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 تــــــامللذم
 

الجغشافُت كلم دًىامُيي له حاهبان: كلمي وكملي , ومىز      

اللذم اهخم الجغشافُىن بذساظت الـىاهش كلى ظؼذ الاسض 

وجباًجها مً ميان الخش, فاظخخذمىا اظالُب وػشائم فىُت 

مىهج حغشافي ظلُم جخخص بجمم اإلاادة الللمُت وكشطها في 

 اكخمادا كلى:

 . اإلاالخـت الذكُلت والشاملت.1

 . هُفُت سظم الخشائؽ والشظىم البُاهُت وجدلُلها.2

. اظخيخاج البُاهاث راث اللُمت الجغشافُت في الخشائؽ 3

 اإلاشظىمت او الاخصاءاث اإلاخاخت .

والىاكم لِغ هىان دساظت حغشافُت هاجخت ارا لم جىً مذكمت 

بالخشائؽ والصىس والشظىم البُاهُت . حلني جمثُل الـىاهش 

ؼت, وجدمل  الىمُت )الاخصائُت( الصىسة التي ظخـهش بها الخٍش

اسكام مللذة ومشهبت وجشجبؽ اهمُت  الىثير مً الـىاهش الىمُت

ؼت بترحمت هزه الاسكام الى سمىص مشئُت, وبالخالي فالشمىص  الخٍش

هى جبعُؽ للبُاهاث الجغشافُت ختى هخمىً مً سؤٍتها في اشياٌ 

ؼت الىاجخت هي التي جصل الى هلؼت الاجضان بين  مىـىسة فالخٍش

 الخلمُم والترميز.
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ٌلذ الهذف مً اكذاد الخشائؽ الاخصائُت العياهُت إلادافـت اللادظُت هى ان هجاح هزا الىىق مً الخشائؽ      

ٌلخمذ كلى جىاصن اللىاصش اإلاإلفت لها , مً هـام الخـلُل وجذسحاجه وهـام الىلؽ وكذد الفئاث لالكُام اللذدًت 

 ARCالخللُذًت في اكذاد الخشائؽ وجىؿُفها ببرهامج  للـاهشة اإلاذسوظت , وكذ اكخمذ البدث كلى الاظالُب الخشائؼُت 

G.I.S ؼت .ل , مم ملالجت ل ا للاسئ الخٍش  وامش اإلاخىفشة بالبرامج وصىال  لخمثُل خشائؼي مالئم  واهثر ادساوا بصٍش

لت )اليىسوبلث ( الى طشوسة الذكت في اخخُاسكذد الفئاث  وكذ جىصل البدث مً خالٌ الخمثُل الخشائؼي بؼٍش

ؼُاث الاخصائُت ورلً بالىـش الى اكلى كُمت واكل كُمت فظال كلى كُام الباخث بلذة ججاسب لخىطُذ الخباًً في للمل

ت . ت ار البذ مً ان جبذأ الفئاث وجيخهي باسكام مذوسة او صفٍش  الخىصَم خعب الىخذاث الاداٍس

ىؼلت  الجغشافُت اإلاىصق كلحها وهي واخخُاس مذٌو همي مىاظب للىلؼت الىاخذة وبدعب اكلى واكل كُمت ومعاخت اإلا

ت ,فظال كلى اخخُاس حجم الىلؼت مما ًظمً كذم جالخم الىلؽ او كذم وطىخها وحشختها . واخخُاس  الىخذاث الاداٍس

لت اللمل  ػٌى اللمىد او حجم اإلاثل او الذائشة وفلا إلالُاط الشظم . وكذ اكخمذ البدث كلى جلذًم ششح وامل لؼٍش

في لىخت مفاجُذ الىمبُىجش  prtscالخلاغ الصىس مً شاشت الىمبُىجشاإلاجاوي باظخخذام مفخاح ملخمذا كلى بشهامج 

 .jpg,ولصم الصىسة وخفـها باالمخذاد  paintوالزي ًدفف صىسة مً ول اإلالشوض كلى الشاشت وفخذ بشهامج 
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بها مً كبل الخشائؼي كىذ ومً اهم الىلاغ الىاحب الاهخمام 

لت الخمثُل الخشائؼي اإلاالئمت  ؼت هى اخخُاس ػٍش اكذاد اي خٍش

ؼت وظُلت واداة هامت  بىظائلها واظالُب كشطها, ار حلذ الخٍش

للجغشافي جمىىه مً اًصاٌ البُاهاث واإلاللىماث التي جمثل كلحها 

الاسكام اإلاؼللت  بصىسة اوضر واٌعش في الفهم والادسان مً

لت لذي اإلاخللي )كاسئ الخٍشؼت(  والجذاٌو والششوخاث الؼٍى

وكذ ظاكذث هـم اإلاللىماث الجغشافُت التي اصبدذ وظُلت 

معاكذة ومهمت في اكذاد الخشائؽ ورلً للعهىلت في جؼبُم 

ؼت. لت الخمثُل اإلاىاظبت في اكذاد اي خٍش  واظخخذام ػٍش

: في مذي هفاءة هـم اإلاللىماث مشكلت البحثجخخلص  

وهُف ًخم  لجغشافُت في اكذاد خشائؽ اخصائُت )ظياهُت(ا

لت الخمثُل بالىلؽ  وكذد  اخخُاس اإلاذلٌى الىمي للىلؼت بؼٍش

لت الخذسج اللىوي )اليىسوبلث( واخخُاس حجم  وػٌى الفئت في ػٍش

الشمىص اليعبُت وكذ افترض البدث جمخلً بشامج هـم اإلاللىماث 

ائؽ الىمُت وجصمُمها الجغشافُت كذسة كالُت كلى ئكذاد الخش 

بأظلىب سكمي كاٌ الذكت وبىفاءة كالُت وراث ادسان بصشي 

 خالٌ مً الخشائؼي الخمثُل في كالُت كذسة راث كاٌ , هما انها 

 .الخصمُم الشمىص في افظل اخخُاس

ـــــــف ـــــً هُــ ــ ـــمُم ًمىــ ــ ــ ـــــشائؽ جصــ ــ ــــائُت خــ ــ ــــياهُت)همُت  اخصـــ ــ ــ  راث ( ظـ

 ادسان وراث للمخللــي اإلاللىمــاث لخىصــُل وكلمُــت خشائؼُــت هفــاءة

وهُـف  ؟ الجغشافُـت اإلاللىمـاث هــم بـشامج باظـخخذام كـاٌ بصشي 

لـــــت الخمثُـــــل بـــــالىلؽ ؟  ًــــخم اخخُـــــاس اإلاـــــذلٌى الىمـــــي للىلؼـــــت بؼٍش

لــــــــت الخــــــــذسج اللــــــــىوي )اليىسوبلــــــــث(؟  وكــــــــذد وػــــــــٌى الفئــــــــت فــــــــي ػٍش

 واخخُاس حجم الشمىص اليعبُت ؟ 

جمخلــً بــشامج هـــم اإلاللىمــاث الجغشافُــت  فرضــيت البحــث:امــا 

كـــذسة كالُـــت كلـــى ئكـــذاد الخـــشائؽ الىمُـــت وجصـــمُمها باظـــلىب 

سكمــــي كـــــاٌ الذكـــــت وبىفـــــاءة كالُـــــت وراث ادسان بصـــــشي كـــــاٌ , 

ـــا  ـــا انهـ ُــــت كــــذسة راث همـ ُــــل فــــي كال  خـــــالٌ مــــً الخشائؼــــي الخمث

 . الخصمُم الشمىص في افظل اخخُاس

 Arcهذف البدث هى  ابشاص هفاءة  بشهامج :  هذف البحث اما

G.I.S .في اكذاد وجصمُم الخشائؽ الاخصائُت إلادافـت اللادظُت

يىن دلُال للباخث الجغشافي  ألكذاد الخشائؽ  الاخصائُت  ٍو

(. واكذاد Arc G.I.S v.10)الىمُت( ألي ؿاهشة حغشافُت ببرهامج )

لت اكذادها بالصىس  مجمىكت مً الخشائؽ مىضخا ػٍش

 لخىطُدُت.ا

اكخمذ البدث  كلى اإلاىهج الاظخلشائي  :مىهجيت البحث اما

الللمي في ملالجت اإلاشىالث الخلىُت الخاصت ببرامج هـم 

اإلاللىماث الجغشافُت, ابخذاًء بلشض مخخصش للمفاهُم 

الخشائؼُت الخاصت بيل مشيلت جلىُت وملالجتها وصىال الى 

 الخمثُل الخشائؼي الىمىرجي .

مثلذ خذود مىؼلت البدث بالخذود  :طلت البحثحذود مى اما

اإلاياهُت, جمثلها  اإلاياهُت والضماهُت واإلاىطىكُت, فـــالــدـــــذود

مدافـت اللادظُت اخذي مدافـاث الفشاث الاوظؽ والتي جلم 

في الجضء الاوظؽ مً العهل الشظىبي, وجدذها خمغ 

مدافـاث, فمً الشماٌ مدافـت بابل ومً الجىىب مدافـت 

إلاثنى ومً الششق والشماٌ الششقي مدافـتي واظؽ وري كاس , ا

( 8153اما مدافـت الىجف جدذها مً الغشب. وجبلغ معاختها )

%( مً مجمىق معاخت اللشاق البالغت 1.9وبيعبت ) 2هم

اما كذد ظيانها  (1).مً دون اإلاُاه ؤلاكلُمُت2( هم434128)

اللادظُت ( وعمت. اما فلىُا جلم مدافـت 1260165فلؽ بلغ )

 وبين خؼي ػٌى °( 32¯  24و )°(32¯  17بين دائشحي كشض)
ً
شماال

ؼت سكم )°(.45¯  49و)°( 44¯  24)  (1ششكا خٍش

ؼت )  (1خٍش

ت  مىكم مدافـت اللادظُت مً اللشاق ملعمت خعب الىخذاث الاداٍس

 

 اعذاد الباحث باالعتماد على :

بملياش  2012الخريطت الاداريت ملحافظت اللادصيت لعام  (1

500000:1 

 1000000:1بملياش  2007خريطت العراق الاداريت لعام (2      
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م  2015اما الخذود الضماهُت فخمثلذ بالبُاهاث الاخصائُت للام 

م اليعبي للعيان بدعب البِئت في  ألكذاد العيان , الخَى

( وجمثل الخذود اإلاىطىكُت 2015مدافـت اللادظُت للام )

بالخمثُل الخشائؼي لبلع اإلالؼُاث الاخصائُت اإلاخىفشة ار سهض 

ئؼي للبُاهاث الباخث كلى جىطُذ ػشائم الخمثُل الخشا

ولم ًإهذ بالظشوسة  Arc G.I.S v.10الاخصائُت )الىمُت ( ببرهامج  

 كلى ظىت البُاهاث وهىكها. 

 أوال : مفهوم التمثيل الخرائطي 

الخمثُل الخشائؼي للبُاهاث هى أهثر لفخا للىـش , واهثر ػلبا مً 

الجذاٌو ومً اظباب هجاح هـم اإلاللىماث الجغشافُت هى كذستها 

ت كلى سظم الخشائؽ والشظىم البُاهُت في وسكت واخذة. الفائل

ٌعاكذ هزا في جدعين اجصالُت اإلاياجب الاخصائُت مم اإلاإظعاث 

  (2)الاخشي ومم اإلاعخفُذًً ومعخخذمي هخائج البُاهاث الاخصائُت.

ًخصف الخمثُل الخشائؼي بالخللُذًت كلى الشغم مً بشوص     

فبلُذ مدخفـت بأظعها جدٌى هبير كلى صلُذ ئكذاد الخشائؽ 

الشاسخت التي ال ًمىً ججاوصها . فالخلذم الىبير في مجاٌ ئكذاد 

م كملُت   مً كملُاث حعهُل ئهخاحها وحعَش
ً
الخشائؽ ٌلذ هىكا

كشاءتها كلى وفم ألاظغ الخللُذًت, فاظخخذام الىمبُىجش لم 

ًظف ألحها شِئا ظىي اخخصاسه للجهذ اإلابزٌو في الشظم 

شياٌ راث الخمثُل الصلب والخؼىس الخاصل وئطافخه لبلع ألا 

كلى صلُذ اإلالذاث وألادواث الخذًثت التي أدخلذ في كملُاث 

ئكذاد الخشائؽ وبلع ألاظالُب ؤلاخصائُت والهىذظُت اإلالخمذة 

 ( 3).في جمثُل الـىاهش كلحها

 ثاهيا : طرائم التمثيل الخرائطي 

ؼت وظُلت ملخصت ومشهضة للمللىماث     التي ًمىً  الخٍش

اظخخالصها بمجشد الىـش الحها ليىنها جمثُال للـىاهش الجغشافُت 

بشيل ٌعاكذ كلى ظشكت فهم ومدخىي وخصائص هزه 

 الـاهشاث.

ت  افظل ما ًمىً الخشوج به مً دساظت الخشائؽ هى جلٍى

م, وان  الخاظت التي حعاكذ كلى اظخخالص اإلاللىمت بشيل ظَش

ئص , والشً في ان الخشائؽ ال ًظش هزا بفهم اإلادخىي والخصا

التي حعخخذم الشمىص جدلم الهذف اهثر, لزلً البذ ان جيىن 

الشمىص واضخت ومميزة وملشوفت إلبشاص الدشابه والاخخالف بين 

 الـىاهش الجغشافُت

ؼت بىفاءة هبيرة ًظمً لها  .وفي الىاكم فأن اخخُاس سمىص الخٍش

كللُت مً  كىاصش الجزب اإلاؼلىبت للخصٌى كلى اهبر اظخجابت

ت ؤلادساهُت. م الخىاط البصٍش  (4)كبل اللاسئ ورلً كً ػٍش

وكذ سوعي في هخابت اظماء اإلالالم والـىاهش جشجُبها جبلا ألهمُتها 

فمذًىت الذًىاهُت كاصمت اإلادافـت هخبذ بخؽ اهبر مما هخبذ 

به الاكظُت والىىاحي وساعى الباخث الاجضان بين جىصَم 

فحها. فلذ جإدي هثافت الاظماء دون الـاهشاث وهثافت الاظماء 

ؼت وصلىبت كشاءتها.  اهخلائها الى ػمغ بلع ملالم الخٍش

ؼت(كلى اإلالُاط الىمي  ؼت )مفخاح الخٍش وكذ اكخمذ دلُل الخٍش

ؼت الاخصائُت مً خالٌ اإلالاسهت بين اللُم  لِعهل كشاءة الخٍش

ؼت.  الىاسدة في اإلافخاح باللُم الىاسدة في الخٍش

الللماء كلى مصؼلحي دوائش اللشض وخؼىغ  وكذ حاء اجفاق

الؼٌى في طىء الاكخلاد الخاػئ بان الاسض راث ظؼذ مىبعؽ 

ًمىً الخلشف كلى ػىله وكشطه, وكىذما كِعذ ابلاد وىهب 

الاسض وكشفذ خصائصه ,حاء الاجفاق كلى ان خؼىغ اللشض 

وكذ  (5).كباسة كً دوائش هما ان خؼىغ الؼٌى حلذ اكىاظا

ؼت مىؼلت الذساظت خذدث الباخثخ ان ملُاط سظم لخٍش

هم وول هُلى متر  2,5ظم ٌعاوي  1, ار ان ول 250000:1

بذا جشكُم اإلالُاط مً الشماٌ وان ًدخىي  0,4ٌعاوي  ظم, ٍو

كلى وخذة جلم كلى ػشف اإلالُاط الِعشي جفُذ في كُاط هعىس 

 اللُاط والاحضاء الذكُلت مىه .

جىحذ اسبلت ػشائم مخخلفت ًلذمها بشهامج  -:الترميز الكمي  -1

Arc G.I.S   لخمثُل الاكُام الاخصائُت للـاهشاث الجغشافُت

 (6)خشائؼُا:

 الخذسج اللىوي )اليىسوبلث ( -أ

 الخذسج في ملاظاث الشمىص  -ب

 مىاظبت حجم الشمض لللُمت )الشمىص اليعبُت ( -ج

 الخمثُل الىمي بالىلؽ -د

لت الخذسج اللىوي كلى   طريلت التذرج اللووي -أ : حلخمذ ػٍش

للخىصَم الىمي كلى جلعُم اكُام الـاهشة الى مجمىكت فئاث  

وجخصُص لىن ملين ليل فئت مجهم ,ار جدىمه ملاًير اخصائُت 

ؼت ان ًخذسج باأللىان مً  وفىُت مخلذدة جخؼلب مً ميش ئ الخٍش

شترغ ال جضداد كذد الفئاث كً  ألافخذ الى فئاث  10الاغمم َو

لىً في هزه الذساظت  (7)الافظل ان ال جلل كً خمغ فئاث.و
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جؼلب جلعُم الفئاث الى اسبم فئاث ختى ًخضر الخباًً في 

ت  ار ًخضر كىذ الخمثُل  البُاهاث الاخصائُت للىخذاث الاداٍس

ت وهي بُاهاث غير اخصائُت في  الخشائؼي للىخذاث الاداٍس

يان( داخل ( ًمثل كمىد )الع1مدافـت اللادظُت حذٌو سكم )

حذٌو البُاهاث الغير مياهُت لهزه الؼبلت ًدخىي اكُام اكذاد 

العيان ليل ػبلت, في الخىصَم الىمي ظيخلامل اخصائُا مم 

هزا اللمىد )كذد العيان( وجلعُمه الى فئاث ظىدذد هدً 

ت  كذدهم وبالخالي ظُمثل ول فئت كذد مً الىخذاث الاداٍس

ؼت.مخلاسبت في كذد العيان بلىن مدذد ك  لى الخٍش

 (1حذٌو )

 2015الخىصَم اللذدي للعيان وكُمت الىلؼت  في مدافـت اللادظُت  للام 

ت  واكُام الىلؽ التي جمثل كذد العيان في ول وخذة اداٍس

 عذد الىلط  عذد الضكان   الوحذة ألاداريت

 106 422510 مركس كضاء الذًواهيت 

 12 46035 هاحيت الضييت 

 13 50832 هاحيت الشافعيت

 17 65237 هاحيت الذغارة

 14 52850 مركس كضاء  عفك

 7 24888 هاحيت هفر

 15 59274 هاحيت  البذًر 

 10 40220 هاحيت  صومر 

 24 94775 مركس كضاء  الشاميت 

 24 96252 هاحيت  غماش 

 12 44784 هاحيت املهىاويت

 9 32553 هاحيت الطالحيت 

 32 130097 مركس كضاء الحمسة 

 11 42746 هاحيت الضذًر 

 14 57109 هاحيت الشىافيت

  1260165 مجموع املحافظت 

 املطذر : مً عمل الباحث باالعتماد على :

ت علي حضين روضان العبيذي , جحليل مكاوي للخطائظ  ضبًر

الذًموغرافيت واثارها في املشكالث الضكاهيت في محافظت 

 .45ص, 2016(,2015-1997اللادصيت للمذة )

ومً العهم  cartuatetcolorsهخخاس الخذسج اللىوي مً هافزة 

هخخاس حذٌو العيان , ظُـهش  ealueالاظىد بجىاس اللُمت او 

فئاث وهىا وغير اكذاد الفئاث خعب  5البرهامج ملعم الى 

الالىان ختى جيىن الىان  البُاهاث الاخصائُت وحغير همؽ

دت للين اللاسئ. شيل ) ؼت ملبرة ومخجاوعت ومٍش (. ومً 1الخٍش

الخصيُف, في الجضء الللىي  nlassiiicationالترميز هزهب 

 minimumالاًمً ار هشي ان كذد الاكُام أكل كذد ظيان 

ومخىظؽ كذد العيان  mumواهبر كذد ظيان واإلاجمىق  

mean( 2. شيل) 

 (1شيل )

 Arc G.I.S v. 10ج اللىوي ًيرهامج الخذس 

 
 Arc G.I.S v. 10املطذر : مً عمل الباحث باالعتماد على برهامج 
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 (2شيل )

 Arc G.I.S v. 10الخصيُف ًيرهامج 

 
 Arc G.I.S v. 10املطذر : مً عمل الباحث باالعتماد على برهامج 

 

لت الخصيُف الُذوي مً كائمت   مً كائمت  manualهخخاس ػٍش

اكُام  eales sreakزم جدذ ولمت   mettotػشائم الخصيُف  

ذها وخعب الاخصائُت  فئاث الخصيُف , هىخب الاكُام التي هٍش

اإلاخىفشة مشاكاة الكل كُمت واهبر كُمت , ار ان اكل كذد ظيان 

  422510وعمت في هاخُت هفش واهبر كذد ظيان هى 24888هى 

وعمت في مشهض كظاء الذًىاهُت , الفئت الىاخذة هى الفشق بين 

( وعمت . بذاًت الفئت الاولى 397622اهبر كذد واكل كذد هى )

اكل كذد ظيان ونهاًت ول فئت = بذاًت الفئت + كُمت الفئت 

اي ان بذاًت الفئت  الاولى هى  (8)الىاخذة.

بذاًت  وعمت.  422510)كُمت الفئت الىاخذة(=24888+397622

الفئت الثاهُت هى نهاًت الفئت الاولى وهظُف لها واخذ ختى ال 

 422511ًيىن هىالً سكم مىشس في فئخين مخخالُخين لُصبذ  

( هىزا جـهش الىخائج هما في حذٌو 820133ونهاًت الفئت الثاهُت )

(2.) 

 النهاًت البذاًت الفئت

 422510 24888 الاولى

 820133 422511 الثاهيت

 1217756 820134 الثالثت

 1615379 1217757 الرابعت

 

ؼت ملعمت الى فئخين فلؽ هاخُت هفش   okهظغؽ  ,جـهش الخٍش

ت في فئت اخشي ,لزلً كالج  في فئت وباقي الىخذاث الاداٍس

الباخث البُاهاث بدُث ًيىن هىالً جباًً في الفئاث هما ًخضر 

ؼت )  (2في الخٍش

ؼت )  (2خٍش

الخمثُل الخشائؼي ألكذاد العيان في مدافـت اللادظُت للام  

لت اليىسوبلث2015  بؼٍش

 
بياهاث الجذول ( و1املطذر :اعذاد الباحث باالعتماد على  : الخريطت ركم) 

(1) 

لت كلى : طريلت التذرج في ملاصاث الرموز  -ب حلخمذ هزه الؼٍش

اظخخذام هفغ الشمض ولىً  الخذسج في ملاظاث الشمىص التي 

جمثل الفئاث باظخخذام هفغ الشمض . هفخذ هافزة خصائص 

ت في مدافـت اللادظُت , ومً  الؼبلت والتي هي الىخذاث الاداٍس

اهىاق الخىصَم في اكص ى ٌعاس الشاشت ,هخخاس الخىصَم الىمي 

suantities   لت الخذسج في احجام الشمىص ومجها هخخاس ػٍش

sratuatet samdols  بجاهب ولمتealue  او الاكُام هظغؽ

العهم الصغير الاظىد ومً كائمت اكمذة حذٌو البُاهاث الغير 

مياهُت هخخاس كمىد )كذد العيان (, وهدذد كذد فئاث 

الخصيُف وهخخاس اسبم فئاث , هجذ البرهامج اخخاس سمض الذائشة 

غير شيل ولىن الشمض مً بالظغؽ كلى اًلىهت ًمىىىا ح
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eemplate  هزلً كام البرهامج بخدذًذ مبذئي لدجم الشمضار

وهزلً كام الباخث بخغير  18الى الشكم  4ًخذسج مً الشكم 

ؼت .شيل )  (3الدجم لُدىاظب مم ملُاط سظم الخٍش

 (3شيل ) 

 الخذسج في ملاظاث الشمىص ببرهامج

 Arc G.I.S v. 10 

 
 Arc G.I.S v. 10: مً عمل الباحث باالعتماد على برهامج  املطذر 

وكذ جم حغير حجم وشيل سمىص بُاهاث الخصيُف هما مىضر في 

ؼت )  (3الشيل اكاله , والزي ًخضر في الخٍش

ؼت سكم )  (3خٍش

الخمثُل الخشائؼي ألكذاد العيان في مدافـت اللادظُت للام 

لت الخذسج في ملاظاث الشمىص 2015  بؼٍش

 
( وبياهاث 1املطذر :اعذاد الباحث باالعتماد على  : الخريطت ركم) 

 (1الجذول )

لت طريلت مىاصبت حجم الرمس للليمت -ج : حعمى هزه الؼٍش

لت  )بالخىصَم الىمي اإلاخىاظب الدجم( وجخخلف كً الؼٍش

العابلت في ان اكُام فئاث الخصيُف ظخيىن مخذسحت في 

 اللُمت.

ت(ومً اهىاق      هفخذ هافزة خصائص الؼبلت )الىخذاث الاداٍس

الخىصَم في اكص ى ٌعاس الشاشت هخخاس الخىصَم الىمي 

suantities   لت الخىصَم اإلاخىاظب   samdolsومجها هخخاس ػٍش

lroportional  بجىاس ولمتealue  ًدىي حذٌو البُاهاث هخخاس

غش واهبر سمض مىه )ظيان(.هخخاس كذد فئاث الخصيُف وحجم اص

 (4ولىن الخلفُت .شيل )

 (4شيل )

 Arc G.I.S v. 10كذد الفئاث واهبر واصغش سمض ولىن الخلفُت ًيرهامج 

 
 Arc G.I.S v. 10املطذر : مً عمل الباحث باالعتماد على برهامج 

ؼت )  (4خٍش

الخمثُل الخشائؼي ألكذاد العيان في مدافـت اللادظُت للام 

لت جىاظب حجم 2015  الشمض مم اللُمتبؼٍش

 
بياهاث ( و1املطذر :اعذاد الباحث باالعتماد على  : الخريطت ركم) 

 (1الجذول )
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لت الخمثُل الىلؼي كلى  التوزيع الكمي بالىلط: -ج حلخمذ ػٍش

البُاهاث )اللمىد(  جدذًذ ما جمثله الىلؼت الىاخذة مً اكُام

اإلاؼلىب جمثُلها , ومً زم ًمىً خعاب كذد الىلؽ الالصمت 

لخمثُل ول ول كُمت مثال )كذد العيان ( ار ًمثل ول مظلم 

لت  لت بؼٍش ت )كظاء او هاخُت ( ,ار حعمى هزه الؼٍش وخذة اداٍس

 الىلؽ وحعمى الخشائؽ الىاججت كجها بخشائؽ الىلؽ .

هخخاسمً اهىاق الخىصَم الىمي هفخذ هافزة خصائص الؼبلاث و 

suantities  لت . salaction ceilt. ومً كمىد  yot tensitaػٍش

هخخاس العيان هظلله زم هظغؽ كلى العهم كلى الِعاس لىيخلل 

 الى اللمىد الاخش الخخُاس الشمىص .

با في هاخُت  24ار ان اكل اكذاد العيان هى  الف جلٍش

وعمت ,  4000حعاوي هفش,لزلً افترض الباخث ان ول هلؼت 

وعمت  4000زم كام بخلعُم اكذاد ظيان ول مدافـت كلى 

ت , مم جلٍشب هاجج  لخمثُل كذد الىلؽ في ول وخذة اداٍس

اللعمت الى اكشب كذد صخُذ وكام بخىكُم كذد الىلؽ اإلاىاؿشة 

ؼت .شيل ) ت داخل خذود الخٍش  (5في ول وخذة اداٍس

 (5شيل )

 Arc G.I.S v. 10اخخُاس كذد الىلؽ ببرهامج 

 
 Arc G.I.S v. 10املطذر : عمل الباحث باالعتماد على برهامج 

 

, ولىن الخلفُت  yot mioeالان ًمىىىا جدذًذ حجم الىلؼت 

sackgrount   وكُمت ما جمثله الىلؼت الىاخذة ,yot ealue 

مىً حغُير  ,والزي ًمثل كذد العيان في مدافـت اللادظُت , ٍو

 (6شيل ) .mamdleلىن الىلؼت مً 

 (6شيل )

 Arc G.I.S v. 10اخخُاس حجم الىلؽ ببرهامج  

 
 Arc G.I.S v. 10املطذر : عمل الباحث باالعتماد على برهامج 

 

ؼت )  (5خٍش

 م 2015الخىصَم اللذدي لعيان مدافـت اللادظُت للام 

لت الىلؽ او هلؽ الىثافت  بؼٍش

 
( وبياهاث 1ركم) املطذر :اعذاد الباحث باالعتماد على  : الخريطت 

 (1الجذول )

 .Arc G.I.S vًىفش بشهامج  : الترميز بالرموز اليضبيت  البياهيت -2

زالر ػشائم الظخخذام الشظىم البُاهُت وهي الذوائش اليعبُت  10

اإلاخجملت  في هزا الىىق مً الشمىص البذ مً  والاكمذة والاكمذة

جىفش كمىدًً الى حذٌو البُاهاث غير اإلاياهُت وكذ اطاف 

الباخث كمىدًً أدخل فحهما الخىصَم اليعبي إلاشبي الثروة 
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الخُىاهُت في مدافـت اللادظُت اخذهما للزوىس والاخش لإلهار 

 (:7هما في الشيل )

( البِئت في  مدافـت اللادظُت (الخىصَم اليعبي للعيان بدعب 3حذٌو

 (2015للام )

 الوحذة ألاداريت
2015 

 الريف% الحضر%

 8 92 مركس كضاء الذًواهيت

 77.1 22.8 هاحيت الضييت

 78 22 هاحيت الشافعيت

 69.7 30.2 هاحيت الذغارة

 35.3 64.6 مركس كضاء عفك

 83.7 16.2 هاحيت هفر

 67.7 32.2 هاحيت البذًر

 73 27 هاحيت صومر

 41.1 58.8 مركس كضاء الشاميت

 65.3 34.6 هاحيت غماش

 78.1 21.8 هاحيت املهىاويت

 89.1 10.8 هاحيت الطالحيت

 35.8 64.1 مركس كضاء الحمسة

 82.8 17.1 هاحيت الضذًر

 64.6 35.3 هاحيت الشىافيت

 43.5 56.4 مجموع املحافظت

ت علي حضين روضان العبيذي , جحليل مكاوي للخطائظ  املطذر: ضبًر

الذًموغرافيت واثارها في املشكالث الضكاهيت في محافظت اللادصيت للمذة 

 .116, ص2016(,1997-2015)

 

 

 

 

 

 

 

 Arc G.I.S v. 10( حذٌو البُاهاث ببرهامج 7شيل )

 
 Arc G.I.S v. 10املطذر : عمل الباحث باالعتماد على برهامج 

 

لت الذوائش  : التمثيل على شكل الذوائر اليضبيت -أ حلخمذ ػٍش

ً أو اهثر  اليعبُت كلى الخمثُل اليعبي داخل دائشة للُم مخغيًر

وبلذ فخذ  لبُان جىصَم وعبت ول مخغير مً أحمالي اللُمت.

ت ومً اهىاق  خصائص الؼبلاث الخاصت بالىخذاث الاداٍس

لت  الخىصَم هخخاس الخىصَم بالشظىم البُاهُت ومجها هخخاس ػٍش

هخخاس كمىد  cielt melection. جدذ ولمت pieالذوائش اليعبُت 

الزوىس زم هظغؽ العهم ختى هدٌى اللمىد الى كائمت الترميز 

وهزلً وغير  (8وهىشس اللملُت مم كمىد الاهار .شيل سكم )

 (9. شيل )KOالخلفُت وهمؽ الالىان ليل كىصش وهظغؽ 
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 (8شيل )

 Arc G.I.S v. 10ببرهامج  البُاهُت )الذوائش اليعبُت( الخىصَم بالشظىم

 
 Arc G.I.S v. 10املطذر : عمل الباحث باالعتماد على برهامج 

 

 

 (9شيل )

 حغُير لىن خلفُت مىؼلت الذساظت والىان الشمض اليعبي للزوىس والاهار

 Arc G.I.S v. 10ببرهامج 

 
 Arc G.I.S v. 10املطذر : عمل الباحث باالعتماد على برهامج 

 

ت ملعمت الى حضأًً   –ول دائشة وعبُت داخل ول وخذة اداٍس

 غير مدعاووًٍ بالؼبم ول خعب الاخصائُت التي ًمثلها .

 (11( والشيل )10وكذ غير الباخث اللىاصش الاجُت : شيل )

 

 

 

 

ؼت )  (6خٍش

( 2015الخىصَم اليعبي للعيان بدعب البِئت في  مدافـت اللادظُت للام )

لت الذوائش اليعبُت  بؼٍش

 
( وبياهاث 1املطذر :اعذاد الباحث باالعتماد على  : الخريطت ركم) 

 (3الجذول )

 (10شيل سكم )

 Arc G.I.S v. 10ببرهامج الخدىم بذجم الذائشة 

 
 Arc G.I.S v. 10املطذر : عمل الباحث باالعتماد على برهامج 
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 (11شيل سكم )

ت مُل الذائشة  Arc G.I.S v. 10ببرهامج  الخدىم في صاٍو

 
 Arc G.I.S v. 10املطذر : عمل الباحث باالعتماد على برهامج 

 

ًلىم البرهامج بشظم كمىد ممخذ ػىلُا  : التوزيع باألعمذة -ب

ت ًدىاظب ػىله مم ملذاس الاخصائُت التي  داخل ول وخذة اداٍس

لت حلخمذ كلى جمثُل كىصش واخذ  ًمثلها , اي ان هزه الؼٍش

لت الذوائش اليعبُت التي حلخمذ كلى جمثُل  فلؽ كلى خالف ػٍش

ً أو اهثر. مً ػبلت الىخذاث  اللالكت اليعبُت بين كىصٍش

ت هخخاس الشظىم البُاهُت الاد لت ntartsاٍس , ومجها هخخاس ػٍش

هخخاس كمىد  cielt melection, جدذ ولمت  sar/nolumالاكمذة 

لت الى كائمت اكمذة  العيان هظلله زم هظغؽ كلى العهم لخدٍى

( واًظا حغُير لىن وحجم وػٌى اللمىد . 12الترميز . شيل )

 (.14( و)13شيل )

 (12شيل )

لت اإلاثُل الخشائؼي باألكمذة اليعبُت   Arc G.I.S v. 10ببرهامج ػٍش

 
 Arc G.I.S v. 10املطذر : عمل الباحث باالعتماد على برهامج 

 (13شيل )

 Arc G.I.S v. 10ًيرهامج  حغُير لىن وحجم اللمىد

 
 Arc G.I.S v. 10املطذر : عمل الباحث باالعتماد على برهامج 

 

 (14شيل )

 Arc G.I.S v. 10ببرهامج  اللمىدحغُير ػٌى 

 

 Arc G.I.S v. 10املطذر : عمل الباحث باالعتماد على برهامج 

 

ؼت سكم )  ( بالشيل آلاحي: 7فخـهش الخٍش
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ؼت سكم )  (7خٍش

الخمثُل الخشائؼي ألكذاد العيان في مدافـت اللادظُت للام 

لت الاكمذة اليعبُت2015  بؼٍش

 
( وبياهاث 1باالعتماد على  : الخريطت ركم) املطذر :اعذاد الباحث 

 (1الجذول )

لت الاكمذة لخمثُل اهثر مً كىصش )كُمت(  ًمىً اظخخذام ػٍش

فىخخاس كمىد الزوىس والاهار  (3ارا اظخخذمىا بُاهاث الجذٌو )

 (15. شيل )
 

 (15شيل )

لت الاكمذة اإلاخلذدة او اإلاخجملت ببرهامج  ً او اهثر بؼٍش  Arcجمثُل كىصٍش

G.I.S v. 10 

 
 Arc G.I.S v. 10املطذر : عمل الباحث باالعتماد على برهامج 

ؼت )  (8خٍش

م اليعبي للعيان بدعب البِئت في  مدافـت اللادظُت للام  الخَى

لت الاكمذة اإلاخلذدة2015  بؼٍش

 
( وبياهاث 1املطذر :اعذاد الباحث باالعتماد على  : الخريطت ركم) 

 (3الجذول )

لت الخمثُل : التمثيل باألعمذة املتجمعت -ج حشبه ػٍش

الخشائؼي في الاكمذة اليعبُت كىذ جمثُل بُاهاث كمىدًً او اهثر 

لت سأظُت بذال مً أفلُت .  ولىً بؼٍش

 (9خريطت )

التويع اليضبي للضكان بحضب البيئت في  محافظت اللادصيت لعام 

 بطريلت الاعمذة املتجمعت (2015)

 
 (3( وبياهاث الجذول )1الباحث باالعتماد على : الخريطت ركم) املطذر :اعذاد 
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باظخخذام هزا الىىق مً الخىصَم ًمىً : التوزيع املتعذد  -3

ؼخين فحها هىكين مخخلفين مً ػشائم الخىصَم , مثال  اكذاد خٍش

اخذهما جىصَم هىعي )فئىي( والاخش جىصَم همي . أر كام الباخث 

ؼت بها جىصَم  في هزا الىىق مً الخمثُل الخشائؼي بلمل خٍش

ت بىاء" كلى الاظماء , وجىصَم همي لت  هىعي للىخذاث الاداٍس بؼٍش

الشمىص اإلاخذسحت للخىصَم اللذدي لعيان مدافـت اللادظُت . 

ت( اإلاعماة هاخُت في  هفخذ خصائص الؼبلاث )الىخذاث الاداٍس

كاكذة البُاهاث ومً اهىاق الخىصَم في أكص ى ٌعاس الشاشت 

لت  multiple Attridutesهخخاس الخىصَم اإلاخلذد  ومىه هخخاس ػٍش

جدذ ولمت اخخُاس  suantita da categoraالخلعُم الى فئاث 

هظغؽ العهم الاظىد وهخخاس هاخُت  زم  ealue cieltsاللمىد 

 (. 16. شيل )Att Allealuesهظغؽ اظفل الىافزة وهخخاس 

 (16شيل )

ت إلاىؼلت الذساظت  لت الخىصَم الىىعي للىخذاث الاداٍس ػٍش

 Arc G.I.S v. 10ببرهامج والخىصَم الىمي للذد العيان 

 
 Arc G.I.S v. 10املطذر : عمل الباحث باالعتماد على برهامج 

 

لت الخىصَم الثاهُت  mamdol sioeالان هظغؽ اًلىهت  إلطافت ػٍش

 nlassesبالشمىص اإلاخذسحت وخذد  الباخث كذد الفئاث اإلاؼلىبت 

 (17. شيل )Kkبأسبلت فئاث زم هظغؽ 

ًيرهامج ( اخخُاس الشمىص اإلاخذسحت وبدعب الفئاث 17شيل سكم )

Arc G.I.S v. 10 

 
 Arc G.I.S v. 10املطذر : عمل الباحث باالعتماد على برهامج 

 

ؼت )  (10خٍش

م اليعبي للعيان بدعب البِئت في  مدافـت  جمثل الخَى

لت الذوائش وجىصَم هىعي للىخذاث 2015اللادظُت للام  بؼٍش

ت  الاداٍس

 
( وبياهاث 1ركم) املطذر :اعذاد الباحث باالعتماد على  : الخريطت 

 (3الجذول )
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 الاصتيتاحاث :

اهمُت وظهىلت اكذاد الخشائؽ بخلىُت هـم اإلاللىماث  ( اصداث1)

الجغشافُت ورلً الخخصاس الضمً والجهذ اإلابزٌو مً كبل 

الباخث فظال كلى دكتها وامياهُت جدذًثها و وامياهُت اوشاء 

وجدذًث كاكذة البُاهاث الجغشافُت بيل ٌعش وظهىلت الشحىق 

وكاكذة الحها في اي وكذ مم امياهُت الخفاؾ كلى الخشائؽ 

البُاهاث مً الخلف كبر جلذم الضمً هما هى الخاٌ في الخشائؽ 

 الىسكُت .

( هشف البدث الخمثُل الخشائؼي باالكمذة بيل اهىاكها 2)

بصىسة كامت ًخدذد سظم اللمىد في اإلافخاح بالعيخمش الن 

ؼت  ار أن مىؼلت الذساظت هي   250000:1ملُاط سظم الخٍش

, في خين لى جم دساظت  4Aمدافـت مم مشاكاة حجم الىسق 

مذًىت الذًىاهُت مثال فمً اإلامىً مم جىفش هفغ اإلالؼُاة 

وبزلً ظُمثل اإلاعخؼُل  5000:1ٌعخخذم ملُاط سظم 

الف وعمت في  210باإلالمتر , ملنى رلً ان العيخمتر كذ مثل 

ؼت سكم )  (.7الخٍش

لت 3) ( اجضر مً خالٌ البدث ان اخخُاس الفئاث بالؼٍش

ت إلاىؼلت الخللُذًت لً  ًـهش جباًً الخىصَم بين الىخذاث الاداٍس

ا مشاكُا كذالت  الذساظت لزلً كعم الباخث الفئاث ًذٍو

ت.  الخىصَم وان جدىي اسكام الفئاث اسكاما صفٍش

( جم اخخُاس اإلاذلٌى الىمي للىلؼت باالكخماد كلى اكلى كُمت 4)

وعمت للىلؼت الىاخذة فظال  4000واكل كُمت في الاخصائُت ب

ى معاخت الشكلت الجغشافُت والذكت في اخخُاس حجم الىلؼت كل

 ملم  وفلا إلالُاط الشظم .  10ب 

 

 : هوامش البحث ومطادره

حمهىسٍت اللشاق , مجلغ الىصساء , هُأة الخخؼُؽ, الجهاص اإلاشهضي .  1

ت,   م.2000لإلخصاء, اإلاجمىكت ؤلاخصائُت العىٍى

الشكمُت للخلذاد اللام للعيان , مظش خلُل اللمش , فىائذ الخشائؽ . 2

ذ, ملاٌ ميشىس في الاهترهذ كلى مىكم   ولُت التربُت , حاملت جىٍش

 اللشب : الجغشافُىن 

https://www.4shared.com/get/C8RNfDOq/___.html 

أسهـان مــهش ساطـي الفشخاوي, الخمثُل الياسجىگشافي )الخشائؼي( للـىاهش . 

ت في مدافـت  اللادظُت, سظالت ماحعخير, ولُت آلاداب , الجغشافُت البشٍش

 .21, ص2012حاملت اللادظُت ,

عي ,الخشائؽ الجغشافُت كشاءة وجصمُم . 4 أخمذ البذوي مدمذ الشَش

م ,غ  .37, ص1997,  1وجفعير , ولُت آلاداب , حاملت الضكاٍص

 50اإلاصذس هفعه , ص . 5

مىت اإلاىشمت , 1حملت مدمذ داوود , مذخل الى الخشائؽ الشكمُت  ,غ. 6

 . 307, ص2012,

هاصش بً مدمذ بً كبذ هللا بً ظلمى , خشائؽ الخىصَلاث . 7

ت)مفهىمها وػشق اوشائها( ,غ اض ,1البشٍش , 1995, مىخبت اللىبُان ,الٍش

 .28ص

, مىت اإلاىشمت 1حملت مدمذ داوود , مذخل الى كلم الخشائؽ ,غ. 8

 .129,ص2013,
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Abstract : 

 The objective of preparing statistical maps 

of the population of Qadisiyah Governorate 

is that the success of this type of maps 

depends on the balance of elements 

composed of the system of shading and 

gradations and the system of points and the 

number of categories of numerical number 

of the phenomenon studied. The research 

was based on traditional cartographic 

methods in the preparation of maps and use 

them ARC GIS, While addressing the 

commands available in the software to 

provide a more accurate and visually visual 

mapping of the map reader. 

The research through the representation of 

cartography in the way(Corobolth) to the 

need to accurately select the number of 

categories of statistical data in view of the 

highest value and the lowest value, as well 

as the researcher several experiments to 

clarify the variance in the distribution by 

administrative units as the categories must 

begin and end with numbers rounded or 

zero .And the choice of a quantitative 

radius suitable for one point and according 

to the highest and lowest value and the area 

of the geographical area distributed to 

them, the administrative units, as well as to 

choose the size of the point, ensuring the 

lack of cohesion or lack of clarity and 

dispersion. Choose the length of the 

column or the size of the proverb or circle 

according to the scale. The research was 

based on a full explanation of the method 

of work based on the program of taking 

pictures from the computer screen free 

using the prtsc key in the keyboard of the 

computer, which saves an image of all the 

display on the screen and open the paint 

program, and paste the image and save the 

extension jpg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


