقيق( متر ١٠٠ واألخيرالخامس  م نق  ث
  .  الفرعية للمقياس الدقيق بخطوط مائلةاألجزاءجزء من 

  

  
  

  مقياس رسم خطي شبكي) ١٦-٢(شكل 
  

اييس الخمسة الرإجراءعند  ية سٍأ قياس علي المقياس الخطي الشبكة نستخدم أقرب جزء من المق
ة،  ي الطبيع سافة عل ة الم ي قيم صول عل ةللح اس واألمثل ات للمقي ة توضح بعض القياس  التالي

ى .ي الشبكيالخط ي الخريطة ) أ( ففي الجزء األعل سافة بالمسطرة عل اس م ا بقي سافة –قمن  الم
 ثم نقوم بوضع ھذا الجزء من المسطرة علي المقياس الشبكي ونحرك المسطرة –باللون األحمر 

نھم ا م سافة فنجد . علي المقاييس الرأسية الخمسة حثي تنطبق علي أي راءة الم دأ بق ا تتكون نب أنھ
ي +  علي المقياس الخطي البسيط ١٠٠٠من صفر إلي : من ثالثة أجزاء ي ٤٠٠من صفر إل  عل



  ثاني                                                                                         أنواع و أسياسيات الخرائط الفصل ال
 _____________________________________________________________________  

_____________________________________________________ __________  
 جمعة محمد داود. د                               م                              ٢٠١٢ –المدخل إلي الخرائط الرقمية 

 
٣٣

ذه ٢٠الجزء عند + المقياس الخطي الدقيق   متر علي أول مقياس رأسي، وبالتالي فأن مجموع ھ
سافة ) ب(بينما في الجزء .  مترا١٤٢٠= األجزاء الثالثة  ر ١٥٠٠=  من الشكل نجد أن الم  مت

ع، ٨٠+  متر علي المقياس الدقيق ٣٠٠+ علي المقياس البسيط   متر علي المقياس الرأسي الراب
  .  مترا١٨٨٠فتصبح المسافة المقاسة 

  

  
  

  استخدام مقياس رسم خطي شبكي) ١٧-٢(شكل 
  
  :مقارنالمقياس الخطي ال) د(
  

ين لت سم من جھت ا ھو مقياس خطي قد يكون بسيطا أو دقيقا أو شبكيا، لكنه مق ة نوع ل كل جھ مث
ة اس الطولي دات القي ن وح ومترات . م دات الكيل اس بوح يس المقي ثال يق ا(م ة ) وأجزاؤھ ن جھ م

لكن ھذا النوع من مقاييس الرسم لم يعد . من الجھة األخرى) وأجزاؤھا(وبقيس بوحدات األميال 
ا  ا محددا شائع االستخدام حاليا، ومن الممكن أن نستعيض عنه بمقياسي رسم يمثل كال منھم نوع

  . من وحدات القياس الطولية
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  مقياس رسم خطي بسيط مقارن) ١٨-٢(شكل 
  
  :زمنيالمقياس الخطي ال) ذ(
  

ة ووحدات  ة من جھ اس طولي ه يتكون من وحدات قي ارن إال أن يشبه مقياس الرسم الخطي المق
ستخدما . قياس زمنية من الجھة األخرى ديماوكان م ل رجال االستطالع و اق الستكشاف  من قب

ربط  اس ي ذا المقي في الجيوش للتعرف علي تحديد مواقعھم التقريبية و خطوط سيرھم حيث أن ھ
  . بين المسافة و الزمن

  

  
  

  مقياس رسم خطي زمني) ١٩-٢(شكل 
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   مفتاح الخريطة٤-٢-٢
  

ذلك تعرف الخريطة علي أنھا تمثيل مصغر لسطح األرض مرسوم باستخدام رموز خا صة، ول
سير  م و تف سھل فھ ي الخريطة لكي ي ذه الرموز الظاھرة عل ة لھ اح الخريطة ھو ترجم فأن مفت

ار . الخريطة و ما تمثله من ظاھرات مكانية ي نجاح مصممھا في اختي يعتمد نجاح الخريطة عل
  :الرموز السھلة و المعبرة، فالرموز علي الخريطة تدل علي

  
 مواقع الظاھرات الجغرافية  
 ل الظاھرات الجغرافيةأشكا  
 نمط انتشار الظاھرات الجغرافية  
 دينامكية الظاھرات الجغرافية  

   
وان  تخدام األل ي اس رائط عل اد الخ ديثا زاد اعتم رة ح ات بكث عار الطابع ع رخص أس وخاصة م

ا مجردالملونة، إال أن استخدام األلوان في الخرائط يجب أال يكون  الي عليھ شكل الجم  إضفاء ال
سير إنما يتم  ة تف ين موضوعھا و كيفي ا ب استخدام األلوان بصورة تجعل تصميم الخريطة متوازن

ي الخريطة سكان في . الظاھرات الممثلة عل ع ال ل توزي ة تمث ال فالخريطة التالي ي سبيل المث فعل
ط ون األخضر فق . المناطق اإلدارية للمملكة العربية السعودية، وقد تم استخدام درجات متعددة لل

ينإن ين  الع ة ب ز و التفرق ستطيع التميي شرية ال ت ا ٨-٦ الب ون، مم ن نفس الل ة م  درجات مختلف
  . يجعل عملية اإلدراك البصري و تفسير ھذه الخريطة عملية صعبة للغاية

  

  
  

   لأللوان في الخرائطئنموذج لالستخدام السي) ٢٠-٢(شكل 
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ةالتفاصيل المكانية والمعلومات (يتم رسم الظاھرات الجغرافية  ر المكاني ي الخريطة من ) غي عل
  : صور٣خالل 

  
 النقطة  
 الخط  
 المضلع  

  
ار  ل البح ضا تمثي سعودية وأي ة ال ة العربي ة للمملك اطق اإلداري ل المن م تمثي الي ت شكل الت ي ال ف
اط،  تخدام النق ارات باس ذلك المط ة وك سية بالمملك دن الرئي ل الم م تمثي ضلعات، وت تخدام الم باس

  . المملكة باستخدام الخطوطوتمثيل الطرق الرئيسية ب
  

  
  أنواع المظاھر الجغرافية علي الخريطة) ٢١-٢(شكل 

  
ي وبناءا علي ذلك التمثيل للظاھرات  واع ٣فأن الرموز المستخدمة في الخرائط تنقسم أيضا إل  أن

  :من الرموز
  

 أو المكانيةالرموز النقطية   
 الرموز الخطية  
 الرموز المساحية 

  
ذه األن ن ھ وع م ل ن ي ك ة وف وز النوعي رعين للرم سمين ف د ق سية يوج وع )واع الرئي ل ن لتمثي

  ). لتمثيل نوع و حجم أو قيمة الظاھرة(والرموز الكمية ) الظاھرة
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  أنواع الرموز علي الخرائط) ٢٢-٢(شكل 
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  :الرموز النقطية أو الموضعية ١-٤-٢-٢
  

  . رموز كمية رموز نوعية أوإماتتكون من مجموعتين فھي 
  

  : النوعيةالرموز النقطية أو الموضعية: أوال
  

  : عدة أنواع فرعيةإليتنقسم 
  
  :الرموز الھندسية) أ(
  

ين و  ستطيل و المثلث و المع ع و الم دائرة و المرب ل النقطة و ال ية صغيرة مث ھي أشكال ھندس
ي الخريطة... متوازي األضالع  ا يمكن تغيي. الخ تحدد موقع الظاھرة عل وان كل رمز كم ر أل

أن حجم الرمز . للحصول علي رموز موضعية أخري ة ف وفي حالة  الخرائط الموضوعية الكمي
ك  ان ذل سكان ك ع ال دائرة في خرائط توزي يكون داال علي قيمة الظاھرة، فمثال كلما كبر حجم ال

  .داال علي زيادة عدد سكان ھذه المنطقة الجغرافية
  

  
  

  يةرموز موضعية ھندس) ٢٣-٢(شكل 
  
  :تصويريةالرموز ال) ب(
  

ستخدم  وع من الرموز م عبارة عن صور صغيرة لنوع الظاھرات التي ترمز لھا، إال أن ھذا الن
  .فقط في الخرائط السياحية والتعليمية

  

  
  

  رموز تصويرية) ٢٤-٢(شكل 
  
  :الحروف األبجديةرموز ) ج(
  

ن مواضع و نوع الظاھرات التي تمثل علي الخرائط لتبي) عربية أو انجليزية(عبارة عن حروف 
ر .  للداللة علي موقع مستشفيHتمثلھا، مثل استخدام حرف  أيضا فأن ھذا النوع من الرموز غي

  .مستحب في الخرائط الجغرافية و الھندسية بصفة عامة
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  :التعبيريةالرموز ) د(
  

ل للتعبير تعبر عن التي ترمز لھا بصورة فنية، مثل رسم صورة جم) صغيرة(عبارة عن رسوم 
اطق المراعي رائط . عن من ي الخ وز ف ن الرم وع م ذا الن تخدام ھ ستحب اس ر الم ن غي ضا م أي
  .الجغرافية و الھندسية

  
  : الكميةالرموز النقطية أو الموضعية: ثانيا

  
  :نوعين رئيسين ھما رموز النقطة و الرموز النسبيةتتكون من 

  
  :رموز النقطة) أ(
  

اءا يتم استخدام رمز النقطة للتعب ير عن قيمة محددة للظاھرة المطلوب تمثيلھا علي الخريطة، وبن
ي  علي قيمة الظاھرة في منطقة معينة يتم حساب عدد النقاط التي ستوضع داخل ھذه المساحة عل

ة . الخريطة ة المكرم ة مك اء مدين سكان في أحي فمثال عند استخدام رموز النقاط في تمثيل عدد ال
ت ا النقطة الواحدة فأننا نحدد القيمة التي س ثال (عبر عنھ يكن م سمة ٢٠ول سم عدد )ألف ن م نق ، ث

ر عن  اط التي تعب ة النقطة الواحدة فنحسب عدد النق ي قيم ة عل اء المدين سكان كل حي من أحي
  .سكان كل حي وھذا النوع من الخرائط يسمي خرائط النقاط أو خرائط الكثافة

  

  
  

   الكثافةنموذج لخرائط النقاط أو خرائط) ٢٥-٢(شكل 
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٤٠

  :النسبيةرموز ال) ب( 
  

ة الظاھرة باستخدام الرموز الموضعية الھندسية  ر عن قيم في ھذا النوع من الخرائط يتم التعبي
ين ) الخ... الدائرة و المربع و المثلث و المستطيل ( ة ب رات الكمي بصورة نسبية للداللة عن التغي

ر عن عدد سكان مح. مفردات الظاھرة ثال يمكن التعبي ة فم ة اإلداري ة المكرم ة مك افظات منطق
ل  ي ك سكان ف دد ال سبية لع ة الن ن القيم را ع ود معب ول العم ون ط ث يك دة بحي تخدام األعم باس

ر . محافظة ا كب أيضا يمكن استخدام رمز الدائرة لتمثيل عدد السكان بحيث يكبر حجم الدائرة كلم
رات تعطي طريقة الرموز النسبية صورة . عدد السكان في كل محافظة ارئ عن التغي سريعة للق

اني  اين أو االختالف المك ع ) الجغرافي(النسبية لقيمة الظاھرة الممثلة علي الخريطة و التب لتوزي
  . ھذه الظاھرة

  

 
  

  نموذج لخرائط األعمدة النسبية) ٢٦-٢(شكل 
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  نموذج لخرائط الدوائر النسبية) ٢٧-٢(شكل 
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  :خطيةالرموز ال ٢-٤-٢-٢
  
ار و تس ل األنھ ة مث تخدم الرموز الخطية للتعبير عن الظاھرات التي لھا امتداد طولي في الطبيع

اق و الحدود  الطرق و الشوارع و شبكات المياه و الصرف الصحي وخطوط نقل البترول واألنف
ة  دود اإلداري سياسية والح خ...ال اھرات . ال ن الظ ر ع ة للتعبي وز الخطي تخدام الرم ة اس ي حال ف

أن سمك الكمية ر سمك الخطوط ) عرض( ف ال يمكن تغيي ة الظاھرة، فكمث ي قيم دل عل الخط ي
ين الطرق  ة ب ذلك يمكن التفرق ل سمك الخط عرض الطريق وب المعبرة عن الطرق بحيث يمث

ة شوارع الداخلي ضا . السريعة و الطرق العادية و ال وان استخديمكن اأي ددة م األل للحصول المتع
  . المرسوم علي الخريطةس الخطعلي رموز خطية جديدة لنف

  

  
  

  رموز خطية) ٢٨-٢(شكل 
  
  :مساحيةالرموز ال ٣-٤-٢-٢
  

ر عن  ساحية للتعبي وز الم ستخدم الرم ة ت وع وكمي ة ن ي الخريط ساحة عل ا م ي لھ اھرات الت الظ
ة( ي الطبيع ضا ف ل ) وأي اءمث ي و األحي اطق الرع سبخات ومن زارع وال ة و الم ل المدين  داخ

سكنيةالمناطق الصناعية و خ... ال ي . ال ئ المضلع المرسوم عل ي مل ساحية عل د الرموز الم تعتم
  . الخريطة برمز معين يعبر عن ھذا النوع من الظاھرات

  
يال  ة تمث ل الظاھرات المكاني اعند تمثي ساحية نوعي دة طرق للرموز الم اك ع ي الخرائط فھن  عل

  :منھا
  طريقة التظليل أو الظالل(رموز مساحية نوعية خطية.(  
 موز مساحية نوعية تعتمد علي األلوانر.  
 رموز مساحية نوعية نقطية.  
 رموز مساحية نوعية تستخدم األشكال الھندسية.  
 رموز مساحية نوعية تعبيرية. 

 

  
  

  رموز مساحية نوعية) ٢٩-٢(شكل 
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  نموذج لطريقة التمثيل النوعي باستخدام األلوان) ٣٠-٢(شكل 
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ساحية كميايل الظاھرات المكانية تمثيال أيضا عند تمث  علي الخرائط فھناك عدة طرق للرموز الم

  :منھا
  طريقة التظليل أو الظالل(رموز مساحية نوعية خطية.(  
 رموز مساحية نوعية تعتمد علي األلوان.  
 رموز مساحية نوعية نقطية.  
 رموز مساحية نوعية تستخدم األشكال الھندسية.  

  

  
  

   لطريقة التمثيل الكمي باستخدام األلواننموذج) ٣١-٢(شكل 
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  نموذج لطريقة التمثيل الكمي باستخدام الظالل) ٣٢-٢(شكل 
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   مفتاح الخريطةنماذج بعض ٤-٤-٢-٢
  

اتيح قياسية للخرائط  ة بوضع و تصميم مف تقوم الجھات المسئولة عن إنتاج الخرائط في كل دول
ة . و مقياس رسمھاطبقا لنوع الخريطة  قد تختلف الرموز المستخدمة في مفتاح الخريطة من دول

ة صمم الخريط رة م ن خب د م ية تزي اذج القياس ذه النم ن ھ تفادة م رى، إال أن االس كال . ألخ األش
ة  ة العربي ة و المملك ة مصر العربي ن جمھوري ي كال م رائط ف اتيح الخ اذج لمف ة تعطي نم التالي

  .دة األمريكية والواليات المتحالسعودية
  
  

  

  
  

  نموذج لمفتاح الخريطة المليونية في السعودية) ٣٣-٢(شكل 
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   في السعودية٥٠،٠٠٠ : ١نموذج لمفتاح الخريطة الطبوغرافية مقياس رسم ) ٣٤-٢(شكل 
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  عودية في الس ٤،٠٠٠،٠٠٠ : ١ مقياس رسم عامةنموذج لمفتاح الخريطة ال) ٣٥-٢(شكل 
  
  

  
 

   في السعودية٢٥٠،٠٠٠ : ١ مقياس رسم عامةنموذج لمفتاح الخريطة ال) ٣٦-٢(شكل 
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  مصر في ٢٠٠،٠٠٠ : ١ مقياس رسم عامةنموذج لمفتاح الخريطة ال) ٣٧-٢(شكل 
  
  

  
  

 في ٥٠٠،٠٠٠ : ١نموذج لمفتاح الخريطة الجيولوجية مقياس رسم ) ٣٨-٢(شكل 
  السعودية
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   في مصر٥٠٠٠ : ١نموذج لمفتاح الخريطة التفصيلية مقياس رسم ) ٣٩-٢(شكل 
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   في أمريكا٢٥،٠٠٠ : ١نموذج لمفتاح الخريطة الطبوغرافية مقياس رسم ) ٤٠-٢(شكل 
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٥٢

ا  وان في خرائط استعماالت األراضي كم تقدم جامعة ميتشجان األمريكية مقترحا الستخدام األل
  : الجدول و الشكل التاليينفي
  

  اللون  استخدام األراضي
  األصفر  االستخدامات السكنية

  البرتقالي  )التجارية و الحكومية(االستخدامات التجارية و الخدمات 
  األحمر  االستخدامات الصناعية

  األسود  خدمات المواصالت والنقل
  البني   ومناطق االستخراجاآلبار

  األرجواني  يةفيھالمناطق المفتوحة و التر
  األخضر الفاتح  المناطق الزراعية

  األبيض  المراعي
  األخضر  الغابات

  األخضر الداكن  الصنوبريات
  األزرق  )بحيرات و خزانات و سدود(المناطق المائية 

  األزرق الفاتح  المناطق المبللة بالمياه 
  البيج  األراضي القاحلة والكثبان الرملية

  

  
  

   لمفتاح خريطة استعماالت األراضي في أمريكا نموذج) ٤١-٢(شكل 
  )نموذج جامعة ميتشجان(
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   شبكة اإلحداثيات٥-٢-٢
  

ع الجغرافي تعد شبكة اإلحداثيات من أھم أساسيات الخرائط  اني(فھي التي تحدد الموق ) أو المك
تنتاج وحسابلمعالم الخريطة، و  ضا يمكن اس اس رسم منھا يمكن استنتاج اتجاه الشمال وأي  مقي

  ). إن لم يكونا ظاھرين عليھا(الخريطة 
  

  :  المستخدمة في الخرائطاإلحداثياتتوجد ثالثة أنواع من 
  
   الجغرافية وتتكون من خطوط الطول و دوائر العرض اإلحداثيات) أ(
   أو س ، صX,Y المترية اإلحداثيات المسقطة أو اإلحداثيات) ب(
دة مربعات تأخذ إليم الخريطة التعليمية وھي تقسي اإلحداثيات) ج( ا األعم  أسماء الحروف بينم

م  ي الخريطة أس ام بحيث يكون عل م(تأخذ الصفوف أرق ع كل ) حرف و رق دد موق يح
ة ي الخريط ع عل ذا . مرب ن ھ د م وع ال يع داثياتالن ية، اإلح ة أو الھندس ا الجغرافي  إنم

  .  مبسطة للخرائط السياحية و التعليميةكإحداثياتيستخدم فقط 
  

  
  

  اإلحداثيات التعليمية) ٤٢-٢(شكل 
  

م  واع و نظ دد أن ة و تع را ألھمي داثياتنظ سيتم اإلح رائط ف ي الخ ة و ف ي الطبيع ستخدمة ف  الم
  . شرحھا بالتفصيل في الفصل القادم
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٥٤

  الخرائط في مصر و السعوديةترتيب  نظم ٣-٢
  
  الخرائط في مصرترتيب  نظم ١-٣-٢
  

ة األساسية في جمھورية مصر العربي ة الحكومي ة للمساحة ھي الجھ ة تعد الھيئة المصرية العام
اج رائطإلنت صيلية   الخ ة و التف ة و الطبوغرافي اء الجغرافي ة أنح م ولكاف اييس الرس ة مق بكاف

ة و خاصة (األخرى بعض الجھات كما توجد. الجمھورية واع الخرائط) حكومي تج بعض أن  تن
ة ي الجمھوري ددة ف اطق مح ا علمن ساحة الجيول، منھ ة للم ة العام ال الھيئ بيل المث ي س ة و ل وجي

  . المشروعات التعدينية التي تنتج الخرائط الجيولوجية لمصر
  
  :  والمتوسطةالخرائط ذات مقاييس الرسم الصغيرة) أ(
  

اس رسم  .١ ي لوحة ٢،٠٠٠،٠٠٠ : ١رسمت الخريطة األساسية لمصر بمقي  وطبعت عل
اورة  دول المج ل مصر و ال دة تمث ن واح سية م ة الرئي الم الجغرافي ا المع ر بھ ا وتظھ لھ

 . أنھار و جبال وأيضا التقسيم اإلداري لمصر
 

والتي ) ١،٠٠٠،٠٠٠ : ١مقياس رسم (تغطي مصر ستة خرائط من الخرائط المليونية  .٢
ر العرض٤ درجات من خطوط الطول و ٦تغطي الخريطة الواحدة  .  درجات من دوائ

 :المعالم الجغرافية بھا فجاءت أسماء الخرائطسميت ھذه الخرائط بأسماء أھم 
  NH35   اإلسكندرية  - أ
  NG35     الداخلة  - ب
  NF35   العوينات  - ت
  NH36     القاھرة  - ث
  NG36     أسوان  - ج
  NF36   وادي حلفا  - ح

ة  ة بأسم مك أما الجزء الجنوبي الشرقي من مصر فيظھر في الخريطة المليونية المعروف
  . المكرمة

  
ي ور ة عل ة مليوني ل خريط ع ك ا تطب غ أبعادھ ة تبل رقا و ٥٩ق نتيمتر ش نتيمتر ٤٥ س  س

  . شماال
  

 :وان المستخدمة في ھذه الخرائط تتكون منلطبقا للمواصفات العالمية فأن األ
 المدن و السكك الحديدية: اللون األسود 
 الطرق: اللون األحمر 
 الترع و الوديان وحدود البحار وتدرج األعماق: اللون األزرق. 
 متر١٠٠٠ إلي ٥٠٠ريس األرض ذات االرتفاعات من تضا: اللون البني . 
 متر٢٠٠تضاريس األرض ذات االرتفاعات من صفر إلي : اللون األخضر . 
 متر٥٠٠ إلي ٢٠٠تضاريس األرض ذات االرتفاعات من : اللون األصفر . 

  
اس رسم ٢١تغطي مصر  .٣  والتي تغطي ٥٠٠،٠٠٠ : ١ خريطة من الخرائط ذات مقي

 .  درجة من دوائر العرض٢رجات من خطوط الطول و  د٣الخريطة الواحدة 
  أركان، ويكتب رقم الخريطة المليونية ويتبعه من ٤تقسم الخريطة المليونية إلي 

فمثال خريطة القاھرة المليونية أسمھا . جھة اليمين أسم الربع الواقع به الخريطة
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NH36 الشمال الشرقي  :  أركان٤ فيتم تقسيمھا إليNHربي  و الشمال الغNW 
 ٥٠٠،٠٠٠ : ١، وتأخذ خرائط  SW والجنوب الغربي SEو الجنوب الشرقي 

ام  ة أرق ذه المنطق ي ھ ريش (NH36-NEف اھرة (NH36-NWو ) الع و ) الق
NH36-SE) الطور ( وNH36-SW) المنيا.( 

 ا فجاءت أسماء الخرائط ة بھ الم الجغرافي م المع : سميت ھذه الخرائط بأسماء أھ
ة، سيوة، العريش، القاھرة، اإل سكندرية، السلوم، الطور، المنيا، الواحات البحري

ة،  وان، الداخل م، أس ي عل ود، مرس خرة العم رة، ص يوط، الفراف ة، أس الغردق
 . الرقوبة، حاليب، برنيس، السد العالي، بئر طرفاوي، جبل أركنو

  
اس رسم ٨٠تغطي مصر  .٤  والتي تغطي ٢٥٠،٠٠٠ : ١ خريطة من الخرائط ذات مقي

لم تكتمل .  درجة من دوائر العرض١ درجة من خطوط الطول و ١.٥الواحدة الخريطة 
ضا في  اح أي ا بعضھا مت ا بينم اح ورقي ا مت بعض منھ ة، وال ذه الخرائط للجمھوري كل ھ

 .صورة رقمية
  
  

  
  

  الخرائط المليونية في مصردليل ) ٤٣-٢(شكل 
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   في مصر٥٠٠،٠٠٠ : ١خرائط دليل ) ٤٤-٢(شكل 
  

  
  

   في مصر٢٥٠،٠٠٠ : ١خرائط دليل ) ٤٥-٢(شكل 
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م  .٥ اس رس رائط مصر ذات مقي د بعض الخ ة ١٠٠،٠٠٠ : ١توج ي تغطي الخريط  والت
ر العرض٤٠ دقيقة من خطوط الطول و ٣٠الواحدة  ة من دوائ ذه .  دقيق اح من ھ والمت

ى  وب مصر حت دلتا و محافظات جن ي ال ة ف ا يغطي األراضي الزراعي و م رائط ھ الخ
 .أسيوط

  
 والتي تغطي ٥٠،٠٠٠ : ١ خريطة من الخرائط ذات مقياس رسم ١٥٣١ر تغطي مص .٦

ر العرض ١٥ دقيقة من خطوط الطول و ١٥الخريطة الواحدة  ة من دوائ جوالي ( دقيق
 ).  كيلومتر شماال٢٧ كيلومتر شرقا و ٢٥

  والي ى اآلن ح ا حت اح منھ ة، والمت رائط للجمھوري ذه الخ ل ھ ل ك م تكتم  ٤٤٥ل
  .بحري و الوجه القبلي و الصحراء الشرقيةخريطة تشمل الوجه ال

  سنتيمتر٥٥ × ٥١تبلغ أبعاد الخريطة الواحدة  . 
  بعدة ألوان تتكون من٥٠،٠٠٠ : ١تطبع خرائط : 

o للمعالم الحضرية: األسود 
o للطرق والمدن و القرى: األحمر 
o الترع و البرك و المصارف والبحيرات: األزرق 
o لخطوط الكنتور: البني 
o اضي الزراعيةلألر: األخضر 

 تحتوي ھذه الخرائط علي المعالم الجغرافية التالية : 
o خطوط الكنتور و نقاط االرتفاع و نقاط الثوابت األرضية: التضاريس 
o الطرق و السكك الحديدية و الكباري و االتفاق: النقل 
o  صناعية اجم و المحاجر(المعالم ال سكنية و الحدود ) المن و التجمعات ال

 لمحافظات و حدود المراكز  السياسية وحدود ا
o ي ة و األراض ي المزروع صلحة و األراض جار المست ات األش  ومحط

 الصرف و معالجة المياه
o التاريخيةاألماكن  
o و العيون المائيةاألنھار و البحيرات والسدود و اآلبار: مياهال  
o ق اء : المراف والت الكھرب وط ومح الي(خط ضغط الع وط ) ال وخط

 التليفونات و الغاز
 ن نظام ترقيم ھذه الخرائط كاآلتييتكو : 

o  ٢٥٠،٠٠٠ : ١ خريطة مقياس رسمھا ١٦تقسم الخريطة المليونية إلي 
 NH36-M:  ، مثالP إلي Aوترقم بالحروف االنجليزية الكبيرة من 

o  ي ٢٥٠،٠٠٠ : ١تقسم كل خريطة رقم ١٠٠،٠٠٠ : ١ خرائط ٦ إل  ت
  NH36-M2 ، مثال ٦ إلي ١باألرقام من 

o ل خريط سم ك ي ١٠٠،٠٠٠ : ١ة تق رائط ٤ إل رقم ٥٠،٠٠٠ : ١ خ  ت
  NH36-M2a ، مثال d إلي aبالحروف االنجليزية الصغيرة من 

  ذه الخرائط ر لألراضي الصحراوية و ١٠يكون الفاصل الكنتوري في ھ  ١ مت
 .  متر في األراضي الزراعية
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   في مصر٥٠،٠٠٠ : ١مثال لترقيم الخرائط ) ٤٦-٢(شكل 
  

 
 

   في مصر٥٠،٠٠٠ : ١جزء من دليل خرائط  )٤٧-٢(شكل 
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اس رسم ٤٩١متاح في مصر  .٧  والتي ٢٥،٠٠٠ : ١ خريطة فقط من الخرائط ذات مقي
دة  ة الواح ي الخريط رقا و ١٥تغط ومتر ش ي األراضي ١٠ كيل ماال، تغط ومتر ش  كيل

ذ(الزراعية لوادي النيل من شمال الدلتا حتى أسوان جنوبا  اس من  أوقف العمل بھذا المقي
 ). م١٩٦٧عام 
  سنتيمتر٤٠ × ٦٠تبلغ أبعاد الخريطة الواحدة  . 
  بعدة ألوان تتكون من٢٥،٠٠٠ : ١تطبع خرائط : 

o للمعالم الحضرية: األسود 
o للطرق والمدن و القرى: األحمر 
o الترع و البرك و المصارف والبحيرات: األزرق 
o لخطوط الكنتور ونقاط االرتفاعات: البني 
o عيةلألراضي الزرا: األخضر 
o للمساحات والمناطق السكنية: الرمادي 
o لمناطق الرمال: البني الفاتح 

  داثيات ن اإلح ران ع ام يعب سط و مق ن ب رائط م ذه الخ رقيم ھ ام ت ون نظ يتك
داث: الكيلومترية للركن الجنوبي الغربي للخريطة ة االح سط  ھو قيم  ييكون الب

ة ا و قيم ام ھ ون المق ا يك ومترات بينم شرات الكيل شمالي بع شرقي ال داثي ال الح
الكيلومترات ال.  ب داثيات : مث ة ذات اإلح ي(الخريط وبي الغرب ركن الجن ) ال

 . ٩٤/٥٥٥ كيلومتر يكون رقمھا ٩٤٠، ٥٥٥
 

  
  

   لشمال الدلتا في مصر٢٥،٠٠٠ : ١جزء من دليل خرائط ) ٤٨-٢(شكل 
  

  
  

   في مصر٢٥،٠٠٠ : ١مثال لجزء من خريطة ) ٤٩-٢(شكل 
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   في مصر٢٥،٠٠٠ : ١قيم خرائط مثال لتر) ٥٠-٢(شكل 

  
  : كبيرةالخرائط ذات مقاييس الرسم ال) ب(
  

  : كما في الجدول التاليتغطي المناطق المعمورة من مصر عدة أنواع من الخرائط التفصيلية
  

طول المنطقة   نوع الخريطة  مقياس الرسم
  بالكيلومتر

عرض المنطقة 
  بالكيلومتر

  ٤  ٦  تفصيلية  ١٠،٠٠٠ : ١
  ٢  ٣  تفصيلية  ٥،٠٠٠ : ١
  ١  ١.٥  )المناطق الزراعية(فك الزمام   ٢٥٠٠ : ١
٠.٤  ٠.٦  ١٠٠٠ : ١  
٥٠٠ : ١  

  )داخل المدن(تفريد مدن 
٠.٢  ٠.٣  

  

  
  

   لشمال الدلتا في مصر١٠،٠٠٠ : ١جزء من دليل خرائط ) ٥١-٢(شكل 
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   لمحافظة سوھاج في مصر٢٥٠٠ : ١جزء من دليل خرائط ) ٥٢-٢(شكل 
  

  
  

   في مصر٢٥٠٠ : ١مثال لجزء من خريطة ) ٥٣-٢(شكل 
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  الخرائط في السعوديةترتيب  نظم ٢-٣-٢
  

د  ة ل اإلدارةتع رائط العام ة للخ ات المنتج ر الجھ ران أكب دفاع الطي وزارة ال سكرية ب ساحة الع لم
سعودية ة ال ة العربي ي المملك ة ف ة . الجغرافي ات الحكومي ا قامت بعض الجھ رىكم اج األخ  بإنت

 وكالة –ط الطبوغرافية لبعض مناطق المملكة مثل وزارة الشئون البلدية و القروية بعض الخرائ
دن، و  ةإدارةالوزارة لتخطيط الم روة المعدني رول و الث وزارة البت ة ب وم .  المساحة الجوي ا تق كم

اجھيئة سعودية بإنت ة ال ة الخ المساحة الجيولوجي ة في المملك د أ. رائط الجيولوجي وم معھ ضا يق ي
رىلحرمين الشريفين ألبحاث الحج و العمرة بجامعة أم خادم ا نويا الق اج س  خرائط للمشاعر بإنت

ات(المقدسة  ة و عرف ة) مني و مزدلف ة المكرم ة مك ة . بمدين شركات األھلي ذلك توجد بعض ال ك
ة سواء خرائط مطبوعة الكبرىالتي تنتج بعض خرائط المدن ) مثل شركة الفارسي(  في المملك

  . CD علي أو خرائط رقمية
  

ا  .١ ك الخريطة التي أنتجتھ سعودية ھي تل تعد أحدث الخرائط الجغرافية للمملكة العربية ال
م اإلدارة اس رس ران بمقي دفاع و الطي وزارة ال سكرية ب ساحة الع ة للم  : ١ العام

ة مع .  م٢٠١١/  ھـ ١٤٣٢ في عام ٤،٠٠٠،٠٠٠ تغطي الخريطة كامل حدود المملك
سية الدول المجاورة وتظھر بھا  دن و طرق رئي ة من م ة للمملك الم الطبوغرافي م المع أھ

ي  افة إل سية باإلض ة الرئي ة واألودي دود الدولي ة و الح اطق الزراعي ارات والمن والمط
  . تضاريس األرض

  
سعودية  .٢ ة ال ة العربي ي المملك ي تغط ة الت ة المليوني رائط الطبوغرافي دد الخ غ ع  ٢٣يبل

 ١٦ درجة شرقا وبين دائرتي عرض ٥٨  و٣٤خريطة تغطي المنطقة بين خطي طول 
ماال٣٢و  ة ش دد .  درج دة ع ة الواح ن خطوط الطول و ٣تغطي الخريط  ٤ درجات م

ر العرض ن دوائ ات م ن . درج دأ م ام تب رائط بأرق رقيم الخ تم ت ي ١وي و ٢٣ إل ا ھ  كم
  . موضح بالشكل التالي

  
سعود .٣ ة ال ة العربي اس رسم يبلغ عدد الخرائط الطبوغرافية التي تغطي المملك  : ١ية بمقي

دد ٥٠٠،٠٠٠ ة٤٣ ع دة .  خريط ة الواح ي الخريط ي تغط وط ٣والت ن خط ات م  درج
 .  درجة من دوائر العرض٢الطول و 

  أركان، ويكتب رقم الخريطة المليونية ويتبعه من ٤تقسم الخريطة المليونية إلي 
ة ه الخريط ع ب ع الواق م الرب ين أس ة اليم ة الم. جھ ة المليوني ثال الخريط سماة فم

NH37 الشمال الشرقي  :  أركان٤ فيتم تقسيمھا إليNH و الشمال الغربي NW 
 ٥٠٠،٠٠٠ : ١، وتأخذ خرائط  SW والجنوب الغربي SEو الجنوب الشرقي 

ام  ة أرق ذه المنطق ي ھ ر (NH37-NEف ات (NH37-NWو ) عرع و ) القري
NH37-SE) الجوف ( وNH37-SW) تبوك.( 

  م ا فجاءت أسماء الخرائط سميت ھذه الخرائط بأسماء أھ ة بھ الم الجغرافي المع
ا، : علي سبيل المثال ل، أبھ وك، الجوف، حائ ة، تب ة المكرم المدينة المنورة، مك

 . الرياض
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  دليل الخرائط المليونية في المملكة) ٥٤-٢(شكل 
  

  
  

   في المملكة٥٠٠،٠٠٠ : ١دليل الخرائط ذات مقياس الرسم ) ٥٥-٢(شكل 
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اس رسم يبلغ عدد ال .٤ سعودية بمقي ة ال ة العربي  : ١خرائط الطبوغرافية التي تغطي المملك
 درجات من خطوط ١.٥والتي تغطي الخريطة الواحدة .  خريطة١٥٥ عدد ٢٥٠،٠٠٠

 .  درجة من دوائر العرض١الطول و 
  وترقم الخرائط ٢٥٠،٠٠٠: ١ خريطة بمقياس ١٦تقسم الخريطة المليونية إلي 

ن  ي ١م ن ١٦ إل دءا م ن  ب ة وم ة المليوني ن الخريط ي م شمالي الغرب ركن ال ال
م . الغرب إلي الشرق ين رق ة اليم ه من جھ ة ويتبع ويكتب رقم الخريطة المليوني

ة ة . الخريط ثال الخريط م ٢٥٠،٠٠٠ : ١م ي رق اض ھ ة الري ا مدين ي بھ  الت
NG38-16 . 

  
 درجة ٠.٥نغطي الواحدة ( ١٠٠،٠٠٠ : ١لم تنتج خرائط طبوغرافية ذات مقياس رسم  .٥

ا إال، ) درجة من دوائر العرض٠.٥من خطوط الطول و  اد أسلوب لترقيمھ  أنه تم اعتم
داثياتتسمي كل خريطة ). ٥٠،٠٠٠ : ١تعتمد عليه أرقام خرائط ( وبي بإح ركن الجن  ال

م ي١ × ١الغربي للمربع الممتد  ع  درجة وتقع به الخريطة، ث سم كل مرب يق سام ٤ إل  أق
ة عقرب ٤ إلي ١ من باألرقامتسمي  اه حرك شرقي وفي اتج شمالي ال ع ال دءا من الرب  ب

رقم  ذا ال م يضاف ھ ساعة، ث وبيال ي االحداثي الجن عإل ة .  الغربي للمرب ع مدين ثال تق فم
 ٤٦ درجة شماال و خط طول ٢٤ عند دائرة عرض إحداثياتهالرياض في المربع الذي 

ع ي ال4624: درجة شرقا، ويكتب ھذا المرب رة العرض  أي درجة الطول عل سار ودائ ي
ع . علي اليمين يوعند تقسيم ھذا المرب ع ٤ إل تقع في المرب ة الرياض س أن مدين سام ف  أق

اس الرسم ) ٢أي المربع رقم (الجنوبي الشرقي   ١وبالتالي فأن خريطة الرياض من مقي
 . 2-4624 يكون أسمھا ١٠٠،٠٠٠: 

  
ي تغطي الخريطة الواحدة  ، والت٥٠،٠٠٠ : ١الخرائط الطبوغرافية ذات مقياس الرسم  .٦

 .  دقيقة من دوائر العرض١٥ دقيقة من خطوط الطول و ١٥
  ة سم الخريط ي  ١٠٠،٠٠٠ : ١تق ر٤إل اس ائط خ رقم ٥٠،٠٠٠: ١ بمقي  وت

وفي اتجاه حركة عقارب   بدءا من الركن الشمالي الشرقي٤ إلي ١الخرائط من 
ثال . ١٠٠،٠٠٠ : ١يضاف ھذا الرقم إلي أسم الخريطة و. الساعة ة م ع مدين تق

ع  ي المرب اض ف ثالري ي (الثال وبي الغرب ة ) الجن سام الخريط ن أق  : ١م
م ١٠٠،٠٠٠ اس رس ن مقي اض م ة الري م خريط ون أس الي فيك  : ١ وبالت
 . 23-4624 ھو ٥٠،٠٠٠
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   في المملكة٢٥٠،٠٠٠ : ١دليل الخرائط ذات مقياس الرسم ) ٥٦-٢(شكل 
  

  
  

   في المملكة٥٠،٠٠٠ : ١لخرائط ذات مقياس الرسم دليل ا) ٥٧-٢(شكل 
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   في المملكة٥٠،٠٠٠ : ١مثال لترقيم الخرائط ذات مقياس الرسم ) ٥٨-٢(شكل 
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  :اآلتي في المملكة ٥٠،٠٠٠ : ١أھم ما يميز الخريطة الطبوغرافية 
  

  متر في اتجاه الشمال سنتي٥٥ سنتيمتر في اتجاه الشرق و ٥٠أبعاد الخريطة.  
  كيلومتر مربع من األرض٦٩٣تغطي الخريطة تقريبا .  
  علي الخريطةإطارانيوجد :  

o ر العرض، أي ٥ الداخلي به تدريج كل اإلطار  دقائق من خطوط الطول و دوائ
  . دقائق٥ مربعات فلكية طول ضلع المربع الواحد ٩أن الخريطة تحتوي علي 

o ار ه اإلط ر علي ارجي وتظھ داثياتاإل الخ ومترات ح ب الكيل ة، وتكت  الكيلومتري
ل  ة ك ا تكتب ١٠الكامل ومتر بينم اد كيل ل آح ط ك ومترات فق  ٢ و عشرات الكيل

  . كيلومتر
  داثي سمي االح ه الم ي يمين ا، وعل وي منھ زء العل ي وسط الج ة ف وان الخريط ب عن يكت

  . باللغة العربية وعلي يساره المسمي االحداثي باللغة االنجليزية
 ي وسط يس ف دقيق ويق م الخطي ال اس الرس د مقي ن الخريطة يوج سفلي م ي الجزء ال  إل

ومترات  ه صحيحةكيل ر١٠٠ و دقت م .  مت اس رس ضا مقي د أي ا يوج ركم يس آخ ي بق  إل
  .  ياردة٥٠٠أميال صحيحة و دقته 

  ات عن االتجاھات ات(علي يمين مقياس الرسم بيان سية ) االنحراف ة والمغناطي الجغرافي
ا واتجاھه) زاوية االختالف(ا والعالقة بينھم سنوي لھ ر ال ة التغي اريخ رصدھا وقيم  .وت

وأيضا مرجع )  علي اليبسويد ھايفوردUTM(كما توجد معلومات عن المسقط المستخدم 
سية  شبكة الجيودي د (ال ين العب ية ) ١٩٧٠ع اد الرأس ع األبع و متوسط سطح (ومرج وھ
  ).البحر عند مدينة جدة

 م يو اس الرس سار مقي ي ي ل اللوحات عل رقيم اللوحات و دلي ام ت م تخطيطي لنظ د رس ج
  .المجاورة

 ذ اح الخريطة وال ين الخريطة يوجد مفت ة بمصطلحايعلي يم  و رموز ت يتضمن قائم
 .الظواھر الجغرافية الطبيعية والبشرية الظاھرة في الخريطة

  رة(الفاصل غ ) أو الفت ة تبل ات الصحيحة٢٠الكنتوري ور المئ ر، ويرسم خط كنت  من  مت
 . األمتار بخط أكثر سمكا

 تتكون ألوان الظاھرات الجغرافية علي الخريطة من: 
o اللون البني: الكثبان الرملية 
o  اللون األزرق): مجاري األودية و البرك و السبخات(الظواھر المائية 
o اللون األخضر : المناطق الزراعية 
o اللون األحمر: المناطق السكنية و الطرق . 

  طرق علي الخريطة كالتاليتظھر تصنيفات ال: 
o أحمرخط سميك متصل: الطرق الرئيسية  
o أحمرخط مقطع رفيع: الطرق الثانوية  
o خط مقطع رفيع أسود: المدقات والدروب الصحراوية 
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   في المملكة ٥٠،٠٠٠ : ١خريطة جزاء من مثال أل) ٥٩-٢(شكل 
  )جزء من مدينة مكة المكرمة(
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  الفصل الثالث
  

  علم المساحة و علم الخرائط
  

ي  شرية الموجودة عل ة و الب ع للمظاھر الطبيعي يمكن تعريف علم المساحة بأنه علم تحديد المواق
ة ) مطبوعة(أو تحت سطح األرض وتمثيل ھذه المظاھر علي خرائط تقليدية  باستخدام (أو رقمي

ين علمي المساح). الحاسب اآللي ساحية توجد عالقة وثيقة ب ة و الخرائط حيث أن القياسات الم
دخالت  ي م ة inputھ انع الخريط ي ص ب عل م فيج ن ث ة، وم داد الخريط  Mapmaker إع

  . والكارتوجرافي أن يلم بأساسيات وطرق و تقنيات العلوم المساحية للقياس علي سطح األرض
  
   المساحة علم القياس علي األرض١-٣
  

ي آالف م المساحة إل دماء المصريين ترجع بدايات عل ي أن ق دل عل ار ت سنين حيث وجدت آث  ال
ة )  ألف و خمسمائة عام قبل الميالد( ات الزراعي د الملكي اس و تحدي قد استخدموا المساحة في قي

ادة تثبيت  ضا في إع وذلك بھدف حساب مساحات األراضي الزراعية لتقدير الضرائب لھا ، وأي
وأستخدم المصريون القدماء أدوات .  لنھر النيلعالمات حدود الملكيات بعد حدوث فيضان عالي
شادي "وكان يطلق علي العاملين بالمساحة أسم . بسيطة لقياس المسافات و اخترعوا وحدات لھا

ل سافاتRope Stretchers" الحب اس الم ال في قي ستخدمون الحب انوا ي ا تثبت .   حيث ك كم
ي مصر  زة ف ات الجي ية ألھرام ساو(الخصائص الھندس ة و وخاصة ت ي أضالع األضالع بدق

د (وكذلك اختيار موقع معبد أبو سمبل في جنوب مصر ) التوجه الدقيق لجھة الشمال بحيث تتعام
يالده د م وم عي دا في ي ك تحدي ال المل ي وجه تمث شمس عل دماء كانت ) أشعة ال أن المصريين الق

عصر ما قام به العالم ومن أشھر التجارب المساحية في ذلك ال. لديھم خبرة جيدة بأعمال المساحة
ثنيس  ي أرسطوس ام - Eratosthenesاإلغريق ي ع ة ٢٠٠ ف ي مدين ا ف يالد تقريب ل الم  قب

تال ذلك .  بمحاولة حساب محيط األرض والتي كانت بداية علم المساحة الجيوديسية-اإلسكندرية 
سوية ويعت ه والت ل التوجي ساحة لعم زة الم ن أجھ دد م ان لع انيون والروم ار اليون الم ابتك ر الع ب

ا - قبل الميالد ١٢٠ في عام -  Heronاليوناني ھيرون  ذي حولھ  الرائد األول في المساحة وال
  .إلي علم متخصص يحتاج للدراسة و التدريب

  
سافات  اس الم زة قي ار أجھ تطور علم المساحة بدرجة ھائلة في القرن العشرين الميالدي مع ابتك

ةبالليزر وإطالق األقمار الصناعية واخت م المساحة . راع الحاسبات اآللي ات عل دد تطبيق ومع تع
ذا  ي ھ في المجاالت المدنية و العسكرية علي كافة تخصصاتھا بدأ البعض يطلق أسماء جديدة عل

اتكس  م الجيوم ل عل م مث ساحة Geomaticsالعل ين الم ل ب ن التكام امال ع را ش ون تعبي  ليك
ات .  ونظم المعلومات الجغرافيةاألرضية و المساحة الفضائية و االستشعار عن بعد ومن التعريف

الحديثة لعلم الجيوماتكس أنه العلم و الفن و التقنيات الخاصة بالطرق والوسائل المختلفة لقياس و 
ات  ذه المعلوم ع ھ ل م ألرض والتعام ي ل ائي و البيئ سطح الفيزي ات الخاصة بال ع المعلوم تجمي

اءة ت ع كف ة ذات إلنتاج خرائط متعددة األغراض مع رف ات المكاني دقيق و تحديث البيان ع و ت جمي
ع ضمان  ة م ات نظم المعلومات الجغرافي دة بيان ات داخل قاع ذه البيان د الجغرافي وإدارة ھ البع

  . تطورھا و استدامتھا
  

ث  ن حي تخدام أو م ال االس ث مج ن حي واء م ساحة س ات الم واع تطبيق سيمات ألن دة تق د ع توج
إال أن أقسام المساحة . الخ... حيث الجھاز المساحي المستخدم الھدف من العمل المساحي أو من 

  :األساسية ھي
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  :Terrestrial Surveyالمساحة األرضية ) أ(
  

زة  ي سطح األرض من خالل أجھ تشمل المساحة األرضية تطبيقات و قياسات علم المساحة عل
  :ساسيينموضوعة علي سطح األرض ، وتنقسم طبقا لطبيعة ھذه القياسات إلي نوعين أ

  
  :Geodetic Survey المساحة الجيوديسية ١-أ

  
ذي -في ھذا النوع من علوم المساحة يتم االعتماد علي الشكل الحقيقي شبه الكروي لألرض   وال

ستوي  ر م و شكل غي ساحة -ھ ي الم ستخدمة ف زة و طرق الحسابات الم د األجھ م تعتم ن ث   وم
ام دأ الھ ذا المب ي ھ سية عل تم ا. الجيودي ا ي ساحات غالب ل م ي تمثي سية ف ساحة الجيودي تخدام الم س

  .كبيرة من سطح األرض
  
  :Plane Survey المساحة المستوية ٢-أ

  
ة صغيرة من سطح األرض  ساحية في منطق ة(عند إجراء القياسات الم ومترات مربع دة كيل ) ع

ن تمثيل صغير يمك ذا الجزء ال افتراض أن ھ اء ب ألرض واالكتف ي ل شكل الحقيق ال ال ن إھم ه يمك
  . كمستوي ، ومن ھنا جاء أسم المساحة المستوية

  
رعين ي ف ستوية إل سم المساحة الم صيلية ) ١: (تنق والتي  Cadastral Surveyالمساحة التف

دين فقط  الطول (تھتم بتوضيح حدود الملكيات العامة و الخاصة ويكون ھذا التمثيل باستخدام بع
س) و العرض اد ، لكل ھدف ولذلك يسمي ھذا النوع من أق ة األبع ) ٢(ام المساحة بالمساحة ثنائي

د الثالث  Topographic Surveyالمساحة الطبوغرافية  اس البع اع أو (والتي تھتم بقي االرتف
اض اد) االنخف ة أبع ه من خالل ثالث تم تمثيل اع: لكل ھدف بحيث ي . الطول و العرض و االرتف

  .  ألبعادولذلك تسمي المساحة الطبوغرافية باسم المساحة ثالثية ا
  
  :Photogrammetryالمساحة التصويرية أو الجوية ) ب(

اميرات موضوعة في طائرات  تتكون المساحة الجوية من عمل قياسات من الصور الملتقطة بك
ي . ثم استخدام ھذه القياسات في إنتاج الخرائط المساحية ويرجع تاريخ ھذا النوع من المساحة إل

د . منتصف القرن العشرين الميالدي شعار عن بع م االست ومع إطالق األقمار الصناعية ظھر عل
ار  ل األقم زة موضوعة داخ اميرات و أجھ الل ك ن خ ضائي م صوير الف ي الت د عل ذي يعتم وال

سم المساحة التصويرية يمكن . الصناعية ، ومن ھنا فيمكن إضافة علم االستشعار عن بعد إلي ق
رع ة أف ي ثالث صويرية إل ساحة الت سيم الم ة ) ١: (تق ساحة الجوي  Aerialالم

Photogrammetry ، المساحة التصويرية األرضية ) ٢( وھي حالة التصوير من الطائرات
Close-Range Photogrammetry ، ي سطح األرض ) ٣( وھي حالة التصوير من عل

د  شعار عن بع  وھي Satellite Photogrammetryالمساحة التصويرية الفضائية أو االست
  .  األقمار الصناعيةحالة التصوير من

  
  :Hydrographic Surveyالمساحة البحرية أو الھيدروجرافية ) ج(

ي أو – كما ھو واضح من أسمھا –تھتم المساحة البحرية   بتحديد مواقع الظاھرات الموجودة عل
ات ار و المحيط ار واألنھ ي البح اه ف طح المي ت س ة . تح ساحة البحري ات الم ة منتج ن أمثل وم

  . وجرافية التي تمثل تضاريس قاع البحرالخرائط الھيدر
  :Astronomical Surveyالمساحة الفلكية ) د(
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ذه القياسات في  سماوية واستخدام ھ ي رصد األجرام ال رع المساحة عل رع من أف يعتمد ھذا الف
وكانت المساحة الفلكية أحد أھم . تحديد مواقع الظاھرات الجغرافية الموجودة علي سطح األرض

داثيات( المساحة في إنشاء شبكات الثوابت األرضية تطبيقات علم ة اإلح اط معلوم ديما، إال ) نق ق
ة وم الطبيعي ن النج دال م صناعية ب ار ال تخدام األقم ي اس د عل ق أصبح اآلن يعتم ذا التطبي . أن ھ

ات  م المساحة وخاصة في التطبيق سام عل ا من أق سما ھام مازال االعتماد علي المساحة الفلكية ق
ساحية ا دا الم ة ج ة عالي ي تتطلب دق شرة األرضية -لت ات الق ل دراسة تحرك ه - مث  إال أن تقنيات

ة  اس خطوط  (VLBIوأجھزته قد تغيرت و تطورت كثيرا في الفترة الماضية، مثل تقني ة قي تقني
  ). القواعد الطويلة جدا باستقبال أشعة األجرام السماوية

  
   قياس المسافات و الزوايا٢-٣
  
  ياس وحدات الق١-٢-٣
  
   وحدات قياس المسافات١-١-٢-٣
  

  . يوجد نظامين مستخدمين في قياس المسافات و األطوال وھما النظام الدولي والنظام االنجليزي
  

ر SIويرمز له بالرمز ) يسمي أيضا النظام الفرنسي(في النظام الدولي   يتم استخدام وحدات المت
  :و مشتقاته كاآلتي

  )دسم( ديسيمتر ١٠=     ) م( متر ١
  )سم( سنتيمتر ١٠=   ) دسم( ديسيمتر ١
  )مم( ملليمتر ١٠=   ) سم( سنتيمتر ١

  )م( متر ١٠٠٠=     ) كم(ا كيلومتر 
  

  :أي أن
  )سم( سنتيمتر ١٠٠=     ) م( متر ١
  )مم( ملليمتر ١٠٠٠=     ) م( متر ١

  )دسم( ديسيمتر ١٠،٠٠٠=     ) كم(ا كيلومتر 
  )سم( سنتيمتر ١٠٠،٠٠٠=     ) كم(ا كيلومتر 

  )مم( ملليمتر ١،٠٠٠،٠٠٠=      ) كم(كيلومتر ا 
  

  :يتم استخدام وحدات القدم و مشتقاته كاآلتيأما في النظام االنجليزي ف
  
   ياردة١٧٦٠=      ميل ١
   قدم٣=    ياردة ١
   بوصة١٢=      قدم ١
  

  :للتحويل بين كال نظامي القياسات الطولية فتوجد عدة عالقات رياضية تشمل
  مقد   ٣.٢٨٠٨=      متر ١
  بوصة   ٣٩.٣٧=      متر ١
  ياردة     ٣=      متر ١
  ميل   ٠.٦٢١٢٧=    كيلومتر ١
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  سنتيمتر   ٢.٥٤=    بوصة ١
  سنتيمتر   ٣٠.٤٨=      قدم ١
  متر   ٠.٩١٤٤=    ياردة ١
  متر   ١٦٠٩.٣٥=      ميل ١
  كيلومتر   ١.٦٠٩٣٤=      ميل ١
  

ين ل ب ة رياضية واحدة فقط للتحوي ة عالق اء بمعرف ا في للسھولة يمكن االكتف  كال النظامين كم
  :المثال التالي

  

  
  

   التحويل بين نظم الوحدات الطولية)١-٣(شكل 
  

غ  ه يبل ت أن طول ل إذا علم اض بالمي ة و الري ة المكرم ين مك ق ب ول الطري سب ط  ٨٨٠أح
  كيلومتر؟

  
   )١٧٦٠ × ٣ × ١٢ × ٢.٥٤  /    (١٠٠ × ١٠٠٠ ×٨٨٠=  الطول    

   ميل٥٤٦.٨٠٦          =  
  

   ياردة؟١٠٠طول ملعب كرة قدم بالمتر إن كان طوله يساوي أحسب 
  

  ) ١٠٠   /    (٢.٥٤ × ١٢ × ٣ × ١٠٠=  الطول   
   متر ٩١.٤٤         =  

  
   وحدات قياس الزوايا٢-١-٢-٣
  

ستينية ويرمز ٣٦٠في النظام الستيني تقسم الدائرة إلي   قسما يسمي الجزء الواحد منھا الدرجة ال
الرمز  ه ب ي )  o( ل دة إل ستينية الواح سم الدرجة ال م تق ة ٦٠، ث نھم الدقيق د م سمي الواح  جزءا ي

ي  ) '( الستينية ويرمز له بالرمز  ستينية الواحدة إل ة ال سم الدقيق م تق سمي الواحد ٦٠، ث  جزءا ي
  ).  "( منھم الثانية الستينية ويرمز له بالرمز 
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  النظام الستيني لقياس الزوايا) ٢-٣(شكل 

  
  :أي أن

  
  ' دقيقة ستينية ٦٠=    o درجة ستينية ١

  "  ثانية ستينية ٦٠=    ' دقيقة ستينية ١

  "  ثانية ستينية ٣٦٠٠ =  ٦٠ × ٦٠=    o درجة ستينية ١

  
الي شكل الت ستينية بال ة ال ب الزاوي ة و ١٢٧:  أي١٢٧o '٥٢" ٤٥: وتكت ة و ٥٢ درج  ٤٥ دقيق

  .ثانية
  

  :مثال
  

  o ١٢٧ '٥٢.٧٥   = ١٢٧o    '٥٢ ) + ٦٠÷ " ٤٥ = ( ١٢٧o '٥٢" ٤٥الزاوية 
 ) =                         ١٢٧ +    ' )٦٠ ÷ '٥٢.٧٥o =   ١٢٧.٨٧٩١٦٧ o   
 ) =                         ١٢٧) + ٦٠÷ ' ٥٢) + (٦٠÷ " ٤٥o = ١٢٧.٨٧٩١٦٧ o   

  
   أنواع االنحرافات٢-٢-٣
  

ق مصطلح  ة"يطل ي" الزاوي ين خط ة المقاسة ب ي الزاوي ق مصطلح عل ا يطل االنحراف "ن ، بينم
Bearing or Azimuth "وب ي الخط المطل شمال إل اه ال دءا من اتج ة المقاسة ب . علي الزاوي

ي  اه المرجع ان االتج ان ك اس(ف دء القي راف ) لب ي االنح صل عل سي فنح شمال المغناطي و ال ھ
شمال ال) لبدء القياس(المغناطيسي ، بينما إن كان االتجاه المرجعي  ي ھو ال جغرافي فنحصل عل

  .االنحراف الجغرافي أو الحقيقي

   
  الزاوية و االنحراف) ٣-٣(شكل 



  الفصل الثالث                                                                                        علم المساحة و علم الخرائط 
 _____________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________  
 جمعة محمد داود. د                               م                              ٢٠١٢ –المدخل الي الخرائط الرقمية 

 
٧٤

ساحة ي الم ستخدمة ف ات الم واع االنحراف ن أن وعين م د ن دائري و االنحراف : يوج االنحراف ال
  .المختصر

  
  :Azimuthاالنحراف الدائري 

  
شمال  ) ١(ھو الزاوية المقاسة  اه ال دءا من اتج اه دو) ٢(ب راوح وباتج ساعة ، وتت ران عقرب ال
  .  درجة ستينية٣٦٠قيمته بين الصفر و 

  
  

  االنحراف الدائري) ٤-٣(شكل 
  

  :Bearingاالنحراف المختصر 
  

وباتجاه دوران عقرب ) ٣(أو اتجاه الجنوب  ) ٢(بدءا من اتجاه الشمال ) ١(ھو الزاوية المقاسة 
تينية ٩٠ح قيمته بين الصفر و أو ضد اتجاه دوران عقرب الساعة، وتتراو) ٤(الساعة   درجة س

  .ولذلك فال بد من ذكر ربع الدائرة الواقع به االنحراف المختصر. فقط
   

      
  

  االنحراف المختصر) ٥-٣(شكل 
   أنواع المسافات٣-٢-٣
  

  . األفقية والمائلة و الرأسية: تنقسم المسافات إلي ثالثة أنواع
  

ا(لي مستوي أفقي واحد عند قياس المسافة بين نقطتين يقعان ع ذه ) ال يوجد فرق ارتفاع بينھم فھ
ة سافة األفقي سمي الم سافة ت سافة . الم ن األخرى فالم ة ع ين مرتفع دي النقطت ت اح ا إذا كان بينم

ة سافة المائل م الم ا اس ق عليھ ا يطب ة بينھم اتين . المقاس ين ھ ي ب ستوي الرأس ي الم رق ف ا الف أم
  .مي المسافة الرأسيةفيس) فرق االرتفاع بينھما(النقطتين 
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يجمع مثلث قائم الزاوية بين المسافات الثالثة مما يمكننا من حساب مسافة من مسافة أخري بعدة 
  :طرق

  

  
  

 
  

  أنواع المسافات) ٦-٣(شكل 
  
                     ٢ع + ٢ف = ٢م
  

  :أي أن
  

  )١-٣      (                 )   ٢ ع- ٢م (= ف 
  

ة  سافة األفقي ن حساب الم ذلك يمك رائطالت(وب ي الخ ا عل تم توقيعھ سافة ) ي ي ة الم ة قيم بمعلومي
  ). فرق االرتفاع بين النقطتين(والمسافة الرأسية ) المقاسة في الطبيعة(المائلة 

  
                        م    / ف ) = زاوية االرتفاع( cosجتا 

  
  :أي أن

  
  )٢-٣                (            ) زاوية االرتفاع(جتا × م = ف 
  

ذلك يمك ة وب سافة األفقي رائط(ن حساب الم ي الخ ا عل تم توقيعھ ي ي سافة ) الت ة الم ة قيم بمعلومي
  . وقيمة زاوية االرتفاع بين النقطتين) المقاسة في الطبيعة(المائلة 
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  طرق وأجھزة قياس المسافات ٤-٢-٣
  

  :Tapeقياس المسافات بالشريط 
  

شريط  ار ال ل ابتك ة(قب صورته الحالي تخدام ) ب تم اس ان ي الجنزير ك سمي ب ا ي اس chainم  لقي
ة اير بدق ين مع  . المسافات والذي يتكون من عدد من حلقات الحديد التي تكون شريطا له طول مع

تم ) ٢(الصلب أو من ) ١( من إماتصنع الشرائط  ة ي ا للقياسات الدقيق ل ، بينم مادة الكتان أو التي
دمن% ٦٥من مادة النيل و % ٣٥(شريط األنفار ) ٣(استخدام  را )  الحدي أثر كثي حيث أن ال يت

، ١٠ي أطوال محددة ھي تأتي الشرائط ف. بالحرارة إال أنه أغلي سعرا من كال النوعين السابقين
  . متر١٠٠ ، ٥٠ ، ٣٠ ، ٢٠
  

  
  

  أنواع الشريط) ٧-٣(شكل 
  

ة  يتميز شريط التيل بسھولة حمله ألنه خفيف وعادة يتم استخدامه في األعمال التي ال تتطلب دق
شد ه نتيجة ال وع األول . عالية ألنه يتأثر بالبلل ويتغير طول و أدق من الن شريط الصلب فھ ا ال أم

  .نظرا لصالبته وقله تمدده أو انكماشه إال أنه أثقل وزنا من الشريط الكتان كما أنه قابل للصدأ
   

  :أدوات مساعدة مع الشريط
  

هفي حالة أن المسافة المط(عند قياس المسافات بالشريط  ) لوب قياسھا أكبر من طول الشريط ذات
  :فتوجد عدة أدوات مساعدة تشمل

  
  :Range Pole or Rod الشواخص -١
  

ا(يتكون الشاخص من عمود خشبي  ين ) أو معدني أحيان ه ب راوح طول ستخدم ٥ و ٢يت ر ، وي  مت
ع  ى تكون جمي ي الخاألجزاءفي توجيه الخط المطلوب قياسه حت ه عل شريط واقع ط  المقاسة بال

  . المستقيم الواصل بين النقطتين المطلوب قياس المسافة بينھما
  :Pegs األوتاد -٢
  

سفلي ٣٠ و ٢٠الوتد ھو قطعة مضلعة أو مستديرة يتراوح طولھا بين   سنتيمتر ويكون طرفھا ال
اس ة الخط المق ة و نھاي ات بداي ان عالم د مك ستخدم لتحدي ي األرض، وت سھل غرزه ف دببا لي . م

  .   شبية تستخدم في األراضي الزراعية أو حديدية تستخدم في األراضي الصلبة أما خاألوتاد
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  :Pins or Arrows الشوك -٣
  

ين  راوح ب ة ٤٠ و ٣٠وھي عبارة عن أسياخ من الصلب بطول يت د بداي ستخدم لتحدي نتيمتر ت  س
  . ونھاية الشريط

  
  :Plumb Bob خيط الشاغول -٤
  

ة وھو خيط ينتھي بقطعة معدنية مخروطة د مسقط بداي ستخدم لتحدي دبب ، ي شكل ذات رأس م  ال
  .  أعلي من سطح األرضاألفقيالشريط عندما يكون في وضعه 

  

     
  

  أدوات مساعدة مع الشريط) ٨-٣(شكل 
  
ي كان قياس المسافة المطلوبة سيتم علي أرض غير منتظمة الميل فيتم تجزئتھا إذا سام إل دة أق  ع

  :قي في كل جزء ، وذلك باستخدام خبط الشاغولبحيث يكون الشريط في وضع أف
  

  
  

  قياس المسافات علي أرض مائلة) ٩-٣(شكل 
  

ي  ضا ف شريط أي ستخدم ال ةي ود إقام ة( عم ي الطبيع ود ف ط موج ي خ د عل ط يتعام ك ) خ وذل
  . المرآة أو بجھاز المثلث ذو Cross Staff يسمي المثلث المساح آخرباالستعانة بجھاز 

  

      
  المثلث المساح) ١٠-٣(شكل 
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 Clinometerعند قياس مسافة مباشرة كبيرة باستخدام الشريط يتم االستعانة بجھاز الكلينومتر 
ن  ى يمك اع حت ة االرتف اس زاوي ا –لقي ة – الحق سافة المائل اظرة للم ة المن سافة األفقي  حساب الم

  :المقاسة
  

    
  

  الكلينومتر) ١١-٣(شكل 
  

ة  أنه في التطبيقااإلشارةتجدر  سافات بدق ت غير المساحية يمكن استخدام عجلة القياس لقياس الم
ل .  عشرة سنتيمتراتإليتصل  ستطيع تحوي تتكون عجلة القياس من عجلة متصلة بعداد رقمي ي

ة إليعدد لفات العجلة أثناء الحركة  ات في قيم ك بضرب عدد اللف سافة المقطوعة وذل ة الم  قيم
  . محيط العجلة

  

  
  

  ة قياس المسافاتعجل) ١٢-٣(شكل 
  

  :قياس المسافات الكترونيا
  

سافة و  ن الم ال م ع ك ي تجم ية الت ة الرياض ي المعادل ا عل سافات الكتروني اس الم دأ قي د مب يعتم
  :السرعة و الزمن

  
  ) ٣-٣(                    الزمن   × السرعة = المسافة 

  
ة  عاع أو موج رعة ش اس س ن قي ا م إذا تمكنن سية (ف  أو electro-magneticكھرومغناطي

ذي استغرقته ) electro-opticalكھروبصرية  زمن ال اس ال ا بقي ين وقمن ين نقطت أثناء انتقاله ب
بدأ تطبيق ھذا المبدأ في مجال . ھذه الموجة للسفر بين كال النقطتين فيمكننا حساب المسافة بينھما

) لوب قياسهعند النقطة األولي من الخط المط( موجة من جھاز إطالقالمساحة وذلك عن طريق 
سارھا ، إلي ذه الموجه في نفس م وم بعكس ھ از عاكس يق  النھاية الثانية للخط حيث يوجد جھ

  :إطالقھاويقوم الجھاز المرسل بقياس الفترة الزمنية التي استغرقتھا ھذه الموجة منذ 
  

  )٤-٣(                         اإلرسال وقت –وقت االستقبال = الفترة الزمنية 
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از ) ١(ترة الزمنية المقاسة ھي الزمن الذي استغرقته الموجه لكن ھذه الف منذ صدورھا من الجھ
م  اكس ث ى وصولھا للع ا ضعف ) ٢(المرسل حت از المرسل ، أي أنھ رة أخري للجھ ا م عودتھ
ين . الفترة الزمنية بين المرسل و العاكس سافة ب تعادل ضعف الم سافة المحسوبة س أن الم لذلك ف

  :سجھازي المرسل و العاك
  

  )٥-٣(    سرعة الموجة              × الفترة الزمنية = ضعف المسافة بين المرسل و العاكس 
  

  )٦-٣(                ٢÷ ) سرعة الموجة × الفترة الزمنية = ( المسافة بين المرسل و العاكس 
  

ادل تق ا من المعلوم أن أي موجه تسير في الفضاء تكون سرعتھا ھي سرعة الضوء التي تع ريب
أي أن قياس ، )  كيلومتر في الثانية٢٩٩٧٩٢.٤٥٨أو بالضبط (ثالثمائة ألف كيلومتر في الثانية 

ومن .  والعاكساإلرسالالفترة الزمنية للموجه ھو كل ما يلزم لحساب المسافة بين كال من جھاز 
ا  سافات الكتروني اس الم زة قي ار أجھ رة ابتك اءت فك ا ج  Electronic Distanceھن

Measurement األحرف الثالثة إلي والتي اختصرت EDM.  
  

  
  

  مبدأ قياس المسافات الكترونيا) ١٣-٣(شكل 
  

ضوء  سار ال ل انك ا لعوام ألرض تبع وي ل ي الغالف الج ا ف اء مرورھ ة أثن رعة الموج أثر س تت
ذه  الناتجة عن اختالف درجة الحرارة و الضغط الجوي والرطوبة النسبية ، وبالتالي فلن تكون ھ

لذلك تعتبر دقة قياس سرعة الضوء ھي أھم عوامل  . عة ھي نفس سرعة الضوء في الفراغالسر
ين . قياس المسافات الكترونيا  ١.٠٠٠١تتراوح قيمة معامل انكسار الضوء في الغالف الجوي ب

اس ١.٠٠٠٥و  ة القي اء عملي أثيرات أثن ك الت اس تل ذلك يجب قي ة ، ول  تبعا لتأثير العوامل الجوي
ي غ للحصول عل ة متوسطة لمعامل االنكسار تبل ة ، لكن يمكن استخدام قيم ة عالي  ١.٠٠٠٣ دق

  . للحصول علي دقة مناسبة لألعمال المساحية
  

واع  دد أن عةتتع شمل األش ا وت سافات الكتروني اس الم ي قي ستخدمة ف و ) ١( الم ات الرادي موج
 تحت الحمراء وھي الموجات) ٢( كيلومتر ، ٦٠-٥٠وتستخدم في قياس المسافات الطويلة حتى 

شاملة اآلن استخداما األكثر سافات Total Station في أجھزة المحطات ال اس الم ستخدم لقي  وت
ل من ) ٣( كيلومتر ، ٣٠-١٠  ١٠الموجات الضوئية المرئية والتي تستخدم لقياس المسافات األق

  . تارالليزر المرئي للمسافات متناھية الصغر والتي تبلغ عشرات األم) ٤(كيلومتر ، 
  

دأ  اجب ا إنت سافات الكتروني اس الم زة قي شرين EDM أجھ رن الع ن الق سينات م ة الخم ذ بداي  من
ا  اس الزواي زة قي وق أجھ ا ف تم تركيبھ زة منفصلة ي تم ) الثيودليت(الميالدي وكانت أجھ بحيث ي

  .قياس الزاوية و المسافة في نفس الوقت
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  ياأجھزة قياس المسافات الكترون) ١٤-٣(شكل 
  

اكس  ود ع ي وج د عل ا تعتم سافات الكتروني اس الم ساحة لقي زة الم م أجھ  أو Reflectorمعظ
اكس من .  جھاز االستقبال مرة أخريإلي يقوم بعكس الموجة Prismمنشور عاكس  يتكون الع

سنت  ادة الفلوري وة انعكاس -منشور من الزجاج النقي مطلي بم ادة ق ا - األشعة لزي  يوضع غالي
رة بالإطارداخل  سافات كبي ه من م ي حامل . ستيكي ملون لسھولة رؤيت اكس عل د يوضع الع وق

ة(ثالثي لضمان وقوعه رأسيا أعلي النقطة المحتلة بالضبط  أو يوضع ) للقياسات المساحية الدقيق
  .  يمسكھا الراصد بيدهpoleأعلي عصا 

  

         
  

  عواكس أجھزة قياس المسافات الكترونيا) ١٥-٣(شكل 
  

ضا  سة أي داف عاك د أھ اكس وھي Reflective Sheetتوج ديال عن الع تخدامھا ب  يمكن اس
دافتستخدم . عبارة عن ألواح رقيقة يتم طالؤھا بمادة الفلوريسنت العاكسة لألشعة  العاكسة األھ

  .في الطبيعة للمواقع التي ال يمكن تثبيت العاكس عندھا مثل الحوائط و األعمدة الخرسانية
  

زة ا توجد أجھ دون عاكس كم ا ب سافات الكتروني اس الم ا قي ساحية يمكنھ  Reflector-Less م
د ) للمسافات القصيرة وحني مئات األمتار( ز بخاصية االنعكاس عن وذلك باستخدام موجات تتمي

سافات . اصطدامھا بأي ھدف اس الم ا من قي ساحية تمكنن وبذلك فأن ھذه النوعية من األجھزة الم
ي أعلي قمة برج أو إليھاية الخط ، أي يمكنھا قياس المسافة دون الحاجة الحتالل نقطة ن  خط إل

  .الخ.... تيار كھربائي 
  

ا إنتاجتم  سافات الكتروني اس الم زة قي زر المرئي( بعض أجھ مخصصة ) باستخدام موجات اللي
ذه ) غير المساحية(لألعمال الھندسية البسيطة  زةحيث أصبحت ھ دويا األجھ ة ي -hand محمول

held تم سيطة  لي ريعة و ب صورة س تخدامھا ب ثال(اس اني م شئات و المب ل المن اس ) داخ لقي
  .المسافات الصغيرة وبدقة سنتيمترات
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  أجھزة محمولة لقياس المسافات الكترونيا) ١٦-٣(شكل 
  
  طرق و أجھزة قياس االنحرافات ٥-٢-٣

ات -ط  باإلضافة لقياسات الشري–تاريخيا تطورت أعمال الرفع المساحي لتشمل  اس االنحراف  قي
ربما يعود ذكر البوصلة كأول مرة . المغناطيسية للمعالم مع اختراع أجھزة البوصلة المغناطيسية

از ١١٠٠ الصين في عام إلي ذا الجھ د أسھموا في تطوير ھ سلمين ق  م تقريبا ، إال أن علماء الم
ام واستخدامه في المالحة البحرية وخاصة العالم العربي الكبير ابن ماج ا١٤٥٠د في ع . م تقريب

ستخدم اآلنمع أن البوصلة أصبحت غير مستخدمة  ا ت  في القياسات المساحية الدقيقة إال أنھا ربم
  . في أعمال االستكشاف المبدئي للمنطقة المراد رفعھا

  
  :البوصلة المغناطيسية
درج من إبرةتتكون البوصلة من  ا قرص م ة بھ ة داخل علب صفر  مغناطيسية تترك حرة الحرك

ھي الجھاز المساحي (تستخدم البوصلة لقياس االنحرافات المغناطيسية .  درجة ستينية٣٦٠اتلي 
ستخدم في ١بدقة ) الوحيد لقياس االنحرافات المغناطيسية  درجة ستينية أو أقل ، ولذلك فأنھا ال ت

  .  المساحية الدقيقةاألعمال
  

ل ا بوص سية ھم لة المغناطي ن البوص سين م وعين رئي د ن ساح ٍيوج  Surveyor'sة الم
Compass شورية شر Prismatic Compass و البوصلة المن وع األحدث المنت  وھي الن

  . حاليا

     
 

              
    

  البوصلة المغناطيسية) ١٧-٣(شكل 
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ا أن  ا ، كم ل بھ ھل العم سيطة وس وزن و ب ة ال ا خفيف ا أنھ زات منھ دة ممي لة بع ز البوص تتمي
ستقل عن انحراف أي خط االنحراف المقاس ألي اسآخر خط م راكم أخطاء القي ذلك ال تت .  وب

ة  ات بدق يس االنحراف ائق ١٠تتركز أھم عيوب البوصلة المغناطيسية في دقتھا القليلة حيث تق  دق
ة الرصد باإلضافة  ة في منطق ة المحلي أثر بالجاذبي ا تت ا أنھھ يستينية في أحسن األحوال ، كم  إل

  . البصري مما ال يجعلھا مناسبة للمسافات البعيدةأنھا تعتمد علي التوجيه 
  
  طرق و أجھزة قياس الزوايا ٦-٢-٣
  

ا  ساحية والتي عرفھ واع القياسات الم م أن سانتعد قياسات الزوايا من أھ سنيناإلن ذ آالف ال .  من
ا  از الجروم ار جھ ام Gromaيمكن اعتب دماء المصريين في ع ره ق دائي أبتك از ب  ھو أول جھ

ة قبل ال١٥٠٠ ة في الطبيع ا القائم شاء الزواي ا إلن از .ميالد تقريب ذا الجھ ا أستمر العمل بھ  وربم
ام Dioptraلعدة قرون قبل أن يتم ابتكار جھاز الديوبترا  ان في ع يالدي ١٥٠ من قبل الروم  م

ا ي . تقريب سلمين ف اء الم ه علم ذي أخترع ان االسطرالب ال د ك ي فق از مالحي حقيق ا أول جھ أم
رن ا والي الق يالديح امن الم ت  .لث م الثيودلي ا أس ام Thedoliteأم ي ع رة ف ر ألول م د ظھ  فق

ارد ديجيس ١٥٧١ الم ليون اب للع دريج Leonard Diggesم في كت از من ت  ، ويتكون الجھ
أو (دائري أفقي مركب علي عمود رأسي حيث كانت تقاس الزوايا من خالل زوج من النظرات 

ي مسطرة دوارة) الشعرات ام و. مركبين عل ر ١٦٣١في ع ر فيرن الم بيي رع الع  Pierreم أخت
Vernier ة از ورني مه (Vernier أول جھ ا أس ق عليھ دريج ) أطل ي إضافيوھي ت  يركب عل

ة ن الدرج أجزاء م ا ب اس الزواي ن قي ث يمك ت بحي ة الثيودلي دريج األصلي لزاوي م . الت إال أن أھ
يبا في العشرينات من القرن العشرين أنواع أجھزة الثيودليت المساحي الدقيق بدأ في الظھور تقر

 وھو االسم الشھير في عالم تصنيع Heinrich Wildالميالدي علي يد السويسري ھينريك فيلد 
ساحية Wildالثيودليت المسمي بأسمه  زة الم واع األجھ ة أشھر و أدق أن ود طويل ذي ظل لعق  ال

  .) الشھيرWild T2مثل جھاز ثيودليت (لقياس الزوايا 
  

ساحية يمكن تقس ييم أجھزة الثيودليت الم وعتينإل زة:  مجم زة البصرية و األجھ ةاألجھ .  الرقمي
 Gyro-Theodoliteثيودليت -كما توجد أنواع خاصة من أجھزة الثيودليت مثل جھاز الجيرو

  ). في المناجم و األنفاق(المستخدم للقياسات تحت سطح األرض 
  

  :الثيودليت البصري
  

  : األساسية تشملاألجزاءمن عدد من ) التقليدي(يتكون الثيودليت البصري 
  

 ة : التربراخ اتيح لضبط أفقي ة مف ا ثالث القاعدة التي تجمع فوقھا كل أجزاء الجھاز والتي بھ
سوية  زان الت اء(مي ة الم ضمان ) فقاع سامت ضوئي ل ا ، باإلضافة لمنظار ت المثبت عليھ

  . وقوع محور الجھاز أعلي النقطة األرضية
 ة أحدھما : الجزء السفلي احين للحرك ا مفت ة ولھ ا األفقي يحتوي الدائرة األفقية لقياس الزواي

  .للحركة األفقية السريعة واآلخر للحركة األفقية البطيئة
 زان : الجزء العلوي أو األليداد ا الرأسية باإلضافة لمي يحتوي الدائرة الرأسية لقياس الزواي

 . رأسي) فقاعة(تسوية 
  ار سكوب(المنظ ية الم) التل ة الرأس احين للحرك ضا بمفت ز أي ة(جھ سريعة و البطيئ ) ال

ة من عين الراصد(باإلضافة لعدستين عينية  يئية ) القريب ة للھدف(و ش ا ) الموجھ ومعھم
  .مفتاح لتوضيح الرؤية لكل عدسة
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  أجزاء الثيودليت) ١٨-٣(شكل 
  

  :الثيودليت الرقمي
  

م الثيودليت الرقمي أو االلكتروني ھو ثيودليت عاد ا إضافةي ت ه لتظھر عليھ ة ل  شاشة الكتروني
ة . الزوايا المرصودة بدال من قرائنھا يدويا في الثيودليت العادي يحتاج الثيودليت الرقمي لبطاري

ا مباشرة للحاسب  م نقلھ رة لتخزين القياسات ث ارت ذاك ي ك وي عل شغيله وبعض أنواعه تحت لت
  . اآللي

  

  
  

  الثيودليت الرقمي) ١٩-٣(شكل 
  
ي سعرا يتم ه أغل يز الثيودليت الرقمي بسھولة تشغيله وسرعته في انجاز العمل المساحي إال أن

  .  من الثيودليت العادي
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ة و  ا الفردي توجد عدة طرق لرصد الزوايا األفقية بالثيودليت مثل طريقة التكرار و طريقة الزواي
ات ة االتجاھ ا الفردي. طريق ة الزواي د طريق ت وھي تع ھل و أسرع طرق الرصد بالثيودلي ة أس

ت ر للثيودلي امن و المتياس الل الوضعين المتي ن خ ردة م ة منف ل زاوي اس ك ي قي د عل تم . تعتم ي
اه لكل نقطة مرصودة، ) للدقائق والثواني فقط(حساب متوسط كال الوضعين  ة االتج لحساب قيم

اس الج. ثم نحسب قيمة الزاوية عن طريق طرح متوسط االتجاھين ل أرصاد قي الي يمث دول الت
  :الزاوية أ ب ج

  
ة  النقط
  المرصودة

  الزاوية  المتوسط  الوضع المتياسر  الوضع المتيامن

  ٠٩٢o '١١"   ٠٥  ٢٧٢o '١١"   ١٠  ٩٢o '١١"   ٠٠  ب
  ١٥٨o '٣٨"   ٥٥  ٣٣٨o '٣٩"   ٠٠  ١٥٨o '٣٨"   ٥٠  ج

٥٠   "
٢٧' 
٠٦٦o  

   

  
  

  يودليتمثال لزاوية مرصودة بالث) ٢٠-٣(شكل 
  

ين  يجب مالحظة أن كل نقطة مرصودة سيكون لھا زاوية رأسية بينما توجد زاوية أفقية واحدة ب
  :كل نقطتين

  

  
  

  زوايا الثيودليت األفقية والرأسية) ٢١-٣(شكل 
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  جھاز المحطة الشاملة
  

ة  ة المتكامل شاملة أو المحط ة ال از المحط د جھ ر Total Stationيع زة أكث ساحية األجھ  الم
راھن ت ال ي الوق ة ف امال ودق تخداما و تك ن . اس دد م ه ع شمل داخل ه ي ي أن از عل م الجھ دل اس ي

  .  متكامل كجھاز واحدإطار في اإلمكانيات و األجھزة
  

  :تشمل)  واحدإطارتم جمعھا في  (األجھزةيتكون جھاز المحطة الشاملة من مجموعة من 
  

  .جھاز ثيودليت رقمي .١
  .EDM جھاز قياس المسافات الكترونيا .٢
  .ذاكرة الكترونية لتسجيل القياسات .٣
  . لتشغيل البرامج الحسابيةmicro-processorوحدة كمبيوتر  .٤
يل  .٥ ل التوص ي وكاب ل الثالث واكس والحام ة الع ة ومجموع ل البطاري ة مث زة ملحق أجھ

  .بالكمبيوتر
  

  
  

  مثال لجھاز المحطة الشاملة) ٢٢-٣(شكل 
  

  : المميزات و المواصفات مثلتتميز أجھزة المحطات الشاملة بالعديد من
  

  ). ثانية واحدةإليقد تصل ( والرأسية األفقيةالدقة في قياس الزوايا  .١
  ).عدة ملليمترات(الدقة في قياس المسافات  .٢
  ). تتعدي كيلومترات(الرصد لمسافات كبيرة  .٣
  .منظار له قوة تكبير عالية إلمكانية رصد المعالم البعيدة .٤
  . آنيا اإلحداثياتحسابات في الموقع والحصول علي تسمح وحدة الكمبيوتر بأداء ال .٥
  .األمتارلعدة مئات من ) بالليزر( قياس المسافات بدون عاكس إمكانية .٦
  ).ثانية واحدة أو أقل(سرعة في قياس المسافات الكترونيا  .٧
ديلھا  .٨ از وتع ة الجھ بط أفقي اء ض ن أخط ق م وازن (التحق ود م ة وج ي حال ف

Compensator ح القياسات حسابياأو تصحي)  بالجھاز.  
  .البطارية تمد الجھاز بالطاقة الالزمة لعدة ساعات .٩
ذ  .١٠ ل النواف شغيل مث ام ت ل windowsنظ سھولة العم ض ( ل زةبع ة األجھ دعم اللغ  ت

  ).العربية
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 ).ذاكرة داخلية أو كارت تخزين(ذاكرة تخزين كبيرة لتخزين القياسات بالجھاز  .١١
زة بعض  .١٢ م خارجاألجھ سمح بتوصيل وحدة تحك ة  ت ع control unitي  أو وحدة تجمي

  .لسھولة العمل Data Collectorالبيانات 
  ).من خالل كابل أو وحدة بلوتوث(سھولة نقل البيانات للكمبيوتر  .١٣
ع  .١٤ ة في الموق ى حرارة تصل (القدرة علي تحمل ظروف الطقس المختلف  درجة ٥٠حت

 ).مئوية
ع الاألجھزةبعض  .١٥ ق  بھا كاميرا رقمية داخلية لتصوير مواق واع توثي وع من أن رصد كن

  . بيانات المشروع
  .صغر الحجم و خفة الوزن مما يسھل التنقل بھا بين المواقع المختلفة .١٦

  
  :أنواع متقدمة من المحطة الشاملة

  
ة من إنتاجتقدمت تقنيات  واع متقدم رة لتظھر أن سنوات األخي شاملة في ال زة المحطات ال  األجھ

ال . االت متعددة من المشروعات الھندسيةتناسب تطبيقات الرفع المساحي في مج ومن ھذه األجي
   :الحديثة من المحطة الشاملة ما يلي

  
  :المحطة الشاملة المتحركة

ا  راءات بينم سجيل الق وم بالرصد وت تقليديا كان الراصد ھو الذي يقف بجوار جھاز المساحة ويق
شاخص  ذي يحمل ال اكس(المساعد ھو ال زة . ىويتحرك من نقطة ألخر) أو الع ار أجھ مع ابتك

ساعده EDMقياس المسافات الكترونيا  ين الراصد و م از و ( زادت المسافة ب ين الجھ سافة ب الم
و إليحتى وصلت ) العاكس زة رادي  عدة كيلومترات مما جعل التواصل بينھما يتطلب وجود أجھ

ة . السلكي مع كال منھما شاملة المتحرك  Motorizedھذا المبدأ ھو أساس تطوير المحطات ال
or Robotic Total Station ور ة بموت  وھي جھاز محطة شاملة مركب علي قاعدة متحرك

مع ضمان بقائه في ( درجة كاملة ٣٦٠داخلي بحيث أن الجھاز يستطيع الدوران حول نفسه أفقيا 
از من ). compensatorالوضع األفقي الدقيق من خالل الموازن الداخلي به  ة الجھ تم حرك ت

ذه الوحدة تكون مع .  متصلة السلكيا بالمحطة الشاملة ذاتھاcontrol unitتحكم خالل وحدة  ھ
ى  ومتراتإنالراصد ومن خاللھا يمكنه التحكم في المحطة الشاملة ذاتھا حت ه كيل د عن ان يبع .  ك

دأ  ي مب ة عل ذه التقني د ھ رف "تعتم يالتع دفاآلل ي الھ  Automatic Target"  عل
Recognition صارا و  ATR أو اخت ة، وھ اء إمكاني شاملة أثن ة ال از المحط رف جھ  أن يتع

دف  ي الھ ه عل اكس(دوران ه) الع دد موقع اكس .  ويح ل الع ن يحم و م الي أصبح الراصد ھ بالت
ي أسرع . آلياويتحكم في الجھاز ويقوم بعملية الرصد و تسجيل القياسات  بھذا أصبح العمل الحقل

شاملة . لمساحي الميدانيفي التنفيذ مما يقلل من تكلفة أعمال الرفع ا از المحطة ال يمكن تمييز جھ
  .المتحركة من خالل راديو االستقبال الالسلكي المثبت أعاله

  
  مثال لجھاز المحطة الشاملة المتحركة) ٢٣-٣(شكل 
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  :المحطة الشاملة بالمسح الليزري
  

اط إحداثياتيتطلب الرفع المساحي الطبوغرافي تحديد  سرعة و) س ، ص ، ع( النق د ب ة للعدي دق
شروع  ي م ات ف وب رصدھا المئ اط المطل دد النق اوز ع ا يتج ية ، وربم شروعات الھندس من الم

ال . واحد بيل المث ي س ي إنفعل ل صخري وعل شروع ھندسي لقطع جزء من جب اك م ان ھن  ك
يقوم الراصد .  المقطوعةاألحجارمھندس المساحة أن يتابع العمل لتحديد كمية  ال س ذا المث في ھ

لرسم خريطة كنتورية أو سطح مجسم له قبل ) علي ھذا الجبل( مئات من النقاط حداثياتإبتحديد 
ة لحساب  رة زمني رة أخري كل فت وغرافي م بدء أعمال الحفر ، ثم سيقوم بإعادة ھذا الرفع الطب

ره م حف ذي ت ل ال زء الجب م ج ساحي . حج ع الم ذا الرف أن ھ ة ف شاملة العادي ة ال تخدام المحط باس
زري . طويال في كل مرةسيستغرق وقتا  شاملة بالمسح اللي از المحطة ال ار جھ م ابتك  Laserت

Scanner Total Station م ( بحيث أن جھاز الليزر ا ومن ث سافة أوتوماتكي يس الم ذي يق ال
يا بصورة )  نقطة الرصدإحداثياتيحسب  ا و رأس ةيستطيع الحركة أفقي دأ . آلي أي أن الراصد يب

ذي ي ة ال ال الرؤي د مج ساحيا بتحدي ه م ع معالم د رف ان(ري ة األرك سافة ) األربع دد الم ا يح كم
الليزر . المطلوبة للقياس بين كل نقطتين متتاليتين ع المساحي ب ايبدأ الجھاز في الرف  وبصورة آلي

ذه القياسات  امستمرة حتى يكتمل رفع جميع المعالم في مجال الرؤية المحدد ، ويتم تخزين ھ  آلي
از رة الجھ ي ذاك ذا ا. ف ن ھ لة م ة المرس دأ أن الموج ي مب د عل شاملة يعتم ن المحطات ال وع م لن

با ) أي ال يستخدم عاكس مع الجھاز(الجھاز ستنعكس عند اصطدامھا بأي ھدف  ه مناس مما يجعل
ن الوصول  ي ال يمك الم الت ساحي للمع ع الم اللرف يكون . إليھ زري س سح اللي اتج الم أن ن ذا ف وبھ

زري. رفوعةمجسم ثالثي األبعاد للمعالم الم شاملة بالمسح اللي ة استخدامات المحطة ال : من أمثل
ة في  ع األثري مشروعات الھندسية المدنية التي تحتاج تقدير كميات الحفر و الردم ، توثيق المواق

  .  تركيبھا بنفس أبعادھا و مواقعھا النسبيةإعادةحالة نقلھا من مكان آلخر حتى يمكن 
  

  
  ة الشاملة بالمسح الليزريمثال لجھاز المحط) ٢٤-٣(شكل 

  
  :المحطة الشاملة التصويرية

  
صويرية  شاملة الت ة ال م المحط ون نظ  Photogrammetric Total Stationتتك

Systems: PTTS د از يعتم اج جھ ة إلنت اميرا الرقمي شاملة و الك ين المحطة ال دمج ب  من ال
ين تقنيتي المسح األرضي و المساحة التصويرية األ ة المساحة . رضيةعلي التكامل ب د تقني تع

صويرية األرضية  ي Close-Range Photogrammetryالت ساحية الت ات الم ن التقني  م
ع  د المواق ن تحدي ن م داثيات(تمك ت ) اإلح واء كان ة س ة الدق ة عالي ن خالل صورة فوتوغرافي م

ة  ورة تقليدي ة(ص ة) مطبوع ورة رقمي ت . أو ص از ثيودلي ي جھ اميرا عل رة وضع ك ت فك كان
صويري موجود سمي الثيودليت الت زة ت اك أجھ شرين وكانت ھن رن الع ن الق سبعينات م ذ ال ة من

Photo-Thedolite زة ل أجھ ذه . Wild P30 and Ziess 19/1318 مث إال أن ھ
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م إنتاجھا توقف األجھزة  بعد ذلك ، وفي بداية التسعينات عادت الفكرة للظھور مرة أخري لكن ت
از استخدام المحطة الشاملة بديال عن ة في جھ ة الدق ة عالي  الثيودليت وتم دمجھا مع كاميرا رقمي

ردم . واحد ر و ال ات الحف دير كمي ل تق دة مث تستخدم المحطة الشاملة التصويرية في تطبيقات عدي
شاءفي المشروعات الھندسية وكذلك أعمال الرفع الطبوغرافي و  اطق إن ة للمن  الخرائط الكنتوري

  . ة و تكلفة العمل الحقليالشاسعة ، حيث تتميز بتخفيض مد
  

  
  

  المحطة الشاملة بالمسح التصويرية) ٢٥-٣(شكل 
  
   الميزانية وقياس االرتفاعات٣-٣
  

ع  د مواق ي تحدي ت ف شريط و الثيودلي ل ال ساحة مث ات الم ستخدم تطبيق داثيات(ت الم ) إح المع
دين  رض ليست إال أن األ. لكل نقطة) س ، ص(الجغرافية في مستوي ، أي من خالل تحديد بع

ستوي  ام ان و إنم ال و الودي ه الجب ل تتخلل ستويا ب يس م طحه ل روي وس به ك سم ش ي مج  ھ
ط ين فق يس أثن اد ول ة أبع ا ثالث ي األرض يلزمن م عل ل أي معل ضات ، ولتمثي د . المنخف ذا البع ھ

ذي . ھو الھدف الذي تسعي الميزانية لقياسه) البعد الرأسي(الثالث  رع المساحة ال الميزانية ھي ف
ث ي د الثال اس البع ة لقي رق المختلف ي الط ث ف ات(بح طح ) االرتفاع ي س ة عل الم الجغرافي للمع

  . األرض
  

ة و العسكرية ) أو التسوية(الميزانية  ة المشروعات المدني من أھم تطبيقات علم المساحة في كاف
اري و  اء و الجسور و الكب ذ مشروعات البن علي األرض، فھي أساس العمل المساحي في تنفي

  . الخ ... األراضيلطرق و السكك الحديدية والترع و المصارف والسدود وتسوية ا
  

  المنسوب واالرتفاع
  

لمجموعة من النقاط يلزم سطح مرجعي أو مستوي ) ارتفاع أو االنخفاض(لتحديد البعد الرأسي 
صفرإليهمقارنه تنسب  ساويا لل ده م اع عن و.  جميع القياسات ، أي سطح عين يكون االرتف ن يتك

ل إجماليمن % ٧٥تغطي ) بحار و محيطات(كوكب األرض من مياه  ا تمث  سطح الكوكب بينم
سة  ارات(الياب ي) الق ستوي سطح . الجزء المتبق سنين م ات ال ذ مئ ساحة من اء الم ذ علم ذلك أتخ ل
اه البحار و . كسطح مرجعي لقياس االرتفاعات) وامتداده الوھمي تحت اليابسة(البحر  ا أن مي بم

أن مستوي المحيطات  د و الجزر ف أثيرات الم ة و ت ة اليومي ارات البحري تتأثر علي سطحھا بالتي
سوب سطح البحر  صارا Mean Sea Levelالمقارنة ھو متوسط من م . MSL أو اخت إذا ت ف

م  اس أس ذا القي ي ھ ق عل ع فنطل ن أي مرج دءا م م ب ي ألي معل د الرأس اس البع اع "قي االرتف
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Height" ءا من متوسط منسوب سطح البحر  تم القياس بدإذا بينماMSL فنطلق علي ھذا البعد 
دءا ". Levelالمنسوب "أسم  ده ب م قياسه أو تحدي وع خاص ت اع من ن أي أن المنسوب ھو ارتف

 كان أعلي من منسوب متوسط سطح إنيكون المنسوب موجبا . من متوسط منسوب سطح البحر
  . كان أقل منهإنالبحر ، ويكون سالبا 

  
ار MSLة بتحديد متوسط منسوب سطح البحر قامت كل دول م اعتب م ت  في نقطة محددة ومن ث

ية  ل القياسات الرأس ك النقطة ھي أساس ك ة) المناسيب(تل ذه الدول ي ھ أن . ف ي مصر ف ثال ف م
اء  ي مين ت ف ر كان طح البح سوب س ط من د متوس ة تحدي كندريةمحط ر  (اإلس احل البح ي س عل

ة م ولذلك ١٩٠٧في عام ) األبيض المتوسط المناسيب "نجد في أسفل كل خريطة مصرية جمل
ة ". م١٩٠٧ في عام اإلسكندرية متوسط منسوب سطح البحر عند إليمقاسة نسبة  ا في المملك أم

سعودية فالنقطة  يةالعربية ال ة جدة األساس ي ساحل البحر األحمر( كانت في مدين ام ) عل في ع
سجيل . م١٩٦٩ اس و ت ر كانت ھذه العملية تتم من خالل قي اه سطح البحر داخل بئ اع مي  -ارتف

دة –قريب من ساحل البحر وتدخله مياه البحر عن طريق أنبوبة  وم ولم دار الي ي م  كل ساعة عل
د النقطة  زمنية طويلة تتجاوز عدة سنوات حتى يمكن حساب متوسط ھذه القياسات وبالتالي تحدي

في مصر تمت . ساويا للصفرالتي يكون عندھا متوسط منسوب سطح البحر م) داخل ھذا البئر(
  .  لمصرMSLم حتى تم تحديد ١٩٠٧ -م ١٨٩٨ھذه القياسات للفترة 

  

  
  

  االرتفاع و المنسوب) ٢٦-٣(شكل 
  

ة أرضية(بعد تحديد متوسط منسوب سطح البحر للدولة يتم بناء نقطة ثوابت  القرب من ) عالم ب
سوب ( البحر ھذا البئر ويتم قياس ارتفاع ھذه النقطة عن متوسط منسوب سطح د من تم تحدي أي ي

ذه النقطة ق أسم ). ھ صارا Bench Markأطل ر"أو " BM" أو اخت ذه النقطة " الروبي ي ھ عل
ا(وبطريقة معينة . وعلي كل نقطة معلومة المنسوب ا الحق اء ) الميزانية التي سنتحدث عنھ م بن ت

ا  المعمورة من ااألنحاء الروبيرات بحيث تغطي كافة BMمجموعة من عالمات  ذا م ة، وھ لدول
ية ساحية الرأس شبكات الم ة أو ال بكات الميزاني ية أو ش ت الرأس بكة الثواب م ش ه أس ق علي . يطل

ھيئة المساحة في (وبالتالي فتكون فأن من مھام الجھة الحكومية المسئولة عن المساحة في الدولة 
رات داخل كل)  المساحة العسكرية في السعوديةإدارةمصر أو  ذه توفير نقاط روبي ة في ھ  مدين

دأ من نقطة  القرب من BMالدولة بحيث يمكن ألي مشروع ھندسي أن يب سوب ب ة المن  معلوم
ي .موقع المشروع ة في حائط أي مبن ا مثبت رات أم ي حكومي( تكون الروبي ا مبن سمي ) غالب وت

ي معلومات . روبيرات الحائط أو مثبتة في األرض وتسمي روبيرات أرضية تم الحصول عل وي
سوبة(ر أي روبي ة من د وقيم ه بالتحدي ذه ) موقع ي ھ ساحة ف ال الم سئولة عن أعم ة الم ن الجھ م

  . المدينة أو ھذه الدولة
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  أنواع و نماذج روبيرات) ٢٧-٣(شكل 
  

  :Levellingالميزانية 
  

سوب  اع أي نقطة عن متوسط من د ارتف تم تحدي الميزانية ھي العملية المساحية التي من خاللھا ي
ر طح البح ة تن. س سم الميزاني يق سيانإل وعين رئي ية ) ١: ( ن ة ھندس رة أو ميزاني ة مباش ميزاني

Direct or Spirit Levelling ر ) ٢( في ھذا الفصل ، األساسي وھي الموضوع ة غي ميزاني
ة ة المثلثي تاتيكية و الميزاني ة الھيدروس ة و الميزاني ة البارومتري ل الميزاني رة مث د . مباش تعتم

ة البارومتر ستوي الميزاني وق م اع ف ع االرتف سيا م ضغط الجوي يتناسب عك دأ أن ال ي مب ة عل ي
ارومتر(سطح البحر ، فإذا تمكننا من قياس فرق الضغط الجوي بين نقطتين  از الب ) باستخدام جھ

ة .  فرق المنسوب بين ھاتين النقطتينإليفيمكن تحويله حسابيا  ة دق ة البارومتري ة الميزاني تعد دق
ستخدم إ ال االستكشافمنخفضة وال ت ة . ال في أعم ي نظري تاتيكية عل ة الھيدروس د الميزاني تعتم

ين( المستطرقة ، فإذا وضعنا أسطوانتين زجاجيتين مملوءتان بسائل األواني ي نقطت ا ) عل وبينھم
أنبوب من المطاط ويوجد تدريج علي جدار كال منھما فأن فرق قراءة ھذين التدريجين يعبر عن 

ا  ين كلت سوب ب رق المن ينف سافات . النقطت ي الم تاتيكية ف ة الھيدروس تخدام الميزاني صر اس ينح
ةاألنبوبالقصيرة جدا حيث أن طول  ين كال الزجاجتين ال يكون طويال بصفة عام .  الواصل ب

ين  ين نقطت ية ب ة الرأس اس الزاوي ي قي ة عل ة المثلثي د الميزاني تخدام الثيودليت(تعتم اس ) باس وقي
ا  ة بينھم سافة المائل تخدام ب(الم شريط أو باس اتين ) EDMال ين ھ اع ب رق االرتف ساب ف م ح ث

ين د . النقطت المي لتحدي ام الع ة النظ تخدام تقني اط باس ين النق اع ب رق االرتف اس ف ن قي ديثا أمك ح
  .  فرق المنسوب بين ھذه النقاطإلي ثم تحويله حسابيا GPSالمواقع المعروف بأسم 

  
ة المباشرة من حيث أسلوب  ة تنقسم الميزاني ذھا في الطبيع يتنفي ة إل ة طولي اه (  ميزاني في اتج

ي المحور (و عرضية ) طولي مثل محور طريق )  للمشروعاألساسيمثل قطاعات عرضية عل
روق المناسيب ) تغطي منطقة من األرض(و شبكية  ، وفي حالة الوصول لدقة عالية في تحديد ف

  . لميزانية الدقيقةفتسمي الميزانية با) باستخدام أجھزة خاصة عالية الدقة(
  

از يحدد المستوي األفقي ) أو الميزانية الھندسية(تعتمد فكرة الميزانية المباشرة  ي وجود جھ عل
ة(مع وجود مسطرة مدرجة ) يسمي جھاز الميزان(بين نقطتين  سمي قام د ) ت يا عن توضع رأس
اطع المستوي األفقي مع المسطرة . كل نقطة د تق م تحدي إذا ت ة(ف د كل) القام سجيل عن  نقطة وت

امتين) فرق المنسوب(ھاتين القراءتين فأن فرق االرتفاع  إذا . بين النقطتين ھو فرق قراءتي الق ف
  .علمنا منسوب نقطة منھما أمكن حساب منسوب النقطة الثانية
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ة  ث وضعت القام الي حي ال الت ذنا المث يأذا أخ سوب ووضعت األول ة المن ة أ معلوم د النقط  عن
ين وكانت . د النقطة ب المطلوب تحديد منسوبھاالقامة الثانية عن ين النقطت زان ب وضع جھاز المي

ساوي إذن.  متر١ متر بينما قراءة القامة عند ب تبلغ ٣قراءة القامة عند أ تبلغ  راءتين ي  فرق الق
ين أ و ب٢ ين النقطت سوب ب رق المن ة ف س قيم و نف ر ، وھ ة أ .  مت سوب النقط ا من إذا علمن ف
  . فيمكن حساب منسوب النقطة الثانية ب) وب متوسط سطح البحرارتفاعھا عن منس(
  

 
  

  الميزانية) ٢٨-٣(شكل 
  

  
  

  
  

  مبدأ الميزانية المباشرة) ٢٩-٣(شكل 
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  مثال للميزانية المباشرة) ٣٠-٣(شكل 
  

  :جھاز الميزان و ملحقاته
  

زان  ي Levelالمي ي وھم ستوي أفق ي م صول عل ستخدم للح ساحي الم از الم و الجھ وازي  ھ ي
ر طح البح سوب س ط من زان . متوس وعتين المي ن مجم ة م صفة عام زان ب زة المي ون أجھ تتك

ميزان كوك ) أ: (تشمل أجھزة الميزان البصري فئتين. البصري والميزان االلكتروني أو الرقمي
Cook's Level) ا ستخدم حالي ر الم ديم غي وقين أو ) الق ي ط اره مركب عل ان منظ ذي ك وال
زان ) ب( فك المنظار وعكس اتجاھه ثم تركيبه علي قاعدته مرة أخري ، حلقتين بحيث يمكن مي

  .  والشائع حاليا حيث منظاره غير قابل للعكساألحدث وھو Dumby's Levelدمبي 
  

  
  

  أجھزة ميزان بصري من نوع دمبي) ٣١-٣(شكل 
  

ة المنظار أو التلسكوب ويوجد علي أحد طرفيه الع: يتكون جھاز الميزان البصري من دسة العيني
ه نحو الھدف اآلخروعلي الطرف  نكاه( العدسة الشيئية ومثبت أعاله أداة التوجي ومركب ) الناش

علي جانبه مسمار توضيح الرؤية المسمي مسمار التطبيق،  علي التربراخ يوجد مسمار الحركة 
سامير لضبط أ ة م دائري وثالث سوية ال زان الت زان باإلضافة لمي ازاألفقية البطيئة للمي ة الجھ . فقي

ي  ل الثالث ي الحام ي توضع عل ه الت ي قاعدت زان عل ب المي وم(ويرك شبي أو األلموني د ) الخ عن
تمكن الراصد من . الرصد دائري لكي ي سوية ال زان الت ي مي راه أعل ا م زان بھ بعض أجھزة المي

 يمكن خرآأجھزة الميزان الحديثة يوجد بداخلھا ميزان تسوية . التحقق من أفقية الجھاز باستمرار
د كل رصدة از عن ة للجھ ضا . رؤيته من داخل العدسة العينية لكي يتم الحصول علي أفقية تام أي

ا ) منقلة أو دائرة أفقية(في بعض أجھزة الميزان يوجد أسفل التربراخ قرص  مدرج لقياس الزواي
  . األفقية ، بدقة الدرجة أو كسورھا
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قياس فرق (ھاز الميزان إلجراء أعمال الميزانية  المستخدمة مع جاألدواتأھم  Staffتعد القامة 
ين . في الطبيعة) االرتفاع ا ب  ٥ و ٣القامة ھي مسطرة مدرجة ألمتار وسنتيمترات يتراوح طولھ

اتصنع القامة .  أمتار٤أمتار وان كان الطول الشائع للقامة ھو  وم إم  من الخشب أو من األلموني
صلين   القامة المطوية التي تتكون من)أ: (و توجد عدة أنواع من القامات فمنھا أكثر من قطعة مت

د يھم و عن ن ط دة ،  و يمك تقامة واح ي اس ة ف رد القام تعمال تف سكوبية أو ) ب(االس ة التل القام
ة(المتداخلة حيث تتكون من ثالثة  ز بصغر ) أو أربع ق داخل بعضھا وتتمي ة تنزل أجزاء متداخل

ة ، ضمان عدم وجود طولھا عند عدم االستخدام و ة) ج( ميل في أي جزء من أجزاء القام  القام
ق داھما ينزل صلين أح زأين منف ن ج ون م ة وتتك ي مجرى صغير ،  المنزلق ) د(و راء اآلخر ف

ا تم استخدام . القامة ذات القطعة الواحدة والتي غالبا ال يتجاوز طولھا المترين حتى يسھل حملھ ي
امتين  ر(ق ال ال) أو أكث ام أعم زان إلتم ع كل مي سرعة م ك ل سوية وذل ة أو الت امميزاني  العمل إتم
 . الحقلي

  

  
 

    
  

  مكونات الميزان البصري) ٣٢-٣(شكل 
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  القامة) ٣٣-٣(شكل 
ة ) ١: (تشمل أدوات الميزان المساعدة أيضا ه خلف أو جانب القام ميزان تسوية صغير يتم تثبيت

د ق) ٢(لضمان رأسية القامة ذاتھا وعدم ميلھا أثناء الرصد ،  ة عن اعدة حديدية توضع تحت القام
ة ، األراضيالرصد في  ة أو الرملي راءات ) ٣( الرخوة أو الترابي سجيل الق ة لت ر الميزاني أو (دفت
  . في الطبيعة) األرصاد

  

  
  

  ميزان تسوية القامة) ٣٤-٣(شكل 
  

ة٣يوجد بالميزان حامل للشعرات يمكن الراصد من أخذ  ي القام راءات عل شعرة الوسط:  ق ي ال
ا و  شعرتين العلي ا ال سوب ، بينم رق المن ساب ف ي ح ستخدمة ف ة الم راءة القام دد ق ي تح ي الت ھ

تاديا(الوسطي  يھم أسم شعرات االس ق عل ين ) يطل ة ب سافة األفقي تم استخدامھما في حساب الم ي
  .القامتين

  

  
  

  القراءات علي القامة) ٣٥-٣(شكل 
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تسمي الميزان الرقمي أو االلكتروني والذي تطورت أجھزة الميزان لتظھر مجموعة أخري منھا 
زان  رة المي راءات في ذاك سجيل الق ة ت ز بإمكاني ة(يتمي ر الميزاني تعمال دفت دال من اس ضا ) ب وأي

شروع ة بالم ات متعلق ة بيان سجيل أي از لت ي الجھ اتيح عل ة مف ود لوح ض . وج زةبع  األجھ
وع خاص  ن ن ة م ستخدم قام ة ت ست (bar-code staffااللكتروني ام لي ة باألرق ة مدرج  قام

ا ) العادية ة ومنھ ة بصورة الكتروني ذه القام بحيث أن الميزان يحدد تقاطع المستوي األفقي مع ھ
ة زان و القام زان الرقمي عن سعر . يحس قيمة فرق االرتفاع بين المي د سعر المي الي فيزي وبالت

ادي زة. مثيله الع سمي أجھ ي ت زان االلكترون واع المي ضا توجد بعض أن ة الضبط أي -self ذاتي
levelling حيث يوجد داخل الميزان جھاز موازنة compensator ة  يمكنه الحفاظ علي أفقي

رة أخري ) بعد ضبطه أول مرة(الميزان  ه م ، فإذا مال الميزان قليال يقوم جھاز الموازنة بإعادت
ع . للوضع األفقي السليم شائيةيستخدم الميزان ذاتي الضبط في المواق ة  التاإلن ا حرك ر بھ ي تكث

  .  المعدات الثقيلة واھتزازات األرض مما يؤثر علي أفقية الميزان كثيرا
  

      
  

  أجھزة ميزان بصري رقمي أو الكتروني) ٣٦-٣(شكل 
  

د اصطدامھا إطالقيعتمد ميزان الليزر علي مبدأ  نعكس عن ى ت  أشعة ليزر في مستوي أفقي حت
از وم جھ الي يق وع خاص وبالت زر بقامة من ن ستقبل اللي ة - م ي القام ذي يتحرك عل د - ال  بتحدي

ازآلياقراءة تدريج ھذه النقطة الكترونيا ، ويتم تسجيل القياسات  أي أن العمل .  داخل ذاكرة الجھ
ه بصري  زر ال يتطلب أي توجي يبميزان اللي ة إل أن الراصد يتواجد مع القام الي ف ة وبالت  القام

ي يشيع استخدام أجھ. )وليس الميزان( زة ميزان الليزر في أعمال التشييد والبناء لكن سعرھا أغل
  .من أجھزة الميزان البصري

  

  
  

  أجھزة ميزان ليزر) ٣٧-٣(شكل 
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زان باستخدام ) استخدامه في الطبيعة(يتكون الضبط المؤقت لجھاز الميزان  ة المي من ضبط أفقي
ة . تمسامير التسوية الثالثة بنفس طريقة ضبط أفقية جھاز الثيودلي شمل أي زان ال ي استخدام المي

عمليات تسامت حيث أن الميزان يتم استخدامه في أي مكان في الموقع وال يتطلب احتالل نقطة 
  . BMمعينة ، لكن عند بدء العمل فأن القامة توضع علي النقطة معلومة المنسوب 

  
  :أعمال الميزانية الطولية والعرضية

  
اط ) ثم حساب المناسيب(فروق االرتفاعات الميزانية الطولية ھي عملية قياس  لمجموعة من النق

اري سور و الكب ل الطرق و الج شروع مث ولي للم اه الط ي االتج د أي ف ي خط واح م . عل وبرس
ي القطاع الطولي ) أو مناسيب(ارتفاعات  اط نحصل عل ذه النق ا .  للمشروع– تضاريس -ھ أم

روق االرتفاعات لمجموعة من  فھي – كما ھو واضح من أسمھا –الميزانية العرضية  اس ف قي
  . النقاط العرضية أو العمودية علي محور المشروع لرسم القطاعات العرضية لتضاريس العمل

  
  

  
  

  الميزانية الطولية و العرضية) ٣٨-٣(شكل 
  

  
  

  الميزانية الطولية) ٣٩-٣(شكل 
  

زان في ) وأيضا العرضية( الميزانية الطولية إجراءعند  از المي اط ويكون يقف جھ عدد من النق
  :ھناك عدة أنواع من القراءات علي القامة

  
ة أو المؤخرة  راءة الخلفي د تثبيت : Back Sight or BSالق ة بع ي القام راءة تؤخذ عل أول ق

  .الميزان في أي نقطة
زان آخر: For Sight or FSالقراءة األمامية أو المقدمة  ل المي  قراءة تؤخذ علي القامة قبل نق

  .طة التالية النقإلي
ين قراءتي : Intermediate Sight or ISالقراءة المتوسطة  ة ب ي القام راءة تؤخذ عل كل ق

  .األماميةالخلفية و 
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ة و : Turning pointنقطة الدوران أو التحول  النقطة التي يؤخذ عندھا علي القامة قراءة خلفي
  .قراءة أمامية

  
  

  خطوات الميزانية الطولية) ٤٠-٣(شكل 
  

ر أو يبدأ ا القرب من الروبي  Aنقطة  (BMلعمل الحقلي بوضع الميزان عند أي نقطة اختباريه ب
ة ) في الشكل يبينما يتم وضع القام اه األول زان في االتج د المي ة بع ة الثاني ر والقام ي الروبي  أعل
ه الطولية الميزانية إجراءالمطلوب  شكل٣نقطة ( خالل زان ).  في ال يفضل أن يكون وضع المي
سامير . بين كلتا القامتين) اإلمكانبقدر (صف المسافة في منت زان باستخدام م يتم ضبط أفقية المي

ي . التسوية كما يتم ضبط رأسية كل قامة من خالل ميزان التسوية الجانبي راءة عل يتم تسجيل الق
يه علي ، ثم يدور الميزان أفقيا ويتم التوج) أو في ذاكرة الجھاز (األرصادالقامة الخلفية في دفتر 

ضا) األماميةالقامة (القامة الثانية  ا أي سجيل قراءتھ ة . وت ة الثاني ة(تظل القام ا ) األمامي في مكانھ
ة  ا تتحرك القام يبينم ة (األول ي كانت خلفي ي) الت د إل ع جدي شكل٥النقطة ( موق ي ال ل ) ف ، وينق

ورأسية كلتا القامتين يتم ضبط أفقية الميزان ).  في الشكلBالنقطة (الميزان أيضا لموقعه الجديد 
ة  م القام ة ث ةثم تسجيل القراءة علي القامة الخلفي شكل (٣أي أن النقطة . األمامي أصبحت ) في ال

ة ) Aمن الميزان عند (نقطة دوران حيث تم رصدھا مرة كقراءة أمامية  راءة خلفي من (ومرة كق
ذه الخطوات طوال المحور الطولي ). Bالميزان عند  رار ھ تم تك ةالخط ا(ي وب للميزاني ) لمطل

  . حتى تصل القامة األمامية لتحتل نقطة الھدف األخيرة في ھذا المحور
  

ة عرضية  ذ ميزاني ن تنفي ضا يمك اء –أي راء أثن ة إج ة طولي اط – ميزاني ق النق الل تطبي ن خ  م
ة ة ثالث تخدام قام ستين أو باس امتين الرئي دي الق تخدام اح واء باس طة ، س وف . المتوس اء وق أثن

زان ة المي ة الطولي ور الميزاني ي مح ة عل د النقط ة ( عن شكلAنقط ي ال د )  ف ة عن تم وضع قام ي
، األرصادوتسجيل قراءتھا في دفتر )  في الشكل١نقطة (النقطة علي القطاع العرضي المطلوب 

راءتين متوسطتين ) في الشكل (٢ثم تنقل ھذه القامة للنقطة  دينا ق وتسجل قراءتھا أيضا ليصبح ل
  . تفاع كلتا نھايتي القطاع العرضي المطلوبيحددا فرق ار
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  الفصل الرابع
  

  نظم اإلحداثيات و مساقط الخرائط
  

و شكل األرض؟ ھل ھي  ا ھ ه، لكن م سطح األرض أو جزء من ل مصغر ل الخريطة ھي تمثي
أيضا طالما أن األرض شكل مجسم بينما الخريطة سطح مستوي . ؟آخرمستوي أم كرة أم شكل 

تم ا  - إسقاط أو –فكيف يمكن تحويل ) قطعة من الورق أو ملف رقمي( لقياسات الميدانية التي ت
 يجب أن يلم صانع الخريطة األسئلةھذه سطح مستوي؟ رسم مصغر علي  علي ھذا المجسم إلي

Mapmaker وم بإجاباتھا داد المختلفة ليعرف كيف يق  الخريطة بصورة و أسلوب علمي بإع
رائط  ن الخ ة م دمج مجموع ف ي رف كي ضا ليع ليم، وأي ة(س تال) خاصة الرقمي ة اخ ي حال ف ف

   .األسس الھندسية و الرياضية لكل خريطة منھم
  

وع (لكل خريطة أساس رياضي يتكون من مجموعة من العناصر أو المعادالت الرياضية  ل ن مث
ل الخريطة من أسلوب رياضي )اإلسقاط و نوع اإلحداثيات دة طرق رياضية لتحوي ، وھناك ع

ة )من مسقط إلي آخر أو من نظام إحداثيات إلي آخر(إلي آخر  دة خرائط مختلف  أو للتعامل مع ع
ة بتفاصيل األساس الرياضي . واحد) أو مشروع(األسس في إطار  ة الدقيق ة العلمي د المعرف تع

ة  ات العلمي م المتطلب ن أھ د م ا تع ليمة، كم ة س داد خريط ي إع اح ف م عناصر النج ة أھ للخريط
  .للتعامل مع الخرائط الرقمية

  
   شكل األرض١-٤
  

اء ، في بدايات المعرفة  وق سطح الم و ف البشرية ظن اإلنسان أن األرض ھي قرص صلب يطف
اغورث  اني فيث الم اليون يال وجاء الع شر قل ر العلمي للب  في Pythagorasإلي أن تطور التفكي

شكل ة ال يالد وافترض أن األرض كروي ل الم اء . القرن السادس قب ي محاوالت العلم وكانت أول
ا لتقدير حجم أو محيط ھذه الكرة ھي  الم اإلغريقي أراتوستين التي سبق اإلشارة إليھ تجربة الع

ة كولومبوس . في الفصل األول د كال من الرحال سادس عشر أي وفي القرنين الخامس عشر و ال
Columbus اجالن شھيرة Magellan و م ا ال الل رحالتھم ن خ ة األرض م رة كروي   فك

ول األرض دوران ح ام . بال ي ع شھير ن١٦٨٧ف الم ال ور الع وتن  ط ادئ Newtownي دة مب  ع
وانين الجذب و : نظرية علمية وكان أھمھا سة خاضعة لق ة متجان ة مائع وازن لكتل شكل المت أن ال

ين اه القطب يال باتج . تدور حول محورھا ليس ھو شكل الكرة كاملة االستدارة لكنه شكل مفلطح قل
ين إلجراء١٧٣٥وفي عام  سية بتنظيم بعثت وم الفرن د  قامت أكاديمية العل ة للتأك  القياسات الالزم

  .من ھذه الفرضية وأثبتت النتائج فعال أن األرض مفلطحة وليست كروية الشكل تماما
   

نحن بحاجة  ي األرض ف إننا نعيش علي سطح كوكب األرض وعندما نريد أن نحدد أي موقع عل
ه –إلي أن نقوم بتعريف ھذا السطح  ان– شكله و حجم ة في أي مك ا من معرف  نحن  لكي يمكنن

ضبط ع بال ارات و . نق ن ق ضمه م ا ي الي بم ه هللا تع ا خلق ألرض كم ي ل سطح الطبيع كل ال إن ش
سھولة  ه ب ر عن محيطات و جبال و أودية و بحار ليس شكال سھال وليس منتظما لكي يمكن التعبي

  ).١-١٣شكل (
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  األرض غير منتظمة الشكل) ١-٤(شكل 
  

ا أن بحث العلماء عن شكل افتراضي آخر لألرض ي ه طالم رة أن ي فك دوا إل دا واھت كون أقل تعقي
أن شكل األرض % ٧٠مساحة الماء في المحيطات و البحار تشكل حوالي  من مساحة األرض ف

ة (يكاد يكون ھو الشكل المتوسط لسطح الماء  إذا أھملنا حركة سطح الماء بسبب التيارات البحري
د و الجزر صاراMean Sea Level) و الم أحرف  والمعروف اخت د MSL ب ا بم ، وإذا قمن

ون  ا يك رب م يكون أق شكل س ذا ال أن ھ ل ف ي شكل متكام سة لنحصل عل سطح تحت الياب ذا ال ھ
ألرض ي ل شكل الحقيق د . لل د أو الجيوئي م الجيوي الق اس م إط شكل Geoidوت ذا ال ي ھ  عل

دMSLيجب مالحظة أن ھناك فرق في حدود متر واحد فقط بين كال من [االفتراضي    و الجيوي
شكلين أو  ال ال ر أن ك رق و نعتب ذا الف ن ھ ي ع ية تتغاض ات الھندس م التطبيق ي معظ ه ف إال أن

ن يكون ]. المصطلحين يشيرا لنفس الجسم د ل ذا الجيوي ولكن طبقا لمبدأ نيوتن السابق فأن شكل ھ
وة الطرد  ضا يخضع لق ة األرضية وأي وة الجاذبي اه ق ع اتج د م د يتعام ا الن سطح الجيوي منتظم

ي المركز ية الناتجة عن دوران األرض حول محورھا ، وكال القوتين تختلفان من مكان آلخر عل
شرة األرضية من (سطح األرض بسبب عدم توزيع الكثافة يشكل منتظم  ي ٦يختلف سمك الق  إل

د ) .  كيلومتر-٦ ي أن الجيوي ذلك نخلص إل ه ) ٢-٤شكل (وب شكل الحقيقي لألرض إال أن ھو ال
ع شكل معقد أيضا و يصع د المواق ا من رسم الخرائط و تحدي ادالت رياضية تمكنن ب تمثيله بمع

  .عليه

  
  

  الشكل الحقيقي لألرض: الجيويد) ٢-٤(شكل 
  

ي البحث عن أقرب األشكال  اء إل ادالت رياضية أتجه العلم ه بمع د وصعوبة تمثيل لتعقد الجيوي
بس  اقص أو االلي ذا  ھEllipseالھندسية المعروفة ووجدوا أن القطع الن إذا دار ھ و األقرب ، ف

ضاوي  شكل البي سويد أو ال اقص أو االليب ع الن سم القط ا مج سينتج لن وره ف ول مح بس ح االلي
Ellipsoid or Ellipsoid of Revolution ضا باسم االسفرويد  Spheroid ويعرف أي

اب( ذا الكت ا). لكن اسم االليبسويد ھو األكثر انتشارا وھو الذي سنستخدمه في ھ ا يتب ي ربم در إل
ؤال ان اآلن س ين : األذھ رق ب و الف ا ھ ر م ي آخ دائرة أو بمعن بس و ال ين االلي رق ب و الف ا ھ م

ين بعكس ) ٣-٤(االليبسويد و الكرة؟ بالنظر لشكل  نجد أن االليبسويد مفلطح قليال عند كال القطب
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ة ه نفس القيم ا قطر و احد ل رة لھ ضا الك ا ، أي ع الكرة التي تكون كاملة االستدارة تمام  في جمي
ين ورين مختلف ه مح سويد ل د االليب ا نج ات بينم ة . االتجاھ ا معرف سويد يلزمن ن االليب ر ع للتعبي

  ):الحظ أن الكرة يعبر عنھا بعنصر واحد فقط ھو نصف قطرھا(عنصرين 
  
   aويرمز له بالرمز ) المحور في مستوي خط االستواء( نصف المحور األكبر -
  
   bويرمز له بالرمز ) ين كال القطبينالمحور ب( نصف المحور األصغر -
  

  :ويقوم البعض بالتعبير عن االليبسويد بطريقة أخري من خالل العنصرين
  
   aويرمز له بالرمز ) المحور في مستوي خط االستواء( نصف المحور األكبر -
  
  : ويتم حسابه من المعادلةf ويرمز له بالرمز flattening معامل التفلطح -
  

f = ( a – b ) / a     or       f = 1- (b / a )                (4-1) 
 

  
  

  االليبسويد) ٣-٤(شكل 
  

  ):٤-٤شكل (ويتميز شكل االليبسويد بعدة خصائص مثل 
  

  ).حيث أنه شكل ھندسي معروف(سھولة إجراء الحسابات علي سطحه   - أ
را   - ب د الفيزيقي كثي ر(ال يختلف سطح االليبسويد الرياضي عن سطح الجيوي ر ف ين أكب ق ب

ط١٠٠كالھما ال يتعدي  ر فق ي .  مت رة يصل إل د و الك ين الجيوي رق ب  ٢١الحظ أن الف
 ).كيلومتر تقريبا

  

  
  

  العالقة بين الجيويد و االليبسويد) ٤-٤(شكل 
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 Datums  الجيوديسيةالمراجع
  

لكي يمكن تحديد المواقع علي سطح األرض يلزمنا اختيار شكل رياضي يعبر عن شكل و حجم 
شكل المرجعي األرض ه اسم ال ق علي ا نطل ا وھو م ذه . Reference Surface ذاتھ أحد ھ

ع  د المواق ة لتحدي األشكال المرجعية من الممكن أن يكون الكرة والتي كانت مستخدمة لفترة طويل
ون : ١التي ال تتطلب دقة كبيرة ولرسم الخرائط التي ال يزيد مقياسھا عن  ضا للمساحات . ملي أي

ار المستوي )  كيلومتر مربع٥٠أقل من (الصغيرة جدا  ا Planeمن الممكن اعتب  شكال مرجعي
ستوية  ة . Plane Surveyingوخاصة في تطبيقات المساحة الم ة عالي ع بدق د المواق ا لتحدي أم

  . أو لرسم الخرائط الدقيقة فأن االليبسويد ھو الشكل المرجعي المستخدم
  

ا ددت محاوالت علم رين تع رنين األخي ر عن طوال الق سويد يعب سب اليب د أن سيا لتحدي ء الجيودي
اء أو . شكل األرض بأقرب صورة ممكنه دي أحد العلم وكلما تجمعت قياسات جيوديسية جديدة ل

مما أدي ) a , f أو a , bسواء (الجھات الدولية تم حساب قيم جديدة لعناصر تعريف االليبسويد 
  .ل التالي بعضا من ھذه النماذجلوجود العديد من نماذج االليبسويد ، ويعرض الجدو

  
اج الخرائط  كانت كل دولة عند بدء إقامة الھيكل الجيوديسي أو المساحي لھا بغرض البدء في إنت

ا– في ذلك الوقت –غالبا ما تختار أحدث اليبسويد  إذا .  لتتخذه السطح المرجعي لنظام خرائطھ ف
ة –ب تقنية و مادية  ألسبا–ظھر بعد عدة سنوات اليبسويد آخر لم يكن ممكنا  ذه الدول  أن تقوم ھ

لكن ما ھو المرجع؟ . بتغيير السطح المرجعي لھا و إعادة إنتاج و طباعة كل خرائطھا من جديد
المي،  من المعروف أن أي اليبسويد يكون أقرب ما يمكن لتمثيل سطح األرض علي المستوي الع

ا يمكن أي أن الفروق بينه وبين الجيويد تختلف من مكان لمكان ع ل م ا أق لي سطح األرض لكنھ
لكن كل دولة عندما تعتمد اليبسويد معين تريد أن يكون الفرق بينه و بين . علي المستوي العالمي

اطق أخري من  رة في من روق كبي ذه الف تم إن كانت ھ ا يمكن في حدودھا وال تھ الجيويد أقل م
سويد ال. العالم ديل وضع االليب أ لتع يال لذلك كانت كل دولة تلج لكي Re-Position مرجعي قل

سويد – أي بعد إجراء ھذا التعديل البسيط –وفي ھذه الحالة . يحقق ھذا الھدف ذا االليب  فلم يعد ھ
ع  ع أو مرج م مرج ه اس ق علي ا نطل ف ، وھن ي وضع مختل ه صار ف ي األصل لكن ان ف ا ك كم

ان  ي أو بي سي أو مرجع وطن  A geodetic Datum, a local datum, orجيودي
simply a datum . ديل م تع د ت المي ق أي أن المرجع الوطني ألي دولة ما ھو إال اليبسويد ع

الشكل الحقيقي (وضعه بصورة أو بآخري ليناسب ھذه الدولة ويكون أقرب تمثيال لشكل الجيويد 
ة . عند ھذه الدولة) لألرض وطني لدول كما يجب اإلشارة إلي أنه كلما قلت الفروق بين المرجع ال

  .و الجيويد كلما زادت دقة الخرائط المرسومة اعتمادا علي ھذا المرجعما 
  

ة صر العربي ة م ال لجمھوري نأخذ مث ر س ة أكث ة الھام ذه النقط يح ھ ال . ولتوض دء أعم د ب عن
اح في  سويد مت ان أحدث اليب رن العشرين ك ة الق الجيوديسيا و إنشاء الخرائط في مصر في بداي

سويد ھلمرت  سويد ليكون سطحا . ١٩٠٦ذلك الوقت ھو اليب ذا االليب ار ھ رار باختي اذ الق م اتخ ت
ا . مرجعيا لمصر سويد ليتكون م ذا االليب ي وضع ھ ديالت عل م إجراء عدد من التع ك ت وبعد ذل

صري  وطني الم ع ال م المرج رف باس صارا Old Egyptian Datum ١٩٠٧يع  أو اخت
OED1970 .اع عن س أن االرتف سويد أحد ھذه التعديالت كان الفرض ب اع = طح االليب االرتف

سماة  ل المقطمF1عن متوسط سطح البحر عند النقطة األساسية الم ذا .  أو نقطة الزھراء بجب ھ
ذه ١٩٠٦الفرض يعني أننا افترضنا أن سطح اليبسويد ھلمرت  د ھ د عن  ينطبق مع سطح الجيوي

سية (النقطة  دء الحسابات الجيودي سھيل ب شبكات الثوابت ھذا غير حقيقي لكنه فرض أساسي لت ل
ساحية ية الم رت ). األرض سويد ھلم طح اليب ع س ا برف ا قمن ر أنن ي آخ ار ١٩٠٦وبمعن دة أمت  ع
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د ھلمرت  م يع الي ل ددة ، وبالت ذه النقطة المح د ھ د عن ع سطح الجيوي ق م ك ١٩٠٦لينطب  ھو ذل
ل شكل  ا يمكن لتمثي ه ووضعه ليكون أقرب م د شكله و حجم م تحدي ذي ت المي ال االليبسويد الع
ة  ة لجمھوري ة الجغرافي األرض علي المستوي العالمي ، إنما صار له وضع جديد يناسب المنطق

  .ھنا ال نقول أنه اليبسويد أنما نطلق عليه اسم المرجع المصري. مصر العربية فقط
  

  بعض نماذج االليبسويد المستخدمة عالميا
  

نصف المحور األكبر   اسم االليبسويد
aبالمتر   

نصف المحور 
   بالمترbر األصغ

  الدولة التي تستخدمه

Helmert 1906مصر  ٦٢٥٦٨١٨  ٦٣٧٨٢٠٠  

Clarcke 1866أمريكا الشمالية  ٦٣٥٦٦٥١  ٦٣٧٨٢٧٤  

Bassel 1841وسط أوروبا  ٦٣٥٦٠٧٩  ٦٣٧٧٣٩٧  

Airy 1830بريطانيا  ٦٣٥٦٢٥٧  ٦٣٧٧٥٦٣  

WGS72 عالمي  ٦٣٥٦٧٥٠  ٦٣٧٨١٣٥  

WGS84 عالمي  ٦٣٥٦٧٥٢  ٦٣٧٨١٣٧  

  
  

ي كما يجب  د عل ا تعتم ة كلھ دول مختلف دة ل اإلشارة في ھذا السياق إلي وجود مراجع وطنية عدي
كمثال . نفس االليبسويد العالمي ، لكن كل مرجع منھم يعدل وضع ھذا االليبسويد بصورة مختلفة

فان المراجع الوطنية لكال من السودان و تونس و المغرب و الجزائر و اإلمارات و عمان تعتمد 
أنظر عناصر التحويل ( لكن كل مرجع له وضع مختلف Clarke 1880لي اليبسويد جميعھا ع

  ).بين المراجع الحقا
  

ة  ع األفقي م المراج ا اس ق عليھ ن أن نطل ا يمك ي م ى اآلن ھ ا حت دثنا عنھ ي تح ع الت المراج
Horizontal Datumأما عند التعامل مع .  وھي الخاصة بتحديد المواقع في المستوي األفقي

وع آخر من المراجع ھي ) أي االرتفاعات(ثيات في المستوي الرأسي اإلحدا ي ن اج إل ا نحت فأنن
د من . Vertical Datumالمراجع الرأسية  ويعد الجيويد ھو المرجع الرأسي المعتمد في العدي

دھا متوسط سطح البحر  دول العالم ، أي لتحديد ھذا المرجع نحتاج لتحديد النقطة التي يكون عن
د و الجزر .يساوي صفر اس الم شاء محطة قي م إن  في Tide Gauge وكمثال في مصر فقد ت

دة  اتھا لم سجيل قياس م ت كندرية وت اء اإلس ام ٨مين ن ع نوات م ام ١٨٩٨ س ي ع ذ ١٩٠٦ إل  وأخ
سوب ) علي المسطرة المدرجة داخل المحطة(متوسطھا بحيث أن ھذه القراءة  اعتبرت ھي المن

م . تحدد موقع الجيويدالمساوي للصفر أي ھي النقطة التي  ة ت ذه النقطة المرجعي و انطالقا من ھ
ة  لوب الميزاني تخدام أس اط Levelingاس ن النق ة م شاء مجموع رات أو – إلن سمي الروبي  ت

Bench Marks: BM-ول أن .  المعلومة المنسوب و التي تغطي معظم أرجاء مصر ذلك نق ل
وطني الرأسي المصري  ة متوسط سطح Vertical Egyptian Datumالمرجع ال  ھو قيم

  . ١٩٠٦ عند اإلسكندرية في عام MSLالبحر 
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   نظم اإلحداثيات الجغرافية٢-٤
  

ي سطح األرض Coordinatesاإلحداثيات  ين عل  ھي القيم التي بواسطتھا نعبر عن موقع مع
ة ي الخريط ل . أو عل تم تمثي ذي ي ي ال سطح المرجع تالف ال ا الخ داثيات تبع ة اإلح دد أنظم وتتع

هالموا ع علي ي . ق سطح مرجع ستوي ك ار الم د اختي ة(فعن ل الخريط ون ) مث داثيات تك أن اإلح ف
اد  ة األبع سقطة أو ثنائي ستوية أو م داثيات م  Two-Dimensional (or 2D)إح

Coordinates . ي أن كل نقطة اد إل ثال –ويرجع اسم ثنائية األبع ي الخريطة م ا – عل  يلزمھ
ثال  يكن م ا ول د موقعھ ين لتحدي سطح ).  ، صس(قيمت سويد ك رة أو االليب اد الك د اعتم ا عن بينم

اد  ة األبع داثيات ثالثي ة أو اإلح داثيات الفراغي وع اإلح ع ن ل م ا نتعام ي فأنن -Threeمرجع
Dimensional (or 3D) Coordinates اع النقطة عن سطح  حيث يجب إضافة ارتف

ة الق اج لمعرف دقيق ، أي نحت ا ال ة المرجع كبعد ثالث لتحديد موقعھ لكل ) س ، ص ، ع(يم الثالث
ع ة . موق داثيات الكروي م اإلح داثيات باس سمي اإلح رة ت ة الك ي حال  Sphericalوف

Coordinates سية داثيات الجيودي سمي باإلح سويد ت ة االليب ي حال ا ف  Geodetic بينم
Coordinates ة داثيات الجغرافي داثيات  Geographic Coordinates أو اإلح  أو اإلح

سويد د . Ellipsoidal Coordinatesية االليب ة البع داثيات أحادي د إح ا توج -Oneكم
Dimensional (or 1D) Coordinates وھي غالبا التي تعبر فقط عن ارتفاع النقطة من 

ستخدم ة توجد . سطح الشكل المرجعي الم ة الدق ة عالي سية و الجيوفيزيقي ات الجيودي وفي التطبيق
د Four-Dimensional (or 4D) Coordinatesإحداثيات رباعية األبعاد  تم تحدي  حيث ي

داثياتھا ھي  ع ) س ، ص ، ع ، ن(موقع النقطة في زمن محدد بحيث تكون إح د الراب حيث البع
ع" ن" ذا الموق داثيات لھ ذه اإلح اس ھ داثيات . يعبر عن زمن قي ة اإلح ستعرض بعض أنظم وسن

  .بالتفصيل في األجزاء التالية
  

ي سطح األرض منذ قرون مضت أبتكر العل ع أي نقطة عل ل موق ة لتمثي اء طريق ار أن (م باعتب
  :وذلك عن طريق) األرض كرة

  
دائرة العظمي  - ك ال ) أي التي تمر بمركز األرض(تم اتخاذ الخط األساسي األفقي ھو تل

  .بدائرة االستواءوالتي تقع في منتصف المسافة بين القطبين وسميت 
شمالي و أتخذ الخط األساسي الرأسي ليكون ھو ن - ين ال صف الدائرة التي تصل بين القطب

 .الجنوبي وتمر ببلدة جرينتش بانجلترا
ي سطح األرض ٣٦٠قسمت دائرة االستواء إلي  -  نصف ٣٦٠ قسما متساويا و رسم عل

رة ) وھمية أو اصطالحية(دائرة  ي دائ سيم عل اط التق ين وتمر بأحدي نق تصل بين القطب
ط  سمي خ رة ت صف دائ ل ن تواء ، وك ول االس ك أن . Longitudeط ن ذل ضح م ويت

يرمز للدرجة ( درجة ١الزاوية عند مركز األرض بين نقطتي تقسيم متجاورتين تساوي 
الرمز  ل ٣٦٠الن ) ١oب ة تقاب سما٣٦٠ درج الرقم .  ق رينتش ب رقيم خط طول ج م ت وت

شرق  ة ال ن جھ ه م اور ل ول المج م ١oصفر وخط الط رق ، ث رق ، ٢o ش ي ....  ش إل
١٨٠oرق وب ن   ش رينتش م رب ج ة غ وط الواقع ة للخط ي ١oنفس الطريق رب ، إل  غ
١٨٠oتواء .  غرب رة االس وتكون زاوية خط الطول ھي الزاوية الواقعة في مستوي دائ

ا يمر اآلخر بخط طول  والمحصورة بين ضلعين يمر أحدھما بخط طول جرينتش بينم
 .النقطة ذاتھا

ي ) جرينتش(تم تقسيم خط الطول األساسي  - ي األرض  ١٨٠إل ساويا ورسم عل سما مت ق
رة ) الدائرة الصغرى ھي التي ال تمر بمركز األرض(دوائر صغري وھمية  وازي دائ ت

رينتش ول ج سيم خط ط اط تق دي نق ا بأح رة منھ ل دائ ر ك تواء وتم ون . االس ذلك تك وب
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ساوي  سيم ت اط التق ن نق اورتين م ين متج ين نقطت ز األرض ب د مرك ة عن  الن ١oالزاوي
نھم ١٨٠ابل  درجة تق١٨٠ ر العرض وم  ٩٠ قسما ، وأطلق علي ھذه الدوائر اسم دوائ

وبنفس األسلوب تم ترقيم دائرة االستواء .  دائرة جنوبه٩٠دائرة شمال دائرة االستواء و 
شمال  ة ال ا من جھ رة العرض المجاور لھ م ١oبالرقم صفر ودائ  شمال ، ٢o شمال ، ث

ي ....  دوائر٩٠oإل ة لل نفس الطريق مال وب ن   ش تواء م رة االس وب دائ ة جن  ١o الواقع
ة في مستوي Latitudeزاوية العرض .  جنوب٩٠oجنوب ، إلي  ة الواقع  ھي الزاوي

دائرة من دوائر الطول و رأسھا عند مركز الدائرة و ضلعھا األساسي يمر في مستوي 
  . االستواء و الضلع اآلخر يمر في دائرة من دوائر العرض

    

 
 

  المواقع علي الكرةتحديد ) ٥-٤(شكل 
  
   اإلحداثيات الجغرافية أو الجيوديسية١-٢-٤
  

زه ھو مركز األرض ومحاوره  ذي مرك داثيات ال نظام اإلحداثيات الجيوديسية ھو أحد نظم اإلح
ت  ي ثاب زي أرض ام مرك ه نظ ق علي ذلك يطل ا ول اء دورانھ ع األرض أثن ه م -Earthمثبت

Centered Earth-Fixed صارا ة مرك. ECEF أو اخت ز جاذبي ي مرك ع ف ام يق ز النظ
ق محوره الرأسي  ي األول zاألرض، وينطب ع محور دوران األرض ، يتجه محوره األفق  x م

اني  ي محور yناحية خط طول جرينتش بينما محوره األفقي الث ا عل -٤شكل  (x يكون عمودي
٦.(  
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  نظام اإلحداثيات الجغرافية أو الجيوديسية) ٦-٤(شكل 
   

ي يتم تمثيل موقع ذا النظام ثالث ة إحداثيات ، أي أن ھ يم أو ثالث ة ق  أي نقطة في ھذا النظام بثالث
  ):٧-٤شكل  (3Dاألبعاد 

  
  خط الطولLongitude الرمز الالتيني ه ب دا ( ويرمز ل ة ) ينطق الم ، وھو الزاوي

رينتش  ول ج ين خط ط تواء ب رة االس ستوي دائ ي م ة ف ذي (المقاس ول ال و خط الط وھ
  .و خط طول النقطة المطلوبة)  يكون رقم صفرأصطلح دوليا أن

  
  دائرة العرضLatitude ويرمز له بالرمز الالتيني ) وھي الزاوية في ) ينطق فاي ،

ستوي  ة مع م ار بالنقطة المطلوب ودي الم اه العم صنعھا االتج ي ي المستوي الرأسي والت
تواء  رة االس ي سطح االل(دائ ودي عل اه العم شكل أن االتج ي ال ر يالحظ ف سويد ال يم يب

  ).بمركز االليبسويد عكس حالة الكرة حيث يمر العمودي علي سطح الكرة بمركزھا
  

  الرمز ه ب ز ل سويد ويرم طح االليب ن س اع ع سي أو hاالرتف اع الجيودي سمي االرتف  وي
   Geodetic or Ellipsoidal Heightاالرتفاع االليبسويدي 

  

       
  

   الجيوديسيةاإلحداثيات الجغرافية أو) ٧-٤(شكل 
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ر العرض أشھرھا  ر عن خطوط الطول و دوائ وتوجد عدة نظم للوحدات المستخدمة في التعبي
ي  م ) oرمز الدرجة ھو ( درجة ٣٦٠نظام الوحدات الستيني ، وفيه يتم تقسم الدائرة الكاملة إل ث

ي  ة ٦٠تقسم الدرجة إل سمي الدقيق نھم ي ة ھو ( جزء كال م سم ) 'رمز الدقيق ا تق م الحق ة ث الدقيق
ة ھو ( جزء يسمي الواحد منھم بالثانية ٦٠الواحدة إلي  ال). "رمز الثاني  30oخط الطول : كمث

د "52.3 '45 ة عن ذه النقط ع ھ ي أن موق ة و ٣٠ يعن ة و ٤٥ درج ة٥٢.٣ دقيق ون .   ثاني تك
رينتش  ول ج ط ط رق خ ا ش ول أم وط الط رف ق(خط افة ح ا بإض ز لھ رب ) Eأو  يرم أو غ

ا (جرينتش  ز لھ ا شمال ). W أو  بإضافة حرف غيرم دوائر العرض فتكون أم سبة ل ا بالن أم
تواء ) Nأو  يرمز لھا بإضافة حرف ش(دائرة االستواء  وب خط االس ا بإضافة (أو جن يرمز لھ

  ). S أو  حرف ج
  
   اإلحداثيات الكروية٢-٢-٤
  

ة  داثيات الجيوSpherical Coordinatesيشبه نظام اإلحداثيات الكروي سية أو  نظام اإلح دي
يس  رة و ل و الك ا ھ ي ھن سطح المرجع و أن ال ط أال وھ د فق تالف واح ي اخ ة أال ف الجغرافي

اه العمودي ) خاصة لقياس دائرة العرض (يالحظ في الشكل ). ٨-٤شكل (االليبسويد  أن االتج
طح  ي س ودي عل ر العم ث ال يم سويد حي ة االليب س حال ا  عك ر بمركزھ رة يم طح الك ي س عل

  .ركزهاالليبسويد بم
  

 
  

  اإلحداثيات الكروية) ٨-٤(شكل 
  
   اإلحداثيات الجيوديسية الكارتيزية أو الفراغية أو الديكارتية٣-٢-٤
  

ز أن  ه يتمي سية أال أن داثيات الجيودي ام اإلح ه لنظ ي تعريف ا ف شابه تمام داثيات م ام إح و نظ ھ
ة  ومتر(إحداثياته الثالثة تكون طولي المتر أو الكيل ة) أي ب يس منحني درجات (و ل ه ) بال ا يجعل مم

سابع  رن ال ارت في الق سي ديك الم الفرن أسھل في التعامل وخاصة في الحسابات ، وقد أبتكره الع
شر ة . ع سية الكارتيزي داثيات الجيودي ام اإلح ة األصل لنظ  Cartesian Geodeticنقط

Coordinates وره األول ز األرض ومح ي مرك ول X ھ ط الط ستوي خ اطع م ن تق شأ م  ين
ي محور Y بجرينتش مع مستوي دائرة االستواء ومحوره الثاني المار ا X ھو العمودي عل  بينم

ث  ور الثال ي(المح ال Z) الرأس ز األرض وك ر بمرك ذي يم ور دوران األرض و ال و مح  ھ
  ).٩-٤شكل  (X, Y, Z: ويعبر عن موقع كل نقطة بثالثة إحداثيات. القطبين
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  ارتيزيةاإلحداثيات الجيوديسية الك) ٩-٤(شكل 
  
   التحويل بين اإلحداثيات الجغرافية٤-٢-٤
  

ة  سية أو الجغرافي داثيات الجيودي ل اإلح ة تحوي  ,, )يمكن باستخدام مجموعة المعادالت التالي
h) إلي اإلحداثيات الجيوديسية الكارتيزية (X, Y, Z):  
  

X = (c + h) cos  cos   
Y = (c + h) cos  sin                                    (4-2) 
Z = [ h + c ( 1-e2) ] sin  

  
 first تسمي المركزية األولي radius of curvature ، e يسمي نصف قطر التكور cحيث 

eccentricityويتم حسابھما كالتالي :  
   

               a   
c = ----------------------                                     (4-3) 
        (1 – e2 sin2  )       
 
e = [  (a2 - b2) ] / a                  (4-4) 

  
ة  سية الكارتيزي داثيات الجيودي ل من اإلح سية أو (X, Y, Z)أما للتحوي داثيات الجيودي ي اإلح  إل

  : فأحد الحلول يتمثل في المعادالت التالية(, , h)الجغرافية 
  

tan  = Y / X  
                Z  /   (X2 + Y2)   
tan  = ---------------------------------                (4-5)   
               1 – e2 (c / ( c + h) )   
          (X2+Y2)  
h = -----------------   -  c 
            cos  
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ة  ة قيم اج لمعرف ا نحت ادالت أنن ذه المع ي ھ ستطيع حسابcنالحظ ف ة  لكي ن  ، لكن h و  قيم
ة ٣-٤ من المعادلة cلنحسب قيمة  وع من  !  فأننا نحتاج لمعرفة قيم ذا الن تم حساب ھ ذلك ي ول

ة  ة تكراري ل بطريق رض Iterativeالتحوي دائرة الع ة ل ة تقريبي تخدام قيم دأ باس ث نب   ، حي
ة لنصف قطر التكور  ة تقريبي ة cونحسب قيم م نأخذ قيم ة c ث ا قيم ذه لنحسب منھ دة  ھ  جدي

رق جوھري  ي أن نجد عدم وجود أي ف دد من المرات إل ين Significantوھكذا لع ين قيمت  ب
  . متتاليتين لدائرة العرض 

  
  نظام الخرائط المليونية ٥-٢-٤
  

واع الخرائط  اني(تعد الخرائط المليونية من أھم أن ي مواصفاتھا ) الفصل الث اق عل م االتف التي ت
المي ر العرض يعتم. علي المستوي الع ي خطوط الطول و دوائ ذه الخرائط عل رقيم ھ د نظام ت

  :إلعداد نظام ترقيم يغطي األرض كلھا
  

  شريحة طولية يبلغ عرض كل ٦٠ غربا إلي ١٨٠يتم تقسيم األرض بدءا من خط طول 
  . درجات من خطوط الطول٦شريحة 

  اتجھنا ناحية الشرقا ويزداد الرقم كلم١يبدأ ترقيم الشرائح من رقم .  
  ا ) خط طول صفر(بذلك فأن الشريحة التي تنتھي عند خط طول جرينتش يكون رقمھ

  .٣١ بينما أول شريحة شرق خط جرينتش يكون رقمھا ھو ٣٠ھو 
  شريحة الواحدة  درجات من ٤أما في اتجاه القطبين فأن الشرائح العرضية يبلغ طول ال

  .دوائر العرض
 ءا من الحرف ترقم الشرائح العرضية بالحروف االنجليزية بدA م تواء ث رة االس  عند دائ

B ثم Cوھكذا كلما اتجھنا ناحية القطب الشمالي .  
 تأخذ الشرائح العرضية جنوب دائرة االستواء نفس الحروف و بنفس الترتيب.  
  تواء الرمز رة االس شرائح شمال دائ وب خط Nتأخذ ال ة جن شرائح الواقع ا تأخذ ال  بينم

 . Sاالستواء الحرف 
 ثال. حمل أسما محددا مكون من حرفين و رقمكل مستطيل ي شريحة(المستطيل : م ) أو ال

NH36 ألن أسمه يبدأ بالرمز ( يقع شمال دائرة االستواءN ( م ة رق في الشريحة الطولي
 . Hوالشريحة العرضية ) أي شرق خط جرينتش (٣٦

  ريحة ل ش ا (ك ھا ٦طولھ ول و عرض ات ط رض٤ درج ات ع ي )  درج مھا ف تم رس ي
  ).١،٠٠٠،٠٠٠ : ١بمقياس رسم (نية خريطة مليو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الفصل الرابع                                                                                نظم اإلحداثيات و مساقط الخرائط 
___________________________ __________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________  
 جمعة محمد داود. د                               م                              ٢٠١٢ –المدخل إلي الخرائط الرقمية 

 
١٠٩

  

  
  

 
  

  ترقيم الخرائط المليونية لكل العالمنظام ) ١٠-٤(شكل 
  

  
  

  ترقيم الخرائط المليونية في المنطقة العربية) ١١-٤(شكل 
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  :١ مثال
  

اھرة ة الق ا مدين ع بھ ي تق ة الت شريحة العالمي م ال دد رق ول : ح رة O ٣١ '١٥خط الط رقا و دائ ش
   شماال؟O ٣٠ '٣عرض ال
  

  :نحول خط الطول و دائرة العرض إلي وحدات الدرجات ليسھل التعامل معھا: أوال
   درجة٣١.٢٥ = ٣١) + ١٥/٦٠= (خط الطول 

   درجة٣٠.٠٥ = ٣٠) + ٣/٦٠= (دائرة العرض 
  

  ):الحرف(لتحديد الشريحة العرضية 
  

  )٦-٤                                 (                         ٤÷ دائرة العرض = ترتيب الحرف 
  

  =                  ٧.٥٢ = ٤ ÷ ٣٠.٠٥   
  

   .Hوبالتالي فھو الحرف ) ٧ألنه تجاوز الرقم  (٨أي أنه الحرف رقم 
  

  :لتحديد رقم الشريحة
  

  )٧-٤                                                               (٦÷ خط الطول = رقم الشريحة 
  

 =               ٥.٢ = ٦ ÷ ٣١.٢٥   
  

  ). ٥ألنھا تجاوزت الرقم  (٦أي أنھا الشريحة رقم 
  

  :٣٠بما أن خط طول مدينة القاھرة يقع شرق خط جرينتش، فأنھا ستكون شرق الشريحة رقم 
  
   ٣٦ = ٣٠ + ٦= م الشريحة رق
  

   Nالشريحة ستبدأ بالرمز بما أن دائرة عرض مدينة القاھرة تقع شمال دائرة االستواء، فأن 
  

 36NH:  أي أن رقم الشريحة المليونية لمدينة القاھرة ھو 
  

  :٢ مثال
  

ة جدة ا مدين ع بھ ة التي تق شريحة العالمي م ال رة O ٣٩ '١٠" ١٧خط الطول : حدد رق شرقا و دائ
   شماال؟O ٢١ '٢٩" ٥٥العرض 

  
  : التعامل معھانحول خط الطول و دائرة العرض الي وحدات الدرجات ليسھل: أوال

    درجة٣٩.١٧١ = ٣٩) + ١٠/٦٠) + (١٧/٣٦٠٠= (خط الطول 
   درجة٢١.٤٩٩ =  ٢١) + ٢٩/٦٠) + (٥٥/٣٦٠٠= (دائرة العرض 
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  ):الحرف(لتحديد الشريحة العرضية 
  

                    ٤÷ دائرة العرض = ترتيب الحرف 
  =                  ٥.٤ = ٤ ÷ ٢١.٤٩٩  

  
   .Eوبالتالي فھو الحرف ) ٥ألنه تجاوز الرقم  (٦م أي أنه الحرف رق

  
  :لتحديد رقم الشريحة

  
                       ٦÷ خط الطول = رقم الشريحة 

 =               ٦.٥ = ٦ ÷ ٣٩.١٧١  
  

  ). ٦ألنھا تجاوزت الرقم  (٧أي أنھا الشريحة رقم 
  

  :٣٠شرق الشريحة رقم بما أن خط طول مدينة جدة يقع شرق خط جرينتش، فأنھا ستكون 
  

   ٧٣ = ٣٠ + ٧= رقيم الشريحة 
  

   Nبما أن دائرة عرض مدينة القاھرة تقع شمال دائرة االستواء، فأن الشريحة ستبدأ بالرمز 
  

 73EN:  أي أن رقم الشريحة المليونية لمدينة القاھرة ھو 
  

  :٣مثال 
  

ي تغطيھ ة الت ة الجغرافي رض للمنطق ر الع ول و دوائ وط الط دد خط ة ح ة المليوني ا الخريط
36NH؟  

  
  . دائرة االستواءشمال يدل علي أن ھذه الشريحة تقع N الرمز -١
  
  : في ترتيب الحروف االنجليزية٨ ھو الحرف رقم H الحرف -٢

      

  
  

  : درجات عرض، فأن٤= وحيث أن طول الشريحة الواحدة 
  

   شماالo ٣٢ = o ٤ × ٨=      أقصي دائرة عرض للشريحة 
  
  : درجات طول، فأن٤= ا أن طول الشريحة  بم-٣
  

  شماال" ٢٨" = ٤ – o ٣٢=      أقل دائرة عرض للشريحة 
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   شرق خط جرينتش٦ أي أنھا الشريحة رقم ٣٦=  رقم الشريحة -٤
  

  : درجات طول، فأن٦= وحيث أن عرض الشريحة الواحدة 
  

  شرقا o ٣٦= o ٦ × ٦=      أقصي خط طول للشريحة 

  
  : درجات طول، فأن٦=  الشريحة بما أن طول -٥
  

   شرقاo ٣٠ = o ٦ -o ٣٦=      أقل خط طول للشريحة 
  

شرقا o ٣٦ شرقا إلي خط طول o ٣٠ ستغطي المنطقة من خط طول NH36بذلك فأن الشريحة 
  .شماالo ٣٢شماال إلي دائرة عرض o ٢٨ومن دائرة عرض 

  

  
  

  :٤مثال 
  

  مھورية مصر العربية؟حدد أرقام الخرائط المليونية التي تغطي ج
  

  . شماال٣١.٨ و ٢٢ شرقا وبين دائرتي عرض ٣٦ و ٢٥بين خطي طول  تقريباتمتد مصر 
  

   شرق جرينتش  ٥ أي الشريحة ٤.٢ = ٦ ÷ ٢٥= الشريحة الطولية للحدود الغربية لمصر 
  

   ٦ = ٦ ÷ ٣٦= الشريحة الطولية للحدود الشرقية لمصر 
  

  :بما أن مصر تقع شرق جرينتش، فأن
  

   ٣٥ = ٣٠ + ٥= الشريحة الطولية للحدود الغربية لمصر 
  

    ٣٦ = ٣٠ + ٦= الشريحة الطولية للحدود الشرقية لمصر 
  

 وھي التي تقابل ٦ ، أي الشريحة ٥.٥ = ٤ ÷ ٢٢= الشريحة العرضية للحدود الجنوبية لمصر 
  ).الحرف السادس من الحروف االنجليزية (Fالحرف 
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شريحة العرضية للحدو شمالية لمصر ال شريحة ٧.٩ = ٤ ÷ ٣١.٨= د ال ي ٨ ، أي ال  وھي الت
  ). من الحروف االنجليزيةثامنالحرف ال (Hتقابل الحرف 

أي أن مصر ستقع في ثالثة شرائح عرضية ھي الشرائح السادسة و السابعة و الثامنة وھي ذات 
  . H و G و  Fالحروف 

  
  :إذن الخرائط المليونية التي تغطي مصر ھي

  
NF35, NG35, NH35, NF36, NG36, NH36  

  
شريحة  ا في ال شرقية واقع ة ال  NF37بينما يوجد جزء صغير جدا من الحدود المصرية الجنوبي

  . ٣٦وھو الجزء الواقع شرق خط الطول 
  

  
  

  ترقيم الخرائط المليونية في مصر) ١٢-٤(شكل 
  

ا بنفس الطريقة يمكن استنتاج شرائح الخرائط المليونية التي تغطي  سعودية كم ة ال المملكة العربي
  .في الشكل التالي

  

  
  

  ترقيم الخرائط المليونية في المملكة العربية السعودية) ١٣-٤(شكل 
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شكل  سابق يختلف عن ال شكل ال بب) ٥٤-٢(يمكن مالحظة أن ال ود س ييويع ذا االختالف إل  : ھ
د ) ١( ة ق ا المليوني اج خرائطھ د إنت سعودية عن ة ال ة العربي ررت أن تغطي الخريطة أن المملك ق

د  ة تمت ة جغرافي دة منطق ر العرض، ٤ من خطوط الطول و  درجات٣الواح ن دوائ  درجات م
 بينما المواصفات العالمية للخرائط المليونية تحدد المنطقة الجغرافية للخريطة الواحدة بحيث تمتد

دء ) ٢(.  درجات عرض٤ طول و  درجات٦ شرقية لب ة ط الخرائرسم كما أن الحدود ال المليوني
ذلك .  شرقا كما في المواصفات العالمية٣٠ شرقا وليس ٣٢السعودية بدأت من خط طول  د وب فق

ي ١٧زاد عدد الخرائط المليونية التي تغطي المملكة من  تم استخدام  ، خريطة٢٣ إل م ي ضا ل وأي
ي ١أرقام الخرائط المليونية المتعارف عليھا بل تم استخدام األرقام من  ة  للخر٢٣ إل ائط المليوني

  .السعودية
  
   إسقاط الخرائط٣-٤
  

داثيات Map Projectionإسقاط الخرائط  ل اإلح ا من تحوي ة الرياضية التي تمكنن  ھو العملي
سويد-علي مجسم األرض  رة أو االليب ل األرض ھو الك ذي يمث شكل المرجعي ال ان ال  - سواء ك

اد( ة األبع داثيات ثالثي ي) أي إح ة عل داثيات ممثل ي إح ة إل و الخريط ستوي وھ طح م أي ( س
ة : أو بمعني آخر). Grid Coordinatesإحداثيات ثنائية األبعاد أو إحداثيات شبكية  ھو العملي

شرقي و االحداثي  ي االحداثي ال التي تمكننا من تحويل قيم خط الطول و دائرة العرض لموقع إل
اتج عن ). ١٠-١٣شكل (الشمالي المطلوبين لتوقيع ھذا الموقع علي الخريطة  شكل الن سمي ال وي

  .عملية اإلسقاط بالمسقط
  

 
  

  عملية إسقاط الخرائط) ١٢-٤(شكل 
  

ي شكل مستوي  شكل المجسم لألرض إل وال يمكن بأي حال من األحوال أن تتم عملية تحويل ال
ة من " Distortionالتشوه " بصورة تامة ولكن سيكون ھناك ما نسميه ) خريطة( في أي طريق

ر . خرائططرق إسقاط ال ي واحدة أو أكث ة إلسقاط الخرائط أن تحافظ عل تحاول الطرق المختلف
ي الخريطة رة أخري ال (من الخصائص التالية بين الھدف الحقيقي علي األرض و صورته عل م

  ):يمكن تحقيق كل الخصائص مجتمعة
   تطابق في المساحات-
   تطابق في المسافات-
   تطابق في االتجاھات-
  ايا تطابق في الزو-
   تطابق في األشكال-
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ساوية  سافات المت ساقط الم سمي م سافات وت ي الم افظ عل ي تح قاط الت واع اإلس اك بعض أن ھن
Equidistance Projection ا لكن في مساحات ا مع  وأنواع تحافظ علي األشكال و الزواي
ل  ساقط التماث سمي م دودة وت ي  (Conformal Projectionمح تخدام ف رب لالس ي األق وھ

ساحيةالتطب ساوية ) يقات الم سمي مساقط المساحات المت ي المساحات وت ة تحافظ عل واع ثالث وأن
Equal-Area Projection .  

  
  : مجموعات رئيسية٤تنقسم مساقط الخرائط إلي 

  
طوانية   - أ ساقط االس قاط سطح األرض : Cylindrical Projectionsالم ن إس شأ م تن

يا أو ت ا تمس األرض رأس ي أم طوانة والت ي اس يا أو عل ا أو تمس األرض عرض قطعھ
  ).١١-٤شكل (بصورة مائلة 

ة   - ب ي :  Conical; Projectionالمساقط المخروطي شأ من إسقاط سطح األرض عل تن
  ).١٢-٤شكل (مخروط والذي أما يمس األرض رأسيا أو يقطعھا 

ة  - ت ستوية أو االتجاھي سمتية أو الم ساقط ال ن :  :Azimuthal Projection الم شأ م تن
د نقطة محددة أو إسقاط سطح يا عن ا يمس األرض رأس ذي أم  األرض علي مستوي وال

  ).١٣-٤شكل (يقطعھا في دائرة 
 . مساقط أخري خاصة  - ث

  
قاط  ة اإلس د طريق ي تحدي ا ف قاطھا دورا مھم وب إس ة المطل ة الجغرافي كل المنطق ا يلعب ش غالب

 دائري و طريقة إسقاط المناسبة ، فكمثال نختار طريقة إسقاط سمتيه إذا كانت شكل المنطقة شبه
  .اسطوانية للمناطق شبه المستطيلة و طريقة إسقاط مخروطية للمناطق شبه المثلثية

  

 
  

  طرق اإلسقاط االسطواني) ١٣-٤(شكل 
  

 
  

  طرق اإلسقاط المخروطي) ١٤-٤(شكل 



  الفصل الرابع                                                                                نظم اإلحداثيات و مساقط الخرائط 
___________________________ __________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________  
 جمعة محمد داود. د                               م                              ٢٠١٢ –المدخل إلي الخرائط الرقمية 

 
١١٦

 
  

  طرق اإلسقاط السمتي أو المستوي) ١٥-٤(شكل 
  

  :لخرائط الشھيرةوفي الجزء التالي سنستعرض بعض نماذج مساقط ا
  

  :Mercator Projectionمسقط ميريكاتور 
  

ا ة تمام ا قائم اطع في زواي ر العرض تتق . مسقط أسطواني يحقق شرط أن خطوط الطول و دوائ
 Standard صحيحا عند دائرة االستواء أو عند دائرتي عرض قياسيتينscaleيكون المقياس 

Parallelsة غا.  علي مسافات متساوية من االستواء لبا يستخدم ھذا المسقط في الخرائط البحري
  ).١٤-٤شكل (
  

 
  

  رميريكاتومسقط ) ١٦-٤(شكل 
  

  :Transverse Mercator Projectionمسقط ميريكاتور المستعرض 
  

د خط طول مركزي  سھا عن ي اسطوانة تم  Centralينتج ھذا المسقط من إسقاط األرض عل
Meridian .اط ذا المسقط للمن ستخدم ھ اه شمالوغالبا ي د في اتج ر من -ق التي تمت وب أكب جن

شوه . غرب-امتدادھا في اتجاه شرق زداد الت سافة و المساحة(ي اس و الم دنا ) في المقي ا ابتع كلم
ذا المسقط حيث يكون عن خط الطول المركزي ، ولذلك نلجأ إلي فكرة الشرائح عند استخ دام ھ

 ثالثة أو أربعة درجات من خطوط الطول بحيث – في اتجاه الشرق –عرض الشريحة الواحدة 
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صفھا ا المركزي في منت ع خط طولھ . ال يكون مقدار التشوه كبيرا عند أطراف الشريحة التي يق
  . بريطانيامسقط ميريكاتور المستعرض مستخدم في خرائط الكثير من دول العالم مثل مصر و

المي  ستعرض الع اتور الم سقط ميريك  Universal Transverse Mercatorم
Projection:  

  
أحرف أشھريعد  صارا ب ه اخت المي و يرمز ل ي المستوي الع  .UTM أنواع مساقط الخرائط عل

كما زادت أھميته في السنوات األخيرة بسبب أنه أحد المساقط المستخدمة في أجھزة تقنية النظام 
  . GPSلمي لتحديد المواقع العا
  

  يعتمد مسقطUTM سيم ق تق ك عن طري ه وذل الم كل  علي إيجاد طريقة لرسم خرائط الع
 من خطوط الطول بحيث  درجات٦ كال منھا يغطي zones شريحة ٦٠األرض إلي 

ع في Central Meridian له خط طول مركزي UTMيكون لكل شريحة مسقط   يق
  . مركز ھذه الشريحة

 
 ئح مسقط تمتد شراUTM شماال٨٤ جنوبا إلي دائرة العرض ٨٠ من دائرة العرض  .  

 
  م ١ترقم الشرائح من رقم دءا من خط الطول ٦٠ إلي رق د ١٨٠o ب  غرب ، بحيث تمت

ن  ي م شريحة األول ي ١٨٠oال رب إل زي ١٧٤o غ ا المرك ط طولھ ون خ رب ويك  غ
central   meridian ١٧٧ عندoغرب  .  

 
 من دوائر العرض درجات٨ مربعات كل تقسم كل شريحة طولية إلي . 

 
  دأ الحروف من - كاسم –يكون ھناك حرف خاص ذه المربعات ، وتب  لكل مربع من ھ

ي حرف Cحرف  ا إل ع X جنوب ماال م تبعاد ش ي اس ا  (O و I حرف شبه بينھم رب ال لق
  . !)وبين األرقام االنجليزية

  

  
 

  اس ساويا scale factorيكون معامل المقي د٠.٩٩٩٦ م  خط الطول المركزي ،  عن
ة لمعامل  أن أقصي قيم دنا عن خط الطول المركزي ف ا بع بحيث مع ازدياد التشوه كلم

تواء أو ١.٠٠٠٩٧القياس عند أطراف الشريحة ستكون  د خط االس د ١.٠٠٠٢٩ عن  عن
  .  ش٤٥oدائرة عرض 

  :أن مع نظام الخرائط المليونية نجد UTMبمقارنة نظام 
  

  شريحة  واحدةالشرائح الطولية  درجات ٦(في كال النظامين سواء من حيث عرض ال
شرائح ) من خطوط الطول ا٦٠(أو من حيث عدد ال رقيم )  في كالھم أو من أسلوب ت

  .الشرائح
  في نقطتينالعرضيةيختلف النظامين في الشرائح :  
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o في نظام : عرض الشريحةUTM شريحة غ عرض ال ر ٨ يبل  درجات من دوائ
شريحة  ا عرض ال رض بينم ة الع ط٤المليوني ات فق ريحة .  درج ل ش أي أن ك

UTM من الشرائح المليونيةشريحتين تحتوي .  
o شرائح رقيم ال تواء : ت رة االس د دائ ن عن ة م شرائح المليوني ي ال رقيم ف دأ الت يب

الحرف  رائح  Aب ي ش رقيم ف ة الت ا بداي رة عرض UTMبينم د دائ ن عن  ٨٠ م
   .C بالحرف جنوبا

o ا في في الشرائح المليونية يتم است ب، بينم ة بالترتي خدام كافة األحرف االنجليزي
  .I وحرف O يتم استبعاد حرف UTMشرائح 

  
  : ألي موقع جغرافيUTMلتحديد رقم شريحة 

  

                                             )٨-٤(  
  

ان ال ا إن ك تواء، أم رة االس ع شمال دائ ع الجغرافي يق ة أن الموق سابقة لحال عالمعادلة ال عموق   يق
  : خط االستواء فيتم استخدام معادلة أخري ھيجنوب

  
    ٨÷  ) ٨٠ -دائرة العرض =  ( ترتيب الحرف 

  
  :ولحساب رقم الشريحة

  

                                                    )٩-٤(  
  

ع ان الموق ا إن ك ع شرق جرينتش، أم ع الجغرافي يق ة أن الموق ع المعادلة السابقة لحال  غرب يق
  :جرينتش فيتم استخدام معادلة أخري ھي

  
      ٣٠ - ) ٦÷ خط الطول = ( رقم الشريحة 

  
بخالف ( للناتج فقط ودون تقريب الصحيح أخذ الرقم ٩-٤ و ٨-٤علي أن يتم في كلتا المعادلتين 
  ). طريقة حساب الخرائط المليونية
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  رضمسقط ميريكاتور المستع) ١٥-٤(شكل 
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   للدول العربيةمسقط ميريكاتور المستعرضشرائح ) ١٦-٤(شكل 
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  :مثال
  

ريحة  م ش دد رق دةUTMح ة ج ا مدين ع بھ ي تق رة O ٣٩ '١٠" ١٧خط الطول :  الت رقا و دائ ش
   شماال؟O ٢١ '٢٩" ٥٥العرض 

  
  :تعامل معھا وحدات الدرجات ليسھل الإلي نحول خط الطول و دائرة العرض :أوال

  
    درجة٣٩.١٧١ = ٣٩) + ١٠/٦٠) + (١٧/٣٦٠٠= (خط الطول 

   درجة٢١.٤٩٩ =  ٢١) + ٢٩/٦٠) + (٥٥/٣٦٠٠= (دائرة العرض 
  

  ):الحرف(لتحديد الشريحة العرضية  :ثانيا
  

                     ١ ) + ٨÷  ) ٨٠+ دائرة العرض = ( ( ترتيب الحرف 
 =                  ) ) ١ ) + ٨÷ ) ٨٠+  ٢١.٤٩٩   

 ) =                  ١ ) + ٨ ÷ ١٠١.٤٩٩  
 =                  ١ + ١٢.٧  
 =                  ١٣.٧   

  .) لطريقة الشرائح المليونيةخالفامع إلغاء الكسر الناتج       (١٣أي الحرف رقم 
  

  Q: ھو) O, I مع استبعاد حرفي Cبدءا من حرف ( في الحروف االنجليزية ٣١الحرف رقم 
  

  
  

  :لتحديد رقم الشريحة :ثالثا
  

           ٣١ ) + ٦÷ خط الطول = ( رقم الشريحة 
 ) =                ٣١ ) + ٦ ÷ ٣٩.١٧١  

 =                ٣١ + ٦.٥  
 =                ٣٧.٥   

  
  . )يونية لطريقة الشرائح الملخالفامع إلغاء الكسر الناتج         (٧٣أي أنھا الشريحة رقم 

  
  :إذن
  

 37Q:   ھو جدة لمدينة UTMرقم شريحة 
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  :   منM TUيتكون نظام اإلحداثيات المسقطة في 
  

  شريحة مع ) صفر ، صفر(نقطة األصل للشريحة تقع في تقاطع خط الطول المركزي لل
  .دائرة االستواء

  االحداثي السينيX في اتجاه الشرق .  
  االحداثي الصاديY ل في اتجاه الشما.  
  ة ة False Eastingتعطي قيمة إحداثيات شرقية زائف  ٥٠٠،٠٠٠ لنقطة األصل بقيم

  .) خانات٦لذلك فأن االحداثي السيني ال يزيد عن  (متر
  ال تعطي أي قيمة إحداثيات شمالية زائفةFalse Eastingأي أن قيمة ، لنقطة األصل 

صادي و (الصفر في اتجاه الشمال تكون بالفعل عند دائرة االستواء بذلك فأن االحداثي ال
  .) خانات٧قد يصل إلي 

  

  

 
  

  شرائح مسقط ميريكاتور المستعرض العالمي) ١٧-٤(شكل 
  

سبب ) أو في ملف رقمي واحد( في خريطة واحدة UTM ضم شريحتين من شرائح ال يمكن وال
ر، ٥٠٠،٠٠٠في ذلك أن نقطة أصل كل شريحة تأخذ االحداثي السيني المفروض وھو  ا  مت مم

  .تتكرر في كال الشريحتينعلي كال الخريطتين ) المختلفة( للمعالم Xسيجعل اإلحداثيات الشرقية 
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 اإلحداثيات إلي) خط الطول و دائرة العرض( الجغرافية اإلحداثياتتتكون معادالت التحويل من 

سيطة وال يمكن حسابھا UTMالمترية بنظام  ادالت ليست ب دة مع ة من ع اج  بآل ل تحت حاسبة ب
وتر ل امج كمبي ابرن ي . إلتمامھ دخول ف املة دون ال صورة ش ادالت ب ذه المع دم ھ الي يق شكل الت ال

  . تفاصيلھا الكاملة
  

در  ارةتج دمات اإلش دم خ ي تق ت الت بكة االنترن ي ش ع عل ود بعض المواق ة لوج  on-line آني
  :، ومنھم علي سبيل المثالاإلحداثيات ھذه الحسابات و تحويل إلجراء

 
http://www.rcn.montana.edu/resources/tools/coordinates.aspx 
 
http://gis.dep.wv.gov/convert/llutm_conus.php 
 
http://www.geod.nrcan.gc.ca/tools-
outils/tools_info_e.php?apps=gsrug 
 
http://home.hiwaay.net/~taylorc/toolbox/geography/geoutm.html 
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   إلي النظام الجغرافيUTMمعادالت تحويل اإلحداثيات من نظام ) ١٨-٤(شكل 
  

   )htm.utmformulas/usefuldata/dutchs/edu.uwgb.www://http: المرجع( 
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   UTMنظام النظام الجغرافي إلي ت تحويل اإلحداثيات من معادال) ١٩-٤(شكل 
  

   )htm.utmformulas/usefuldata/dutchs/edu.uwgb.www://http: المرجع( 
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  :ionArea Project- Sinusoidal Equalمسقط ساينسويدال متساوي المساحات 
  

ي خط الطول المركزي  ر العرض عل د دوائ ي المساحات تتعام في ھذا المسقط الذي يحافظ عل
ي جيب  شبه منحن ا ي ون مقوسة بم ر العرض تك أن دوائ اقي خطوط الطول ف ع ب ا م ط ، بينم فق

ذا المسقط (sin curvesالزاوية  اس الرسم ). المسقط الجيبي: من ھنا جاء اسم ھ ويكون مقي
ذا المسقط صحيحا فقط عند  ستخدم ھ ) ١٧-٤شكل (خط الطول المركزي و دوائر العرض ، وي

  .جنوب- شمالتجاهباللمناطق التي تمتد 
  

 
  

  مسقط ساينسويدال متساوي المساحات) ١٨-٤(شكل 
  

  :Lambert Conformal Conic Projectionمسقط المبرت المخروطي المتماثل 
  

سابقةوليس االسطوانة (يستخدم ھذا المسقط المخروط  ساقط ال ه تكون المساحات و ) مثل الم وفي
يتين  ا Standard Parallelsاألشكال متماثلة عند دائرتي العرض القياس شوه كلم زداد الت  وي

اطق محدودة ا تكون االتجاھات صحيحة في من ستخدم في . ابتعدنا عنھما ، كم ذا المسقط م وھ
  ).١٨-٤شكل (أمريكا الشمالية 

  

 
  

  برت المخروطي المتماثلمسقط الم) ١٩-٤(شكل 
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ساحات  ساوي الم سمتي مت رت ال سقط المب Area -Lambert Azimuthal Equalم
Projection:  

  
ذا المسقط المستوي  يس االسطوانة أو المخروط(يستخدم ھ اطق واسعة من ) ول ا لرسم من غالب

ات ول . المحيط وط الط اقي خط ون ب ا تك ستقيما بينم ا م زي خط ول المرك ط الط ون خ ه يك وفي
  ).١٩-٤شكل (نحنية م
  

 
  

  مسقط المبرت السمتي متساوي المساحات) ٢٠-٤(شكل 
  

  :Orthographic Projectionالمسقط االرثوجرافي أو المتعامد 
  

ضا  ستخدم المستوي في اإلسقاط(مسقط سمتي أي ة أو ) أي ي ار صورة عام ا إلظھ ستخدم غالب ي
شوه ). ٢٠-٤شكل (منظور لنصف الكرة األرضية  ه يوجد ت لكال من المساحات و األشكال وب

  .وتكون المسافات صحيحة علي دائرة االستواء ودوائر العرض األخرى
  

  
  

  المسقط المتعامد أو االرثوجرافي) ٢١-٤(شكل 
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  اإلحداثيات المستوية أو المسقطةبعض نظم  ٤-٤
  

سقطة  داثيات الم ة األProjected Coordinatesاإلح ستوية ثنائي داثيات الم ي اإلح اد  ھ بع
2D ي الخريطة  الناشئة عن تطبيق احدي طرق إسقاط الخرائط ، أي ھي إحداثيات أي نقطة عل

طح األرض ي س يس عل شرقي . ول داثي ال ا باالح ز لھ ا يرم صارا Eastingوغالب  و E أو اخت
زين  (N أو اختصارا Northingاالحداثي الشمالي  ستخدم الرم  x, yالبعض يقع في غلطة و ي
تخ بح اس ذين أص سية ال داثيات الجيودي ي اإلح ة عل ائعة للدالل صورة ش ه ب ا علي دامھما متعارف

ستعرض ). X, Y, Zالكارتيزية  دا فسن رة ج وحيث أن طرق إسقاط الخرائط متعددة بصورة كبي
نظم و العناصر  ذه ال ة التعامل مع ھ ي كيفي نظم إحداثيات مسقطة للتعرف عل ھنا مثاليين فقط ل

ام  ل نظ ي ك ا ف وب معرفتھ االمطل م . منھم د نظ صرية كأح داثيات الم ام اإلح ا نظ اليين ھم والمث
ام  ة ، ونظ ة عربي ة لدول داثيات الوطني بالد UTMاإلح ي بعض ال ضا ف ستخدم أي المي الم  الع

  .العربية مثل المملكة العربية السعودية
  
   نظم اإلحداثيات المصرية١-٤-٤
  
   ETMنظام اإلحداثيات المصرية ) أ(
  

را داثيات الخ ام إح صرية نظ صارا Egyptian Transverse Mercatorئط الم  أو اخت
ETMستعرض اتور م قاط ميريك ام إس و نظ م .  ھ د ت رائط فق ي الخ شوه ف ل الت ن تقلي ى يمك وحت

ة Zonesأربعة مناطق أو شرائح تقسيم جمھورية مصر العربية إلي  اده باسم أحزم سمي ع  وت
Belts) ة٣ ع ا).  أحزم اد المرج م اعتم ام ت ذا النظ ي ھ سي ف  Geodetic Datumلجيودي

سويد ھلمرت  ة للمساحة ھو اليب  Helmert ١٩٠٦المستخدم في خرائط الھيئة المصرية العام
  ). ٢١-٤شكل  (1906

  
ذه  اتور المستعرض ، وھ توجد عدة عناصر يجب تعريفھا لكل شريحة من شرائح مسقط ميريك

دولتان سقطالعناصر تختلف قيمھا من دولة ألخرى حتى لو استخدمت ال ذه العناصر .  نفس الم ھ
  :تشمل) Projection Parametersتسمي معامالت اإلسقاط (الخمسة 

  
قاط  - ل لإلس ة األص ع نقط ينOriginموق الل قيمت ن خ دد م ذي يح ول :  وال ط الط خ

  . Standard Parallel ودائرة العرض القياسية Central Meridianالمركزي 
البة  - داثيات س ود إح ادي وج ستحبة(لتف ر م رائطغي ي الخ داثيات )  ف يم إح اء ق تم إعط في

مفترضة أو زائفة لنقطة األصل بدال من إعطائھا اإلحداثيات صفر شرقا و صفر شماال، 
ا رين ھم صرين آخ د عن ق تحدي ن طري ك ع ف : وذل شرقي الزائ داثي ال  Falseاالح

Easting واالحداثي الشمالي الزائف False Northing . 
امس  - صر الخ امالت-العن ن مع قاط  م اس - اإلس ل مقي ة معام و قيم ده ھ وب تحدي  المطل

 .الرسم عند خط الطول المركزي
  

ا  سقطة ذاتھ داثيات الم ساب اإلح ادالت ح ة أو (إن مع داثيات الجغرافي ل اإلح ادالت تحوي أي مع
معروفة للجميع وأصبحت مبرمجه داخل كل برامج الحاسب ) الجيوديسية إلي إحداثيات الخريطة

ي  ة اsoftwareاآلل ات الجغرافي ساحة و الخرائط و نظم المعلوم ات الم إال أن . لخاصة بتطبيق
وع من  ذا الن المھم في حالة استخدام أي برنامج ھو تحديد معامالت اإلسقاط الخمسة المطلوبة لھ
ة  ة معين ا إسقاط خاص بدول وي داخل قواعد بياناتھ رامج ال تحت اإلسقاط ، فربما نجد بعض الب
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سةلكنھا تسمح بإنشاء م ي آخر. سقط جديد داخل البرنامج إذا حددنا قيم عناصره الخم من : بمعن
الممكن أن نجد برنامج كمبيوتر ال يحتوي علي نظام اإلسقاط المصري لكنه يسمح بإنشاء مسقط 
ستخدمة في الخرائط  يم العناصر الخمسة الم د ق ا بتحدي اتور المستعرض إذا قمن وع ميريك من ن

صرية ارة إ. الم در اإلش ة وتج تنباطھا أو محاول ن اس ة ال يمك قاط ألي دول ي أن عناصر اإلس ل
ة ،  ذه الدول سئولة عن الخرائط في ھ ة الم حسابھا الن ھذه العناصر افتراضية ومن اختيار الجھ
ا من األسرار  يم عناصر اإلسقاط لھ ر ق ة تعتب ألن ولألسف الشديد ما زالت بعض الدول العربي

ذا softwareرة إلي أنه في بعض برامج الكمبيوتر تجدر اإلشا. !التي ال يجوز نشرھا  يسمي ھ
يتميز ھذا النظام . OED 1907 أو اختصارا باسم Old Egyptian Datum 1907النظام 

من الخرائط ) منطقة(وتتغير قيم ھذه العناصر مع كل حزام . بقيم عناصر اإلسقاط تخص مصر
  :المصرية كاآلتي

  
  :Red Belt الحزام األحمر - ١
  

ل( ھذا الحزام المنطقة الوسطي من مصر يغطي ك من خط طول ) وادي الني ي ٢٩وذل  شرقا إل
  : في ھذا الحزام ھيETMوتكون قيم عناصر نظام .  شرقا٣٣خط طول 

False Easting = 615 000 m                                  
 االحداثي الشرقي المفترض 
False Northing = 810 000 m                               االحداثي الشمالي المفترض 
Latitude = 30o 0' 0"                                                             دائرة العرض 
Longitude = 31o

 خط الطول                                                             "0 '0 
Scale on central Meridian = 1.00                                معامل مقياس الرسم 
Zone width = 4o 0' 0"                                                         عرض المنطقة 

  
  :Blue Belt الحزام األزرق - ٢
  

ي خط طول ٣٣يغطي ھذا الحزام المنطقة الشرقية من مصر وذلك من خط طول   ٣٧ شرقا إل
  : في ھذا الحزام ھيETMتكون قيم عناصر نظام و. شرقا

False Easting = 300 000 m                                 االحداثي الشرقي المفترض 
 
False Northing = 110 000 m                               االحداثي الشمالي المفترض 
Latitude = 30o 0' 0"                                                             دائرة العرض 
Longitude = 35o 0' 0"                                                             خط الطول 
Scale on central Meridian = 1.00                                معامل مقياس الرسم 
Zone width = 4o 0' 0"                                                         عرض المنطقة 

  
  :Purple Belt الحزام البنفسجي - ٣
  

ك من خط طول  ي خط طول ٢٥يغطي ھذا الحزام المنطقة الغربية في مصر وذل  ٢٩ شرقا إل
  : في ھذا الحزام ھيETMوتكون قيم عناصر نظام . شرقا

  
False Easting = 700 000 m                                 االحداثي الشرقي المفترض 
False Northing = 200 000 m                               االحداثي الشمالي المفترض 
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Latitude = 30o 0' 0"                                                             دائرة العرض 
Longitude = 27o 0' 0"                                                             خط الطول 
Scale on central Meridian = 1.00                                معامل مقياس الرسم 
Zone width = 4o 0' 0"                                                         عرض المنطقة 

  

  
  

  ETMصري شرائح نظام اإلسقاط الم) ٢٢-٤(شكل 
  

 Extended Redتجدر اإلشارة إلي وجود شريحة رابعة ثانوية تسمي امتداد الحزام األحمر 
Beltة أسوان وب مدين ة جن شمالي المفترض .  تغطي المنطق ة االحداثي ال  ٨١٠(أتضح أن قيم

ة ) كيلومتر ذه المنطق البة في ھ سبب في وجود إحداثيات شمالية س شريحة الحزام األحمر سيت ل
تم أي مشروعات (ية من األراضي المصرية الجنوب ام أن ت ة ع ذ مائ أعتقد أنه لم يكن متخيال من

ة  ار قيم م اختي ذلك ت ومتر ٨١٠مساحية أو إنتاج خرائط لھذه المنطقة أقصي جنوب مصر ول  كيل
وان ي أس اھرة إل ن الق سافة م ا الم ي تقريب ة !). و ھ ر قيم تم تغيي ة ي شريحة الرابع ذه ال ي ھ وف

  . متر١,٠٠٠،٠٠٠ متر إلي ٨١٠،٠٠٠الي المفترض من االحداثي الشم
  
   MTMنظام اإلحداثيات المصرية المطورة ) ب(
  

ة المصرية GPSنظرا النتشار استخدام تقنية  د أعلنت الھيئ  في األعمال المساحية في مصر فق
رائط  ي الخ ستخدمة ف داثيات الم د لإلح ام جدي وير نظ ن تط وام ع دة أع ذ ع ساحة من ة للم العام

ص مالم ام باس ذا النظ رف ھ دل : رية وع ستعرض المع اتور الم ام ميريك  Modifiedنظ
Transverse Macerator أو اختصارا باسم MTM)  نفس النظام مطبق في بعض أجزاء

ضا دا أي ن كن ض ). م رائط بع د ، إال أن خ مية بع صورة رس ام ب ذا النظ ول لھ تم التح م ي ل
ادا علي ا اعتم م تطويرھ د ت دة ق شروعات الجدي ام . هالم يعتمد نظ ع MTMوس ي المرج  عل

  . كالنظام السابق١٩٠٦ وليس اليبسويد ھلمرت WGS84الجيوديسي أو اليبسويد 
  

ام  يكون نظ سابق س ام ال ل النظ اتور MTMمث وع ميريك ن ن رائط م قاط الخ وع إس ستخدما لن  م
سابق٣وليس ( شرائح ٥المستعرض ، لكن سيتم تقسيم مصر إلي  ل)  فقط في النظام ال ة لتقلي  قيم

  .التشوه إلي أقل ما يمكن للوصول لدقة عالية للخرائط
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  :توجد عدة عناصر مشتركة بين الشرائح الخمسة كاآلتي

  
False Easting = 300 000 m                                 االحداثي الشرقي المفترض 
False Northing = 0  m                                         اثي الشمالي المفترضاالحد  
Latitude = 0o 0' 0"                                                               دائرة العرض 
Scale on central Meridian = 0.9999                            معامل مقياس الرسم 
Zone width = 3o 0' 0"                                                         عرض المنطقة 

  
  :والقيمة الوحيدة التي تتغير من شريحة آلخري ھي خط الطول كاآلتي

  
Longitude = 25o 30' 0"                                                       ١الشريحة رقم  
Longitude = 28o 30' 0"                                                       ٢الشريحة رقم  
Longitude = 31o 30' 0"                                                       ٣الشريحة رقم  
Longitude = 34o 30' 0"                                                       ٤الشريحة رقم  
Longitude = 37o 30' 0"                                                       ٥الشريحة رقم  
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   في المملكة العربية السعوديةUTM نظم إحداثيات ٢-٤-٤
  

دم UTMإضافة لما سبق ذكره في األجزاء السابقة عن خصائص مسقط  ه لع ضا أن  فنضيف أي
ر المستحب في المساحة و الخرائط(وجود أي إحداثيات سالبة  م ا) الوضع غي د ت دأ فق ألخذ بمب

اس UTMفي كل شريحة من شرائح مسقط . False Originالمركز الزائف أو المفترض   تق
ساوي   ة ت ه إحداثيات شرقية زائف ذي يعطي ل شرقية من خط الطول المركزي وال اإلحداثيات ال

ذا الوضع يجعل .  كيلومتر ، بينما تقاس اإلحداثيات الشمالية مباشرة من دائرة االستواء٥٠٠ وھ
ذه UTMالمھم جدا في أي خريطة من  ا إحداثيات ھ د عليھ شريحة التي تعتم م ال  أن نعرف رق

ي نفس (الخريطة  ا عل ع معھ تتكرر من خريطة آلخري تق شرقية س داثيات ال يم اإلح حيث أن ق
  ). االمتداد من خطوط الطول

  
ام  ي نظ ا عل ي خرائطھ د ف ي تعتم دول الت ن ال سعودية م ة ال ة العربي د المملك د  ، UTMتع وق

ام  المي لع سويد الع حيث نصف  (International Ellipsoid 1924 ١٩٢٤اعتمدت االليب
ر  ور األكب تفلطح ٦٣٧٨٣٨٨= المح ر و ال ا ) ٢٩٧ = f/1 مت ي مرجعھ ي ف سطح مرجع ك

د  ين العب سمي ع وطني الم سي ال ن .  ١٩٧٠الجيودي ن الممك وتر فم رامج الكمبي م ب ي معظ وف
شريحة  م ال د رق اء بتحدي ةلم(االكتف ة معين ادالت ) نطق امالت و مع تخدام مع امج باس وم البرن ويق

ي UTMتحويل مسقط  ة إل سية أو الجغرافي  المناسبة لھذه المنطقة ليتم تحويل اإلحداثيات الجيودي
كل  دم ش ستوية ، ويق سقطة أو الم داثيات الم اطق ) ٢٢-٤(اإلح ي المن ي تغط شرائح الت ام ال أرق

  . اإلدارية للمملكة
  
  

  
  

   للمملكة العربية السعوديةUTMشرائح مسقط ) ٢٣-٤(شكل 
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   الجيوديسية التحويل بين المراجع٥-٤
  

ل  ات العم ن حلق ة م ة مھم ة أصبح حلق سية المختلف ع الجيودي ين المراج داثيات ب ل اإلح إن تحوي
دول . الجيوديسي في اآلونة األخيرة ين ال شتركة ب فمع ازدياد التعاون التنموي و المشروعات الم

سية المتج ات الجيودي ستخدم في خرائط و قاعدة البيان سي الم اورة ومع اختالف المرجع الجيودي
ذه  ذ ھ يمكن تنفي دود ل اطق الح ي من رائط ف داثيات و الخ د اإلح ا توحي بح لزام ة ، أص ل دول لك

ة الطرق(المشروعات المدنية  رول أو إقام ل البت اء أو أنابيب نق د خطوط الكھرب ل م ضا ). مث أي
شار ت ع انت ة وم ساحية الحديث ات الم ات التقني ي أس(طبيق ي ب ل الج ة ) مث ة عملي ازدادت أھمي

ع ين المراج ل ب ال. التحوي ي : فكمث ودة عل اط المرص داثيات النق ي أس إح ي ب ة الج ي تقني تعط
سويد  المي أو اليب سم الع رائط WGS84المج ي خ ة عل ع المرفوع ذه المواق ع ھ ا توقي إذا أردن  ف

يالتي تعتمد علي(احدي الدول  سي محل ذه )  اليبسويد آخر أو مرجع جيودي ل ھ د من تحوي فال ب
د WGS84اإلحداثيات من اليبسويد  ا سنرتكب أخطاء ق ي ، وإال فأنن سويد المحل ذا االليب  إلي ھ

ا ل . تصل إلي مئات األمتار عند توقيع ھذه اإلحداثيات دون تحويلھ ة التحوي ل (إن عملي أي تحوي
داثيات ين المراجع ) اإلح د تمت Datum Shiftب ا ق سي لكنھ دة في العمل الجيودي  ليست جدي

ذھا ول الرياضية لتنفي د من الحل ار العدي دين . دراستھا منذ قرنين أو أكثر ، وقد تم ابتك وفي العق
  .  األخيرين ظھرت طرق رياضية جديدة ربما تكون أكثر دقة من الطرق التقليدية القديمة

  
ة التح سيط في حال وازيينلنبدأ بمثال توضيحي ب ا مت ين لكنھم ين نظامي إحداثيات مختلف ل ب . وي

ة  سية الكارتيزي داثيات الجيودي وع اإلح ع ن ا م نتعامل ھن ا س ظ أنن ا (X,Y,Z)الح ث أنھ  حي
  . (,,h)كإحداثيات طولية متعامدة ستكون أسھل من اإلحداثيات الجغرافية 

  

  
  التحويل بين مرجعين متوازيين) ٢٤-٤(شكل 

  
ين المرجعين حيث أن محاور كال  ة ب أن العالق ة ف داثيات في كال المرجعين متوازي نظامي اإلح

رق  د ف اني ، أي تحدي ع مركز المرجع الث سبة لموق تتحدد بمعرفة موقع مركز المرجع األول بالن
ع  ين موق داثيات ب داثيات(اإلح ي ) أو إح داثياتھا عل ا أو إح ع األول وموقعھ ي المرج ة عل النقط

اني ذا ال. المرجع الث ات وھ ة مركب رق يتحدد من خالل ثالث ينطق الحرف  (X, Y, Zف
  :Translation Parametersوالتي تسمي عناصر النقل )  دلتاالالتيني 

  
X = X2 – X1 
Y = Y2 – Y1               (4-10) 
Z = Z2 – Z1 
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ي المرجع األول  ي ال(X1,Y1,Z1)فإذا علمنا إحداثيات نقطة واحدة عل داثياتھا عل مرجع  وإح
سابقة(X2,Y2,Z2)الثاني  ة ال دينا .  فيمكننا حساب فرق اإلحداثيات باستخدام المعادل ان ل إذا ك ف

ي المرجع األول  اني (X,Y,Z)نقطة جديدة معلوم إحداثياتھا عل ي المرجع الث ا إل يمكن تحويلھ  ف
(X',Y',Z')بكل سھولة :  

X' = X + X 
Y' = Y + Y              (4-11) 
Z' = Z + Z 

  
ة  وازيي المحاور(أي أن كل ما نحتاج إليه في ھذه الحال أن المرجعين مت ة ) الفرض ب ھو معرف

لكن الحالة العامة للعالقة بين أي مرجعين أو . إحداثيات نقطة واحدة علي األقل في كال النظامين
ي  ة عل ل أن محاور أحدھما ستكون مائل وازي المحاور، ب ن يكون مت اليبسويدين أن وضعھما ل

سويد . اور اآلخرمح ساويا لحجم االليب كما أن حجم االليبسويد األول ليس بالضرورة أن يكون م
دھم . الثاني وب تحدي ا في ) X, Y, Z(وبالتالي فبدال من وجود ثالثة عناصر فقط مطل كم

دينا  سينتج ل سابقة ف ين المحاور :  عناصر أخري٤الحالة البسيطة ال ل ب روق المي د ف ة لتحدي ثالث
 ، باإلضافة لعنصر Rotation Parametersة في كل مرجع وتسمي عناصر الدوران الثالث

  ).٢٤-٤شكل  (scale factorيحدد فرق الحجم بين كال المرجعين ويسمي معامل القياس 

  
  

  التحويل بين أي مرجعين) ٢٥-٤(شكل 
  

  :وكما نري في ھذا الشكل سنجد أن العناصر الجديدة المطلوبة ھي
  
   Rx في كال المرجعين ، ونرمز لھا Xبين محوري ) أو الفرق(ان  زاوية الدور-
   Ry في كال المرجعين ، ونرمز لھا Yبين محوري ) أو الفرق( زاوية الدوران -
   Rz في كال المرجعين ، ونرمز لھا Zبين محوري ) أو الفرق( زاوية الدوران -
رق معامscale factor باإلضافة للعنصر الرابع - ين كال المرجعين  الذي يحدد ف اس ب ل القي

  .sونرمز له عادة بالرمز 
  

ة  ة الفراغي د العالق ا لتحدي ة(أي أنن د ) المكاني ا تحدي ة يلزمن ة العام ي الحال رجعين ف ين أي م  ٧ب
ل  (X, Y, Z, Rx, Ry, Rz, s)عناصر ا اسم عناصر التحوي ق عليھ ا نطل  وھي م

Transformation Parametersس ع الجيودي ين المراج ا . ية ب ة ال يمكنن ذه الحال ي ھ وف
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لكن يلزمنا وجود ) كما في الحالية البسيطة السابقة(االعتماد علي توافر نقطة واحدة فقط معلومة 
ر من .  معلوم إحداثياتھم في كال المرجعين– علي األقل – نقاط ٣ دينا معلومات ألكث ان ل إذا ك ف
ل ٣ د العناصر  نقاط زادت دقة الحل المطلوب لتحديد عناصر التحوي ة تحدي ا أن دق سبعة ، كم ال

ة في كال المرجعين اط المعلوم ر . تعتمد علي دقة إحداثيات النق سببين وراء وجود أكث ذين ال وھ
ل  ادالت التحوي ين مرجعين محددين ، فمع ل ب من مجموعة منشورة و معلنة من عناصر التحوي

يم متفاوتة لعناصر التحويل بين ثابتة لكن عدد و جودة البيانات المستخدمة في الحساب ستؤدي لق
  .نفس المرجعين

  
ة  ات تقني شار تطبيق ع انت شورة وخاصة م ة أو المن ل المعلن يم عناصر التحوي ن ق د م د العدي توج

المي  ي المجسم الع داثياتھا عل د إح يم . WGS84الجي بي أس التي تعتم الي ق دم الجدول الت يق
دول  ي ال ة ف ع الوطني ن بعض المراج ل م ع عناصر التحوي ي مرج ة إل  ا كمWGS84العربي

  :نشرتھا ھيئة المساحة العسكرية األمريكية
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   والمراجع الجيوديسية المحليةWGS84عناصر التحويل بين المرجع الجيوديسي العالمي 
  )من ھيئة المساحة العسكرية األمريكية(

المرجع   لدولةا  )بالمتر(عناصر التحويل 
  الوطني

عدد النقاط   االليبسويد
 مستخدمةال

D X D Y D Z 
 ١٦٦-  ٢٢ Adindan  Clark 1880  السودان

)٥(  
-١٥ 
)٥(  

٢٠٤ 
)٣(  

Carthage Clark 1880  ٢٦٣-  ٥ 
)٦(  

٤٣١  )٩ (٦ 
)٨(  

  تونس

European 
1950 

International 
1924 

١١٢-  ٤ 
)٢٥(  

-٧٧ 
)٢٥(  

-١٤٥ 
)٢٥(  

 ١٤٦  )٥ (٣١  ٩ Merchich Clark 1880  المغرب
)٣(  

٣ (٤٧( 

North 
Sahara 
1959 

Clark 1880 ١٨٦-  ٣ 
)٢٥(  

-٩٣ 
)٢٥(  

٣١٠ 
)٢٥(  

  الجزائر

Voirol 
1960 

Clark 1880 ١٢٣-  ٢ 
)٢٥(  

-٢٠٦ 
)٢٥(  

٢١٩ 
)٢٥(  

 Old  مصر
Egyptian 

1906 

Helmert 
1906  

١٣٠-  ١٤ 
)٣(  

١١٠ 
)٦(  

-١٣ 
)٨(  

 Ain El  البحرين
Abd 1970

International 
1924  

١٥٠-  ٢ 
)٢٥(  

-٢٥٠ 
)٢٥(  

-١ 
)٢٥(  

 Ain El  السعودية
Abd 1970

International 
1924 

١٤٣-  ٩ 
)١٠(  

-٢٣٦ 
)١٠(  

١٠ (٧( 

 ٢٤٩-  ٢ Nahrwan Clark 1880 اإلمارات
)٢٥(  

-١٥٦ 
)٢٥(  

٣٨١ 
)٢٥(  

Nahrwan Clark 1880 ٢٤٧-  ٢ 
)٢٥(  

-١٤٨ 
)٢٥(  

٣٦٩ 
)٢٥(  

  عمان

Oman Clark 1880  ٣٤٦-  ٧ 
)٣(  

-٢٢٤  )٣ (١ 
)٩(  

 Qatar  قطر
National 

International 
1924  

١٢٨-  ٣ 
)٢٠(  

-٢٨٣ 
)٢٠(  

٢٢ 
)٢٠(  

راق  الع
ت  والكوي
و األردن 
ان  و ولبن
  و سوريا

European 
1950 

International 
1924 

  ١٤١-  ١٠٦-  ١٠٣-  ؟

ونس و  ت
  الجزائر

Voirol 
1874 

Clark 1880 ٢٢٧  ٢٤٧-  ٧٣-  ؟  
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  :م ھذا الجدوللكن يجب مراعاة المالحظات التالية علي قي
  

ع  .١ ي مرج ي إل ع المحل ن المرج ل م ي للتحوي ذكورة ھ يم العناصر الم  WGS84ق
ة WGS84وللتحويل من   إلي المرجع المحلي يجب عكس جميع اإلشارات الجبري

  ).موجب بدال من سالب و العكس(
  .وبالتالي فھي أقل دقة) وليس سبعة(القيم المذكورة لثالثة عناصر فقط  .٢
ذه الجدول يوضح أيضا .٣  عدد نقاط الثوابت المساحية التي تم استخدامھا في حساب ھ

  .العناصر لكل مرجع محلي
ة كل عنصر من عناصر  .٤ العدد المذكور بين القوسين ھو مؤشر للدقة المتوقعة لقيم

  .التحويل
اط  .٥ سابھا بطرق أخري بخالف رصد نق م ح دول ت ن الج ر سطرين م ي آخ يم ف الق

 .لدقة المتوقعة غير متاحةثوابت مساحية وبالتالي فأن قيم ا
  

ا  ل كلم يم عناصر التحوي ة بحساب ق سيون في كل دول احثون الجيودي منذ سنوات عديدة يقوم الب
). WGS84المحلي و (توفرت لديھم بيانات نقاط جيوديسية معلوم إحداثياتھا في كال المرجعين 

اط المعلوم دد النق ا لع ل من دراسة آلخري طبق ة عناصر التحوي ة وتختلف دق ا ودق ة و توزيعھ
ذه  يم لھ ول ألدق ق دف الوص ك بھ ل ، وذل ر التحوي ساب عناص ي ح ستخدمة ف داثياتھا الم إح
ستخدمة في  ة الم ي المراجع الوطني ل إحداثيات الجي بي أس إل العناصر مما يسھل عملية تحوي

شورة. إنتاج الخرائط لكل دولة ل المن يم عناصر التحوي د من ق  في علي سبيل المثال توجد العدي
ي ھلمرت WGS84جمھورية مصر العربية منھم العناصر التالية للتحويل من  من  (١٩٠٦ إل

  ):م٢٠٠٠حسابات الدكتورة دالل النجار و الدكتور جمعة داود في عام 
  

X = 123.842 ± 0.96 m 
Y = -114.878 ± 0.96 m 
Z = 9.590 ± 0.96 m 
Rx = -1.35314 ± 0.17 " 
Ry = -1.67408 ± 0.35 " 
Rz = 5.24269 ± 0.30 " 
s = -5.466 ± 0.78 ppm (part per million) 

  
ديثا  شرت ح ل من ھلمرت (كما توجد قيم أخري ن ي ١٩٠٦للتحوي وتتكون من ) WGS84 إل

ام ( ي سعد وعمرو حنفي في ع د هللا سعد و من م ٢٠٠٧من حسابات الدكاترة أحمد شاكر و عب
  ):FIGوالمنشورة بمؤتمر 

  
X = -88.832 ± 0.02 m 
Y = 186.714 ± 0.03 m 
Z = 151.82 ± 0.01 m 
Rx = -1.305 ± 2.21 " 
Ry = 11.216 ± 1.57 " 
Rz = -6.413 ± 1.84 " 
s = -6.413 ± 1.84 ppm (part per million) 
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 إلي Adindanللتحويل من اليبسويد (أيضا توجد قيم منشورة لعناصر التحويل في السودان 
84WGS (ولودينسكي وتتكون من باستخدام نموذج م)-ses.www://http

GozouliSESfo47/1523/jour_ses/SESpublications/english/org.sudan
pdf.2rmat:(  

  
X = -146.0 ± 0.89 m 
Y = -33.5 ± 0.89 m 
Z = 205,3 ± 89 m 
Rx = -1.64 ± 1.87 " 
Ry = 2.18 ± 1.87 " 
Rz = -14.8 ± 2.6 " 
s = -1.34 ± 1.35 ppm (part per million) 

  
سعودية  ة ال ة العربي ي المملك ا ف ة(أم ة المكرم دا مك ن ) وتحدي ل م ر التحوي أن عناص ف

WGS1984 من (تكون من  فت-  باستخدام نموذج مولودينسكي- ١٩٧٠ إلي مرجع عين العبد
  ) :م٢٠١١ في عام FIGحسابات الدكاترة جمعة داود و معراج مرزا و خالد الغامدي بمؤتمر 

 
Xo = 4559545.892 m 
Yo = 3808252.221 m 
Zo = 2314350.329 m 
X = 41.650 m 
Y = 286.321 m 
Z = 89.132 m 
Rx = -1.91577 " 
Ry = 10.28662 " 
Rz = -14.08571 " 
s = -7.1256 ppm (part per million) 

  
ة  سيطأيضا توجد بعض المحاوالت العلمي ل لتب داثيات حسابات تحوي  و إحداثيات من نظام اإلح

ات آخر نظام و مرجع إليمرجع جيوديسي  ، فبعض التطبيقات الخرائطية و عمليات تجميع البيان
ة جدة ب. ال تحتاج للدقة العالية التي توفرھا المعادالت السابقة سعودية في مدين ة ال ة العربي المملك

ل – علي سبيل المثال – سيطتين لتحوي ادلتين ب تنباط مع ة باس ة المدين داثيات قامت أمان  من اإلح
ة  (WGS84علي المرجع الجيوديسي العالمي  Q37الشريحة  UTMنظام  مرجع قياسات تقني

GPS (األمانة خرائط إحداثيات نظام إلي:  
  
   متر١٩٦.٥٦٠ - ١س = ٢س
  
   متر٩٨.١٧٨ - ١ص = ٢ص

  
  :حيث

  
  . في نظام إحداثيات خرائط أمانة جدة- بالمتر - Xاالحداثي الشرقي  : ٢س
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  . في نظام إحداثيات خرائط أمانة جدة- بالمتر - Yاالحداثي الشمالي  : ٢ص
  .WGS84 علي المرجع العالمي UTM في نظام - بالمتر - Xاالحداثي الشرقي  : ١س
  .WGS84 علي المرجع العالمي UTM في -المتر  ب- Yاالحداثي الشمالي  : ١ص

  
ة أم  رىكما توجد معادالت مماثلة قام باستنباطھا مجموعة من الباحثين بجامع رزا  (الق راج م مع

ة من نظام اإلحداثياتلتحويل ) و جمعة داود و خالد الغامدي شريحة  UTM الجغرافي  Q37بال
ي المرجUTM نظام إلي WGS84علي المرجع العالمي  ي  عل سعودي المحل د (ع ال عين العب

  :لمدينة مكة المكرمة) ١٩٧٠
  
   متر١٩٩.٢٢٤ - ١س = ٢س
  
   متر١١٢.٣٦٣ – ١ص = ٢ص

  
  :حيث

  
  .علي المرجع المحلي عين العبد UTM  في نظام – بالمتر - Xاالحداثي الشرقي  : ٢س
  .دعلي المرجع المحلي عين العب UTM في نظام – بالمتر - Yاالحداثي الشمالي  : ٢ص
  .WGS84 علي المرجع العالمي UTMنظام   في- بالمتر - Xاالحداثي الشرقي  : ١س
  .WGS84 علي المرجع العالمي UTM في - بالمتر - Yاالحداثي الشمالي  : ١ص

  
احثين  ام الب د ق ي مصر فق ا ف ة داود(أم ار و جمع ل ) دالل النج سطة لتحوي ادالت مب بحساب مع

ة  داثيات الجغرافي رة العرض  خط الطول–اإلح المي – و دائ ن المرجع الع ي WGS84 م  إل
  :كالتالي) ١٩٠٦ھلمرت (المرجع المحلي المصري 
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  الفصل الخامس
  

  التقنيات الحديثة و الخرائط
  

صورة  ة ب ات العلمي ر من التطبيق رت الكثي ة غي ات حديث ة الماضية ظھرت تقني ود القليل ي العق ف
ة دا متوقع ال أصبح اآلن من . مذھلة جعلت من السھل الوصول لنتائج لم تكن أب ي سبيل المث فعل

ضائية  ات ف سر شراء مرئي سھولة والي سطح األ(ال صناعيةصور ل ار ال ) رض ملتقطة من األقم
اج الخرائط يصل  ا جعل إنت تبين أدق تفاصيل المعالم المكانية ألي بقعة علي سطح األرض، مم

ا من سنوات مضت ى تخيلھ م يكن من الممكن حت سرعة ل ا إجراء . لمستويات من الدقة و ال أم
ة القياسات الميدانية فلم يعد يستغرق كل ھذا الوقت و التكلفة االقتص شار تقني ادية مع ظھور و انت

، وبالطبع أنعكس ذلك علي إنتاج الخرائط )GPSالمعروف باسم (النظام العالمي لتحديد المواقع 
ة تتطلب – علي الجانب األخر –لكن . سواء من حيث الدقة أو السرعة ات الحديث ذه التقني  فأن ھ

صممي الخ أن م ا وإال ف سليم معھ ل ال بل التعام ياتھا وس م أساس ة فھ  Mapmakersريط
ات . سيواجھون مشكالت فنية كبيرة ة من تقني سية لثالث في ھذا الفصل سنستعرض المفاھيم الرئي
د : الحصول علي البيانات المكانية المي لتحدي التصوير الجوي و االستشعار عن بعد و النظام الع

  .المواقع
  
   التصوير الجوي١-٥
  

ة من  في أواخر اPhotogrammetryتم استنباط كلمة  يالدي وھي كلم لقرن التاسع عشر الم
ين ي صورة و Photo: مقطع ة grammmetry بمعن ذه الكلم أن ھ ذلك ف اس ، وب ي القي  بمعن

م Photogrammetry، وبالتالي فأن المساحة التصويرية " القياس من الصور"تعني   ھي عل
  .القياس من الصور

   

  
  

  المساحة التصويرية) ١-٥(شكل 
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  :م المساحة التصويرية تاريخ وأقسا١-١-٥
  

دا اإلنسانعرف  يالد( فكرة التصوير بصفة عامة منذ فترة طويلة ج ل الم إال أن أول صورة ) قب
م  المعني المعروف ت افوتوغرافية ب ام إنتاجھ سا في ع يس ١٨٢٦ في فرن د جوزيف نيب ي ي م عل

Joeswph Niepce . ويزداه ١٨٥٩وفي عام سي ل ل  بعمLaussedatم قام المھندس الفرن
وعمل خرائط ) بالون(أول تجربة اللتقاط صور من الجو من خالل كاميرا موضوعة في منطاد 

  .  وقد عرف لويزداه بأنه رائد علم المساحة التصويرية. منھا ألجزاء من مدينة باريس
  

اميرا ١٩٠٣ في عام Wright رايت األخوانمع اختراع الطائرة علي يد  م بدأت فكرة وضع الك
رة -ھدف رسم خريطة في الطائرات ب ة كبي ذه الصور- لمنطق وأخذت أول صورة من .  من ھ

ة . م١٩٠٩طائرة في احدي مناطق ايطاليا في عام  دء الحرب العالمي يومع ب ة زادت األول  أھمي
وي  صوير الج تطالع و Aerial Photogrammetryالت دف االس ال بھ ة األعم  المخابراتي

م المساحة التصوي دو ، لكن عل ع الع سرعة وزادت الحاجة لمواق ا ب د تطور تقني هرية ق اء إلي  أثن
يالدي . الحرب العالمية الثانية رن العشرين الم مع اختراع الكمبيوتر في نھاية الخمسينات من الق

م  ة ومن ث اس من الصور الجوي ات القي م المساحة التصويرية خطوات واسعة في عملي قفز عل
  .  خرائط منھاإنتاج

  
  :اآلتيرية في العديد من التطبيقات تشمل علي سبيل المثال تستخدم المساحة التصوي

  
 الخرائط بدقة عالية و سرعة مناسبةإنشاء .  
 األرض نماذج االرتفاعات الرقمية لتمثيل طبوغرافية سطح إنشاء.  
 دراسة تحركات المنشئات الضخمة مثل السدود و القناطر.  
  جيومورفولوجياال (األرضعمل الخرائط الجيولوجية ودراسات معالم سطح.(  
 المخططات و الخرائط الطبوغرافيةإعداد .  
 حصر أنواع الزراعات و مساحتھا ودراسة أنواع التربة.  
 تخطيط المشروعات مثل الطرق و السكك الحديدية.  
 دراسات الموارد المائية ومصادر المياه.  
 التطبيقات العسكرية و أعمال المخابرات.  

  
  :ميزات التي تجعلھا من أھم التطبيقات المساحية الحديثة ومنھاللمساحة التصويرية العديد من الم

  
  د من األرضية أو تحديث الخرائط التي تعادل دقة المساحة إنتاجالدقة العالية في  في العدي

  .التطبيقات
  األرضية العمل مقارنة بالوقت المستغرق في العمل الحقلي للمساحة إتمامالسرعة في. 
 اطق شاسعة في وقت اتساع حجم التغطية للصور اج خرائط لمن ؤدي إلنت ا ي  الملتقطة مم

  .زمني قليل
 التكلفة االقتصادية المنخفضة.  
  إليھاالوصول لمناطق بعيدة يصعب الوصول.  
 التصوير الدوري لمتابعة انتشار ظاھرة معينةإمكانية . 
  طوال فترة المشروع) إال في وقت التصوير ذاته(عدم التأثر بالظروف المناخية. 
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  : مبادئ التصوير الجوي٢-١-٥
  
  :الصورة الجوية و الخريطة ١-٢-١-٥
  

ن  ة م ع حزم ستوي م اطع م ن تق اتج م اع ن ي قط ة ھ صورة الجوي عةال ة األش ن نقط  صادرة م
وع اإلسقاط، أي أن الھدف ة من ن ا الخريطة قطاع أفقي .  المركزياإلسقاط للصور الجوي بينم

ية علي ھذا المستوي ، أي أن مسقط الخريطة ھو  عمودإسقاطناتج من تقاطع مستوي مع أشعة 
وديإسقاط د .  عم زة و طرق المساحة التصويرية يمكن تحدي داثياتمن خالل أجھ ة اإلح  ثالثي

اد  ة ) س ، ص ، ع(األبع صورة الجوي ي ال اھرة عل ة ظ ل نقط صحيحات –لك دة ت ل ع د عم  بع
م يمكن -عليھا  اج ومن ث ةإنت ة الجغرافي ذه المنطق سمي محطة .  الخرائط لھ أجھزة ت ك ب تم ذل وي

  .Photogrammetric Workstationالعمل التصويرية 
  

  
  

  الصورة الجوية و الخريطة) ٣-٥(شكل 
  

  
  

  جھاز محطة العمل التصويرية) ٣-٥(شكل 
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  :أنواع الصور الجوية ٢-٢-١-٥
  

  :طبقا لوضع الكاميرا أثناء التصوير فھناك ثالثة أنواع من الصور الجوية
  
 : Vertical Photographsالرأسية  الصور -١
 

ستخدم األرضيكون بھا محور الكاميرا عمودي علي سطح  ة الم وع الصور الجوي  ، وھذا ھو ن
ا يكون إنتاجفي  صورة أقرب م ي الخرائط حيث يكون مسقط ال  المستوي أو المسقط األفقي إل

رائط ه الخ د علي ذي تعتم ا و. ال اس منھ سھولة القي ية ب صور الرأس ز ال ز تتمي سھولة تميي ضا ب أي
 . المعالم بھا ألنھا تظھر بشكل يماثل الحقيقي في الطبيعة

   
 : Tilted Photographs الصور المائلة -٢
 

ا  يال خفيف ا م ة درجات(يميل محور الكاميرا بھ عن المحور الرأسي ، ويمكن ) ال يتجاوز أربع
 .  الخرائطإنتاجا في  صور رأسية الستخدامھإليتحويله في المعمل من خالل أجھزة خاصة 

  
 : Oblique Photographs الصور شديدة الميل أو الصور الميالة -٣
 

ر خط  ا يظھ را عن المحور الرأسي وغالب يال كبي اميرا م ل محور الك قحيث يمي ذه األف ي ھ  ف
من مميزات الصور شديدة الميل أنھا تغطي مساحة كبيرة من سطح . النوعية من الصور الجوية

ستخدم في األساسي استخدامھا  إال أناألرض ة الظاھرة وال ت الم الجغرافي واع المع  ھو تفسير أن
  .  الخرائطإنتاج

  

  
  

  أنواع الصور الجوية طبقا لوضع الكاميرا) ٤-٥(شكل 
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  :أجھزة التصوير الجوي ٣-٢-١-٥
  

ز ال تختلف فكرة الكاميرا المستخدمة في التصوير الجوي كثيرا عن الكاميرا العادية إال أنھا  تتمي
ة للوصول  ة عالي يبمواصفات تقني اط الصورإل د التق ة ووضوح عالي عن ع .  دق فيجب أن تتمت

  :كاميرات التصوير الجوي بالمواصفات التالية
  

 عدسة خالية من التشوه بأنواعه.  
  التفاصيلإظھارقدرة عالية علي .  
 استواء تام للفيلم طوال التصوير.  
 للعدسةالتحكم الدقيق في كمية الضوء الداخل . 
 تشغيل ألي بكفاءة كبيرة.  
  سھا األساسيةتسجيل المعلومات صورة نف ي ال ران ووقت التصوير ( عل اع الطي ل ارتف مث

  ).ورقم الصورة وفقاعة التسوية
  

  : الرئيسية التاليةاألجزاءتتكون كاميرا التصوير الجوي من 
  

  :مجموعة العدسات و ملحقاتھا
ة من مجموعة عدساتسواء(العدسة : تشمل المجموعة كال من ، ) عدسة بسيطة أو عدسة مركب

ي  ة الت رة الزمني ي الفت تحكم ف ذي ي الق ال ة ، الغ ار بالعدس ضوء الم ة ال نظم كمي ذي ي الحاجب ال
  . . يسمح للضوء فيھا بالمرور خالل العدسة ، المرشح لزيادة درجة وضوح المعالم األرضية

  
  :مخروط الكاميرا

سالھو الجزء الذي يربط بين مجموع وح ال ا  : بة العدسات ويجعلھا علي مسافة معينة من الل كم
  .ه يمنع الضوء عن الفيلم أو اللوح السالبنأ

  
  :اآللةجسم 

ين األجزاءيشمل الموتور و  صلة ب ه ال ا أن اميرا ، كم  الميكانيكية و الكھربائية الالزمة إلدارة الك
  .الفيلم) أو خزانة أو مخزن(المخروط و خزان 

  
  :مخزن الفيلم

ذ  د أخ يلم بع رى للف ام واألخ يلم الخ وي الف داھما تحت ساس أح يلم الح شريط الف رتين ل وي بك يحت
  . الصور

    
  

  الكاميرا الجوية) ٥-٥(شكل 
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ل اميرات التصوير الجوي مث واع من ك اميرا ذات العدسة الواحدة والتي ) ١: (توجد عدة أن الك
ة أو  اميرا المتري اميرا الخرائط أو الك ر تسمي أيضا ك ة وھي أكث اميرا الكارتوجرافي واعالك  األن

ددة العدسات والتي تكون ) ٢( الخرائط، إنتاجاستخداما في التصوير الجوي بھدف  اميرا متع الك
ي  سمح بالحصول عل ا ي ين من الضوء مم وع مع دة عبھا كل عدسة مرتبطة بفيلم له حساسية لن

ف،  ات من الطي دة نطاق اميرا تص) ٣(صور لنفس الھدف في ع اط الصور ك شرائح اللتق وير ال
ستمرة ،  ث ) ٤(الم شاف بحي تطالع و االستك ي االس ستخدمة ف ة الم صوير البانورامي اميرا الت ك

  . .  خط األفق العمودي علي اتجاه الطيرانإليتغطي الصور من خط األفق 
  

شر  ة ينت ب الزاوي ي جي ون لمنحن ا يك رب م ي أق ة منحن ي ھيئ وي عل الف الج ي الغ ضوء ف ال
sinusoidal curve المعروف الذي يحدد طول الموجة الواحدة wavelength)  ا نرمز لھ

ة ٣٦٠o التي تبلغ Phase angleوزاوية الطور  ) بالرمز  دورة الكامل ا ( درجة لل نرمز لھ
الرمز  ضوء  ). ب سيم ال يمكن تق ة ف ي طول الموج اءا عل يوبن بيل إل ي س ا عل واع منھ دة أن  ع
  :المثال
  . متر١  طول الموجة لھا اكبر من   : فزيون الراديو والتلأشعة
  . سنتيمتر١٠٠ – ١  يتراوح طول الموجة بين     :  الميكروويفأشعة

  . ميكرومتر٠.٧٢ – ٠.٣٨يتراوح طول الموجة بين           : الضوء المرئي
  . ميكرومتر١.٣٠ – ٠.٧٢يتراوح طول الموجة بين         :  الحمراء القريبةاألشعة
  . ميكرومتر٣.٠٠ – ١.٣٠يتراوح طول الموجة بين :  ء المتوسطة تحت الحمرااألشعة
  . ميكرومتر١٠٠٠ – ٣.٠٠  يتراوح طول الموجة بين   :  تحت الحمراء البعيدةاألشعة
  .  ميكرومتر٠.٤ – ٠.١  يتراوح طول الموجة بين     :  فوق البنفسجيةاألشعة
   نانومتر٠.٠٣  طول الموجه لھا اصغر من       :  جاماأشعة
  . نانومتر٣٠٠ – ٠.٠٣  يتراوح طول الموجة بين       :  أكسةأشع

  
  : حيث

  .متر  ٩-١٠×١جزء من ألف مليون جزء من المتر ، أي = ميكرومتر أو الميكرون 
  . متر١٢-١٠×١جزء من ألف جزء من الميكرومتر  ، أي = النانومتر 

  
  : ألوان ھي عدةإليفينقسم )  رؤيتهاإلنسانالذي تستطيع عين ( الضوء المرئي إما

  . ميكرون٠.٤٥ – ٠.٣٨طول الموجة   : البنفسجي
  . ميكرون٠.٥٠ – ٠.٤٥طول الموجة   :األزرق
  . ميكرون٠.٥٨ – ٠.٥٠طول الموجة   : األخضر
  . ميكرون٠.٥٩ – ٠.٥٨طول الموجة   : األصفر
  . ميكرون٠.٦٢ – ٠.٥٩طول الموجة   : البرتقالي
  . ميكرون٠.٧٠ – ٠.٦٢طول الموجة   : األحمر

  
  

  الطيف الكھرومغناطيسي) ٦-٥(شكل 
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ز  ادة التي تتمي رات الفضة ، وھي الم ادة نت الفيلم ھو شريحة من البالستيك المغطاة بطبقة من م
يتنقسم األفالم المستخدمة في التصوير الجوي . بتأثرھا أو حساسيتھا للضوء طبقا لشدته دة إل  ع

  :أنواع تشمل
  

ادي ا: الفيلم البانكروماتي سعره الفيلم الع ز ب ستخدم في التصوير األبيض و أسود ، وھو يتمي لم
  .المنخفض

يلم  يضالف ود و األب راءاألس ت الحم عة تح ساس لألش شمل :  الح يلم لت ادة الف ساسية م د ح تمت
ضااألشعةباإلضافة للضوء المرئي  راء أي ة من .  تحت الحم ذه النوعي ستخدم ھ المت  األف

ث ت ات حي ودة و صحة النبات ي ج رف عل ي التع ات ذات ف ر النبات ة األوراقظھ  الممتلئ
  . بالكلورفور تظھر بلون أبيض بينما النباتات المريضة تظھر بلون داكن

ديما : الفيلم الملون العادي حيث تظھر المعالم الطبيعية في الصورة بألوانھا الطبيعية المعتادة ، وق
عر  ان س المك ذه األف ن ھ م تك ا ول ة مرتفع الم الملون راألف شرة بكث ات  منت ي تطبيق ة ف

  .  أكثر استخدامااآلنالتصوير الجوي إال أنھا أصبحت 
راء ضا :الفيلم الملون الحساس لألشعة تحت الحم سمي أي الموت ة حيث تظھر األف ة الكاذب  الملون

راء لا الم الحم معالم الخضراء بلون ازرق علي الصورة باستثناء النباتات كما تظھر المع
دافاألبلون اخضر علي الصورة وتظھر  ا عين ھ سان التي ال تراھ خارج نطاق  (اإلن

الميستخدم ھذا النوع من . بلون أحمر علي الصورة) الضوء المرئي ات األف  في التطبيق
  . الزراعية لتحديد أنواع و أمراض النباتات

  

  
  

  أنواع الصور طبقا لألفالم المستخدمة) ٧-٥(شكل 
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  : القياسات من الصور الجوية ٣-١-٥
  
  :ساب مقياس رسم الصورة الجويةح١-٣-١-٥
  

ة  صورة الجوي م ال اس رس ساب مقي ن ح ا(يمك اس منھ ل القي ات ) قب ا للمعلوم رق طبق دة ط بع
  :المتوفرة

  
  ÷ البعد البؤري للكاميرا = مقياس رسم الصورة عند أي نقطة 
  )١-٥(       )              منسوب النقطة–ارتفاع الطيران                                      (

  
  ÷ البعد البؤري للكاميرا = مقياس الرسم المتوسط للصورة 
  )٢-٥(        )     المنسوب المتوسط للمنطقة–ارتفاع الطيران                                   (

  
  : األرضيةاإلحداثياتحساب  ٢-٣-١-٥
  

  :كالتالي األرضية إحداثياتھا أي نقطة علي الصورة يمكن حساب إحداثياتبقياس 
  

  )٣-٥(     البعد البؤري           ÷ )  منسوب النقطة–ارتفاع الطيران ( × صورةس  = أرضيس 
  

  )٤-٥(     البعد البؤري         ÷ )  منسوب النقطة–ارتفاع الطيران ( × صورةص  = أرضيص 
  

  :حيث
  

   النقطة علي الصورةإحداثيات   ھي صورة، ص صورةس 
  

صورة اإلحداثيات  ھي أرضي ، ص أرضيس  سوبة إلحداثيات مسقط مركز ال  األرضية للنقطة من
ي األرض ا . عل إذا علمن داثياتف ية اإلح ة األرض ذه النقط ة لھ ام ( الحقيقي سبة لنظ داثياتبالن  إح

  .  الحقيقية للنقطة المطلوبةاإلحداثياتيمكن حساب ) الخرائط في دولة معينة
  

  
  

  يات الصورة الجوية وإحداثاألرضية اإلحداثيات) ٨-٥(شكل 
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  :اإلزاحةحساب  ٣-٣-١-٥
  

 أھم االختالفات بين الصور الجوية و الخرائط فالخريطة ناتجة Displacement اإلزاحةتعد 
ا أو إسقاطا الصور الجوية يعد إسقاط عمودي بينما إسقاطعن  ا إسقاطا مركزي أرجع ( مخروطي

شكل  ون بم). ٣-١٠لل ي الخريطة ال يك أن الحصول عل ذلك ف ة ل صور الجوي ن ال شف م رد ال ج
الم اإلزاحةتوجد عدة أسباب وراء حدوث . مباشرة ين المع ا ھو اختالف المناسيب ب  لكن أھمھ

  ). باإلضافة الختالف مقياس الرسم من نقطة آلخري وعيوب العدسات واألفالم(الجغرافية 
  

يبھا حيث أن سطح األر اختالف مناس ة ب ر مستوي تتأثر مواقع النقاط في الصورة الجوي ض غي
ذي  ي ال ا الحقيق ة عن موقعھ ة أو متحرك ة منزاح صورة الجوي ي ال اھرة ف اط الظ ل النق ا يجع مم

في . Relief Displacement التضاريسية اإلزاحةيظھر في الخريطة ، وھو ما يطلق عليه 
ة  ستوي المقارن ي م سقطھا عل ي سطح األرض يكون م أن النقطة أ عل الي ف شكل الت سوب (ال من

ي الخريطة'في النقطة أ) حرسطح الب ا الحقيقي عل ل موقعھ تظھر النقطة أ في .  وھي التي تمث
د أ ة عن صورة الجوي ي ١ال ا الحقيق ا موقعھ ة أ( بينم ا أن النقط و تخيلن صورة'ل ي ال تظھر ف )  س
ة أ د النقط يكون عن ا .  '١س ن موقعھ ة ع ة منزاح صورة الجوي ي ال اھرة عل ة الظ أي أن النقط

سافة أ ي بم ذه '١ أ– ١الحقيق اه ھ ون اتج ة ، ويك سوب الموجب (اإلزاح ة ذات المن اه ) للنقط باتج
ة صورة الجوي ز ال ة ب . مرك ا نقط ر(أم طح البح ستوي س فل م ع أس ي تق ي ) الت ر ف ا تظھ فأنھ

ة ب د النقط ة عن صورة الجوي ة ١ال ستوي المقارن ي م سقطھا عل ا م ة ب( ، بينم ن ) 'النقط م
د النق صورة عن ي ال ر عل رض أن يظھ ة بالمقت ةأي أن . '١ط ة ذات '١ب-١ باإلزاح  للنقط

  . المنسوب السالب ستكون باتجاه بعيدا عن مركز الصورة الجوية
  

  
  

  اإلزاحة) ٩-٥(شكل 
  

  : التضاريسية في الصور الجويةاإلزاحةلحساب قيمة 
  

  ÷ منسوب قاعدة الھدف × بعد قمة الھدف عن مركز الصورة  = اإلزاحة
  )٥-٥(                                                                             ارتفاع الطيران

  
ة  ةبحساب قيم صحيح اإلزاح اه الت ة اتج سية ومعرف داخل ( التضاري ن إنلل ي م ان الھدف أعل  ك

ع )  كان الھدف أقل من مستوي سطح البحرإنمستوي سطح البحر وللخارج  فيمكن تصحيح جمي
ة از األورثوفوتوسكوب . المعالم في الصورة الجوي سمي جھ از ي ة باستخدام جھ ذه العملي تم ھ وت
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Ortho-Photoscope دة صور المتعام سمي ال يا ت صححة ھندس ورة م تج ص ذي ين  وال
Ortho-Photo و رائط االورثوفوت ضا خ سمي أي ا صورة Ortho-Photo-Maps وت  ألنھ

   . جاھزة إلنتاج الخريطة الھندسية منھا
  

  
  

  ثوفوتوسكوبجھاز األور) ١٠-٥(شكل 
  

ة اإلزاحةمن فوائد  رج، ( التضاريسية أنھا تمكننا من حساب ارتفاع الظاھرات البشرية العمودي ب
ي . التي تظھر علي الصور الجوية) الخ... مسلة، خزان مياه  ه عل ه و قاعدت ألي معلم تظھر قمت

د عي  سافة تع ذه الم أن ھ صورة ف ةال ذا ااإلزاح اع ھ ة عن ارتف سية الناتج لھدف ، أي  التضاري
  .يمكن قياسھا علي الصورة الجوية

  
  × )  منسوب قاعدة الھدف-ارتفاع الطيران = (ارتفاع الھدف العمودي 

  )٦-٥(         بعد قمة الھدف عن مركز الصورة  ÷          المسافة بين قمة الھدف و قاعدته 
  
  :التداخل بين الصور الجوية ٤-٣-١-٥
  

ات التصوير الجوي بھدف اج من متطلب ين كل صورتين إنت شتركة ب  الخرائط وجود مساحة م
ين كل خطي ) التداخل الطولي(متتاليتين في نفس خط الطيران  شتركة ب وكذلك وجود مساحة م

  ). التداخل الجانبي(طيران متتاليين 
  

م ) ثالثي األبعاد( المجسم اإلبصار إتمامالتداخل الطولي ھو أساس  ةللصور الجوية ومن ث  إمكاني
ة) االرتفاعات(البعد الثالث قياس  ة . للمعالم الجغرافية إلنتاج الخرائط الطبوغرافي ا أن المنطق كم

ي حدي ة عل ا يأخذ . المتداخلة بين الصورتين تكون أقل تشوھا من أطراف كل صورة جوي غالب
سبة  داخل الطولي بن صورة % ٦٠، أي أن % ٦٠الت ن ال يم صورة األول ي ال ضا ف يظھر أي  س

داخل العرض . االثانية ، وھكذ ا يكون (بينما أھم استخدامات الت ھو ترتيب الصور %) ٣٠غالب
د  ة عن شاءالجوي ا يعرف بالموزايك إن ساء( م ا في ) أو الفسيف ة مع دة صور جوي ع ع وھو تجمي

  . صورة واحدة كبيرة تغطي المنطقة كلھا
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  التداخل بين الصور الجوية) ١١-٥(شكل 
  

  
  

  طولي بين الصور الجويةمثال للتداخل ال) ١٢-٥(شكل 
  

  
  

  الموزايك أو الفسيفساء ) ١٣-٥(شكل 
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  : المجسماإلبصار ٤-١-٥
  

 المخ الذي يجمع كال إلي وله عينان كال منھما تري صورة وترسلھا اإلنسانخلق هللا عز و جل 
ستطيع  ا ي اد أو صورة مجسمة ومن ھن سانالصورتين معا ليكون منھما صورة ثالثية األبع  اإلن

اه اساإلحس راه عين د ( بالبعد الثالث لما ت دافقرب وبع هاألھ ه ).  من ا يعرف التجسيم بأن من ھن
شكل الحقيقي  القدرة علي التمييز بين األبعاد الثالثة ألي جسم ومعرفتھا ومن ثم الحصول علي ال

  . في الفراغ
  

  :يجب توافر عدة شروط تشمل) بالعين المجردة( المجسم اإلبصارللحصول علي 
  

  .صورتين لنفس الھدف ملتقطتين من نقطتين مختلفتينوجود  .١
  .وضع الصورتين بنفس ترتيب تصويرھما .٢
سري(تري العين اليمني الصورة اليمني فقط  .٣ صورة الي ين ) أي ال تري ال ري الع ا ت بينم

  . اليسري الصورة اليسري فقط
  . لكال العينين تقريبا متساويةاإلبصارتكون قوة  .٤

  
 كل عين من ھدف معين ليقدر إلي التي تصل األشعةسير الزاوية بين يعتمد المخ البشري علي تف

دف  ذا الھ سافة ھ ة(م ة البارالكتيكي م الزاوي رف بأس ن ) تع ب م دف القري سان، فالھ تكون اإلن  س
ة أصغر د سيصنع زاوي ستطيع . زاويته كبيرة بينما الھدف البعي ا ي سانومن ھن د مدي اإلن  تحدي

  ).  المجسماراإلبص× عنه األھدافقرب أو بعد 
  

  
  

   المجسماإلبصارمبدأ ) ١٤-٥(شكل 
  

صورة  ي ال داخل ف ة بحيث أن الجزء المت ة المتداخل صور الجوي ي ال دأ ف ق نفس المب يمكن تطبي
ي أن نضع األولي ة ، عل نفس المنطق ة سيمثالن صورتين ل صورة الثاني  والجزء المتداخل في ال

ومن ھنا تم تطوير أجھزة .  رة واحدة فقط بحيث أن كل عين تري صواإلنسانحاجزا بين عيني 
  . Stereoscopes المجسم التي تسمي االستريوسكوب اإلبصار

  :  نوعينإليتنقسم أجھزة االستريوسكوب 
  
ااالستريسكوب الجيبي وھو ) أ( ال إم صغيرة وألعم ستخدم للصور ال ه عدسات ، وي سيط أو ل  ب

  ). الصورتين العلويتين في الشكل التالي(التدريب فقط حيث أن قوة تكبير عدساته تكون بسيطة
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ة) ب( ة العادي صور الجوي سكوب ال و : استري اوھ سكوب إم ا أو االستري سكوب ذو المراي  استري
  ). الصورتين السفليتين في الشكل التالي(الزووم 

  

  
  

  أنواع االستريسكوب) ١٥-٥(شكل 
  

اد أو ة االبتع ي نظري ة عل صور الجوي ن ال يب م ساب المناس د ح اراكس يعتم  Parallax الب
ك  واالبتعاد المطلق ھو اختالف المواقع النسبية للمعالم الزاھرة علي الصور الجوية المتعاقبة وذل

ين . نتيجة اختالف موضع التصوير لكل صورة ق ب اد المطل رق االبتع و ف سبي فھ اد الن أما االبتع
ا رق ا. ھدفين أو نقطتين وذلك نتيجة الختالف المنسوب بينھم ين يمكن أي أن ف ين نقطت اد ب البتع

ساب  ا ح ا أمكنن ة منھم سوب نقط ا من إذا علمن ا ، ف سوب بينھم رق المن ساب ف ي ح تخدامه ف اس
  ).  مبدأ الميزانية(منسوب النقطة الثانية 

  
  :يمكن حساب قيمة االبتعاد ألي نقطة بعدة طرق منھا

  )٧-٥(                       فرق االحداثي السيني للھدف في كلتا الصورتين           = االبتعاد 
  . حيث المحور السيني في كل صورة يكون ھو اتجاه الطيران

  
ارالكس  ين ، حيث ) أو االستريومتر(كما يستعمل جھاز ذراع الب ين نقطت اد ب رق االبتع اس ف لقي

يوضع الجھاز بحيث تكون العالمة الزجاجية اليسري مثبتة فوق النقطة علي الصورة اليسري ثم 
دأ  ينب صورة اليمن ي ال ة ف ي النقط ق عل ى تنطب ي حت ة اليمن ة الزجاجي رك العالم راءة . نح ق

ة ذه النقط اد لھ ة االبتع ي قيم از ھ ر الجھ ة . ميكرومت رح قيم م نط ة ث ة الثاني ل للنقط رر العم نك
  . االبتعاد لكلتا النقطتين لنحسب فرق االبتعاد بينھما

  

  
  

  ذراع البارالكس) ١٦-٥(شكل 
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  ÷فرق االبتعاد × ارتفاع الطيران = فرق المنسوب 
  )٨-٥(        )                  فرق االبتعاد+ طول القاعدة الجوية                            (

  
  :أو بمعادلة تقريبية مبسطه كالتالي

  
  )٩-٥(       طول القاعدة الجوية           ÷ فرق االبتعاد × ارتفاع الطيران = فرق المنسوب 

  
الحظ أن (قاعدة الجوية ھي المسافة بين مركزي الصورتين مقاسة بمقياس رسم الصورة حيث ال

  ).  سيظھر في جزء التداخل للصورة الثانيةاألوليمركز الصورة 
  
  : المساحة التصويرية الرقمية٥-١-٥
  

ةحديثا أصبحت تطبيقات المساحة التصويرية تتم باستخدام الحاسبات  زة و اآللي  المتطورة األجھ
تم م ا اآلنما جعل المساحة التصويرية ت ا للمساحة Digital Photogrammetry رقمي  خالف

ستخدم  زةالتصويرية العادية التي كانت ت سيطة األجھ . Analogue Photogrammetry الب
يالدي  رن العشرين الم اني من الق تطور ھذا الفرع من أفرع المساحة التصويرية في النصف الث

ي تطوير مع ظھور تقنيات نظم ا ادة الحاجة عل د وزي شعار عن بع ة و االست لمعلومات الجغرافي
  ). خالفا للخرائط الورقية المعتادة(الخرائط الرقمية وشيوع استخداماتھا 

  
رامج حاسوبية متخصصة  Hardwareتتكون نظم المساحة التصويرية الرقمية من أجھزة   وب

Software . ة ن أمثل زةم ذه التاألجھ ي ھ ستخدمة ف ضوئي  الم ح ال از الماس ات جھ طبيق
scanner ة ة الورقي صورة الجوي ل ال وم بتحوي ذي يق ي ال ارة إل ضا الف ة ، وأي ورة رقمي  ص

mouseاد ة األبع امج .  ثالثي ة برن صويرية الرقمي ساحة الت رامج الم ة ب  Socet setمن أمثل
 . PDV وبرنامج PS، وأيضا برنامج ) Micro stationرسم الخرائط المرافق له وبرنامج (
  

  :يتطلب التعامل مع الصور الجوية الرقمية عدة خطوات تشمل
  

صورة  .١ ل ال يتحوي ق إل ن طري ب ع ا للحاس ة وإدخالھ يغة رقمي زة ص سح أجھ  الم
  .الضوئي

ة  .٢ ه الخارجي إلزال داخلي و التوجي ه ال ي التوجي ام عمليت ة بإتم صورة الجوي ضبط ال
  . ثير االنكسار الجويالتشوھات الناتجة عن تشوه العدسة و كروية األرض وتأ

ث الجوي  .٣ ة Aerial Triangulationالتثلي اد وھي عملي ادالت رياضية إيج  مع
ين  ة ب داثياتتحدد للعالق تم اإلح ة ، وت داثيات األرضية الحقيقي صورة واإلح ي ال  عل

ة  ن خالل معرف ذه الخطوة م داثياتھ اط األرضية اإلح ة من النق ة لمجموع  الحقيقي
 Ground Control Points األرضيةبنقاط الربط علي الصورة وھي ما تسمي 

 . GCPأو اختصارا 
اط  .٤ ضبط المناسيب علي الصورة الجوية من خالل معرفة مناسيب مجموعة من النق

ة  تنباط طبق م يمكن اس ة ، ومن ث صورة الجوي ي أرجاء ال دا عل الموزعة توزيعا جي
 . الكنتور للصورة

ع للتحقق من ا) الميدانية(المراجعة الحقلية  .٥ لمظاھر الجغرافية علي الصورة مع تجمي
ة من خالل  صورة الرقمي ة ال د دق ة ، باإلضافة لتحدي ة المطلوب البيانات غير المكاني
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ا  ات و مناسيب(مقارنة بعض القياسات عليھ سافات وانحراف مع قياسات المسح ) م
 . GPS لنفس الظاھرات سواء بجھاز المحطة الشاملة أو بأجھزة األرضي

علي الصورة ) الخ..مثل أسماء الشوارع والمساجد (لومات غير المكانية  المعإضافة .٦
 . photomapالمصححة إلنتاج الصورة العمودية 

ة  .٧ صور الجوي ن ال رقيم م ة digitizingالت الم الجغرافي م المع ا و ( لرس بأبعادھ
 . في ملف الخريطة الرقمية المطلوبة) إحداثياتھا الحقيقية

 

  
  

  لتصويرية الرقميةالمساحة ا) ١٧-٥(شكل 
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   االستشعار عن بعد٢-٥
  

يا (م أطلق االتحاد السوفيتي في ذلك الوقت ١٩٥٧ أكتوبر ٢٤في  أول قمر صناعي ) اآلنروس
بوتينك  رة من - Sputnik 1 األولالمسمي س ارة عن ك وم وھو عب نتيمتر ٥٨ بقطر األلمني  س

سان صعود إمكانية بھدف بحث - دقيقة٩٦ مرة كل األرض كيلوجرام تدور حول ٨٤ووزن   اإلن
شرية عصر . للفضاء اريخ دخلت الب ك الت ارومنذ ذل سفر األقم صناعية وال ي ال  خارج كوكب إل
وارد اإلمكانيات وأيضا استغالل ھذه األرض ه من م ا يحتوي ه وم  التقنية في دراسة الكوكب ذات

  . طبيعية في محاولة لفھمه
  

  : ثالثة مجموعات أساسيةإلي - طبقا للھدف منھا - بصفة عامة  الصناعيةاألقماريمكن تقسيم 
  

ع  .١ د موق ا تحدي ع والھدف منھ د المواق أي ھدف ثابت أو متحرك ) إحداثيات(أقمار تحدي
  .GPS مثل تقنية األرضعلي سطح 

ة و المسموعة  .٢ ات المرئي ون(أقمار االتصاالت لنقل البيان و و التلفزي ) المكالمات والرادي
ل األرضسعة من  مناطق شاإلي ار ناي  للتغلب علي الموانع والمعوقات الطبيعية مثل أقم

  .سات و العرب سات
ار دراسة ) ب(أقمار دراسة البحار و المحيطات و ) أ( وتشمل األرضأقمار دراسة  .٣ أقم

  .أقمار االستشعار عن بعد) ج(الغالف الجوي لألرض و مناخھا و 
  

ا أصبحت  الصناعية كأقمار مخصصة لألاألقماربدأت  غراض العسكرية في المقام األول إال أنھ
.... تستخدم في العديد من التطبيقات المدنية سواء الھندسية أو البيئية أو الزراعية أو الجيولوجية 

اروطوال ثالثة عقود كانت معظم . الخ ات األقم ي المرئي ان الحصول عل ة وك صناعية حكومي  ال
ة صاحبة الفضائية يتم من خالل الجھات الحكومية ة مع الدول  في الدول من خالل اتفاقيات موقع

دة . القمر الصناعي ضائية في ع ات الف ات المرئي شار تطبيق إال أنه في السنوات األخيرة ومن انت
شركات األقمارمجاالت فقد زاد الطلب علي منتجات  رى الصناعية مما جعل بعض ال دخل الكب  ت

صاديا ربح اقت ال الم ذا المج راء واآلن أصبحت . ھ ن ش ة يمك ناعية تجاري ار ص دة أقم اك ع ھن
سر سھولة و ي ا ب ھر . منتجاتھ ن أش ات ع دم بعض المعلوم الي يق دول الت ارالج صناعية األقم  ال

  .المخصصة لالستشعار عن بعد
  

ه ة التصوير ذات وع وتقني ا في ن التصوير . يختلف التصوير الفضائي عن التصوير الجوي أساس
اميرات ال ي الك د عل وي يعتم ي الج ا ف ساسة ، بينم الم ح ي أف ورھا عل سجل ص ي ت ضوئية الت

ة إشاراتالتصوير الفضائي تستخدم تقنيات التصوير غير الفوتوغرافي وھي تسجيل   - الكتروني
ة لألھداف  ات الطاق د – األرضيةتتطابق مع تباين ا بع د تحول فيم ة ق ي بصورة رقمي  صور إل

م فالماألأي أن التصوير الجوي يتم باستخدام . مطبوعة ورق ث ي ال ة عل  ثم طباعة الصور الجوي
ك حيث أن إليتحويلھا  تم بصورة عكس ذل ا التصوير الفضائي ي د ، بينم ا بع ة فيم  صور رقمي

ن  م يمك رة ث بات مباش ي الحاس تخدامھا ف تم اس ة ي ي صورة رقمي ا ف ون أساس صوير يك اتج الت ن
ا photos ومن ھناك أصبح مصطلح الصور.  كانت ھناك حاجة لذلكإنطباعتھا  ق أساس  يطل

ضائية  ة الف صطلح المرئي ا م ة بينم صور الجوي ي ال ور imagesعل ي ص ق عل ار يطل  األقم
  . الصناعية
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  األقمار الصناعية الحكومية: أوال

      
  اإلطالقتاريخ   الدولة  أسم القمر

      
Landsat 7  م ١٩٩٩-٤-١٥  أمريكي  

Spot 5  م ٢٠٠٢-٥-٣  فرنسي  
IRS-5P  ٢٠٠٥-٥-٥  ھندي   

Radarsat-2 م ٢٠٠٧-١٢-١٤  كندي  
EgyptSat-1 م ٢٠٠٧-٤-١٧  مصري  

Rasat م ٢٠١١-٨-١٧  تركي  
     

  األقمار الصناعية التجارية: ثانيا
      

  اإلطالقتاريخ   الشركة  أسم القمر
      

IKONOS-2 Space Imaging 
Co. 

  م١٩٩٩-٩-٢٤

QuickBird-2 Digital Glob Inc. م ٢٠٠١-١٠-١٨  
GeoEye-1 GeoEye Inc. م ٢٠٠٨-٩-٦  

  

 
  

  أقمار صناعية) ١٨-٥(شكل 
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سات  ي المح ضائي عل صوير الف د الت ي sensorsيعتم زة وھ ة أجھ سجيل الطاق وم بت  تق
سة  واء المنعك سية س طح أوالكھرومغناطي ي س ودة عل اھرات الموج ن الظ ة م  ، األرض المنبعث

ة رقمإليوتقوم المحسات بتحويل ھذه الطاقة المستقبلة  ي  ھيئ سجيلھا عل تم ت ة ي راصي .  صلبةأق
سات  سيم المح ن تق يويمك وعينإل البة ) ١: ( ن سات س ي passive sensorsمح وم عل  تق

ة ) ٢( ، األرضالمنبعثة من سطح استقبال الطاقة  وم positive sensorsnمحسات موجب  تق
ي  العل ة إرس ات معين ي موج طح إل رة األرض س نعكس م ي ت ري والت د اصطدامھا – أخ  عن
األ سة-رضب ات المنعك ذه الموج سجيل ھ صوير .  وت ي الت ستخدمة ف سات الم ة المح ع أغلبي تق

راداري  ة التصوير ال شمل المحسات الموجب ا ت سالبة ، بينم الفضائي تحت مجموعة المحسات ال
  .  لتطوير نماذج االرتفاعات الرقميةاألرضالمستخدم أساسا في قياس ارتفاعات تضاريس 

  
ات  اط مرئي تم التق اراألي سيقم ن موجات الطيف الكھرومغناطي دة موجات م ي ع صناعية ف .  ال

دد  ي ع ق عل ة يطل ة الطيفي صطلح الدق والم ي األط ة الت ا  الموجي ناعي فيھ ر ص ل قم تقط ك يل
ه نإن، أي مرئيات ة م ن مجموع ون م دة تتك ة الواح ال  المرئي ي مج ل صورة ف تقط ك صور تل  ال

 مميزات التصوير الفضائي حيث أھمذا المبدأ من ھ. في معين ثم يتم تجميعھا في مرئية واحدةيط
ات من .  كل مجال طيفي يستخدم في دراسة ظاھرة محددةإن الي فتختلف خصائص المرئي بالت

ة لخصائص  دم بعض أمثل الي يق دول الت ة ، والج ات للمرئي دد الموج ا لع ر صناعي طبق ل قم ك
  .مرئيات بعض أقمار االستشعار عن بعد

  
  طول الموجة بالميكرومتر  ت الطيفيةالمجاال  القمر الصناعي

Landsat TM األزرق ١  
  األخضر ٢
  األحمر ٣
   تحت الحمراء القريبة٤
   تحت الحمراء المتوسطة٥
   تحت الحمراء الحرارية٦
   تحت الحمراء المتوسطة٧

٠.٥٢ – ٠.٤٥  
٠.٦٠ – ٠.٥٢  
٠.٦٩ – ٠.٦٣  
٠.٩٠ – ٠.٧٦  
١.٧٥ – ١.٥٥  
١٢.٥ – ١٠.٤  
٢.٣٥ – ٢.٠٨  

Spot األخضر ١  
  األحمر ٢
   تحت الحمراء القريبة٣
   ابيض و اسود٤

٠.٥٩ – ٠.٥٠  
٠.٦٨ – ٠.٦١  
٠.٨٩ – ٠.٧٩  
٠.٧٣ – ٠.٥١  

  
ة Spatial Resolutionدقة الوضوح المكانية  ة الواحدة في كل مرئي  تعبر عن مساحة الخلي

زه بوض ل جزء يمكن تميي ة أو مساحة أق ي المرئي ي فضائية ، أي أنھا مساحة النقطة عل وح عل
ة أو حجم ). ما ھو أقل من ھذه المساحة لن يكون واضحا(المرئية  ة الوضوح المكاني تختلف دق
ة  ة يمكن تصنيف . من قمر صناعي آلخرpixel sizeالخلي ة الوضوح المكاني ي دق اءا عل  بن
ار صناعية األقم ي ال ات٣ إل ر ) أ: ( مجموع ل القم اني مث ة الوضوح المك ار عالي  Ikonosأقم

ة وض غ ودرج ر ١وحه تبل ر والقم غ QuickBird مت وحه تبل ة وض ر، ٠.٦١ ودرج ) ب( مت
ر ، ٣٠ ودرجة وضوحه تبلغ Landsat-7أقمار متوسطة الوضوح المكاني مثل القمر  )  ج( مت
  . متر١٠٠٠ ودرجة وضوحه تبلغ NOAA-17أقمار منخفضة الوضوح المكاني مثل القمر 

اني لم ة الوضوح المك ف درج ن أن تختل ن الممك اف م ي األطي صناعي ف ر ال س القم ات نف رئي
ة  ر ملون ات الغي اني للمرئي وح المك ة الوض ثال درج ة ، فم ة المختلف ود(الموجي يض و أس )  أب

panchromatic صناعي ر ال غ ٥SPOT- للقم نفس ٢.٥ تبل ة ل ات الملون ا المرئي ر بينم  مت
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اني  وحھا المك ة وض غ درج صناعي تبل ر ال ر١٠القم ات الت.  مت ة ستخدم المرئي ضائية عالي ف
ا  رائط بينم اج الخ ة وإنت شروعات المدني دن و الم يط الحضري للم ي التخط اني ف الوضوح المك

اني في التخطيط  ات متوسطة الوضوح المك ات اإلقليميتستخدم المرئي رة والتطبيق اطق كبي  لمن
ي  اني ف وح المك ضة الوض ات منخف ستخدم المرئي ا ت ة بينم ة و الزراعي والالبيئي ة األح  الجوي

ر . وأرصاد الطقس ن قم دة م ضائية الواح ة الف ا المرئي ي تغطيھ ة الت م المنطق ضا تختلف حج أي
صناعي  ا ٦٠×٦٠ تغطي SPOT-5صناعي آلخر ، فمثال مرئية القمر ال ومتر بينم ة  كيل مرئي

صناعي  ر ال ي Ikonosالقم ومتر و ١١×١١ تغط صناعي  كيل ر ال ة القم  QuickBirdمرئي
  .  كيلومتر١٧٠×١٨٥ تغطي Landsat-7 القمر الصناعي  مرئية كيلومتر و١٦×١٦تغطي 

  

  
  

  دقة الوضوح المكانية) ١٩-٥(شكل 
  

رامج حاسوبية متخصصة  ضائية باستخدام ب ات الف رامجsoftwareتتم معالجة المرئي ل ب :  مث
Erdas Imagine, PCI, Geomedia . ة ة المرئي وات معالج ون خط  Imageوتتك

Processingمن عدة خطوات تشمل :  
  

  التصحيح الھندسيGeometric Correction :  إلزالة التشوھات الناتجة عن سرعة
  .   في الغالف الجوياألشعة و انكسار األرضالقمر الصناعي وانحناء سطح 

  ومتري شوھات الناتجة من  : Radiometric Correctionالتصحيح الرادي ة الت إلزال
  .قات الغالف الجوي علي الموجاتأخطاء المحسات في القمر الصناعي أو تأثيرات طب

 الضجيج إزالة Noise Removal :  ة إلزالة أي اضطراب غير مرغوب به من المرئي
  .نجمت عن أي قصور في عملية التصوير

  تحسين المرئيةImage Enhancement :  إظھارتحسين تباين المرئية وقدرتھا علي 
  .التفاصيل

  دمج المرئياتImage Merging : ة العمل لجمع عدة مر ة أن منطق ا في حال ات مع ئي
  .تغطيھا عدة مرئيات وليس مرئية واحدة
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ا  ه جغرافي د إحداثيات أي أن Georeferencedتكون المرئيات الفضائية مرجع ة تعتم  المرئي
داثيات سواء كانت األرض المستخدمة في تمثيل سطح اإلحداثياتعلي أحد نظم  ة اإلح  الجغرافي

رة العرض( داثيات أو )خط الطول و دائ ل نظام اإلح ة مث ك . UTM المسقطة أو المتري دل ذل ي
بعد معالجة .  مباشرة من المرئية الفضائيةإحداثياتهعلي أن معلم محدد علي المرئية يمكن تحديد 

ا  ن تحويلھ ضائية يمك ات الف شبكية (المرئي ورتھا ال ن ص ي) Rasterم ة إل رائط رقمي ي ( خ ف
رقيم من خالل عمل) Vectorالصورة الخطية  ة الت ل من Digitizing ي ا التحوي سمي أحيان أو ت

ة  صيغة الخطي شبكية لل صيغة ال ذه  . Raster to Vector Conversionال اليبأحد ھ  األس
ي  On-screen digitizingما يعرف بأسم الترقيم من الشاشة  ة عل حيث تكون المرئية كخلفي

ارة الحاسب  تم استخدام ف م ي وتر ث مMouseشاشة الكمبي وم  كقل م ليق ي حدود كل معل  يمر عل
صورة  ة من ال ل المرئي رامج متخصصة لتحوي برسمه في ملف رقمي أو طبقة  ، أو باستخدام ب

ة  يالخلوي ة إل صورة الخطي امج  (Automatic Vectorization ال ل برن الي ). R2Vمث بالت
ا و ة جغرافي ضا مرجع ضائية تكون أي ة الف ة المنتجة من المرئي ي فأن الخريطة الرقمي د عل تعتم

داثيات ةإح ة .  حقيقي الم الجغرافي ماء المع ضيف أس م ن شوارع(ث ماء ال ل أس ي) مث ة إل ذه الطبق  ھ
  . لنحصل علي خريطة مساحية دقيقة
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   النظام العالمي لتحديد المواقع٣-٥
  
   األقمار الصناعية١-٣-٥
  

دا مع بداية النصف الثاني من القرن العشرين الميال ا جدي ا تقني شرية منعطف دي دخلت المعرفة الب
وي لكوك الف الج اق الغ ارج نط ي خ ة إل ساما معدني ل أج سان أن يرس تطاع اإلن ث أس ب حي

د إطالق . Satellites، وھي األجسام التي أصطلح علي تسميتھا باألقمار الصناعية األرض يع
ي األول  صناعي الروس ر ال بوتنيك"القم ي " Sputbik-1 ١-س وبر  أك٤ف الن ١٩٥٧ت و إع  ھ

صناعية و غزو الفضاء . دخول اإلنسان لعصر األقمار الصناعية ار ال ھذا و قد بدأ إطالق األقم
صاروخ ھو – بصفة عامة – رادار ، فال صواريخ و ال ات و خاصة ال دة تقني  بعد أن تطورت ع

ي الفضاء  صناعي إل ق للفضاء بواسطة (الوسيلة إليصال القمر ال ان أول صاروخ يطل ق ك فري
ام  راون في ع ادة ب ا ) ١٩٣٤علماء ألمان بقي ه ، كم ة موقع م لتعقب القمر و معرف رادار مھ و ال

  .   ساھم التطور في الحاسبات اآللية و أنظمة االتصاالت في اإلسراع بالدخول إلي عصر الفضاء
  

 
  

  بعض األقمار الصناعية) ٢٠-٥(شكل 
  

  :لي ثالثة مجموعات أو أنواع إ– بصفة عامة –يمكن تقسيم األقمار الصناعية 
  

ات Navigation Satellitesأقمار صناعية مالحية   - أ ديم تقني  يكون ھدفھا األساسي تق
ات المال ة لعملي ائل دقيق وقعين ووس ين م ة ب ة أو (ح ة األرضية أو البحري واء المالح س

، وتأتي في ھذه المجموعة من األقمار الصناعية نظم ) الجوية أو حتى المالحة الفضائية
ي أس  ي ب ام الج ل نظ ات مث اليليو GPSأو تقني ام ج ر Galileo و نظ ام دوبل  و نظ

Doppler و نظام جلوناس GLONASS .  
 وھي أقمار تساعد في Communication Satellites   أقمار صناعية لالتصاالت  - ب

وني(نقل البيانات  رة من سطح ) مثل البث اإلذاعي و التلفزي ي أجزاء كبي ا عل وتوزيعھ
ذه  ر األرضي لھ ل المباش ق النق ي تعي ة األرض الت شكلة كروي ي م ب عل األرض لتتغل

ات صناعية. البيان ار ال ن األقم ة م ذه النوعي ة ھ ن أمثل ات : وم ل س ات الني رب س و الع
 .المستخدمين في البث التلفزيوني

وارد األرض   - ت ة م ار صناعية لدراس ا Earth Resources Satellitesأقم  ومنھ
ة مخصصة  أقمار صناعية خاصة بدراسة البحار و أخري خاصة بدراسة الطقس و ثالث

 Remote Sensingللتصوير الفضائي أو ما يعرف اآلن بأقمار االستشعار عن بعد 
Satellites. 

  
ي  ة األمريك ام المالح الق نظ ع إط صناعية م ار ال ة باألقم م المالح ورت نظ  Navyتط

Navigation Satellite System الذي عرف باسم ترانزيت Transit وأيضا باسم نظام 
د - Dopplerدوبلر   في الستينات من القرن العشرين الميالدي، وكان الھدف الرئيسي منه تحدي

ع اإلستراتيجيةمواقع القطع البحرية ة إلحداثيات المواق .  في البحار و المحيطات والمعرفة الدقيق
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وبالرغم من ھذه األھداف العسكرية إال أن المھندسين المدنيين قد استخدموا ھذا النظام في العديد 
ة بكات الثوابت األرضية الدقيق شاء ش ساحية وخاصة إن ات الم دوبلر . من التطبيق ام ال د نظ أعتم

ن دد م ي ع والي عل اع ح ي ارتف دور عل ي ت صناعية الت ار ال طح ١٠٠٠ األقم ن س ومتر م  كيل
 دقيقة وكانت دقة تحديد ١٠٧األرض حيث يكمل كل قمر دورة كاملة حول األرض في مدة تبلغ 

ر٤٠-٣٠المواقع األرضية اعتمادا علي ھذا النظام في حدود  دوبلر تغطي .  مت ار ال ومع أن أقم
د اء األرض إال أن ع م أنح ط٦(دھا معظ ار صناعية فق ارات )  أقم سمح يتواصل اإلش ن ي م يك ل

ا ٢٤طوال  ي األرض – ساعة يومي وب عل ع المطل ا للموق دة ساعات طبق ل لع م يلبي – ب ا ل  مم
ة  دفاع األمريكي دء وزارة ال حاجة مستخدمي النظام سواء العسكريين أو المدنيين وأدي ذلك إلي ب

  .مالحي آخر في تطوير نظام - مع بداية السبعينات -
  
  الجي بي أس:  تقنية النظام العالمي لتحديد المواقع٢-٣-٥
  

ام  ي ع دة و ف م جدي راح نظ ة اقت ة و حكومي ات علمي دة جھ دأت ع دفاع ١٩٦٩ب  قامت وزارة ال
صناعية  ار ال امج العسكري للمالحة باألقم د DNSSبإنشاء برنامج جديد تحت اسم البرن  لتوحي

النظام العالمي "وبالفعل تم اقتراح تقنية جديدة تحت اسم . جديدالجھود وراء إطالق نظام مالحي 
صناعية  ار ال زمن باستخدام األقم سافة و ال اس الم ع بقي د المواق  NAVigationالمالحي لتحدي

Satellite Timing And Ranging Global Positioning System" صارا  أو اخت
المي –بعد ذلك  – ، إال أنه عرف علي نطاق واسع NAVSRAT GPSباسم   باسم النظام الع

ذا النظام ". GPSجي بي أس "لتحديد المواقع أو اختصارا  م إطالق أول قمر صناعي في ھ ت
ي  ر ٢٢ف ي ١٩٧٨ فبراي سمبر ٨ وف دئيا ١٩٩٣ دي ام مب ال النظ الن اكتم م إع  Initial ت

Operational Capability (IOC)  أما اإلعالن النھائي الكتمال النظام رسميا ،  Fully 
Operational Capability (FOC) ان الجي . ١٩٩٥ أبريل ٢٧ فقد كان في وفي بدايته ك

ن  ى أعل ا حت ة وحلفاؤھ سلحة األمريكي وات الم بي أس مقصورا علي االستخدامات العسكرية للق
دنيين ١٩٨٤الرئيس األمريكي ريجان في عام  سماح للم ه (باستخدامه  ال ع مميزات يس جمي لكن ل

ستوي ال ع أو م د المواق ي تحدي ة ف ة العالي دفاع !). دق الل وزارة ال ن خ ي أس م ي ب دار الج وي
اءة  ن كف د م ا و التأك صناعية و مراقبتھ ار ال ن إطالق األقم سئولة ع ة الم ي الجھ ة وھ األمريكي

ي ٢٤تشغيلھا واستبدالھا كل فترة زمنية بحيث تكون إشارات ھذه التقنية متاحة   ساعة يوميا وعل
ام ي سطح األرضمدار كل األي ستخدمين عل ع الم ام .  لجمي ا ١٩٩٦وفي ع ة علي وين لجن م تك  ت

سياسات  ضع ال ي أس و ت ام الجي ب ي نظ شرف عل ي ت ة لك وزارات األمريكي ن ال دد م ضم ع ت
وزارات  ابين ال ة م ة التنفيذي ميت باللجن ة ، وس ستقبلية الالزم  Inter-Agency GPSالم

Executive Board صارا رابط  (IGEB أو اخت يال ت ف بكة االنترن ي ش : عل
shtml.charter/gov.igeb.www://http ( .   

  
تشتمل تقنية الجي بي أس علي العديد من المميزات التي ساعدت علي انتشارھا بصورة لم يسبق 

  :لھا مثيل ومنھا
  

  .مدار العام كله ساعة يوميا ليال و نھارا وعلي ٢٤متاح طوال  -
 .يغطي جميع أنحاء األرض -
رق  - ة والرعد و ال ال يتأثر بأية ظروف مناخية مثل درجات الحرارة و المطر و الرطوب

 .و العواصف
ات و طرق  - الدقة العالية في تحديد المواقع لدرجة تصل إلي ملليمترات في بعض التطبيق

 .يةالرصد الجيوديسية أو دقة أمتار قليلة للتطبيقات المالح
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ن  - ر م سبة أكب ل بن ي أس تق تخدام الجي ب ة اس ث أن تكلف صادية بحي وفرة االقت % ٢٥ال
 .بالمقارنة بأي نظام مالحي أرضي أو فضائي آخر

تقبال  - زة االس شغيل أجھ ة متخصصة لت رة تقني اج لخب دويا(ال يحت ة ي ) وخاصة المحمول
ساعات اليدوي دمج في ال زة لدرجة أن بعض مستقبالت الجي بي أس أصبحت ت ة و أجھ

 .االتصال التليفوني
  

شمل  سنوات الماضية وت ي ال رة ف صورة كبي ي أس ب ة الجي ب ساحية لتقني ات الم ددت التطبيق تع
  :بعضھا

  
ا  .١ ة منھ عن (إنشاء الشبكات الجيوديسية للثوابت األرضية الدقيقة وتكثيف الشبكات القديم

  ).طريق إضافة محطات جديدة لھا
 .رصد تحركات القشرة األرضية .٢
 .صد إزاحة أو ھبوط المنشئات الحيوية كالكباري و الجسور و السدود و القناطرر .٣
 .أعمال الرفع المساحي التفصيلي و الطبوغرافي .٤
 .إنتاج خرائط طبوغرافية و تفصيلية دقيقة و في صورة رقمية .٥
ة  .٦ صور الجوي ي لل ضبط األرض ات ال ع لعالم د المواق  Aerialتحدي

Photogrammetry ضا ات الف د و المرئي شعار عن بع نظم االست  Remoteئية ل
Sensing. 

 .Close-Range Photogrammetryتطبيقات المساحة التصويرية األرضية  .٧
 .تطوير نماذج الجيويد الوطنية بالتكامل مع أسلوب الميزانية األرضية .٨
ة  .٩ ة نظم المعلومات الجغرافي  Geographicتجميع البيانات المكانية عند استخدام تقني

Information Systems أو GIS دمات ع الخ د مواق ات تحدي ة لتطبيق  ، وخاص
ة  ذكي Location-Based Servicesالمدني ل ال ات النق  Intelligent وتطبيق

Transportation وأيضا تطبيقات نظم معلومات األراضي Land Information 
Systems أو LIS. 

مشروعات الحدودية الربط بين المراجع الجيوديسية المختلفة للدول في حاالت ال .١٠
 .المشتركة

 .MMS أو Mobile Mapping Systemsنظم الخرائط المحمولة  .١١
 . الرفع الھيدروجرافي و تطوير الخرائط البحرية و النھرية .١٢
 .تثبيت و توثيق مواقع العالمات الحدودية بين الدول .١٣
رائط  .١٤ اج خ ن إنت ة أمك ات الجغرافي م المعلوم ي أس و نظ ي ب ي الج دمج تقنيت ب

 . قواعد بيانات محمولة يدويا للمدن بكافة تفاصيلھا و خدماتھارقمية و
  
   مكونات نظام الجي بي أس٣-٣-٥
  

  :ھي) ٥-١٥شكل (يتكون نظام الجي بي أس من ثالثة أجزاء أو أقسام 
  

  .Space Segment قسم الفضاء ويحتوي األقمار الصناعية -  
  .Control Segment قسم التحكم و السيطرة -  
  .User Segmentستقبالت األرضية أو المستخدمون  قسم الم-  
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  أقسام الجي بي أس) ٢١-٥(شكل 
  

  .وسنستعرض المالمح الرئيسية لكل قسم من ھذه األقسام الثالثة
  

  :قسم الفضاء أو األقمار الصناعية
  

ضاء  سم الف ون ق ميا -يتك ن - اس ناعيا ٢٤ م را ص ل ٢١( قم ر عام ة ٣+  قم ار احتياطي  أقم
spareار صناعية في كل ٤ مدارات بحيث يكون ھناك ٦موزعة في ) ة في الفضاء موجد  أقم

ي سطح )  أقمار صناعية٤أي وجود علي األقل (مدار مما يسمح بالتغطية الدائمة  ع عل لكل موق
وم  صناعية في وقت ). ٦-١٥شكل (األرض في أي لحظة طوال الي ار ال د يصل عدد األقم وق

ن  ر م و أكث ا ھ ي م ين إل را٢٤مع صناعية قم ار ال الق األقم ة إط ا لخط ار .  طبق دور األقم وت
والي  اع ح ي ارتف ة عل به دائري دارات ش ي م صناعية ف طح األرض ٢٠٢٠٠ال ن س ومتر م  كيل

دة  ي م ول األرض ف ة ح ناعي دورة كامل ر ص ل قم ل ك اعة و ١١ليكم ت ٥٦ س ة بالتوقي  دقيق
المي  ين . GMTالزمني األرضي الع صناعي ب راوح وزن القمر ال وجرام ٨٥٠ و ٤٠٠ويت  كيل

حوالي سبعة سنوات و نصف، ) لألجيال الحديثة من األقمار الصناعية(ويبلغ عمره االفتراضي 
ات  ة بطاري ود ثالث سية باإلضافة لوج ة الشم اط الطاق الل صفيحتين اللتق ن خ ه م ستمد طاقت وي

ة ظل األرض ر بمنطق دما يم ة عن زوده بالطاق ل ت ن النيك ة م ر ص. احتياطي ل قم وم ك ناعي ويق
ين  رددين مختلف ي ت وجتين عل د م سموا Frequencyبتولي شفرتين L2 و L1 ي افة ل  باإلض

Codes ة الة مالحي رددينNavigation Message و رس ذين الت ي ھ ثھم عل تم ب ا .  ي كم
ة  ساعة الذري ن ال دد م ي ع ر عل ل قم وي ك سيزيوم Atomic Watchيحت وع ال ن ن واء م  س

cesium أو الرابيديوم rubidium.  
  

  
  

  قطاع الفضاء في تقنية الجي بي أس) ٢٢-٥(شكل 
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  :قسم التحكم و المراقبة
  

ة  ة وأربع ورادو األمريكي ة كل سية في والي تحكم الرئي يتكون قسم التحكم و المراقبة من محطة ال
ة كل إشارات ). ٨-١٥شكل (محطات مراقبة في عدة مواقع حول العالم  تستقبل محطات المراقب

صناعية وتح ار ال ات األقم ذه المعطي ل ھ ودة وترس ار المرص ل األقم سافات لك ا الم سب منھ
ات في  ذه البيان ستخدم ھ سية والتي ت تحكم الرئي ي محطة ال ة إل باإلضافة لقياسات األحوال الجوي

ار وسلوك  ة ) تصحيحات(حساب المواقع الالحقة لألقم الة المالحي الي تكون الرس ساعاتھا وبالت
ر صناعي ل قم تح. لك ة ال وم محط ار تق دارات األقم ة لم صحيحات الالزم ل الت سية بعم كم الرئي

صناعية  ار ال ذه المعلومات لألقم وم بإرسال ھ م تق ار ، ث الصناعية وكذلك تصحيح ساعات األقم
ل ( رة ك اعة٢٤م ات )  س ذه البيان ل ھ ك ترس د ذل ا وبع ساراتھا و أزمانھ ديل م وم بتع ي تق والت

  . يةالمصححة كإشارات إلي أجھزة االستقبال األرض
 

 
  

  قسم التحكم و السيطرة) ٢٣-٥(شكل 
  

  :قسم المستقبالت األرضية
  

ستخدمو النظام(يضم ھذا القطاع أجھزة استقبال الجي بي أس  ار ) م ستقبل إشارات األقم التي ت
ي األرض – إحداثيات –الصناعية وتقوم بحساب موقع  ستقبل سواء عل ه الم ان الموجود ب  المك

رة أو في الجو أو في البحر ، اء فت ا أثن ان متحرك ستقبل إن ك ة الم اه حرك  باإلضافة لسرعة واتج
ھوائي مع مضخم إشارة ، وحدة : بصفة عامة يتكون جھاز االستقبال من). ٩-١٥شكل (الرصد 

تحكم  ة ، وحدة ال ة الكھربائي أمين الطاق تردد راديوي أو القط اإلشارات، مولد ترددات ، وحدة ت
تقبال بصورة . ة ذاكرة لتخزين القياساتللمستخدم ، باإلضافة إلي وحد زة االس واع أجھ دد أن تتع

  :كبيرة جدا طبقا لعدد من العوامل
  
شفرة العسكرية ( توجد أجھزة استقبال عسكرية :طبقا لطبيعة االستخدام -أ تستطيع التعامل مع ال

ي حساب  دا ف ة ج ة عالي ي دق فرتھا للحصول عل ك ش صناعية وتف ار ال ا األقم ي تبثھ الت
  .وأجھزة استقبال مدنية) اقعالمو

ستقبلة-ب ات الم ة البيان شفرة : طبقا لنوعي أجھزة ال سمي ب ستقبالت ت  ومشھورة Code توجد م
دويا Navigation Receiversأيضا باسم األجھزة المالحية   أو األجھزة المحمولة ي

Hand-Held Receivers اس الطور أجھزة قي سمي ب زة ت  Phase ، وتوجد أجھ
ة أيض سية ومعروف ية أو الجيودي زة الھندس م األجھ  ، Geodetic Receiversا باس
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نظم  ات ل ع البيان زة تجمي ا أجھ ق عليھ وظھرت حديثا الفئة الثالثة من األجھزة والتي أطل
  ).١٠-١٥شكل  (GIS-Specific Receiversالمعلومات الجغرافية 

رددات -ج دد الت ا لع رددي:طبق ن الت د م ردد واح ستقبل ت زة ت د أجھ ار  توج ا األقم ذين تبثھم ن ال
ردد  ة الت زة أحادي سمي أجھ صناعية وت  أو Single-Frequency Receiversال

 Dual-Frequency ، وأجھزة ثنائية التردد L1-Receiversأجھزة التردد األول 
Receivers رددي الجي بي أس تقبال كال ت ستطيع اس وھي  (L1 and L2 التي ت

  ).رددأغلي قليال من األجھزة أحادية الت
ة :طبقا لعدد النظم -د زة ثنائي زة تتعامل فقط مع إشارات نظام الجي بي أس ، وأجھ  ھناك أجھ

اس،  النظام تستقبل اإلشارات من كال من الجي بي أس و النظام المالحي الروسي جلون
ي  ي األوروب ام المالح ارات النظ تقبال إش ضا اس ا أي ث يمكنھ نظم حي ة ال زة ثالثي وأجھ

  ، العمل بهجاليليو عند بدء
  

 
  

  أنواع أجھزة استقبال الجي بي أس) ٢٤-٥(شكل 
  

  
  

  بعض أجھزة استقبال الجي بي أس) ٢٥-٥(شكل 
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  : فكرة عمل الجي بي أس في تحديد المواقع٤-٣-٥
  

ذي تعتمد  زمن ال اس ال دأ قي ي مب صناعية عل ار ال سيا باألقم نظرية عمل نظم المالحة أو الجيودي
وحتى وصولھا لوحدة ) القمر الصناعي(ة منذ صدورھا من وحدة البث تستغرقه الموجة الراديوي

تقبال من ) المستقبل(االستقبال  از االس صناعي و جھ ، ومن ثم يمكن حساب المسافة بين القمر ال
  :المعادلة

  
 D = c . t               (5-10) 

  
ث  تقبال ،  اDحي از االس صناعي و جھ ر ال ين القم سافة ب ارةcلم رعة اإلش رعة  س ساوي س  وت

زمن  tثانية ،/ كيلومتر٢٩٩٧٩٢.٤٥٨= الضوء  تقبال =  فرق ال  زمن اإلرسال –زمن االس
  .ة الراديويةلھذه الموج

  
صناعي  يمكن التعبير عن ھذه المسافة بداللة اإلحداثيات الجيوديسية الكارتيزية لكال من القمر ال

(Xs, Ys, Zs) و جھاز االستقبال (Xr, Yr, Zr)كاآلتي :  
  

D =  [ (Xs-Xr)2 +(Ys-Yr)2 +(Zs-Zr)2 ]            (5-11) 
  

ي ) ٣-١٥(حيث أن إحداثيات القمر الصناعي في أي لحظة تكون معلومة فأن المعادلة  تحوي عل
زم وجود . (Xr, Yr, Zr) قيم مجھولة وھم إحداثيات جھاز االستقبال ذاته ٣ مما يدل علي أنه يل
از simultaneouslyنيا  معادالت حتى يمكن حلھم معا آ٣  لحساب قيم اإلحداثيات الثالثة لجھ

  . أقمار صناعية في نفس اللحظة٣يلزم لجھاز االستقبال رصد : أي بمعني آخر. االستقبال
  

سافة ) سرعة الضوء(حيث أن سرعة اإلشارة  كبيرة جدا فأنه للوصول لدقة عالية في حساب الم
ستغرق . tحساب فرق الزمن يلزمنا دقة عالية أيضا في قياس الزمن أو  الحظ أن اإلشارة ال ت

إن .  كيلومتر من القمر الصناعي إلي سطح األرض٢٠،٠٠٠ ثانية لتقطع مسافة ٠.٠٦أكثر من 
د زمن اإلرسال  دا في تحدي الساعة الموجودة في القمر الصناعي من النوع الذري عالي الدقة ج

صناعي( ارة من القمر ال ساعة) زمن خروج اإلش تقبال ليست لكن ال از االس ي جھ  الموجودة ف
ة  ة العالي ذه الدق نفس ھ زة (ب عر أجھ ل س صورة تجع دا ب ا ج يكون مرتفع عرھا س أن س وإال ف

ستخدمين ي مشكلة ). االستقبال غير متاحة لكل الم ة للتغلب عل دة وذكي رة جدي اء فك أبتكر العلم
أ في س ة الخط ا من عدم دقة الساعة في أجھزة االستقبال ، وھي إضافة قيم ستقبل وحلھ اعة الم

  :خالل معادلة رياضية
  

D = c . (t + Et)             (5-12) 
 
D + D =  [ (Xs-Xr)2 +(Ys-Yr)2 +(Zs-Zr)2 ]           (5-13) 

  
ة D ھو الخطأ المطلوب حسابه لزمن االستقبال الذي يقيسه جھاز المستقبل ، Etحيث   ھو قيم

ين  سوبة ب سافة المح ي الم أ ف تقبالالخط از االس صناعي و جھ ر ال يم . القم دد الق أن ع الي ف وبالت
يس ٤ أصبح Unknownsالمجھولة  تقبال  (٣ ول از االس ع جھ ة إحداثيات لموق  ,Xr, Yrثالث

Zr از اعة الجھ أ س ن خط اتج ع سافة الن صحيح الم ود ) D وت زم وج ا يل ى ٤مم ادالت حت  مع
  :يمكن حساب قيم العناصر األربعة المجھولة
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D1 + D1 =  [ (Xs1-Xr)2 +(Ys1-Yr)2 +(Zs1-Zr)2 ]              
D2 + D2 =  [ (Xs2-Xr)2 +(Ys2-Yr)2 +(Zs2-Zr)2 ]          (5-14) 
D3 + D3 =  [ (Xs3-Xr)2 +(Ys3-Yr)2 +(Zs3-Zr)2 ]                
D4 + D4 =  [ (Xs4-Xr)2 +(Ys4-Yr)2 +(Zs4-Zr)2 ]                

  
ة ،  D1, D2, D3, D4حيث  صناعية األربع ار ال تقبال و األقم از االس ين جھ سافات المقاسة ب الم

(Xs1, Ys1, Zs1)و (Xs2, Ys2, Zs2) و  (Xs3, Ys3, Zs3) و (Xs4, Ys4, Zs4) ل  تمث
تقبال ، (Xr, Yr, Zr)إحداثيات األقمار الصناعية األربعة ،  از االس ل Er تمثل إحداثيات جھ  يمث

  .ستقبالخطأ زمن جھاز اال
  
د : إذن تقبال برص از االس وم جھ و أن يق ذه ھ ادالت ھ ة المع ل مجموع وب لح ار ٤المطل  أقم

اد باستخدام الشرط األساسيوھذا ھو . صناعية في نفس اللحظة ة األبع  لحساب اإلحداثيات ثالثي
ال ٣نكتفي برصد (الجي بي أس  اد أي بإھم ة األبع داثيات ثنائي  أقمار صناعية فقط لحساب اإلح

ر من  (٤فإذا توفر لدينا عدد من المعادالت أكبر من ). ساب ارتفاع الموقعح م رصد أكث  ٤أي ت
ة س اللحظ ي نف ناعية ف ار ص دة ) أقم اد الزائ ذه األرص ستؤدي ھ  Redundantف

Measurement داثيات ة اإلح ادة دق م زي ن ث ادالت وم ل المع ودة ح ة و ج ادة دق ي زي  إل
  .المستنبطة

  

 
  

  رصد في نظام الجي بي أسمبدأ ال) ٢٦-٥(شكل 
  

  : إشارات األقمار الصناعية في الجي بي أس٥-٣-٥
  

 carrierيقوم كل قمر صناعي من أقمار الجي بي أس بإرسال إشارتين راديوتين علي ترددين 
frequencies ة شفرات الرقمي ن ال وعين م ا ن ل عليھم افة digital codes ومحم  باإلض
ة  الة مالحي ي . navigation messageلرس ارة األول ردد اإلش غ ت سمي –يبل  – L1 ت

ة ١٥٧٥.٤٢ ارة الثاني ردد اإلش غ ت ا يبل اھرتز بينم سمي – ميج اھرتز١٢٢٧.٦٠ – L2 ت .  ميج
غ ١٩ L1 لتردد wavelengthكما يبلغ طول الموجة  ا يبل ردد ٢٤.٤ سنتيمتر بينم نتيمتر لت  س

L2 .ر صناعي رددين صادرين من كل قم سي وراء وجود ت سبب الرئي دير و حساب ال  ھو تق
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ات الغالف الجوي  سنتعرض لألخطاء (الخطأ الذي تتعرض له اإلشارات عند مرورھا في طبق
ه فتختلف من modulationأما طريقة وضع ). بالتفصيل الحقا ردد الحامل ل ي الت شفرة عل  ال

  . قمر صناعي آلخر حتى يتم تقليل أخطاء تداخل اإلشارات
  

فرة الحص سمي ش ي ت شفرة األول ا Coarse-Acquisition Codeول الخشن ال ز لھ  وترم
راءة ( وأحيانا نسميھا الشفرة المدنية C/Aبالرمز  ا وق ألنھا المتاحة لألجھزة المدنية للتعامل معھ

الرمز Precise Code، بينما الشفرة الثانية تسمي الشفرة الدقيقة ) محتوياتھا ا ب  P ويرمز لھ
شفرة م ال ا اس ا أحيان ق عليھ بعض يطل سكرية وال تم إال ( الع ا ال ي ا وقراءتھ ل معھ الن التعام

راد الجيش األمريكي تتكون كل شفرة من ). باستخدام أجھزة استقبال خاصة غير متاحة إال ألف
ة  شوائية الزائف ضجة الع صطلح ال شفرة بم رف ال ذلك تع د ، ول فر و واح ام ص ن األرق يل م س

Pseudo Random Noise أو PRNا شبه اإلش شفرة ت ي  الن ال ن ف شوائية ، لك رة الع
وذج رياضي وليست عشوائية دھا من خالل نم  C/Aتحمل شفرة . الحقيقة فأن الشفرة يتم تولي

 –تجدر اإلشارة . L1, L2 علي كال الترددين P فقط بينما تحمل الشفرة L1علي التردد األول 
دة  شفرة –دون الدخول في تفاصيل فنية معق شفرة P أن ال را من ال م  C/A أدق كثي د ت ذلك فق ول

ر  ذ فبراي دنيين من ستخدمين الم ل الم ن قب ا م ة قراءتھ ع إمكاني ي ١٩٩٤من ط عل صرھا فق  وق
ا  ا (التطبيقات العسكرية للواليات المتحدة األمريكية و حلفاؤھ ة لھ يم مجھول ق إضافة ق عن طري

  ).Y-code إلي ما يسمي الشفرة P بحيث تتغير الشفرة من W-codeتسمي 
  

  :ل أن نظام الجي بي أس يقدم نوعين من الخدماتوبذلك يمكن القو
  

ع  .١ د القياسي للمواق ة التحدي صارا Standard Positioning Serviceخدم  أو اخت
SPS ة شفرة المدني ات من ال  ، C/A والتي تعتمد علي استقبال و قراءة واستخدام البيان

  .ولذلك تسمي ھذه الخدمة بالخدمة المدنية
دقيق للموا .٢ د ال ة التحدي ع خدم صارا Precise Positioning Serviceق  أو اخت

PPS والتي تعتمد علي استقبال و قراءة واستخدام البيانات من الشفرة الدقيقة P ذلك  ول
 .تسمي ھذه الخدمة بالخدمة العسكرية

  
  : أرصاد الجي بي أس٦-٣-٥
  

ة لم) أساليب القياس(إن دراسة األرصاد  ذه التي يوفرھا نظام الجي بي أس من األھمي ستخدم ھ
ن  وع م ل ن ي ك ا ف ن الوصول إليھ ع الممك د الموق ة تحدي ة ودق ا المختلف م بطرقھ ى يل ة حت التقني

ستخدمة اد الم اد . األرص ن األرص واع م ة أن ي أس أربع ي ب ام الج وفر نظ اس ( ي رق قي أو ط
صناعية  شائعي االستخدا) المسافات بين جھاز االستقبال و األقمار ال ا ال وعين فقط ھم م إال أن ن

شفرة  ة باستخدام ال سافة الكاذب ا الم باه (والمطبقين في أجھزة االستقبال ، وھم سميھا أش بعض ي ال
اختالف . و فرق طور اإلشارة الحاملة) المسافات دا ب رة ج ع بدرجة كبي د المواق تختلف دقة تحدي

داث ا في حساب اإلح ة ودقتھ سافة الكاذب ة الم يات نوع األرصاد ، فاألجھزة المالحية تطبق طريق
ي  ة لتصل إل بحدود عدة أمتار بينما تطبق األجھزة الجيوديسية أسلوب فرق طور اإلشارة الحامل

ع د المواق ة تحدي وعي األرصاد في األجزاء . مستوي عدة سنتيمترات في دق وسنتعرض لكال ن
  .التالية
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  :أرصاد المسافة الكاذبة باستخدام الشفرة ١-٦-٣-٥
  

سيطة التي تعرضنا يعتمد ھذا األسلوب أو ھذا الن رة الب ي الفك وع من أرصاد الجي بي أس عل
ارة  رعة اإلش ساوي س صناعي ت ر ال تقبال و القم از االس ين جھ سافة ب ي أن الم ابقا وھ ا س إليھ

ستغرق زمن الم ي ال ضروبة ف سافة . م ذه الم أن ھ اء ف صادر لألخط دة م ود ع سبب وج ن ب لك
ر ال ين القم ة ب سافة الحقيقي ساوي الم ن ت سمي المحسوبة ل ذلك ت تقبال ، ول از االس صناعي و جھ

  .  Pseudorangeالمسافة الكاذبة 
  

 
  

  مبدأ المسافات الكاذبة) ٢٧-٥(شكل 
  

ه  ة (لقياس المسافة الكاذبة يقوم جھاز االستقبال بتطوير شفرة داخل شفرة المدني  أو C/Aسواء ال
ة  شفرة العسكرية الدقيق هPال تقبال ذات از االس وع جھ ق لن ة )  طب ستقبلھا من مماثل شفرة التي ي لل

صناعي ذ . القمر ال ذي استغرقته اإلشارة من زمن ال رق ال شفرتين يمكن حساب ف ة كال ال بمقارن
ة  ن حساب قيم م يمك ن ث تقبال ، وم از االس ى وصولھا لجھ صناعي وحت ر ال ن القم صدورھا م

  .المسافة الكاذبة
  

 
  

  طريقة قياس المسافة الكاذبة باستخدام الشفرة) ٢٨-٥(شكل 
  

ة  ة عالي ه ال يتطلب مواصفات تقني ة الجي بي أس أن وع من أرصاد تقني من أھم مميزات ھا الن
الي  ة وبالت تدخل في تصنيع أجھزة االستقبال ، فاستخدام الشفرة ال يتطلب أجزاء الكترونية متقدم

ا ون غالي ن يك تقبال ل از االس عر جھ أن س ة . ف تقبال المالحي زة االس ع أجھ أن جمي ا ف ن ھن وم



  الفصل الخامس                                                                                       التقنيات الحديثة و الخرائط 
 _____________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________  
 جمعة محمد داود. د                               م                              ٢٠١٢ –المدخل إلي الخرائط الرقمية 

 
١٧٠

Navigation دويا ة ي تخدام Hand-Held أو المحمول ة باس سافة الكاذب لوب الم ق أس  تطب
  . الشفرة في تحديد المواقع

  
ة  ي أن الدق ل ف ي أس يتمث ي ب اد الج ن أرص وع م ذا الن وب ھ م عي أن أھ ر ف اني اآلخ ي الج عل

ة ة الدق ن تكون عالي ذا األسلوب ل ع بھ د المواق ة أرصاد . المتوقعة لتحدي دير دق سافة يمكن تق الم
غ 1عند انحراف معياري ( متر ٦±الكاذبة بقيم تتراوح بين  ال تبل و %) ٦٨.٣ أي بنسبة احتم

ر ١٩± اري ( مت راف معي د انح غ 3عن ال تبل سبة احتم ة ، %) ٩٩.٧ أي بن داثيات األفقي لإلح
ي  داثي الرأس ي االح دود ف ذه الح ن ھ ر م ة أكب تكون الدق ا س ن (بينم ي ١١±م ر٤٢± إل ).  مت

الطبع  ة وب شافية و الجغرافي ال االستك بة لألعم ع مناس د المواق ي تحدي ة ف ذا الدق ون ھ د تك فق
ة  ا دق ة ، إال أنھ والخرائط ذات مقياس الرسم الصغير و بعض تطبيقات نظم المعلومات الجغرافي

  .غير مناسبة لألعمال المساحية و الجيوديسية
  

سم وع من أرصاد الجي بي أس ي ذا الن ق للنقطة تجدر اإلشارة إلي أن ھ د المطل ضا التحدي ي أي
Absolute Point Positioning تقبال واحد فقط از اس ي استخدام جھ د عل ه يعتم  حيث أن

  .لتحديد موقع أو إحداثيات النقطة المرصودة في نفس لحظة رصدھا
  
  :أرصاد فرق طور اإلشارة الحاملة ٢-٦-٣-٥
  

تقبال  از االس وم جھ وع(يق سي الن ا بتطوير موجة دا) الجيودي ي يبثھ شبه الموجة الت ة ت ة ثابت خلي
ة طور  رق الطور phaseالقمر الصناعي ، ثم يقوم بمقارن اس ف ق قي وجتين عن طري  كال الم

carrier phase or carrier beat phase ين القمر سافة ب ة في الم ذي يكون دال  وال
) ١: ( جزأينلكن ھذا الفرق في الطور يتكون من. الصناعي و جھاز االستقبال في لحظة الرصد

أجزاء الموجات عند كال من جھاز االستقبال و ) ٢( للموجات الكاملة ، integerالعدد الصحيح 
ستطيع : وھنا تأتي أھم المشاكل التي تواجه نوع ھذه األرصاد. القمر الصناعي تقبال ي جھاز االس

دد وم. وبكل دقة قياس أجزاء الموجات لكنه ال يستطيع تحديد عدد الموجات الكاملة أن الع م ف ن ث
صحيح  سمي الغموض ال ة وي ات الكامل صحيح للموج صارا Integer Ambiguityال  أو اخت

اء إجراء حسابات ) 'Ambiguity) Nالغموض  وب حسابھا أثن ة مطل ة مجھول اره قيم تم اعتب ي
  ). ١٦-١٥ وشكل ١٥-١٥شكل (تحديد المواقع 

  

     
  

  أرصاد فرق طور الموجة الحاملة) ٢٩-٥(شكل 
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  كيفية قياس فرق طور الموجة الحاملة) ٣٠-٥(شكل 
  

دخل في  ة ت ة عالي ه يتطلب مواصفات تقني من عيوب ھا النوع من أرصاد تقنية الجي بي أس أن
ة  ة متقدم تقبال يتطلب أجزاء الكتروني زة االس تصنيع أجھزة االستقبال ، فتوليد موجة داخل أجھ

ا .  مقارنة بأجھزة قياس المسافات الكاذبةوبالتالي فأن سعر جھاز االستقبال سيكون غاليا ومن ھن
ة  تقبال المالحي دويا Navigationفأن أجھزة االس ة ي ذا Hand-Held أو المحمول  ال تطبق ھ

  . األسلوب ، إنما ھو فقط مطبق في تحديد المواقع باستخدام األجھزة الجيوديسية
  

ة علي الجاني اآلخر فأن أھم مميزات أرصاد الجي بي أس باستخد رق طور اإلشارة الحامل ام ف
ة ذا األسلوب تكون عالي ع بھ د المواق ة لتحدي ة المتوقع ل . يتمثل في أن الدق ة أن أق فالقاعدة العام

ثال طول موجة ) ٢/٣٦٠= (مسافة يمكن قياسھا بھذا النوع من األرصاد  من طول الموجة ، فم
سافات ت١٩ = L1التردد األول  ي  سنتيمتر ، مما يسمح لنا بقياس م ر١صل إل الطبع .  ملليمت وب

  .فأن ھذا المستوي العالي من الدقة في تحديد المواقع مناسبة لألعمال المساحية و الجيوديسية
  
  : نموذج لتشغيل أجھزة الجي بي أس المالحية٧-٣-٥
  

ة أن إلي اإلشارةتجدر  دويا تعطي نفس الدق ة ي ة أو المحمول  كل أجھزة الجي بي أس المالحي
از .  مھما أختلف نوع الجھاز أو مواصفاتهاإلحداثياتفي  حجم (يظن البعض أن مواصفات الجھ

ة  ة وسعة البطاري از.... الشاشة و حجم الذاكرة الداخلي اع سعر الجھ ضا ارتف خ وأي ي دق) ال  تعن
ا ذا طن خاطئ تمام ضل، وھ ة أف ي أس . دق زة الجي ب ول أن أجھ ا سبق الق اكم زة ) ١ (إم أجھ

ل من (أجھزة مالحية تعطي دقة عدة أمتار ) ٢(ات، أو ة نعطي دقة سنتيمترندسيھ ر٨أق أو )  مت
ر واحد) ٣( ل من مت ة أق يجب . أجھزة مخصصة لتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية تعطي دق

ة أو  زة الجي بي أس المالحي ار حيث أن أسعار أجھ ذه القاعدة في االعتب علي الجميع وضع ھ
ذا  ٥٠٠ و ٥٠المحمولة يدويا تتراوح بين  ي االختالفدوالر أمريكي، لكن ھ سعر ال يعن  في ال

ات ھو فقط اختالف في إنما المقاسة اإلحداثيات اختالف في دقة اإلطالقعلي  از من إمكاني  الجھ
  .الخ فقط ال غير...حيث الشاشة و الذاكرة و البطارية 

  
ي بي أس من  خطوات تشغيل أحد أجھزة الج– فقط و علي سبيل المثال –في ھذا الجزء سنقدم 

النوع المالحي أو المحمول يدويا بھدف اطالع القارئ علي أن ھذه التقنية تتميز ببساطة التشغيل 
   . دون محاولة الترويج لجھاز معين أو شركة معينةواالستخدام

  
  
  



  الفصل الخامس                                                                                       التقنيات الحديثة و الخرائط 
 _____________________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________________  
 جمعة محمد داود. د                               م                              ٢٠١٢ –المدخل إلي الخرائط الرقمية 

 
١٧٢

  GPS III Plus موديل Garmin من شركة GPS ستخدام جھاز جي بي أساخطوات 
  

  
  

  :تركيب البطاريات
وتوضع البطاريات طبقا ) البطارية القلم (AA بطاريات جافة من حجم ٤از باستخدام يعمل الجھ

في (لترتيب األقطاب الكھربائية وذلك من خالل فتح غطاء البطاريات الموجود أسفل الجھاز 
  ).حالة اإلمساك بالجھاز باليد في وضعة الرأسي و ليس األفقي

  
  :وظائف مفاتيح الجھاز

  
  الوظيفة  المفتاح

  )عن طريق ضغطة طويلة(بدء و إيقاف تشغيل الجھاز  مفتاح األحمرال
QUIT  للخروج من أي قائمة أو شاشة عرض  

GOTO   إليه) المالحة(الختيار الھدف أو الموقع المطلوب الوصول  
IN   إظھار منطقة أصغر(لتكبير مقياس رسم الخريطة علي الشاشة(  

OUT   إظھار منطقة أكبر(لتصغير مقياس رسم الخريطة علي الشاشة(  
PAGE   في حالة الضغط علي ( للتنقل بين شاشات العرض المختلفة للجھاز

ھذا المفتاح ضغطة طويلة يغير العرض علي الشاشة من الوضع 
  )األفقي إلي الوضع الرأسي و العكس

MENU  إلظھار قائمة االختيارات  
ENTER/MARK  ين الموقع الحالي داخل للتأكيد أو االختيار من القائمة ، وكذلك لتخز

  ذاكرة الجھاز
  يستخدم بدال من األسھم للحركة ألعلي و أسفل و لليمين و لليسار  GPS IIIالمفتاح الكبير 

  
  :تحذيرات التشغيل

  
يجب مالحظة أن جھاز جي بي أس يتم ضبطه و اختيار طريقة العمل و تحديد المعامالت 

لك ال يجب إطالقا تغيير ھذه المعامالت الھندسية لتشغيله بواسطة مھندس متخصص ، لذ
Setupبناءا عليه يجب في .  وإال فستكون النتائج علي الشاشة أو التي يتم تخزينھا خاطئة تماما

حالة الدخول في أي قائمة من قوائم التشغيل وليست لدينا فكرة جيدة عنھا ، يجب الخروج منھا 
  .مة أو رقم ثابت دون تغيير أيه معلوQUITفورا بالضغط علي مفتاح 

  
حتى يمكن لجھاز الجي بي أس استقبال إشارات األقمار الصناعية فيجب 
أن يكون الجھاز في مكان مفتوح وبعيد بدرجة كافية عن المباني و 

كذلك يجب رفع أنتنا . األشجار وأي أجسام في المنطقة المحيطة به
ات االستقبال ألعلي حيث أنھا ھي الجزء الخاص باستقبال اإلشار

  .الالسلكية الصادرة من األقمار الصناعية
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  :شاشات الجھاز و استخداماتھا
  

عند الضغط علي المفتاح األحمر يبدأ تشغيل الجھاز وتظھر 
  شاشة عليھا اسم الشركة و موديل الجھاز

 
بعد حوالي ثالثة ثواني تظھر شاشة تحذيرية من أن مسئولية 

. ار علي الشركةالتشغيل تقع علي من يشغل الجھاز وال أضر
تختفي ھذه الشاشة بعد خمسة ثواني أو عند الضغط علي مفتاح 

ENTER  
  

أول شاشة من شاشات التشغيل ھي شاشة األقمار الصناعية 
والتي توضح عدد و حالة األقمار الصناعية التي يستقبل الجھاز 
اإلشارات منھا في ھذه اللحظة ، كذلك يوجد مؤشر طولي علي 

 أي بطاريات قوية Fن قوة البطاريات الكھربائية ويتراوح المؤشر بين حرف يسار الشاشة يبي
  .  أي بطاريات ضعيفة تحتاج لتغييرھاEوحرف 

 
 أقمار صناعية علي األقل ٤عندما يسمكن الجھاز من استقبال إشارات 

المكان الحالي ، وعندئذ ) أو إحداثيات(فأنه يستطيع حساب موقع 
في . ر الصناعية لتظھر شاشة اإلحداثياتتختفي مباشرة شاشة األقما

الجزء األسفل علي يسار ھذه الشاشة تظھر إحداثيات الموقع الحالي 
الموجود به الجھاز وھذه اإلحداثيات أما أن تكون من نوع اإلحداثيات 

أو ) ثانية-دقيقة-درجة: خط الطول و خط العرض بالزوايا(الجغرافية 
الحداثي الشرقي و االحداثي الشمالي ا(من نوع اإلحداثيات الكيلومترية 

وھذا طبقا لشروط التشغيل التي تمت برمجة الجھاز عليھا ) باألمتار
  .من قبل الفني المختص

 
 فستظھر شاشة الخريطة والتي توضح PAGEإذا ضغطت مفتاح 

الطرق و (خريطة المنطقة الحالية و ما فيھا من مظاھر جغرافية 
 .لجھاز برمز المثلث األسود المصمتويظھر الموقع الحالي ل) المدن

  
 

 فستظھر شاشة البوصلة والتي توضح PAGEإذا ضغطت مفتاح 
بوصلة رقمية مدرجة ، حيث يشير مؤشرھا إلي انحراف أو اتجاه خط 
السير للشخص الذي يحمل الجھاز ، الحظ أن إذا كان الجھاز في 

بوصلة ھنا وضع الثبات وال يسير حامله من نقطة آلخري فأن اتجاه ال
سيكون خطأ حيث أن الجھاز ال يمكن من تحديد اتجاه السير إال عندما 
يتحرك الشخص الذي يحمل الجھاز ويكون الجھاز في وضع الحركة 

 .وليس الثبات
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سواء كان الجھاز ( فستظھر شاشة الطريق وفيھا تظھر قيم السرعة PAGEإذا ضغطت مفتاح 

المسافة المتبقية و االتجاه المطلوب وذلك إذا كان مستخدم و) في يد شخص مترجال أو في سيارة
 .الجھاز قد قام بتحديد موقع أو ھدف معين يريد أن يتوجه إليه

 فستظھر شاشة خط السير والتي تظھر ترتيب األھداف التي يريد PAGEإذا ضغطت مفتاح 
يجب أن يكون المستخدم قد قام فعال (المستخدم الوصول إليھا تباعا 

 ).يد ھذه األھداف للجھازبتحد
  

شاشة األقمار ( فستظھر الشاشة األولي PAGEإذا ضغطت مفتاح 
وتبدأ نفس الدورة في التكرار أو التنقل بين الشاشات مرة ) الصناعية
  .أخري

  
  :معرفة إحداثيات الموقع الحالي

  
داثيات وھي تظھر إحداثيات الموقع الحالي للجھاز في الركن األسفل علي اليسار من شاشة اإلح

  :أحد نوعين
 

  اإلحداثيات الجغرافية: ١مثال 
  

 أي شمال خط N دقيقة ، والرمز ٤٨.٤١٨ درجة ، ٣٨= خط العرض 
  االستواء 

 
 أي غرب خط W دقيقة ، والرمز ٥٦.٤١٨ درجة ، ٤٩= خط الطول 

الحظ أن إحداثيات المملكة العربية السعودية في خط (طول جرينتش 
  ).ي شرق خط طول جرينتش أEالطول يكون رمزھا 

  
  

  : العالميUTMاإلحداثيات الكيلومترية بنظام : ٢مثال 
  

15 S يشير إلي اسم الشريحة داخل نظام اإلحداثيات العالمية لھذا 
  .الموقع الحالي
 االحداثي الشرقي بالمتر مقاسا من المحور الطولي ٠٣٣١٤٣٢

  .للشريحة الحالية
  .قاسا من خط االستواء االحداثي الشمالي بالمتر م٤٢٩٧١٤٦

  
  

  :تسجيل إحداثيات الموقع الحالي داخل ذاكرة الجھاز
 

في الحالة البسيطة و األسھل يمكن االكتفاء بتسجيل اسم و إحداثيات كل 
لكن يجب العلم أن أي جھاز الجي . موقع نذھب له في ورقة خارجية

يمكن بي أس  يوجد به ذاكرة داخلية تسمح بتسجيل اإلحداثيات ومن ثم 
استرجاعھا بعد انتھاء العمل الميداني وكذلك يمكن توصيل الجھاز 
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إلتمام التسجيل داخل ذاكرة الجھاز و أثناء ظھور شاشة . بالحاسوب لنقل اإلحداثيات إليه
)  ثواني متصلة٣لمدة ( ضغطة طويلة ENTER/MARKاإلحداثيات نضغط علي مفتاح 

كل المطلوب ھنا . د و إحداثيات الموقع الحاليفتظھر شاشة تخزين الموقع و بھا تاريخ الرص
  :ھو اختيار اسم لھذا الموقع الذي سيتم تخزين إحداثياته بالجھاز

  
فإذا حركناه ألعلي أو ألسفل يبدأ ) المفتاح الكبير الدائري (GPS IIIھنا نستخدم مفتاح األزرار 

 في أول خانة من في عرض األحرف األبجدية االنجليزية حتى نستقر علي الحرف المطلوب
خانات اسم الموقع ، ثم نتحرك بنفس المفتاح لليمين لينتقل إلي الخانة الثانية ونكرر نفس الحركة 
ألعلي أو ألسفل حطي نستقر علي الحرف الثاني من أحرف االسم المطلوب ، ونكرر ھذه 

بحد (ب الخطوات الختيار أحرف اسم الموقع حرفا بحرف حطي ننتھي من كتابة االسم المطلو
أي تمت  (DONE حطي يكون المؤشر علي كلمة ENTERنضغط مفتاح ).  خانات٦أقصي 

 للتسجيل، وبذلك يكون الموقع الحالي ENTERفنضغط علي مفتاح ) كتابة االسم المطلوب
  .لجھاز الجي بي أس قد تم تخزينه داخل ذاكرة الجھاز

  
  :استخراج إحداثيات موقع تم تخزينه داخل ذاكرة الجھاز

 
 داخل مكتب مغلق مع أنه حتى(بعد االنتھاء من العمل الميداني في الطبيعة يمكن تشغيل الجھاز 

وذلك بھدف استخراج إحداثيات المواقع ) لن يستطيع رصد أو استقبال إشارات األقمار الصناعية
  :التي تم رصدھا و تخزينھا طوال اليوم

  
ات حتي  عدة مرPAGEابدأ تشغيل الجھاز والضغط علي مفتاح 

  .تظھر شاشة الخريطة
  

  . فتظھر قائمة االختياراتMENUاآلن اضغط مفتاح 
استخدم المفتاح الكبير الدائري للتحرك بين مفردات ھذه القائمة حتي 

 MENU ، ثم اضغط مفتاح MAP SETUPيكون المؤشر علي 
  .مرة أخري

 
  
 

 أي WAYPOINTSتظھر اآلن قائمة فرعية جديدة أول سطورھا ھو 
  .ط التي تم تخزينھاالنق
  

فتظھر قائمة بأسماء جميع ) MENUوليس مفتاح  (ENTERاضغط مفتاح 
النقاط أو المواقع التي تم تخزينھا بذاكرة الجھاز ، استخدم المفتاح الكبير 

نفس االسم الذي (للتحرك من نقطة الخري حتي تصل السم الموقع المطلوب 
   ENTERضغط مفتاح ثم ا) اخترته أثناء تخزين الموقع في الحقل
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تظھر اآلن شاشة بھا معلومات ھذه النقطة التي تم اختيارھا وتتكون من اسم النقطة ، تاريخ 

  الخ... تسجيلھا ، إحداثيات الموقع ، 
  

 QUITبعد نقل البيانات أو إحداثيات الموقع المطلوب اضغط مفتاح 
 المعتادة  مرات للعودة لشاشة الخريطة من جديد ، واتبع الخطوات٣

  .إليقاف تشغيل الجھاز
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  الفصل السادس
  

  الخرائط و الكمبيوتر
  

وتر  زة الكمبي يالدي ظھرت أجھ رن العشرين الم اني من الق ة النصف الث الحاسوب أو (مع بداي
ة بات اآللي ود) الحاس ي الوج ذه إل زات ھ ن ممي تفادة م ي االس ة ف ل التخصصات العلمي دأت ك  وب

ذا . اآلالت الجديدة الرائعة د من ھ ستينات ولم يكن مصممي الخرائط ببعي دأت في ال ام فب االھتم
ومن ثم ظھر نوع جديد من الخرائط . أولي خطوات إعداد و تصميم الخرائط باستخدام الكمبيوتر

ة "أصبح يعرف باسم  ائل " Digital Mapsالخرائط الرقمي ي وس ة عل وھي الخرائط المخزن
ا) CDمثل االسطوانات المدمجة (تخزين البيانات  ا و فتحھ  واستعراضھا و والتي يمكن توزيعھ

وتر تخدام الكمبي ا باس ديلھا وطباعتھ وتر . تع زة الكمبي يات أجھ صل أساس ذا الف ستعرض ھ ي
  . واألجھزة المساعدة في أعمال إنتاج الخرائط الرقمية

  
   الكمبيوتر١-٦
  

ساعدة آلة أن أول محاولة الختراع التاريخيذكر  از لم سان أو جھ  في سرعة الحساب كانت اإلن
يالدتقري(في الصين  ل الم ام قب سماة ) با ألفي ع اكوس"والم وتتكون من صفوف من الخرز " اي

م تم تصميم أول حاسبة كھربائية رقمية في جامعة ١٩٤٤وفي عام . مركبة علي مجموعة أسالك
زن . ھارفارد األمريكية ان ي وتر ك شغل مساحة ٢٠من الطريف أن نعرف أن أول كمبي ا وي  طن

  .  متر مربع٥٠٠
  

ات و إدخال بثالثة عمليات وھي - بصفة عامة –ر يقوم الكمبيوت  إخراج البيانات و معالجة البيان
ستخدم ات للم يين. البيان زأين أساس ن ج ون م وتر يتك ول أن الكمبي ن الق ن الممك ان ) ١: (م الكي

ادي أو  اد الم ة أو العت زة المادي وي أو ) ٢( و Hardwareاألجھ ان المعن رامج أو الكي الب
  . Softwareالبرمجيات 

  
  :  ثالثة أنواعإليتنقسم البرامج 

  
  :Operating Systemsنظم التشغيل 

  
 يقوم بالتنظيم و اإلشراف علي مكونات أو وحدات الكمبيوتر من إدخال و معالجة برنامج الذيال

ستخدم ال . و إخراج ستخدم، حيث أن الم وتر و الم ين الكمبي سي أو الوسيط ب وھو البرنامج الرئي
من أشھر برامج التشغيل المستخدمة . والحاسب ال يفھم لغة اإلنسان) لغة اآللة (يفھم لغة الحاسب
  .  Unix ونظام اليونكس Windowsاآلن نظام النوافذ 

  
  :Operating Systemsبرامج تطبيقية 

  
صميمھا  تم ت رامج ي ا ألداءب ي تحتاجھ ة الت االت التطبيقي ن المج د م ي العدي ة ف ائف معين  وظ
ةالشركات و المؤسسا ال . ت و األفراد، ثم يقوم مصمموھا ببيعھا بصورة تجاري ي سبيل المث فعل

را  لكي ترسم خريطة رقمية ستحتاج لبرنامج متخصص في الرسم و الخرائط، ولكي تكتب تقري
  . ستحتاج لبرنامج متخصص في الكتابة
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   :Programming Languagesلغات البرمجة 
  

ة م ي كتاب ادرا عل ستخدم ق ل الم رامج تجع ر ب ن األوام ة م ة(جموع وز خاص وم ) برم ي يق لك
ة ات أو عدد الخطوات الرياضية المطلوب ان حجم البيان ا ك ه مھم . الكمبيوتر بتنفيذھا بصورة ألي

 . Visual Basic, C++, Fortranمن لغات البرمجة الشائعة لغات 
  

  
  

  الكمبيوتر) ١-٦(شكل 
  

  : األساسيةمكونات الكمبيوتر
  

  :ر من عدد من المكونات األساسية تشمليتكون أي جھاز كمبيوت
  
  :Motherboardاللوحة األم ) أ(
  

اكن  وي أم ع أجزاؤه وتحت ضم جمي ي ت از والت سية للجھ وتر فھي اللوحة الرئي م أجزاء الكمبي أھ
د  ذي يع الج ال ان المع ضا مك ات وأي تركيب البطاقات االلكترونية المسئولة عن التعامل مع البيان

  .فة ألماكن الذاكرةعقل الكمبيوتر باإلضا
  

  
  

  اللوحة األم في جھاز كمبيوتر) ٢-٦(شكل 
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  :Power Supplyمصدر أو محول الطاقة ) ب( 
  

ة مناسبة  ي طاق ة من مصدرھا األساسي إل ة الكھربائي ل الطاق وم بتحوي ذي يق من (ھو الجزء ال
وتر) حيث التردد و القوة از  الكمبي شغيل جھ ذا الجزء دور أساسي في حما. لت وتر ولھ ة الكمبي ي

  . ذاته إذا زادت فجأة قوة التيار الكھربائي الداخل للكمبيوتر
  

  
  

   في جھاز كمبيوترمصدر الطاقة) ٣-٦(شكل 
  
  :Central Processing Unit وحدة المعالجة المركزية) ت(
  

صارا  الج CPUتسمي اخت ضا المع سمي أي ل المفكر في Processor وت د العق  وھي التي تع
بمقدار سرعته في تنفيذ العمليات الحسابية و  - في المقام األول –اس كفاءة المعالج تق. الكمبيوتر
ر ز ٢.٨الج سرعته ع، فماألوام ا ھرت ا ( جيج ز = جيج ون ، ھرت ة = ألف ملي ردد أو معالج الت

ا ٢.٢ سرعته آخرسيكون أكثر كفاءة من معالج ) جزء معين من البيانات في الثانية الواحدة  جيج
أة "ما تؤثر أيضا علي كفاءة المعالج الجزء المعروف باسمك. ھرتز فقط ذاكرة المخب  cash "ال

memoryوھو جزء من الذاكرة مسئول عن سرعة الوصول إلي المعلومات داخل المعالج  .  
  

  
  

   في جھاز كمبيوترالمعالج) ٤-٦(شكل 
  
  :RAM الذاكرة) ث(
  

ات  ة –الشريحة االلكترونية التي يتم فيھا تخزين البيان ات المعالجة و - بصورة مؤقت اء عملي  أثن
ما ھو منفصل منھا و ) ال يمكن تغييره( Built-inالحساب، ومنھا ما ھو ثابت علي اللوحة األم 

ادة سعته ة في زي وتر . يمكن تغييره واستبداله في حالة الرغب م أجزاء الكمبي ذاكرة من أھ د ال تع
ا من كم. وأكثرھا تأثيرا علي أداء الجھاز بصفة عامة ا بھ د م ذاكرة تفق ي أن ال ا تجدر اإلشارة إل
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ذاكرة  سمي ال ا ت ا فأنھ ا، ومن ھن ائي عنھ ار الكھرب شوائيةبيانات في حالة انقطاع التي اس . الع تق
عتھا  رة س ثال ذاك ول م ات، فنق ن بيان ه م ن أن تحمل ا يمك دد م ذاكرة بع عة ال ت أي ٤س  جيجاباي

  ). ألف= مليون، كيلو = ، ميجا مليار= جيجا ( مليار معلومة ٤تستطيع تخزين 
  

  
  

   في جھاز كمبيوتركروت الذاكرة العشوائية) ٥-٦(شكل 
  
  :Hard Disk القرص الصلب) ج(
  

ة ات بصورة دائم أصبحت . وحدة التخزين الرئيسية أو جزء الكمبيوتر الذي يتم به تخزين البيان
راص صلبة األق ين اآلن ال راوح ب ة تت ة عالي درة تخزيني ا بايت و  ج٣٢٠ ذات ق را بايت ٢يج  تي

  .، كما انخفضت أسعارھا بدرجة كبيرة) ألف مليار–تيرا (
 

  
  

   في جھاز كمبيوترالقرص الصلب) ٦-٦(شكل 
  
  Video Card كارت الفيديو) ح(
  
وتر بطاقةعد ت از الكمبي ة في جھ  الفيديو أو كارت عرض الصور علي الشاشة من األجزاء الھام

الخ شتغلين ب ر الم ة نظ ن وجھ ةم ات الجغرافي م المعلوم ة و نظ و . رائط الرقمي ديو ھ ارت الفي ك
سابق . المسئول عن إخراج الصورة من الكمبيوتر إلي الشاشة للمستخدم فكما أشرنا في الفصل ال

د في  د تعتم شعار عن بع ات االست ة و مرئي ذلك الصور الجوي فأن الصور الممسوحة ضوئيا وك
أن  التي كلpixelجوھرھا علي مبدأ الخلية  اني، ف ز المك درة التميي ا زادت ق ما صغر حجمھا كلم

ي نفس األسلوب د عل ضا يعتم ديو أي الج خاص . كارت الفي ا من مع ديو داخلي ارت الفي يتكون ك
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ضا  ه أي رة خاصة ب رة (بالرسوم و الصور وذاك وترRAMبخالف ذاك سية للكمبي ا ).  الرئي كلم
ا  ديو كلم ارت الفي ذاكرة الخاصة بك ي عرض تفاصيل ان اكزادت سعة ال اءة ف ر كف ارت أكث لك

  .الصور بوضوح علي الشاشة
  

 
  

   في جھاز كمبيوتركارت الفيديو) ٧-٦(شكل 
  
   أجھزة إدخال البيانات٢-٦
  

  :تشمل أجھزة إدخال البيانات عدة أنواع منھا
  
 لوحة المفاتيح) أ(
  
  الفارة أو الماوس) ب(
 
   CD or DVDالفالش واألقراص المدمجة ) ت(
 
 لم الضوئيالق) ث(
 
 الكاميرا الرقمية) ج(
 
 الميكروفون) ح(
 
مثل الميزان الرقمي و الثيودليت الرقمي و (أجھزة المساحة سواء األرضية أو الجيوديسية ) خ(

غ كل ) GPSالمحطة الشاملة و أجھزة  م تفري ي ومن ث التي تتصل مباشرة بالحاسب اآلل
  . القياسات الحقلية مباشرة للكمبيوتر

 
   :Digitizer الترقيم أو المرقم طاولة) د(

ل شبكة إحداثيات  فلھا بحيث تمث ة أس ي شبكة الكتروني وي عل ا تحت لوحة تشبه لوحة الرسم لكنھ
وع خاص متصل ) س،ص( اوس من ن أرة أو م رقم وھو ف ة، باإلضافة للم تغطي الطاول

ي بكا صلة بالحاسب اآلل رقيم مت ة الت لبالطاولة إما سلكيا أو السلكيا وتكون طاول د . ب تعتم
ه  د إحداثيات ة وتحدي سبة للطاول رقم بالن ع الم شعار موق ي است رقيم عل ة الت فكرة عمل طاول

ي رقيم . ونقلھا إلي الحاسب اآلل ة الت ي طاول م وضع خريطة عل ا وضعنا (إذا ت ل أنن نتخي
م رصاص ) شفافة فوق الخريطة ان قل و ك ا ل رقم كم ستخدم الم ا ن لرسم ) أو مرسمه(فأنن
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رقم . طةنسخة من الخري ا الم ل إحداثيات كل نقطة يمر عليھ تم نق  من خالل الضغط –ي
تم رسم –علي زر من مفاتيح المرقم  ي أن ي ة إل ذه العملي ستمر ھ ي ، وت  إلي الحاسب اآلل

سخة  ي ن صل عل م نح ن ث لية وم ة األص ي الخريط ودة عل الم الموج يل المع ة تفاص كاف
صغيرة .  رقمية منھاالكترونية أو رقيم الخرائط ال قد تكون طاولة الترقيم صغيرة الحجم لت

  .A0أو قد تكون طاولة كبيرة لترقيم الخرائط الكبيرة بحجم  A4 or A3بحجم 
  
   :Scannerالماسح الضوئي ) ذ(

ه  سخھا لكن عة ضوئية لن ه يغطي الخريطة بأش ن حيث أن ستندات م صوير الم ة ت شبه آل از ي جھ
ورقيرسل النتي ي ال ا عل يس طباعتھ ي ول ي الحاسب اآلل رقم . جة إل رة عمل الم د فك تعتم

ي  يم للحاسب اآلل ذه الق علي تسجيل االنعكاس الضوئي من الخريطة األصلية وإرسال ھ
ة من الخريطة األصلية واع . ليستطيع ترجمتھا وتجميعھا ليكون نسخة رقمي دة أن توجد ع

ضوئية تختلف من حيث الحجم ةمن الماسحات ال ات التقني بعض الماسحات .  و اإلمكاني
ي الخريطة األصلية  ين الظواھر المرسومة عل ة ب من اختالف انعكاسھا (تستطيع التفرق

ة من عدد من الظاھرات ) الضوئي بكل دقة ة مكون ومن ثم يمكنھا رسم الخريطة الرقمي
ثمن)خطوط و مضلعات و نقاط( ع ال ضوئية مرتف وع من الماسحات ال دا، لكن ھذا الن .  ج

يم  ين ق ة ب ستطيع التفرق ي ال ت ثمن فھ صة ال ا ورخي سيطة تقني ضوئية الب سحات ال ا الم أم
ا ال  االنعكاس الضوئي بدقة عالية وبالتالي فھي تكون صورة من الخريطة األصلية لكنھ

ة  ي الخريط ري عل اھرة وأخ وع ظ ين ن رق ب ورة (تف رد ص ت مج و كان ا ل ا كم أي أنھ
أما من حيث الحجم فتوجد ماسحات ضوئية صغيرة ). يةفوتوغرافية من الخريطة األصل

رة الحجم A4 or A3ورخيصة لمسح الخرائط من مقاس   كما توجد ماسحات ضوئية كبي
  . A0للخرائط من مقاس 

  

  
  

  بعض أجھزة إدخال البيانات) ٨-٦(شكل 
  

ي التعام ھل وأسرع ف د أس ة تع ة العالي ضوئية ذات المواصفات التقني ع أن الماسحات ال ع م ل م
ين كل ظاھرة و أخري، إال  ز ب ة مباشرة مع التميي الخرائط الورقية وتحويلھا إلي خرائط رقمي

ستخدمي  د ال تناسب كل م ثمن وق ة ال ا مرتفع ةأنھ وب طاوالت . الخرائط الرقمي ضا فمن عي أي
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ة  ا يجعل عملي ان ألخر مم ة من مك ل الطاول ي واحد وال يمكن نق الترقيم أنھا متصلة بحاسب إل
ر ةالت ة و بطيئ ة متعب ا عملي شاشة . قيم ذاتھ ي ال ن عل رقيم م لوب الت ار أس م ابتك ا ت ن ھن -Onم

Screen Digitizingثمن ذا .  ليجمع بين مميزات كال الجھازين لكن بأسلوب رخيص ال في ھ
ة  ن الخريط ورة م ي ص صول عل ي الح سيطة ف ضوئية الب حات ال تخدام الماس تم اس لوب ي األس

اسيتعامل معھا ال(األصلية  ين معالمھ ة ب ستطيع التفرق ا مجرد صورة ال ي تم ) حاسب علي أنھ وي
اوس(وضع ھذه الصورة علي الشاشة ثم استخدام فأرة الكمبيوتر  م رصاص ) الم ان قل و ك ا ل كم

ي ملف رقمي يعطي ) مرسمه( ة ف الم صورة الخريطة ورسمه بكل دق م من مع لشف كل معل
  . الخريطة الرقمية بكفاءة

  
  البيانات أجھزة إخراج ٣-٦
  

  :أيضا تتعدد أجھزة إخراج البيانات وتشمل
  

 الشاشة  
 السماعات  
  الفالش واألقراص المدمجةCD or DVD   
  الطابعاتPrinters   
  طابعات الخرائط(الراسمات (Plotters   

  

  
  

  بعض أجھزة إخراج البيانات) ٩-٦(شكل 
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  تمثيل البيانات في الخرائط الرقمية ٤-٦
  
ة من سطح األرض  من خالل ط الرقميةالخرائقوم ت ة معين  بتمثيل الظاھرات الموجودة في بقع

ات  ط الطبق رف باس ا يع ات أو م دة ملف ن . Layersع دد م وع مح ة لن ة ممثل ل طبق ون ك تك
وم برسم  ا نق ة فأنن ة معين اء مدين الظاھرات الجغرافية، فعلي سبيل المثال عند تمثيل حي من أحي

ا .... ي السكنية في طبقة ثانية و األشجار في طبقة ثالثة الشوارع في طبقة و المبان الخ ، فإذا قمن
ع الحقيقي  ل للواق ي تمثي ا نحصل عل شاشة في نفس الوقت فأنن ي ال بعرض كل ھذه الطبقات عل

  . الموجود في ھذه المنطقة
  

  
  

  الخرائط الرقميةتمثيل البيانات في نظم ) ١٠-٦(شكل 
  

) ٢(، Vector Dataالبيانات الخطية أو االتجاھية ) ١: (موذجينيتم تمثيل البيانات من خالل ن
  . Raster Dataالبيانات الشبكية أو الخلوية 

  

 
  

  الخرائط الرقميةأنواع البيانات في ) ١١-٦(شكل 
  

ة  ة من Vectorنموذج البيانات الخطي سلة متتابع ة من خالل سل ة ظاھرات طبق ل كاف  ھو تمثي
ا . الورقيةاإلحداثيات كما في الخريطة  فالنقطة عبارة عن إحداثيين س،ص لموقع محدد وليس لھ

د  ه بع داثيات ول ددة اإلح اط المح سلة من النق ارة عن سل ا الخط عب د، بينم ساحة أو بع ) طول(م
ا  شر في مساحة محددة ويحيط بھ ة تنت ارة عن ظاھرة معين ا المضلع عب وليس له مساحة، بينم

ا وبالتالي فأن نموذج البيانات ال. خط ل الظاھرات إم خطية يتكون من ثالثة أنواع من طرق تمثي
ل نفس . Polygon أو مضلع Line or Arc أو خط  Pointفي نقطة ة تمثي د تختلف طريق ق
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بيل  ي س ة ، فعل ي الطبق ة ف ة الممثل دود المنطق ستخدم وح م الم اس الرس ي مقي اءا عل اھرة بن الظ
لع عند رسم طبقة لتفاصيل ھذه المدينة بينما المثال فأن كل حي في مدينة معينة سيتم تمثيله كمض

  . سيتم رسم المدينة كلھا كنقطة عند تمثيل الدولة ككل في طبقة
  

الدقة في تمثيل مواقع الظاھرات، ) ١: (يتميز نموذج البيانات الخطية بالعديد من المميزات أھمھا
ذاكرة حجم تمثيل البيانات ال يتطلب مساحة تخزين كبيرة في الحاسوب سوا) ٢(  RAMء في ال

ل الطول و المساحة ) ٣(، Hard Diskأو القرص الصلب  سھولة إجراء العمليات الحسابية مث
يط،  أول) ٤(و المح ا أوال ب م إدخالھ ي ت ات الت صحيح المعلوم ة ت ه . إمكاني ل –لكن ي المقاب  – ف

ات كم را في إدخال البيان ا كبي ه يتطلب يعاني من عيبين أساسين وھما انه يتطلب جھدا ووقت ا ان
ه ات ذات دخل البيان ة لم ر . خبرة جيدة ودقة عالي ة ھو األكث ات الخطي وذج البيان أن نم ك ف ومع ذل

  .  وخاصة في التطبيقات المساحية و الھندسية بصفة عامةالخرائط الرقميةاستخداما في 
  

  
  

  النموذج الخطي لتمثيل البيانات) ١٢-٦(شكل 
  

شبكية  ي Rasterيعتمد نموذج البيانات ال رة وجود شبكة من المربعات موضوعة عل ي فك  عل
ا  ع رقم ذا المرب سيحمل ھ ين من الظاھرات ف وع مع ي ن خريطة ، فإذا انطبق احد المربعات عل

ي نفس الظاھرة ق احد . يماثل في قيمته كافة نظائره من المربعات التي انطبقت عل ا إذا انطب إم
ا مربعات الشبكة علي ظاھرة ثانية في الخريطة فسيح ا ثاني ع رقم م (مل ھذا المرب ا عن رق مختلف

صورة من عدد ). الظاھرة األولي وھذه الفكرة تماثل مبدأ التصوير الفوتوغرافي حيث تتكون ال
الي  اھرة وبالت ل ظ ل ك دد لتمثي ون مح ات ل ذ المربع صغر وتأخ ة ال ات متناھي ن المربع ل م ھائ

ة (كما سبق الذكر . اتختلف ألوان الصورة طبقا الختالف المظاھر الممثلة عليھ في الصور الجوي
في ملف البيانات الشبكية تحدد ) pixelأو الخلية (فأن حدود المربع الواحد ) والمرئيات الفضائية

ة  درة التميزي اني أو الق ة الوضوح المك ع resolutionدق ا صغر حجم المرب ف، فكلم ذا المل  لھ
  . زادت قدرة الوضوح وزادت قدرة تمثيل الظاھرات

  
ي نظام يتمي ات إل ز النموذج الشبكي بقدرته علي تمثيل الظاھرات المستمرة وسرعة إدخال البيان

رة  ة كبي ه يتطلب سعة تخزيني ذا النموذج في ان وب ھ م عي ل أھ المعلومات الجغرافية، بينما تتمث
ة  ع أو الخلي اد المرب ي أبع د عل ا تعتم  pixelوأيضا دقته البسيطة نسبيا في التمثيل المكاني إذ أنھ

ي وذج الخط ن النم ل م اني أق ل المك ي التحلي ه عل ل أن قدرت ي . كم شبكي ف وذج ال ستخدم النم ي
سيطة  ضوئية الب حات ال ي الماس ذلك ف ة وك صفة عام ضائية ب ات الف ة و المرئي صور الجوي ال

scanners  .  
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  النموذج الشبكي لتمثيل البيانات) ١٣-٦(شكل 
  

وذج خط ي نم شبكي إل ة يمكن تحويل النموذج ال رامج vectorizationي من خالل عملي  والب
امج  ل برن ك مث رقيم من Raster to Vector (R2V)المتخصصة في ذل ة الت ذلك عملي  وك

  .  السابق شرحھاOn-Screen Digitizingالشاشة 
  

  
  

  التحويل بين أنواع البيانات) ١٤-٦(شكل 
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  بعالفصل السا
  

  الرقميةالخرائط مدخل إلي دقة و مواصفات 
  

ة   والتي مازالت -يستعرض ھذا الفصل الخطوط العريضة لموضوع من الموضوعات الحيوي
المي  ي و الع ستوي العرب ي الم د الدراسة و التطوير عل ة أال وھو -قي الخرائط الرقمي ة ب  المتعلق

  . الخرائطموضوع دقة و مواصفات ھذا النوع الحديث من 
  
  : المطبوعة دقة الخريطة١-٧
  

اد و – وان كان مصغرا –تعد الخريطة تمثيال حقيقيا  ه، أي أن األبع سطح األرض أو جزء من  ل
الم  ة للمع اد و المساحات الحقيقي المساحات للمعالم علي الخريطة لھا عالقة قوية و مباشرة باألبع

اس ت" دقة"لذلك فأن للخريطة . المكانية في الطبيعة وق أو مدي الصحة في قي عبر عن مدي الوث
ا  ي الخريطة وتحويلھ اس رسم الخريطة(األبعاد عل د ضربھا في مقي ة في ) بع اد حقيقي ي أبع إل

صيلية . الطبيعة ي سبيل –تعد دقة الخريطة من أھم خصائصھا ومميزاتھا، فمن الخرائط التف  عل
وقد يكون الخطأ في الخريطة . ثمنھا يتم حساب مساحات قطع األراضي و من ثم تقدير –المثال 

ه  أن خطأ قيمت ال ف مكلفا جدا لمالك األرض في المناطق الحضرية داخل المدن، فعلي سبيل المث
ة  ة المكرم ة المحيطة بالمسجد الحرام بمك متر واحد فقط قد يخفض ثمن قطعة أرض في المنطق

  )!.  ألف دوالر أمريكي٢٥حوالي (بقيمة مائة ألف لایر سعودي 
  
  : المطبوعةلخريطةاألفقية لدقة ال ١-١-٧
  

ساوي  ا ت ي أنھ ة الخريطة عل ة الخطأيمكن تعريف دق ين القياسات قيم اد و المساحات( ب ) األبع
  . علي الخريطة بعد ضربھا في مقياس الرسم وبين األبعاد الحقيقية لنفس المعالم في الطبيعة

  
ة التي يعتمد تحديد دقة الخريطة علي مقياس رسم الخريطة وع ساحية الحقلي ال الم ة األعم ي دق ل

ا اءا عليھ ة بن م الخريط م رس ة . ت م الخريط اس رس ر مقي ا كب ة (كلم ساحة المنطق أي صغرت م
ة) المكانية الممثلة علي الخريطة ر في إجراء القياسات الميداني داد . كلما تتطلب ذلك دقة أكب فإع

ترالية  ة كادس صيلية(خريط م ) تف اس رس ات  ي١٠٠٠ : ١ذات مقي ي القياس ي ف ة أعل ب دق تطل
اس رسم  داد خريطة أخري ذات مقي داد . ٥٠٠٠ : ١الحقلية من إع ان إع ي الجانب األخر ف عل

ة  ة جغرافي ة(خريط م ) عام اس رس رة (٥٠،٠٠٠ : ١ذات مقي ة كبي ة جغرافي ي منطق ال ) تغط
  . يتطلب استخدام التقنيات المساحية عالية الدقة

  
ة الخرائط الم سيطة وھيتقليديا كانت دق ة ب ر في : طبوعة تحدد بمعادل ه نصف الملليمت ا يمثل م

ي الخريطة سيكون ألقرب . الطبيعة اس من عل ي أن استخدام المسطرة للقي ا عل وكان ذلك مبني
دير ي أقصي تق ر عل ثال. نصف ملليمت م إذا: فم اس رس دينا خريطة بمقي ان ل أن ١٠٠٠ : ١ ك  ف

ر١في الطبيعة، أي يمثل  ملليمتر ١٠٠٠الملليمتر علي الخريطة يمثل  ه .  مت ا يمثل أن م الي ف بالت
رإذن.  متر في الطبيعة٠.٥النصف ملليمتر يبلغ  ، أي يمكن  دقة ھذه الخريطة تساوي نصف مت

  . الوثوق في القياسات من الخريطة بقيمة النصف متر
  

ة أحسن من يجب أن يكون بدق) القياسات الميدانية( الخريطة ذاتھا علي الجانب اآلخر فان إعداد
ر م الكبي اس الرس صيلية ذات مقي رائط التف ة وخاصة للخ ة الخريط أن . دق سابق ف ال ال ي المث فف
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ة أحسن من ١٠٠٠ : ١ خريطة بمقياس رسم إلعداد القياسات الحقلية إجراء  يجب أن يكون بدق
  .  متر٠.٥من ) أقل(، أي بدقة أحسن دقة الخريطة ذاتھا

  
ة  اإعدادتقوم الجھات المسئولة عن  ة القياسات الحقلي د مواصفات لدق ة بتحدي لخرائط في كل دول

ال –الجدول التالي يوضح .  الخرائطإلعدادالمطلوبة  ي سبيل المث ة الخرائط  - عل يم دق بعض ق
اني( ود الث ر في العم ه النصف ملليمت ة ) ما يمثل ة القياسات الحقلي دادو دق ود ( الخرائط إلع العم

  . في مصر) الثالث
  

  دقة الخريطة   مقياس الرسم
  )بالمتر(

 دقة القياسات الحقلية
  )بالمتر(

٠.٢  ٠.٥  ١٠٠٠ : ١  
٠.٤  ١.٢٥  ٢٥٠٠ : ١  
١  ٢.٥  ٥٠٠٠ : ١  
٢  ٥  ١٠،٠٠٠ : ١  
١٢.٥  ١٢.٥  ٢٥،٠٠٠ : ١  
٢٥  ٢٥   ٥٠،٠٠٠ : ١  
٥٠  ٥٠  ١٠٠،٠٠٠ :  ١  
٢٠٠  ١٢٥   ٢٥٠،٠٠٠ : ١  
٥٠٠  ٢٥٠   ٥٠٠،٠٠٠ : ١  
١٠٠٠  ٥٠٠   ١،٠٠٠،٠٠٠ : ١  

  م٢٠٠٧عبد العزيز و الحسيني : رجعالم
  

ل  ة للخرائط ) أي أفضل(نالحظ في الجدول أن دقة القياسات تكون أق ة الخريطة المطلوب من دق
ة  ل دق م تق اس، ث طة المقي رائط متوس دقتين للخ يم ال ساوي ق ا تت اس، بينم رة المقي صيلية كبي التف

اس الرسم  اس ف(القياسات الحقلية عن دقة الخريطة كلما صغر مقي ة صغيرة المقي الخرائط العام
  ).غير مخصصة إلجراء أية قياسات دقيقة منھا

  
  : المطبوعةلخريطةالرأسية لدقة ال ٢-١-٧
  

ة  ذا عن الدق ةھ ة، أي الطول و العرض أو  (األفقي الم المكاني ة للمع اد األفقي اس األبع ة قي أي دق
ة )س،ص ية، فماذا عن الدق ور ؟ إذا كانت الخريطة مرسوما عليھالرأس خطوط (ا خطوط الكنت

سوب ) تساوي االرتفاع اع عن مستوي سطح (فأنھا ستستخدم لتحديد أو استنباط قيمة المن االرتف
ة . للمعالم الجغرافية الممثلة علي الخريطة) البحر ة الدق د قيم لذلك توجد مواصفات أخري لتحدي

و ة الفاصل الكنت اس رسم الخريطة و قيم ي مقي اءا عل ا الرأسية للخرائط بن رق (ري عليھ ة ف قيم
اليين ور متت ة ). المنسوب بين خطي كنت ضا المواصفات المصرية للدق الي يوضح أي الجدول الت

  .الرأسية للخرائط
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  الفترة الكنتورية   مقياس الرسم
  )بالمتر(

الدقة الرأسية 
  للقياسات الحقلية

  )بالمتر(
٠.١٢  ٠.٢٥  ١٠٠٠ : ١  
٠.٢٥  ٠.٥  ٢٥٠٠ : ١  
٠.٥  ١  ٥٠٠٠ : ١  
١.٢٥  ٢  ١٠،٠٠٠ : ١  
٢.٥  ٢.٥  ٢٥،٠٠٠ : ١  
٥  ٥   ٥٠،٠٠٠ : ١  
  ١٠  ١٠ إلي ٥من   ١٠٠،٠٠٠ :  ١
٢٥  ١٠   ٢٥٠،٠٠٠ : ١  
٧٥  ٢٠   ٥٠٠،٠٠٠ : ١  
  ١٥٠  ٥٠ إلي ٢٠من    ١،٠٠٠،٠٠٠ : ١

  م٢٠٠٧عبد العزيز و الحسيني : المرجع
  

  )تقريبا بقيمة النصف( أقل  مالحظة أن دقة القياسات تكون- في الجدول -أيضا و بسھولة يمكن 
ا  اس، بينم رة المقي صيلية كبي رائط التف ي الخ ك ف ة وذل ة المطلوب ة للخريط رة الكنتوري ن الفت م
رة  ة عن الفت ة الرأسية للقياسات الحقلي ل الدق م تق اس، ث تتساوي القيمتين للخرائط متوسطة المقي

  .الكنتورية للخريطة كلما صغر مقياس الرسم
  

ا  فات األأم ة المواص ساحة الجيولوجي ة الم طة ھيئ ددة بواس ة المح ةمريكي ة  (األمريكي المعروف
م  صارا باس ام ) USGSاخت ي ع شورة ف ة  م١٩٩٩والمن ة المطلوب ة القياسات الميداني دد دق فتح

  :إلعداد الخرائط علي النحو التالي
  

  :  ٢٠،٠٠٠  :١للخرائط ذات مقياس الرسم األكبر من  .١
  ة ه البوصة الواحدة  من ا٣٠ / ١= الدقة األفقي ا تمثل ة لم ة في الطبيع ة الحقيقي لقيم

  .علي الخريطة 
  نصف قيمة الفترة الكنتورية علي الخريطة= الدقة الرأسية. 

 
  :  ٢٠،٠٠٠ : ١ نللخرائط ذات مقياس الرسم األصغر م .٢

  ة ه البوصة الواحدة ٥٠ / ١= الدقة األفقي ا تمثل ة لم ة في الطبيع ة الحقيقي  من القيم
  .طة علي الخري

  نصف قيمة الفترة الكنتورية علي الخريطة= الدقة الرأسية. 
  
  : الرقمية دقة الخريطة٢-٧
  

با  ك مناس ون ذل ا يك مھا، وربم اس رس ي مقي اءا عل رائط بن ة الخ دد دق سابقة تح فات ال المواص
ا في الخرائط . للخرائط المطبوعة حيث لكل خريطة مقياس رسم محدد لكن الوضع مختلف تمام

ة،  ة الرقمي ة رقمي ي خريط ة إل ة المطبوع ل الخريط د تحوي رقيم(فعن ة الت وتر ) عملي أن الكمبي ف
فإذا كانت الخريطة األصلية . سم يحدده المستخدمريستطيع طباعة الخريطة الجديدة بأي مقياس 

ة( م ) المطبوع اس رس ة بمقي ة جغرافي ي خريط ستخدم ٥٠،٠٠٠ : ١ھ أن الم ا ف ا بترقيمھ  وقمن
  !.  مثال١٠٠٠ : ١ الخريطة الرقمية الجديدة بمقياس ر سم يستطيع طباعة جزء من
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  :من وجھة نظر المؤلف فأن تحديد دقة الخرائط الرقمية سيعتمد علي نقطتين
  

  :التي تم استخدامھا إلنتاج الخريطة الرقمية) األصلية(دقة الخريطة المطبوعة : أوال
اس ر ي مقي اءا عل ثال إن كانت الخريطة يجب المحافظة علي دقة الخريطة األصلية بن سمھا، فم

نفس ٢٥،٠٠٠ : ١المطبوعة المستخدمة ذات مقياس رسم  ة ستكون ب أن الخريطة الرقمي ثال ف  م
  . الدقة مھما تغير مقياس الرسم عند طباعة الخريطة الجديدة

  
  :ثانيا دقة القياسات الحقلية

ة  كانت الخريطة الرقمية سيتم إنشاؤھا بناءا علي قياسات مساحية ميإن اد (داني تم االعتم ن ي أي ل
ة) علي أية خرائط مطبوعة قديمة ة القياسات الحقلي ي دق تعتمد عل ة س ة الخريطة الرقمي أن دق . ف
فات  تخدام المواص ن اس داول(يمك ة ) الج ي دق اءا عل ة بن ة الرقمي ة للخريط د دق سابقة لتحدي ال

  . القياسات الحقلية التي تمت فعال
  

ة ا ة لدق يم المعلن د بعض الق سئولة عن توج ة الم دد من الجھات العالمي ة لع اجلخرائط الرقمي  إنت
رائط اس . الخ ة وقي ي الخريط ة عل الم الممثل ن المع شوائية م ة ع ار عين ات باختي ذه الجھ وم ھ تق
ا إحداثياتھا الم باإلحداثيات و أبعادھا ثم مقارنتھ ذه المع نفس ھ ة ل ي الطبيع ة عل اد الحقيقي  و األبع

ا المكانية، وبتحديد الفرو م مقارنتھ ة ث ة للخريطة الرقمي ق يمكن حساب قيمة متوسطة للدقة األفقي
أن . بالمواصفات لتحديد ان كانت الخريطة الرقمية مطابقة للمواصفات أم ال ال ف ي سبيل المث عل

ادا األفقية لدقة ال تحدد األمريكيةمواصفات والية فلوريدا بالواليات المتحدة  ة اعتم لخرائط الرقمي
  :كما في الجدول التالي) إعدادھاللخريطة المطلوب (لرسم علي مقياس ا

  
  الدقة األفقية  مقياس الرسم

  ) متر١.٠١    (قدم   ٣.٣٣ ±   ١٢٠٠ : ١
  ) متر٢.٠٣    (قدم   ٦.٦٧ ±   ٢٤٠٠ : ١
  ) متر٤.٠٦    ( قدم١٣.٣٣ ±  ٤٨٠٠ : ١
  ) متر٨.١٣    ( قدم٢٦.٦٧ ±  ٩٦٠٠ : ١
  ) متر٨.٤٧    ( قدم٢٧.٧٨ ±  ١٠،٠٠٠ : ١
  ) متر١٠.١٦    ( قدم٣٣.٣٣ ±  ١٢،٠٠٠ : ١

  
داد  ي إع ستخدمة ف ات الم ع البيان ي لتجمي ل الحقل ة العم دد مواصفات دق ري فتح ات أخ ا جھ أم

ة رائط الرقمي ترالية . الخ رائط الكادس فات الخ أن مواص ال ف بيل المث ي س صيلية(عل ي ) التف ف
ة  متر للرفع المساحي د٠.٢ ±نيوزيلندا تحدد دقة  دن و دق ع المساحي ٠.٥ ±اخل الم ر للرف  مت

  . خارج المدن
  

اع مواصفات  ي إتب ة عل ة(كما توصي بعض الجھات الدولي داد ) دق د إع الخرائط المطبوعة عن
ب  ثال يكت ة، فم ة الرقمي ي الخريط ك صراحة ف ر ذل ع ذك ة م رائط الرقمي ة (الخ ل الخريط داخ

ة الخر) الرقمية اييس دق ي مق اءا عل ا منتجة بن اس رسم أنھ ي ٢٥٠٠ : ١ائط المطبوعة بمقي  عل
  . سيبل المثال
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  : والتقنيات المكانية الحديثة دقة الخريطة٣-٧
  

ة  د الخريط ة(تعتم ت أو رقمي ة كان ع ) مطبوع ي تجمي ستخدمة ف ات الم ائل و التقني ي الوس عل
ة ي الطبيع ة ف ات المكاني ات و القياس ديثا . البيان شرتح تخدامات التانت ات و اس ات  تطبيق قني

ع (المساحية حديثا  د المواق المي لتحدي شعار GPSخاصة النظام الع ضائية لالست ات الف  والمرئي
د ي ) عن بع دادف اج و إع ات و الخرائط .  الخرائطإنت ذه التقني ين ھ ة ب ذلك يجب دراسة العالق ل

  . خاصة من حيث الدقة المكانية
  
  : وتقنية الجي بي أس دقة الخريطة١-٣-٧
  

زة ال سم أجھ ع تنق د المواق المي لتحدي ام الع ي أس(نظ ي ) الجي ب ي ٣ال ذكر ف ا سبق ال واع كم  أن
  :الفصول الماضية

  أجھزة مالحية أو محمولة يدويا .١
  أجھزة ھندسية أو جيوديسية .٢
  أجھزة خاصة لنظم المعلومات الجغرافية .٣

  
ك في ال وع أو ذل ذا الن قياسات لكل نوع من ھذه األنواع دقة محددة يجب معرفتھا قبل استخدام ھ

  .  الخرائطإلنتاجالحقلية المطلوبة 
  
ايالتوأيضا الموجودة في الجواال(مولة يدويا جھزة الجي بي أس المالحية أو المحأ ) ت أو الموب

ت دون اس ا وب شفرة كلھ ة ال ي طريق د عل تقبال codeثناء تعتم ارات الس صناعية إش ار ال  األقم
تميز ھذه الطريقة بأنھا ال تتطلب مواصفات ت.  موقع جھاز االستقبال ذاتهإحداثياتوحساب قيمة 

ة إال) ومن ثم رخص ثمنه(تقنية عالية لجھاز االستقبال  ا تعطي دق ين  أنھ راوح ب  ٨ ± و ٢ ±تت
ي أن .  األفقيةاإلحداثيات في أمتار داثياتيدل ذلك عل زة الجي اإلح وع من أجھ ذا الن  المقاسة بھ

سإحداثيات جغرافية أو إحداثياتسواء (بي أس  ار أو ٨تحتمل خطأ أفقي في حدود ) قطة م  أمت
ة تكون ) االرتفاعات(أما في المستوي الرأسي . أقل زة الجي بي أس المالحي ة أجھ أن دق في ف

  .  في المتوسط متر١٢ ±حدود 
  

رائط  الرجوع لمواصفات الخ ال(ب بيل المث ي س د أن ) المواصفات المصرية عل ة النج ة دق األفقي
ي أس المالحيأل زة الجي ب دويا جھ ة ي بة أو المحمول م  ال تناس اس الرس رائط ذات مقي ة الخ دق

اس رسم ( دقة الخرائط ذات مقياس الرسم المتوسط و الكبير تناسبالكبير، لكنھا   ١بدءا من مقي
زة الجي بي أس ).  أو أكبر٢٥،٠٠٠:  ة الرأسية ألجھ ة فنجد أن الدق ا في الخرائط الكنتوري أم

رائط  ب الخ دويا تناس ة ي ر المحمول م الكبي اس الرس طذات مقي م  (فق اس رس ن مقي دءا م  : ١ب
  .  أمتار١٠ من حيث تكون الفترة الكنتورية علي الخريطة أكبر) ٢٥٠،٠٠٠

  
ة  ة أفقي ا تعطي دق ة فأنھ ات نظم المعلومات الجغرافي أما أجھزة الجي بي أس المخصصة لتطبيق

زة تناسب .  متر١تكون غالبا أقل من  ذه األجھ أن ھ الي ف ة للخرائط وبالت ات المكاني ع البيان تجمي
م  اس رس ن مقي دءا م م  (٥٠٠٠ : ١ب اس رس ترالية بمقي رائط الكادس ب الخ ا ال تناس  : ١لكنھ

زة الجي بي أس في حدود ). ٥٠٠ : ١ أو ١٠٠٠  ١.٥وتكون الدقة الرأسية لھذا النوع من أجھ
اس رس دءا من مقي ة ب  حيث ١٠،٠٠٠ : ١م متر في المتوسط، أي أنھا تناسب الخرائط الكنتوري

  .  متر٢الفترة الكنتورية 
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ة و  ة األفقي زة الجي بي أس من حيث الدق تعد األجھزة الھندسية أو الجيوديسية أعلي أنواع أجھ
ة نتيمترات قليل دة س ي ع صل إل د ت ي ق ية والت ة الرأس ة الحامل ة الموج ي طريق د عل ا تعتم ، ألنھ

carrier phaseصناع ار ال تقبال إشارات األقم زة . ية الس وع من األجھ ذا الن أن ھ الي ف وبالت
  . يناسب تجميع البيانات الحقلية لكل أنواع الخرائط و لكل مقاييس الرسم

  
  .الجدول التالي يلخص العالقة بين أنواع أجھزة الجي بي أس ودقة الخرائط

  
نوع جھاز الجي بي 

  أس
  المواصفات

األجھزة المالحية أو 
  المحمولة يدويا

األجھزة الخاصة بنظم 
  ومات الجغرافيةالمعل

األجھزة الھندسية أو 
  الجيوديسية

  سنتيمتراتعدة  ±   متر١ ±   متر٨ – ٢ ±  الدقة األفقية
  سنتيمتراتعدة  ±   متر ١.٥ ±   متر١٢ ±  الدقة الرأسية

م  اس الرس مقي
ة ب للخريط  المناس

  غير الكنتورية

أو  ٢٥،٠٠٠ : ١
  أصغر

  سمجميع مقاييس الر   أو أصغر٥٠٠٠ : ١

م  اس الرس مقي
ة  ب للخريط المناس

  الكنتورية

 أو ٢٥٠،٠٠٠ : ١
  أصغر

 أو ١٠،٠٠٠ : ١
  أصغر

  جميع مقاييس الرسم

ة  رة الكنتوري الفت
  المناسبة

   متر٠.١أكبر من    متر أو أكبر٢   متر أو أكبر١٥

  
  : ومرئيات االستشعار عن بعد دقة الخريطة٢-٣-٧
  

ام  ذ ع ع ١٩٩٩من د إطالقم وم ن بع شعار ع ة االست ار تقني ن أقم اري م ر صناعي تج  أول قم
را سھال وال يتطلب  الم أم ة في الع ضائية ألي منطق ة ف ي مرئي ع ثمن إالأصبح الحصول عل  دف

صناعي ر ال احبة القم شركة ص ة لل بح. المرئي ية أص شر الماض سنوات الع ي ال ات توف  مرئي
انتاجإاالستشعار عن بعد من أھم التقنيات المستخدمة في  .  الخرائط الرقمية علي اختالف أنواعھ

ضائية أصب ات الف ات و خصائص المرئي ر في نوعي ي مصممي حلكن مع التعدد الكبي ا عل  لزام
وع من  ا من كل ن الخرائط أن يلموا بھذه الخصائص ليحددوا أنواع الخرائط التي يمكن تطويرھ

  . المرئيات
  

در ا يعرف بق اني أھم خصائص المرئية الفضائية ھو م ز المك  spatial resolutionsة التميي
صناعي فإذا. لھا، وھو أبعاد الخلية الواحدة علي المرئية ي Spot-5 أخذنا مرئية من القمر ال  عل

غ ) مرئية غير ملونة(سبيل المثال  اني تبل ا المك درة تمييزھ ر، أي أن أصغر ھدف ٢.٥فأن ق  مت
ة أو معلم أرضي يمكن تمييزه بوضوح علي ھذه المرئية ادة الحقيقي ر ٢.٥ × ٢.٥ تكون أبع . مت

الم  أن المع ة بدرجة األرضيةوبالتالي ف ي المرئي ن تكون واضحة عل ة ل ذه القيم  األصغر من ھ
ات . يمكن منھا رسمھا علي الخريطة الرقمية وع من المرئي ذا الن اج ال يصلحومن ثم فأن ھ  إلنت

ان كا ةالخرائط التفصيلية أو الكادسترالية التي تتطلب بي ة في المنطق الم الجغرافي ة المع ضا . ف أي
ة ) لنفس القمر الصناعي(فأن نوع المرئية  يحدد قيمة الوضوح المكاني لھا وھذه نقطة ھامة للغاي

أن ف. لمصصمي الخرائط ال ف بيل المث ي س ة لعل ة الملون صناعي  انفس المرئي ر ال  Spot-5لقم
ر٢.٥وليس ( متر ١٠تبلغ قدرة تمييزھا المكاني  ر استخداما ، و) مت ة تكون أكث ات الملون المرئي

اءا  واع االستخدامات بن د أن ة تحدي في إنتاج خرائط استعماالت األراضي حيث يمكن من المرئي
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ة ي المرئي ة عل اھرات الجغرافي ون الظ ي ل اني . عل ز المك درات التميي الي يلخص ق دول الت الج
 .اآلن الصناعية المتوافرة األقمارللمرئيات الفضائية من 

  
  

  المرئيات الملونة
  

  قدرة التمييز المكاني  القمر الصناعي
Landsat-7 متر٣٠   

Aster   متر٩٠   
Spot-5  متر١٠   

Egypt-Sat-1   متر٧.٨   
IRS  متر٥.٨   

Ikonos-2   متر٤   
Quick Bird  متر٢.٤   
GeoEye-1  متر٠.٥   

WorldView-2   متر١.٨   
  

  المرئيات غير الملونة
  

  قدرة التمييز المكاني  القمر الصناعي
Landsat-7  متر١٥   

Aster  متر١٥   
Egypt-Sat-1   متر٧.٨   

Spot-5   متر٢.٥   
IRS  متر٥.٨   

Ikonos-2  متر١   
Quick Bird   متر٠.٦   
GeoEye-1  متر٠.٥   

WorldView-2   متر٠.٥   
  

ا –تأتي المرئيات الفضائية  ا – غالب ة جغرافي  أي أن Geo-Referenced في صورة مرجع
ة  داثيات حقيقي ون إح ة تك داثيات المرئي رة العرض(إح ل ) خط الطول و دائ ن التعام بحيث يمك

ة رامج نظم المعلومات الجغرافي ة وب اج الخرائط الرقمي رامج إنت ة في ب لكن . مباشرة مع المرئي
سؤال اآلن داثيات الجغرا: ال ون اإلح د تك ي أي ح ي؟ أو إل ذا اإلرجاع الجغراف ة ھ ا ھي دق ة م في

ة؟ ة افتراضية. للمرئية الفضائية مطابقة لإلحداثيات الجغرافية الحقيقية في الطبيع  إن: لنأخذ حال
وع  ن الن ي أس م ي ب زة الج تخدام أجھ ت باس د تم ة ق ي للمرئي اع الجغراف ة اإلرج ت عملي كان

ة  ة تكون بدق ي أن إحداثيات المرئي ر ٨ ±المالحي أو المحمول يدويا، فھذا يدل عل ة ھ( مت ذا دق
 متر في إحداثيات أي ٨ ±ھنا ال بد أن نتوقع وجود خطأ قيمته  ). النوع من أجھزة الجي بي أس

يتم  ي س ة الت ي الخريطة الرقمي أ إل ذا الخط ينتقل ھ الي س ة، وبالت ذه المرئي ي ھ ي عل م جغراف معل
ضائية ة . إعدادھا اعتمادا علي ھذه المرئية الف ا في الحال ة فتكون) االفتراضية(أم نفس أن  الثاني

م  د ت ضائية ق ة الف ذه المرئي اھ وع إرجاعھ ن الن ي أس م ي ب زة الج تخدام أجھ ا باس  جغرافي
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سي أو الھندسي ة . الجيودي ون دق ا تك داثياتوھن دود إح ي ح ة ف ر ٠.١ المرئي ة ( مت زةدق  األجھ
  . ، وبالتالي ستكون دقة الخريطة الرقمية بنفس القيمة)الھندسية للجي بي أس

  
ذا ال ي ھ اءا عل ة بن ا المكاني ستوي دقتھ د م تم تحدي د أن ي ضائية ال ب ات الف أن المرئي ام ف دأ الھ مب

ة( ل استخدامھا في ) وليس قدرة تمييزھا المكاني اجقب ةإنت إذا.  الخرائط الرقمي ان الھدف ھو ف  ك
ة إنتاج د أن تكون في نفس إحداثيات خريطة رقمية تفصيلية أو كادسترالية، فأن دق ة ال ب  المرئي

ة إرجاع ھذا النوع من الخرائط، وفي ھذه الحالة ال بد من مستوي دقة  المرئية جغرافيا بدقة عالي
ة. وباستخدام أجھزة الجي بي أس الھندسية وليس المالحية ةفي مصر أجريت دراسة عملي   حديث

هالقاھرةللدكتور ياسر المناديلي أستاذ الھندسة المساحية بجامعة ( سيح جنات ه ف ه هللا وأدخل )  رحم
اني أثب ز المك ة التميي وع (تت أن المرئيات الفضائية عالي د -) Quick Birdمن ن ا وبع  إرجاعھ

ية  ي أس الھندس زة الجي ب تخدام أجھ ا باس صلح -جغرافي داد ت صيلية إلع رائط تف ترالية  خ كادس
   . ٥٠٠٠ : ١بمقياس رسم 

  
ة  ة الرقمي صمم الخريط ي م ضا يجب عل المرجع الجغرMapmakerأي ا ب ون ملم ي  أن يك اف

ة داد الخريط ي إع دء ف ل الب ضائية قب ة الف د . للمرئي و أح ة ھ ي للمرئي ان المرجع الجغراف ان ك ف
ة–فيجب تحويله إلي المرجع الوطني المطلوب ) WGS84مثل (المراجع العالمية   – لھذه الدول

 . ثم إتمام عملية تحويل المرئية إلي خريطة رقمية
  
  :رقمية ونماذج االرتفاعات ال دقة الخريطة٣-٣-٧
  

ة  ات الرقمي وذج االرتفاع صارا Digital Elevation Modelنم ف DEM أو اخت و مل  ھ
وذج االرتفاعات . لمنطقة جغرافية محددة) المنسوب(رقمي يحتوي بيانات االرتفاع  د يكون نم ق

ة  ي صورة خطي ة ف داثيات  (Vectorالرقمي ن اإلح ل سطر م ون ك سطور يتك ن ال ة م مجموع
ة  ةس،ص،ع الثالث بكية )لنقط ورة ش ي ص ون ف د يك ضاريس أو Raster أو ق ل ت  لتمثي

  . طبوغرافية سطح األرض في المنطقة
  

  
  

  تضاريس مدينة مكة المكرمة من نموذج ارتفاعات رقمية) ١-٧(شكل 
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ات  دة مصادر للبيان ددة أو من خالل ع يمكن الحصول علي نموذج ارتفاعات رقمية بطرق متع
Inputمنھم علي سبيل المثال :  

  
شاملة -أ ة ال زان أو المحط أجھزة المي ية ب ساحة األرض ات الم  أو Total Station قياس

شاء GPSأجھزة النظام العالمي لتحديد المواقع   ثم نستخدم أحد برامج الكمبيوتر إلن
  .نموذج االرتفاعات الرقمية لمنطقة الدراسة

  ).بعد ترقيمھا علي الحاسب اآللي( من الخرائط الكنتورية -ب
 .Aerial Photographsلصور الجوية  من ا-ت
 .Remote-Sensing Images من مرئيات األقمار الصناعية لالستشعار عن بعد -ث
  . من نماذج االرتفاعات الرقمية العالمية المجانية-ج

  
ة  سنوات القليل ة شيوعا و استخداما في ال اذج االرتفاعات الرقمي النوع األخير ھو أكثر أنواع نم

ه ) ١: (بابالماضية لعدة أس ة الحصول ) ٢(، )من شبكة االنترنت(سھولة الحصول علي مجاني
ي سطح األرض) ٣(عليه،  اذج . أنھا نماذج عالمية تغطي كافة أرجاء اليابسة عل دة نم اك ع وھن

  :ارتفاعات رقمية عالمية متاحة مجانا ومنھا علي سبيل المثال
  
  :GLOBEنموذج  -

 http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/topo/globe.html  
  : ETOPO2نموذج  -

http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/fliers/06mgg01.html 
  : ASTERنموذج  -

http://edcimswww.cr.usgs.gov/pub/imswelcome/ 
  :SRTMنموذج  -

 http://srtm.usgs.gov/ 
  

ة  ات الرقمي وذجي االرتفاع د نم المAster, SRTMيع ول الع تخداما ح اذج اس ر النم ن أكث   م
 من تطوير كال SRTMنموذج . Spatial resolutionمكاني وخاصة من حيث قدرة التمييز ال

سكرية  ساحة الع ة الم ةمن ھيئ ضاء األمريكي ة الف ة ووكال ه األمريكي د من ستويات من ٣ ويوج  م
غ pixel حيث طول الخلية الواحدة SRTM30): أو قدرة التمييز المكاني(المكاني الوضوح   يبل

ر العرض  ثانية ٣٠ ر٩٠٠حوالي أي (من خطوط الطول و دوائ  حيث طول SRTM3، ) مت
ر٩٠أي حوالي ( ثانية ٣ يبلغ pixelالخلية الواحدة  ة الواحدة SRTM1، ) مت  حيث طول الخلي

pixel كال النموذجين ).  متر٣٠أي حوالي ( ثانية ١ يبلغSRTM30, SRTM3 متاحين مجانا 
ث  وذج الثال ا النم ت، بينم ي االنترن مال أمرSRTM1عل ة ش ط لمنطق اح فق ا  مت ات (يك الوالي

المي ).  و كندا فقطاألمريكيةالمتحدة  ة الع و من تطوير Asterأما نموذج االرتفاعات الرقمي  فھ
ةكال من وزارة الصناعة اليابانية ووكالة الفضاء  درة التماألمريكي ه مستوي واحد من ق ز ي، ول ي

ر٩٠ ثانية أي ٣ والذي يبلغ المكانية اني من ا.  مت ز المك درة التميي د ق يةلعناصر تع  ألي األساس
 إن. نموذج ارتفاعات رقمي حيث أنھا تعبر عن قدرة النموذج في تمثيل تضاريس سطح األرض

سوب pixelطول الخلية  ة من ز قيم ة يمكن تميي  األرض يعبر عن طول و عرض أصغر منطق
سوب تكون واحدة  ة متوسطة(عندھا، أي أن قيمة المن ة أي) كقيم ة و ال يمكن معرف ذه الخلي ة لھ

  . تفاصيل طبوغرافية داخل ھذه الخلية
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الم  يمكن استخدام نماذج االرتفاعات الرقمية العالمية إلنتاج الخرائط الكنتورية ألي منطقة في الع
ا ھو. وذلك لسھولة و مجانية تحميل النموذج من االنترنت في لحظات م ھن ا : لكن السؤال األھ م

ة العال ات الرقمي اذج االرتفاع ات نم ة بيان رائط دق اج الخ اذج إلنت ذه النم صلح ھ ل ت ة؟ وھ مي
ة الفضاء . الكنتورية بأي مقياس رسم؟ ةالموقع الرسمي لوكال ا (األمريكي وذج ) ناس ة نم يحدد دق
المي متر١٠ – ٦±  بقيمة تتراوح بين SRTMاالرتفاعات الرقمية العالمي  ،  علي المستوي الع

المي  ة الع ات الرقمي وذج االرتفاع ة نم ين  بAsterو دق راوح ب ة تت ر١٤ – ٧± قيم ي   مت عل
المي ستوي الع ة . الم ات الرقمي وذج االرتفاع ن نم ستنبطة م ة م سوب أي نقط ة من أي أن قيم

SRTM ين راوح ب ه تت ع قيمت أ متوق ل خط ة ١٠ و ٦ تحتم سوب أي نقط ة من ا قيم ار، بينم  أمت
راAsterمستنبطة من نموذج االرتفاعات الرقمية  ه تت ع قيمت ين  تحتمل خطأ متوق  ١٤ و ٧وح ب

ة . متر ة المكرم ة مك د الغامدي و د. للمؤلف مع كال من د(أجريت حديثا دراسة في مدين . خال
وذج ٥.٨٥±   تبلغ SRTM3أثبتت أن دقة نموذج ) معراج مرزا ة نم غ Aster متر بينما دق  تبل

ة المكرمة٨.٦٦±  ة مك إذا.  متر في مدين دنا للجزء ف ذا الفصل  ٢-١-٧ ع ه سنجد أن ھذمن ھ
ة تناسب فقطالدقة الرأسية  رة الكنتوري ا الفت ة التي بھ ساوي أو  الخرائط الكنتوري ر من ت  ١٠أكب

ة(متر وھي الخرائط الجغرافية  اس ) أو الخرائط العام دءا من مقي صغير ب اس الرسم ال ذات مقي
اذج . ١٠٠،٠٠٠ : ١رسم  ذه النم أن ھ الي ف ة ناسبال توبالت اج الخرائط الكنتوري  مواصفات إنت

  . أو متوسطة مقياس الرسمصغيرة التفصيلية 
  

سئولة  ة الم ا الجھات الحكومي وم بتطويرھ تجدر اإلشارة لوجود نماذج ارتفاعات رقمية وطنية تق
وذج . عن تطوير الخرائط في كل دولة سعودية نم ة ال ة العربي فعلي سبيل المثال يوجد في المملك

الي ٣±  متر فقط ودقة رأسية تبلغ ٥ارتفاعات رقمية يتميز بقدرة تمييز مكاني تبلغ   أمتار، وبالت
  ). ٥٠،٠٠٠ : ١مقياس رسم ( متر ٥رية فأنه يناسب إنتاج الخرائط ذات الفترة الكنتو

  
  : الخرائط الرقميةإعدادمواصفات  ٤-٧
  

ا  ة عليھ ة المطبوع م الورق شكل الخريطة و حج ددة ل ة مواصفات مح رائط المطبوع ا أن للخ كم
ب مھا، فيج اس رس ا و ومقي ة و مكوناتھ ة الرقمي ضا للخريط فات أي اك مواص ون ھن  أن تك

  . خصائصھا
   

داد  ة بإع ة و األمريكي دول األوروبي اج الخرائط في ال سئولة عن إنت ة الم تقوم اإلدارات الحكومي
ادية  ات إرش دمھا Guidelinesملف شركات وتق دھا ال ي تع ة الت رائط الرقمي فات الخ  لمواص

ة . عتماد من ھذه الجھاتالل ادية من دول ات اإلرش آلخري تختلف طبيعة و كم تفاصيل ھذه الملف
ا ومن نوع خريطة آلخر،  ة – لكنھ ة والتي – بصفة عام م مواصفات الخرائط الرقمي  تحدد أھ

  :تشمل
 نوع المسقط  
  اإلحداثياتنوع  
  نوع وحدات القياس  
  صيغformatsالملفات الرقمية  
  نظام قياسيcode ضياألرا لتصنيف استخدامات. 
 نظام قياسي للرموز علي الخريطة. 
 نظام قياسي الستخدام األلوان علي الخريطة. 
  كم و نوع التفاصيل الممثلة علي خريطة األساسBase map . 
  رقميةإلي المستخدمة في تحويل الخرائط المطبوعة األجھزةمواصفات . 
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  :يشمل ملفات كال من) أنظر المراجع (اإلرشاديةبعض من ھذه الملفات 
  

ة  .١ ساحة الجيولوجي ة الم ةھيئ م : األمريكي اس ر س ة لمقي رائط الرقمي فات الخ  : ١مواص
٢٤،٠٠٠  

 . إرشادات مواصفات الخرائط: مركز األمم المتحدة للبيانات اإلنسانية .٢
  . الخرائط التفصيلية الرقميةإعداد إرشادات: األمريكيةوالية فلوريدا بالواليات المتحدة  .٣
  .مواصفات تقديم الخرائط الرقمية: نية بكندامقاطعة كولومبيا البريطا .٤
  .مواصفات تقديم الخرائط الرقمية :مدينة سكرامنتو بوالية كاليفورنيا .٥
ي إدارة .٦ ة ف وارد و الطاق اجم و الم ة  المن ا والي دة فرجيني ات المتح ةبالوالي  األمريكي

   .مواصفات تقديم الخرائط الرقمية
مواصفات الخرائط ): IAAOفة اختصارا باسم المعرو(الجمعية الدولية لتقييم العقارات  .٧

  . الرقمية التفصيلية و السجل العقاري
  

القيام بإعداد  و ) خاصة الھيئات الحكومية المسئولة عن إنتاج الخرائط(يجب علي الدول العربية 
رة في  سرعة كبي شر ب د أنت نشر مواصفات قياسية للخرائط الرقمية ألن ھذا النوع من الخرائط ق

  .  القليلة الماضية مما يستوجب إتباع مواصفات قياسية للخرائط الرقميةالسنوات
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  الفصل الثامن
  

  Arc GISالخرائط العامة باستخدام 
  

ي الفصل األول  اب ف ذا الكت ن ھ م ) ٢-١الجزء (م ارةت ي اإلش رق إل ين األساسي أن الف ة  ب تقني
 يتمثل في أن الخرائط الرقمية تقف عند GISظم المعلومات الجغرافية نتقنية الخرائط الرقمية و 

ات  را(حد استخدام التقني وتر و الب ة المتخصصةالكمبي داد) مج التقني ا إلع ة بينم  الخريطة الرقمي
ات  ل و معالجة البيان تستمر تقنية نظم المعلومات الجغرافية فيما ھو أبعد من ذلك من خالل تحلي

وتر المتخصصة في . المكانية وغير المكانية رامج الكمبي أن ب رق الجوھري ف ذا الف ي ھ بناءا عل
ة  ام(نظم المعلومات الجغرافي ل برن الArc GISج مث ي سبيل المث ضا )  عل يمكن استخدامھا أي

  .  الخرائط الرقميةإعدادفي تطوير و 
  

ات  ود ملف ارة لوج در اإلش ديوتج امج في ي برن دريب عل ة للت ة Arc GIS تعليمي ضھا باللغ  بع
ة  ي قائم ودة ف ات موج ذه الملف ط بعض ھ ت، ورواب بكة االنترن ي ش رة عل وافرة بكث ة مت العربي

ي نھا ع ف ابالمراج ذا الكت ة ھ صل . ي ارئ أن يح ي الق ات downloadعل ذه الملف ي ھ  عل
ستخدمھا  اب –لي ة للكت صول العملي ي الف وب ف شرح المكت ع ال يم و – م ة التعل ام عملي ي إتم  ف
 .التدريب

  
  Arc GIS برنامج ١-٨
  

ة  ات الجغرافي م المعلوم رامج نظ دد ب رامج GIS Softwareتتع ن الب ر م دد كبي شمل ع  لت
امج . متاحة في األسواقالتجارية ال د برن ا يع اج شركة Arc GISلكن ربم  ھو ESRI من إنت

ة ة العربي ي المنطق ھر خاصة ف ركة . األش ا أنتجت ش م AutoDeskكم امج الرس  صاحبة برن
شھير  صميم ال سمي AutoCADوالت ة الم ات الجغرافي نظم المعلوم ا ل  AutoCAD برنامجھ

Map 3D . رامج ل ب ا تحت م Map Info و GeoMediaكم رامج نظ ي ب ة ف ة متقدم  مكان
ة مفتوحة  أيضا .المعلومات الجغرافية في الفترة األخيرة بدأ ظھور برامج نظم معلومات جغرافي

صدر  رامج و Open Sourceالم صممي الب ض م اون بع ة يتع ر تجاري رامج غي ي ب  وھ
شغيل األساسية ل رامج الت ا مع إتاحة ب ة في تطويرھ دة تخصصات علمي ا المتخصصين من ع ھ

Source Codes ه وإضافة امج ذات  لكافة المستخدمين بحيث يكون لديھم إمكانية تطوير البرن
امج . أدوات جديدة له كال حسب تخصصه و استخداماته رامج مفتوحة المصدر برن ذه الب ومن ھ

Map Window وبرنامج Quantum وبرنامج GRASS .  
  

  : ث اإلمكانيات الفنية في ثالثة مستويات تقنية من حيArc GISيأتي برنامج 
  المستوي األساسي المعروف باسمArc View  
  المستوي القياسي المعروف باسمArc Editor  
  المستوي األكثر تقدما والشامل لجميع اإلمكانيات الفنية والمعروف باسمArc Info .  

  
نعتمد في ھي اإلصدار العاشرArc GISالنسخة الحالية من  اب س ذا الكت شرح ، إال أننا في ھ  ال

ي  سخة اإلصدار أو عل ى اآلن٩.٣الن شارا حت ر انت ا األكث رة .  ألنھ امج ألول م د تثبيت البرن عن
ستخدم حتى Arc Infoيجب أن يتم اختيار المستوي المتقدم  setupعلي الكمبيوتر   يستطيع الم

  ).  في ھذا الكتاب أن ھذا ما حدث فعالسنفترضو (لتعامل مع كافة إمكانيات البرنامج ا
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  : من عدد من البرامج تشملArc GISيتكون 
  

  .  لتحرير البيانات والتحليل ورسم الخرائطArc Mapبرنامج  .١
امج  .٢ شاء Arc Catalogueبرن سخ و حذف و إن ات من ن خ...  إلدارة الملف ضا ال  وأي

  .Modelingفي البرمجة و النمذجة 
ات Arc Toolboxبرنامج  .٣ ل و معالجة البيان يالت وع الذي يضم أدوات تحلي مل التحل

ل اإلحصائية و المكانية  ة التخصصات مث إسقاط الخرائط و وأدوات تخصصية في كاف
 . عالجة المرئياتمالھيدرولوجي و نظم اإلحداثيات و 

امج  .٤ دة داخل programming للبرمجة Arc Objectبرن داد أدوات جدي  Arc وإع
GIS باستخدام لغة Visual Basic Application (VBA)  .  

ي المستوي ) الضخمة( لعرض البيانات العالمية ثالثية األبعاد Arc Globeج برنام .٥ عل
 .   العالمي

وق Arc Sceneبرنامج  .٦ ي ف ران التخيل ل الطي ات مث اعلي المتحرك للبيان  للعرض التف
  . 3D Animationمنطقة معلوم لھا أبعادھا الثالثية 

  
اب ) فقط( والتي سنستخدمھا األساسيةالمكونات الثالثة األولي ھي مكونات البرنامج  ذا الكت في ھ

  .إلعداد الخرائط الرقمية
  

  : مثلESRIكما توجد برامج أخري من شركة 
ة Arc Readerبرنامج  .١ ات نظم المعلومات الجغرافي  وھو برنامج مجاني لعرض ملف

  .Arc GISالتي تم تطويرھا ببرنامج 
ات نظم لتبادل و) ArcGIS Serverتغير أسمه إلي  (Arc IMSبرنامج  .٢ مشاركة بيان

 .المعلومات الجغرافية علي االنترنت بين عدد من المستخدمين
امج  .٣ ديھم Arc Publisherبرن يس ل ن ل ى لم ت حت ي االنترن ات عل رض البيان  لع

 . Arc GISالبرنامج األصلي 
  .  ipadأو أجھزة ) الموبايل( لألجھزة المحمولة سواء الجواالت Arc PADبرنامج  .٤

  

  
  

  Arc GISونات برنامج نظم المعلومات الجغرافية مك) ١-٨(شكل 
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ي Learn by Practice" التعلم أثناء الممارسة"في ھذا الكتاب سنعتمد علي أسلوب   بمعن
ارئ وظائف ،خطوة بخطوةننفذھا أننا سنبدأ في أمثلة عملية  يتعلم الق رين س ذ كل تم اء تنفي  وأثن

ه ب ة بحيث يمكن ره المختلف ة أيقونات البرنامج وأوام ة ألي منطق داد أي خريطة رقمي ك إع د ذل ع
لوب نفس األس ظ . ب وم بحف د أن يق سه بع ارين بنف ذه التم ذ ھ وم بتنفي اب أن يق ارئ الكت ن لق يمك

  :سواء)  للكتاب الحاليpdfمن ملف (المستخدمة في كل تمرين  الخرائط
  
 screenامج مثل برن(باستخدام أي برنامج من برامج اقتطاع الصور من شاشة الكمبيوتر ) ١(

hunterأو ) المجاني علي االنترنت   
  
 في لوحة مفاتيح الكمبيوتر والذي يحفظ صورة من كل المعروض prt scباستخدام مفتاح ) ٢(

امج  تح برن ن ف م يمك وتر، ث ة الكمبي ي شاش ام "عل رامج  ( " Paintأوالرس د الب أح
ظھا في ملف صور ولصق ھذه الصورة ثم حف) المساعدة من برامج نظام الويندوز نفسه

  . Gif, or Tiff, or Jpgمن أي امتداد مثل 
  

دعم Arc GIS التي يجب علي المستخدم أن يعرفھا عن برنامج الخطيرةمن أھم النقاط   أنه ال ي
سبة  ة بن ة العربي ذلك %١٠٠اللغ اك ، ل دم استخدام األحرف ٤ھن ا ع ضل فيھ  مواضع من األف

 لو حتى فتحه مرة أخري إمكانية يتعرض الملف لعدم  من الممكن أنوإال(علي اإلطالق  العربية
  :وھي !)بعد أسابيع أو شھور وبذلك نفقد كل ما به من معلومات 

  
  أسم المشروع .١
  أسم الطبقة .٢
  أسم العمود في قاعدة البيانات .٣
  .أسم المجلد الذي بداخله الملفات: أيضا من المستحسن .٤

  
يمكن استخدام األ ة ف ذه المواضع األربع امج أما بخالف ھ ان داخل برن ة بأم  Arcحرف العربي

GIS ا ال – فيمكنن بيل المث ي س ماء - عل ذلك أس ة وك األحرف العربي ة ب وان الخريط ة عن  كتاب
  .الخ... المعالم الجغرافية بالخريطة 

  
تخدام  ة باس ارين العملي نبدأ التم ةس رائطثالث سوحة  و  صور لخ ا صور مم نفترض أنھ ي س الت

scannedة من ا ة المطبوعة لخرائط حقيقي ذه الخرائط الھدف. لخرائط الورقي ل ھ  ھو تحوي
  : خرائط رقمية، وسيتم ذلك من خالل عدد من الخطوات تشملإليالورقية 

  
   الجغرافياإلرجاع .١
   الطبقات الرقميةإنشاء .٢
  الترقيم .٣
   قاعدة البيانات غير المكانيةإنشاء .٤
   النھائي للخريطة الرقميةاإلخراج .٥
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   ١لخريطة التعليمية رقم ا) ٢-٨(شكل 
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   ٢الخريطة التعليمية رقم ) ٣-٨(شكل 
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   ٣الخريطة التعليمية رقم ) ٤-٨(شكل 
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   اإلرجاع الجغرافي٢-٨
  
   Arc Map برنامج ١-٢-٨
  

امج  شغيل برن دأ ت ة Arc Mapنب ن مجموع ي Arc GIS م ة عل رامج المثبت ة الب ي قائم  ف
  :الكمبيوتر

  

  
  

  : اختيارات٣أول شاشات البرنامج بھا 
  

A new empty map : جديد) ملف(فتح خريطة.  
A template :فتح نموذج ملفات محدد.  

An existing map : موجود فعال، أي خريطة أو ملف قديم) ملف(فتح خريطة. 
  

  
  

ار ) وليس لدينا ملفات قديمة(حيث أننا نبدأ أولي الخطوات  سنأخذ أول اختي  A new emptyف
map ثم نضغط OK .  
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  :  منArc Mapتتكون شاشة 
  
ستخدم آلخر - ه مجموعة ( مجموعة من شرائط األدوات ستختلف شكلھا من م امج ب ألن البرن

رائك  تح ش ستخدم بف ل م وم ك ذلك يق ا، ل ا مع ا جميع ن فتحھ شرائط وال يمك ن ال رة م كبي
أعلى )يطةاألدوات التي يحتاجھا في ھذه اللحظة أو ھذه الخر وان ب ا شريط العن ، بما فيھ

  .الشاشة
  :إلي جزأين) الجزء األبيض( رأسيا تنقسم الشاشة -

ات - ة المحتوي سار قائم ي ي شاشةعل ات أو :  ال ماء و خصائص الطبق تم عرض أس ا ي بھ
  .الصور التي يتكون منھا المشروع الحالي

شاشة نافذة عرض الخريطة- ين ال ي يم وي :  عل تم عرض المحت ا ي الم (الجغرافي بھ المع
  .لكل ملف من الملفات الموجودة في قائمة المحتويات) المكانية

  
ريط  ي ش د األدواتف شاشة توج فل ال ر بأس داثيات األخي شروعإح داثيات أو  الم ة إح  الخريط

د إحداثيات اآلنالحالية، وبالطبع فھي  م نحدد بع ا ل داثيات وھمية يبدأ بھا البرنامج طالما أنن  اإلح
امج يكتب بجوار . الحقيقية ضا أن البرن داثياتنالحظ أي ة اإلح  أي أن Unknown Units كلم
يم إذا.  غير معلومةاإلحداثياتوحدات   تحركنا بالماوس داخل نافذة عرض الخريطة سنجد أن ق

داثيات ي شريط  (اإلح شريط ) األدواتف ذا ال ي ھ امج يعرض ف تمرار، حيث أن البرن ر باس تتغي
  . علي الخريطة موقع الماوس إحداثيات
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   Arc Mapإضافة بيانات إلي مشروع  ٢-٢-٨
  

ي المشروع الحالي من خالل ) الممسوحة ضوئيا(في أول خطوة سنضيف صورة الخريطة  إل

ة  ات   Add Dataأيقون ستخدم إلضافة البيان ي ت ات( والت ات أو ملف ي ) صور أو طبق إل
ا  أنه يعArc GISمن أھم خصائص برنامج (المشروع  ة بمجرد الوقوف عليھ طي أسم األيقون

  ):بالماوس مما يسھل للمستخدم المبتدئ للبرنامج معرفة وظيفة كل أيقونة 
  

دوز(نذھب للمجلد الموجود به ملف الصورة المطلوبة  ات الوين ) بنفس خطوات التجول داخل ملف
  : Addونختار الصورة ثم نضغط 

  

  
  

سيسأل البرنامج ھذا (ات من األلوان ي مستو٣ إلي الصورة  كنا نريد تقسيم ھذهإنيسأل البرنامج 
  :Yes نختار - ودون الدخول في التفاصيل -) السؤال لجميع أنواع الصور

  

  
  

ا نظام ) وليست نافذة خطأ (تحذيريةستظھر نافذة  يس لھ تدعائھا ل وب اس تقول أن الصورة المطل
  : OK مؤقتا سنوافق علي ذلك و نختار! إحداثيات محدد 
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شاشة(صورة الخريطة في نافذة العرض ) معالم(اآلن سيظھر المحتوي الجغرافي  ا ) يمين ال بينم
  :سيظھر أسم ملف صورة الخريطة نفسھا في نافذة قائمة المحتويات علي يسار الشاشة

   

  
  

فھي مجرد صورة خريطة وليست خريطة في حد (اآلن نريد أن نستكشف تفاصيل ھذه الصورة 
  :  علي القارئ استخدام ھذه األيقونات بنفسه و التدريب عليھا- خدم األـيقونات التالية، فنست)ذاتھا

  

  محدد من الخريطة نحدده بالماوس ) مستطيل(تكبير جزء     

  محدد من الخريطة نحدده بالماوس) مستطيل(تصغير جزء     

  )دون تدخل المستخدم لتحديد جزء معين(تكبير الخريطة بنسبة محددة   

  صغير الخريطة بنسبة محددة  ت  

  )بالماوس(تحريك الخريطة في اتجاه معين     

  عرض كامل الخريطة بكل معالمھا    

  الرجوع للشاشة السابقة  
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  التقدم للشاشة التالية    
  

ة إحداثيات الظاھرة في شريط األدوات بأسفل الشاشة مازالت اإلحداثياتنالحظ أن  ام ( وھمي أرق
  : أي وحدات مجھولةUnknown Unitsجوارھا بوب ومكت) غير منطقية

  

  
  
  خطوات اإلرجاع الجغرافي لصورة  ٣-٢-٨
  

ة التي اآلنيدل ذلك علي أن البرنامج يتعامل  ة الجغرافي صورة دون أن يعرف المنطق  مع ھذه ال
ا  ذه (تمثلھ داثياتھ داثيات ھي اإلح ضوئي إح از الماسح ال سح الخريطة scanner جھ د م  عن

ة ابناء. )األصلية ضوئيا امج : ھياآلن علي ذلك فأن أولي الخطوات المطلوب  Arc تعريف برن
Map صورة ة لل ة الجغرافي داثياتھا بحدود المنطق ا بإح ة ھي م ذه العملي ة، وھ ة الحقيقي  الجغرافي

  ".Georeferencing الجغرافي اإلرجاع"يطلق عليھا اسم 
  

اط ٤  الجغرافي للصورة من خالل تحديد عدداإلرجاعتتم عملية  ل( نق ي األق صورة ) عل ي ال عل
  :فية الحقيقية لھذه النقاط الجغرااإلحداثيات قيم وإدخال
  ٤ الجغرافي يساوي اإلرجاع لعدد نقاط األدنىالحد.  
  اط أن األفضلمن ة ٤ عن اإلرجاع يزيد عدد نق ا كانت عملي دد كلم ذا الع ا زاد ھ  وكلم

 .أدق و أفضل اإلرجاع
 اع ال اط اإلرج ون نق ب أن تك صورة، يج اء ال ي أنح دا عل ا جي ة توزيع ي موزع جغراف

ضل  ط –واألف اط فق ة نق اء بأربع ة االكتف ي حال ان - ف ي األرك اط ف ذه النق ون ھ  أن تك
  .األربعة للصورة

  
شطا في باإلرجاع الخاص األدوات الجغرافي يجب أن يكون شريط اإلرجاعللبدء في عملية   ن
 فيمكن تفعيله بالضغط بالماوس -علي الشاشة  –فان لم يكن موجودا . Arc Mapشاشة برنامج 

ون(األيمن علي أي جزء من أعلي الشاشة  ادي الل ع شرائط ) الجزء الرم ا جمي ة بھ سدل قائم فتن
ة Arc Mapأدوات  ا عالم شطة أمامھ شرائط الن نبحث عن أسم شريط ". صح" حيث تكون ال
  : ونضغط بالماوس لتفعيلهGeoreferencingأدوات 
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  :علي الشاشةريط األدوات شفيظھر لنا 

  

  
  

د  يقبل أن نبدأ في تحدي ر نقطة اإلرجاع األول ة التكبي ستخدم أيقون وي  ن ر الجزء العل  لتكبي
  :علي اليسار من صورة الخريطة

  

  
  

ن شريط أدوات  اعم ة اإلرج ار أيقون م إضافة" نخت ة تحك   "Add control point نقط
 ليصبح اآلننالحظ أن مؤشر الماوس قد تغير شكله  علي الصورة، واإلرجاعلتحديد موقع نقطة 

  .  بدقةاإلرجاع يسھل علي المستخدم تحديد موقع نقطة حتى+ مثل عالمة 
  

داثيين ) في المثال الحالي(بالنظر لصورة الخريطة  ا االح وم لھ خط الطول (نجد أن النقطة المعل
  :  شماال٢٣ شرقا مع دائرة العرض ٣٩ھي تقاطع خط الطول ) و دائرة العرض

  

  
  

ة( نحدد موقع نقطة اإلرجاع األيسرباستخدام الماوس  اوس ) بكل دق م نضغط الم نث تح األيم  فتف
  : لھذه النقطةن الحقيقييX,Y إلدخال قيم االحداثيين Input X and Yنافذة بھا أمر 
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  : يتعامل مع اإلحداثيات باستخدامArc Mapبرنامج 
   في اتجاه الشرق Xمحور  -
   في اتجاه الشمال Yمحور -

  
 ودائرة العرض ستكون ھي Xخط الطول سيكون ھو المحور : أي أن في اإلحداثيات الجغرافية

ساوي ) أنظر صورة الخريطة( األولي اإلرجاع لنقطة Xبذلك فأن قيمة االحداثي . Yالمحور  ست
   . ٢٣ لھا ستساوي Y وقيمة االحداثي ٣٩
  

ي أمر  مAdd X and Yنضغط بالماوس عل ة لنقطة اإلرجاع  ث داثيات الحقيقي يم اإلح  نكتب ق
  :األولي

  
  

ات " –"يجب االنتباه لوجود عالمة  ذة إدخال البيان ان في ناف ذه ويجب حذف في بعض األحي ھ
 ، ألن عدم حذف ھذه العالمة سيجعل قيم اإلحداثيات خطأ X , Yاإلشارة أثناء كتابه قيم كال من 

  .بالطبع
  

 .OKثم نضغط 
صورة(أن الجزء ربما نالحظ  سبب في ) من ال أة اآلن، وال ر فج د تغي شاشة ق ي ال المعروض عل

ا Arc Mapذلك أن برنامج  ي في موقعھ ع نقطة اإلرجاع األول  قد حرك الصورة قليال لكي تق
  .الذي قمنا بإدخاله
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ين الجزء  ة والتي ستكون في أقصي يم اآلن نريد أن نكرر نفس الخطوات لنقطة اإلرجاع الثاني
ذا الجزء . علوي من الصورةال ائل للوصول لھ دة وس اتباستخدام (توجد ع ة من األيقون  المختلف

ال –لكن يمكن ) Toolsشريط أدوات  ي سبيل المث ي – عل داد الكل ة االمت  Full استخدام أيقون
Extent  ر ة التكبي وب من  لعرض كامل الصورة ثم استخدام أيقون ر الجزء المطل  لتكبي
  :الصورة

  
  

 شرقا مع دائرة عرض ٤٤تقاطع خط طول  (إرجاعد موقع النقطة التي سنستخدمھا كنقطة ونحد
  ): شماال٢٣
  

  
  

رر  ة اآلننك ي نقط م ف ا ت اع نفس الخطوات كم ياإلرج اوس :  األول تخدام الم سرباس دد األي  نح
ا أمر األيمنثم نضغط الماوس ) بكل دقة(موقع نقطة اإلرجاع  ذة بھ تح ناف  Input X and فتف

Y  إلدخال قيم االحداثيينX,Yلھذه النقطةن الحقيقيي :  
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  :لھذه النقطة) الجغرافية( الحقيقية اإلحداثياتثم ندخل قيم 
  

  
  

  .OKثم نضغط 
  
ي فإذا داد الكل ة االمت شاشة فنضغط أيقون رة  اختفت الصورة من ال صورة م  لعرض كامل ال

ين لضوعين في مواقع نقطتي اإلرجاع ال باللون األحمر مو+نالحظ أن ھناك عالمتين . أخري ت
  :قمنا بتحديدھما حتى اآلن

  

  
  

وم بعمل نقطة  ة نق ة اإلرجاعبنفس الطريق صورة( الثالث ين أسفل ال  اإلرجاعونقطة ) أقصي يم
  :كما في الخطوات التالية) أقصي يسار أسفل الصورة(الرابعة 
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ا د ضغط مفت اھرة عن داثيات الظ ة أن اإلح ن مالحظ ة F6ح يمك اع الثالث ة اإلرج ضا ( لنقط وأي
ة داثيات أول ) الرابع امج من خالل إح ة للنقطة، ألن البرن داثيات الحقيقي ة من اإلح ستكون قريب

ي يم إحداثيات . نقطتي إرجاع يكون قد حدد بالتقريب موقع الخريطة الجغراف لكن يجب إدخال ق
 .بكل دقةالنقطة الحقيقية و

  

  
  

ة االمتاآلن ضغط أيقون ي  ن د داد الكل ات ٤ فنج اط +  عالم ع نق ي مواق راء ف اعحم  اإلرج
ة ي األربع وب الجغراف و مطل ا ھ صورة كم ان ال ي أرك وزعين عل م م ى، وھ ة حت ون عملي  تك

  : الجغرافي جيدةاإلرجاع
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  حفظ و تقييم دقة اإلرجاع الجغرافي لصورة  ٤-٢-٨
  

ة  الجغاإلرجاع ما قمنا به من خطوات save علينا حفظ اآلن ك باستخدام أيقون يتم ذل ي، وس راف

View Link Table اإلرجاع في شريط أدوات  األيقونة أو رؤية جدول االرتباط  وھي 
  :عند الضغط علي ھذه األيقونة تفتح لنا نافذة كالتالي. الجغرافي

  

  
  

  ):أو جدول االرتباط(في ھذه النافذة 
  

  نقاط في المثال الحالي٤(ا به  الجغرافي الذي قمناإلرجاععدد نقاط = عدد السطور (  
  ا سار وھم ودين من الي داثيات يحددان X Source, Y Sourceأول عم  X, Y اإلح

از اإلحداثيات، أي اإلرجاععلي الصورة األصلية لكل نقطة من نقاط   التي أتت من جھ
  . المسح الضوئي للخريطة األصليةة ذاته عندما قمنا بعمليscannerالماسح الضوئي 

 اني ع ا ث ودين وھم داثيات يحددان X Map, Y Mapم ة اإلح ا نحن ( الحقيقي التي قمن
  . الجغرافياإلرجاعلكل نقطة من نقاط ) بإدخالھا

  اط ربط Link Tableيسمي ھذا الجدول باسم جدول االرتب ه ي د كل نقطة – ألن  – عن
  ).الجغرافية( الحقيقية إحداثياتھا علي الصورة و إحداثياتھاقيمة 

 ير في الجدول العمود األخResiduals د كل نقطة من ع عن أ المتوق ة الخط  يحدد قيم
  اإلرجاعنقاط 

  أسفل الجدول يوجد قيمةTotal RMS Error ي المتوسط  أي قيمة الخطأ المتبقي الكل
   الجغرافياإلرجاعوھو مؤشر متوسط لجودة عملية 

  
اطTotal RMS Error األخيرالعنصر  ال الحالي .  ھو أھم معلومة في جدول االرتب في المث

ة؟ ھل ھي ٠.٠٠١٧٨= فأن ھذه القيمة  ذه القيم  فھل ھي جيدة أم ال؟ لكن أوال ما ھي وحدات ھ
ا في إجابة.  أم بالكيلومتر أم بالدرجات؟ربالمت د الوحدات التي أدخلناھ سؤال ترجع لتحدي ذا ال  ھ

امج اإلرجاععملية  ا برن داثي Arc Map الجغرافي نفسھا؟ فعندما أعطين ة لنقطة اتاإلح  الحقيقي
اع ي اإلرج ذه ٢٣ ، ٣٩ = األول ل ھ داثيات فھ ت اإلح درجات؟ كان الكيلومتر أم بال المتر أم ب  ب
درجات) خط الطول ودائرة العرض( جغرافية إحداثيات ة إذن. في المثال الحالي، أي أنھا بال  قيم

درجات دات أي بال نفس الوح امج ب سبھا البرن أ سيح ي . الخط أ المتبق ي المتوسط أي أن الخط الكل
Total RMS Error اني.  درجة٠.٠٠١٧٨=  في المثال الحالي سؤال الث ة : ال ذه القيم ھل ھ

دة أم ال؟  ة إذاجي ا أن الدرج ا =  عرفن ة ١٠٨تقريب أن قيم ومتر، ف ة ٠.٠٠١٧٨ كيل =  درج
ومتر٠.١٩  = ١٠٨ × ٠.٠٠١٧٨ دة .  كيل ة جي ا قيم ا اعتبارھ صورة (يمكنن ظ أن ال ي الح الت
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ة حوالي عھا في المثال الحالي ھي نتعامل م ة جغرافي ومتر٢٠٠ × ٢٠٠لمنطق ا )  كيل ا يجعلن مم
  . الجغرافي التي قمنا بھا تعتبر عملية دقيقة أو جيدةاإلرجاعنقول أن عملية 

  
ات Saveفي نافذة جدول االرتباط نضغط أيقونة  ي، ونحدد اسم و اإلرجاع لحفظ بيان  الجغراف

ه ( text fileمكان ھذا الملف النصي  د الموجود ب ذا الملف في نفس المجل من األفضل حفظ ھ
  :) فيما بعدإليهالصورة األصلية لسھولة الوصول 

  

  
  

  . saveثم نضغط 
  

وم اآلن . بذلك نكون انتھينا من إتمام اإلرجاع الجغرافي لصورة الخريطة قنق امج بغل  Arc برن
Map سنختار ال  وإذا سألنا البرنامج ھل نريد حفظ ھذا المشروع أمNO في الوقت الحالي !!  

  

  
  
  تطوير نسخة مرجعة جغرافيا من الصورة األصلية ٥-٢-٨
  

د، وسنختار أول أمر Arc Map فتح برنامج بإعادة اآلنسنقوم   A new مرة أخري من جدي
empty mapلفتح مشروع جديد :  

  
  

ي  صورة الخريطةإلضافة   Add data البيانات إضافةثم نستخدم أيقونة  ا األول ا فعلن  كم
  :OK جاءت شاشة التحذير نضغط فإذافي بداية ھذا التمرين، 
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ريط إذا ي ش ر ف ا النظ نجد أن األدوات دققن امج س ة البرن ن شاش فل م داثيات األس ت اإلح  مازال

  : الجغرافية الحقيقية لصورة الخريطةاإلحداثيات وھمية وليست ھي إحداثيات
  

  
  

ةاألساسوھي في ) األصلية(ة الخريطة  صوربإضافةالسبب أننا قمنا  ة جغرافي م تكن مرجع .  ل
ات  ا في ملف اإلرجاعأما بيان د حفظناھ ه فق ا ب ذي قمن ذا الملف . آخر الجغرافي ال الستدعاء ھ

ة )  الجغرافي لھذه الصورةاإلرجاعبيانات (  في شريط نفتح جدول االرتباط باستخدام أيقون
  : الجغرافياإلرجاعأدوات 

  

  
  

ا بحفظه Loadغط أيقونة ثم نض  الموجودة بأسفل يسار النافذة، ثم نختار الملف النصي الذي قمن
  :سابقا
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 Arc من الشاشة الحالية بسبب أن برنامج اختفت، فنجد أن صورة الخريطة قد openونضغط 
Map يم إلي قد حركھا ي ق اءا عل ا الجغرافي الصحيح بن داثيات موقعھ ة اإلح ة الحقيقي  الجغرافي

  : سنجد ضغطنا أيقونة االمتداد الكلي فإذامخزنة في ملف االرتباط، ال
  

أربع عالمات اإلرجاععالمات أو مواضع نقاط  .١ ي +  الجغرافي قد ظھرت ك راء عل حم
  الصورة

ا لتصبح اإلحداثيات .٢ داثيات اآلن في أسفل شاشة البرنامج قد تغيرت قيمھ ة اإلح  الجغرافي
  للصورة) خط الطول ودائرة العرض(الحقيقية 

   
امج إليمن ھنا نستنتج أن في كل مرة سنضيف ھذه الصورة  ا Arc Map مشروع في برن  فأنھ

تأتي  داثياتھاس ضطرين بإح ا م ة وأنن ر الحقيقي ة غي ات إلضافة الوھمي اع بيان وة اإلرج ي خط  ف
ة من خطوتين .  نضع الصورة في موقعھا الجغرافي الصحيححتىمنفصلة  ة مكون ا عملي أي أنھ
  .ةفي كل مر

  
 Arc Mapمرجعا جغرافيا ويستطيع برنامج ) صورة الخريطة( أردنا أن نجعل الصورة إذاأما 

ر  ستخدم أم ا سن رة فأنن ن أول م صحيح م ي ال ا الجغراف ويم Rectify" أن يغرف موقعھ  " تق
  :Georeferencing الجغرافي تحت كلمة اإلرجاعالموجود في شريط أدوات 

  

 
  

  :ة الجديدة ثم في النافذRectifyنضغط 
  

  بجوارName : دة صورة الجدي م ال دد أس ة (نح تكون المرجع ي س صورة الخريطة الت
  )جغرافيا
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  بجوارFormat : نختار صيغة الصورة الجديدة، مثال نختار صيغةTIFF 
  نضغطSave  

 
 

امج  ام Arc Mapأي أن برن د ق شاء ق دة بإن ورة جدي صورة ( ص ن ال ق األصل م سخة طب ن
لية زن د) األص ه خ صحيح لكن ي ال ع الجغراف ات الموق صورة بيان س ال ل نف داثيات(اخ  اإلح
  . لھذه الصورة و المنطقة الجغرافية التي تمثلھا) الصحيحة

  
ذا المشروع أم Arc Map برنامج بغلقنقوم : مرة أخري د حفظ ھ امج ھل نري  وإذا سألنا البرن

  !! في الوقت الحالي NOسنختار ال 
  

  
  

وم  م نق ادةث امجبإع تح برن د، وسنختار أول أمر Arc Map  ف رة أخري من جدي  A new م
empty mapلفتح مشروع جديد :  

  

  
  

صورة (المرجعة صورة ال إلضافة   Add data البيانات إضافةثم نستخدم أيقونة  يس ال ول
  :للخريطة) األصلية
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  :نالحظ أن
  

  ا الجغرافي (اإلطالقالصورة المرجعة ال تختلف علي صورة عن) من حيث محتواھ  ال
   منھااألصلاألصلية فھي نسخة طبقة 

  علي الصورة المرجعة) الحمراء+ عالمات  (األربعة اإلرجاعال توجد عالمات.  
 جغرافية حقيقيةإحداثيات في أسفل الشاشة ھي اإلحداثيات   

  
  مالحظات أخري عن اإلرجاع الجغرافي ٦-٢-٨
  

  :حداثيات الجغرافيةالتعامل مع الدرجات و الدقائق و الثواني في اإل: أوال
  

رتي ين األخي ة اإلرجاع الجغرافي للخريطتين التعليميت شكل  (نيمكن للقارئ أن يقوم بإتمام عملي
ى اآلن) ٤-٨ و شكل ٣-٨ ا حت ا بھ نفس الخطوات التي قمن النظر للخريطة . ب د ٣-٨لكن ب  وعن

ال –ركنھا الشمالي الغربي  ي – علي سبيل المث ع نقطة اإلرجاع األول أن موق اطع خط ف  ھو تق
ة .  شماال٢٣o '٢٤" ٠ شرقا مع دائرة العرض  ٣٩o '٦" ٠الطول  أي أن قيمة خط الطول مكون

ة من جزأين٣٩ دقائق و ٦: من جزأين رة العرض مكون ة دائ ضا قيم ة و ٢٤:  درجة، وأي  دقيق
 الجغرافي اإلرجاع في عملية Arc Mapكما رأينا في الخطوات السابقة أن برنامج .  درجة٢٣
  كيف نحل ھذه المشكلة؟. Y االحداثي ورقم واحد X االحداثيقبل رقم واحد فقط ي
   

  
  

شرح  بق ال اب –س ن الكت ري م زء النظ ي الج ة – ف رة ( أن الدرج ول أو دائ ط الط واء لخ س
ة٦٠تتكون من ) العرض ائق .  دقيق ة إحداثي مكون من درجات و دق ل قيم ين(إذن لتحوي ) رقم
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ات و ن درج ون م داثي مك ي إح درجات إل سور ال د( ك م واح ي ) رق دقائق عل سم ال ا نق  ٦٠فأنن
  :ونضيقھا للدرجات

  
٣٩ '٦o درجة٣٩.١ = ٣٩) + ٦٠ ÷ ٦= ( شرقا   
٢٣ '٢٤o درجة٢٣.٤ = ٢٣) + ٦٠ ÷ ٢٤= ( شماال   
  
  : عند تحديد نقطة اإلرجاع الجغرافي األولي لھذه الصورة فأن إحداثياتھا ستكونإذن
  

  
  

  :ستكون) الركن الشمالي الشرقي للصورة( الجغرافي الثانية نقطة اإلرجاع: مثال آخر
  

  
  
٤٣ '٣٠o درجة٤٣.٥ = ٤٣) + ٦٠ ÷ ٣٠= ( شرقا   
٢٣ '٢٤o درجة٢٣.٤ = ٢٣) + ٦٠ ÷ ٢٤= ( شماال   
  

  : لھذه الصورة فأن إحداثياتھا ستكونالثانيةعند تحديد نقطة اإلرجاع الجغرافي أي أن 
  

  
  

ة أما الخريطة التعليمية الثال أن ) ٤-٨شكل (ث داثياتھاف وانيإح ائق و ث .  تتكون من درجات و دق
شرح  بق ال اب –س ن الكت ري م زء النظ ي الج ة – ف رة ( أن الدرج ول أو دائ ط الط واء لخ س
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ا ٦٠ دقيقة، والدقيقة الواحدة تتكون من ٦٠تتكون من ) العرض  ثانية، أي أن الدرجة الواحدة بھ
ة٣٦٠٠ = ٦٠ × ٦٠ ل ق.  ثاني واني إذن لتحوي ائق وث ات و دق ن درج ون م داثي مك ة إح  ٣(يم
ي ) رقم واحد(إلي إحداثي مكون من درجات و كسور الدرجات ) أرقام دقائق عل  ٦٠فأننا نقسم ال

ي  واني عل سم الث درجات ونق ضيقھا لل درجات٣٦٠٠ون ضيفھا لل ركن إذا.  و ن ال ال ذنا مث  أخ
اطع خط فسنجد أن مو) الثالثة(الشمالي الغربي من ھذه الخريطة  قع نقطة اإلرجاع األولي ھو تق

  .  شماال٢٣o '٠" ١٥ شرقا مع دائرة العرض ٣٩o '١٥" ١٥الطول 
  

  
  
٣٩ '١٥" ١٥o درجة٣٩.٢٥٤١٦٧ = ٣٩ ) + ٦٠ ÷ ١٥ ) + ( ٣٦٠٠ ÷ ١٥= (  شرقا   
٢٣ '٠" ١٥o درجة٢٣.٠٠٤١٦٧ = ٢٣ )  + ٦٠  ÷ ٠ ) + ( ٣٦٠٠ ÷ ١٥= (   شماال   
  

  :طة اإلرجاع الجغرافي األولي لھذه الصورة فأن إحداثياتھا ستكونعند تحديد نق: أي أن
  

  
  

  :في اإلرجاع الجغرافيالدقة ة يئتحديد النقاط الس: ثانيا
  

ل عن األدنى الجغرافي أن العدد اإلرجاعمن شروط عملية  ، لكن من األفضل أن ٤ للنقاط ال يق
د التعامل مع ال.  نقاط كلما كان ذلك ممكنا٤يزيد عن  أن صورة عن خرائط الممسوحة ضوئيا ف

ة  اط معلوم ر من النق داثياتالخريطة سيكون بھا عدد كبي شبكة اإلح ا ل داثيات طبق  الظاھرة اإلح
ة . علي الخريطة ة الثالث ا عدد ) ٤-٨شكل (فمثال الخريطة التعليمي  ٤ خطوط طول و عدد ٥بھ

دد  ذه الخريطة ع ي ھ د عل ر عرض، أي يوج ة) ٤×٥ (٢٠دوائ داثيات نقطة معلوم ن اإلح  يمك
  .  جغرافيإرجاعاستخدامھم كنقاط 

  
دد  تخدام ع ا باس ا قمن رض أنن اط ٨نفت شرين( نق اط الع ذه النق ن ھ ام) م ة إلتم اع عملي  اإلرج

  : كالتالي- جدول االرتباط –الجغرافي لھذه الصورة، فكانت النتيجة 
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٢٢٢

  
  

ي  ط الكل أ المتوس ة ، ٠.٠٦٩١٣ = Total RMS Errorأي أن الخط ساوي  درج ه ي أي أن
بعض أن .  كيلومتر تقريبا٧.٥) = ما يقابل الدرجة بالكيلومتر (١٠٨ × ٠.٠٦٩١٣ ري ال ربما ي

  .  الجغرافي لھذه الصورةاإلرجاعقيمة ھذا الخطأ كبيرة و تقلل من دقة و جودة عملية 
  

اط  ر في جدول االرتب ود األخي أ المتبقي (Residualنبدأ في مالحظة قيم العم أن فنجد ) الخط
ة .  في الجدولألخرىالقيمة تختلف من نقطة  ة عالي ا دق ل(أي أن ھناك نقاط لھ اط ) خطأ قلي ونق
 والتي لھا خطأ ٨بالمالحظة يمكن أن نستنتج أن الدقة رقم ). خطأ كبير(أخري لھا دقة منخفضة 

Residual غ اط ٠.٠١٦٦٩٤ يبل وأ النق أ( ھي أس ة خط ر قيم ي اآلن). أكب ذه النقطة ف ل ھ  نظل
ين ثم نضغط أيقونة الحذف ) بالضغط عليھا بالماوس(ل االرتباط جدو  الموجودة في أعلي يم

  :جدول االرتباط

 
  

  :فنجد جدول االرتباط قد تغير
  

   نقاط ٧ قل عدد النقاط ليصبح -
  ) كيلومتر١.٢أي ( درجة ٠.٠١١١١ انخفضت قيمة الخطأ المتوسط الكلي لتصبح -
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٢٢٣

 
م اآلن ة رق ري أن النقط اط  ٦ ن دول االرتب ي ج د(ف نفس ) الجدي ي، وب أ متبق ة خط ر قيم ا أكب لھ

  :الطريقة نقوم بحذفھا لتصبح النتيجة
   نقاط ٦ قل عدد النقاط ليصبح -
  ) كيلومتر٠.٥أي ( درجة ٠.٠٠٤٢٥ انخفضت قيمة الخطأ المتوسط الكلي لتصبح -

   

  
  

اط إليوبذلك نخلص  ا كاإلرجاع أن كلما زاد عدد نق دينا الفرصة لتحسين  الجغرافي كلم انت ل
ھذا مبدأ ).  ويمكننا حذف النقاط قليلة الدقة منھم٤ألن لدينا نقاط أكثر من ( للصورة اإلرجاعدقة 

ة  اط معلوم ر من النق دد كبي ي ع وي عل ي تحت سوحة ضوئيا والت دا خاصة للخرائط المم م ج مھ
داثيات ذهاإلح ن ھ ن م دد ممك ر ع تخدام أكب أن اس الي ف ة، وبالت ي  الحقيقي اط ف ام النق ة إتم  عملي
ا اإلرجاع الجغرافي سيزيد من دقة و جودة اإلرجاع ن يكلفن ذا ل  الجغرافي لصورة الخريطة، وھ

ر ( بعض الجھد و الوقت فقطإال ة أن األجزاءسنري في . )مجرد عدة دقائق أخري ال غي  القادم
ة  ودة و دق اعج رائط الرقماإلرج ة الخ ودة و دق ي ج شدة ف تؤثر ب ي س نقوم  الجغراف ي س ة الت ي

  . بتطويرھا
  

ة  ي عملي رة ف ة األخي اعالمالحظ ضائية اإلرج ات الف ي أن المرئي رائط ( الجغراف س الخ بعك
في ھذه الحالة نقوم باستخدام أجھزة الجي بي . إحداثياتال يكون عليھا شبكة ) الممسوحة ضوئيا

ة اإلحداثياتأس لقياس  ة الحقيقي ة( الجغرافي الم ) في الطبيع بعض المع ةل ستخدم في المرئي م ن ، ث
  .  الجغرافي للمرئيةاإلرجاع عملية إتمام في اإلحداثياتھذه 

  
  : فأننا قد تعلمنا و تدربنا علياألول في نھاية ھذا التمرين إذن
  

   البرنامجإليصورة خريطة ممسوحة ضوئيا ) إضافة(استدعاء  - ١
  قي الجغرافي لھذه الصورة لتحديد موقعھا الجغرافي الحقياإلرجاععمل  - ٢
  )دقتھا(جودتھا تحديد مدي  الجغرافي و اإلرجاعتقييم عملية  - ٣
   الجغرافي في ملف نصياإلرجاعحفظ بيانات  - ٤
   جديدة منھا تكون مرجعة جغرافيا نسخةإنتاج و األصليةصورة تقويم ال - ٥
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٢٢٤

   إنشاء الطبقات٣-٨
  
  Arc Catalogue برنامج ١-٣-٨
  

ة، الأنواع مع عدد من  Arc GISبرنامج يتعامل  ر المكاني ة وغي ات المكاني ملفات لتخزين البيان
الي ھي األنسب ھذه  تعد أبسط و أسھل أنواع shapefileإال أن ملفات الطبقات  ات، وبالت الملف
وع shapefileالطبقة . للمستخدمين المبتدئين  من الظواھر محدد ھي ملف يحتوي معلومات ن
اب  من ھ–في الجزء النظري . الجغرافية أو المكانية ة –ذا الكت الم الجغرافي ي أن المع  أشرنا إل

أن . النقاط و الخطوط و المضلعات: تمثل علي الخرائط المطبوعة بأحدي ثالثة صور ھي بذلك ف
اط أو  ة نق ا أن تكون طبق ة إم ذه الخصائص، أي أن الطبق نفس ھ ضا ب الطبقات ال بد أن تكون أي

ة أن تحت. طبقة خطوط أو طبقة مضلعات ا، وال يمكن لطبق ة ذاتھ وع الطبق ر ن الم من غي وي مع
ة  ل طبق ضلعات داخ م م ا رس اط و ال يمكنن ة نق ل طبق م خطوط داخ ستطيع رس ا ال ن ي أنن بمعن

  . وھكذا.. خطوط 
  

  
  

 Shapefilesأنواع الطبقات ) ٥-٨(شكل 
ة  الم الجغرافي وعين من المع ة ن ل(من الممكن أن تحتوي طبق ة التمثي وع أو طريق ا نفس ن ، )لھم

اط فعلي  دارس و نق ر عن الم اط تعب ا نق وي داخلھ اط أن تحت ة نق أخري سبيل المثال يمكن لطبق
ة ة الجغرافي شفيات في نفس المنطق ستخدم إال. تعبر عن المست ر مستحب للم ذا الوضع غي  أن ھ

ري  اط أخ ة نق دارس و طبق اط للم ة نق ل طبق ستخدم بعم وم الم ضل أن يق ن األف دئ وم المبت
  . سھل لھذا المستخدم المبتدئ التعامل مع كل نوع علي حديللمستشفيات، وذلك حتى ي

  
اني أن نحدد  رين الث ي –إذن علينا في ھذا التم ذ الفعل ل التنفي ات التي سنحتاج – قب واع الطبق  أن

ة - ٢-٨ شكل –بالنظر للخريطة التعليمية األولي . إنشاؤھا ة مك ل محافظات منطق ا تمث  نجد أنھ
ة، وكل محافظ ة من مضلع المكرمة اإلداري ي الخريطة مكون يس خط و ال نقطة(ة عل إذن ). ل

ضلعات وع الم ن ن ة م سنحتاج طبق ة ف ة رقمي ي خريط ة إل ة المطبوع ذه الخريط ل ھ  لتحوي
Polygon Shapefile.  ة ) ٣-٨شكل (بينما الخريطة الثانية ة المكرم ة مك ل طرق منطق تمث

يس نقطة وال مضلع(وكل طريق عبارة عن خط  ل ). ل ي إذن لتحوي ذه الخريطة المطبوعة إل ھ
وع الخطوط  ة . Polyline Shapefileخريطة رقمية فسنحتاج طبقة من ن ا الخريطة الثالث أم

). ليست خط وال مضلع(تمثل مدن منطقة مكة المكرمة وكل مدينة عبارة عن نقطة ) ٤-٨شكل (
وع الن ة من ن سنحتاج طبق اط إذن لتحويل ھذه الخريطة المطبوعة إلي خريطة رقمية ف  Pointق

Shapefile .  
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امج  امج داخل  Arc Catalogueبرن و البرن ات Arc GISھ سئول عن إدارة الملف ن الم  م
ات موجودة بالفعل ديل خصائص ملف سخ و حذف و تع دة أو ن ات جدي شاء ملف ذا . إن ي ھ ذلك ف ل

شغيل  ي ت نبدأ ف رين س امج  . Arc Catalogueالتم شغيل برن ن ت  Arc Catalogueيمك
  .  نفسهArc Mapمن داخل برنامج ) ٢(، زالويندومن قائمة البرامج في ) ١(: بطريقتين

  

  
  

 Arc Catalogueطرق تشغيل برنامج ) ٦-٨(شكل 
  

امج  Arc Mapمثل برنامج   تتكون من عدد من شرائط Arc Catalogue، فأن شاشة برن
 لعرض تفاصيل منواألي وھو قائمة المحتويات، األيسر:  جزأينإلي – رأسيا – وتنقسم األدوات
ات ه من . الملف ا ب ستظھر تفاصيل م ات، ف ة المحتوي ي قائم د ف ي أي مجل اوس إل إذا أشرنا بالم ف

 . ملفات و مجلدات فرعية في الجزء األيمن من الشاشة
  

  
  

ن  ضلم ي األف ين ف شروع مع ات م ع ملف ستخدم جمي ع الم د أن يجم د واح زء مجل ستخدم الج ، ن
  . جود به صور الخرائط التعليمية الثالثةاأليمن للوصول إلي المجلد المو
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د  د نج ذا المجل ودة داخل ھ صور الموج ن ال م أي صورة م ي أس اوس األيمن عل إذا ضغطنا الم
ارات ن الخي ة م ا قائم ذف : أمامن سخ Deleteح سمية Copy أو ن ادة ت  .. Rename أو إع

 . إدارة الملفات ھو المسئول عن Arc Catalogueفكما سبق الذكر فأن برنامج . وھكذا
  

 
ات أي صورة أو ) بأعلى الجزء األيمن من الشاشة (Previewأيقونة  تمكننا من عرض محتوي
 فيتم عرض Previewإذا وقفنا بالماوس علي أي صورة داخل المجلد ثم ضغطنا أيقونة . طبقة

  :الصورة داخل الجزء األيمن من الشاشة

  
 

رنا ب ي وضع العرض، أي إذا أش ي أي صورة سنظل اآلن ف اوس عل ة(الم ي الجزء ) أو طبق ف
شاشة  ن ال سر م ات –األي ة المحتوي ن– قائم زء األيم ي الج صورة ف رة عرض ال سيتم مباش .  ف
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ات رة أخري لوضع المحتوي ودة م ي أسم : للخروج من وضع المعاينة والع نضغط بالماوس عل
 : الجزء األيسرفي) المحتويات (Contentsثم نضغط أيقونة ) في الجزء األيمن(المجلد 

 
  
  إنشاء طبقة جديدة ٢-٣-٨
  
ات( ضغطنا الماوس األيمن علي أي جزء إذا دا عن الصور و الملف أن ) بعي في الجزء األيمن ف

 ملف جديد، وبداخله نافذة فرعية جديدة لتحديد نوع إنشاء أي Newالنافذة الجديدة ستحتوي أمر 
  :إنشاؤهالملف الجديد المطلوب 

  

 
ار أمر من النافذة ال شاء Shapefileفرعية نخت دة إلن ة جدي د المعروض ( طبق ذا المجل داخل ھ

ة٣توجد ). أسمه في الجزء األيمن من الشاشة ذه الطبق دھم لھ وب تحدي ات مطل ة :  بيان اسم الطبق
Name ونوع الطبقة Feature Type و نظام إحداثيات الطبقة Coordinate System: 

  

 
  اسم الطبقة ١-٢-٣-٨
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٢٢٨

  : أسم للطبقة الجديدةالختيار
  

  العربيةاألحرفال يفضل استخدام .  
  خانة١٣ال يزيد االسم عن   
  خ..... مثل النقطة و الشرطة و النجمة والمسافة (ال يشمل االسم أي حروف خاصة ، )ال

 واسم Makkah.city يعد أسما خاطئا للطبقة، وكذلك اسم Makkah-cityفمثال أسم 
Makkah+city أو أسم Makkah city 

  طمن الحروف الخاصة يمكن ة فق شرطة في  (underscore استخدام عالم ة ال عالم
اح –أسفل السطر وھي مفتاح  ي مفت وترshift مع الضغط عل اتيح الكمبي )  من لوحة مف

 Makkah_city: في حالة أن اسم الطبقة يتكون من مقطعين، مثال
  

ة  شأ طبق الي سنن ال الح ي المث ة التعليمي(ف اظرة للخريط ية من مھا ) األول نختار أس = وس
Makkah_States)  وسنقوم بكتابة ھذا االسم أمام )  أي اسم يريده للطبقةاختياريمكن للقارئ

  : الطبقةإنشاء في نافذة Nameكلمة 
  

  
  
  نوع الطبقة ٢-٢-٣-٨
  

نتعامل فقط – في ھذا الكتاب للمبتدئين – لكننا Arc GIS أنواع للطبقات في برنامج ٥توجد   س
  : Feature Type أنواع عند فتح السھم الصغير الموجود أمام كلمة ٣ول مع أ

  

  
  

الي  رين الح ي التم ي(ف ة األول وع المضلعات ) الخريطة التعليمي ن ن ة م ة المطلوب تكون الطبق س
Polygons ا – ألننا ة وستكون كل – الحق ة المكرم ة محافظات مك ذه الطبق  سنرسم داخل ھ

  :محافظة ممثلة كمضلع
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  نظام إحداثيات الطبقة ٣-٢-٣-٨
  

د نظام إنشاؤھاالجزء الثالث من الخصائص المطلوب تحديدھا للطبقة المراد   إحداثيات ھو تحدي
ة . لھذه الطبقة الجديدة ي أيقون تح Editنبدأ ھذه الخطوة بالضغط عل ذة فنف  الموجودة بأسفل الناف

  :نافذة جديدة

  
  

ارين Selectنختار أمر  ا خي داثيات أو  فنجد أمامن واع نظم اإلح وعين أساسين من أن أرجع (ن
  :)للجزء النظري من الكتاب

 Geographic Coordinates Systems خط الطول ( نظم اإلحداثيات الجغرافية
  )و دائرة العرض

 Projected Coordinate Systemsنظم اإلحداثيات المسقطة أو المترية   

 
  

ام  وع نظ ي ن ا عل ار ھن يعتمد االختي داثياتس سوحة ضوئيا إح ة المم ة ( صورة الخريط الخريط
 الطبقة الجديدة ھو إحداثياتيجب أن يكون نظام .  خريطة رقميةإليالتي نريد تحويلھا ) األصلية
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ام  س نظ داثياتنف سوحة ضوئياإح ة المم رائط  .  صورة الخريط يات الخ ن أساس ا أن م ا قلن كم
سي للخراإلحداثياتالمطبوعة وجود نوع  فلھا والمسقط الجيودي ا في أس إذا. يطة مكتوب ا ف  رجعن

ا ) ٢-٨شكل  (األوليللخريطة التعليمية  سنجد مكتوبا في أسفلھا أن المرجع الجيوديسي األفقي لھ
داثياتأي أن ھذه الخريطة لھا . ١٩٧٠ھو عين العبد  ة إح رة عرض( جغرافي ) خط طول و دائ

د  أن نظام .١٩٧٠باستخدام المرجع الجيوديسي السعودي المسمي عين العب ا ف  إحداثيات من ھن
ة  وب shapefileالطبق شاؤھا المطل يكونإن رين س ذا التم ي ھ داثيات) ١: ( ف ة، إح ) ٢( جغرافي

 Geographic Coordinate Systems سنختار أول أمر أالن. ١٩٧٠مرجع عين العبد 
  :، فنجد مجموعة من االختياراتمن النافذة

  
  

ع كل مجلد في النافذة الحالية يضم داخله ستخدمة في جمي سية الم  مجموعة من المراجع الجيودي
ةدول العالم وھي  اراتمرتب ي أساس الق ارة .  عل ع في ق سعودية تق ة ال ة العربي ا أن المملك طالم

  :Asia فسندخل في مجاد آسيا

  
يافي النافذة الجديدة نجد أسماء جميع المراجع الجيوديسية لكل دول قارة  ديا آس ا أبج ة ترتيب  مرتب

 ھو أولھا في الترتيب، فنقوم باختيار بالماوس Ain el Abd 1970حسن الحظ أن مرجع ومن 
  :Addثم نضغط 
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د  ذة ١٩٧٠مباشرة سنعود للشاشة السابقة وسنجد أن بيانات مرجع عين العب د ظھرت في الناف  ق
  :OKفنقوم بالضغط علي أيقونة 

  

  
 

د اآلنتم  الطبقة وقد إلنشاءنجد أننا عدنا للشاشة الرئيسية   كنظام ١٩٧٠ ظھور مرجع عين العب
  : الطبقة الجديدةإحداثيات

  

  
وع و نظام ( الثالثة لتحديد خصائص الطبقة الجديدة األجزاء من انتھينا وبعد أن اآلن االسم و الن

ام OKنضغط ) اإلحداثيات ة إلتم شاء عملي دةإن ة الجدي م .  الطبق د ت ة ق ذه الطبق  إضافتھاسنجد ھ
  : الحاليلمكونات المجلد
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ديتين  ين حدي شاء طبقت نقوم بإن اني س رين الث وات التم تكمال خط وات(الس نفس الخط ي ) ب األول

ة Polyline Shapefileستكون طبقة من نوع الخطوط  ة الثاني ة ( للخريطة التعليمي طرق مك
شكل  ي ال ة ف اط ) ٣-٨المكرم وع النق ن ن تكون م ة س ة Points Shapefileوالثاني  للخريط

شكل (ة الثالثة التعليمي ة في ال ة المكرم دن مك ا نفس المرجع ). ٤-٨م ين سيكون لھم ا الطبقت كلت
  . ١٩٧٠عين العبد : الجيوديسي

  
 : ستكون كاآلتي ) Makkah_Roadsلنسميھا (خطوات إنشاء الطبقة الثانية : مثال

  
  

 Makkah_Roads:  سنكتبNameاسم الطبقة 
 )طبقة خطوط (Polyline سنختار Feature Typeنوع الطبقة 

  
  

  : الختيار نظام اإلحداثيات المطلوب للطبقةEditسنضغط أيقونة 
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ا نفس نظام اآلنحيث أننا  داثيات لدينا طبقة موجودة بالفعل لھ وب  اإلح ا (المطل ة التي قمن الطبق
ةبانشاؤ دال من) ھا لمضلعات أو محافظات مكة المكرم ة فب ي أيقون اع Select الضغط عل  وإتب

سابقة كل الخطو ىات ال ي الوصول حت د إل ا ١٩٧٠ مرجع عين العب ة  ستضغط اآلن، فأنن أيقون
Importأو استدعاء :  

  

  
  

ة و ( جميع الملفات الموجودة داخل مجلد العمل اآلنأمامنا  ه الصور الثالث المجلد الذي وضعنا ب
  :Addثم نضغط ) طبقة المحافظات (Makkah_Statesفنختار ملف الطبقة ) األوليالطبقة 
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ام  د أن نظ داثياتفنج د اإلح ين العب و ع دة ھ ة الجدي ام  (١٩٧٠ للطبق س نظ داثياتنف ة إح  الطبق
ة موجودة Importفھذه فائدة أمر ) القديمة الموجودة فعال ستدعي نظام إحداثيات طبق ه ي  في أن

   OKنضغط . ليجعله ھو نظام إحداثيات الطبقة المطلوب إنشاؤھا
  

  
  

  . الطبقة الثانيةإنشاءعملية  إلتمام OK نضغط اآلن
 

اط Makkah_Citiesثم نعيد نفس ھذه الخطوات إلنشاء الطبقة الثالثة  ة نق  والتي ستكون طبق
Points Shapefileلمدن منطقة مكة المكرمة .  

 

  
  

ي الجزء  ة ف م الطبق وار أس ة صغيرة بج ود أيقون ن مالحظة وج نيمك ذه األيم شاشة، وھ ن ال  م

وع األيقونة ة تدل علي ن ذه الطبق ةتأخذ . ھ ات المضلعات، وشكل  شكل األيقون     لطبق

كل  وط، و ش ات الخط اطلطبق ات النق يمكن .   لطبق الي ف سھولةبالت ة ب وع الطبق ة ن  معرف
  . األيقونةبمجرد التدقيق في شكل 

 
  :ات أخريظحمال
  
أن المرجع الجيودي) ١( ة ف داثيات الجغرافي سي المصري في حالة الخرائط المصرية بنظام اإلح

  : 1907Egyptلكن أسمه ھو  موجود داخل مجلد قارة أفريقيا ١٩٠٦ھلمرت 
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  ):١٩٠٦باسم ھلمرت ( نجد تفاصيل الفنية ظھرت Addوعند الضغط علي 
  

  
  
سي ) ٢( ع الجيودي أن المرج ي أس ف الجي ب ت ب ات تم اد أو قياس ع أرص ل م ة العم ي حال ف
ة( داثيات الجغرافي ع) اإلح و المرج يكون ھ م س روف باس المي المع و WGS1984 الع  وھ

 :Worldالموجود في مجلد 
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ع ) ٣( ط م نتعامل فق ة س ارين الحالي ي التم ا ف ع أنن داثياتم ة اإلح نعرض إال الجغرافي ا س  – أنن
 : المتريةاإلحداثيات المسقطة أو اإلحداثيات أيضا حالة -مجرد عرض دون تفاصيل 

  
  :Projected Coordinate Systems اإلحداثياتندخل النوع الثاني من نظم 

  

  
رة  ة كبي د مجموع ضا –فنج م – أي ن نظ داثيات م الم اإلح ل دول الع ي ك ستخدمة ف ة الم  المتري

  :بأنواعھا المختلفة

  
  
أن نظام ) ٤( سعودية ف ة ال داثياتفي المملكة العربي ة اإلح د – المتري  UTM ھو نظام – المعتم

  :UTMندخل مجلد . ١٩٠٧ لكن باستخدام المرجع المحلي عين العبد
  

 
  

 Ain elفنجد نظام  المحلية لدول العالم، اإلحداثيات لعرض نظم Other GCSثم ندخل مجلد 
Abd 1970 UTM شرائح من شرائح ٥ نظم فرعية حيث توجد ٥ إلي لكنه مقسم UTM في 

  ):٤٠، ٣٩، ٣٨، ٣٧، ٣٦الشرائح أرقام (المملكة العربية السعودية 



   Arc GIS       الخرائط العامة باستخدام                           الفصل الثامن                                            
 _____________________________________________________________________ 

 

__________________________ ____________________________________  
 جمعة محمد داود. د                               م                              ٢٠١٢ –المدخل إلي الخرائط الرقمية 

 
٢٣٧

  

  
  

ي مو اءا عل م شريحة بن ة رق ا معرف ة يمكنن ة داخل المملك ة الجغرافي ع المنطق بة UTMق  المناس
 ). أرجع للجزء النظري من الكتاب(
  
اتو) ٥( وع ميريك ن ن ام م و نظ داثيات ھ ري لإلح ام المت أن النظ ي مصر ف ا ف ستعرض رأم  الم

Transfers Mercator  صارا المي TM أو اخت ستعرض الع اتور الم ام ميريك يس نظ  ول
م المع د . UTMروف باس دخل مجل ة National Gridsن نظم المحلي رض ال ست ( لع ولي

 :لإلحداثيات) العالمية
  

  
  

  :وبداخله نجد الشرائح المصرية
  

  
  ).أنظر الجزء النظري من الكتاب(وبناءا علي موقع المنطقة الجغرافية نختار الشريحة المناسبة 
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  نسخ طبقة ٣-٣-٨
  

امج ) أو بمعني أدق يعرض(يتعامل  ا Arc Catalogueبرن ا ملف واحد فقط مم ة كأنھ  الطبق
سخ " copyنسخ "يجعل المستخدم المبتدئ يظن أن بإمكانه استخدام أمر  دوز لن من برنامج الوين

  . الطبقة من مجلد آلخر أو من القرص الصلب للكمبيوتر إلي الفالش

  
  

ة  أن الطبق ات  تتكون من مجموعة من الshapefileفي حقيقة األمر ف ي ٤من (ملف ا ٧ إل  طبق
  :extensionكلھم بنفس االسم لكن مع اختالف االمتداد ) لخصائصھا

  

  
  

 لنسخ الطبقة فأنه يقوم بنسخ جميع ملفاتھا إلي المكان  Arc Catalogueفعند استخدام برنامج 
سخ ملف  ا ن وب، بينم ستطيع shpالمطل ن ي ليما ول ون س ن يك دوز ل ر الوين تخدام أوام ط باس  فق

  . دون باقي ملفاتھا) ھذه الطبقة( فتح ھذا الملف Arc Mapامج برن
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   الترقيم أو رسم مظاھر الخريطة٤-٨
  
م األطفال تماثل ما يفعله on-screen digitizing فكرة الترقيم من الشاشة إن دء تعلمھ د ب  عن

ة شفاف األصليةفالطفل يأتي بالصورة . الرسم وھم في الصغر ا  ويضع فوقھا ورق دأ رسم م ويب
ا . األصلية ال يؤثر علي الصورة حتىيظھر من الصورة علي ورقة الشفاف ھذه  ذا بالضبط م ھ

ممسوحة ضوئيا  (األصليةنحن لدينا صورة من الخريطة !  الخرائط الرقميةإنتاجسنقوم به في 
scanned ( ملف طبقة  بإنشاءوقمناshapefileشفاف ة ال يماثل ورق ا في  س نفتح كالھم ، وس

دال من المرسمة م م الرصاص(شروع واحد وب اوس لنرسم ) القل ستخدم الم ة –سن  – في الطبق
ذھن سؤال.  من معالم صورة الخريطةاألصلنسخة طبق  ادر لل ا يتب ك؟ : لكن ربم اذا نفعل ذل لم

ة اإلجابة. لماذا ال نتعامل مباشرة مع صورة الخريطة؟ امج "صورة" تكمن في كلم  Arc، فبرن
GIS) صورة"يتعامل مع مخرجات الماسح الضوئي علي أنھا ) ي برنامج كمبيوترمثله مثل أ" ،

زفمثال البرنامج ال يستطيع أن . أي ال يمكن التمييز بين معالمھا ين مضلع و يمي رق ب  آخر أو يف
ة وال ) ٢-٨شكل  (األوليفي صورة الخريطة التعليمية  ة حدود محافظة معين ستطيع معرف وال ي

ا" خريطة "ليستفبالنسبة للبرنامج ھذه . ه المحافظةيستطيع حساب مساحة ھذ " صورة" ھي إنم
ة ل أي صورة فوتوغرافي نحن بحاجة . الخريطة، أي مثلھا مث ذلك ف يل سخة إل ة ن ذه رقمي  من ھ

زالصورة، نسخة يستطيع البرنامج أن  م و يمي ين معل ا آخر ب م بھ ستطيع التعامل مع كل معل  وي
  ).الخ... مسافات و أبعاد و مساحات (قيقية  و مميزاته الجغرافية الحهبأبعاد

  
زة ماسحات ضوئية  ة  scannersتجدر اإلشارة لوجود أجھ اء عملي ستطيع أثن ة ت ة التقني عالي

ين درجة االنعكاس (المسح الضوئي أن تميز بين معالم الخريطة المطبوعة  ز ب من خالل التميي
ر م آلخ ن معل ا م ضوئي واختالفھ ذا الن) ال أن ھ الي ف ة وبالت سخة رقمي تج ن زة ين ن األجھ وع م

لكن المشكلة أن ھذه األجھزة غالية الثمن جدا . من الخريطة األصلية المطبوعة) وليست صورة(
سيط ستخدم الب ا للم سيطة . ومن الصعب توافرھ ضوئي الب زة الماسح ال أ ألجھ ا نلج ا فأنن من ھن

م نق" صورة"مع أنھا تنتج ) الرخيصة السعر( سنا للخريطة المطبوعة، ث ذه بوم بأنف الم ھ رسم مع
رقيم  ة الت وتر من خالل عملي ذلك نكون digitizingالصورة في ملف رقمي في الكمبي د ، فب ق

ة  ام عملي يال في إتم د قل ادة الوقت والجھ ل زي ة في مقاب زة المطلوب خفضنا بشدة من تكلفة األجھ
  . الترقيم ذاتھا من الشاشة

  
   ترقيم المضلعات١-٤-٨
  

امج  تح برن ضيف Arc Mapنف ة ( ون تخدام أيقون ي ) باس ة األول ة التعليمي صورة الخريط
ة  صورة المرجع رين األول( Rectifyال ي التم ا ف ا بھ ي قمن افة ). الت ة إلض طبق
Makkah_States ) امج شاؤھا في برن ا بان ة مضلعاتArc Catalogueالتي قمن )  كطبق

امج –يمكن استخدام نفس اإليقونة أو يمكن  ا Arc Catalogue في حالة أن برن ازال مفتوح  م
ة باستمرار أن نضغط بالماوس -معنا علي الشاشة ا إال في جزء قائم  علي ھذه الطبقة وال نتركھ

امج  ات من برن سحب واإلفالت Arc Mapالمحتوي سمي ال ة ت ذه الطريق  Drag and، وھ
Drop . 
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ة) قائمة المحتويات ( من الشاشةاأليسرنري في الجزء  ا  أسم الطبق م تحتھ ا . أسم الصورة ث بينم
ة ) نافذة البيانات (األيمننري في الجزء  صورة الخريطة فقط حيث أن الطبق ة ل المعالم الجغرافي

ة . مازالت فارغة وليس بھا أي معالم أن المنطقي أن تكون الطبق ل (أما من حيث الترتيب ف تماث
ا(رة أعلي من الصو) ورقة الشفافة ذلك نضغط بالماوس باستمرار )ألتي نريد شف محتوياتھ ، ل

ا  علي اسم الطبقة و نحركھا ألعلي، أو العكس بأن نضغط باستمرار علي اسم الصورة و نحركھ
  :ألسفل

  
  

ة أي أن : نالحظ أيضا أنه يوجد مستطيل صغير تحت اسم الطبقة، وھذا يدلنا علي نوع ھذه الطبق
ر ). ليست نقاط وال خطوط(عات ھذه الطبقة من نوع المضل رقيم غي في حالة أن شريط أدوات الت
امج األيمن، فنضغط بالماوس Arc Mapظاھر علي شاشة برنامج   في أي جزء من أعلي البرن

ة كل شرائط ) الجزء الرمادي( ة األدواتفتظھر قائم اك عالم م تكن ھن ان ل ام اسم "صح" ف  أم
 : بالماوس فنضغط علي ھذا االسمEditorشريط أدوات 
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ديل  ريط أدوات التع ا ش ر لن ل  (Editing فيظھ م داخ رقيم أو الرس ة الت اص بعملي و الخ وھ
  ):الطبقات

  

  
  

  
  

ة  شطة أو فعال ر ن شريط غي ذا ال ة . Not Activeكما نالحظ أن جميع األيقونات بھ ل عملي لتفعي
رقيم(التعديل  ة ) الت ي أيقون ار Editorنضغط عل م نخت ديل "أمر  في شريط األدوات ث دء التع ب

Start Editing: "  

 
  

والسبب أن المشروع الحالي ! نالحظ أن البرنامج لم يسأل عن الطبقة التي نريد أن نرسم داخلھا 
وي  ط إالال يحت دة فق ة واح ي طبق ذة ( عل ة بالمشروع ستظھر ناف ر من طبق ة وجود أكث ي حال ف
  ). لالختيار

  
  :علي في الرسم ھما يجب مالحظتھما قبل البدء الفأھم نقطتين

ا ھو :  في شريط األدواتTaskأيقونة العملية  .١ ار أمامھ نجد في المثال الحالي أن االختي
ر  دCreate New Featureأم م جدي م معل ذه .  أي رس ي ھ ر أخري ف اك أوام ھن

دة في  الم الجدي نبدأ فعال في رسم المع ا س ا أنن ا، لكن طالم م الحق األيقونة سنتعامل معھ
ة Create New Featureم نتأكد أن أمر الطبقة فيجب أ ام كلم  ھو فعال الموجود أم

Task . 
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ا وھي التي :  في شريط األدواتTargetأيقونة الھدف  .٢ يتم بھ ة التي س تحدد أسم الطبق
ة . التعديل أو الترقيم ار الطبق ة في المشروع فيجب أن نخت في حالة وجود أكثر من طبق

  .مالمطلوبة قبل أن نبدأ فعال في الرس
 

  
  
  

رقيم اآلن ي خطوات الت الم صورة الخريطة ( نبدأ أول سخ مع ين ةإل رقيم )  الطبق ولكي يكون الت
ي  شمالي الغرب ركن ال نبدأ من ال ا س ثال أنن يكن م صورة ول ر أول جزء من ال ا يجب أن نكب دقيق

  : لعرض ھذا الجزء نستخدم أيقونة التكبير. للخريطة عند محافظة رابغ
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  :من) رسم مضلع يمثل محافظة رابغ(تكون عملية الترقيم ت
  

 لبدء رسم المضلع ضغط أيقونة الرسم  

  حتى يسھل علي المستخدم تحديد نقطة الرسمتغير شكل الماوس ليصبح .  
  علي ھذا المضلع ونضغط الماوس اليسار) اختيارية(نبدأ من أي نقطة  
  سير اه ال رقيم(اتج اء الت ا ) أثن ضا اختياري افأي ساعة أو إم رب ال ة عق ع حرك دور م  أن ن

اوس – الذي يمثل حدود المضلع -نتحرك بالماوس قليال وعلي الخط . ضده  نضغط الم
  .اليسار مرة ثانية

 نالحظ أن البرنامج قد رسم خطا يصل بين ھاتين النقطتين.  
  ة م الرابع ة ث ل حدو.... نستمر في التحرك للنقطة الثالث ذي يمث ي نفس الخط ال خ عل د ال

  المضلع
 د ي م د عل ين تعتم تقامة - تعرج يالمسافة بين كل نقطت ذي األصلي المضلع – أو اس  ال

) أ: (نقوم بترقيمه، فكلما كانت تعرج المضلع كثيفا كلما قللنا المسافة بين كل نقطتين ألن
أننا نريد ترقيم أو شف صورة الخريطة ) ٢(البرنامج يصل بين النقطتين بخط مستقيم، 

  .  منھااألصلطبق  نسخة  فياألصلية

  ر ة التكبي ذلك بالطبع يمكننا استخدام أيقون ا دعت الحاجة ل ى كلم ري تفاصيل حت  ن
أكبر درجة األصليةصورة الخريطة  ل األصل ب ه يماث  بدرجة تجعل الترقيم الذي نقوم ب

  . مرة أخري الستكمال الترقيم وبعد التكبير نقوم باختيار أيقونة الرسم  .ممكنة
 ع) وضعنا نقطة(دث أن ضغطنا الماوس إذا ح اوس في موق ل؟ نضع الم اذا نفع  خطأ فم

ا أمر أعل ار منھ ة نخت ي مكان ھذه النقطة بالضبط ثم نضغط الماوس األيمن فتظھر قائم
Delete Vertexلحذف ھذه النقطة . 

  ى – رسم –بنفس ھذه الخطوات نستمر في ترقيم غ حت ل محافظة راب ذي يمث  المضلع ال
اليتين نصل تقري رتين متت سر م اوس األي ل (با إلي النقطة التي بدأنا منھا فنضغط الم دوب

 ).double clickكليك 
 نري اآلن مضلع جديد قم تم رسمه يكاد يماثل تماما محافظة رابغ في صورة الخريطة. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   Arc GIS       الخرائط العامة باستخدام                           الفصل الثامن                                            
 _____________________________________________________________________ 

 

__________________________ ____________________________________  
 جمعة محمد داود. د                               م                              ٢٠١٢ –المدخل إلي الخرائط الرقمية 

 
٢٤٤

  

           
  
  

                       ٢                                                         ١   
  

          
  

٤ ٣   
  
  

         
  

٦ ٥    
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شرط ) محافظة أخري(اآلن سنقوم بتكرار نفس الخطوات لترقيم مضلع آخر  ا في –لكن ب  مؤقت
 أال يكون ھناك تالصق أو تالمس أو حدود مشتركة بين المضلع الجديد والمضلع –ھذا التمرين 

  : مكة المكرمةخطوات ترقيم محافظة: مثال. القديم
  

                
  

٢                                                       ١    
  

         
  

٤                                                        ٣    
  

د كال إذا استخدمنا أيقونة االمتداد الكلي  ه مضلعين عن ى اآلن ب سنجد شكل المشروع حت  ف
  :ظة رابغ و محافظة مكة المكرمةمن محاف
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ذة األصليةفي الشكل السابق نري كال من صورة الخريطة  ة معروضتين في ناف ضا الطبق  و أي
نالجزء (البيانات  شاشةاأليم إذا، ) من ال ا تضغط ف ة فقط فأنن ة أو عرض الطبق ا فقط رؤي  أردن

ة  ي عالم ح"عل صورة " ص م ال ام اس ودة أم ة R_Makkah_States.tifالموج ي قائم  ف
  : الطبقةإالفتختفي الصورة وال يبقي )  من الشاشةاأليسرالجزء (المحتويات 

  

  
 

وم فإذا من العرض، باخفاؤھا فقط قمنا إنمانحن لم نحذف الصورة   أردنا عرضھا مرة أخري فنق
  .أمام أسمھا في قائمة المحتويات" صح"بالماوس بوضع عالمة 

  
رقيم اآلننقوم  دة محا) رسم( بت ار متجاورة أو متالمسة غ(فظات أو مضلعات أخري ع ) مؤقت

  : يكون شكل المشروع كالتاليحتى القنفذة و رنيةمثل محافظات  
  

 
  

ثال محافظة ) رسم(اآلن سنبدأ في ترقيم  شتركة، فم ا حدود م المضلعات المتالمسة أو التي بينھ
ا ا بترقيمھ ستخدم أن يرسم مھم. خليص لھا حدود مشتركة مع محافظة رابغ التي قمن ا حاول الم

سبة ) يرقم مرة أخري( ا بن % ١٠٠الحد الفاصل أو المشترك بين ھذين المضلعين فلن يكون دقيق
أ  سبة خط اك ن يكون ھن ة فاصلة(وس يص) أو منطق ة خل د محافظ غ و ح ة راب د محافظ ين ح . ب

ستخدم سيArc Mapبرنامج  ي أن الم ة، بمعن رسم  به أمر منفصل الستكمال مضلع بصورة آلي
ة  دود الخارجي شركة-الح ر الم د - غي م الح سه برس امج بنف يقوم البرن ا س د بينم ضلع الجدي   للم

ا ليمة تمام ة س ذا األمر أسمه . المشارك مع المضلع القديم بصورة آلي  Auto-Completeھ
Polygonوھو أحد أوامر أيقونة  أي إكمال مضلع آليا Taskفي شريط أدوات التعديل :  



   Arc GIS       الخرائط العامة باستخدام                           الفصل الثامن                                            
 _____________________________________________________________________ 

 

__________________________ ____________________________________  
 جمعة محمد داود. د                               م                              ٢٠١٢ –المدخل إلي الخرائط الرقمية 

 
٢٤٧

  

  
  

رقيم الحالي ھذا األمر سيكون ھو األمر وعند اختيار دال من أمر )الرسم( في الت  Create ب
New Featureالذي كنا نستخدمه في رسم المضلعات السابقة :  

  

  
  
  

ي –يجب علينا  ه حد مشترك مع – في الخطوة األول ذي ل ديم ال امج بالمضلع الق  تعريف البرن

ت ك باس ار المضلع الجديد الذي سنقوم برسمه، ويتم ذل ة االختي من شريط أدوات  خدام أيقون
وبمجرد اختيار ھذه األيقونة سيتغير شكل مؤشر ) Editorالموجودة علي يسار أيقونة (التعديل 

ة  ي الطبق غ عل ة راب ضلع محافظ ذھب لم ود، فن ث األس ي المثل اوس إل ديم أو (الم ضلع الق الم
ال ذا المضلع ھو ا) الموجود فع سر فيصبح ھ اوس األي ار ونضغط الم اللون (لمخت ه حدود ب علي
  ):األزرق الفاتح
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م  ة الرس ار اآلن أيقون رقيم نخت دأ الت رقيم، و نب دء الت ة( لب ضلع ) أول نقط ل الم ن داخ م
  :القديم

  

 
  

د الفاصل  ي أول الح ة عل ة الثاني ون النقط شترك(تك ضلع ) الم داد الم ي امت اط عل والي النق م تت ث
  :الجديد

  

  
  

رقيم  ستمر الت ذا ي يص(وھك دود محافظة خل م ح رة ) رس شارك م د الم ة الح ى الوصول لبداي حت
  : مرة أخريآخر نقطة ترقيم داخل المضلع القديمأخري من الجھة المقابلة، ثم تكون 
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د إلتمام) دوبل كليك( ضغطتين متتاليتين األيسر نضغط الماوس اآلن رقيم المضلع الجدي  عملية ت
  :الذي سيظھر لنا علي الشاشة

  

  
  
 دون آليةبصورة ) بين المضلعين القديم و الجديد (د المشتركحالحظ أن البرنامج قد قام برسم نال

ستخدم  ا ن سبب أنن ا ال شترك ، وطبع د الم ذا الح رقيم ھ ن بت وم نح ر اآلنأن نق -Auto أم
Complete Polygon آليا مضلع إكمال أي .  

  
ضلع  م م وات لرس س الخط رار نف نقوم بتك ري س ة أخ ة(كتجرب د )محافظ ه ح ذي ل ل وال  الكام

ضلع  ع م شترك م ة(م يص) محافظ يص . خل ضلع خل ا أن م ديم (طالم ضلع الق يكون الم ذي س ال
اره  لسنا في حاجةفنحن )  الفاتح علي حدودهاألزرقمظلل باللون  (فعال المختارھو ) اآلن الختي

ار من جديد ة االختي رقيم مباشرة  باستخدام أيقون نبدأ الت دأ أول نقطة داخ: وس ل المضلع نب
ي مضلع ) محافظة خليص(القديم  اط عل والي النق م تت ثم النقطة الثانية عند بداية الحد المشترك ث

سابقة  ة ال نفس الطريق ل ب ىمحافظة الكام ق حت دودھا كصورة طب م ح ن صورة األصل نرس  م

ذلكال تنسي استخدام أيقونة التكبير (الخريطة  ي ).  كلما دعت الضرورة ل د الوصول إل عن
ديم بدا دة داخل المضلع الق ة األخرى نضع نقطة جدي ا ) خليص(ية الحد المشترك من الجھ لكنن

ا سيقطع ) قبل األخيرة(نالحظ أن ھذه النقطة  ستتصل بخط مستقيم مع أول نقطة وھذا الخط ربم
رقيم أخري  وم بوضع نقطة ت ذلك نق رة(جزء من الحد المشترك، ل أقرب للنقطة ) النقطة األخي

  : بدأنا منھااألولي التي 
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د لمحافظة الكامل  ي المضلع الجدي اليتين فنحصل عل رة نضغط ضغطتين متت عند النقطة األخي
  ):دون أن نرسم بأنفسنا الحد المشترك بينه و بين مضلع خليص السابق(
  

  
  

ثال  أ؟ م صورة خط م مضلع ب ا برس و قمن اذا ل رة كانت النقطة إذام ر األخي ي غي ي المضلع ف  ف
يح وضغطنا دوبل كليك فقام البرنامج برسم مضلعين وليس مضلع واحد للمحافظة مكانھا الصح

  :الجديدة الكامل؟
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ة  ين (في ھذه الحال ارين والمظلل ا المخت أ ھم ا أن المضلعين الخط األزرقطالم اتحب ستخدم )  الف ن

ار أمر األيمن الماوس نضغط ثم أيقونة االختيار  ة نخت ذين Delete ومن القائم  لحذف ھ
  :لمضلعينا

  

  
  . ثم نعيد خطوات الترقيم من جديد) الخطأ(فيتم حذف المضلعين 

  
رقيم ألي مضلع  ة الت ام عملي رين) محافظة(بنفس ھذه الطريقة يمكننا إتم ا . في التم لكن تواجھن

ة ) المحافظات(أحيانا مشكلة أن بعض المضلعات  ر من حد مشترك مع مضلعات قديم ا أكث لھ
ا بيل. سبق ترقيمھ ي س رقيم عل ا ت ال إذا أردن م( المث د ) رس ه ح نجد أن ل دة س مضلع محافظة ج

ه حد مشترك مع محافظة  ضا ل مشترك مع محافظة رابغ و حد مشترك مع محافظة خليص وأي
  :مكة المكرمة

  

  
  

د الثالثة) القديمة(في ھذه الحالة علينا اختيار المضلعات  امج أن المضلع الجدي  لكي يعرف البرن

ار .  مضلعات قديمة٣ حدود مشتركة مع ٣له المطلوب إنشاؤه  ة االختي  من باستخدام أيقون
ار  ديل نخت ريط أدوات التع اوس ش ضلع األول بالم ثال(الم غ م ة راب ضغط ) محافظ م ن اح ث مفت

Shift المضلع الثاني و المضلع الثالثبالماوس  ثم نختار باستمرار من لوحة مفاتيح الكمبيوتر:  
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  : جدة) محافظة(لع نبدأ خطوات ترقيم مض
  

  نختار أيقونة الرسم  
 رابغ(داخل المضلع القديم األول : أول نقطة (  
 الكامل(داخل المضلع القديم الثاني : ثاني نقطة(  
  ي الحد المشترك الثالث ى نصل إل ين جدة و (ثم عدة نقاط علي حدود مضلع جدة حت ب

  ) مكة المكرمة
  ة ة المكرم ين داخل مضلع مك ضع نقطت دي(ن شترك و ) مالق د الم ة الح رب بداي دة ق واح

  األخرى قرب نھاية ھذا الحد
 نكمل ترقيم الجزء األخير من مضلع جدة حتى نصل للحد المشترك األول مرة أخري  
  البداية التي بدأنا الترقيم منھانضع آخر نقطة داخل مضلع رابغ بالقرب من نقطة  

  

  
  

  :ي مضلع محافظة جدةثم نضغط دوبل كليك عند النقطة األخيرة فنحصل عل
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شتركة ٤بنفس األسلوب نكمل ترقيم باقي المضلعات، فمثال محافظة الجموم سيكون لھا   حدود م
  :المضلع بنفس الطريقة السابقة) نرسم(سنختارھم بنفس األسلوب، ثم نرقم 

  

     
  

رين  ذا التم ي ھ ل ف ستمر العم ىي رقيم حت ل ت م( نكم ضلعات ) رس ع الم شر جمي ا ع  ١٢(األثن
  : تكون الطبقة في شكلھا األخير كالتاليحتى) محافظة
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  :فأن الطبقة تكون) صورة الخريطة(و إذا أخفينا الصورة األصلية 
  

  
  

ون  ذلك يك ة وب دينا اآلن طبق ة(ل ن )ملف رقمي أو خريطة رقمي ق األصل م ل صورة طب  تمث
ة أي . الخريطة األصلية المطبوعة لمحافظات منطقة مكة المكرمة اإلدارية ة رقمي لكن ھذه الطبق

صورة (يمكن تغيير ألوانھا و مقياس رسمھا و كافة خصائصھا الخرائطية  د اآلن بحاجة ل ولم نع
  ).الخريطة األصلية الممسوحة ضوئيا

  
  : الترقيمsaveحفظ 

  
  : فقد قمنا بجزأين من العمل– في ھذا التمرين –حتى اآلن 

 قمنا بفتح مشروع جديد في : أوالArc Mapه كال من صورة الخريطة و  وأض فنا إلي
  .الطبقة

 أو الرسم أو التعديل (قمنا بالترقيم : ثانياEditing (في الطبقة.  
  

  :إذن للحفظ يلزمن أيضا خطوتين
 حفظ التعديل  
 حفظ المشروع  

 
ة) أوال( ي الطبق رقيم ف ظ الت دأ بحف ة : نب ن أيقون ر Editorم ار أم ظ Save Edits نخت  لحف

  :ھا داخل الطبقةالتغييرات التي قمنا ب
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رقيم  ديل أو الرسم(طالما أننا قد انتھينا من كل خطوات الت ا ) التع ة فعلين ذه الطبق ة في ھ المطلوب
 : من شريط األدواتStop Editingإيقاف التعديل اآلن 

  

  
ديل  اف التع ة إعطاء أمر إيق ا Stop Editingفي حال د قمن م نكن ق أمر الحفظ ول  Save ب

Editsإن كنا نريد حفظ التعديالت أم ال– كتحذير –ج سيسألنا  فأن البرنام :  
  

  
  

  . لحفظ آخر تعديالت قد قمنا بھاYesوبالطبع سنختار 
 

امج األدواتشريط  من :حفظ المشروع: ثانيا سي لبرن ا: Arc Map الرئي ة إم  أن نضغط أيقون

 : من النافذة المنسدلةSave  مباشرة أو أن نختار أمر الحفظ 
  

  
  

ع وحيث أ امج عن أسم المشروع وعن موق سألنا البرن د في ذا المشروع الجدي ننا لم نعطي أسم لھ
  : علي الكمبيوترتخزينه) مجلد(
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نناقش  اني س رين الث ر من التم ةفي ھذا الجزء األخي ين المشروع و الطبق رق ب امج الف  في برن
Arc Mapا رق مم ذا الف ون ھ دئين ال يعرف ستخدمين المبت الكثير من الم وعھم في ، ف سبب وق  ي

  . بعض المشاكل
  

شروع ف الم ي مل ات الت ماء الطبق شروع، أي أس ات الم ات عن مكون وي معلوم ف يحت و مل   ھ
ة أو صورة داخل المشروع ة عرض كل طبق ا أن . يحتويھا ھذا المشروع و كيفي ا يمكنن أي أنن

ل  شروع كمنتخي ف الم ان امل و ك ات" ل اب" محتوي فكت د ص اب توج ة أي كت ي بداي حة ، فف
اوين  المحتويات و اباألشكالبھا أسماء فصول الكتاب و عن ا الكت ا .  و الجداول التي يحتويھ أم

داخل  ا ب رأ م ا ونق لكي نعرف المعلومات الحقيقية في الكتاب فيجب أن نطالع فصول الكتاب ذاتھ
صول ن الف صل م ل ف ي . ك صول ھ ذه الف ات"ھ رف تفاصيل ". الطبق ارئ أن يع ستطيع أي ق أي

  الكتاب فقط من قراءة محتوياته أم أنه يجب أن يقرأ كل فصل من فصول الكتاب؟ معلومات 
  

و ملف الطبقة ا، فھ ة ذاتھ ة المرسومة داخل الطبق  ھو الملف الذي يحتوي تفاصيل المعالم المكاني
ديل والحذف  وم بالرسم و التع ه نق ذي بداخل خ... الملف ال إذا. ال ي ملف المشروع ف  حصلنا عل

اتسنعرف محتويا( ذا وإذا) ته وما به من طبق ا ھ ات التي يتكون منھ ات الطبق ي ملف  حصلنا عل
ات ذه الطبق اذا . المشروع سنري تفاصيل كل ملف من ھ م إذالكن م دينا ملف مشروع ول ان ل  ك

  :يكن لدينا ملفات الطبقات التي يتكون منھا ھذا المشروع
  

  
  

ا نعرف توجد أ)  من الشاشةاأليسرالجزء (في قائمة المحتويات  ات المشروع أي أنن سماء مكون
مھا  سوحة ضوئيا أس ن صورة مم ون م شروع يتك ذا الم ضا Makkah_States.tifأن ھ  وأي

وع المضلعات أسمھا  ات . Makkah_Statesطبقة من ن ذة البيان نالجزء (لكن في ناف  األيم
 حمر كما نالحظ وجود عالمة تعجب باللون األ. ال يوجد أي معلومات معروضة) من الشاشة
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امج .  أسم الصورة و الطبقةبجوار د عرف Arc Mapأس أن برن  من خالل ملف المشروع ق
وتر  ي الكمبي ات عل ذه الملف د ھ ان أو مجل شروع ومك ذا الم ات ھ ا (مكون دما حفظن  saveعن

ة(وبحث البرنامج عن ھذه الملفات ) المشروع في الخطوة السابقة صورة و الطبق ستطع ) ال م ي ول
ستطع عرض تفاصيل أن يعثر عليھم ا في المجلد المحدد علي الكمبيوتر، وبالتالي فالبرنامج ال ي

ا األصليالسبب ھنا أني قد نقلت ملفات الصورة و الطبقة من المجلد . الصورة و الطبقة ي لھم  إل
د  رمجل اتآخ د للملف ع الجدي رف الموق امج ال يع الي فبالبرن وتر، وبالت ي الكمبي ذه .  عل ل ھ ومث

ي المستخدمينبھا الكثير من المشكلة يقع  أن الطالب يرسلون ل ة ف  المبتدئين، وأحيانا في الجامع
شروعات  ات الم ات –ملف ات الطبق ة– دون ملف ارينھم العملي يم تم ي  !  لتقي ر ل الطبع ال تظھ وب

   .الطبقات
  

ار لحل ھذه المشكلة ة ونخت ة – نضغط بالماوس األيمن علي أسم الطبق  Data أمر – من القائم
  :إصالح مصدر البيانات Repair Data Sourceمر ثم أ

  
  

  :ثم نحدد اسم و مجلد الملف المطلوب

  
  

ستطيع عرضھما في Arc Mapو بعد أن عرف برنامج  ه ي صورة فأن  موقع ملفات الطبقة و ال
  :نافذة البيانات

 



   Arc GIS       الخرائط العامة باستخدام                           الفصل الثامن                                            
 _____________________________________________________________________ 

 

__________________________ ____________________________________  
 جمعة محمد داود. د                               م                              ٢٠١٢ –المدخل إلي الخرائط الرقمية 

 
٢٥٨

  خطوط ترقيم ال٢-٤-٨
  

ين ومن يعد ترقيم الخطوط أسھل من ترقيم المضلعات، فالخط المستقيم ھو ين نقطت  خط يصل ب
بسرعة، بينما إن كان الخط متعرجا فيجب ترقيم مجموعة من النقاط التي ) ترقيمه(السھل رسمه 

  . تحدد تفاصيل تعرجات ھذا الخط
  

ة ( جديد ونضيف Arc Mapنبدأ بفتح مشروع  ة  ) باستخدام أيقون ة الثاني الخريطة التعليمي
كل ( ا ) ٣-٨ش د تقويمھ يك (Rectifyبع ثال ول مھا م ضا ) R_Makkah_Roadsن أس وأي

سابق  زء ال ي الج شاؤھا ف ا بان ي قمن رق الت ة الط ضيف طبق ثال (سن مھا م يكن أس ول
Makkah_Roads .( نالحظ وجود خط تحت اسم الطبقة في قائمة المحتويات للداللة علي أن

  :ھذه الطبقة من نوع طبقات الخطوط
  

  
  

ة Start Editingنضغط أمر ) بقةالترقيم أو الرسم في الط(لبدء التعديل   في Editor من قائم
  :شريط أدوات التعديل
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ة " Create New Featureإنشاء معلم جديد "بالطبع سيكون أمر  شط من قائم ھو األمر الن
 ھو الظاھر أمام قائمة الھدف Makkah_Roads وستكون اسم طبقة الخطوط Taskالعملية 

Target)  طبقة سواھاإالفليس بالمشروع الحالي :( 
  

 
  

اللون  ا حدود المحافظات تظھر ب اللون األسود بينم صورة ھي التي ب ي ال نالحظ أن الطرق عل
  :األزرق

  

ر أول جزء من صورة الخريطة األصلية نستخدم أيقونة التكبير  ثال الجزء ( لتكبي يكن م ول

ا ي منھ شمالي الغرب م ) ال ة الرس تخدام أيقون رقيم باس دأ الت م نب اث رين  مثلم ي التم ا ف  فعلن
عند بداية أول طريق ثم نضع نقطة أخري ) بالماوس األيسر(السابق، ونبدأ في وضع أول نقطة 

ي الجزء المتعرج من الطريق  اط عل ضمانا (في نھاية الجزء المستقيم منه ثم مجموعة من النق
  ):لشف أو رسم نسخة طبق األصل من صورة الخريطة األصلية الممسوحة ضوئيا

  

  
  
ل  ) باستخدام أيقونة (حرك الخريطة قليال ألسفل ن د تفعي م نعي ذا الطريق ث اقي ھ حتى نري ب

م  ة الرس قأيقون ذا الطري م ھ ستكمل رس اوس .  ون ضغط الم ق ن ة الطري ي نھاي سروف  األي
  : الذي سيظھر اآلن باللون األزرق الفاتح عملية رسم ھذا الطريقإلتمامضغطتين متتاليتين 

  

  
  

ة رسم الطريق ) الجزء الجنوبي(ا الطريق في نھاية ھذ د بداي ق آخر، وعن يوجد تقاطع مع طري
د % ١٠٠ية الطريق الثاني بالضبط الصعب علي المستخدم وضع نقطة بدامن الثاني فسيكون  عن

امج . نھاية الطريق األول ذه Arc Mapيوجد أمر من أوامر الرسم في برن ام ھ ا بإتم سمح لن  ي
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ة صورة آلي ة ب ق األول عن: العملي ة الطري ين الطريقين(د نھاي اطع ب اوس ) نقطة التق ضغط الم ن
ار أمر  سدلة نخت يSnap To Feature"األيمن ومن القائمة المن ز إل ين أي القف م مع  " معل

ةEndpoint" ومنه نختار أمر ة " أي نقطة نھاي ع نقطة نھاي ي موق ز إل د القف ا نري ي أنن  بمعن
  :الطريق األول

  

 
  

 نقطة من الخط آخر قد قام بوضع أول نقطة للخط الجديد تماما في نفس موقع سنجد أن البرنامج
  :القديم

  

  
  

  :ثم نكمل ترقيم الخط الثاني حتى نھايته
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ا  سيطة يمكنن امبھذه الخطوات الب رقيم إتم ة الت ة الطرق في صورة الخريطة ) الرسم( عملي لكاف
  : تكتمل معالم الطبقة الجديدةحتىاألصلية 

  
  

لية وإذا  ة األص ورة الخريط ا ص ة (أخفين ي قائم مھا ف ام أس ودة أم ح الموج ة ص اء عالم بإلغ
  :فأن الطبقة ستكون كالتالي) المحتويات علي يمين الشاشة

  
   :save الحفظ خطوتيفي نھاية التمرين علينا عمل 

  
  :حفظ التعديل داخل الطبقة ثم إيقاف التعديل) أ(

               
  :حفظ المشروع) ب(
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   ترقيم النقاط٣-٤-٨
  

تم  يعد ترقيم النقاط أسھل و أسرع أنواع ترقيم المعالم الجغرافية، فالنقطة علي صورة الخريطة ي
  ). بمجرد ضغطة ماوس(تمثيلھا كنقطة أيضا في الطبقة 

  
د ونضيف Arc Mapنبدأ بفتح مشروع  ة ( جدي ة  )باستخدام أيقون ة الثالث  الخريطة التعليمي

كل ( د ) ٤-٨ش ا بع ثال  (Rectifyتقويمھ مھا م يكن أس ضا ) R_Makkah_Citiesول وأي
سابق  زء ال ي الج شاؤھا ف ا بان ي قمن اط الت ة النق ضيف طبق ثال (سن مھا م يكن أس ول

Makkah_Cities .( نالحظ وجود نقطة تحت اسم الطبقة في قائمة المحتويات للداللة علي أن
  :ھذه الطبقة من نوع طبقات النقاط

  

  
  

ة Start Editingنضغط أمر ) الترقيم أو الرسم في الطبقة(ل لبدء التعدي  في Editor من قائم
  :شريط أدوات التعديل

  

  
  

ة " Create New Featureإنشاء معلم جديد "بالطبع سيكون أمر  شط من قائم ھو األمر الن
ة الھدف Makkah_Cities وستكون اسم طبقة الخطوط Taskالعملية  ام قائم  ھو الظاھر أم

Target)  طبقة سواھاإالفليس بالمشروع الحالي :( 
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ر أول جزء من صورة الخريطة األصلية نستخدم أيقونة التكبير  ثال الجزء ( لتكبي يكن م ول

ا ي منھ شمالي الغرب م ) ال ة الرس تخدام أيقون رقيم باس دأ الت م نب رين ث ي التم ا ف ا فعلن  مثلم
ة في صورة الخريطة عند ) بالماوس األيسر(السابق، ونبدأ في وضع أول نقطة  ع أول مدين موق
ة  ذا.... ثم النقطة الثانية عند المدينة الثاني اط وھك ع النق رقيم جمي ي أن نكمل ت دن( إل لتكون ) الم

  :الطبقة في صورتھا النھائية

  
  

  
   :save الحفظ خطوتيوطبعا في نھاية التمرين يجب علينا عمل 

  
  :التعديلحفظ التعديل داخل الطبقة ثم إيقاف ) أ(

               
                                    ٢                                           ١   

  :حفظ المشروع) ب( 
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  فتح عدة طبقات في مشروع واحد ٥-٨
  

م  شاؤھمكل طبقة من الطبقات الثالثة التي ت ى – إن سابقة اآلن حت ارين ال  تغطي نفس – في التم
وي ) اإلداريةمنطقة مكة المكرمة  (األرضجغرافية من سطح المنطقة ال ة تحت وان كانت كل طبق

الم  ن المع دد م وع مح دن(ن رق و م ات و ط امج ). محافظ ا أن برن رف Arc Mapطالم  يع
  .  لكل طبقة فيمكنه فتح جميع الطبقات في مشروع واحد الحقيقيةاإلحداثيات

  
د ونضيف  تح مشروع جدي ة (نف تخدام أيقون ة المحافظات)  باس يس صورة  (طبق ة و ل الطبق

  :)الخريطة

  
  

رق  د أن الط رق، فنج ة الط ضيف طبق م ن وط(ث ضلعات ) الخط وق الم ضبط ف ت بال د وقع ق
  ):المحافظات(

  
  
دن إذا اط( أضفنا طبقة الم وق المضلعات ) النق د وقعت بالضبط ف ا ق سنجد أنھ و ) المحافظات(ف

  ):الخطوط(الطرق 
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ا ) خرائط الحاسوب(نية الخرائط الرقمية ھذه أھم مميزات تق شاءفنحن قد قمن ة ٣ بإن ات لثالث  ملف
الم،  ة المع ي خريطة إالخرائط مختلف ا في مشروع واحد لنحصل عل تحھم جميع ستطيع ف ا ن  أنن

ة ذه المنطق ة لھ الم الجغرافي واع المع ا . رقمية جديدة تضم كل أن دة – اآلن –أي يمكنن  طباعة ع
  :كاآلتياس رسم نريده خرائط جديدة بأي مقي

  
  خريطة لمحافظات مكة المكرمة .١
  خريطة لطرق مكة المكرمة .٢
  خريطة لمدن مكة المكرمة .٣
  خريطة لمحافظات و طرق مكة المكرمة .٤
  خريطة لمحافظات و مدن مكة المكرمة .٥
  خريطة لطرق و مدن مكة المكرمة .٦
  خريطة لمحافظات و طرق و مدن مكة المكرمة .٧

  
ق  ك عن طري تم ذل اءوي ار أو إخف ة إظھ ات( الطبق وب ) أو الطبق االمطل ي الخريطة إظھارھ  عل

ات " صح"بالتحكم في عالمة  ة المحتوي نالجزء (الموجودة أمام اسم كل طبقة في قائم  من األيم
  ):الشاشة

  
  :طبقة الطرق فنحصل علي خريطة تشمل كال من المحافظات و المدن فقطإذا أخفينا 

  

  
  

  : خريطة تشمل كال من المحافظات و الطرق فقطإذا أخفينا طبقة المدن فنحصل علي
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٢٦٦

   قاعدة البيانات غير المكانية٦-٨
  

ة حتى ات المكاني اه ھو البيان ا تناولن داثيات( ھذا الجزء من الفصل الحالي فكل م عاإلح )  و الموق
ة الم الجغرافي ة . للمع أن الخريط اب ف ذا الكت ن ھ ري م زء النظ ي الج ذكر ف بق ال ا س ن كم لك

ةمطبوعة كا( ا ) نت أو رقمي ة للظواھر آخرتحمل نوع ر المكاني ات غي ات وھي البيان  من البيان
اءمثل أسماء الشوارع و  دناألحي وجي و الم وين الجيول وع التك ة و ن وع الترب خ ....  ون دأ . ال نب

  .اآلن في معرفة كيفية التعامل مع البيانات غير المكانية للمعالم الجغرافية في أي طبقة
  

ام ة Arc Mapج يتعامل برن ة( مع الطبق املين) ملف الخريطة الرقمي لوبين متك جزء ) أ: (بأس
اه بالفعل في التمارين السابقة من رسم نيتعامل مع البيانات المكانية لمحتويات الطبقة وھو ما نفذ

ة) ب(للمعالم الجغرافية، ) ترقيم( ة للطبق الم الجغرافي ة للمع ر مكاني ات غي شاء . قاعدة بيان د إن عن
ة دة طبق امج ( جدي ات، ) Arc Catalogueفي برن ة تتكون من مجموعة من الملف أن الطبق ف

ات  د البيان وع قواع ن ن ة م ات للطبق ذه الملف د ھ ون أح زين أي data baseويك تم تخ ه ي  وفي
ات  داثيات(معلوم ة) بخالف اإلح ذه الطبق ق بھ ديل . تتعل ه و التع ن الوصول إلي ف يمك ذا المل ھ

 .  أو جدول البيانات غير المكانيةAttribute Tableباسم داخله من خالل ما يعرف 
  

ة  نفتح مشروع جديد و نضيف إليه طبقة محافظات مكة المكرمة، ونضع الماوس علي اسم الطبق
ار أمر ) الجزء األيمن من الشاشة(في قائمة المحتويات  اوس األيمن ونخت  Openونضغط الم
Attribute Tableمكانية لھذه الطبقة لفتح جدول البيانات غير ال:  

  

  
 

  :يتم فتح جدول البيانات غير المكانية للطبقة بالشكل التالي
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٢٦٧

  دول طور الج دد س ضلعات = ١٢= ع دد الم ة ع ذه الطبق ي ھ ومة ف دد ( المرس أي ع
  )المحافظات

  دة في الجدول٣يوجد د  FID, Shape, Id:  أعم امج عن شاھا البرن دة ين ذه األعم ، ھ
 . محاولة تغيير محتوي أي عمود منھمعدمفضل إنشاء الطبقة و من األ

  توجد أيقونةOptionsعدد من األوامر ومنھا يمكن تنفيذ  في أسفل يمين نافذة الجدول  
  

 غير المكانية و كل مضلع مرسوم البيانات بين كل سطر من سطور جدول عالقة مباشرةتوجد 
صغير الموجود  ضغطنا بالماوس علي إذا. في الطبقة سار أي سطر في المربع ال ي أقصي ي عل

ال في الجدول  اللون األزرق(الجدول فسنجد ھذا السطر أصبح مظل ضا وفي نفس الوقت ) ب وأي
  :أصبح المضلع المناظر لھذا السطر مظلال في نافذة البيانات

  

  
  

ضا ات : والعكس صحيح أي ذة البيان ي ناف ا أي مضلع ف م (إذا اخترن ار معل ة اختي تخدام أيقون باس

ل فأن  )  يتم تظلي ة وفي نفس اللحظة س ي الطبق الون األزرق عل ه ب ھذا المضلع سيتم تظليل
  :السطر المناظر له في جدول البيانات

  
  

  
  

ة ق بمضلعات الطبق ة معلومات تتعل ة أي ي . إذن يمكننا إضافة عمود جديد لھذا الجدول و كتاب عل
ا ي جدول البيان ا سبيل المثال نريد اآلن إضافة اسم كل محافظة إل ى يمكنن ة حت ر المكاني  –ت غي

ا  ا–الحق ماء المحافظات عليھ ر أس ة اظھ ة الخريط د طباع ة .  عن ضغط أيقون ن Optionsن  م
  :" إضافة عمودAdd Field"أسفل يمين الجدول ومن القائمة الجديدة نختار أمر 
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٢٦٨

  
  

  : إلنشاء العمود الجديد عناصر٣اآلن علينا تحديد 
  

١. Nameأسم العمود   
٢. Typeمود نوع الع 
٣. Field Propertiesخصائص العمود   

 

  
  
  :اسم العمود) أ(
  

  :كاآلتي اسم الطبقةنختاره بنفس مواصفات و معايير اختيار 
  

 ال يفضل استخدام األحرف العربية.  
  خانة١٣ال يزيد االسم عن   
  الخ..... مثل النقطة و الشرطة و النجمة والمسافة (ال يشمل االسم أي حروف خاصة( 
 طلخاصة يمكن من الحروف ا ة فق شرطة في  (underscore استخدام عالم ة ال عالم

اح –أسفل السطر وھي مفتاح  ي مفت وترshift مع الضغط عل اتيح الكمبي )  من لوحة مف
 Makkah_city: في حالة أن اسم العمود يتكون من مقطعين، مثال

  
  :نوع العمود) ب(
  

ارات أو ٦نجد نافذة بھا  فTypeإذا ضغطنا السھم األسود الصغير الموجود بجوار  واع ٦ خي  أن
 :للعمود لالختيار منھم
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٢٦٩

  

  
  

  . تعني الرقم الصحيح، أي الرقم الذي ليس له أية كسورIntegerكلمة 
   

  وع ام : Short Integerن سيطةلألرق ين  الصحيحة الب راوح ب +  و ٣٢٨٦٧-التي تت
٣٢٧٦٧. 

  نوعLong Integer : رةلألرقام راوح  الصحيحة الكبي ين التي تت +  و ٢١٤٧٤٨٣-ب
+٢١٤٧٤٨٣.  

  نوعFloat : ين ) لھا كسور عشرية (غير الصحيحةلألرقام ا ب راوح قيمتھ  –(والتي تت
  ).٣٨+ أس ١.٢(+و  )  ٣٨ أس٣.٤

  نوعDouble : ام ر الصحيحةلألرق ين  غي ا ب راوح قيمتھ )  ٣٠٨ أس ٢.٢ –(والتي تت
  ).٣٠٨+ أس ١.٨(+و  

  نوعText : مليست أرقا (النصوصلتخزين.(  
  نوعDate : التواريخلتخزين.  

  
  : لنوع العمود اختيارات٣  - وبكل بساطة - المستخدم المبتدئإذن لدي 
  short integerيختار : لألرقام الصحيحة بدون كسر .١
  floatيختار : لألرقام غير الصحيحة التي لھا كسور .٢
 textيختار : للنص .٣

  : العمودخصائص) ج(
  .مدة كما في األمثلة التاليةتختلف من نوع آلخر من أنواع األع

  
  :سنختار.  للعمود الجديد الذي نقوم بانشاؤه في طبقة المحافظات– مرة أخري –نعود 
  م ودNameأس ا ، أي  Mohafazat:  العم ا كتبناھ ات لكنن ة محافظ األحرفكلم  ب

ار أسماء  ا في اختي ر المرغوب بھ ة غي الحروف العربي ة ب االنجليزية عوضا عن الكتاب
دة، ة األعم ه كلم وم يترجم شترط أن نق ث ال ي ات" حي ي" محافظ ةإل ة االنجليزي .  اللغ

  .ويمكن للقارئ استخدام أي أسم يريده لھذا العمود
  نوعTypeسنختار :  العمودText ه أسماء المحافظات، أي ود سنكتب ب ذا العم  ألن ھ

  نصوص و ليست أرقام
 خصائص العمود :Length ات( طول وب) عدد خان ود المطل  حيث ٣٠ سنختار ،العم

   خانة٣٠أن أطول أسم ألي محافظة ال يزيد عن 
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٢٧٠

  
  

  : العمود الجديد لجدول البيانات غير المكانيةإضافة سيتم OKبعد الضغط علي 
  

 
 

ة معلومات(بالطبع فأن العمود الجديد سيكون فارغا  ه أي شاء ) ليس ب د إن ل الوضع عن ذا يماث وھ
وم  م نق ة ث تكون فارغ دة حيث س ة جدي م طبق ديل(نحن بالرس ا) التع ال . داخلھ ي إدخ دأ ف اآلن نب

ة  ر المكاني ات غي ات(البيان ماء المحافظ ر ) أس ات غي دول البيان ي ج د ف ود الجدي ذا العم ل ھ داخ
ديل . المكانية ل التع ستلزم أوال تفعي ان ي ة ك ي ملف الطبق ة إل ات مكاني  Startبما أن إدخال بيان

Editing يتطلب ھذه الخطوة أيضا فأن إدخال بيانات غير مكانية .  
  

  : Start Editing نختار أمر Editorمن شريط أدوات التعديل من قائمة 
  

  
  

ة  ضيف صورة الخريط ليةن وئيا (األص سوحة ض ى) المم اتحت ماء المحافظ ا أس رف منھ .  نع
ة  ي الطبق ه عل اظر ل ات ونعرف المضلع المن ذا (نختار أول سطر في جدول البيان د يختلف ھ ق

ي شخص المضلع من دأ شخص آخر إل ا ب ه كل شخص، فربم ام ب ذي ق رقيم ال ا لترتيب الت  طبق
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٢٧١

 بترقيم محافظة رابغ آخر في جدول البيانات بينما قام شخص األولبترقيم مضلع جدة فيكون ھو 
دين من اسم المحافظة إذا).  من الجدولاألولفتكون ھي السطر  م نكن متأك ذا ( ل ا ھ التي يمثلھ

ضلع ا ) الم ة اءإخففيمكنن اء( الطبق اتبإلغ ة المحتوي ي قائم مھا ف ام أس ة صح أم لنعرف )  عالم
طبع داخل العمود ( في الجدول Mohafazatأسمھا بالضبط ثم نقوم بكتابة ھذا االسم في عمود 

  ):يمكننا استخدام أحرف اللغة العربية دون قيد أو شرط
  

 
  

  :والسطر الثاني يكون كالتالي
  

  
  

  :سماء جميع المحافظاتوھكذا حتى نكمل إدخال أ
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٢٧٢

ي  ارة إل در اإلش ةتج صق إمكاني سخ و الل تخدام الن ن copy , paste اس ات م ال البيان  إلدخ
سخ . برنامج أخر يمكن ن ه أسماء المحافظات ف  اسم المحافظة copyمثال لو لدينا ملف اكسل ب

 . في العمود المقابل في جدول البيانات غير المكانيةpasteمن اإلكسل ثم لصق 
  

  :بالطبع ال بد من حفظ التعديل ثم إيقاف التعديل
  

               
  

                              ٢                              ١   
  

  :مثال آخر
الي  ة(مطلوب إدخال البيانات في الجدول الت ة المكرم ة مك سكان لمحافظات منطق داد ال ي ) أع إل

  :)قيم غير حقيقية للتدريب فقط (قة المحافظاتجدول البيانات غير المكانية لطب
  

 المحافظة  السكانعدد  المحافظة   السكانعدد

 مكة المكرمة ١٣٣٨٣٠٠ الجموم ٧٥٩٠٠

 جدة ٢٨٨٣٠٠٠ خليص ٤٩٩٠٠

 الطائف ٨٨٥٠٠٠ الكامل ١٨٥٠٠

 القنفذة ٢٤٠٩٠٠ رمةخال ٣٩٠٠٠

 الليث ١١٠٥٠٠ رنية ٤٤٢٠٠

 رابغ ٦٨٩٠٠  تربة ٤٢٨٠٠
  

 .  لكي نبدأ إدخال البياناتEditor من قائمة Start Editingتعديل نفعل ال
  

ة  ار أمر Optionsنبدأ من أيقون ات لنخت د، Add Field في جدول البيان ود جدي  إلضافة عم
  :Not Active أو غير فعال غير نشطلكننا نفاجأ أن ھذا األمر 
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٢٧٣

  
  

ديمكنال  أننا مازلنا في طور التعديل، وأثناء التعديل السبب اف .  إضافة عمود جدي ا إيق إذن علين
ديل  ود Stop Editingالتع رة أخري أمر إضافة عم م نجرب م ده Add Field أوال ث  فنج

  . أصبح نشطا
  

ونختار نوع العمود ) أو أي اسم أخر يختاره القارئ( Sokan :مثال Nameنختار أسم العمود 
Short Integerالطبع ان وھي  بما أن ھذا العمود سيحتوي أعداد السك دون ب ام صحيحة ب أرق

 ألن من الجدول السابق نجد أن أكبر ٧=  عدد خانات العمود الجديد Precisionكسر، ونختار 
 . عدد سكان ال يتجاوز السبعة خانات

  

  
  

دOKنضغط  ود الجدي ديل .  إلضافة العم دأ التع م نب ات Start Editingث دأ في إدخال بيان  ونب
اأعداد السكان لكل محافظ اظر لھ سابق . ة في السطر المن ال ال ا الوضع اآلن أسھل من المث طبع

دد سكان كل محافظة  سھل إدخال ع الي من ال ماء المحافظات وبالت وي أس ود يحت دينا عم ألن ل
  :منھم
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٢٧٤

 
 

  . كالمعتادStop Editing و نوقف التعديل Save Editsثم نحفظ التعديل 
  

   .ة وفي النھاية نحفظ المشروع نفسه من أيقون
  

  :بنفس الطريقة يمكن إضافة عمود جديد و إدخال أسماء المدن في طبقة النقاط
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٢٧٥

   إخراج الخريطة٧-٨
  

ات ) الطبقات( ملفات الخرائط الرقمية إنشاء كافة خطوات اآلن حتىأكملنا  سواء من حيث البيان
ورق . المكانية والبيانات غير المكانية ا لكن لطباعة الخرائط علي ال ياتھا التي إضافةيلزمن  أساس

  . تجعل القارئ يستفيد منھا بصورة علمية سليمة
  

امج األسفل األيسربالتدقيق في الجزء  ات نجد بعض Arc Map من شاشة برن م األيقون  التي ل
  :اآلن حتىنستخدمھا 

  

  
 

رقيم  ا بت ات حيث قمن الم المكان) رسم(في التمارين السابقة كنا داخل شاشة البيان ة في كل المع ي
ا سنطبعھا اآلن سنضغط أيقونة شاشة العرض أو اإلخراج . طبقة و كن ا ل ري الخريطة كم  لن

  :علي قطعة من الورق
  

  
  

مه  رض و أس شاشة الع اص ب ريط أدوات خ د ش ضا يوج ي Layoutأي شطا عل ن ن م يك ان ل  ف
اوس  أن نضغط الم ادة ب نالشاشة فيمكننا تنشيطه بالطريقة المعت ) رصاصي( في أي جزء األيم

  : البرنامج ومن القائمة المنسدلة نختار ھذا الشريطبأعلى األدواتمن منطقة شرائط 
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٢٧٦

  
  

  :فيظھر شريط أدوات شاشة العرض
 

  
  

ا تعمل  ات لكنھ ات شاشة البيان ل نفس وظائف أيقون شريط تماث ات ال أن أيقون ا ف طتقريب ي فق  عل
صغرھا  ا أو ت ات فتكبرھ ة عرض البيان خ..... شاش ون أي أ. ال ن تك شريط ل ذا ال ات ھ ن أيقون

  .نشطه في شاشة البيانات ألنھا خاصة فقط بشاشة العرض
  

  
  

اب  ذا الكت ن ھ زء النظري م ة الج ة يجب مراجع ائي للخريط راج النھ رح تفاصيل اإلخ ل ش قب
ليمةلمعرفة كيفية إخراج الخريطة في  ة س م صورة كارتوجرافي سھولة، فعل تم ب سيرھا ي  تجعل تف

  . في نفس الوقتعلم و فنم الكارتوجرافيا ھو الخرائط أو عل
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٢٧٧

  الخريطةإضافة عنوان  ١-٧-٨
  

ة  ضغط أيقون امج ن سية للبرن ة الرئي ن القائم ر "Insertإدراج "م ار أم ا نخت  Title" ومنھ
  :"عنوان

  

  
  

ثال نفيظھر لنا مربع حواري في شاشة العرض فنكتب داخله عنوان الخريطة المطلوب، وليك : م
  :ت منطقة مكة المكرمةمحافظا

  

 
  

ي الخريطة ثال منتصف أعل . بالماوس نحرك العنوان لنضعه في مكان مناسب علي الخريطة، م
اره أوال بالماوس  ال(أيضا يمكننا تغيير حجم و لون نص العنوان من خالل اختي م ) يصبح مظل ث

  :الضغط مرتين متتاليتين
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٢٧٨

  :ن العنوان لتغيير حجم و لوChange Symbolنضغط أيقونة 
  

 
  
  لخريطةإضافة اتجاه الشمال ل ٢-٧-٨
  

ة  امج نضغط أيقون سية للبرن ة الرئي ر "Insertإدراج "من القائم ار أم ا نخت  North" ومنھ
Arrow سھم الشمال":  

  

  
  

  :فتظھر قائمة بھا العديد من أنماط و أشكال سھم الشمال فنختار منھا
  

  
  

  .يطة فنقوم بتحريكه للمكان المطلوب يظھر السھم علي الخرOKوعند الضغط علي 
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٢٧٩

  الخريطةإضافة مقياس رسم  ٣-٧-٨
  

ة  امج نضغط أيقون سية للبرن ة الرئي ر "Insertإدراج "من القائم ار أم ا نخت  Scale" ومنھ
Bar ي م خط اس رس ر "مقي ابيScale Text" ، أو أم م كت اس رس زء ( " مقي ع للج أرج

  :)النظري للفرق بينھما
 

  
  

أن من المھم مالحظة أ ا بالفعل ف ا جغرافي م إرجاعھ د ت نه إن لم تكن صورة الخريطة األصلية ق
يكون  م س اس الرس أمقي ي خط ا الجغراف دود الخريطة و موقعھ ن يعرف ح امج ل د، فالبرن  إال بع

  .إتمام عملية اإلرجاع ومن ثم فسيكون قادرا علي عمل مقياس رسم صحيح
  

م الخطي  اس الرس ار مقي ة اختي اييس  تScale Barفي حال اط من مق دة أنم ا ع ذة بھ ظھر ناف
  :الرسم فنختار منھا النمط المطلوب

  
  

  : فنستطيع تغيير خصائص ھذا المقياسPropertiesإذا ضغطنا أيقونة 
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٢٨٠

صغير بجوار إلي) من درجات(إذا أردنا تغيير وحدات المقياس  سھم ال تح ال  أي وحدة أخري فنف
Division Unitsا ارات منھ دة اختي د ع اردة، :  فنج دم، بوصة، ي نتيمتر، ق ر، س ومتر، مت كيل

  :مثال نختار وحدات الكيلومتر. ميل، ميل بحري
  

  
  

ه OK فنعود للشاشة السابقة ونضغط OKثم نضغط   أيضا فيظھر المقياس علي الخريطة فنحرك
 .للمكان المطلوب) بالماوس(
  

  
  
  الخريطةإضافة مفتاح  ٤-٧-٨
  

امج نضغ سية للبرن ة من القائمة الرئي ار أمر "Insertإدراج "ط أيقون ا نخت  Legend" ومنھ
  :"مفتاح خريطة
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٢٨١

ات و صور األيسر: تتكون الشاشة من جزأين ردات المشروع من طبق خ ... به كافة أسماء مف ال
ا الجزء  نبينم اح الخريطةاأليم ي مفت ا سيظھر ف ردات م د .  يعرض مف الي يوج ال الح ي المث ف

الي ف ة و صورة وبالت ط، لكن بالمشروع طبق ة فق اح ھو الطبق ا سيظھر في المفت ا إذاأن م  أردن

 ثم نضغط السھم لليمين ) بالماوس( الصورة لتظھر أيضا في مفتاح الخريطة فنظللھا إضافة

  ثم نضغط السھم لليسار ) بالماوس( الطبقة في المفتاح فنظللھا إظھار أردنا عدم إذا أما
  

  
  

ضغط  م ن الي Nextث شاشة ال الت ر ال ضم فتظھ ي ت ة الت ة"تالي اح الخريط وان مفت ة " عن أو كلم
Legendدئينبعض .  وخصائص إظھار ھذا العنوان من لون و بنط و حجم ستخدمين المبت  الم

اح الخريطة Legendيتركون كلمة  ا ھي لتظھر في مفت ذا !  كم ر خطأوھ ا أن نغي ر، فإم  كبي
اح أو نحذفھا  با للمفت راه مناس وان ھذه الكلمة بأي عنوان آخر ن د وضع عن م نكن نري ا أن ل تمام

 : لمفتاح الخريطة

  
  

اح الخريطة(في المثال الحالي سنقوم بحذف ھذه الكلمة  م نضغط ) لن نضع عنوان لمفت  Nextث
سھم بجوار  التالي، فتظھر نافذة لخصائص إطار مفتاح الخريطة فيمكن تغيير سمك اإلطار من ال

ة  ة مفBorderكلم ون خلفي ر ل ن تغيي ا يمك ة  كم وار كلم سھم بج ن ال ة م اح الخريط ت
Background وأيضا تغيير ظالل المفتاح من السھم بجوار كلمة Drop Shadow : 
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٢٨٢

ضغط  ذلك Nextن ضغط Next وك م ن ة ث شاشة التالي ي ال ري ف رة أخ شاشة Finish م ي ال  ف
  :الثالثة ليتم إضافة مفتاح الخريطة فنحركه للمكان المطلوب علي الخريطة

 

  
  

ظ د نالح ز واح ي رم وي إال عل ة ال يحت اح الخريط ستطيل أزرق( أن مفت ل ) م ث أن ك حي
ى اآلن(المحافظات في المشروع أو التمرين الحالي  تظھر جميعھا بنفس اللون  صنفھا حت م ن ، )ل

ة فھ اح الخريط ي مفت ستطيل ف ذا الم ام ھ وب أم نص المكت ا ال ة وأم   Makkah_States كلم
  ).سنغيره فيما بعد(أسم الطبقة نفسھا يمثل وھو 

  
  الخريطة إحداثياتإضافة شبكة  ٥-٧-٨
  

ة إدراج  شبكة اإلحداثيات ھي العنصر الوحيد من أساسيات الخريطة الذي ال يتم إضافته من قائم
Insertات . ، لكن له طريقة خاصة ة المحتوي شاشة(في قائم سر من ال ة ) الجزء األي توجد كلم

Layersةاوس األيمن  بجوار عالمة صفراء، نضغط بالم ذه الكلم ي ھ ار خصائص عل م نخت  ث
Properties:  

  
  

 : أي شبكة اإلحداثياتGridمن النافذة الجديدة ندخل علي أيقونة 
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٢٨٣

 
  

  : أي شبكة جديدةNew النشطة ھي أيقونة الوحيدةنجد األيقونة 
  

  
 

 الجغرافية  لإلحداثياتGraticuleنوع :  أنواع من شبكة اإلحداثيات٣ اختيارات أو ٣ اآلننجد 
رة العرض( وع )خط الطول و دائ ة Measured Grid، ن داثيات المتري ل إحداثيات ( لإلح مث

UTM( اإلحداثيات التعليمية أو السياحية ،) اب لتفاصيل كل ذا الكت أرجع للجزء النظري من ھ
ي ). نوع من ھذه األنواع الثالثة ة عل ه في جزء المعاين إذا اخترنا أي نوع سيتم عرض نموذج ل

ذة ين الناف الي . يم شروع الح ث أن الم ة(حي ة المكرم ات مك اس ) محافظ ن األس ذه م م تنفي ت
 Next ثم نضغط Graticuleبإحداثيات جغرافية فسنختار شبكة اإلحداثيات من نوع 

  :أو التالي
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٢٨٤

  :  علي الخريطةكيفية رسم الشبكةفي الجزء العلوي نختار 
  شبكة خارجية علي أطراف الخريطة فقطLabels only   
  ة باإلضافة لوضع عالمات التقاطعات داخل الخريطة  Tick marksشبكة خارجي

and labels   
  شبكة كاملة تظھر علي كل الخريطةGraticule and labels .  

  
رة  ذة فنحدد الفت ر العرض(أما في الجزء األسفل من الناف ين خطوط الطول و دوائ ة ) ب المطلوب

  :لرسم شبكة اإلحداثيات
  

  
  

ة وسنحدد - في التمرين الحالي – مثال شبكة الخارجي وع ال ار ٣ سنختار ن رة إلظھ  درجات كفت
  :الشبكة في كال من خطوط الطول و دوائر العرض

  

  
  

ضغط  شبكة Nextن ة ل ات الفرعي د العالم شاشة تحدي ل ل داثيات فننتق ات  (اإلح الف العالم بخ
  : مباشرةNextأضغط ). الرئيسية لھا
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٢٨٥

م نضغط Finishاآلن نضغط   OK لالنتھاء من تحديد خصائص شبكة اإلحداثيات المطلوبة، ث
  :في النافذة التالية فتظھر شبكة اإلحداثيات علي الخريطة

  

  
 

يس من شريطك أدوات شاشة   (نستخدم أيقونة التكبير  من شريط أدوات شاشة العرض ول
  :لتكبير الجزء العلوي األيمن من الخريطة) البيانات

  

  
  

ا ومن إحداثيات أن بنط كتابة فنالحظ ره األفضل الشبكة صغير لحد م ى تكبي  يكون واضحا حت
ا د طباعتھ ي الخريطة عن بكة يلتغ. عل ن خصائص ش ر أي خصائص م داثياتي رة اإلح ود م  نع

اوس Layers كلمة إليأخري  ا نضغط الم ا تمام ات و فوقھ ة المحتوي ار األيمن في قائم  و نخت
  :Propertiesأمر 
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٢٨٦

نجد  وع س ن ن داثيات م بكة إح ال ش اك فع ةGraticuleاآلن أن ھن ن أيقون  Properties  وم
 :يمكننا تغيير أي خاصية من خصائص ھذه الشبكة

  

  
  

  :عدة اختياراتفي النافذة الجديدة 
  
من ) القيمة بين كل خطين طول أو دائرتي عرض علي الشبكة(تغيير خصائص فترة الشبكة ) أ(

  :لفترة أو اIntervalsخالل أمر 

  
  
 أو Linesمن خالل أمر ) إطار خارجي أم شبكة كاملة (تغيير خصائص عرض الشبكة ) ب(

  :خطوطال
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شبكة ) ج( اور ال صائص مح ر خ داثيات (تغيي ار اإلح ة إظھ ر ) كيفي الل أم ن خ  أو Axesم
  :محاورال

  
  
نط(تغيير خصائص كتابة محاور الشبكة ) د(  أو Labelsمن خالل أمر ) اللون و الحجم و الب

  :عنوانال

  
  

دھا  شاشة التي نري ذه ھي ال اوين شبكة اآلنھ ر حجم عن داثيات لكي نكب ة اإلح  Size، في خان
  :٦ بدال من ١٢نختار الحجم 
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ذة األصلية فنضغط OKثم نضغط  ود للناف داثيات OK ونع ة اإلح رة أخري، فنجد حجم كتاب  م
  :علي الشبكة قد تغير

  

  
  
  الخريطةط إضافة معلومات مسق ٦-٧-٨
  

اإاللم يتبق من أساسيات الخريطة  ستخدم بھ  المطبوعة األصليةمن الخريطة .  ذكر المسقط الم
وئيا ( سوحة ض ذه ) scannedالمم سقط ھ رف أن م نحن نع ارين ف ذه التم ا ھ دأنا بھ ي ب الت

 ھذه المعلومة إضافةعلينا ". ١٩٧٠عين العبد " ھو المرجع الوطني السعودي األساسيةالخريطة 
 من Insert إدراج من أمر Text نص إضافة من خالل كيتم ذل. لخريطة الحالية قبل طباعتھال

  :قائمة البرنامج الرئيسية

  
  

د : المرجع األفقي" نكتب داخله جملة) مثل مربع عنوان الخريطة(يظھر مربع حواري  عين العب
  .، ثم نحركه للمكان المطلوب علي الخريطة"١٩٧٠

  
  : تشمل جميع أساسياتھا المطلوبة– اآلن –بذلك تكون الخريطة 
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انإلظھار ة توجد طريقت الضغط ) ١: ( اسم كل محافظة علي الخريطة لفتح خصائص ھذه الطبق
ة ) ٢(علي اسم الطبقة، أو ) دوبل كليك(مرتين متتاليتين  الضغط بالماوس األيمن علي أسم الطبق

 :Propertiesواختيار أمر 

  
ة نض ذة خصائص الطبق ة األسماء في ناف سطر Labelsغط أيقون ات الموجودة بال  من األيقون

سھم  ضغط ال ى، ون وداألعل ة األس وار كلم صغير بج وب Text String ال نص المطل  أي ال
ضا Mohafazat ونختار عمود إظھاره ه أسماء المحافظات ونحدد أي ود الموجود ب  وھو العم

  :Okنوع البنط المطلوب و حجم النص و كذلك لونه ثم نضغط 
  

  
 

إذا ا ف ر اآلن نظرن ل أم اج تفعي ا نحت د، ألنن د ظھرت بع ماء المحافظات ق د أس ن نج  للخريطة فل
Label Features ي األيمن من القائمة المنسدلة عندما نضغط بالماوس األسماء إظھار أو  عل

  :أسم الطبقة

  
  

ار ال ل أمر اإلظھ ي الخريطة فھي تفعي بوضع (موجود أما الطريقة األسھل إلظھار األسماء عل
  :في نافذة األسماء ذاتھا) عالمة صح
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٢٩٠

  
  

ا  ي ھن ارتوجرافييتبق ن الك سير الف راءة و التف ھلة الق ة س ورة جميل ي ص ة ف راج الخريط  إلخ
ارئ صورة واضحة للق ا ب ي لھ وي الجغراف ار المحت ة وإظھ ب عناصر الخريط . وخاصة ترتي

  :تاليكمثال فقط يمكن تعديل الخريطة ليصبح شكلھا النھائي كال
  

  
  

ا باستخدام أمر  ة Print Previewقبل طباعة الخريطة فعال يمكن معاينتھ  في File من قائم
  :شريط األدوات الرئيسي للبرنامج

  
  

  :فنري الخريطة كاملة في حدود ورقة الطباعة
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  متصلة مباشرة بالكمبيوتر الحالي فيمكننا طباعة الخريطة من أمرprinterفان كان لدينا طابعة 

Print في قائمة File .  
  
ر أو بحث إن إما د وضع الخريطة داخل تقري ا نري ة أنن  لم يكن متوافرا جھاز طباعة أو في حال

  : صورةإلي Export Mapمثال فالحل يكون في تصدير الخريطة 
  

  
  

  :المطلوبة لھا) االمتداد(نحدد اسم الصورة و مجلد تخزينھا علي الكمبيوتر و أيضا الصيغة 
  

 
  
 .Save نضغط ثم
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   التاسعالفصل
  

  Arc GISالخرائط الموضوعية ببرنامج 
  

وع  Thematic Mapالخريطة الموضوعية  إبراز ن تم ب  أو الخريطة الخاصة ھي خريطة تھ
ة  اھرة جغرافي ع ظ دةو توزي ة  (واح وعأي للخريط م موض اء اس ا ج ن ھن د وم ي واح  أساس

وعي(ة فقط ، سواء كان التوزيع أو التصنيف لنوع الظاھر)الخريطة الموضوعية أو ) التوزيع الن
 sumbology) أو الترميز(تعد طرق استخدام الرموز ). التوزيع الكمي(لنوع و قيمة الظاھرة 

 ). تسمي أيضا خرائط التوزيعات(أھم الجوانب الفنية إلعداد الخريطة الموضوعية 
  

امج  ز Arc GISيقدم برن ة للترمي دة طرق مختلف شاء خرائط التوزيعات( ع م إن سواء ) ومن ث
وي(الترميز النوعي  ة) الفئ دة . أو الكمي أو باستخدام الرسوم البياني نقوم بع ذا الفصل س وفي ھ

  .تمرينات إلنشاء خرائط التوزيعات باستخدام الطبقات الثالثة التي تم إنشاؤھم في الفصل السابق
  

  
  

 Arc GISطرق الترميز في برنامج ) ١-٩(شكل 
  
   الترميز النوعي١-٩
  

وعيتوجد ثال ز الن زة مع : ثة أنواع من طرق الترمي ة ممي زة، باستخدام قيم ة ممي باستخدام قيم
وفي كل نوع يمكننا استخدام األلوان أو االكتفاء . إظھار قيم أخري، باستخدام نماذج ترميز معينة

  .باللون األسود مع تغيير نوع الرمز ذاته
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   الترميز النوعي باستخدام قيمة مميزة١-١-٩
  

ةنفتح مشر ع المحافظات . وع جديد و نضيف طبقة محافظات منطقة مكة المكرم نالحظ أن جمي
ضلعات( ز ) الم د تميي ون، أي ال يوج نفس الل ومة ب ز(مرس ة) ترمي ل محافظ اص لك تح . خ لف

ان د طريقت ة توج ذه الطبق اليتين ) ١: (خصائص ھ رتين متت ضغط م ك(ال ل كلي م ) دوب ي اس عل
 :Propertiesيمن علي أسم الطبقة واختيار أمر الضغط بالماوس األ) ٢(الطبقة، أو 

  

  
  

ز  ة الترمي ضغط أيقون ة ن ذة خصائص الطبق ي ناف ودة Sumbologyف ات الموج ن األيقون  م
ي Arc Mapنجد جميع أنواع التميز المتاحة في برنامج . بالسطر األعلى ة عل  موجودة في قائم

ة لھذه الطبقالحاليةيمين النافذة، وتكون طريقة الترميز  ذه القائم ة في ھ ال . ة ھي المظلل في المث
الي  ى اآلن(الح ة حت أي طريق ة ب ز الطبق م بترمي م نق ا ل ث أنن ي ) وحي ة ھ ة المظلل أن الطريق ف

Single symbol أو  (بنفس الرمز أي رمز واحد، بمعني أن جميع مضلعات الطبقة ستظھر
 ):نفس اللون

  

  
  

ة  ي أيقون ضغط عل وعي مCategoriesن ز الن ا  الترمي ستظھر لن ز ف رق الترمي ة ط ن قائم
ة  ار أول طريق وعي فنخت ة Unique valuesالطرق الثالثة المتاحة للترميز الن ز بقيم  الترمي

  :محددة
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ة( العمود Value Fieldتحدد أيقونة  ة الحالي ة للطبق ر المكاني ات غي ار ) من جدول البيان اختي
صغير . يالعمود المطلوب استخدامه للترميز النوعي أو الفئو ا األسودنضغط السھم ال  فتظھر لن

امج FID, Featureما عدا عمودي (قائمة بأسماء أعمدة الطبقة  ودان خاصين للبرن ا عم  وھم
ط ود ، )فق ا عم ة وھم ذه الطبق ودان بھ دينا عم الي ل ال الح ي المث ماء Mohafazatف  ألس

ود األول، Sokanالمحافظات وعمود  ار العم شاشة  لعدد سكان كل محافظة، نخت وفي أسفل ال
 ):قيم ھذا العمود( إضافة كل القيم Add all valuesنضغط أيقونة 

  

  
  

شاشة  ع المحافظات في ال ا ألسمائھم(تظھر جمي ة ) طبق ون محدد أو قيم تأخذ ل وكل محافظة س
 ):يمين أعلي النافذة( يمكن االختيار منھم Color Rampتوجد عدة طرق للتلوين . مميزة
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ز في ) محافظات(تلوين مضلعات  فيتم OKنضغط  الطبقة علي الخريطة، وتظھر طريقة الترمي
  :قائمة المحتويات أسفا اسم الطبقة

  

  
  

ري  رة أخ العودة م وين ب ة التل ر طريق ن تغيي ييمك ة إل صائص الطبق ذة خ رتين ( ناف أضغط م
  : من القائمةآخر color rampوأختر ) متتاليتين علي أسم الطبقة في قائمة المحتويات

  

  
  

  : فتظھر الخريطة باأللوان الجديدةOKنضغط 
  

 
  

وان  ة األل اللون األسود فقط فيوجد أحد أنظم  مخصص color rampأما إذا أردنا الخريطة ب
 ). الرمادي(لدرجات اللون األسود 
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ضھما  ن بع ريبتين م د ق ون واح ي ل ود درجت ة وج ي حال ي (ف ا عل ز بينھ ھال التميي ون س ن يك ل
ة المطبوع ر) ةالخريط ون آخ ي ل دھما إل ر أح يمكن تغيي ون : ف ي ل سر عل اوس األي ضغط بالم ن

  :المضلع المطلوب تغييره ضغطتين متتاليتين
  

  
  

سار  ي ي وان الموجودة عل ة األل ا من قائم ذا المضلع إم د لھ من النافذة الجديدة نختار اللون الجدي
  :شة من يمين الشاFill color من السھم الصغير بجوار كلمة أوالشاشة 

  

  
  

 : Okثم نضغط 
  

د ) بدون استخدام أية ألوان(في حالة أننا نريد استخدام طريقة التظليل  تم تحدي فممن الممكن أن ي
  :كاآلتي) محافظة(نوع التظليل المطلوب لكل مضلع 

  
  :ضغطتين متتاليتين) مثال محافظة الجموم(نضغط علي المضلع المطلوب 
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سار الناف(من قائمة الرموز  ي ي ثال  ) ذةعل ار م ي أن نصل لرموز الظالل ونخت زل لألسفل إل نن
  :أول نوع تظليل

  

  
  

 :، فنجد أن رمز محافظة الجموم قد تغير من األلوان إلي تظليلOKثم نضغط 
  

  
  

  : تظھر محافظة الجموم علي الخريطة بنوع الظالل الذي تم اختيارهOKفإذا ضغطنا 
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ع ا وز جمي ر رم ة يمكن تغي ذه الطريق ون ) المحافظات(لمضلعات بھ ة لكي تك ي ظالل مختلف إل
  .الخريطة كلھا باألبيض و األسود فقط

ات اآلن أردنا إذا ذه الخريطة فنتحول من شاشة البيان ي طباعة ھ  اإلخراج شاشة العرض أو إل

امجبالضغط علي أيقونة  ة .   في أسفل يسار شاشة البرن ل طريق اح الخريطة يمث نجد أن مفت
ي ز الت ي الترمي وي الجغراف ي المحت ه يغط ة أن را بدرج اح كبي م المفت ن حج ذھا، لك ا بتنفي  قمن
  :للخريطة ذاتھا

  

  
  

ار  سر(نخت اوس األي صه ) بالم ار خصائ اليتين إلظھ ضغط ضغطتين متت اح الخريطة ون أو (مفت
ار  م نخت دة ث سر ضغط واح اوس األي سدلةPropertiesنضغط بالم ة المن د أن ).  من القائم نج

ة الو ة المحافظات الطبق ر اآلن ھي طبق ي تظھ دة الت الي(حي شروع الح ي الم واھا ف د س ) ال يوج
 : لعرض تفاصيل إظھار الترميزStyleفندخل أيقونة 
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 :Propertiesنضغط أيقونة خصائص 
  

  
ة  ي عالم ضغط عل دة ن ذة الجدي ي الناف وار " صح"ف ودة بح  Show Layer Nameالموج

اء اح الخرإلخف ة من مفت م الطبق ي الخريطة (يطة  اس ة عل م الطبق ور اس ي ظھ ر المنطق فمن غي
ة ) المطبوعة ي عالم ضا نضغط عل اء Show Headingالموجودة بجوار " صح"وأي  إلخف

ي  ث تبق ة بحي اح الخريط ن مفت ود م م العم طأس ة فق وار " صح" عالم ودة بج  Showالموج
Labels يأسماء المحافظات في المثال الحال( قيم عمود الترميز إلظھار:( 

  

  
  

ة  ضغط اآلن أيقون ة Label Symbolن ودة تحت كلم رف Show Label الموج ي نع  لك
ساوي . خصائص األسماء التي ستظھر في مفتاح الخريطة ة ي نط الكتاب  وھو ١٠نجد أن حجم ب

  : مثال لكي يكون واضحا و مقروءا علي الخريطة المطبوعة١٢حجم صغير نسبيا فنغيره إلي 
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سابق شاشة ال ود لل ضغط نع ضا OKة فن ري، وأي رة أخ ا OK م ر لن ة لتظھ شاشة التالي ي ال  ف
  :اإلخراج في نافذة اآلنالخريطة 

  

  
ر وضوحا  د  (اآلنأصبح مفتاح الخريطة أكث ربع ةتكبي نط الكتاب ضا إال)  ب ه أي ه و مكان  أن حجم

  :نعود مرة أخري لخصائص المفتاح. غير مناسبين
  

  
  

ة  وار كلم ن Columnبج رقم م ر ال ي ١ نغي ي ٢ إل ر عل ة تظھ اح الخريط وز مفت ، أي أن رم
  : فتصبح الخريطةOKعمودين متجاورين بدال من عمود واحد، ثم نضغط 

  

 
  

  : الخريطة علي سبيل المثالإطارليقع داخل ) بالماوس(ثم نقوم بتحريك مفتاح الخريطة 
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ري ) س نافذة البياناتولي( تكبير نافذة العرض بالتدقيق في مفتاح الخريطة باستخدام أيقونة  ن
ة all other valuesوجود أول رمز و بجواره كلمة  ، بمعني أن ھناك رمز محدد لتوضيح أي

ة إذا. مضلعات أخري غير موجودة في مفتاح الخريطة ذه الكلم  دققنا النظر فنجد ھذا الرمز و ھ
  . موجودين أيضا في قائمة المحتويات أسفل اسم الطبقة

  

  
  

راز يريد - ربما في حالة معينة – يفترض أن المستخدم Arc Mapبرنامج السبب أن   رموز إب
ا، آخرمحددة أو مختلفة تظھر في مفتاح الخريطة بينما توجد عدة مضلعات تأخذ رمز  م جميع  لھ

رين  ذا التم ي ھ ا ف و أردن ثال ل ارم ل المحافظات إظھ ا ك ون بينم ط بل ة فق ة المكرم ة مك  محافظ
ل محافظة  ستأخذ لون أبيض ففياألخرى  ھذا الحالة سيظھر في مفتاح الخريطة رمز واحد يمث

 all other ستأخذ رمز أبيض وسيكون أمامھا كلمة األخرى المحافظاتمكة المكرمة بينما كل 
values لكن في مثالنا الحالي فأننا قد أعطينا رمز محدد لكل محافظة . األخرى أي جميع القيم

ة  ن محافظات المنطق ةم اح  وبالاإلداري ي مفت ل ف ر ممث د أي محافظة أو مضلع غي الي ال يوج ت
أن all other values رمز إزالةالخريطة، ولذلك فمن المنطقي  ك ب  من مفتاح الخريطة، وذل

 عالمة إزالةثم ) ضغطتين متتاليتين علي اسم الطبقة في قائمة المحتويات(نفتح خصائص الطبقة 
 :all other valuesالموجود أمام كلمة " صح"
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ز  ة و رم اح الخريطة all other valuesاآلن اختفت كلم ن مفت ات و م ة المحتوي ن قائم  م
  :أيضا

  

  
  

ثال(أيضا يمكننا تمييز مضلع معين  ه) ألھميته م ي بإعطائ ورا عل زا و ظھ ر تمي  رمز محدد أكث
ثال ) ضاللون األبي( رمزا مختلفا بإعطائھا أردنا تمييز محافظة مكة المكرمة إن مثال. الخريطة م

ادة سمك الخط الخارجي للمضلع اليتين . مع زي ة و نضغط ضغطتين متت تح خصائص الطبق نف
  :علي مضلع مكة المكرمة

  

  
  

ارغ  ار رمز المضلع الف ون Hollowنخت ار ل م نخت ون Outline Color اإلطار ث  ليكون الل
 :OK، ثم نضغط ٣ يساوي Outline Width اإلطارونجعل سمك ) مثال (األحمر

  

  
  

  :فتصبح محافظة مكة المكرمة علي الخريطة
  



   Arc GIS الخرائط الموضوعية باستخدام                           الفصل التاسع                                           
 _____________________________________________________________________ 

 

_____________________________ _________________________________  
 جمعة محمد داود. د                               م                              ٢٠١٢ –المدخل إلي الخرائط الرقمية 

 
٣٠٣

  
  

  . في الخطوة األخيرةنحفظ المشروع 
  
   مع إظھار قيم أخري الترميز النوعي باستخدام قيمة مميزة٢-١-٩
  

ة  ه بوجود إمكاني ھذا النوع من الترميز النوعي يشبه بدرجة كبيرة النوع السابق إال أنه يتميز عن
ادة عمل . في مفتاح الخريطة)  جدول البياناتأعمدة أخري من(لعرض قيم أخري  مثال يمكن إع

اح الخريطة . الترميز في المثال السابق مع ظھور عدد سكان كل محافظة بجوار أسمھا في مفت
ين Arc Mapيمكن لبرنامج  ودين( استخدام قيمة واحدة أو قيمت  - بحد أقصي –إضافيين ) عم

  .في مفتاح الخريطة في ھذا النوع من الترميز
  

سميته نفتح المشروع السابق ثم  د ت دsave asنعي ه اآلن من  ( باسم جدي وم ب ا نق ى نجعل م حت
 ). خطوات ال تؤثر علي شكل الخريطة أو المشروع السابق

  

  
  

 Unique نختار طريقة Symbologyنفتح خصائص طبقة المحافظات وفي أيقونة الترميز 
values, many fieldsقيم أخري أي قيمة مميزة مع إظھار : 
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ة ( أعمدة ٣ الختيار Value fields سطور تحت كلمة ٣توجد  ر المكاني ات غي من جدول البيان
ي أن يكون إلظھارھم) للطبقة الحالية ار  في مفتاح الخريطة عل ذ األساسي ھو األولاالختي  لتنفي

اح الخراآلخرينالترميز بينما يكون االختيارين  سطر . يطة ھما الذين تظھر قيمھما في مفت في ال
ار ) الذي يحتوي أسماء المحافظات في المثال الحالي (Mohafazat نختار عمود األول م نخت ث

  ):الذي يحتوي عدد سكان كل محافظة (Sokanفي السطر الثاني عمود 
  

  
  

  OK في أسفل يسار النافذة ثم نضغط Add All Valuesنضغط 
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وب بجواره أسمه و عدد ) محافظة(كل مضلع نجد أن ) يسار الشاشة(في قائمة المحتويات  مكت
  . سكانه، وھذا ھو ما يظھر أيضا في مفتاح الخريطة

  
تح مشروع سابق  ا بف م (بما أننا في بداية التمرين الحالي قد قمن ادةث سميتهإع ر )  ت فيجب أن نغي

دة  ة الجدي وان الخريط ثال(عن صبح م ة: لي ة المكرم ة مك ات منطق كان محافظ وم ) س ضا نق وأي
  : يكون مناسبا في حجمه للخريطةحتىتصغير مفتاح الخريطة الجديد ب

  
  :نضغط ضغطتين متتاليتين علي عنوان الخريطة ثم نقوم بتغيير النص

  
  

ه ) شكل(أيضا يمكن تغيير نوع  ىاتجاه الشمال طالما يتوافر بالبرنامج عدة أشكال من  يكون وحت
وم  م ، نضغطبإعدادھاھناك تنوع في الخرائط التي نق اليتين ث ه ضغطتين متت ة  علي نضغط أيقون

North Arrow Style:   
  

  
  

  :و نختار شكل آخر من أشكال سھم الشمال
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  :لتصبح الخريطة الجديدة كالتالي
  

  
 

  . في الخطوة األخيرةنحفظ المشروع 
  
  نماذج محددة الترميز النوعي باستخدام ٣-١-٩
  

 تعتمد علي تطبيق Arc Mapفي برنامج )  الفئويأو(الطريقة الثالثة من طرق الترميز النوعي 
ستخدم ، وھي طريقة Match to symbols in a styleنماذج محددة للترميز  تناسب الم

  . المتقدم وليس المستخدم المبتدئ
  

ال  بيل المث ي س ات إذاعل دينا مجموعة من الطبق ان ل ة ك ات ( الخصائص المتماثل دة طبق ثال ع م
سعوديةاريةإدتمثل محافظات كل منطقة  ة ال ة العربي اطق المملك ا بتصميم أسلوب )  من من وقمن

د ) ألوان محددة أو تظليل بطريقة معينة(معين في الترميز  ات، وال نري ذه الطبق ألول طبقة من ھ
ة. األخرىأن نكرر كل خطوات الترميز ھذه عند فتح كل طبقة من الطبقات  ذه الحال وم في ھ  نق

ذا الملف رميز في ملفتبتخزين طريقة ال وم باستدعاء ھ ة نق ة الثاني تح الطبق خصائص ( وعند ف
  :لكي يتم تنفيذه مباشرة علي الطبقة الثانية) األوليترميز الطبقة 

  

  
  .يمكن للقارئ أن يجرب ھذه الطريقة بنفسه إن أراد
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   الترميز الكمي٢-٩
  

د  امج ٤توج دمھا برن ة يق رق مختلف ي Arc Map ط ع الكم يم( للتوزي ل ق اھرات ل) لتمثي لظ
  :الجغرافية
 التدرج اللوني  
 التدرج في مقاسات الرموز  
 مناسبة حجم الرمز للقيمة  
 التمثيل الكمي بالنقط  

  
سابق  ة المحافظات(نفتح المشروع ال سميته ) طبق د ت دsave asونعي ي .  باسم جدي نضغط عل
ات  ة المحافظ م طبق ات(أس ة المحتوي ي قائم م نض) ف صھا ث تح خصائ اليتين لف غط ضغطتين متت

 : Quantitiesالتوزيع الكمي ) نضغط( ومنھا نختار Symbologyأيقونة الترميز 
  

  
  
   طريقة التدرج اللوني١-٢-٩
  

وني  درج الل ة الت يم الظاھرة Graduated Colorsتعتمد طريق سيم ق ي تق ع الكمي عل  للتوزي
نھم ة م ين لكل فئ ون مع رين الحالي . إلي مجموعة فئات وتخصيص ل ثال في التم حافظات م(فم

ة ة المكرم ة مك ود ) منطق دينا عم ة Sokanل ر المكاني ات غي دول البيان  Attribute داخل ج
Tableع .  لھذه الطبقة يحتوي قيم عدد سكان كل محافظة سابق استخدمنا التوزي رين ال في التم
وعي  وي(الن ا )الفئ ينتج لن ردة وس ة مف ود كقيم ذا العم ة من ھ امج مع كل قيم  حيث تعامل البرن
 فأن برنامج الكميبينما في التوزيع .  لون مختلف لتمثيل سكان المنطقة١٣ توزيعات بھا خريطة

Arc Map سنحدد (ويستطيع تقسيمه إلي فئات ) عدد السكان( سيتعامل إحصائيا مع ھذا العمود
  . بلون محدد) عدة محافظات منقاريين في عدد السكان(وبالتالي سيمثل كل فئة ) نحن عددھم

  
ذة ا ن ناف ر م ار أم ع نخت ونيGraduated colorsلتوزي درج الل صغير  للت سھم ال ن ال  وم

ة  ة Valueاألسود بجوار كلم ود أو القيم ار عم دد  (Sokan نخت يم ع وي ق ذي يحت ود ال العم
  ):سكان كل محافظة
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سمين ) أعداد السكان(بمجرد اختيار عمود التقسيم سيقوم البرنامج بإظھار قيم ھذا العمود  يمق  إل
ين  فئا٥ راوح ب ي ١٨٥٠٠ت، فمثال الفئة األولي ستكون عدد سكانھا يت ا ٤٩٩٠٠ إل سمة، بينم  ن

  .  نسمة، وھكذا١١٠٥٠٠ إلي ٤٩٩٠١الفئة الثانية سيتراوح عدد السكان بھا من 
  

ضغطون  امج في ارات البرن ون باختي ستعجلون ويقبل دئين ي ستخدمين المبت ن الم ر م  OKكثي
سيمات ذه التق امج مباشرة، مع أن كل ھ ستخدم Arc Map مجرد مقترحات من برن  ويمكن للم

صغير األسودفمثال يمكننا تغيير عدد فئات التقسيم من خالل السھم . تغيير أيا منھا بكل بساطة  ال
ة  ود بجوار كلم م Classesالموج ات وجعلھ ارئ ٣ أو الفئ ي ق سيكون أسھل عل ط، ف ات فق  فئ

ة  الي –الخريط ال الح ي المث رف المحا– ف طة  أن يع ات متوس سكان و المحافظ ة ال ات قليل فظ
ادة ).  فئات فقط٣أي (السكان و المحافظات كثيرة السكان  بينما ربما في تطبيقات أخري نريد زي

ي غير مجبر مثال، لذلك فالمستخدم ٧عدد الفئات إلي  سمة إل  ٥ أن يرسم جميع الخرائط وھي مق
ات من  ( البرنامجيقترحفئات كما  ل عدد فئ ي ١البرنامج يقب ة٣٢ إل ر . ) فئ ا تغيي ا يمكنن ا أنن كم

ى كما سبق أن فعلنا في التمارين السابقة color Rampنمط األلوان  وان الخريطة حت  تكون أل
  . معبرة ومتجانسة ومريحة لعين القارئ أيضا

  

  
  

  : آخرColor Ramp وسنختار نمط ألوان ٣سنغير عدد الفئات إلي 
  

  
  
ونOK نضغط ثم ة متدرجة الل ا  لنري خريطة التوزيعات الكمي اللون ٩، ونجد بھ  محافظات ب

الطائف و ( ، بينما توجد محافظتين فقط ٢٤٠٩٠٠ و ١٨٥٠٠األخضر يتراوح عدد سكانھا بين 
ة ة المكرم ين ) مك كانھما ب دد س راوح ع اللون األزرق ويت ر ١٣٣٨٣٠٠ و ٢٤٠٩٠١ب  وتظھ

  :األحمر محافظة جدة بمفردھا باللون
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ثال  امج؟ م ة للبرن ذه المھم رك ھ دال من أن نت سيم ب لكن أليس من األسھل أن نحدد نحن فئات التق
ل من  سكان األق ة ال ين ٥٠٠،٠٠٠نريد أن تكون الفئة األولي ھي فئ سكان ب ة لل ة الثاني ا الفئ  بينم

ون٥٠٠،٠٠٠ ر من ملي سكان األكث ة لل ذا أفضل ل.  و مليون والفئة الثالث يس ھ سير أل راءة و تف ق
  . الخريطة بسھولة؟

  
  :Classify ونضغط علي أيقونة التصنيف Symbologyنعود مرة أخري لنافذة الترميز 

  

  
  

ة  يم تحت أيقون ات أو الق دة طرق لتصنيف البيان إذا، Methodنجد أن البرنامج يقدم ع ا ف  فتحن
دوي نجد منھم طريقة الت)  الصغيراألسودمن السھم (قائمة طرق التصنيف   Manualصنيف الي

ي إحصائيات . التي تتيح للمستخدم أن يحدد بنفسه قيم فئات التصنيف أيضا تحتوي ھذه النافذة عل
وي  Classification Statisticsالتصنيف  ري أناأليمنفي الجزء العل يم :  حيث ن عدد الق

ات( دد المحفظ ساوي Count) ع ة ٨ ي ل قيم كان(، وأن أق دد س ل ع ساويMinimum) أق   ي
ة ١٨٥٠٠ ر قيم كان(، وأن أكب دد س ر ع ساوي ) أكب وع ٢٨٨٣٠٠٠ي وع (، وأن المجم مجم
سكان ساوي ) ال ساوي Sumي ط ٥٧٩٦٩٠٠ ي سكان(، وأن المتوس دد ال ط ع  Mean) متوس
 . ٤٨٣٠٧٥يساوي 
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ة طرق التصنيف Manualنختار طريقة التصنيف اليدوي  ة Method من قائم م تحت كلم  ث
Break Values يم د( ق ا ) ودأو ح دھم وھم ي نري يم الت صنيف نكتب الق ات الت  ٥٠٠،٠٠٠فئ

رقم الثالث )آخر الفئة الثانية(و مليون ) آخر الفئة األولي( ا سنترك ال ا ھو ٢٨٨٣٠٠٠، بينم  كم
 : حيث أنه يساوي أكبر عدد سكان وھو آخر الفئة الثالثة

  

  
  

  :يطة بشكلھا الجديد في الشاشة الحالية و الشاشة التالية لھا حتى نري الخرOKنضغط 
  

  
 

ات ة فئ ين بثالث بحوا ممثل سكان أص ي: أي أن ال ن األول ي  (١٨٥٠٠ م كان فعل دد س ل ع أق
ات ي) للمحافظ ن ٥٠٠،٠٠٠ إل ة م سمة، والثاني ي ٥٠٠،٠٠١ ن ن إل ة م سمة، والثالث ون ن  ملي

  ).أكبر عدد سكان فعلي للمحافظات( نسمة ٢،٨٨٣،٠٠٠ إلي ١،٠٠٠،٠٠١



   Arc GIS الخرائط الموضوعية باستخدام                           الفصل التاسع                                           
 _____________________________________________________________________ 

 

_____________________________ _________________________________  
 جمعة محمد داود. د                               م                              ٢٠١٢ –المدخل إلي الخرائط الرقمية 

 
٣١١

 تغيير طريقة عرض مفتاح الخريطة ليكون أسھل في التعبير عن عدد - ناإن أرد –أيضا يمكننا 
ة  ا جمل ي يمكن أن نكتب بجوارھ ون"السكان، فمثال الفئة األول ل من نصف ملي ا نكتب " أق بينم

ون"أمام الفئة الثانية جملة  ي ملي ون إل ة " من نصف ملي ة جمل ة الثالث ام الفئ ر من "ونكتب أم أكب
ون ذة ا". ملي ود لناف ز نع ود Symbologyلترمي ت عم و تح و مكتب ا ھ ر م ري ونغي رة أخ  م

Labels الحظ أن عمود ( أي ما يظھر علي الخريطةRangeأو المدى ال يمكن تغييره :(  
  

 
  : لنري الوضع الجديد لمفتاح الخريطةOKنضغط 

  

  
  
   طريقة التدرج في مقاسات الرموز٢-٢-٩
  

ي ت درج في مقاسات الرموز عل ات باستخدام نفس الرمز وان تعتمد طريقة الت ات البيان ل فئ مثي
  . ألخرىكان سيتدرج في الحجم من فئة 

  
ة المحافظات(نفتح نافذة خصائص الطبقة  ع ) طبق واع التوزي شاشة(ومن أن سار ال ) في أقصي ي

ي  ع الكم ار التوزي ة Quantitiesنخت ار طريق ا نخت وز  ومنھ ات الرم ي مقاس درج ف الت
Graduated symbols .  

  
ة بجو يم Valueار كلم ات أو الق دة جدول البيان ة أعم صغير األسود ومن قائم سھم ال  نضغط ال

سكان  ود ال ار عم ة نخت ر المكاني دد Sokanغي ضا نح صنيف، أي ات الت دد فئ ة ع وار كلم  بج
Classes)  اللون األخضر ).  فئات مؤقتا٥سنتركھا دائرة ب ار رمز ال د أخت امج ق نجد أن البرن

ة التوزي ام عملي ة إلتم ا (ع الحالي ريمكنن ة تغيي ي أيقون ضغط عل ز بال ذا الرم ون ھ كل و ل  ش
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Template ( دئي د مب امج بتحدي ام البرن ضا ق درج من Symbol Sizeلحجم الرمز وأي  ليت
 ). يمكننا تغيير ھذه القيم إن أردنا( ألكبر فئة ١٨ ألصغر فئة إلي الحجم ٤الحجم 

  

  
  

  : لرؤية الخريطة الجديدةOK طنضغ
  

  
  
ز يمك ة الترمي ة و عدد (ن تغيير أي عنصر من عناصر طريق ون الخلفي ه و ل شكل الرمز و لون

امج ) الفئات وحجم الرموز المستخدمة ه برن دأ ب ا يب ز، فم ذة الترمي فقط  ھو Arc Mapمن ناف
  . مقترحات للمستخدم وليس خيارات إجبارية

  
  :اصر الترميز عناصر من عن٥علي سبيل المثال الشاشة التالية بھا تغيير في 
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  :ينتج عنھا خريطة مختلفة كالتالي
  

 
  

   طريقة مناسبة حجم الرمز للقيمة٣-٢-٩
  

ة  ذه الطريق ف ھ م(تختل ي المتناسب الحج ع الكم ات ) التوزي يم فئ ي أن ق سابقة ف ة ال عن الطريق
  . التصنيف ستكون متدرجة في القيمة

  
ة المحافظات(نفتح نافذة خصائص الطبقة  واع) طبق ع ومن أن شاشة( التوزي سار ال ) في أقصي ي

ي  ع الكم ار التوزي ة Quantitiesنخت ار طريق ا نخت م ومنھ ب الحج ع المتناس  التوزي
Proportional symbols .  

  
ة  ات Valueبجوار كلم دة جدول البيان ة أعم صغير األسود ومن قائم سھم ال يم نضغط ال  أو الق

سكان  ود ال ار عم ة نخت ر المكاني دد فSokanغي ضا ع صنيف ، أي ات الت  Number ofئ
symbols to display in the legend ونحدد حجم أصغر رمز ،Min Value وحجم 

  ). يمكننا تغيير ھذه القيم إن أردنا (Background ولون الخلفية Max Valueأكبر رمز 
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  :OKنضغط 

  
  

ة ٣ إلينجد البرنامج قد قسم قيم سكان المحافظات  ل الفئ ات تمث ي فئ ا ١٠,٠٠٠ األول سمة بينم  ن
د ( نسمة ١،٠٠٠،٠٠٠ نسمة والفئة الثالثة تمثل ١٠٠،٠٠٠الفئة الثانية تمثل  قيم آسية بحيث يزي

  ). أس كل فئة بمقدار الواحد عن أس الفئة السابقة
  

رة أخري ز :م ة الترمي ر أي عنصر من عناصر طريق ون ( يمكن تغيي ه و ل ز و لون شكل الرم
ستخدمةالخلفية و عدد الفئات وحجم الرم امج ) وز الم ه برن دأ ب ا يب ز، فم ذة الترمي  Arcمن ناف

Map فقط مقترحات للمستخدم وليس خيارات إجبارية ھو .  
  

  : عناصر من عناصر الترميز٣علي سبيل المثال الشاشة التالية بھا تغيير في 
  

  
 

  :ينتج عنھا خريطة مختلفة كالتالي
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   طريقة التمثيل الكمي بالنقط٤-٢-٩
 

ات تعتمد  يم البيان ه نقطة واحدة من ق ا تمثل ة لم د قيم ي تحدي ود(طريقة التمثيل النقطي عل ) العم
ة  ل كل قيم ة لتمثي اط الالزم سكان(المطلوب تمثيلھا، ومن ثم يمكن حساب عدد النق كل ) عدد ال

ضا ). محافظة(مضلع  ة، وأي ة النقطي ة الكثاف اط أو طريق ة النق ة بطريق ذه الطريق سمي ھ ذلك فت ل
  .لخرائط الناتجة باسم خرائط النقاط أو خرائط الكثافةتسمي ا

  
ة المحافظات(نفتح نافذة خصائص الطبقة  ع ) طبق واع التوزي شاشة(ومن أن سار ال ) في أقصي ي

  . Dot density كثافة النقاط ومنھا نختار طريقة Quantitiesنختار التوزيع الكمي 
  

ة، ونجد  نجد ق"Field Selectionاختيار العمود "تحت كلمة  ة الحالي ائمة بأسماء أعمدة الطبق
 ألنھما العمودين الوحيدين الذين يحتويان أرقام، بينما ال يظھر عمود ID, Sokanفقط عمودي 

Mohafazat وي نص ه يحت ات( ألن ماء المحافظ الطبع) أس ي ب ل الكم صلح للتمثي ي ال ت . وھ
ه( بالماوس األيسر Sokanنختار عمود  سھم ال) نظلل م نضغط ال ذا ث ل ھ ى ننق سار حت متجه للي

 :العمود إلي قائمة األعمدة المستخدمة في الترميز
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ة Dot Sizeحجم النقطة الواحدة : اآلن يمكننا تحديد ون الخلفي ا Background و ل ة م  وقيم
ال  (Dot Valueتمثله النقطة الواحدة  سكان في المث ه النقطة الواحدة من عدد ال ا تمثل ة م قيم

ة أيضا ي) الحالي  Symbolمكن تغيير لون النقاط بالضغط علي شكل النقطة الموجود تحت كلم
  :في أعلي النافذة

  

  
  

  : لنري الخريطةOKنضغط 

  
  

د  ريللتأكي رة أخ ز :م ة الترمي ن عناصر طريق صر م ر أي عن ن تغيي ة( يمك ون النقط ون ل  و ل
د) قيمة ما تمثله النقطة الواحدةالخلفية و  ا يب ز، فم ذة الترمي امج من ناف ه برن  ھو Arc Mapأ ب

  . فقط مقترحات للمستخدم وليس خيارات إجبارية
  

  : عناصر من عناصر الترميز٣علي سبيل المثال الشاشة التالية بھا تغيير في 

  
  

  :ينتج عنھا خريطة مختلفة كالتالي
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ضا بتدقيق النظر في مفتاح الخريطة الحالية نجد المفتاح يحتوي قيمة ما تمثله النقطة الوا حدة وأي
ل  ي أن النقطة الواحدة تمث دل عل ذه الخريطة ي اح ھ  ٥٠،٠٠٠اسم العمود المستخدم، أي أن مفت

  .من عدد السكان

  
  
  بالرسوم البيانية الترميز ٣-٩
  

امج  وفر برن يArc Mapي ع وھ ي التوزي ة ف وم البياني تخدام الرس رق الس ة ط دوائر :  ثالث ال
  .النسبية و األعمدة و األعمدة المتجمعة

  
ة إلي ين جديدين عمودبإضافةقبل البدء في تمارين ھذا الجزء سنقوم   جدول البيانات غير المكاني

اليماسنحتاجھ(لطبقة المحافظات  ذ. ) في الجزء الت وديفي ھ يم عدد الين العم  ناكس سندخل ق
ثال  (عدد السكان غير السعوديينو ) Saudiفي عمود أسمه مثال ( السعوديين ود أسمه م في عم

Non_Saudi ( ة ة المكرم ة في كل محافظة من محافظات منطقة مك ة (اإلداري ر حقيقي يم غي ق
  :)للتدريب فقط
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   التمثيل علي شكل دوائر نسبية١-٣-٩
  

سبي ) كما ھو واضح من أسمھا(تعتمد طريقة الدوائر النسبية  ل الن ي التمثي رة –عل  – داخل دائ
  . تغير من إجمالي القيمةلقيم متغيرين أو أكثر لبيان توزيع نسبة كل م

  
سعوديين  ر ال سكان غي سعوديين و ال سكان ال داد ال ل أع نقوم بتمثي ثال س ن (م ة م ل محافظ ي ك ف

ة ة المكرم ة مك رة ) محافظات منطق ة دائ ي ھيئ سمة – لكل محافظة -عل ي مق ثالن إل  جزأين يم
  . نسبة كل نوع من نوعي السكان ھذين

  
ة المحا(نفتح نافذة خصائص الطبقة  ع ) فظاتطبق واع التوزي شاشة(ومن أن سار ال ) في أقصي ي

  . Pie الدوائر النسبية ومنھا نختار طريقة Chartsنختار التوزيع بالرسوم البيانية 
  

ة"Field Selectionاختيار العمود "تحت كلمة  ار .  نجد قائمة بأسماء أعمدة الطبقة الحالي نخت
س) نظلله( بالماوس األيسر Saudiعمود  م نضغط ال ود ث ذا العم ل ھ ى ننق سار حت ھم المتجه للي

 :Non_Saudiإلي قائمة األعمدة المستخدمة في الترميز، ونكرر نفس الخطوة لعمود 
  

  
  

ة و نمط  ون الخلفي ر ل ضا تغيي ا وأي يتم تمثيلھ ون كل عنصر من العناصر التي س يمكن تغيير ل
 :OK لم نغير أي شئ نضغط إن.  ذاتهاأللوان

  

  
  

  :زيع كالتاليتكون خريطة التو
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  : نجد و استخدام أيقونة تكبير الخريطة - لتكون أكثر وضوحا –بتغيير ألوان التوزيع 
  

  
  

ل – غير متساويين بالطبع –مقسمة إلي جزأين ) داخل كل محافظة(كل دائرة نسبية   أحدھما يمث
سعوديين ر ال سكان غي ل ال ر. السكان السعوديين و اآلخر يمث ال ن ي سبيل المث ي أن محافظة فعل

أن  ثال ف وم م جدة بھا عدد السعوديين يقارب عدد السكان غير السعوديين، بينما في محافظة الجم
  . عدد السكان غير السعوديين ربما يكون أقل من ربع عدد السكان السعوديين

  
ا  تحكم بھ ز يمكن ال ع خصائص الترمي ا(جمي ا منھ ر أي ارئ ) وتغيي ز، يمكن للق ذة الترمي من ناف

  : العناصر التالية علي سبيل المثالتغيير
  



   Arc GIS الخرائط الموضوعية باستخدام                           الفصل التاسع                                           
 _____________________________________________________________________ 

 

_____________________________ _________________________________  
 جمعة محمد داود. د                               م                              ٢٠١٢ –المدخل إلي الخرائط الرقمية 

 
٣٢٠

  
  

  
  
   التمثيل باألعمدة٢-٣-٩
  

ل  ة التمثي ي طريق دةف امج باألعم يقوم برن ة س ل Arc Map البياني اني داخل ك ود بي م عم  برس
ي الخريطة ا عل وب تمثيلھ ة المطل أي أن . مضلع وسيكون طول ھذا العمود معبرا أو ممثال للقيم

ل ي تمثي د عل ة تعتم ذه الطريق ي ھ سابقة الت سبية ال دوائر الن ة ال  عنصر واحد فقط بخالف طريق
  .تعتمد علي تمثيل العالقة النسبية بين عنصرين أو أكثر

  
ة المحافظات(نفتح نافذة خصائص الطبقة  ع ) طبق واع التوزي شاشة(ومن أن سار ال ) في أقصي ي

  . Bar/Column األعمدة ومنھا نختار طريقة Chartsنختار التوزيع بالرسوم البيانية 
  

ة"Field Selectionاختيار العمود "تحت كلمة  ار .  نجد قائمة بأسماء أعمدة الطبقة الحالي نخت
سكان  سر Sokanعمود إجمالي عدد ال ه( بالماوس األي سار ) نظلل سھم المتجه للي م نضغط ال ث

 :حتى ننقل ھذا العمود إلي قائمة األعمدة المستخدمة في الترميز
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  :ريطة التوزيعات فنري خOKنضغط 
  

  
  

ه ) كما ھو واضح في قائمة المحتويات بأيسر الشاشة(أي أن البرنامج  ا طول ود تقريب قد رسم عم
ود يتناسب ١،٤٠٠،٠٠٠ سنتيمتر ليمثل ١  نسمة من عدد السكان، وداخل كل محافظة يوجد عم

  . طوله مع عدد سكان المحافظة الفعلي
  

  :األساسي العمود لونيمكننا تغيير 
  

  
  

  : وفي الشاشة التالية نزيد من طول العمود األساسيSizeثم نضغط أيقونة 
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  : في النافذتين المتتاليتين لنري الخريطة الجديدةOKنضغط 
  

  
  

ة (أكثر من عنصريمكن استخدام طريقة التمثيل باألعمدة لتمثيل  ي الخريطة) قيم إذا أضفنا . عل
  :عمدة المطلوب تمثيلھا إلي قائمة األSaudiعمود السكان السعوديين 

  

  
  

ضلع  ل م ل ك ودين داخ ا عم ة بھ ي خريط صل عل ة(فنح سكان ) محافظ دد ال ل ع دھما يمث أح
  :اإلجمالي للمحافظة بينما يمثل العمود الثاني عدد السكان السعوديين فقط
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   التمثيل باألعمدة المتجمعة٣-٣-٩
  

دة ) الة تمثيل أكثر من عنصرفي ح(تشبه طريقة األعمدة المتجمعة الطريقة السابقة  إال أن األعم
  .  بدال من أن تكون أفقيةرأسيةتكون 

  

  
  
  توزيع المتعدد ال٤-٩
  

عيمكن باستخدام ھذه الطريقة إعداد خريطة بھا  ين من طرق التوزي ثال أحدھما نوعين مختلف ، م
  .واآلخر توزيع كمي) فئوي(توزيع نوعي 

  
ا في التمرين الحالي سنقوم بعمل خريطة ب ي األسماء، ) ١(ھ اءا عل وعي للمحافظات بن ع ن توزي

  . ألعداد سكان كل محافظة– بطريقة الرموز المتدرجة مثال –توزيع كمي ) ٢(
  

ة المحافظات(نفتح نافذة خصائص الطبقة  ع ) طبق واع التوزي شاشة(ومن أن سار ال ) في أقصي ي
دد  ع المتع ار التوزي ار طريقMultiple Attributesنخت ا نخت اتة  ومنھ ي فئ سيم إل  التق

Quantity by category .  
  

ة  ود "تحت كلم ار العم ود  " FieldValueاختي ار عم صغير و نخت ود ال سھم األس ضغط ال  ن
Mohafazat ة ذة أيقون م نضغط في أسفل الناف  Add All الذي يحتوي أسماء المحافظات، ث

Values:  
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ونحدد ) بالرموز المتدرجة( الثانية  طريقة التوزيعإلضافة Symbol Size نضغط أيقونة اآلن
ة  ات المطلوب دد الفئ ود Classesع ار عم ة ونخت ر ( Non_Saudi بثالث سكان غي دد ال ع

 : كقيم التمثيل الكمي المطلوب) السعوديين
  

  
 

  : للشاشة الحالية و التالية أيضا حتى نري الخريطة الجديدةOKثم نضغط 
  

  
 

اتتوضح الخريطة  وعين من التوزيع سكان  تو:ن دد ال ع كمي لع وعي للمحافظات و توزي ع ن زي
  .غير السعوديين باستخدام طريقة الرموز المتدرجة الحجم

  
اح الخريطة ليكون  ر مفت ثال نغي ليم، فم ارتوجرافي س بالطبع ال بد للخريطة السابقة من إخراج ك

  ):لسابقةكما فعلنا في التمارين ا (علي أكثر من عمود ويكون ذو حجم مناسب للخريطة ذاتھا
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  الفصل العاشر
  

  Surferببرنامج والمجسمات الخرائط الكنتورية 
  
  

سيرفر  امج ال د برن ي Surferيع ستخدمة ف ة الم رامج العالمي ھر الب ن أش شاء م رائط إن  الخ
ي  ة عل لالكنتوري ساحيةاألق ة الم ال الھندس ي مج ركة .  ف امج ش ورت البرن ط

/com.goldensoftware.www://http  ة ام األمريكي ذ ع  الحالي واإلصدارم، ١٩٨٣ من
  . العاشر اإلصدارلھذا البرنامج ھو 

  
  :كما تصدر الشركة عدة برامج أخري تشمل

  
  برنامجMap Viewer خرائط التوزيعات( للخرائط الموضوعية.(  
  برنامجDidgerلترقيم الخرائط .  
 امج برنVoxler المجسمات ثالثية األبعادإلنشاء .  
  برنامجStarter القطاعاتإلنشاء .  
  برنامجGrapherللرسوم البيانية .  

  

  
  

  إمكانيات برنامج السيرفربعض ) ١-١٠(شكل 
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شاء خرائط – قبل أن نمضي قدما في ھذا الفصل –تجدر اإلشارة  وم بإن سيرفر يق امج ال  أن برن
و عندما نقول الخرائط الكنتورية فھي خرائط خطوط القيم المتساوية في خطوط القيم المتساوية، 

ساوي ألي أي أن البرنامج يقوم بإنشاء  ).االرتفاع عن سطح البحر(المنسوب  خرائط خطوط الت
درجات قيمة وليس فقط لقيم المنسوب ساوي ل داد خرائط خطوط الت وم بإع ، فمن الممكن أن نق
اه الحرارة مثال أو خرائط خطوط ا اق المي ساوي ألعم ة أو خرائط خطوط الت لتساوي لنوع الترب

ة اد . الجوفي ة األبع ات ثالثي ع بيان ل م سيرفر يتعام امج ال أن برن ية ف صفة أساس ) س، ص، ع(ب
د الثالث ) س،ص(بحيث يكون أول عنصرين  ة أو البع ة الثالث ا القيم ة بينم داثيات األفقي ا اإلح ھم

  . طة خطوط تساوي لھا مطلوب إنشاء خريأي قيمةتمثل ) ع(
  

  :بحيث) س،ص( األفقية اإلحداثياتمراعاة أن برنامج السيرفر يتعامل مع أيضا من المھم 
  

  : أوال
   الجغرافيةاإلحداثياتخط الطول في = االتجاه الشرقي  = X أو  س
   الجغرافيةاإلحداثياتدائرة العرض في = االتجاه الشمالي  = Y أو  ص

 
  :ثانيا

نأن كل عنصر منھم سيرفرا يتكون م امج ال ط، أي أن برن م واحد فق ة  رق نفس طريق  يتعامل ب
امج  ة Arc Mapبرن ياإلرجاع في عملي إذا.  الجغراف داثيات كانت ف ة اإلح ة المعلوم  الجغرافي

ي إحداثيبالدرجات و الدقائق و الثواني فيجب تحويل كل ) خط الطول و دائرة العرض( ة إل  قيم
ط  د فق م واح دة أو رق ي(واح ام٣س ول سورھا)  أرق درجات و ك ون بال شرح . يك بق ال ي –س   ف
رة العرض( أن الدرجة –الجزء النظري من الكتاب   ٦٠تتكون من ) سواء لخط الطول أو دائ

ن  ون م دة تتك ة الواح ة، والدقيق ا ٦٠دقيق دة بھ ة الواح ة، أي أن الدرج  ٣٦٠٠ = ٦٠ × ٦٠ ثاني
ي إحداثي مكون )  أرقام٣( و دقائق وثواني إذن لتحويل قيمة إحداثي مكون من درجات. ثانية إل

 ونضيقھا للدرجات ونقسم ٦٠فأننا نقسم الدقائق علي ) رقم واحد(من درجات و كسور الدرجات 
  .  و نضيفھا للدرجات٣٦٠٠الثواني علي 

  
  : مثال

      شرقا ٣٩o '١٥"  ١٥   :خط الطول
     شماال٢٣o    '٠"  ١٥   :دائرة العرض

  
   درجة٣٩.٢٥٤١٦٧ = ٣٩ ) + ٦٠ ÷ ١٥ ) + ( ٣٦٠٠÷  ١٥= ( خط الطول 

   درجة٢٣.٠٠٤١٦٧ = ٢٣ )  + ٦٠  ÷ ٠ ) + ( ٣٦٠٠ ÷ ١٥= ( دائرة العرض 
  

  :عند كتابة إحداثيات ھذه النقطة في ملف البيانات األساسية فأن إحداثياتھا ستكون: أي أن
  

   ٣٩.٢٥٤١٦٧=   Xأو س =   خط الطول 
   ٢٣.٠٠٤١٦٧=    Yأو ص =   دائرة العرض 
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   استيراد البيانات١-١٠
  

وب األساسيةتبدأ خطوات التعامل مع برنامج السيرفر باستدعاء أو استيراد البيانات  شاء المطل  إن
ات . خريطة كنتورية لھا مجموعة من ) أو قياسات أو أرصاد(تتكون البيانات األساسية من بيان

يم س، ص، ع  نھم ق ة م ل نقط د ك وم عن اط معل ث اإل(النق د الثال افة للبع ة باإلض داثيات األفقي ح
ساوي وط ت ي خط ه ف وب تمثيل اك ). المطل دةھن رق ع ال ط ات إلدخ ية البيان امج األساس  لبرن

استيراد البيانات من ملف نصي ) ٢( البيانات باستخدام لوحة المفاتيح، إدخال) ١ (: منھمالسيرفر
text file ،)استيراد البيانات من ملف اكسل ) ٣Excel . 

  
  : استيراد البيانات من ملف نصي١-١-١٠

  
ديھا  في حالة التعامل مع برامج أو أجھزة مساحية لقياس المناسيب في الطبيعة فأن ھذه البرامج ل

 ملفات نصية، ومن ثم يمكن لبرنامج السيرفر استيراد البيانات من ھذا إلي تصدير النتائج إمكانية
حالة أننا استخرجنا قيم المناسيب من خرائط مطبوعة أيضا في . النوع الشائع من أنواع الملفات

  . األسھلفأن كتابة ھذه البيانات داخل ملف نصي يكون ھو 
  

  :يتعامل برنامج السيرفر مع الملفات النصية بأسلوب معين يشتمل علي
  سطر اوين من الملف من األوليتكون ال دة عن ي أن يكون أسم كل أو أسماء األعم  عل

اني " خط الطول "األول، مثال اسم العمود نصيصداخل عالمتي تعمود  واسم العمود الث
  وھكذا" .. دائرة العرض"
  ا يفصل بين كل قيمة و أخري) لكل سطر( قيم لكل نقطة ٣تتكون السطور التالية من  إم

  .فاضيهعالمة الفاصلة أو مسافة 
 خط  (االحداثي س: أن يكون ترتيب القيم في كل سطر ھو) وان كان ال يشترط (يفضل

 خريطة إعدادأو القيمة المطلوب (ثم االرتفاع ) دائرة العرض(ثم االحداثي ص ) الطول
  ).تساوي لھا

  
دد ) س،ص،ع(في التمرين الحالي سنتعامل مع بيانات  ة  نقطة ٣٠لع ة مك ات بمدين لمشعر عرف

دريب فقط(المكرمة  ة للت الي ). أرقام غير حقيقي شكل الت اط في ال ذه النق ي الملف النصي لھ وعل
 ويكون اسم الملف النصي القارئ عمل ملف نصي بھذه البيانات ليكمل خطوات التمارين التالية

Arafat_levels.txt :   
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  :داخل السيرفر استيراد البيانات من ٢-١-١٠
  

ل  اج لتفعي ا اآلن نحت ذة عرض الخريطة، إال أنن نفتح برنامج السيرفر فنجده أنه يبدأ مباشرة بناف
ري و ذة أخ ية ناف ات األساس ال البيان وم بإدخ ي نق ات لك ذة البيان ي ناف شروع ) س،ص،ع(ھ للم

ذة ) Fileالموجودة تحت كلمة  ( New Worksheetنضغط علي أيقونة . الجديد تح ناف لف
  :بيانات جديدة

  

  
  

دة و سطور  ا(تتكون نافذة البيانات من أعم امج اإلكسل تمام ل صفحة برن ، مع مالحظة أن )مث
ذة الخريط ة ناف ي أيقون ضغط عل رد ال ا بمج ن إظھارھ ودة ويمك ت موج  أي أن Plotة مازال

 باستخدام الماوس) البيانات و الخريطة(المستخدم يستطيع التنقل بين كال النافذتين 
  

  
  

ود x مكتوب بجواره حرف A األولمالحظ أن العمود  ا العم وب بجواره حرف B، بينم  y مكت
وب بجواره حرCوالعمود الثالث  ود  (zف  مكت ذكرنا أن العم امج ي  يجب أن األولأي أن البرن

اني مخصص  ود الث سيني والعم داثي ال يم االح وي ق داثييحت يم االح ود الثالث لق صادي والعم  ال
سطر ). االرتفاعات ة في ال م النقطة الثاني سطر األول ث ات النقطة األول في ال ة بيان نبدأ في كتاب

 .وھكذا... الثاني 
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ة )  نقطة٣٠(خال بيانات جميع نقاط التمرين إلي أن نكمل إد ذا الملف باستخدام أيقون ثم نحفظ ھ
ظ  ة الحف ي كلم ضغط عل ر File أو بال ار أم ظ Save واختي يتم حف ث س د حي دد المجل ، نح

ضا صيغة  م الملف وأي دد اس ا نح داد(الملف كم ظ . الملف) امت ن صيغ حف واع م دة أن د ع توج
س امج ال دعمھا برن ي ي ات الت نختار اآلن الملف سل، س ات اإلك صية و ملف ات الن ل الملف  –يرفر مث

 :DAT ملف نصي بامتداد -علي سبيل المثال 
  

 
  

وحيث أن ) في كل سطر في الملف(يسأل البرنامج عن نوع العالمة التي ستفصل بين البيانات 
 : مباشرةOK فنضغط commaالخيار األول ھو عالمة الفصلة 

  
  .فيتم حفظ الملف

ا اإلكسلات  ملفأما سيرفر يتعامل معھ ريمباشرة فأن برنامج ال ا سنري في التم الي أي  كم ن الت
  .أنھا ال تحتاج لطريقة محددة في إدخال البيانات

  
   إنشاء الشبكات٢-١٠

  
ور بإنشاءلكي يقوم برنامج السيرفر  يم( خطوط الكنت ساوي الق ات ) خطوط ت ل البيان ه تحوي يلزم

اج . لنقاط المعلومة من اGrid شبكة إلي األساسية م خطوات إنت شبكة من أھ شاء ال تعد خطوة إن
ر موزعة  ة والغي اط المتفرق ات النق ل بيان وم بتحوي الخريطة الكنتورية ألنھا ھي الخطوة التي تق

تم ) في كال االتجاھين السيني و الصادي(بانتظام علي منطقة الدراسة إلي شبكة  من النقاط التي ي
  . لكل نقطة في الشبكة) س،ص،ع(ية  القيم الثالثحسابعندھا 
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اءا حسابية بسبب أنھا خطوة ھميتھاأمن المھم جدا فھم طبيعة ھذه الخطوة و امج بن ا البرن  يقوم بھ
يم العناصر التي يحددھا ستخدم وق ال –فيجب . علي أوامر الم ي سبيل المث ار حجم – عل  اختي

ات )البعد بين كل نقطتين في كال االتجاھين(مناسب للشبكة  با للبيان ذا الحجم مناس  بحيث يكون ھ
اك إذامثال . أو القياسات أو األرصاد األصلية  كانت األرصاد قد تمت في الطبيعة بحيث تكون ھن

شبكة ٥٠٠نقطة مقاسة كل  اط ال ات نق  متر، فھل من المنطقي أن أجبر البرنامج علي حساب بيان
ش٥٠كل  ذه ال ذه  متر؟ سيقوم البرنامج بذلك فعال ، لكن ھ رة عن تضاريس ھ ن تكون معب بكة ل

دة صورة جي ة ب ل . المنطق سوب ك ة المن ساب قيم و ح امج ھ ه البرن يقوم ب ا س ه ٥٠م ر لكن  مت
ل ثابت ة، سيفترض أن سطح األرض سيكون منتظما وذا مي ين المقاستين في الطبيع ين النقطت  ب

  :وربما ال يكون ھذا ھو الوضع الحقيقي لسطح األرض
  

  
  

ة  ة الثاني تنباط النقط ة االس ة أن عملي شبكة Interpolationالھام اط ال يب نق يم مناس ن ( لق م
ات األصلية ف البيان ي مل ة ف يب المقاس دة طرق أو ) المناس د ع ة رياضية وتوج ي عملي ا ھ إنم

تنباط ١٢يوفر برنامج السيرفر . معادالت حسابية إلتمام ھذه العملية  طريقة رياضية مختلفة لالس
ة و ) في مرحلة متقدمة( وعلي المستخدم ولكل طريقة مميزاتھا، أن يعرف الفروق بين كل طريق

ة . أخري  دون تفصيل Krigingفي الكتاب الحالي الموجه للمستخدم المبتدئ سنتعامل مع طريق
  .  لكافة أنواع البياناتأنسب الطرقألنھا تعد 

  
  : من النقاط التاليةGridتتكون خطوات إنشاء الشبكة 

  
ة الرئي ن القائم ة م ضغط أيقون سيرفر ن امج ال ر Gridسية لبرن ار أم سدلة نخت ة المن ن القائم  وم

 Dataالبيانات 
  

  
  

  :openثم نضغط ) سواء كان ملف نصي أو ملف اكسل(نختار ملف البيانات األصلية 
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  :text من النوع النصي األصليةملف البيانات  :األوليالحالة 
ين في الملف التي(نتأكد من أن نوع العالمة الفاصلة  سواء كانت ) األصلي تفصل بين كل رقم

سھولة يمكن وضع ....الفاصلة العادية أو المسافة الفاضية  الخ موضوع أمامھا عالمة صح، ولل
 :OK الموجودة بالنافذة ثم نضغط األنواععالمة صح أمام كل 

  

  
  :اإلكسل من نوع األصليةملف البيانات  :الثانيةالحالة 

  . مباشرة كما سبق الذكراإلكسللسابقة ألن برنامج السيرفر يتعامل مع ملفات لن تظھر الشاشة ا
  

  : الشبكةإنشاءفي كلتا الحالتين فان الشاشة التالية ستكون شاشة تحديد عناصر 
  

  
  

داثي س أو  ود االح دة :Xعم ل األعم ماء ك ة بأس د قائم ود نج صغير األس سھم ال  إذا ضغطنا ال
سيظھر . صليةالموجودة في ملف البيانات األ ود ف ه أسم لكل عم إن كان الملف األصلي ب

ھذا االسم، وان لم تكن ھناك أسماء ألعمدة في الملف األصلي فستظھر األعمدة بالحروف 
A, B, Cذا ور س .  وھك يمثلھا المح ي س ات الت يم البيان وي ق ذي يحت ود ال ار العم نخت
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ذ( بق ال ا س ل خط الطول كم أن س يمث ة ف داثيات الجغرافي الي ). كرلإلح رين الح ي التم ف
  Longitudeسنختار العمود 

 

  
 

داثي  ود االح دة :Y أو صعم ل األعم ماء ك ة بأس د قائم ود نج صغير األس سھم ال  إذا ضغطنا ال
يمثلھا . الموجودة في ملف البيانات األصلية ات التي س نختار العمود الذي يحتوي قيم البيان

ور س  ل(المح أن ص يمث ة ف داثيات الجغرافي ذكرلإلح بق ال ا س رة العرض كم ي ).  دائ ف
 Latitudeالتمرين الحالي سنختار العمود 

  
ود  اععم دة :Z أو ع االرتف ل األعم ماء ك ة بأس د قائم ود نج صغير األس سھم ال غطنا ال  إذا ض

تمثلھا . الموجودة في ملف البيانات األصلية ات التي س نختار العمود الذي يحتوي قيم البيان
 Heightsطوط الكنتور في المثال الحالي، أي سنختار العمود خطوط تساوي القيم أو خ

  
 X ھو عمود المحور Longitudeاالشارة إلي أن البرنامج قد بدأ باقتراح أن يكون عمود تجدر

ود المحور Latitudeوأن عمود  ود Y ھو عم ود المحور Heights وأن عم أي  (Z ھو عم
ضبط ده بال سبب في ذل). بنفس الترتيب الذي نري ذا كال ات األصلية بھ شأنا ملف البيان د أن ا ق  أنن

اري ر إجب ان غي امج وان ك و األفضل للبرن ذا الترتيب ھ ا أن ھ ضبط، وذكرن ي . الترتيب بال عل
ود  و العم ان ھ ات األصلية ك ي ملف البيان ود األول ف ال نفترض أن العم بيل المث  Latitudeس

ود  و العم اني ھ ود الث ا العم ا Longitudeبينم د، ھن ود  ال ب ار عم د اختي ذا وعن ي ھ أن نراع
 .وليس األول) Longitude(  نختار العمود الثاني Xالمحور 

  
ة بأسماء :Gridding Methodطريقة االستنباط  صغير األسود نجد قائم  إذا ضغطنا السھم ال

سيرفر امج ال دعمھا برن ي ي تنباط الت ية لالس رق الرياض ل الط ة . ك ر الطريق ن نغي ل
 Krigingوھي طريقة ) في المثال الحالي( وسنتركھا كما ھي االفتراضية للبرنامج

  
نضغط ) القياسات أو األرصاد( إذا أردنا معاينة ملف البيانات األصلية :عرض البيانات األصلية

  . في يمين النافذةView Dataأيقونة 
  

لية ات األص ف البيان صائيات مل رض إح لية :ع ات األص صائيات البيان ة إح ا معرف  إذا أردن
شاء Statisticsنضغط أيقونة ) لقياسات أو األرصادا(  في يمين النافذة فيقوم البرنامج بإن

  .  به المعلومات اإلحصائية للقياساتtextملف نصي 
  

شبكة  شبكة التي :Output Grid Fileمجلد و اسم ملف ال د و أسم الملف لل ع المجل  نحدد موق
ات عادة يقترح البرنامج اسم لملف الش. سيتم إنشاؤھا ات البيان سه اسم ملف بكة يكون ھو نف
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 ، توجد عدة أنواع أو صيغ لملفات الشبكة وان كان من grdاألصلية لكنه سيكون بامتداد 
 : وعدم تغييرهgrd التعامل مع نوع – للمستخدم المبتدئ –األفضل 

  

  
  

شبكة  شبكة :Output Grid Fileمجلد و اسم ملف ال د و أسم الملف لل ع المجل التي  نحدد موق
ات . سيتم إنشاؤھا ات البيان سه اسم ملف عادة يقترح البرنامج اسم لملف الشبكة يكون ھو نف

 ، توجد عدة أنواع أو صيغ لملفات الشبكة وان كان من grdاألصلية لكنه سيكون بامتداد 
 : وعدم تغييرهgrd التعامل مع نوع – للمستخدم المبتدئ –األفضل 

 
سيرفر :ryGrid Line Geometحدود الشبكة   بحساب من البيانات األصلية سيقوم برنامج ال

ة لالحداثي س  ل قيم ة  Minimum X)خط الطول(أق ل قيم داثي ص ل وأق رة (الح دائ
ة لالحداثي Minimum Y) العرض   Minimum X)خط الطول (س وكذلك أكبر قيم

داثي ص  ة لالح ر قيم رض(وأكب رة الع ا . Minimum Y) دائ ومغالب ستخدم ال يق  الم
يم ا ذه الق ر ھ دئ بتغيي ا ھي(لمبت ا كم وب ) يتركھ شبكة المطل ون ملف ال شاؤهبحيث يك  إن

  .األصلية تالبيانايغطي بالضبط حدود موقع الدراسة التي تمثلھا نقاط 
  

اه س interval يحسب البرنامج قيمة الفترة :Spacingفترة الشبكة   للشبكة في كال من االتج
ة شبكةو االتجاه ص، أي المسافة األفقي ي ال اليتين عل ين متت ين كل نقطت تكون وحدات .  ب

أن  رين الحالي ف الفترة ھي نفس وحدات اإلحداثيات األفقية البيانات األصلية، مثال في التم
امج  رة التي سيحسبھا البرن ة الفت أن قيم ذلك ف درجات ل إحداثيات النقاط األساسية كانت بال

أن . ستكون بالدرجات أيضا ال الحالي ف اه س في المث رة في االتج  ٠.٠٠٠٤٧٨٢٨= الفت
 : درجة٠.٠٠٠٤٧٧٤١= درجة والفترة في االتجاه ص 

  

  
  

وط  دد خط شبكة ع ة  : #Linesال ة المطلوب ة الجغرافي دود المنطق ي ح اءا عل  Gridبن
Geometry رة ة الفت وطInterval و قيم دد خط ساب ع سيرفر بح امج ال وم برن   فيق

اه س و االتجا ة التي . اه صلشبكة في كال من االتج ة ستغطي المنطق شبكة الحالي ثال ال م
ا  اه س لھ راوح االتج ول(يت ط الط ن ) خ ي ٣٩.٩٥٠٢٩٩م ة إل  ٣٩.٩٩٧٦٠٤٠١ درج

ا  اه ص لھ راوح االتج ة ويت رض(درج رة الع ن ) دائ ي ٢١.٣٣٣١٧٤م ة إل  درج
ساوي ٢١.٣٧٦٦١٩٠١ اه س ت ي االتج شبكة ف رة ال تكون فت ة وس  درج
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ساوي  درجة و الفترة٠.٠٠٠٤٧٧٨٢٨٣٨  درجة ٠.٠٠٠٤٧٧٤١٧٦٩ في االتجاه ص ت
سابقة( صورة ال اه س ) كما في ال شبكة في االتج أن عدد خطوط ال ذلك ف  خط و ١٠٠= ل

  . خط٩٢= عدد خطوط الشبكة في االتجاه ص 
  

ل عدد  ا ق العالقة وثيقة بين كال من عدد الخطوط و الفترة، فكلما زادت قيمة الفترة في اتجاه كلم
رة فإذا. ھذا االتجاه، والعكس صحيحخطوط الشبكة في  ادة الفت ا زي ال – أردن ي سبيل المث  – عل

صغير  سھم ال ا. األسودنقوم بتقليل عدد الخطوط من خالل ال وم إذا أم رة فنق ا تصغير الفت  أردن
   .بزيادة عدد الخطوط

  
ي  شبكة إل ،  خط فقط في كال االتجاھين س ٥٠في التمرين الحالي سنقوم بتقليل عدد خطوط ال

  :ص وبالتالي ستزيد قيمة الفترة كما نري
  

  
  

  OK تظھر نافذة بإتمام العملية فنضغط Gridعند إتمام إنشاء ملف الشبكة . OKثم نضغط 
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  )الخريطة الكنتورية ( إنشاء الكنتور٣-١٠
  

  : إنشاء الخريطة بالقيم االفتراضية١-٣-١٠
  

ابعد إنشاء الشبكة تصبح الخطوة التالي سية . ة ھي إنشاء الخريطة الكنتورية ذاتھ ة الرئي من القائم
ة  ضغط أيقون سيرفر ن امج ال رائط لبرن ر Mapالخ ار أم ا نخت د  ومنھ واع Newجدي ن أن  وم

 :Contour Mapالخريطة الكنتورية الخرائط نختار نوع 
  

  
  

فيعرض ) سابقةالذي أنشأنه في الخطوة ال( المطلوب gridنختار المجلد وكذلك اسم ملف الشبكة 
  :Openلنا السيرفر معلومات أو إحصائيات ھذه الشبكة فنضغط 

 

  
  

شاؤھا  ام بان ذي ق ة ال سيرفر بعرض الخريطة الكنتوري وم ال امج –يق القيم االفتراضية للبرن  – ب
  :وستكون الخطوة التالية التحكم في خصائص ھذه الخريطة كما يريد المستخدم نفسه
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ى م امج نالحظ أن الجزء األعل سار شاشة البرن امج (ن ي ي برن ات ف ة المحتوي ل قائم  Arcمث
Map ( ة خريطة ا Mapقد أصبح به اآلن كلم ة صح، وتحتھ ا عالم  سطور للمحاور ٤ أمامھ

ة  م كلم ةContourاألربعة لھذه الخريطة ث ا خريطة كنتوري ي أنھ ة عل ة .  للدالل ا عالم إذا أزلن
ذه الخريطة  ن عناصر ھ صر م ام أي عن ن أم ذة العرض صح م ن ناف صر م ذا العن يختفي ھ س

د اختفت من Contourذاتھا، فمثال إذا أزلنا عالمة صح من أمام كلمة  ور ق  فنجد خطوط الكنت
  :الخريطة

  
  

  . نعيد ھذه العالمة مرة أخري إلظھار خطوط الكنتور
ن  في الجزء األسفل معناصر التحكمعند الضغط بالموس علي الخريطة الكنتورية سيبدأ ظھور 

  :الشاشة اليسري

  
  

شروع  ظ الم ة(نحف ة ) الخريط تخدام أيقون ة باس ر  Saveالحالي تخدام أم ن Save أو باس  م
  .  من قائمة البرنامج الرئيسيةFileقائمة 

  
  :تغيير الفترة الكنتورية ٢-٣-١٠

  
ة المناسيب  ة نضغط أيقون اتLevels  من نافذة خصائص الخريطة الكنتوري ة بيان : فنجد ثالث

ر خط ) ٢٨٦= في المثال الحالي  (Minimum Contour أأصغر خط كنتور قيمة ة أكب وقيم
ور  ا  (Maximum Contourكنت ة ) ٣٣٤= حالي رة الكنتوري ة الفت ذلك قيم  Contourوك

Interval)  ٢تساوي .(  
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ثال، الكيلومتر م المتر أم ب  نالحظ أن برنامج السيرفر ال يحدد وحدات لھذه القيم الثالثة إن كانت ب
ع  ل م سيرفر يتعام ك أن ال ي ذل سبب ف ةوال رائط كاف شاء خ ات إلن واع البيان ساوي أن  خطوط الت

د أو االحداثي . وليس فقط الخرائط الكنتورية ات ھي نفس وحدات البع ذه البيان تكون وحدات ھ
ات األصلية  ي ملف البيان شبكة(الثالث ف شاء ملف ال ي إن ه ف دنا علي ذي اعتم ذا )ال ان ھ ان ك ، ف

ود  ثال العم ه م ود ب ذا العم ان ھ ار وان ك يكون باألمت ور س أن الكنت ار ف ف باألمت ي المل ث ف الثال
  . وھكذا... درجات الحرارة فأن خطوط التساوي ستكون أيضا بدرجات الحرارة 

  
ات أصلية  لمناسيب سطح األرض ) قياسات أو أرصاد(في التمرين الحالي نحن بدأنا بملف بيان

ود ان العم ات وك شعر عرف ي م تكون ف ذلك س المتر، ل سوب ب ة المن و قيم ف ھ ي المل ث ف  الثال
  .الخريطة الكنتورية الناتجة باألمتار أيضا

  
  

دال من ١نغير قيمة الفترة الكنتورية لتصبح  ثال ب ر م اح ٢ مت م نضغط مفت  من لوحة Enter ث
  :مفاتيح الكمبيوتر، فنجد الخريطة الكنتورية قد تغيرت

  
  
  

ر  ة التكبي ستخدم أيقون ر الخريطة  Zoom inن امج لنكب  الموجودة في شريط أدوات البرن
  :الكنتورية لتوضيح تفاصيلھا
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ذا  ستخدم في ھ تحكم الم ر أول طرف من الخريطة مباشرة دون أن ي د كب امج ق نالحظ أن البرن
ينالجزء المطلوب تكبيره، والسبب أن البرنامج به أيقونة أخري  ر في جزء مع  Zoom للتكبي

Rectangle  .  ة التصغير لتصغيرو ستخدم أيقون رة أخري ن  Zoom out الخريطة م

رة كل الخريطة ولعرض  Pan الخريطة نستخدم أيقونة لتحريك ، و شاشة م  علي ال

ا لعرض الخريطة في   Fit to windowنستخدم أيقونة ) الخريطة فقط(أخري  حدود أم

  .  View to pageفنستخدم أيقونة  كلھا الورقة
  

  :تغيير الكنتور الرئيسي ٣-٣-١٠
  

ه ذو سمك  أن نجعل ور ب في الخرائط الكنتورية نميز خط كنتور رئيسي كل مجموعة خطوط كنت
ي ٥مثال نجعل كل . أكبر أو بلون مختلف  خطوط كنتور يكون ھناك خطا رئيسيا بلون أزرق عل

ور يعتمد برنامج السيرفر ھذا المبدأ في الخرائط الكنتورية ويم. سبيل المثال رة الكنت كننا تغيير فت
ضا ون و سمكه أي سي ول ة . الرئي ام كلم وب، Major contour everyأم رقم المطل  نحدد ال

م  سي كل ٥مثال رق ور رئي اك كنت ي أن ھن ور٥ يعن ة .  خطوط كنت ي أيقون  Majorنضغط عل
Contours ثال ا م  لفتح خصائص خطوط الكنتور الرئيسية فنجد مجموعة من الخصائص منھ

color  سي و ور الرئي ون خط الكنت ار ل ار شكل الخط و Styleالختي ار Width لالختي  الختب
 :سمك الخط
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وط  ن الخط ر م ط أكب مك الخ ل س ذلك نجع سية وك ور الرئي وط الكنت ون األزرق لخط ار الل نخت
  :العادية

  
  

  :فتصبح الخريطة الكنتورية بالشكل التالي

  
  

  :تغيير انسيابية خطوط الكنتور ٤-٣-١٠
  

ن  م م زاتأھ ة ممي رائط الكنتوري ي الخ سيرفر ف امج ال صفة ( برن ساوي ب رائط خطوط الت أو خ
أن البرنامج يتيح للمستخدم عدة درجات من درجات انسيابية خطوط الكنتور لتصبح ذات ) عامة

شدة  سر ب ر متك سيابي غي كل ان ل بعكس(ش ري مث رامج أخ ذه Arc Map ب وفر ھ ي ال ت  الت
  ). كنتور خطوط الإنشاءالخاصية عند 

  
واعSmoothingومنھا نختار أمر االنسيابية  Generalنضغط أيقونة  دة أن  Low:  نجد ع
  : انسيابية عاليةHighانسيابية متوسطة و  Medium انسيابية قليلة و

  

  



 Surferرية و المجسمات ببرنامج الفصل العاشر                                                     الخرائط الكنتو
______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________  
 جمعة محمد داود. د                               م                              ٢٠١٢ –المدخل الي الخرائط الرقمية 

 
٣٤٠

  :فتصبح الخريطة الكنتورية بالشكل التالي األكثر انسيابية
  

  
  

  :تغيير قيم خطوط الكنتور علي الخريطة ٥-٣-١٠
  
يظھر بھا قيمة خطوط الكنتور للخطوط الرئيسية فقط أي ) حتى اآلن(الحظ أن الخرائط السابقة ن

  .  خطوط كنتور٥كل 
ضا سية أي ر الرئي ي الخطوط غي ور عل يم خطوط الكنت ار ق ر : إلظھ ة الخطوط غي ضغط أيقون ن

ع Minor Contoursالرئيسية  ام مرب ة صح أم تم Show labels ومنھا نضع عالم  لكي ي
  :فة قيم الكنتور إلي كل الخطوط وليس الخطوط الرئيسية فقطإضا

  

 
  

  :فتصبح الخريطة الكنتورية بالشكل التالي
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ة و  ا ستكون متداخل نالحظ في أسفل الخريطة أن بعض قيم الكنتور قريبة جدا من بعضھا وربم
) ريطةمن الخ(من الممكن أن نحذف قيمة خط كنتور محدد . غير واضحة عند طباعة الخريطة

ثم نضغط الماوس األيمن ) contoursكلمة (بأن نظلل الخريطة الكنتورية في قائمة المحتويات 
 :Edit Contour Labelsو نختار من القائمة المنسدلة أمر تعديل أسماء خطوط الكنتور 

  

  
  :شكل الخريطة سيكون
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 الماوس إلي مثلث أسود الكنتور علي الخريطة وسيتحول شكل) قيم(اآلن سيتم تظليل قيم أسماء 
اح  م نضغط مفت وب ث ور المطل ة خط الكنت ار قيم وم باختي اتيح deleteصغير فنق  من لوحة مف

  :كالتالي) بعد حذف بعض القيم(فيصبح شكل الخريطة . الكمبيوتر
  

  
  .مما يجعل الخريطة أسھل في التفسير

  
  :تلوين ما بين خطوط الكنتور ٦-٣-١٠

  
 التي تمثلھا خطوط األرض أكثر تعبيرا عن التغير في تضاريس واناأللفي بعض األحيان تكون 

دال من  الكنتور علي الخريطة، بمعني ملئ المساحات بين خطوط الكنتور علي الخريطة بألوان ب
  . تركھا بيضاء

  
األلوان  Generalنضغط أيقونة  ة Filled Contoursومنھا نختار الكنتور ب  ونضع عالم

  :Fill contoursصح أمام كلمة 

  
  

  . إلظھار مفتاح الخريطةColor scaleأيضا نضع عالمة صح أمام كلمة 
  

  ):بدرجات اللون األسود فقط(فتصبح الخريطة الكنتورية بالشكل التالي 
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ة Levels  أيقونةإلي المستخدمة نعود األلوانلتغيير نمط   مرة أخري و منھا نضغط علي أيقون
Fill contours رآخ لنختار نمط ألوان:  

  

  
  :)باأللوان (فتصبح الخريطة الكنتورية بالشكل الجديد التالي

  

  
  

  :إضافة عنوان الخريطة ٧-٣-١٠
  

ار أمر نص Drawإلضافة عنوان للخريطة نضغط أيقونة الرسم  م نخت سية ث ة الرئي  من القائم
Text:  

  
  

ذة  تحكم  النص المطلإلدخالثم نضغط بالماوس في أي مكان علي الخريطة فيتم فتح ناف وب و ال
  :في خصائصه من حيث حجم البنط و لونه
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ي منتصف الخريطة OKنضغط  ه إل ثال –  إلضافة العنوان، ولكي نحركه من مكان ار – م  نخت

  : ونسحب العنوان للمكان المطلوبأيقونة 
  

  
  .بنفس الطريقة يمكن إضافة أي نص آخر علي الخريطة

  
  :إضافة إطار للخريطة ٨-٣-١٠

  
 من القائمة الرئيسية ثم نختار أمر مستطيل Draw للخريطة نضغط أيقونة الرسم إلضافة إطار

Rectangle:  
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ات  ة المحتوي ظ أن قائم شاشة(نالح ن ال سار م وي الي زء العل ضم ) الج بحت ت ر٤أص :  عناص
وان( و النص Rectangleاإلطار  اح الخريطة Text) العن  والخريطة Color scale و مفت

  :Mapذاتھا 

  
  

اره  ب أوال اختي نھم فيج صر م ع أي عن ل م ا التعام إذا أردن اوس(ف ه بالم ة ) تظليل ن قائم م
ات ة . المحتوي ي قائم سر ف اوس األي ه أوال بالم ة فنظلل اح الخريط ك مفت ا تحري ثال إذا أردن فم

  . المحتويات ثم نبدأ في تحريكه في نافذة العرض
  

  
  

  :إضافة اتجاه الشمال للخريطة ٩-٣-١٠
 

م إلضافة ات ة الرس ضغط أيقون ة ن شمال للخريط ھم ال اه أو س م Drawج سية ث ة الرئي ن القائم  م
  :Symbolنختار أمر رمز 
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ز  ضاف الرم ضغط Symbolسي صه ون تح خصائ اوس لف اره بالم ات، نخت ة المحتوي ي قائم  إل
شمال Symbolأيقونة  اه سھم ال نھم شكل اتج ار م ا أشكال الرموز فنخت نتحرك ( لفتح نافذة بھ
  ):اوس ألسفل في ھذه القائمة الستعراض كل األشكالبالم
  

  
  

  :فتصبح الخريطة اآلن بالشكل التالي
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  :إضافة مقياس رسم الخريطة ١٠-٣-١٠
  

ة الخريطة Mapالخريطة ) بالماوس( نختار أوال م نضغط أيقون ات، ث  Map من قائمة المحتوي
ه نخت سيرفر و من امج ال سي لبرن ريط األدوات الرئي ن ش ر إضافة م ر Addار أم ار أم م نخت  ث

  :Scale Barمقياس الرسم 

  
  

ة : ملحوظة أن قائم ات ف ة المحتوي ار الخريطة من قائم م نخت شطة Addإن ل ن تكون ن ن !  ل ول
 . يمكن إضافة مقياس الرسم

  
افته  تم إض ضا ي ة ، وأي ي الخريط م عل اس رس افة مقي تم إض ة Map Scaleاآلن ي ي قائم  ف

ات ا. المحتوي ي إن أردن ضغط عل م ن اس الرس ر خصائص مقي ة Map Scale تغيي ي قائم  ف
  . المحتويات لتظھر خصائصه
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ام سطر  ذة الخصائصأسفلفي أقصي  (Suffixمثال نكتب كلمة درجة أم ذه )  ناف ة ھ تم كتاب لي
  . الكلمة أمام مقياس الرسم للداللة علي أن وحدات المقياس بالدرجات

  
داثيات طبعا نحن نعرف أن مقياس الرسم في سبب أن اإلح درجات ب رين الحالي سيكون بال  التم

لية  ات األص ف البيان ي مل ا ف دأنا بھ ي ب ول (الت ط الط رض Longitudeخ رة الع  ودائ
Latitude (درجات ت بال وع . كان ن ن ثال م ة م داثيات متري ه إح ف األصلي ب ان المل ا إن ك أم

UTMفأن مقياس الرسم سيكون باألمتار  . 

  
  

  :ة الجديد كالتالييصبح شكل الخريط
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  :التحكم في محاور الخريطة ١١-٣-١٠
  

يم  داثياتفي الشكل السابق نالحظ أن ق ي المحور اإلح سر تظھر فقط عل  األسفل و المحور األي
يم إظھار أردنا إذا. من محاور الخريطة داثيات ق ي المحور اإلح ال (األيمن عل ي سبيل المث ) عل

ي ال ات عل ة المحتوي ة  (Right Axis األيمنمحور فنضغط في قائم فتظھر ) Mapتحت كلم
  :خصائصه

  
 

  . علي ھذا المحوراإلحداثيات إلظھار Showنقوم بوضع عالمة صح أمام كلمة 
  

  : كالتالياآلن لتكون الخريطة Top Axisيمكن تكرار نفس الخطوات للمحور األعلى للخريطة 
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ور ي أي مح ا ف داثيات ذاتھ يم اإلح ي ق تحكم ف ا لل ة أم اور الخريط ن مح ذ ( م ثاللنأخ ور م  المح
  : في قائمة المحتويات فتظھر خصائص المحور األسفلBottom Axisفنضغط كلمة ) األسفل

  
  : درجة٠.٠٠٥نالحظ في الخريطة أن فترة كتابة قيم اإلحداثيات علي المحور األسفل تساوي 

  

  
  

درج  سية Scalingفنضغط أيقونة الت رة الرئي ة الفت ر قيم  ٠.٠٠٥ من Major interval ونغي
  : درجة مثال٠.٠١درجة إلي 

  

  
  

  . يمكن تكرار نفس الخطوات للمحاور األخرى للخريطة
  

  :تحديد مسقط الخريطة ١٢-٣-١٠
  

ياتھا Datumتحديد المرجع الجيوديسي  د من أساس داثيات للخريطة يع ا سبق ( و نظام اإلح كم
تم ويجب إتمام ھذه الخطوة) الذكر في الجزء النظري ي صيغة أخري لي  قبل تصدير الخريطة إل

ابر(التعامل معھا في أية برامج خرائطية أخري  ال م د ). مثل االرك ماب أو الجلوب ا أن تحدي كم
امج  ة، فبرن ة خطوات حسابية أخري بدق تم أي نوع اإلحداثيات األفقية لبرنامج السيرفر سيجعله ي

دا بخ رة ج ية أخري كثي ات ھندس ه إمكاني سيرفر لدي ه حساب ال ثال يمكن رائط فم داد الخ الف إع
ين أو حسابات  سوب مع د من كميات الحفر و الردم الالزمة عند تسوية ھذه المنطقة الجغرافية عن
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ة  ذه المنطق ي ھ ق ف شاء طري ردم إلن ر وال خ .... الحف اب (ال ذا الكت ي ھ ا ف ا ھن طلكنن نكتفي فق  س
  ). يةبالتعامل مع برنامج السيرفر في إعداد الخرائط الكنتور

  
ة نظام Mapنضغط بالماوس علي الخريطة  م نضغط أيقون ات، ث ة المحتوي داثيات في قائم  اإلح

Coordinate System ة ن خصائص الخريط داثيات  م ع و اإلح ر خصائص المرج فتظھ
قاط  ام اإلس د أن نظ ا نج ة، وبھ ة الحالي ه Projectionللخريط وب أمام ذلك None مكت  وك

ا، أي أنه حتى اآلن فأن ھذه الخريطة None مكتوب أمامه Datumالمرجع  يس لھ  مرجع و ل
ة Changeنضغط أيقونة التغيير . نظام إسقاط محددين  Coordinate الموجودة بجوار كلم

System:  

  
  

ة  داثيات التي Predefinedمن النافذة الجديدة نختار أيقون ة المراجع و نظم اإلح  لعرض قائم
  :يدعمھا برنامج السيرفر

  
  

د د ل ارات٣ينا نج ة :  اختي داثيات الجغرافي و اإلح وع األول ھ رة العرض(الن ) خط الطول و دائ
Geographic (lat/lon) ة داثيات المسقطة أو المتري اني ھو اإلح وع الث  Projected والن

Systems شاؤه ستخدم إن  بينما النوع الثالث يتعلق بنماذج معينة لنظام إحداثيات محدد سبق للم
  :Templatesو حفظه في ملف 
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ا نعرف  ات –طالما أنن ذه التمرين ه ھ دأنا ب ذي ب ات األصلية ال داثيات – من ملف البيان  أن اإلح
ة  الياألفقي رين الح ار األول للتم سنأخذ االختي رض ف ر الع ول و دوائ وط الط ت خط  كان

Geographic سية ع الجيودي ل المراج ة بك ا قائم ر لن م Datums فتظھ ي معظ ستخدمة ف  الم
نالحظ ھنا أن مرجع . ألنه المرجع الوطني السعودي" عين العبد"عالم ومنھا نختار مرجع دول ال

ة Ain El Abd – Bahrain Islandاألول : عين العبد له نوعان مختلفان  وھو خاص بمملك
اني  رين ، والث ة Ain El Abd – Saudi Arabiaالبح ة العربي اص بالمملك و الخ  وھ

  :OK ثم نضغط نختار النوع الثاني. السعودية

  
  

ة  ت أيقون ر اآلن تح د ظھ د ق ين العب ع ع م مرج د أن أس ة فنج ة الكنتوري شاشة الخريط ود ل نع
Coordinate System:   
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   طباعة و تصدير الخريطة٤-١٠
  

ة  سيرفر نضغط أيقون امج ال سي لبرن سدلةFileمن شريط األدوات الرئي ة المن ي القائم :  فنجد ف
ة الطباعة، ألمر  لضبط خصائص Page setupأمر  ة Printورق  لطباعة الخريطة في حال

 : لتصدير الخريطة إلي صيغة أخريExportوجود طابعة متصلة بالكمبيوتر، أمر 
  

  
  

ي أمر التصدير  م Exportبالضغط عل ة ف ث صغير بجوار كلم سھم ال  Save as typeتح ال
ة  من الملفات التي يمكنه تعدة أنواعنجد أن برنامج السيرفر يدعم  يصدير الخريطة الكنتوري  إل

  : أيا منھا مثل
  صيغ الصور مثلbmp, gif, tiff, jpg    
  صيغةshpطبقات االرك ماب  الخاصة بSHP ESRI shapefile   
  صيغة ملفاتpdfالشھيرة     
  صيغkml, kmzبرنامج الجوجل ايرث الخاصين ب   
  صيغةdxfالخاصة ببرنامج األوتوكاد :   

  

  
 

  .OKلملف المطلوب و نحدد أسمه و مجلد الحفظ ثم نضغط ا) صيغة(نختار نوع 
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  إضافة خريطة نقاط ٥-١٠
  

ع  ان مواق ا لبي را ھام ة أم ي الخريطة الكنتوري اط عل ان يكون إضافة خريطة نق في بعض األحي
ة ة خاص ا أھمي ددة لھ اط مح وط . نق رائط خط شاء خ وم بإن سيرفر يق امج ال ا أن برن ا ذكرن كم

ة  ساوي ألي قيم ي(الت ل المناسيب أو االرتفاعاتول ي تمث ة الت ط الخرائط الكنتوري ي ). س فق فعل
ع  ا مواق دد عليھ م أن نح ن المھ ساوي درجات الحرارة فم ل خريطة ت ا بعم ال إذا قمن بيل المث س

أيضا في الخرائط الكنتورية فأننا أحيانا نريد توقيع النقاط األصلية التي تم . الرصد المناخية ذاتھا
  . عندھا) الرصد(القياس 

  
شاء  اط يستطيع برنامج السيرفر إن ا لوحدھا أو نضمھا Post Mapخريطة نق ا أن نطبعھ  وإم

  . لمشروع الخريطة الكنتورية لطباعتھم معا في ورقة واحدة
  

في التمرين الحالي سنقوم بعمل خريطة نقاط توضح مكان جبل الرحمة و مسجد نمرة في مشعر 
انينمن قام(عرفات بمدينة مكة المكرمة  ذين المك شاء ).  منكم بالحج يعلم أھمية ھ نقوم بإن أوال س

  :يحتوي إحداثيات ھذين المكانين) textيمكن أيضا إنشاء ملف نصي (ملف اكسل 
 

  
  

رين األول في الفصل – ھنا – الحظ أننا لم نراعي   الترتيب المفضل للبيانات كما فعلنا في التم
  . ألعمدة أثناء استدعاء البيانات في برنامج السيرفرالحالي ألننا قد تعلمنا عملية اختيار ا

  
ة الخريطة  سيرفر نضغط أيقون ار أمر خريطة Mapمن القائمة الرئيسية لبرنامج ال ا نخت  ومنھ

 : Post Map ثم نختار أمر خريطة النقاط Newجديدة 
  

  
  

  :openنختار الملف الذي يحتوي علي إحداثيات النقاط المطلوب توقيعھا ثم نضغط 
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ات  ذة البيان ر في ناف ا نجد إضافة عنصر ! بالعودة لشاشة السيرفر الرئيسية ال نجد أي تغيي لكنن
  :Post جديدة و تحتھا كلمة Mapجديد في قائمة المحتويات وھو 

  

  
  

ي  ر عل ا اآلن ضبط عناصرھا لتظھ وب من ل ومطل اط بالفع ة نق شأ خريط د أن سيرفر ق أي أن ال
ليمة صورة س شاشة ب ل. ال دة نظل ة الجدي م الخريط ات  Post أس ة المحتوي ي قائم ر (ف لتظھ

صھا ة ) خصائ ضغط أيقون م ن طر Generalث د أول س داثي س X coordinates فنج  لالح
ود  ار العم سھم ونخت ضغط ال ة فن ي الخريط ول "عل ط الط طر " Bخ اني س ام ث  Yوأم

coordinates ود رة" لالحداثي ص علي الخريطة نضغط السھم ونختار العم " C العرض دائ
 للنقاط المطلوب توقيعھا ھو في العمود الثاني من Xأي أننا أخبرنا برنامج السيرفر أن االحداثي 

ا االحداثي  ود الثالث من الملفYملف اإلكسل بينم ام سطر .  في العم م أم ار Symbolث  نخت
طر  ام س ب وأم ز المناس طر Colorالرم ام س صائص وأم فل الخ ي أس ز وف ون الرم ار ل  نخت

Symbol sizeنختار الحجم المطلوب لھذا الرمز :  
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ام أسمھا بإزالة( طبقة الكنتور من المشروع الحالي بإخفاءمؤقتا سنقوم   عالمة صح الموجودة أم
  : نري خريطة النقاط الجديدة فقط ھي الظاھرةحتى) في قائمة المحتويات
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دود الم دود نختلف عن ح ا ح دة لھ اط الجدي وي نالحظ أن خريطة النق ا تحت الي وأنھ شروع الح
ة(نقطتين في أعلي يمين و أسفل يسار الخريطة  ل الرحم رة و جب ع مسجد نم ثالن موق أوال ). يم

اط ي خريطة النق الم عل ذه المع ماء ھ ة أس نقوم بكتاب ة : س ل كلم ات Postنظل ة المحتوي ي قائم  ف
سطر األول Labelsونضغط أيقونة األسماء  ود  نختWorksheet Column وأمام ال ار عم

ام سطر من أعمدة ملف اإلكسل" أسم المعلم" ي Size (points)، وأم نط إل ر حجم الب  ١٤ نغي
  :مثال

 
  

  :فتصبح خريطة النقاط اآلن بالشكل التالي
  

  
  
بوضع عالمة صح مرة أخري أمام أسمھا في قائمة المحتويات ( خريطة الكنتور إظھار أعدنا إذا

  :يطتينفأن شاشة البرنامج ستظھر كال الخر
  



 Surferرية و المجسمات ببرنامج الفصل العاشر                                                     الخرائط الكنتو
______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________  
 جمعة محمد داود. د                               م                              ٢٠١٢ –المدخل الي الخرائط الرقمية 

 
٣٥٨

  
  

ا ا في . لكنھما يظھران كخريطتين منفصلتين كال منھما لھا حدود و محاور خاصة بھ دمجھا مع ل
اح Post األولي نختار بالماوس الخريطة  واحدإطار  Shift في قائمة المحتويات ثم نضغط مفت

وتر  اتيح الكمبي ة مف ن لوح تمرارم ة باس ة الثاني اوس الخريط ار بالم صبح Contour ونخت  فت
  :كالھما مظللة في قائمة المحتويات

  
 

ار Mapنضغط أيقونة  م نخت سيرفر ث امج ال سية لبرن سدلة – من القائمة الرئي ة المن  – من القائم
  :Overlay Mapsأمر تركيب الخرائط 
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  :قد ظھرا في إطار واحد) الكنتور و النقاط(فنجد كال الخريطتين 
  

  
  

  :قائمة المحتوياتوأيضا قد أصبحا كأنھما خريطة واحدة في 
  

  
  
  

  . بنفس الخطوات العادية كما سبقأيا منھمابالطبع مازال لدينا إمكانية تعديل 
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  إضافة مرئية فضائية مرجعة جغرافيا ٦-١٠
  

د  ة ونري ة الجغرافي نفس المنطق ة ل أحيانا يتوافر لدينا مرئية فضائية أو صورة خريطة طبوغرافي
صورة  ذه ال ةأن نجعل ھ ة للخريطخلفي ذلك . ة الكنتوري سيرفر ب امج ال وم برن شرطيق  أن تكون ب

سابق(المرئية أو صورة الخريطة مرجعه جغرافية  أي ) أنظر اإلرجاع الجغرافي في الفصل ال
  . أنھا معلوم لھا المرجع الجيوديسي و نظام اإلحداثيات

  
ة  ل كلم ة Mapنظل م نضغط أيقون ات ث ة المحتوي ي قائم سيةMap ف ة الرئي امج  من القائم  لبرن

  :Base Layer ثم أمر طبقة أساس Addالسيرفر ومن القائمة المنسدلة نختار أمر إضافة 
  

  
  

ه إذا  ي أن ارة إل در اإلش متج ة ل ن كلم ل عناصر Map تك ان ك ات ف ة المحتوي ي قائم ه ف  مظلل
  .  تكون نشطة أو فعالةلن Addاإلضافة 

  
  :Openنحدد اسم ملف المرئية الفضائية ثم نضغط 

  

  
  
ة، فنضغط ت ة تختلف عن حدود الخريطة الكنتوري ة أن حدود المرئي الة تحذيري  Yesظھر رس

  :ليقوم السيرفر بضبط الحدود
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ة  ضا باسم (تظھر المرئية الفضائية في خلفية الخريطة الكنتوري ا تظھر أي ة Baseكم  في قائم
  ):المحتويات

  

  
  

راج ال ادة اإلخ ن إع ى اآلن يمك اه حت ا تعلمن تخدام م صبح باس الي لت شروع الح ارتوجرافي للم ك
  ):علي سبيل المثال(الخريطة النھائية في صورة أفضل كارتوجرافيا 

  

  
  

ات  لوب الطبق ل بأس سيرفر يتعام امج ال ث أن برن امج Layersحي ل برن ه مث  Arc Map مثل
ات الظاھرة ) الحالي(فيمكن من نفس المشروع  ق الطبق ك عن طري إنتاج أكثر من خريطة، وذل

اتفي ق ة المحتوي ثال. ائم صبح : فم اط فست ة النق ور و طبق ة الكنت ام طبق ة صح أم ا عالم إذا أزلن
  :الخريطة للمرئية الفضائية فقط
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ا  وإذا أزلنا عالمة صح أمام طبقة الكنتور فقط فستصبح الخريطة للمرئية الفضائية موضحا عليھ
  :طبقة النقاط
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  إنشاء مجسم ثالثي األبعاد ٧-١٠
  

طح األرض  ضاريس س ل ت ة لتمثي ة الھام كال الخرائطي ن األش اد م ة األبع سمات ثالثي د المج تع
  . بصورة سھلة و مبسطة للقارئ غير المتخصص

  
ي New ثم أمر جديد Mapمن القائمة الرئيسية للبرنامج نختار أمر خريطة   ثم أمر مجسم ثالث

 :3D Surfaceاألبعاد 
  

  
  

ليس ملف ( الذي قمنا بانشاؤه ملف الشبكة التمارين الحالية نختار من المجلد الذي يحتوي ملفات
 : Openثم نضغط ) البيانات األصلية

  

  
  

ات ) بالقيم االفتراضية(يقوم السيرفر بإنشاء مجسم ثالثي األبعاد مباشرة  ة المحتوي ضيفه لقائم وي
  . ونستطيع تعديل أي خاصية من خصائصه كما نريد
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ل  او(نظل ار بالم ي 3D Surfaceالمجسم ) سنخت صه ف ر خصائ ات فتظھ ة المحتوي ن قائم  م
ذا المجسم Generalأيقونة .  من يسار الشاشةاألسفلالجزء  ة لھ  تحتوي علي الخصائص العام

 : Base قاعدة المجسم إظھار وطريقة Material Color األلوانومنھا نمط 
  

  
  

وان ونغير طري) Upperبجوار كلمة (نضغط علي نمط األلوان  اط األل قة تلوين المجسم من أنم
 نمط ألوان جديد طبقا لرغبة المستخدم من إنشاءأو يمكن  (المتعددة التي يوفرھا برنامج السيرفر

  :) في أسفل األنماطCustomخالل الضغط علي أيقونة 
  

  
  

 : إلظھار قاعدة المجسمShow Baseنختار نمط ألوان آخر ثم نضع عالمة صح أمام كلمة 
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، )تغيير محاور الخريطة الكنتورية(مكن تغيير خصائص محاور المجسم بنفس الطريقة السابقة ي
ات ) خطوط الطول( للمجسم Bottom Axisفمثال باختيار المحور األسفل  ة المحتوي في قائم

  :يمكن إضافة عنوان للمحور و تغيير حجم كتابة اإلحداثيات

  
  

ر خصائص المحور  ة يمكن تغيي نفس الطريق سر ب ر العرض (Left Axisاألي والمحور ) دوائ
   . الذي يمثل قيم المناسيب ذاتھاZ Axisالرأسي 

  
 في خصائص المجسم ذاته Color Scaleإلضافة مفتاح الخريطة نضع عالمة صح أمام كلمة 

ضا  ات أي ة المحتوي ي قائم ة و ف ي الخريط اح عل ر المفت نفس (فيظھ صه ب ر خصائ ن تغيي يمك
  ):الطريقة

  
  

  :كذلك إطار للمجسم عنوان و إضافةالخطوات التي قمنا بھا في الخريطة الكنتورية يمكن بنفس 
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ل) لطباعتھم في خريطة واحدة(إذا أردنا إضافة الخريطة الكنتورية إلي المجسم  ة نظل  3D كلم
Surface ة ة إضافة Map في قائمة المحتويات ثم نضغط أيقون م أيقون سية ث ة الرئي  من القائم

Addأيقونة طبقة الكنتور  ثم Contour Layer:  
  

  
  

  : مرة أخريملف الشبكةنختار 

  
  

  :فيقوم برنامج السيرفر برسم الخريطة الكنتورية علي المجسم ثالثي األبعاد
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ار بالماوس(لفصل الخريطة الكنتورية عن المجسم نظلل  م ) نخت ات ث ة المحتوي المجسم من قائم
ات  من القMapنضغط أيقونة الخريطة  ار أمر فصل الطبق ا نخت سية و منھ  Breakائمة الرئي

Apart Layer : 
  

  
  

صال  صرا منف ا عن صبح كالھم سم وي ن المج ور ع صل الكنت تم ف ة (ي ي قائم ة وف ي الخريط ف
  :أيا منھما بنفس الخطوات المعتادة) الخ...تحريك و تعديل (ويمكننا التعامل ) المحتويات أيضا
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  الخريطة الكنتورية/ زء من الشبكة اقتطاع ج ٨-١٠
  

شكل Grid ملف الشبكة بإنشاءيقوم برنامج السيرفر  ا أو مستطيال( بحيث يكون منتظم ال ) مربع
شبكة ).  أو القياساتاألرصاد(ليغطي كل المنطقة الجغرافية للبيانات األصلية  أي أن داخل ھذه ال

اطق  اك بعض المن يكون ھن راف(س ا قيا) األط يس لھ ي ل سيرفر الت وم ال ا يق ة وھن ات حقيقي س
ارجي  تنباط خ يبExtrapolationباس يم المناس تنباط .  لق ة االس وم رياضيا أن عملي ن المعل م

ن  ل م ة أق ون بدق ارجي تك تنباالخ داخلي طاالس يم ا (Interpolation ال ساب ق يب أي ح لمناس
ة األرصاد األصلية دود منطق اطق األطر)داخل ح ي من ور ف ت ، أي أن خطوط الكنت ذه ل اف ھ

  :تكون معبرة بشكل دقيق عن تضاريس األرض الحقيقية
  

  
  

شبكة و  سيرفر ألن ال امج ال زات برن م ممي ن أھ ة م ذه الطريق ستخدمين أن ھ ض الم ري بع ي
 Arcبعكس برامج أخري مثل ) مربع أو مستطيل(الخريطة الكنتورية سيكونان في شكل منتظم 

Mapور وم بعمل خطوط الكنت ذي يق ط داخل من ال ة القياسات فق ا يجعل شكل الخريطة طق  مم
تظم ر من ة غي ية أو الرياضية أن . الكنتوري ة الھندس ون الحقيق ستخدمين يعلم م الم ن معظ ة لك دق

تكون  ات س ة القياس ارج منطق ور خ يئةالكنت ذه س ي ھ ة ف اد فعلي ه أرص يس لدي امج ل  ألن البرن
رة فقط  للخريطة اقتطاعوھؤالء المستخدمين يقومون بعمل . المناطق الكنتورية بحيث تكون معب

  . عن منطقة القياسات الفعلية
  

  :طرق إنشاء ملف االقتطاع
  

  :من ملف نصي: الطريقة األولي
ة(بالعودة للمثال الحالي  ة المكرم ة ) تضاريس مشعر عرفات بمك تح الخريطة الكنتوري نقوم بف س

اط  ا خريطة نق م سنضيف إليھ ا ث ا فعل (Post Mapالتي قمنا بعملھ سابقكم رين ال ا في التم ) ن
 .التي بدأنا بھا) القياسات(لتمثيل نقاط األصلية 
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ة  شبكة(يمكن مالحظة حدود الخريطة الكنتوري ضا حدود ملف ال ا ) ھي أي ونالحظ أن أطرافھ

 بحيث تكون حدودھا Grid سنقوم بعمل قطع للشبكة اآلن). األرصاد (األصليةخالية من النقاط 
  . الفعلية فقطھي نفس حدود القياسات 

  
  ):  الخارجية للمشعراألطرافنقاط القياسات علي (الشكل التالي يحدد نقاط أركان مشعر عرفات 

  

  
  

شاء ملف نصي  وم بإن ذه textنق ان ھ اط األرك شرط إلحداثيات نق ي ب ة ف اط مرتب  أن تكون النق
 الملف ألن شاءإن في التسلسل مھم جداھذا .  ضدهأوتسلسل إما مع اتجاه دوران عقرب الساعة 

د  ي نري ة الت دد المنطق ي يح ا لك ة لھ ة التالي ة بالنقط ل نقط يل ك يقوم بتوص سيرفر س امج ال برن
الي . بكل دقةاقتطاعھا اط كالت سل النق ا تسل و كتبن ي ل شكل  (٥ ، ٤، ١١ ، ٣ ، ٢، ١: بمعن في ال
 .فسيكون تسلسال خاطئا) السابق

  
  :ينهيقوم القارئ بإنشاء الملف النصي التالي و تخز
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اع  ف االقتط مه مل اص أس وع خ ن ن ف م سيرفر مل امج ال ب برن وي Blank Fileيتطل  يحت
  : المنطقة المطلوب اقتطاعھا بالمواصفات التاليةإحداثيات
  صيغة الملف تكونbln   
  فيتكون من أول سطر في الملف معدد نقاط المل شكلخارجلالقتطاع  ٠:  ث  ١ = أو  ال

   الشكلداخللالقتطاع 
  يكون االحداثي حداثياتاإلترتيب X ثم االحداثي Yوتفصل بينھما عالمة الفاصلة  

  
= أي عدد النقاط  (٠ ، ١٤= سنقوم بتعديل الملف النصي السابق بحيث يكون السطر األول منه 

اع ١٤ د االقتط ارج و نري اطخ ذه النق دده ھ ذي تح شكل ال م ).  ال د باس ف الجدي نحفظ المل م س ث
Arafat_Outside.bln)  أن يكون امتداد الملف ھو  جدامھم bln:(  
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   الترقيم من داخل السيرفر:الثانيةطريقة ال
  

اط  ضا خريطة النق ة و أي  Postنفتح مشروع سيرفر جديد ونضيف كال من الخريطة الكنتوري
Map) ة ). نقاط األرصاد األصلية ل الخريطة الكنتوري ات Contoursنظل ة المحتوي  في قائم

  :Digitize ومنا نختار أمر الترقيم Mapالرئيسية نضغط أيقونة  ةثم من القائم
  

  
  

ار أول نقطة + يتغير شكل الماوس اآلن إلي شكل عالمة  دأ باختي ويتم فتح نافذة نصية جديدة، نب
ات المقاسة( ة البيان ة لحدود منطق م أضيفت ) التقاط الخارجي ذه النقطة ق نالحظ أن إحداثيات ھ ف

  :وھكذا لجميع النقاط... ختار النقطة الثانية فيتم إضافتھا أيضا، لنافذة الملف النصي، ن
  

  
 

صية نضغط أمر ) الخارجية فقط(بعد ترقيم جميع النقاط  ذة الن م أمر Fileومن الناف  Save ث
As  
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 :Saveثم نضغط )  مباشرةblnنالحظ أن االمتداد سيكون (نحدد اسم الملف المطلوب 
  

  
  

  :اعاآلن سنبدأ خطوات االقتط
  

 :Blank ومنھا نختار أمر اقتطاع Gridمن القائمة الرئيسية للبرنامج نضغط أيقونة الشبكة 

  
  

 :Open الذي قمنا بانشاؤه في المارين السابقة، ثم نضغط Gridملف الشبكة نختار 

  
  

  : open الذي أنشأناه في الخطوة السابقة ونضغط ملف االقتطاعاآلن سنختار 
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  ) :بعد االقتطاع (جديد أي الشبكة الجديدةالملف النحدد اسم 

  
  

  :OKيبلغنا برنامج السيرفر أنه قد أتم إنشاء الشبكة الجديدة، نضغط 

  
  

  : باستخدام ملف الشبكة الجديدخريطة كنتورية جديدةاآلن سنقوم بإنشاء 

  
  

  ):الشبكة بعد االقتطاع (ملف الشبكة الجديدنختار 

  
  

ام ب د ق ا تغطي نجد برنامج السيرفر ق دة بحيث أنھ ة الجدي شاء الخريطة الكنتوري ة فقطإن  المنطق
  ):منطقة القياسات الفعلية فقط(المطلوبة 
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  :ثم نكمل الخطوات العادية إلخراج ھذه الخريطة في صورتھا النھائية

  

  
  

  استنباط المناسيب ٩-١٠
  

سيرفر  امج ال ة(قام برن ارين الحالي ل ملف ) في أول خطوة من الم  أو القياسات رصاداألبتحوي
شبكةإلي األصلية ذه ال اط ھ ا .  ملف شبكة معلوم عنده قيمة المنسوب عند كل نقطة من نق م قمن ث

شبكة  اجباستخدام ھذه ال ادإلنت ي األبع ة و المجسم ثالث ه .  الخريطة الكنتوري شبكة ل لكن ملف ال
سوب أي نقطة  ة من ة قيم شبكة(استخدام ثالث أال و ھو معرف ثال ). من ال دينا نقطة إذافم ان ل  ك

  . معينة داخل منطقة الدراسة ونريد أن نعرف قيمة منسوبھا) موقع(
  

ار أمر Gridمن القائمة الرئيسية للبرنامج نضغط أيقونة الشبكة  م نخت شبكة  ث  Gridمحرر ال
Node Editor:  
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  ):سنختار ھنا الشبكة األصلية قبل االقتطاع(نختار ملف الشبكة المطلوب فتحه 
  

  
  

ا دة بھ ذة جدي تح ناف سوب (Z واالحداثي الرأسي Y و االحداثي Xاالحداثي : فيتم ف ع ) المن لموق
ة   ,X, Yالماوس، بمعني كلما حركنا الماوس علي ھذه الشبكة كلما ظھرت لنا اإلحداثيات الثالث

Zلنقطة الماوس الحالية : 

  
  
 تكون نقطة حتىس علي الشبكة لنقطة محددة فأننا نتحرك بالماو) X,Y (إحداثيات كنا نعرف إذا

  .  لنعرف منسوب ھذه النقطة Z المطلوبة ونقرأ قيمة اإلحداثياتالماوس في نفس 
  

رة عرض ٣٩.٩٦٠٩= منسوب النقطة عند خط طول  :مثال غ ٢١.٣٦٧٩٩=  درجة و دائ  يبل
  : متر٣٠٢.١٢
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ات إنأما  د حفظ بيان ا نري شبكة كل كن اط ال ا في  في ملف نصي الستخد(X,Y,Z) نق امه الحق
امج أمر  ار أمر Fileبرامج أخري، فنضغط من القائمة الرئيسية للبرن  Save File ومن نخت

As:   

  
  

 ونحدد اسم للملف DAT XYZ) امتداد( نختار صيغة Save as typeمن الصيغ أمام كلمة 
  :الجديد

  
  

  :كل نقاط الشبكةفينتج لنا ملف نصي يحتوي بيانات 
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ة و في ھذا الفصل من اج الخرائط الكنتوري سيرفر في إنت امج ال ات برن م شرح إمكاني اب ت  الكت
اد  ة األبع سمات ثالثي طالمج ود فق ي وج ارة إل در اإلش ن تج ري، لك ات أخ امج إمكاني ذا البرن  لھ

رقيم  ل الت شھير مث امج (ال ل برن ة مث ي الخريطة الكنتوري ة عل الم جغرافي ) Arc Mapرسم مع
ي ات العرض ل القطاع ضا عم ية Cross Sectionsة وأي سابات الھندس افة للح  باإلض

ين  سوب مع د من ات أخري ... للمشروعات مثل حسب كميات الحفر و الردم للتسوية عن وإمكاني
 . كثيرة

  
ة  ة العربي ة األخرى باللغ ات التعليمي تجدر اإلشارة لوجود عدد من ملفات الفيديو التدريبية والملف

 موجود في قائمة المراجع في نھاية الكتاب وننصح القارئ متاحة علي مواقع االنترنت، وبعضھا
شھير في  امج ال ذا البرن ه في التعامل مع ھ د من خبرت بتحميل ھذه الملفات واالستفادة منھا ليزي

  .مجال الخرائط الرقمية
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  الفصل الحادي عشر
  

  Global Mapperببرنامج و المجسمات القطاعات 
  
  

سنوات  ي ال تخدامھا ف شارھا و اس ي زاد انت رائط الت رامج الخ ن ب ابر م ال م امج الجلوب د برن يع
ركة  وير ش ن تط و م رة، وھ دار com.marblegeoblue.www://http/األخي   واإلص

  . ١٣الحالي له ھو اإلصدار 
  

يةيقوم البرنامج بعدد من الوظائف  شملاألساس شاء:  ت اد و القطاعات إن ة األبع  المجسمات ثالثي
راء م وإج ساحة و الحج سابات الم ردم( ح ر و ال شاء) الحف ع وإن ل م ور والتعام وط الكنت  خط

ضائية و  ات الف االمرئي ا واسإرجاعھ اذج  جغرافي ل نم ة وتحمي ة الھيدرولوجي تخراج األودي
  .االرتفاعات الرقمية العالمية مباشرة من االنترنت

  
تيراد   importيري بعض المستخدمين أن من أھم مميزات برنامج الجلوبال مابر قدرته علي اس

صدير  ن صيغ exportو ت ر م دد كبي واع( ع امج ) أن رد برن ستخدمه كمج البعض ي ات، ف الملف
سيرفر . آخرأكثر من برنامج وسيط بين  ل (فعلي سبيل المثال لم يكن برنامج ال  )١٠ اإلصدارقب

ه في صورة  امج shpيحفظ ملفات ال Arc GIS الخاصة ببرن تم استخدام الجلوب ان ي ذلك ك ، ل
  .Arc Map صيغة الطبقة للتعامل معھا في إلي ملفات السيرفر ثم تصديرھا استيرادمابر في 

  
  :منھابال مابر مع عدد كبير من صيغ الملفات يتعامل برنامج الجلو

  
  الملفات النصيةtext 
  ملفات الصور مثلTiff, Jpg, Png, Bmp 
  ملفات الصور المرجعة جغرافياGeoTIFF 
  ملفات برنامج الجوجل ايرثKml, Kmz 
  األوتوكادملفات برنامج Dwg, Dxf 
  ملفات نظم المعلومات الجغرافيةShp 
  ملفات الشبكاتGrid 
 فات الشبكات النصية ملAscii Grid 
  المالحيةالجي بي أسأجھزة ملفات  Pcx5, Trk, Wpt 
  ملفات برامج االستشعار عن بعدErdas Imagine, Idrisi, Mapinfo 
  ملفات نماذج االرتفاعات الرقميةDem, Hgt 

  
ة  شرح كيفي نكتفي ب الي س صل الح ي الف شاءف ة إن سمات ثالثي اد المج ضا و األبع اأي ت  القطاع

ات  ي بيان اد عل ية باالعتم وذجالالعرض ي نم ة ل األمريك ة العالمي ات الرقمي  DEMالرتفاع
ل تضاريس أن إلي اإلشارةتجدر . SRTM3المعروف باسم  المي في تمثي  دقة ھذا النموذج الع

ة  متر١٠ – ٦  ±في حدود تكون األرضسطح  ال التي ال تتطلب دق  أي انه ال يصلح إال لألعم
 . كشاف وإنتاج الخرائط صغيرة المقياسعالية مثل االست
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 3SRTM نموذج االرتفاعات بيانات استيراد ١-١١
  

ة  وذج االرتفاعات الرقمي ات نم تيراد ملف ع : SRTM3توجد طريقتان الس ا مباشرة من مواق إم
ابر  ال م امج الجلوب االنترنت التي تعرض بيانات ھذا النموذج، أو إلتمام االستيراد من داخل برن

 .ذاته
  

   االستيراد من ملفات١-١-١١
  

  :الطريقة األولي
  : المواقع للتحميل ھوأسھل إال أن SRTMتوجد عدة مواقع وعدة طرق لتحميل بيانات نموذج 

  
http://www.cgiar-csi.org/data/elevation/item/45-srtm-90m-digital-
elevation-database-v41 

  

  
  

  :ننزل في نھاية الصفحة لجزء التحميل باالستعراض
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ه  وب تحميل ة(عندھا تظھر صورة مصغرة للملف المطل ة المطلوب ذي يغطي المنطق فنضغط ) ال
ة  ورة GeoTIFFأيقون ي ص ف ف ل المل ضا تحمي (raster لتحمي ن أي ورة يمك ي ص ه ف ل
ASCII:(  

  
  :بعد عدة ثواني تظھر نافذة تحميل الملف المطلوب

  

  
  

ضغط  ظفن ر حف واني أو أكث دة ث ي ع ف ف ل المل يتم تحمي ت س ل االنترن سرعة تحمي ا ل  ، و طبق
   ميجا فقط١٩فحجمه 

  
ذا الملف  امج (بفك الضغط عن ھ ي ملف صورة ) Winrare أو  WinZipببرن فنحصل عل

srtm_44_08.tifميجا بايت تقريبا٦٩ون حجمه  ويك :  
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 درجات من خطوط الطول ٥أن كل ملف يغطي منطقة تشمل ) ھذه الطريقة(مشكلة ھذا الموقع 
ر العرض ٥و  ن دوائ سبيا( درجات م ر ن م الملف كبي ذلك حج يغطي ). ل سابق س ثال الملف ال م

ي شرقا ٣٥ شماال و من خط طول ٢٥ دائرة عرض إلي شماال ٢٠المنطقة من دائرة عرض   إل
ة الدراسة .  شرقا٤٠خط طول  ة(لذلك سنحتاج لطريقة لالقتطاع منطق ة المكرم ة مك ثال مدين ) م

اني في  ل المك ة للتحلي سه أو باستخدام األدوات المتقدم ابر نف ال م امج الجلوب سواء باستخدام برن
امج  ي الجاني اآلخر –لكن . Arc GISبرن ش– وعل سھولة الت ز ب ع يتمي ذا الموق أن ھ غيل و  ف

 . التحميل كما رأينا
  

  :الطريقة الثانية
  

ي  ة عل ذه الطريق د ھ ل المباشر تعتم ضاء التحمي ة الف ع الرسمي لوكال ن الموق ةم ا األمريكي  ناس
رامج االتصال ). ftp  االنترنت المعروف باسمباستخدام بروتوكول( يجب مالحظة أن بعض ب

ة(باالنترنت  ات الحكومي يرفرات بعض الجھ ن س ول )وخاصة م دعم بروتوك  الخاص ftp ال ت
ت  ر االنترن ات عب ادل الملف ول –بتب ن بروتوك ف ع و المختل ي http وھ ستخدم ف ادي الم  الع

سبلورور – ويجب أوال ضبط إعدادات برنامج االنترنت –عرض صفحات االنترنت   سواء االك
  .الية قبل البدء في الخطوات التftp ليدعم تشغيل –العادي أو أي برنامج متصفح آخر 

  
  : من الرابطSRTMالدخول لسيرفر بيانات نموذج 

  
ftp://e0srp01u.ecs.nasa.gov/srtm/version2/ 

  
  : للبيانات مجلدات٣ سنجد

  
 SRTM1 ة  horizontal resolution وھو النموذج الذي يتمتع بقوة توضيحية أفقي

غ  ة ١تبل والي ( ثاني ر٣٠أي ح ين )  مت ل نقطت ين ك ة ب سافة األفقي ي أن الم ذا يعن وھ
غ  دھما تبل ر٣٠متتاليتين معلوم االرتفاع عن ن .  مت ذا النموذج معل شديد أن ھ ولألسف ال

 . الثالثةSRTMفقط لألراضي األمريكية وسري لباقي دول العالم حيث أنه أدق نماذج 
  

 SRTM3ة  وھو النموذج الذي يتمتع بقو  horizontal resolutionة توضيحية أفقي
غ  ة ٣تبل والي ( ثاني ر٩٠أي ح ين )  مت ل نقطت ين ك ة ب سافة األفقي ي أن الم ذا يعن وھ

 .  متر٩٠متتاليتين معلوم االرتفاع عندھما تبلغ 
  

 SRTM30 ة يحية أفقي وة توض ع بق ذي يتمت وذج ال و النم  horizontal وھ
resolution ين )  متر٩٠٠أي حوالي ( ثانية ٣٠ تبلغ ة ب سافة األفقي ي أن الم ذا يعن وھ

  .  متر٩٠٠كل نقطتين متتاليتين معلوم االرتفاع عندھما تبلغ 
  

   :3SRTMللتحميل من نموذج 
  

  : في الرابطSRTM3 علي مجلد double clickبمجرد الضغط مرتين 
  

ftp://e0srp01u.ecs.nasa.gov/srtm/version2/srtm3/ 
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  :سنجد البيانات مقسمة في مجلدات كل مجلد يغطي قارة بأكملھا كما في الصورة التالية

  
  

ا  ارة أفريقي ات ق ال لبيان ذنا مث د (إذا أخ ل مجل ا داخ ة ) Africaأي دخلن ات مرتب نجد الملف س
  .انات ھذا الملف، واسم كل ملف يحدد المنطقة التي تغطيھا بيبأسمائھا

  
  :لتخزين ملف معين ھناك طريقتين

  
  ي "بالضغط بالزر األيمن للماوس علي اسم الملف ستظھر قائمة نختار منھا أمر سخ إل ن

د copy to folder" مجلد ذا األمر نحدد اسم المجل ار ھ سك( وباختي ارد دي ي الھ ) عل
 .المطلوب نسخ الملف إليه

  
  أو يمكن اختيار أمر نسخcopyم  ثم م ه ث سخ إلي وب الن ان المطل ن الويندوز نذھب للمك

صق  ار ل اوس ونخت ن للم زر األيم ضغط ال ي  (pasteن ات ف سخ الملف ة ن ل طريق مث
  ).الويندوز العادية
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  :مةاھمالحظات 

  
سمت األرض SRTM3طريقة تقسيم ملفات : أوال  داخل مجلدات بأسماء القارات تمت بحيث ق

ا ع ق ل مرب ات يغطي ك ي مربع اإل شكلة. رة بأكملھ ارت م ة أث ذه الطريق ن ھ لوضع : لك
ذا  يا داخل ھ ارة أس مربع جول قارة أفريقيا بأكملھا فقد دخلت بعض أجزاء من غرب ق

ا ، ! المربع الكبير ارة أفريقي د ق يا داخل مجل وأدي ھذا إلي وجود ملفات تغطي غرب آس
  :سبيل المثالوخاصة الملفات التي تغطي غرب المملكة العربية السعودية علي 

  

  
  

ا وذج : ثاني ات نم ن ملف ف م ل مل م ك ن SRTM3حج ل م غ أق ط ، أي أن ١.٥ يبل ت فق  ميجاباي
  .تحميل الملفات لن يستغرق وقتا طويال

  
ة  ذه الطريق ز ھ ع(تتمي ذا الموق ن خطوط ) ھ دة م ة واح د درج ة تمت يغطي منطق ف س ل مل أن ك

جم الملف صغير نسبيا بالمقارنة بحجم الطول و درجة واحدة من دوائر العرض، وبالتالي فأن ح
ع . ملفات الطريقة األولي ذا الموق ات ھ ة(لكن علي الجانب اآلخر فأن ملف ذه الطريق د فك ) ھ وبع

وع  ا تكون من ن رة hgt) صيغة(الضغط عنھ رامج كثي ستطيع ب ل ( وھي صيغة ال ي  Arcمث
Map ( ات التعامل معھا مباشرة، وھنا يأتي دور برنامج الجلوبال مابر وع من الملف لفتح ھذا الن

 . ثم إعادة تصديره إلي صيغة أخري
  

ي ملف  نعتمد عل الي س ارين الت ي التم ة SRTM3ف ة المكرم ة مك ذي يغطي جزء من منطق  ال
  : اإلدارية

  
   srtm_44_08.zip أن يقوم بتحميل الملف المسمي علي القارئ:  في الطريقة األولي-
  N21E039.zipن يقوم بتحميل الملف المسمي علي القارئ أ:  في الطريقة الثانية-
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   االستيراد اللحظي من االنترنت٢-١-١١
  

د في خطوط  ة، والتي تمت ة المكرم في التمرين الحالي سنقوم بتحميل بيانات تضاريس مدينة مك
ر العرض من o ٤٠ '٢شرقا إلي  o ٣٩ '٣٥الطول من  ي o ٢١ '٩شرقا وفي دوائ  '٣٧شماال إل

٢١ oسمة .  شماال وم بق أن نق ط، ب درجات فق ي صيغة ال داثيات إل ذه اإلح ل ھ نقوم بتحوي ة س بداي
  : و جمعھا مع قيم الدرجات٦٠الدقائق علي 

  
٣٩ '٣٥ o) = درجة٣٩.٥٨٣٣٣٣ = ٣٩ ) + ٦٠ ÷ ٣٥    
٤٠   '٢ o ) = درجة٤٠.٠٣٣٣٣٣ = ٤٠ ) + ٦٠  ÷ ٢    
٢١   '٩ o ) = درجة٢١.١٥ = ٢١ ) + ٦٠  ÷ ٩            
٢١  '٣٧ o) = درجة٢١.٦١٦٦٦٧ = ٢١) + ٦٠ ÷ ٣٧    
  

ة  ود كلم اه لوج ب االنتب سية يج شاشة الرئي ي ال ابر، وف ال م امج الجلوب شغيل برن دأ ت نب
Registered امج ي أن البرن سخة مفعل في شريط أدوات العنوان فھي تدل عل يس مجرد ن  ول

  ). وامر البرنامجالنسخة التجريبية لن تكون صالحة لتنفيذ كل أ (Demoتجريبية 
  

ة  ة الثالث ار األيقون ت نخت بكة االنترن ن ش ا م ات لحظي ل الملف  Download Freeلتحمي
Maps/Imagery : 

  

  
  

  من قائمة أنواع الملفات القابلة للتحميل المجانيSelect Data Source وع ار ن  نخت
SRTM Worldwide Elevation Data (3 arc-second resolution) 

  . SRTM3ت نموذج االرتفاعات الرقمية لتحميل بيانا
  ة ة المطلوب د المنطق ة تحدي ار أيقون شاشة نخت ن ال فل م زء األس ي الج  Specifyف

Latitude/Longitude Bounds of Area   
  كاآلتي المنطقة إحداثياتنكتب:  

o  الغربWest  :  ٣٩.٥٨٣٣٣٣   
o  الشرقEast  :    ٤٠.٠٣٣٣٣٣   
o  الشمالNorth  :  ٢١.٦١٦٦٦٧    
o  الجنوبSouth :          ٢١.١٥    
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وذج .OKثم نضغط  ات نم م تظھر بيان بناءا علي سرعة االنترنت سيأخذ التحميل بعض الوقت ث
  :االرتفاعات الرقمية للمنطقة المطلوبة علي الشاشة

  

  
  

اح للخريطة  ود مفت سار(نالحظ وج ي الي ضاريس سطح ) عل وان ت دد أل د األرضيح ا يوج ، كم
سار أس(مقياس رسم  شاشةي امج األدواتيضم شريط ). فل ال سفلي من شاشة البرن  إحداثيات ال

رة العرض ) كلما تحركنا بالماوس علي الخريطة( الماوس موضع ا خط الطول و دائ ويظھر بھ
  . و المنسوب أيضا

  
ة ملف  ه نضغط أيقون م تحميل ذي ت ات النموذج ال امج Fileلحفظ بيان سية لبرن ة الرئي  من القائم

ابر ال م ات ارتفاعات الجلوب ار أمر تصدير ملف ا نخت  Export Elevation Grid ومنھ
Format: 
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واع  دعم أن ابر ي ال م امج الجلوب أن برن ذكر ف ا ) صيغ(كما سبق ال إذا فتحن ات ف ددة من الملف متع

وع  ا ن ار منھ ات فنخت أنواع الملف ة ب وع شھير  (GeoTIFFالسھم الصغير األسود تظھر قائم ن
  ):ة جغرافيا الذي تقبله كافة البرامج األخرىمن ملفات الصور المرجع

  

  
  

داثيات OKنضغط  سقط و إح وع م تخدام ن يتم باس صدير الملف س ة أن ت الة تحذيري ر رس  فتظھ
سي (الصورة الحالية  جميع ملفات نماذج االرتفاعات الرقمية العالمية تكون علي المرجع الجيودي

 :OKفنضغط ) وليس اإلحداثيات المسقطة وباستخدام اإلحداثيات الجغرافية 84WGSالعالمي 

  
  

  :OKو مؤقتا لن نغير بھا أي خصائص فنضغط )  الحفظ(النافذة التالية تحدد عناصر التصدير 
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  :Saveنحدد المجلد الذي سيتم داخله حفظ الملف و كذلك نحدد اسم لھذا الملف ثم نضغط 
  

 
  

ا ألن ٠.٥ ونري أن حجمه ال يتجاوز نجد الملف اآلن موجود في المجلد الذي قمنا بتحديده،  ميج
  :تعد منطقة صغيرة نسبيا) مدينة مكة المكرمة(المنطقة الجغرافية التي اخترناھا 
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 صيغة شھيرة تدعمھا معظم البرامج الحاسوبية للخرائط، GeoTIFFكما قلنا أن صيغة ملفات 
امج  سھولة داخل برن ذا الملف ب تح ھ ال يمكن ف ي سبيل المث ري Arc Mapفعل في أسفل ( ون

 . أن اإلحداثيات حقيقية ألن الملف مرجع جغرافيا من األساس) الشاشة
  

  
  
  
  

  االقتطاع من الملفات ٢-١١
  

وذج  ر من SRTM3في الطريقة األولي من طرق تحميل بيانات نم ة أكب ات المحمل  كانت الملف
ة الدراسة  ة القتطاع منطق ةمدين(المنطقة المطلوبة، ولذلك نحتاج طريق ة المكرم ذا ) ة مك من ھ

 . الملف الكبير
  

 Open Your Own Data Files نفتح برنامج الجلوبال مابر ومن القائمة الرئيسية نختار
  ):وليس من االنترنت(وھو األمر الخاص بفتح الملفات من الكمبيوتر 

  

  
  

  :Openثم نضغط ) المطلوب فتحه (N21E039.hgtنختار الملف 
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ف ص ر اآلن المل ي تظھ صورة تغط ظ أن ال شاشة ونالح ي ال طح األرض عل ضاريس س ورة ت
  :درجة كاملة في اتجاھي خط الطول و دائرة العرض

  

  
  

ف ظ المل سابق لحف رين ال ي التم ا ف ا فعلن ف : مثلم ة مل ضغط أيقون سية Fileن ة الرئي ن القائم  م
ات ارتفاعات  ار أمر تصدير ملف ا نخت ابر ومنھ ال م امج الجلوب  Export Elevationلبرن

Grid Format:  

  
  

  :Arc ASCII Grid  وھو نوع الملفلھذا   آخرنختار نوع
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داثيات OKنضغط  سقط و إح وع م تخدام ن يتم باس صدير الملف س ة أن ت الة تحذيري ر رس  فتظھ
 :OKفنضغط الصورة الحالية 

  
  

  ):الحفظ(في النافذة التي تحدد عناصر التصدير 
  

  صدير دود الت ة ح ضغط أيقون ة  (Export Boundsن دود المنطق دد ح ي نح لك
  ) المطلوب اقتطاعھا

  نختارLat/Lon (Degrees)أي تحديد خطوط الطول و دوائر العرض بالدرجات   
  بالدرجات(نكتب في المربعات األربعة إحداثيات حدود مدينة مكة المكرمة(  
  نضغطOK  
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  :Saveالملف ثم نضغط نحدد المجلد الذي سيتم داخله حفظ الملف و كذلك نحدد اسم لھذا 
  

  
  

ا ألن ٠.٥نجد الملف اآلن موجود في المجلد الذي قمنا بتحديده، ونري أن حجمه ال يتجاوز   ميج
  . تعد منطقة صغيرة نسبيا) مدينة مكة المكرمة(المنطقة الجغرافية التي اخترناھا 
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   رسم وتصدير القطاعات٣-١١
  

ة  ضغط أيقون م  الخ3D Path Profile ن اتاصة برس ة القطاع ذة تحذيري ر ناف ، فتظھ
  :OKفنضغط 

  

  
  
 

ر  ينالحظ أن شكل الماوس قد تغي راءإل رة حم داثياتبمالحظة .  دائ  التي تظھر في أسفل اإلح
اوس  م نضغط الم سرشاشة البرنامج نذھب لموقع بداية القطاع ث ا األي ا تحركن  سنجد اآلن، وكلم

شاشة ي ال دأ يظھر عل د ب ع تاب خط أصفر مزدوج ق ذھب لموق اوس، ن ة الم ا لحرك ) إحداثيات(ع
  :نقطة نھاية القطاع ونضغط الماوس األيسر مرة أخري

  

  
  

دأ خط أصفر آخر يظھر  شاشة فيب ي ال رة أخري عل اوس م ا بالم ة أن (إذا تحركن ي حال ذا ف وھ
  ):القطاع المطلوب رسمه يتكون من عدة أجزاء
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يننضغ ثم األول نضع الماوس علي الخط اآلن اوس اليم شاشة  ط الم ي ال دة عل ذة جدي فتظھر ناف
  :بھا القطاع العرضي المطلوب

  

  
  
  

ا كال ) بشدھا بالماوس من أحد أركانھا(يمكن تكبير ھذه النافذة الجديدة  وي منھ ونجد بالجزء العل
سه مرسوم بحيث وإحداثيات نقطة بداية القطاع إحداثياتمن   نقطة نھاية القطاع، بينما القطاع نف
يم أ ور ص ق ل المح ا يمث اع بينم ة القط ة بداي ن نقط الكيلومتر م سافة ب ل الم ور س بمث ن المح

  :مناسيب سطح األرض بالمتر
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ي القطاع  ذة(أيضا نالحظ أننا كلما تحركنا بالماوس عل ا إحداثيات نقطة أو ) في الناف ظھرت لن
  : من بداية القطاعخط الطول و دائرة العرض و المنسوب و المسافة: موقع الماوس وتشمل

  

  
  

  :فنجد عدة إمكانيات لحفظ ھذا القطاع العرضي) من نافذة القطاع ( Fileنضغط قائمة ملف 
  

  حفظ القطاع في صورةSave Bitmap (BMP) File 
  ابر ال م امج جلوب سية لبرن شاشة الرئي صورة في ال حفظ القطاع في صورة مع إظھار ال

Save to BMP and Display on Main Map View 
  حفظ بيانات المسافة و المنسوب في ملفSave Distance/Elevation File 
  ل سافة والمي  ,Save CSV File (w XYZحفظ ملف نصي يشمل اإلحداثيات و الم

Distance, and Slope Values) 
  حفظ ملف نصي لإلحداثيات الثالثيةSave XYZ 
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صورة OKسم الملف ونضغط  نحدد أBMPإذا اخترنا حفظ القطاع كصورة من نوع  تج ال ، فتن
  :التالية

  

  
  

ظ  ا حف ضغط و إذا اخترن ف ون ذا المل م ھ دد اس ف فنح ي مل سوب ف سافة و المن ات الم . Okبيان
ثال( ويمكن فتحه كملف نصي في أي برنامج آخر XYZسيكون الملف الناتج بامتداد  ) اإلكسل م

ن ون م طر مك ل س اع وك ي القط اط عل شرات النق ه ع د ب ث نج ودينحي المتر و :  عم سافة ب الم
 :المنسوب بالمتر
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  :من داخل برنامج اإلكسل مثال) من ھذا الملف(يمكن رسم القطاع مرة أخري 
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   الخريطة الكنتورية٤-١١
  

سابق  ة ال وذج االرتفاعات الرقمي تح ملف نم ة Makkah_SRTM.ascنف م من قائم  File ث
 : Generate Contoursنختار أمر إنشاء كنتور 

  

  
  

ة  ضا Contour Intervalنحدد قيمة الفترة الكنتورية المطلوب ا أي ا يمكنن ا( كم ر ) إن أردن تغيي
  :OK، ثم نضغط قيمة أقل كنتور وقيمة أكبر كنتور

  

  
  

  :نظھر طبقة الكنتور علي الخريطة أعلي من صورة نموذج االرتفاعات الرقمية نفسه
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اء ات الرقميإلخف وذج االرتفاع تحكم  نم ز ال تح مرك ة ف ضغط أيقون  Open Controlة، ن

Center فنجد طبقتين بالمشروع الحالي  :  
  

  
  

ة  ة الحالي صبح الخريط ة فت وذج االرتفاعات الرقمي ة نم ام طبق ن أم ة صح م ة عالم وم بإزال فنق
  :لطبقة الكنتور فقط

  

  
  

ف  ة مل ضغط قائم ة ن ة الكنتوري صدير الخريط صدير Fileلت ر ت ار أم م نخت ة  ث ات خطي بيان
Export Vector Format)  ة ات الخطي  وليست من vectorألن ھذه الطبقة من نوع الطبق

 ) :rasterنوع الطبقات الشبكة 
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ة  صدير من القائم وع ملف الت ار ن م نخت ات (ث ل ملف ات مث رة من الملف واع كثي امج shpأن  لبرن

Arc Map وملفات DWG ات اد وملف امBLN لبرنامج األوتوك سيرفر لبرن ار ) ج ال ثالفنخت  م
 : shpنوع 

  

  
  

ة خطوط في (وفي نافذة نوع الطبقة المطلوبة نحدد نوع الخطوط  أن نضع ) األساسفھي طبق ب
  :OK ثم نضغط Export Linesعالمة صح أمام كلمة 

  

  
 

  :ثم نحدد مجلد و اسم ملف الطبقة المطلوبة
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  :Arc Map تنتج طبقة خطوط الكنتور والتي يمكن فتحھا في برنامج

  

  
  

  المجسمات ثالثية األبعاد ٥-١١
  

ة عرض المجسمات  ة نضغط أيقون وذج االرتفاعات الرقمي اد من نم ي األبع شاء مجسم ثالث إلن

Show 3D View فيتم فتح نافذة جديدة بھا المجسم ، :  
  

  
  

سم  ي المج اوس ف تحكم بالم ن ال ذة يمك ذه الناف ن ھ تمر(م اوس باس سر للم اح األي ضغط المفت ار ن
  ):الخ... ونتحرك فيدور معنا المجسم في نفس اتجاه الحركة لليمين ولليسار وألعلي 
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  Change Display Propertiesمن نافذة المجسم نضغط أيقونة تغيير خصائص العرض 

  : لنجعل لون الخلفية باللون األبيض بدال من اللون األسود
  

  
  

ات  ضخيم االرتفاع يب(لت سم) المناس ي المج ضخيم عل ة ت ضغط أيقون ضاريس ن راز الت  إلب

  :  عدة مرات   Emphasize Heightsاالرتفاعات 
  

  

صورة  ذة المجسم  ( Save Imageلحفظ صورة المجسم نضغط أيقونة حفظ ال ) من ناف
  :OKثم نختار نوع الصورة المطلوبة ونضغط 
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  :نحدد مجلد و اسم ملف الصورة

  
  

ة فتصبح صورة المجسم محفوظة في مل أي طريق ا ب ثال يمكن (ف حيث يمكن التعامل معھ فم
 ):wordإضافتھا إلي ملف 

  
  

ار أي نمط من  ة باختي اطيمكن تغيير نمط األلوان لنموذج االرتفاعات الرقمي وفرةاألنم  في  المت
   :شريط أدوات برنامج الجلوبال مابر
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ابر(لية وعند اختيار نمط ألوان جديد سيتم تطبيقه علي الخريطة األص ال م ضا )شاشة الجلوب  وأي
  ):نافذة المجسم(علي المجسم ثالثي األبعاد 

  

      
  

م شرح  اب ت ن الكت ذا الفصل م ي ھ اج بعضف ي إنت ابر خاصة ف ال م امج الجلوب ات برن  إمكاني
د  ات أخريالخرائط و القطاعات، لكن توج شھيرإمكاني امج ال ذا البرن ارة .  لھ ضا تجدر اإلش أي

ي لوجود عدد من م ة متاحة عل ة العربي ة األخرى باللغ ات التعليمي ة والملف ديو التدريبي ات الفي لف
ل  ارئ بتحمي اب وننصح الق ة الكت ة المراجع في نھاي مواقع االنترنت، وبعضھا موجود في قائم
امج في مجال الخرائط  ذا البرن ه في التعامل مع ھ د من خبرت ھذه الملفات واالستفادة منھا ليزي

  .الرقمية
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  الفصل الثاني عشر
  
  Google Earthاالستفادة من برنامج 

  
  

امج  ضائية لعرضبرنامج الجوجل ايرث ھو برن ات الف صناعية( المرئي ار ال لكل ) صور األقم
  . سطح األرض بقدرة تمييزية أو توضيحية جيدة

  
  :الجوجل ايرث بين المستخدمين عن برنامج اء شائعةخط أ٣ھناك 

  
  .)استشعار عن بعدبرنامج (لفضائية ئيات ابرنامج لمعالجة المرأنه  .١
ور  .٢ ون ص رث تك ل اي ور الجوج ةأن ص ة حديث ي للمنطق ع اللحظ ن الواق ر ع  وتعب

 . الجغرافية المعروضة
  .مرئيات الجوجل ايرث بنفس قدرتھا التمييزية) تحميل (تخزينأنه يمكن  .٣

  
ضائية البعرضهما يقوم الجوجل ايرث  :أوال ات الف دمھا شركات  ھو مجموعة من المرئي تي تق

د  ن بع شعار ع ه(االست اح لدي و مت ا ھ رض م ه يع ن ) أي أن ة ع ات المعروض ف المرئي وتختل
سمة  ون مق ة تك ة الحقيقي ي أن المرئي ة ف ات الحقيقي يالمرئي ات إل اف Bands نطاق ن األطي  م

ذه ) طبقا لمواصفات كل قمر صناعي(الكھرومغناطيسية  شتمل ھ ة المعروضة ال ت ا المرئي بينم
اتالنط اني .اق ل المك ي التحلي رث ف ل اي ات الجوج تخدام مرئي ن اس الي ال يمك صنيف ( وبالت ت

ال بيل المث ي س ي عل تخدامات األراض رامج ) اس ة وب ات الحقيقي تخدام المرئي تم باس ا ي مثلم
 . "برنامج عرض"، فھو مجرد االستشعار عن بعد

  
اريخ اللحظي ٢-١عادة تكون مرئيات الجوجل ايرث في حدود فترة زمنية  :ثانيا  سنة أقل من الت

سبيا( ة ن ي أو اللحظي ) أي أنھا قديم ع الفعل ل الواق ذكر أن . Real-Timeو ال تمث ا سبق ال كم
ا يكون  ه أقرب م عرض "الجوجل ايرث يعتمد علي ما تقدمه شركات االستشعار عن بعد أي أن

ا"تجاري لمنتجات ع المرئي وم ببي شركات تق ذه ال ا، فھ يس المنتجات ذاتھ ضائية  ول ةت الف  الحديث
  . ! ولن تعرضھا للمستخدمين مجانا)مئات الدوالرات أحيانا للمرئية الواحدة(
  

ا ر :ثالث ره أم ة أوام ي قائم رث ف ل اي امج الجوج يح برن صورة" يت ظ ال صورة "حف ذه ال ن ھ ، لك
صورة . لحظة الحفظالمحفوظة تمثل المعروض علي شاشة البرنامج  ر ال ستطيع تكبي ا ال ن أي أنن

zoom in) رث ل اي ارج الجوج ن خ ي ) م ل ف ا نفع اھر مثلم ن مظ ا م ا بھ ة تفاصيل م لرؤي
شاشة وحفظه صورة . البرنامج نفسه أما إذا أردنا حفظ التفاصيل فيجب تكبير المعروض علي ال

 . الصور) بل ربما آالف(بعد أخري في مئات 
  

  : يوجد نسختين من الجوجل ايرث
  

ن  .١ ة يمك و مجاني ة وھ سخة العادي شركة الن ع ال ن موق ا م و (تحميلھ الي ھ دار الح اإلص
  :في الرابط) ٦اإلصدار 

  http://www.google.com/intl/ar/earth/download/ge/agree.html 
 .  وھي تجارية يجب شراؤھاGoogle Earth Proنسخة المحترفين  .٢

  
  



 Google Earthبرنامج االستفادة من                                                           ثاني عشرالفصل ال
______________________________________________________________ 

______________________ ________________________________________  
 جمعة محمد داود. د                               م                              ٢٠١٢ –المدخل الي الخرائط الرقمية 

 
٤٠٥

   الجوجل ايرثتشغيل ١-١٢
  

امج  تح البرن د ف سخة أو إصدار (عن رفينن سخة المحت ل ) ٤.٢ الن سية كام شاشة الرئي فتوضح ال
ر و التصغير  شاشة مؤشر رأسي للتكبي زووم(الكرة األرضية، ويوجد بأيسر ال ا األسھم ) ال بينم

 الصورة المعروضة في  فتستخدم لتحريك– علي يمين الشاشة –األربعة الموجودة داخل الدائرة 
اوس . األربعةاالتجاھات امج توجد إحداثيات موضع الم  في شريط األدوات السفلي بشاشة البرن

   :علي الصورة
  

  
  

ر  امج من خالل أم ي شاشة البرن داثيات المعروضة عل وع اإلح ة و ن ر طريق    أدواتيمكن تغيي
  :، ثم أمر خياراتفي شريط األدوات الرئيسي للبرنامج

  
  

ث د حي ة ٣ نج داثيات الجغرافي رض اإلح رق لع رض( ط رة الع ول و دائ ط الط افة ) خ باإلض
   :UTMللطريقة الرابعة لعرض اإلحداثيات المترية بنظام ميريكاتور المستعرض العالمي 
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داثيات  ثال اإلح بسھولة يمكن قراءة إحداثيات موضع الماوس في شريط أسفل شاشة البرنامج، فم

  :مشرفة في المثال التالي ھيالجغرافية للكعبة ال
  

     شماالo ٢١   '٢٥"   ٢١.١٠= دائرة العرض 
     شرقاo ٣٩   '٤٩"   ٣٤.١٥= خط الطول    

  

  
  
وع إذا ا ن داثيات غيرن داثيات اإلح ي إح أن UTM إل داثيات ف اوس اإلح  المعروضة لموضع الم
  :في الصورة التالية تكون) الكعبة المشرفة(
  

 UTM = 37Qرقم شريحة 
   متر٥٨٥٦٢٤.٤٨ = Xاالحداثي الشرقي 
  متر٢٣٦٩١٣٤.١٦ = Yاالحداثي الشمالي 

  

  
  

   دقة مرئيات الجوجل ايرث٢-١٢
  

ضائية التي تغطي سطح األرض  ات الف تتكون مرئيات الجوجل ايرث من عدة أنواع من المرئي
ان آلخر ة من مك وع المرئي ات للقمر ال. ويختلف ن ة مغطاة بمرئي ع جغرافي صناعي توجد مواق

بوت  ر س ات القم اة بمرئي ري مغط ة أخ اطق جغرافي د من وس وتوج ذا... ايكون ف . وھك تختل
ضا من حيث  اني وأي ز المك درة التميي صناعي من حيث ق نوعيات المرئيات طبق لنوع القمر ال
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المتخصصة في ) العربية و األجنبية(في العديد من المنتديات . دقة اإلرجاع الجغرافي لكل مرئية
ات الجوجل ايرث من الجغراف ة مرئي يم دق رون بمحاوالت تقي ام الكثي يا و الخرائط و المساحة ق

ل  ن الجوج ستنبطة م داثياتھا الم ع بإح بعض المواق ة ل ة الدقيق داثيات الحقيقي ة اإلح الل مقارن خ
ي سطح األرض . ايرث ان آلخر عل ة الجوجل ايرث تختلف من مك ي أن دق رون إل أشار الكثي
أن .  متر في المستوي األفقي٢٠ و ٥راوح بين بصفة عامة تتلكنھا  ذا األساس ف ي ھ اءا عل بن

ة وال تصلح إلجراء  ة عالي إحداثيات الجوجل ايرث تصلح لألعمال الجغرافية التي ال تتطلب دق
صغيرةأي أنھا . القياسات الدقيقة اييس الرسم المتوسطة و ال  وال تصلح تصلح للخرائط ذات مق

  .اييس الرسم الكبيرةللخرائط التفصيلية ذات مق
  

   استخدام الجوجل ايرث في اإلرجاع الجغرافي٣-١٢
  

 إتمام بعض النقاط التي يمكن استخدامھا في إحداثياتيمكن استخدام الجوجل ايرث في استخراج 
علي المستخدم لكن .  الجغرافي للخرائط الممسوحة ضوئيا أو للمرئيات الفضائيةاإلرجاععملية 

ة  ه دق داثياتأن يضع في ذھن رث إح ر٢٠-٥( الجوجل اي ه ) مت ات يمكن ة تطبيق  ويعرف في أي
داثياتھنا نؤكد علي أن .  من عدمهاإلحداثياتاالعتماد علي ھذه  ل ( الجوجل ايرث إح ا مث مثلھ

دوياإحداثيات ال تصلح لتطوير الخرائط )  أجھزة الجي بي أس من النوع المالحي أو المحمول ي
اييس الرسم الك ة ذات مق ة الرقمي ي تتطلب دق ة الت ات الجغرافي رة أو مشروعات نظم المعلوم بي

ة سابع . عالي صل ال الرجوع للف رث تناسب ) ١-١-٧الجزء (ب داثيات الجوجل اي ة إح د أن دق نج
اس الرسم  ة.  وأصغر٥٠،٠٠٠ : ١الخرائط ذات مقي ذه الحال وفر وفي ھ أن الجوجل ايرث ي  ف

وفر بديال مناسبا الستخدام أجھزة الجي بي أس دون  و ي الي فھ ة وبالت الذھاب للموقع علي الطبيع
  . الوقت و الجھد والتكلفة المادية

  
   في اإلرجاع الجغرافيصفحة ويكي مابيا استخدام ٤-١٢

  
امج (موقع أو صفحة انترنت لبرنامج الجوجل ايرث يوجد كبديل يس برن اج software ول  يحت

المؤسسة ) للتحميل و التثبيت ويكي مابي ة وھي مؤسسة ال ة عالمي شاء خريطة تفاعلي  تھدف إلن
  :للعالم كله يساھم في إنشاؤھا المستخدمين أنفسھم

http://wikimapia.org/ 
  

ة التي ينتمي ت افأنھالصفحة وعند فتح  اشعر بالدول ستخدم إليھ م ( الم وتر  IPمن خالل رق لكمبي
 كان المستخدم موجود في السعودية إنفمثال . فتح الصفحة علي عاصمة ھذه الدولةوت) المستخدم

  . سيفتح مباشرة علي مدينة الرياضالرابط فأن 
  

صورة  اه تحرك ال ي أي اتج اوس ف ة الم رث فحرك شغيل الجوجل اي ل ت ه مث ع مثل شغيل الموق ت
سا ي ي ا توجد عل اه، كم ر المعروضة في نفس االتج شاشة مؤشر لتكبي  وتصغير zoom inر ال

zoom outأما اإلحداثيات المعروضة أسفل يسار الشاشة فھي إحداثيات .  الصورة المعروضة
ة إحداثيات أي نقطة .  الموجودة في منتصف الشاشة بالضبط+عالمة  ستخدم معرف إذا أراد الم ف

داثيات ) أو موقع( رأ اإلح م يق محدد فيجب وضعه في منتصف الشاشة في ھذه العالمة بالضبط ث
شاشة فل ال سار أس ي ي ضا. عل ة أي صفحة الحالي وان ال رابط( عن ريط أدوات ) ال ي ش ود ف الموج

  :فمثال الرابط التالي. في منتصف الشاشة+ ه فھو نفس إحداثيات عالمة برنامج االنترنت نفس
http://wikimapia.org/#lat=24.6424665&lon=46.6204429&z=10&l=
0&m=b 
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رة العرض : لحالية ھيا) منتصف الشاشة (+يدل علي أن إحداثيات عالمة   ٢٤.٦٤٢٤٦٦٥دائ
 .  درجة شرقا٤٦.٦٢٠٤٤٢٩درجة شماال و خط الطول 

  
  

  
  

ضائية األساسيالعرض  ة الف ا يتكون من المرئي ويكي مابي صفحة ال ا ( للخريطة باإلضافة ل غالب
ط رق فق ة) للط ة الجغرافي دة . للمنطق الل ع ن خ رض م ة الع ر طريق ع بتغيي سمح الموق ن ي لك
  :Map Type الضغط علي أيقونة اختيارات عند

  

  
  

  :رض المرئية الفضائية فقط لعGoogle satelliteفيمكن اختيار أمر 
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  : لعرض الخريطة فقطGoogle mapأو اختيار أمر 
  

  
 

صفحة  ستخدم ضبط ال ا يمكن للم رابط(كم ين ) ال ع مع ي موق ثال(عل ة م ة المكرم ة مك م ) مدين ث
مثل أي صفحة انترنت ( في جھاز الكمبيوتر لديه Favoritesالمفضلة إضافة الرابط إلي قائمة 

ة ) عادية تح صفحة عاصمة الدول دال من ف ا مباشرة ب ليتم استدعاؤھا مرة أخري والوصول إليھ
 . في كل مرة

  
  . دقة إحداثيات برنامج الجوجل ايرثنفسدقة إحداثيات صفحة الويكي مابيا ھي 

  
شغيل ة ت ا لمزيد من المعلومات و شرح كيفي ويكي مابي ع ال ة( موق ة العربي يمكن االطالع ) باللغ

  :علي الرابط
http://wikimapia.org/wiki/Main_Page/ar 

  
  الجوجل ايرث و االرك مابالتحويل بين ملفات برنامجي  ٥-١٢

  
امجي االر ن برن ال م ات ك شار تطبيق ة و انت ت بعض ألھمي د قام رث فق ل اي اب و الجوج ك م

رامج  شركات بتطوير ب ات (ال ل ) extensionsأو ملحق ين صيغة ك ات ب ل الملف سمح بتحوي ت
رامج . برنامج وصيغ البرامج الخرائطية األخرى ذه األدوات أو الب ة(ومن ھ ر المجاني ي )غي  عل

  :سبيل المثال
  



 Google Earthبرنامج االستفادة من                                                           ثاني عشرالفصل ال
______________________________________________________________ 

______________________ ________________________________________  
 جمعة محمد داود. د                               م                              ٢٠١٢ –المدخل الي الخرائط الرقمية 

 
٤١٠

  امج رث : KML2SHPبرن ل اي ات الجوج ل ملف ي kmlلتحوي ة  إل ف طبق مل
shapefileببرنامج االرك ماب .  

http://www.zonums.com/kml2shp.html   
  برنامجSHP2KML : ات ي  shapefileلتحويل ملفات الطبق امج االرك ماب إل  ببرن

  .kmlملفات الجوجل ايرث 
http://www.zonums.com/shp2kml.html 

  برنامجArc2Earth : ات ات الطبق ل ملف ي  shapefileلتحوي امج االرك ماب إل  ببرن
  .kmlملفات الجوجل ايرث 

http://www.arc2earth.com/  
  برنامجCAD2SHP : ة لتحويل ملفات األوتوكاد امج shapefileإلي ملف طبق  ببرن

  .االرك ماب
http://www.guthcad.com/ 

زات  م ممي ن أھ ا أن م سابق ذكرن صل ال ي الف ات(ف دعم ) أو إمكاني ه ي ابر أن ال م امج الجلوب برن
ذه .  أخريإليالعديد من صيغ الملفات وبالتالي فأنه يستطيع تصدير الملف من أي صيغة  ومن ھ

امج االرك ماب و صيغة shpكال من صيغة ) أو أنواع الملفات(الصيغ  ات برن  الخاصة بطبق
kmlة .  الخاصة ببرنامج الجوجل ايرث ابر لعرض طبق ال م ستخدم الجلوب الي سن ال الت في المث

  :من طبقات االرك ماب علي الجوجل ايرث
  

مني و مزدلفة و عرفات في : ثل المشاعر المقدسةتم) من نوع المضلعات(الصورة التالية لطبقة 
  :مدينة مكة المكرمة

  
  

ذا الملف Open Your Own Data Filesنفتح برنامج الجلوبال مابر ومن أيقونة   نختار ھ
ة( ذه ) الطبق ة لھ داثيات الجغرافي ان اإلح بكة لبي وط ش ع خط ع وض امج م ي البرن ا ف تم فتحھ في

 :المنطقة
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 :Export Vector Formatختار أمر تصدير صيغة ملف خطي  نFileمن قائمة ملف 

  
  ):صيغة يتعامل معھا الجوجل ايرث مباشرة (KML/KMZمن األنواع المتاحة نختار نوع 

  

  
  

  :نحدد مجلد و أسم الملف المطلوب
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  ):دوبل كليك(لفتحه نضغط علي أسمه ضغطتين متتاليتين . في المجلد سيوجد اآلن ھذا الملف
  

  
  

ا(رد الضغط سيتم فتح برنامج الجوجل ايرث بمج تح ) يجب أن تكون متصال باالنترنت طبع وف
كما سيتم إضافة ملف . الشاشة مباشرة علي موقع أو مكان المشاعر المقدسة بمدينة مكة المكرمة

KMLفي قائمة محتويات البرنامج :  
  

  
 

ة المقدسة(نالحظ أن حدود المضلعات الثالثة  سبب في غ) المشاعر الثالث ا، وال ر واضحة تمام ي
رتين ). خصائص الرسم(طريقة رسمھا  لتغيير خصائص المضلعات في الجوجل ايرث نضغط م

  ):أسماء المشاعر الثالثة(علي اسم الملف ليتم عرض مكوناته التفصيلية 
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ار Muzdalifaنبدأ في تغيير خصائص أول مضلع  م اختي ي اسمه ث ين عل اوس اليم  بضغط الم
 ):أو بالضغط عليه دوبل كليك(ص أمر خصائ

  

  
  
  

  :من النافذة الجديدة نضغط أيقونة النمط و اللون
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ون  ة الل ون (تحت كلمة الخطوط نضغط أيقون ر الل ذا المضلعاألسودلتغيي ه ھ ومن )  المرسوم ب
  : مثالاألحمر نختار اللون األلوانقائمة 

  

  
  

ضغط  اليتينOKن شاشتين المتت ي ال شعر.  ف د اآلن م ة نج ي شاش ه عل ر لون م تغيي د ت ة ق  مزدلف
 :الجوجل ايرث ليصبح باللون األحمر

  

  
  

  . يمكن أيضا تغيير سمك الخط لھذا المضلع من نافذة الخصائص مرة أخري
  

ة ضلعات الثالث صائص الم ر خ وم بتغيي ة نق ذه الطريق بكة . بھ د عرض ش ا ال نري ة أنن ي حال ف
ابرا( األصلي KMLاإلحداثيات الموجودة في ملف  ال م ة صح ) لتي أضافھا الجلوب ل عالم نزي

ة  ام كلم ودة أم ةLine Featuresالموج ضلعات الثالث فل الم ودة بأس صبح .  الموج ذلك ت وب
  :الشاشة النھائية كالتالي

  
  

صورة  رث(لحفظ ال ي شاشة الجوجل اي م ) المعروضة عل ار حفظ ث م نخت ة ملف ث نضغط قائم
  :نختار حفظ الصورة
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ة . و مجلد حفظةنحدد اسم الملف  ع المشاعر المقدسة الثالث ا مواق دينا صورة بھ اآلن أصبحت ل
  :ويظھر في خلفيتھا مرئية الجوجل ايرث

  
  

م شرح  اب ت ذا الفصل من الكت ي ھ اج بعضف ي إنت رث خاصة ف امج الجوجل اي ات برن  إمكاني
ود  ي وج ارة إل در اإلش ن تج رائط ، لك ريالخ ات أخ شھيرإمكاني امج ال ذا البرن ضا يجب .  لھ أي

ة متاحة  ة العربي ة األخرى باللغ ات التعليمي االنتباه لوجود عدد من ملفات الفيديو التدريبية والملف
ارئ  صح الق اب ونن ة الكت ي نھاي ع ف ة المراج ي قائم ود ف ضھا موج ت، وبع ع االنترن ي مواق عل

ام ذا البرن ه في التعامل مع ھ د من خبرت ا ليزي تفادة منھ ات واالس ذه الملف ج في مجال بتحميل ھ
  .الخرائط الرقمية
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  المراجع
  
  
  :المراجع العربية) ١(
  
  :الكتب المطبوعة) ١-١(
  

ز  د العزي ل : المساحة و الخرائط) م١٩٩٦(أبو راضي، فتحي عب اليب التمثي ساحية و أس دراسة في الطرق الم
  . الكارتوجرافي، دار المعرفة الجامعية، القاھرة، مصر

  . إلسكندرية، مصرمساقط الخرائط، منشأة دار المعرف، ا) ١٩٨٢(إبراھيم، نقوال 
ي  ريف فتح شافعي ، ش اليب) م٢٠٠٥(ال ة األس ساحية الفني رائط الم ظ الخ تخدام و حف داد و اس رائط لإلع  الخ

  .الكنتورية ، دار الكتب العلمية للنشر و التوزيع ، القاھرة ، مصر
ة ، دار الكتب  الفنية المتقدمة إلعداد الميزانيات و الخرائط الاألساليب) م٢٠٠٥(الشافعي ، شريف فتحي  كنتوري

  .العلمية للنشر و التوزيع ، القاھرة ، مصر
د  دوي محم د الب شريعي ، أحم رائط ال، ال ةالخ ات : عملي اذج و تطبيق ي) م٢٠٠٣(نم ر العرب اھرة، دار الفك ، الق

  .مصر
د  دوي محم د الب شريعي ، أحم ة، ال رائط الجغرافي سير: الخ راءه وتف صميم وق ي) م٢٠٠٥(ت ر العرب ، دار الفك

  .مصر، القاھرة
مكتبة الرشد، مكة ) م٢٠٠٩( القراءة و مھارة االستخدام: يطة الطبوغرافيةالخر، الشريعي ، أحمد البدوي محمد 

  . المملكة العربية السعوديةالمكرمة،
اني، ) م٢٠٠٤(شلبي، عالء عزت و حسان، محمود عادل  ل المك ع و التحلي ي في التوزي ات الحاسب اآلل تطبيق

  .، اإلسكندرية، مصرمنشأة المعارف
  .األردن و قراءة الخرائط ، عمان ، اإلحداثياتأنظمة : المساحة) م٢٠٠٢(صيام ، يوسف 

د ، عبد الحكيم د الحمي اھر عب د صبحي و الليثي ، م م الخرائط) م٢٠٠٥ (محم و المصرية ، عل ة األنجل  ، مكتب
  .القاھرة ، مصر
امج إدارة نظم المعلو) م٢٠١٢(عبده ، وسام الدين محمد  ، ArcGIS Desktopمات الجغرافية باستخدام البرن

  . المملكة العربية السعوديةمكتبة المتنبي ، الدمام،
امج المساحي ) م٢٠٠٩(علي، صباح حسين،  ر للطباعة و Surferالمنھج التعليمي الكامل للبرن ن األثي ، دار اب

  .النشر، الموصل، العراق
  . ليف الخرائط، مركز النشر الجامعي، تونسمبادئ في تأ) م٢٠٠٠(عمران، محمد الناصر 

واب  ن ن راج ب رزا، مع ة ) م٢٠٠٥(م دة ، المملك ة، ج ساحة الجيولوجي ة الم ة، ھيئ ة المكرم رائط مك س خ أطل
  . العربية السعودية

ة) م٢٠٠٧(زرقطة، ھيثم يوسف  ي الكامل لنظام : نظم المعلومات الجغرافي دليل العمل ، شعاع ArcView 9ال
  .م، حلب، سورياللنشر و العلو
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  :الكتب الرقمية) ٢-١(
  

  :مبادئ المساحة داود ، جمعة محمد ،
http://nwrc-
egypt.academia.edu/GomaaDawod/Books/1598374/Principles_of_S
urveying_in_ARABIC_ 
 

  :الجي بي أس:  النظام العالمي لتحديد المواقعإلي المدخل داود ، جمعة محمد ،
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Geodesy%20and%20GPS/Da
wod_GPS_Ar_2010.pdf 

  
  :ArcMap و المكاني باستخدام برنامج نظم المعلومات الجغرافية اإلحصائيالتحليل داود ، جمعة محمد ، 

http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/GIS%20Training%20Vedio/Da
wod%20Spatial%7C_Analysis%202009.pdf 

  
  :ArcMapداود ، جمعة محمد ، الدليل العربي لتعلم برنامج نظم المعلومات الجغرافية 

http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Arabic%20Surveying%20Mate
rials/ArcMap%20Tutorial_Ar%20Gomaa%20Dawod.pdf  

  
ة داود ، ات الجغرافي م المعلوم ي نظ ندوق األدوات ف امج ص تعلم برن ي ل دليل العرب د ، ال ة محم  Arc جمع

ToolBox:  
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Arabic%20Surveying%20Mate
rials/ArcMap%20Tutorial_Ar%20Gomaa%20Dawod.pdf 

  
رافيا الجغرافية وطرق إنشاء وتطوير الرموز في نظم جقربة، جھاد محمد، القواعد األساسية في الكارتو

 ArcGIS :  
 http://uqu.edu.sa/page/ar/59765 

  
  :تطبيقات عملية في نظم المعلومات الجغرافية) م٢٠٠٩(زھري ، محمد إيھاب صالح األ

http://downtoolz.com/files/Habibovic/GIS.doc.pdf  
  أو

http://www.mediafire.com/?av3n7a1unxiwq9i  
  

  :  الخرائط إسقاطمصطفي ، محمد رشاد الدين ، 
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Geodesy%20and%20GPS/Ma
p%20Projection%20Dr%5E_Rashad%20Ar%202.pdf 

  
  :الشمري ، أحمد ، نظم المعلومات الجغرافية من البداية

http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Arabic%20Surveying%20Mate
rials/GIS%20FROM%20START%20A_Shamry.pdf  

  
  : المعلومات الجغرافيةتطبيقات عملية في نظم) م٢٠١١(عزيز، محمد الخزامي 

http://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/4260086/Aziz_GI
S.rar 
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  :، نظم المعلومات الجغرافيةمحمد ، وسام الدين عبده 

http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Arabic%20Surveying%20Mate
rials/GIS%20Dr_Wesam.pdf  

  
  :ك الرموز الحجمية في الخرائط الموضوعيةعطا هللا ، بھنام ، مشكالت إدرا

http://www.ishtartv.com/book,83,books.html 
  

  :Auto Disk Land Developmentالعنسي ، فواز أحمد ، تعلم البرنامج المساحي 
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Arabic%20Surveying%20Mate
rials/Land%20Development%20Training.pdf 

  
دريب ا ي والت يم الفن ة لتعل ي المؤسسة العام ـ١٤٢٥(لمھن ات ) ھ رر دراسي للكلي ة ، مق ة المدني ساحة للھندس الم

  .التقنية ، الرياض ، المملكة العربية السعودية
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Arabic%20Surveying%20Mate
rials/Surveying%20for%20Civil%20College.pdf  

  
 ، مقرر دراسي للكليات التقنية ، ٢الرسم المساحي ) ھـ١٤٢٥(المؤسسة العامة لتعليم الفني والتدريب المھني 
  .الرياض ، المملكة العربية السعودية

http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Arabic%20Surveying%20Mate
rials/Surv%20Drawing%202%20sur105.pdf  

  
 ، مقرر دراسي للكليات التقنية ، ٣الرسم المساحي ) ھـ١٤٢٥(سسة العامة لتعليم الفني والتدريب المھني المؤ

  .الرياض ، المملكة العربية السعودية
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Arabic%20Surveying%20Mate
rials/Surv%20Drawing%203%20sur208.pdf  

  
ي  دريب المھن ي والت يم الفن ـ١٤٢٥(المؤسسة العامة لتعل ات ) ھ رر دراسي للكلي ة ، مق نظم المعلومات الجغرافي

  .العربية السعوديةالتقنية ، الرياض ، المملكة 
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Arabic%20Surveying%20Mate
rials/GPS%20College.pdf 

  
ي المؤسسة ال دريب المھن ي والت يم الفن ـ١٤٢٥(عامة لتعل د ) ھ رر دراسي للمعاھ ة ، مق نظم المعلومات الجغرافي

  .الفنية ، الرياض ، المملكة العربية السعودية
  

http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Arabic%20Surveying%20Mate
rials/GIS%20Institute.pdf  

  
ي المساحة) ھـ١٤٢٥(المؤسسة العامة لتعليم الفني والتدريب المھني  ي: المدخل إل د عمل رر دراسي للمعاھ  ، مق

  .الفنية ، الرياض ، المملكة العربية السعودية
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Arabic%20Surveying%20Mate
rials/Survey%20Intro%20ssv3.pdf 
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ة ل ي المؤسسة العام دريب المھن ي والت يم الفن ـ١٤٢٥(تعل ي ) ھ ات بالحاسب اآلل رر دراسي ٢حساب كمي  ، مق

  .للمعاھد الفنية ، الرياض ، المملكة العربية السعودية
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Arabic%20Surveying%20Mate
rials/Quantitities%20PC%201%20Excel.pdf  

  
ي  دريب المھن ي والت يم الفن ة لتعل ـ١٤٢٥(المؤسسة العام ي ) ھ ات بالحاسب اآلل رر دراسي ٣حساب كمي  ، مق

  .لكة العربية السعوديةللمعاھد الفنية ، الرياض ، المم
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Arabic%20Surveying%20Mate
rials/Quantitities%20PC%202%20Excel.pdf  

  
  :أساسيات صيانة الكمبيوتر) م٢٠٠٦(الجندي، محمد 

http://www.4shared.com/document/QqWWY3WZ/___online.html 
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  :رقميةملفات تدريبية ) ٣-١(
  

  :داود، جمعة محمد ، معجم مصطلحات الجي بي أس
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Geodesy%20and%20GPS/Da
wod%7C_GPS%7C_Glossary%7C_Ar%7C_v1.pdf 

  
  :داود، جمعة محمد ، معجم المصطلحات الجيوديسية

http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Geodesy%20and%20GPS/Da
wod%20Geodetic%7C_Glossary%20Ar.pdf 

  
  :Precise GPS Orbitsداود، جمعة محمد ، تحميل ملفات المدارات الدقيقة ألقمار الجي بي اس 

http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Geodesy%20and%20GPS/Da
wod%7C_GPS%7C_Orbits%7C_Ar.pdf 

  
  :ارتفاعات الجي بي أسبداود، جمعة محمد ، الجيويد وعالقته 

http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Geodesy%20and%20GPS/GP
S%20and%20the%20Geoid%20Ar.pdf 

  
  :المرجع الجيوديسي و نظام إحداثيات جمھورية مصر العربيةداود ، جمعة محمد ،

http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Geodesy%20and%20GPS/Gri
ds%7C_Datums%20of%20Egypt%20AR.pdf 

  
  : محمد ، المرجع الجيوديسي و نظام إحداثيات المملكة العربية السعودية، جمعة داود

http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Geodesy%20and%20GPS/Gri
ds%7C_Datums%20of%20KSA%20AR.pdf 

  
داود ، جمعة محمد ، استخدام أحدث تقنيات الرصد على األقمار الصناعية لتحديد حجم المنخفضات لمشروعات 

  : إدارة الموارد المائية
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Arabic%20Surveying%20Pape
rs/Dawod%20GPS%5E_Depression%5E_Vol%202002.pdf 

  
ع  اء نظم  الGPSداود ، جمعة محمد ، دقة أجھزة النظام العالمي لتحديد المواق ا في بن دويا وتطبيقاتھ ة ي محمول

  :GISالمعلومات الجغرافية 
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Arabic%20Surveying%20Pape
rs/Dawod%20Article%5E_GPS%20Handy%202008.pdf 

  
  :Arc Map داود، جمعة محمد، ملف فيديو لشرح اإلرجاع الجغرافي في برنامج

http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/GIS%20Training%20Vedio/1%
20Rectify.wmv  
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  :Arc Catalogueداود، جمعة محمد، ملف فيديو لشرح إنشاء الطبقات في برنامج 
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/GIS%20Training%20Vedio/2%
20Create%20ShapFiles.wmv 

  
  :Arc Mapداود، جمعة محمد، ملف فيديو لشرح ترقيم المضلعات في برنامج 

http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/GIS%20Training%20Vedio/3%
20Digitize%20Polygons.wmv  

  
  :Arc GISمجموعة ملفات فيديو لشرح عدة أجزاء و عمليات في برنامج الشافعي، رمضان، 

  
1- Build Layers: 
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/GIS%20Training%20Vedio/Bui
ld%20Layers.wmv 
 
2- Change Detection: 
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/GIS%20Training%20Vedio/Ch
ange%20_dediction.exe 
 
3- Create Shape File: 
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/GIS%20Training%20Vedio/Cr
eate%20Shap%20File.wmv 
 
4- Digitizing: 
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/GIS%20Training%20Vedio/dig
itizing.exe 
 
5- Map Properties: 
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/GIS%20Training%20Vedio/Ma
p%20Properties.wmv 
 
6- Select by location: 
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/GIS%20Training%20Vedio/sel
ect%20by%20location.avi 
 
7- Digitizing Lines  :  
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/GIS%20Training%20Vedio/Di
gitizing%20Lines.exe 
 
8- Convert ARC GIS files to AutoCAD (4 parts): 
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http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/GIS%20Training%20Vedio/dxf
%7C_convert.part1.rar 
 
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/GIS%20Training%20Vedio/dxf
%7C_convert.part2.rar 
 
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/GIS%20Training%20Vedio/dxf
%7C_convert.part3.rar 
 
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/GIS%20Training%20Vedio/dxf
%7C_convert.part4.rar 
 
9- Rectify a photo (4 parts): 
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/GIS%20Training%20Vedio/Re
ctify.part1.rar 
 
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/GIS%20Training%20Vedio/Re
ctify.part2.rar 
 
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/GIS%20Training%20Vedio/Re
ctify.part3.rar 
 
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/GIS%20Training%20Vedio/Re
ctify.part4.rar 
 
10- ArcGIS Attribute Tables (6 parts) 
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/GIS%20Training%20Vedio/tap
le.part1.rar 
 
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/GIS%20Training%20Vedio/tap
le.part2.rar 
 
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/GIS%20Training%20Vedio/tap
le.part3.rar 
 
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/GIS%20Training%20Vedio/tap
le.part4.rar 
 



  المراجع
______________________________ ________________________________  

 ______________________________________________________________  
٤٢٣ جمعة محمد داود. د                               م                              ٢٠١٢ –المدخل الي الخرائط الرقمية 

http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/GIS%20Training%20Vedio/tap
le.part5.rar 
 
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/GIS%20Training%20Vedio/tap
le.part6.rar 

  
  :Arc GISصبحي، محمد و الحسانين، مختار، ملف فيديو عن أساسيات التعامل مع 

http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/GIS%20Training%20Vedio/So
bhy%20and%20Mokhtar%20GIS.rar 

  
  :حمد، استخدام برنامج الجوجل ايرث في أعمال الكروكيات والتطبيقات المساحيةالحطاب، أ

https://skydrive.live.com/?cid=0259cb4f889eaeb3&id=259CB4F889EAEB3%2
1232 

  
  :Arc GISلف فيديو لشرح برنامج  م٨الحسانين، مختار، 

http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/GIS%20Training%20Vedio/Ar
c%20GIS%20Vedio.rar 

  
  

  :Arc GISنين، مختار،  ملف فيديو لشرح الطبولوجي في برنامج الحسا
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/GIS%20Training%20Vedio/To
pology%20Vedio.rar 
 

ة عن )  ملف باوربوينت١٥(سعد ، عبد هللا أحمد ، ملف مضغوط يحتوي مجموعة محاضرات  ة االنجليزي باللغ
  :Map Projectionاسقاط الخرائط 

http://cid-
0259cb4f889eaeb3.office.live.com/self.aspx/Geodesy%20and%20GPS/MAP
%20PROJECTION%20Dr%5E_A%5E_Saad.rar 
 

ابر ، :  باستخدام برامجDEMطلبة ، علي ، خطوات عمل ميزانية شبكية من نموذج ارتفاعات رقمية  جلوبال م
  :ثم تصدير النتائج الي برامج االوتوكاد و الجوجل ايرثاكسل ، أرك جي أي أس 

http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/GIS%20Training%20Vedio/Gri
ds%20by%20DEM%20Ali_Tolba.pdf 

  
  : في أعمال الخرائط الكنتوريةSurferعلي ، صباح حسين ، استخدام برنامج 

http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Arabic%20Surveying%20Mate
rials/Surfer8-Part1-Sabah2009.pdf 

  
محاضرات تتناول أساسيات علم المساحة و أجھزته و تطبيقاته، كل محاضرة ) ١٠(المغربي ، سعيد ، مجموعة 

  :)pdf = diasملفات كلمة سر فتح  ( وملف فيديو وكلھا في المجلدpdfلھا ملف 
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http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/browse.aspx/Arabic%20Surveying%20
Materials/Survey_Vedio 

  
 لنظم المعلومات الجغرافية Arc GISمجموعة كبيرة من دروس الفيديو التعليمية لشرح برنامج عزام ، ھشام ، 

  :في المجلد
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/browse.aspx/GIS%20Training%20Vedio
/Hesham_Azam_Vedio 

  
  :الترميز في نظم المعلومات الجغرافيةشكري، ماجدة، 

http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/GIS%20Training%20Ved
io/GIS%20Symbology.pps  

  
   لرسم الخرائط الكنتوريةSurferبرنامج شرح الستخدام 

http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Arabic%20Surveying%20Mate
rials/Surfer%207%20Ar.pdf 

  
   لرسم الخرائط الكنتوريةSurferثالثة ملفات فيديو لشرح برنامج 

  
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/GIS%20Training%20Vedio/Su
rfer%20Part%201.wmv 

  
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/GIS%20Training%20Vedio/Su
rfer%20Part%202.wmv 

  
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/GIS%20Training%20Vedio/Su
rfer%20Part%203.wmv 

  
   لرسم الخرائط الكنتوريةSurfer ملفات فيديو لشرح برنامج ٨مجلد داخله 

http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/browse.aspx/Arabic%20Surveying%20
Materials/Surfer%7C_Vedio 

  
سيطة –ملف فيديو  ة – الشرح باللغة االنجليزية الب ة قطع جزء من طبق شرح كيفي ه في ملف layer ي  وتخزين

رة و أي لو لدينا طبقتين للمناطق اإلد. طبقة جديدة بنفس نظام اإلحداثيات للطبقة األولي ة كبي ارية و الطرق لدول
دتين ين جدي الملف . نريد فقط اقتطاع المنطقة اإلدارية و الطرق الواقعة داخل محافظة معينة وتخوينھم في طبقت

  : ميجا في الرابط١١.٥ بحجم winrarوتم ضغطه في ملف )  ميجا٢٣(األصلي كبير 
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/GIS%20Training%20Vedio/Cli
p%20a%20Layer%20in%20ARCGIS.rar 

  
لتضاريس سطح ) خريطة مجسمة(بعاد يتناول كيفية تصنيع أو إنشاء نموذج ثالثي األ! ملف فيديو ممتع و جديد 

ه عرض تضاريس ) أعتقد وكالة ناسا للفضاء(األرض تقوم به احدي الجھات الحكومية األمريكية  والغرض من
  :الشرح باللغة االنجليزية لكنه ممتع في كل األحوال. كما لو أنك موجود داخلھا(!) أي منطقة في العالم 
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http://cid-

0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/GIS%20Training%20Vedio/Cr
eate%203D%20Terrain%20Model.wmv  

  
  :Arc Mapة لشرح التعامل مع برنامج  ملفات فيديو تدريبي٨ملف مضغوط يحتوي داخله علي 

http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/GIS%20Training%20Vedio/Ar
c%20GIS%20Vedio.rar 

  
  .Arc MAPديو يشرح كيفية تحويل ملف نقاط إلي خطوط كنتور داخل برنامج في

http://www.arabgeographers.net/vb/attachment.php?attachmentid=695&d=12
29513243 

  : أو
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/GIS%20Training%20Vedio/Co
ntour%20in%20Arc%20Map.rar 

  
  

ديو التعليمي ن دروس الفي ة م امج مجموع شرح برن تاذ Arc GISة ل ة لالس ات الجغرافي نظم المعلوم شام /  ل ھ
  :المجموعة كاملة موجودة في مجلد علي أحد المواقع المجانية لتخزين الملفات في الرابط. عزام

  
http://www.mediafire.com/?sharekey=21482db1d5f1917b08d8a638a7d1bbf79
37010e28de60051b99f3f1679ee9294 

  
امج !! ( وھي مضغوطة حتى أن بعض الملفات حجمھا كبير جدا إال م ضغطھا باستخدام برن ذي يمكن 7Zت  وال

  ).  الضغط عن ھذه الملفاتإلزالة http://www.7-zip.org: الحصول عليه مجانا من موقع
  

  :رابط آخر للمجموعة في
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/browse.aspx/GIS%20Training%20Vedio
/Hesham_Azam_Vedio 

  
دس  ة للمھن ديو تعليمي امج / دروس في شرح برن ادر  ت د الق د عب امج Arc Catalogueمحم ات برن  أحد مكون

Arc GISة ات الجغرافي نظم المعلوم شھير ل ي .  ال ة ف دروس معروض زاء ٧ال غيرة أج م ص ادي نظ ي ن  ف
  :المعلومات الجغرافية في الرابط

http://www.gisclub.net/vb/showthread.php?t=5692 
سختين ي ن ة ف ه للمكتب م رفع د وت ديو واح ي ملف في سبعة ف دروس ال ع ال م تجمي م : ت ديو بحج سخة في ا ٣٥ن  ميج

  : ميجا فقط في٢٠ونسخة أخري مضغوطة بحجم 
  :نسخة الفيديو

http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/GIS%20Training%20Vedio/Ar
c%20Cataloge.wmv 

  :الملف المضغوط
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/GIS%20Training%20Vedio/Ar
c%20Cataloge.rar 

  
دس  ديو للمھن ف في ري / مل د األزھ ا٢٤(محم ام)  ميج ن برن ال م تخدام ك شرح اس  و Global Mapperج ي

  : في عمل خريطة كنتورية لمنطقة جغرافيةGoogle Earthبرنامج 
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http://cid-
0259cb4f889eaeb3.office.live.com/self.aspx/GIS%20Training%20Vedio/Conto
ur%20GE%20and%20GMapper.wmv 
 

دس٢٠١٠شرح بالفيديو وباللغة العربية لبرنامج اوتوكاد  رازق /  للمھن د ال ود عب ة الھندسة (محم المحاضر بكلي
  :والملفات أصال موجودة في الرابط). جامعة القاھرة بمصر

٤shared.com/ dir/22301504/6a4215fc/sharing.html 
  
  : في مجلد واحد في الرابطأو

http://cid-
0259cb4f889eaeb3.office.live.com/browse.aspx/GIS%20Training%20Vedio/A
CAD2010%5E_Vedio 

  
 بحيث day1-1, day 1-2 ،day1-3 ….etcو أسماء الملفات مرتبة طبقا أليام ھذه الدورة التدريبية ، مثال 

صيغة  .لدورةيمكن تتبع الدروس طبقا لوضعھا ووقتھا الصحيح في ا ديو ب ات الفي  والتي يمكن wmvبعض ملف
صيغة Window Media Playerفتحھا بأي برنامج وسائط مثل  ات األخري ب  والتي avi بينما بعض الملف

امج  اج لبرن ا تحت ة الصورة ألنھ ات صوت فقط وال يمكن رؤي ي ملف امج تتحول ال أي برن  VLCان تم فتحھا ب
Playerذا البرنامج مجاني علي االنترنت وقد تم وضع نسخة منه في نفس المجلد  لعرضھا بصورة سليمة ، وھ
  :في الرابط

http://cid-
0259cb4f889eaeb3.office.live.com/self.aspx/GIS%20Training%20Vedio/ACA
D2010%5E_Vedio/VLC%20Player%201.1%20for%20AVI%5E_Vedio.exe 

  
ع Camstica Player وھو يحتاج لبرنامج camstكما يوجد ملف واحد بصيغة   ليمكن فتحه ، وأيضا تم رف

  :امج في نفس المجلد في الرابطمن ھذا البرن)  يوم٣٠لمدة (نسخة تجريبية 
http://cid-

0259cb4f889eaeb3.office.live.com/self.aspx/GIS%20Training%20Vedio/ACA
D2010%5E_Vedio/camtasia.msi  

 ميجا تم تجزئة كل واحد الي جزأين ٥٠ حجم الملف منھما أكثر من day6-3 and day6-4كما يوجد ملفين 
  . ميجا فقط حتي يمكن رفعھما للمكتبة٤٠حجم الواحد 

  
ات معروضة ESRI من شركة Arc GIS ملف فيديو عن برنامج نظم المعلومات الجغرافية ١٦٠  ، وھي ملف

ر من م في أكث رابط دائ ة ك ساحية المجاني ة الم ة الرقمي ات المكتب ا ضمھا لمحتوي ي االنترنت و رأين ع عل  – موق
ذه( لھذه الثروة العلمية الرائعة –وليس مؤقت  ديو ھ ات الفي م ضغط ). يجب مالحظة عدم وجود صوت في ملف ت
 ٣٠جم الجزء الواحد  أجزاء مضغوطة بحيث ال يتعدي ح٩في !)  ميجا ٢٦٧حجمھا االصلي (ملفات الفيديو 

 لفك الضغط و اعادة انتاج WinRarميجا فقط لسرعة تحميله ، وبعد تحميل جميع االجزاء يتم استخدام برنامج 
  .الملفات االصلية

  :روابط االجزاء التسعة المضغوطة
  

http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/GIS%20Training%20Vedio/AG
160Vedio/AG%20Videos.part01.rar 
 
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/GIS%20Training%20Vedio/AG
160Vedio/AG%20Videos.part02.rar 
 
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/GIS%20Training%20Vedio/AG
160Vedio/AG%20Videos.part03.rar 
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http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/GIS%20Training%20Vedio/AG
160Vedio/AG%20Videos.part04.rar 
 
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/GIS%20Training%20Vedio/AG
160Vedio/AG%20Videos.part05.rar 
 
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/GIS%20Training%20Vedio/AG
160Vedio/AG%20Videos.part06.rar 
 
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/GIS%20Training%20Vedio/AG
160Vedio/AG%20Videos.part07.rar 
 
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/GIS%20Training%20Vedio/AG
160Vedio/AG%20Videos.part08.rar 
 
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/GIS%20Training%20Vedio/AG
160Vedio/AG%20Videos.part09.rar 

  
ا، موجودة أيضا ويمكن التدريب عليھ) لملفات الفيديو( المستخدمة في الشرح األصليةكما أن الطبقات و الملفات 

  :في الرابط)  ميجا٤٠ملف حجمه (وقد تم ضغطھا ورفعھا للمكتبة 
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/GIS%20Training%20Vedio/AG
160Vedio/GISMAT%20DATA.rar 

  
ة  ة الھندسة بجامع ة عن نظم إسقاط الخرائط ، موجود في رابط كلي ة العربي اب باللغ ة كت ك سعود بالمملك المل

  :العربية السعودية إال أنه مجھول المؤلف و التاريخ
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Geodesy%20and%20GPS/Ma
p%20Projections%20%20Ar.pdf 

  
د Alltrans EGM2008 Calculatorبرنامج  ود الجيوي ة حي المي الحديثN لحساب قيم   من النموذج الع

EGM2008:  
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Geodesy%20and%20GPS/allt
ransegm2008.zip 

  
ي برنامج بلغة البايسك للمھندس أشرف طلع ة إل داثيات الجغرافي داثيات المصرية من اإلح ل اإلح ت محمد لتحوي

م  روف باس رائط المع ام المصري للخ ي النظ ة عل داثيات المتري رت ETMاإلح سي ھلم سم الجيودي ي المج  عل
١٩٠٦:  

http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Geodesy%20and%20GPS/Eg
ypt%7C_Trans.rar 
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شھير  ة ال امج الخرائط الكنتوري تعلم برن ة ل ديو تعليمي تة دروس في ضم كل . Surfer 8س ذي ي د ال ط المجل راب
  :الملفات

http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/browse.aspx/Arabic%20Surveying%20
Materials/Surfer%7C_Vedio 

  
  :المية لتحويل االحداثيات بين المراجع الجيوديسية و العTatuGIS Calculatorبرنامج 

http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Geodesy%20and%20GPS/Tat
ukGIS%7C_CAL%7C_1%7C_2%7C_3.rar 

  
ا ) المھندس أحمد البربري( المفيدة لبرنامج االوتوكاد Lisp ملفات الليسب مجموعة من ات منھ تشمل عدة تطبيق

ل : علي سبيل المثال اس خط ، التحوي ر مقي داثيات ، تغيي حساب المساحة ، مالئمة زوايا الخطوط ، اضافة االح
اط ، عمل شعاع بزا رقيم النق داثيات ، ت ات الطرق، بين وحدات القياس ، عمل جدول لالح ة ، حساب منحني وي

  :الخ..... رسم شبكة احداثيات 
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Arabic%20Surveying%20Mate
rials/AutoCAD%7C_Lisps.rar 

  
ي أس Trimble TerraSyne Professionalاالستخدام السريع لبرنامج  ل( الخاص بأجھزة الجي ب ) ترمب

  :المخصصة لتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية
 
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.office.live.com/self.aspx/Arabic%20Surveying%20Material
s/GPS%5E_TS%5E_Hany%5E_Zakaria/arabic%20trimble%20Terrasync%20f
or%20GIS%20applications.pdf 

  
اط DXF Works v 1يحتوي برنامج ) zip file(ملف مضغوط  ي ملف نق اد ال ل ملف أوتوك  الخاص بتحوي

  :بصيغة االكسل ، ويحتوي شرح باللغة العربية 
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.office.live.com/self.aspx/Arabic%20Surveying%20Material
s/GPS%5E_TS%5E_Hany%5E_Zakaria/dxf%20works%201%20to%20Excel.
zip 
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  :جنبيةالمراجع األ) ٢(
  
  
  :الكتب المطبوعة) ١-٢(
  

Anderson, J. and Mikhail, E. (1981) Surveying: Theory and practice, 7th 
edition, McGraw-Hill, Boston, USA. 

Mikhail, E., and Ackerman, F. (1976) Observations and least squares, 
University Press of America Inc., Boston, USA.  

 
 
 

  :الكتب الرقمية) ٢-٢(
Functional data analysis: 
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Books%7C_En/Functional%20
Data%20Analysis.rar 
 
Handbook of Geomatics  
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.office.live.com/self.aspx/Books%5E_En/Handbook%20of
%20Geomatics%202010.pdf 
 
GPS and GIS – An introduction: 
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Books%7C_En/GPS%20and
%20GIS.pdf 
 
Engineering Surveying (2 parts): 
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.office.live.com/self.aspx/Books%5E_En/Engineering%20
Surveying%206%202007.part1.rar 
 
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.office.live.com/self.aspx/Books%5E_En/Engineering%20
Surveying%206%202007.part2.rar 
 
Mastering AutoCAD 2011 and AutoCAD LT 2011 (2 parts): 
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.office.live.com/self.aspx/Books%5E_En/AutoCAD%20201
1.part1.rar 
 
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.office.live.com/self.aspx/Books%5E_En/AutoCAD%20201
1.part2.rar 
 
US Army Corp of Engineers, Topographic Survey Manual: 
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Books%7C_En/USA%7C_Arm
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y%7C_Engineers%7C_Manuals/USA%20Army%20Topo%20Surveys%2094.
pdf 
 
US Army Corp of Engineers, GPS Survey Manual: 
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/browse.aspx/Books%7C_En/USA%7C_
Army%7C_Engineers%7C_Manuals/GPS%7C_Survey?uc=3 
 
FGDC Geological Maps Symbols: 
http://ngmdb.usgs.gov/fgdc_gds/geolsymstd/fgdc-geolsym-all.pdf 
 
USGS Topographic Map Symbols: 
http://egsc.usgs.gov/isb/pubs/booklets/symbols/topomapsymbols.pdf 
 
USGS Map Accuracy Standards: 
http://erg.usgs.gov/isb/pubs/factsheets/fs17199.html  
 
Florida transportation's standards map symbols: 
http://www.dot.state.fl.us/rddesign/DS/06/IDx/002.pdf 
 
Michigan University's Land Use Standard Symbols: 
http://lu.msue.msu.edu/pamphlet/Pln/AcrobatPamphletMapColors.PDF 
 
Intelligent positioning: GIS-GPS unification: 
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Books%7C_En/GPS%7C_GIS
%20Unification.pdf 
 
A primer of GIS – Fundamental geographic and cartographic concepts: 
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Books%7C_En/A%20Primer%
20of%20GIS.rar 
 
GIS data sources: 
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Books%7C_En/GIS%20Data
%20Sources.pdf 
 
Innovations in GIS: 
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Books%7C_En/Inovvations%2
0in%20GIS.rar 
 
Practical GIS analysis: 
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Books%7C_En/Practical%20G
IS%20Analysis.rar 
 
Spatial analysis and GIS: 
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http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Books%7C_En/Spatial%20An
alysis%20and%20GIS.rar 
 
Stat analysis, GIS, and RS applications in the health sciences: 
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Books%7C_En/Stat%7C_Anal
ysis%20GIS%20and%20RS.rar 
 
Uncertainty in RS and GIS: 
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Books%7C_En/Uncertainty%2
0in%20RS%20and%20GIS.pdf 
 
Uncertainty in geographic information: 
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Books%7C_En/Uncertanity%2
0in%20Geo%7C_Information.pdf 
 
WGS84 Final Definition 200 
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Geodesy%20and%20GPS/W
GS84%20Final%20Defintion%202000.pdf 
 
USA DMA Formulas for computing UTM coordinates: 
http://earth-info.nga.mil/GandG/publications/tm8358.2/TM8358_2.pdf 
 
USA Army Engineers on Geodetic and Topographic Surveys 2002: 
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Geodesy%20and%20GPS/US
A%20Army%20Topo_Geodetic%20Surveys%202001.pdf  
 
DMA: Geodesy for the layman 1983: 
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Geodesy%20and%20GPS/DM
A%20Geodesy%20for%20Layman%20Tutorial%201983.pdf 
 
Dana Tutorial on Coordinate Systems: 
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Geodesy%20and%20GPS/Da
na%20Tutorial%20on%20Coordinate%20Systems.pdf 
 
Dana Tutorial on Map Projection: 
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Geodesy%20and%20GPS/Da
na%20Tutorial%20on%20Map%20Projection.pdf 
 
Dana Tutorial on Geodetic Datums: 



  المراجع
______________________________ ________________________________  

 ______________________________________________________________  
٤٣٢ جمعة محمد داود. د                               م                              ٢٠١٢ –المدخل الي الخرائط الرقمية 

http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Geodesy%20and%20GPS/Da
na%20Tutorial%20on%20Geodetic%20Datums.pdf 
 
Australia ICSM Geodetic Standards v.1.6 2004: 
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Standards%20in%20Surveyin
g/Australia%20ICSM%20Geodetic%20Standards%20V1-6%202004.pdf 
 
US Army Cadastral GPS Standards 2001: 
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Standards%20in%20Surveyin
g/USA%20Cadastral%20GPS%20Survey%20Standards%202001.pdf 
 
Global map specifications 2005 
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Standards%20in%20Surveyin
g/Global%20Map%20Specifications%202005.pdf 
 
USGS Cadastral map standards 
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Standards%20in%20Surveyin
g/USGS%20Cadastral%20Map%20Standards%202003.pdf 
 
USGS Digital map standards 
http://nationalmap.gov/ustopo/digital_map_beta_v0.0.25.pdf  
 
USGS Orthophoto standards 
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Standards%20in%20Surveyin
g/USGS%20OrthoPhoto%20Standards.pdf 
 
USA Geological map standards 
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Standards%20in%20Surveyin
g/USA%20Geologic%20Map%20Standards%202006.pdf 
 
USGS Map accuracy standards 
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Standards%20in%20Surveyin
g/USGS%20Map%20Accuracy%20Standards.pdf 
 
USGS DTM standards: 
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Standards%20in%20Surveyin
g/USGS%20DTM%20Standards.pdf 
 
USGS Map standards overview 
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http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Standards%20in%20Surveyin
g/USGS%20Map%20Standards%20Overview.pdf 
 
USGS Topographic map symbols overview 
http://cid-
0259cb4f889eaeb3.skydrive.live.com/self.aspx/Standards%20in%20Surveyin
g/USGS%20Topographic%20Map%20Symbols%20Overview.pdf 
 
US California Digital Map Submission Standards: 
http://www.cityofsacramento.org/dsd/reference/maps/documents/FinalMapSta
ndards.pdf 
 
US Virginia State's  Mapping Standards: 
http://www.dmme.virginia.gov/DMLR/Adobe/27-09.pdf 
 
US Florida State's Cadastral Map Guidelines:  
ftp://sdrftp03.dor.state.fl.us/Map%20Data/00%20Mapping%20Data%20Inform
ation/MapGuidelines.pdf 
 
New Zealand Guidelines of Cadastral Mapping:   
http://www.linz.govt.nz/docs/surveysystem/survey-publication/factsheet-
digital-cadastre-201103.pdf 
 
British Colombia (Canada) Mapping Standards: 
http://www.for.gov.bc.ca/his/results/Silv_Map_Stand.pdf 
 
UN (United Nations) Humanitarian Information Centre: Mapping Standards  
Guidelines: 
http://www.humanitarianinfo.org/IMToolbox/03_Mapping_GIS_GPS/Ma
p_Templates_Guidelines/Ref_Guidlines/LKA_2005_HIC_Mapping_Stan
dards_Newdraft.Doc  
 
UN (United Nations) Handbook on Geographic Information Systems and 
Digital Mapping: 
http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/SeriesF_79E.pdf 
 
IAAO (The International Association of Assessing Officers), Standard on 

Digital Cadastral Maps and Parcel Identifiers: 
http://www.iaao.org/uploads/Standard_Digital_Cadastral_Mapping.pdf 
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  نبذة عن المؤلف
  

صر  ة م سويس بجمھوري د ال ن موالي د داود م ة محم دكتور جمع ال
ام  ي ع ة ف ق (م ١٩٦٢العربي ـ١٣٨٣المواف ة ).  ھ ي درج حصل عل

م من كلية الھندسة ١٩٨٥البكالوريوس في الھندسة المساحية في عام 
شبرا  صر ، و–ب ا بم ة بنھ ة  جامع وم درج سم العل ن ق ستير م الماج

س سية والم دة الجيودي ات المتح ايو بالوالي ة أوھ ة والي ن جامع احة م
ام  ام درجة م، و١٩٩١األمريكية في ع دكتوراه في ع م من ١٩٩٨ال
  .  جامعة بنھا بمصر–كلية الھندسة بشبرا 

  
ل د ام . يعم ذ ع ة داود من ري ١٩٨٧جمع ة وال وارد المائي وزارة الم ساحة ب وث الم د بح م بمعھ

ام  ذ ع ضا من ل أي صر، ويعم ة م بجامع٢٠٠٥بم ة العربي ة بالمملك ة المكرم رى بمك ة أم الق
سعودية صل د. ال ام . ح ي ع شارك ف تاذ م ة أس ي درج ة داود عل ة ٢٠٠٤جمع ذلك درج م وك

  . م٢٠٠٩األستاذية في الھندسة المساحية في عام 
  

از د ة داود . ف وام بجمع ي أع صر ف ي م ساحة ف ي الم ث ف ضل بح ائزة أف ، ٢٠٠٦، ٢٠٠٥ج
رة Who is Whoه في الموسوعة الدولية للعلوم والھندسة م كما تم اختيار٢٠٠٩، ٢٠٠٧  للفت
  . م٢٠١٢-٢٠١١

  
نھم أة خمساآلن حتىجمعة داود . نشر د ساحية م ة تنث وأربعين بحثا في الھندسة الم ا عشر ورق

ةعلمية في مجالت عالمية و مؤتمرات دولية في كل من الواليات المتحدة  را و األمريكي  و انجلت
سعودية ايطاليا و استراليا ة ال ة العربي  باإلضافة للنشر في مجالت و مؤتمرات في كال من المملك
  . و جمھورية مصر العربيةوالمملكة المغربية و مملكة البحرين 

  
اء مصطفي . جمعة داود متزوج من د. د ھدي فيصل الباحثة بمعھد بحوث المساحة وله ثالثة أبن

  .  بجامعة القاھرة و محمد بالثانوية العامة و سلمي بالصف الخامس االبتدائيبكلية الھندسة
  

  .جمعة داود بيت هللا الحرام أربعة مرات وأعتمر عدة مرات. حج د
  




