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 :السدتخلص
وتسثيل  ،الُسشاخية َبياناْت في بشاء قؾاعج ال ((ُنغْؼ الَسعمؾماْت الُجغخاِفية)) تقشية إلى إبخاز أىسيةالجراسة  ىجفت    

ُنغْؼ ))وطخائق اعجادىا باستعسال بخامج  الُسشاخيةوالتعخيف بالخخيظة  ، وعخض وإخخاج الخخائط الخقسية
 َبياناْت وتؼ االعتساد عمى ال ا، خخائظي   َعشاصْخ الُسشاخْ الظخيقة السثمى في تسثيل  واختيار (،(الَسعمؾماْت الُجغخاِفية

 الَسحظاْت مؽ خالل تحجيج مؾاقع  الشغام العالسي لتحجيج السؾاقع َبياناْت فزائية و الخام كالخخائط والسخئيات ال
ُمحافغة وتؼ االعتساد عمى خخيظة  ،(الؾصفية الججولية َبياناْت ال)ذات السخجعية الإلمكانية  َبياناْت وال الُسشاخية

 َمشظقْة الِجراسةالخاصة بسحظة  الَخَسسية الِجياْت الرادرة عؽ  َبياناْت اإلدارية وخخيظة العخاق اإلدارية و ال َبابل
والتقاريخ والجراسات  ،عاما 3لسجة   والشجف وبجرة وديؾانية والحي وبغجاد ءوكخبال مةالح)سحظاتبوالتي تسثمت 

والتي تؼ معالجتيا إحرائيا قبل إدخاليا إلى قاعجة  األولية َبياناْت سذتقة مؽ الالثانؾية ال َبياناْت الالدابقة و 
ت الُسعجالبخخائط  )الستسثمة الَخخائْط الُسشاخيةوتؼ تسثيل  ، (ُنغْؼ الَسعمؾماْت الُجغخاِفية)في بخنامج  َبياناْت ال
مشيا طخيقة التغميل السداحي وطخيقة : بظخائق عجة  ُسحافغة َبابلللداعات الدظؾع الفعمي  (ةالَدشؾيو ية َذيخْ ال

 الَحخارةوطخيقة السشحشيات وخخيظة معجالت درجة  الَبياِنيةالخظؾط الستداوية لإلشعاع الذسدي وطخيقة األعسجة 
الرغخػ وتؼ اختيار الظخيق  الَحخارة َدرجاْت العغسى وخخائط  الَحخارة َدرجاْت الستسثمة بخخائط  ُسحافغة َبابلل

 مشاخي. األمثل لكل عشرخ
و أكجت  ،السشاخ في حياة اإلندان تأثيْخ أىسية كبيخة مؽ خالل  الُسشاخيةمخخائط لالجراسة إلى أن  خمرتوقج  

وكحلػ إعجاد  ،الَخخائْط الُسشاخيةفي رسؼ  (ُنغْؼ الَسعمؾماْت الُجغخاِفية)تقشية  استعسالالجراسة عمى أىسية إمكانية 
 ية.بجقة عال الُسشاخية َبياناْت قاعجة ال

إدراك برخؼ ذات  يةَعشاصْخ الُسشاخْ تؾحي إلى وصف ال ةستجرجالوأكجت الجراسة إلى أن طخيقة األلؾان   
حدب شيؾر الدشة  يوالسكانالَتبايْؽ الَدماني أو السشحشيات في تسثيل  الَبياِنيةطخيقة األعسجة  عسالاست و ،عالي

 .ىي الظخيقة االمثلوالفرؾل لمسشظقة السجروسة مشاخيا
االدراك ) ،(َبياناْت ال قؾاعج) ،((ُنغْؼ الَسعمؾماْت الُجغخاِفية))،  (الَخخائْط الُسشاخية) -الكمسات السفتاحية :

 .(ُمحافغة َبابل )،(البرخؼ 
Abstract 
The study aimed to highlight the importance of GIS science in building climate da-
tabases, representing, displaying and directing digital maps, introducing the climate 
map and its preparation methods using GIS programs and choosing the best way 
to represent climate elements cartographically, and raw data such as maps, satel-
data with a possible reference (tabular metadata) and was based on the map of 
the administrative province of Babylon and the administrative map of Iraq and the 
data issued by the official authorities of the station of the study area, which was 
represented by the stations of Hilla, Karbala, Najaf, Badra, Diwaniyah, Al-Hayy and 

 reports and studies and secondary data derived 
from primary data that were statistically processed before being entered into the 
database in the GIS program,
and annual rates of the actual brightness hours of the province of Babylon were 
represented in several ways, including the method of cadastral shading, the method 
of equal lines of solar radiation, the method of graphs, the method of curves, and 
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the map of temperature rates in the province of Babylon represented by maps of 
maximum temperatures and maps of minimum temperatures, and also in several 
ways, and the optimal path was chosen for each climatic elementAnd maps of wind 
speed and direction, relative humidity maps and equal rain maps The study found 
that climate maps are of great importance through the impact of climate on human 
life The study stressed the importance of the possibility of using GIS technology in 
climate mapping as well as preparing the climate database with high accuracyThe 
study confirmed that the gradient color method suggests the description of climatic 
elements and has a high visual perception and the study stressed the use of the 
method of graphs or curves in the representation of temporal and spatial variation 
according to the Months and seasons of the year of the region studied climatic. 
 

Keywords: Climatic maps, geographic information systems, Databases, Visual 
perception, Babil Governorate 

 :السقجمة
 اغخافيالبيئة واإلندان وليحا وججت الجُ  :الجغخافيا مؽ حيث السؾضؾع إلى قدسيؽ عمؼقدؼ الباحثؾن       

راسة دِ  شاولْت ذخية التي تَ غخافيا البَ والجُ  ،ه في حياة اإلندانتأثيخْ و َسظْح األرْض تتشاول دراسة  والتي، بيعية الظَ 
 .نذاط اإلندان وأثخ اإلندان في البيئة وأثخ البيئة في اإلندان

إذ إنيا تسثل الجانب العسمي في الجغخافيا  ،البيئة واإلندانتجخل تحت نظاق فأما الجغخافيا العسمية       
التي تعتسج عمى  َعشاصْخ الُسشاخْ ويغيخ ذلػ بؾضؾح في دراسة  ،السختبط بعسميات الخصج والكياس والتدجيل

 أجيدة الكياس في رصج كل عشرخ مؽ عشاصخ الجؾ.
وىحه الحكيقة دفعت الجغخافييؽ إلى  ،لجغخافية ا لغاىخاتمعغؼ ا َتؾزيعْ الجغخافي في  وسيمةوتعج الخخائط      

بسعشى إن السعمؾمات الجغخافية التي ال ندتظيع تعخيفيا وتسثيميا  ،الخخائط ػ سؾ  شيءالقؾل إن الجغخافيا ال 
مجغخافي كالسذخط بالشدبة لمظبيب فالخخيظة بالشدبة ل عمى خخيظة فيي معمؾمات تخخج عؽ نظاق الجغخافيا.

 .(1) صانع الخخيظة ورفيقيا ومدتخجميا الجغخافي ىؾمع فارق إن 
 ،ية ورياضية وفشية سميسةتقشيةال تؾجج دراسة جغخافية ناجحة ما لؼ تجعؼ بالخخائط السرسسة عمى أسذ      

ولفتخة زمشية مختمفة   (الشؾعية والكسية)السكانية  َبياناْت مرجر لتؾفيخ ال ييتتسيد الخخائط بؾعيفة ثشائية ف
سخاحل ب الُسشاخيةوقج مخت الخخيظة ، لقارغ مؽ خالل ترسيسيا وتبديظياوكؾسيمة لالترال بيؽ السشذئ وا

بدبب  ،((ُنغْؼ الَسعمؾماْت الُجغخاِفية))خالل تظؾر بخامج مؽ  ت في طخائق إنتاجيا واخخاجيار تاريخية تظؾ 
 الُسشاخية َبياناْت وبشاء قؾاعج ال ،َبياناْت تعامميا مع كؼ ىائل مؽ ال ه البخامج مؽ دقة في العسل وسخعةتقجمو ىحما

 الخخائط. يوالتحميل السكان
 :البحث مذكلة  

ُمحافغة في  الَخخائْط الُسشاخيةفي إعجاد وإخخاج وتحميل (  (ُنغْؼ الَسعمؾماْت الُجغخاِفية)) تقشية ما ىؾ دور .1
 ؟ َبابل

 ؟ُمحافغة َبابلفي  َعشاصْخ الُسشاخْ لتسثيل  ىسثمالظخائق والؾسائل الخخائظية الما ىي  .2
 ؟َمشظقْة الِجراسةفي  َعشاصْخ الُسشاخْ ل يابخاز التبايؽ السكاني والدمان الُسشاخيةىل يسكؽ لمخخيظة  .3

 :فرضية البحث 
مشاخية  َبياناْت وبشاء قاعجة  الَخخائْط الُسشاخيةالجور األكبخ واألىؼ في إعجاد  (ُنغْؼ الَسعمؾماْت الُجغخاِفية)ل  .1

 .عالية الجقة بكفاءة عالية َسشظقْة الِجراسةل
تبايؽ حدب الغخض مؽ الخخيظة وحدب الخرائص تخخائظية قج لكل عشرخ مشاخي طخائق وأساليب   .2

 .َعشاصْخ الُسشاخْ التي تؤثخ في  ةمسشظقة السجروسلالجغخافية 
.   ميسا صغخت مداحتيا.سشظقة السجروسة ابخاز التبايؽ السكاني والدمان لم الُسشاخيةمخخيظة ليسكؽ 

 :هدف البحث 


 .10، ص1997اآلداب،  ُكميةامعة السيشا , لمظباعة والشذخ ، جَ  كتبة اإلشعاعْ , مَ  الُجغخافية َخخائطْ دخؼ الجؾىخؼ ,اليُ  ( 1







وتسثيل وعخض وإخخاج  الُسشاخية َبياناْت في بشاء قؾاعج ال ((ُنغْؼ الَسعمؾماْت الُجغخاِفية) )تقشيةإبخاز أىسية   .1
 .خخائط رقسية

اختيار الظخيقة و  ((الُجغخاِفيةُنغْؼ الَسعمؾماْت ) )بخامج استعسالطخائق اعجادىا بو  الَخخائْط الُسشاخيةالتعخيف ب  .2
 .خخائظيا   َعشاصْخ الُسشاخْ السثمى لتسثيل 

 :أهسية البحث 
 .ُمحافغة َبابلفي  َعشاصْخ الُسشاخْ ل دراسة خخائظيةعجم وجؾد  .1
شاصخ في في تؾضيح التبايؽ السكاني والدماني ليحه الع الَخخائْط الُسشاخيةفي أىسية  تكسؽ أىسية البحث  .2

الستؾفخة في سبعة  َبياناْت باستعسال ال(  (ُنغْؼ الَسعمؾماْت الُجغخاِفية) )عمى بخامجباالعتساد الِجراسةَمشظقْة 
 َتؾزيعْ إمكانية المع محظة مجيشة الحمة، و  َسشظقْة الِجراسةالسحافغات السحيظة بمحظات مشاخية مؾزعة في 

 .ةوالتشبؤ بيا في األماكؽ التي ال تؾجج فييا محظات مشاخي يةَعشاصْخ الُسشاخْ السكاني لم
 :مشهج البحث 
ة التي تبجأ مؽ الجديئات االستقخائي والظخيقة َعشاصْخ الُسشاخْ ل (التحميميالؾصفي )عمى السشيج  اعتسج البحث     

 . ((الَسعمؾماْت الُجغخاِفيةُنغْؼ )تقشيات ) استعسالالحؼ يعتسج عمى  وااالسمؾب التقشي شتيي بالعسؾمياتوت
 : َمشطقْة الِدراسةحدود 

  :ةالحدود السكاني
ألوسط مؽ العخاق ضسؽ مشظقة إحجػ محافغات الفخات األوسط التي تقع في الجدء ا ُمحافغة َبابلتعج      

 و ¯ º)وخظي طؾل  شساال    (¯  ºو ¯   º) عخضالديل الخسؾبي وتقع فمكيـا بيؽ دائختي 
3¯ º)    وتحجدىا مؽ الذسال مجيشة بغجاد عمى بعج  شخقا(33 )و  الشجف تيومؽ جية الجشؾب محافغ كؼ

ومؽ الذسال الغخبي كخبالء و  األنبار القادسية ومؽ جية الذخق محافغة واسط ومؽ جية الغخب محافغتي
  .()خخيظة  محافغة ديالى

لدبعة ( 33إلى  3)السستجة مؽ عام  الُسشاخيةلجورة الجراسة تسثمت با حافغةاما الحجود الدمانية لس   
 .(( وخخيظة )،  الشجف ،كخبالء( ججول ) بجرة ،الحي الجيؾانية ، بغجاد ، )الحمة ،ىي محظات مشاخية 

مؽ العخاق ُمحافغة َبابل( مؾقع خخيظة )

 
 arc gis10.8 عمى بخنامج  اعتساداالسرجر: مؽ عسل الباحثة 

3 لعام 333333 بسكياس اإلدارية العخاق خخيظة -

   333333 ِسكياْس َرسْؼ ب 3 لدشة اإلدارية ُمحافغة َبابل خخيظة -            
َمشظقْة الِجراسةالتي تغظي  الُسشاخيةواالرتفاع بالستخ لمسحظات  الَسؾقع الَفمكي: (ججول ) 

 مؽ خط الظؾل الَسؾقع مؽ دائخة العخض الَسؾقع االرتفاع )م( السحظة ت







 الحمة     
 بغجاد1  3    
 كخبالء     
 الشجف      
 بجرة3  3   
 الحي3     
 الجيؾانية3     

م.3،قدؼ انتاج الخخائط ، وحجة الخخائط الخقسية،الَعامة لمَسداحة ،الييئة  الَسائيةالسرجر: وزارة السؾارد  

 
َمشظقْة الِجراسةالتي تغظي  الُسشاخيةالجغخافي لمسحظات  َتؾزيعْ ( الخخيظة ) 

 (الججول ) َبياناْت و arc gis31 ( ) بخنامج  (: )عمى اساداعتالسرجر: مؽ عسل الباحثة  
 :وأهسيتها  الُسشاخيةمفههم الخريطة  : أولا 

 ،في العالؼ الَدائجة الُسشاخية تؾضح الغخوفالتي  ،السيسة (الخخائط الجغخافية)مؽ  الَخخائْط الُسشاخيةتعج        
أو داخل حجود دولة معيشة أو داخل الحيد  ،في قارة مؽ القارات أو إقميؼ مؽ األقاليؼ الجغخافية الكبخػ  أو

أؼ لسجة زمشية  َعشاصْخ الُسشاخْ عشرخا أو أكثخ مؽ  الُسشاخيةؾضح الخخيظة تإذ . (2) الجغخافي السحجود السداحة



, دار السعخفة الجامعية, الُسشاخْ غخافية بيعة الجؾ وجُ راسة في طَ دِ  الُسشاخْ و  الَظقْذ امخائي, مبادغ ري عبج السجيج الدَ قُ  ( 2
 .65اإلسكشجرية, د.ت ,ص







 َبياناْت أن تكؾن ال(الَخخائْط الُسشاخية)إذ يفزل في تسثيل  .متعجدلدشؾات ما و الحالة العامة لسشاخ مشظقة 
 .(3) ( سشة3-السدتخجمة تسثل مجة زمشية قجرىا)

وعؾاىخه وتعج ركيدة  َعشاصْخ الُسشاخْ بالغاىخة أو معجالت عشرخ أو أكثخ مؽ  الُسشاخيةتيتؼ الخخيظة      
وبؾاسظة ما تعخضو الخخيظة  ،لسشظقة ما (الخرائص الظبيعية والبذخية)أساسية لجراسة عامل السشاخ وأثخه في 

ت الظبيعية ألنو ما تسثمو اَتؾزيعْ . لحلػ فيي مؽ خخائط الاو قياسيا   برخيا   َعشاصْخ الُسشاخْ يسكؽ تحميل  الُسشاخية
وتجخل  الُسخَتمفةمؽ صؾر الحياة وما عمييا َسظْح األرْض وعؾاىخه السؤثخة عمى  َعشاصْخ الُسشاخْ ل َتؾزيعْ ىؾ 

والسشحشيات والجوائخ لتؾضيح السشاخ   كاالعسجة  الَبياِنيةات وذلػ إلمكانية تسثيميا بالخمؾز َتؾزيعْ ضسؽ خخائط ال
.(4) وتدسى أيزا الخخائط السؾضؾعية

:بحدب طرائق  تسثيلها خرائطيا الَخرائْط الُسشاخيةأنهاع  :ثانياا 
. بطريقة خطهط التداوي  الُسشاخيةات َتهزيعْ خرائط ال:

الشقاط ذات السشاسيب الستداوية ( يخبط بيؽ Isoline) وخط التداوؼ  ،(Isoplethتدسى خظؾط اآليدوبمث )       
مثل محظات األرصاد التي تكيذ  ،وتسثل ىحه الخخائط عشجما تتؾفخ نقاط قياس ثابتة ومحجدة عمى الخخيظة

السقاديخ الستداوية مع مالحغة  توترل الخظؾط بيؽ السشاطق ذا، الَحخارة َدرجاْت متؾسظات و  األمظاْر كسيات 
دػ إلى رسؼ خخيظة خظؾط تداوؼ أكثخ دقة ومؽ الزخورؼ ان نسحي إنو كمسا كثخت نقاط الكياس كل ما أ

. بحثالسدتخجمة في ال الُسشاخية الَسحظاْت مؾاقع  مىع وتؾقع مقاديخ ثابتة . (5)الحجود اإلدارية مؽ الخخيظة
خظؾط التداوؼ تحؾل الغاىخة الجغخافية مؽ مالحغات متقظعة عبخ مجسؾعة مؽ الشقاط إلى مداحات وإن 

ىحه الظخيقة مدتؾحاة مؽ طخيقة خظؾط التداوؼ السدتعسمة و  تبخز مقاديخىا في مدتؾػ ىحه الخظؾط.مترمة 
( 6) .في الخخائط الظبؾغخافية



ُنغْؼ الَسعمؾماْت )وقج وفخت بخامج  ،السشاخ بجقة عالية َبياناْت لتسثيل ان تدتخجم تمػ الخخائط يسكؽ     
بجقة عالية. وال بج مؽ اختيار فاصل مالئؼ بيؽ خظؾط  الُسشاخيةوبمث سيؾلة في تسثيل خخائط األيد  (الُجغخاِفية

التداوؼ وىي قزية شائكة وذلػ لتعجد خيارات قيؼ ىحه الفؾاصل وىي سميسة مؽ الشاحية الخياضية عمى الدظح 
عتبار إذ ال بج لمخخائظي أن يأخح عجة أبعاد بعيؽ اال ،مشيا صحيح مؽ الشاحية الخخائظية قميلالاإلحرائي إال 

عشج تحجيج مقجار الفاصل وأىسيا ىي اإلدراك البرخؼ لقارغ الخخيظة إذا إن كثخة الخظؾط تذؾش الحىؽ لقارغ 
القجرة التسييدية لمعيؽ وىي أصغخ مدافة  : ويتؾقف عسمية اختيار الفاصل عمى عجة وعؾامل أبخزىا ،الخخيظة

تدداد إلى وجؾد خظؾط تداوؼ  تؤدؼ مقجار الفاصل كانو  (ممؼ 3)بيؽ خظيؽ متتالييؽ لؾ افتخضشا بأنيا 
درجة انحجار سظح اإلحرائي كسا  أؼ ممؼ( كان مؽ الزخورؼ تقميل مقجار الفاصل. 3السدافات بيشيا عؽ )
وكسا ىؾ الحال في الخخيظة الكشتؾرية تكؾن العالقة طخدية بيؽ انحجار َسظْح األرْض ىؾ الحال بانحجار 

الخخيظة الحؼ يتشاسب عكديا ِمكياْس َرسْؼ وبالتالي تحجيج مقجار الفاصل و  ،خظؾطوعجد ال رائيحاإلدظح ال
. (7) مع مقجار الفاصل بيؽ خظؾط التداوؼ 



 .188، ص1997امعية لمشذخوالتؾزيع ، اإلسكشجرية، عخفة الجَ داحة دارالسَ والسَ   َخخائطْ بادغ الإبخاليؼ زيادؼ, مَ  (3
ُنغْؼ الَسعمؾماْت ستخجام بإيدان في محافغات البرخة وذؼ قار ومَ  الُسشاخْ شاصخ ي لعَ َخخائظْ سثيل اللتَ ا،شيج الح خمف رَ َص  (         4

 .18ص ،2014،امعة القادسيةجَ ،اآلداب  ُكميةسالة ماجدتيخ مقجمة إلى رِ  ،GISالُجغخافية
اآلداب , جامعة اإلسكشجرية , دار  ُكمية,  الُجغخافيةالتؾزيعات البذخية اسذ وتظبيقات , قدؼ  َخخائطْ دمحم العيدؾؼ,  فايْد  ( 5

 .299-297, ص2000السعخفة الجامعية , 
 .161، ص2000الشاشخ العمسي، تؾنذ، ، مخكْد َخخائطْ سخان ، مبادغ في تأليف العُ  دمحم الشاصْخ  ( 6
سية تداوؼ الخاصة بالبيانات الكَ الفي إنذاء خظؾط  ُنغْؼ الَسعمؾماْت الُجغخافيةدور  ،ؾسى عبؾدة سسحةمُ  ،سيح أحسج عؾدةسَ  (7

 . .http:\\www.gisclub.netبحث مشذؾر في شبكة اإلنتخنت عمى السؾقع: ،في السجن

 







. (التزليل السداحي )بطريقة الُسشاخيةات َتهزيعْ خرائط ال:
بتجرج لؾني  الُسشاخيةت الُسعجالخخائط التغميل الشدبي أو خخائط الكثافة تسثل ذكخ الكثيخ مؽ الباحثيؽ بأن     

ذات  الُسشاخية الَسحظاْت السخاد تسثيميا بحيث يتبايؽ المؾن أو الغل بيؽ  الُسشاخيةأو عمي يؾضح مقجار الغاىخة 
المؾن  َجرجاْت وتدتخجم ت ةت الستذابيالُسعجالذات السقاديخ أو  الَسحظاْت ويتكخر المؾن في  ،الُسخَتمفةالسقاديخ 

  َبياناْت سؾاء  كانت ىحه ال األمظارْ كسيات  َتؾزيعْ أو  الَحخارة َجرجاْت الجغخافي ل َتؾزيعْ األحسخ أو األزرق ما بيؽ ال
لكؽ ما ذكخه الجكتؾر فتحي أبؾ راضي في كتابو السداحة والخخائط )دراسة في  (8) .يا أو فرميا أو سشؾياَشيخْ 

سية الكَ  َبياناْت سثيل الغميل أو التمؾيؽ الستجرج لتَ الكارتؾجخافي( إن طخيقة التَ  الَتسثيلْ  ليْب أساو السداحية  الظخائق
وىحه الحجود لمؾحجات  ،يكؾن حدب وحجات مداحية احرائية معيشة مثل الؾحجات الدياسية أو اإلدارية

 ،إلدارية أو الدياسيةالسداحية ليذ ليا أؼ قيسة رقسية حكيكية وإنسا فقط حرخ الغاىخة في مداحة الؾحجات ا
 ة مداحيامتداوؼ السغمالبيشيا وبيؽ خخيظة خظؾط  سيدوىحا ما ي، خخائط التغميل الشدبي ىي  ئطوىحه الخخا

بكافة عشاصخىا  الَخخائْط الُسشاخيةياسية عشج تسثيل وكسا ذكخنا آنفا مؽ الزخورؼ محي الحجود اإلدارية والدِ . (9)
الباحثة تدسية ىحه الظخيقة بظخيقة السداحات التي تحجد بخظؾط التداوؼ ويدتعسل لتسثيميا بعض  ارتأتلحلػ 

تداوؼ مثل الخظؾط  مؽ خظيؽ الغاىخة في السداحة السحرؾرة بيؽ َتؾزيعْ أنساط التمؾيؽ الستجرج ليسثل كثافة 
1الستداوؼ  الَسظخخخائط الستداوية أو  الَحخارة خخائط

 

. الَبياِنيةبطريقة اإلشكال  الَخرائْط الُسشاخية:  
ويجب أن  الَبياِنيةواألعسجة  الَبياِنيةوالسشحشيات  الَبياِنيةفسشيا الخظؾط  الُسشاخية َبياناْت تسثيل ال طخائقتتشؾع     

وعجد الستغيخات  َبياناْت مع طخيقة ججولة ال الُسشاخية َبياناْت البياني السدتعسمة في تسثيل ال الَتسثيلْ تتؾافق طخيقة 
  (10)  .السدتظيمة الَبياِنيةواألعسجة  الَبياِنيةالسشحشيات و  ِخياحْ اليذسميا الججول مثل وردة التي 
  :الُسشاخيةوالخريطة  (ُنظْم الَسعلهماْت الُجغراِفية)العالقة بين  :ثالثاا 

 الُسشاخيةالخخيظة  تعظياذ  الُسشاخيةالخخيظة و  (ُنغْؼ الَسعمؾماْت الُجغخاِفية)ة بيؽ نحؽ ىشا برجد العالق     
ؽ مشاخييؽ يختبط كل مشيسا قج تزؼ عشرخا واحجا أو عشرخيو ، في مشظقة ما الُسشاخيةصؾرة تفريمية لألحؾال 

ىي األساس ألتي  الَخخائْط الُسشاخيةتعج و  .األمظاْر و  ِخياحْ ال أو الَحخارةرجة دو اإلشعاْع الَذسِدي مثل ، باآلخخ
عو لحلػ جسيَدظْح األرْض أو لَسظْح األرْض سؾاء لسشظقة صغيخة مؽ  الُسشاخيةتقؾم عميو الجراسات واألبحاث 

السعجة بؾاسظة التقشيات الحجيثة أضافت  الَخخائْط الُسشاخيةأما ، الخخائظيؽ السشاخ و عمساء  الِتَقِشيةاىتؼ بيحه 
تخدن و  (11)  ،وذلػ بدبب خرائريا اإلبجاعية الجيشاميكية وقجرتيا عمى محاكاة الؾاقع ،سيؾلة فيؼ وتؾاصل

وتبخز قؾة  ،ثؼ تخخجيا في ىيئة خخائط رقسية ثؼ تقؾم بتحميميا وتفديخىا وتحجيثيا واستعساليا الحقا َبياناْت ال
وذلػ لمتغمب  layer َطَبقةي أكثخ مؽ ف َبياناْت مؽ خالل خدن ال (ُنغْؼ الَسعمؾماْت الُجغخاِفية)التحميل في بخامج 

وتخبط الظبقات بالججاول أو ، نتيجة معالجة كؼ ضخؼ مؽ السعمؾمات دفعة واحجة الِتَقِشية الَسذاكلْ عمى 
 .السكاني ؼالسعمالسعمؾمات الغيخ مكانية بشفذ 

 
 



ُنغْؼ الَسعمؾماْت ية  لسشظقة الداوية, دراسة تظبيكية باستخجام الُسشاخْ  َخخائطْ عمي مرظفى سميؼ, اسسيان عمي  السختار, ال(  8
 .3,ص2000, طخابمذ,4السؤتسخ الجولي الخابع لمتقشيات الجيؾ مكانية, ليبيا جيؾتػ  الُجغخافية

ساليب التسثيل الكارتؾغخافي، دار الشيزة أالسداحية و  خقْ راسة في الظُ دِ  َخخائطْ السداحة وال ،بج العديد أبؾ راضيتحي عَ فَ 9) 
 .27، ص1،1998العخبية، بيخوت، ط

 .121-113اآلداب،جامعة اإلسكشجرية، د.ت، ص ُكمية، الُسشاخْ و  الَظقْذ  َخخائطْ دمحم إبخاليؼ دمحم شخف،  (10
 .352ص ،2012،بغجاد ،مظبعة أكخم ،الُجغخافيةاإلحراء والشسحجة  ،أياد عاشؾر الظائي ،سامي عديد عباس العتبي (11

 







 :ُسحافظة َبابلل الُسشاخية َبياناْت إعداد قاعدة ال :رابعاا 
فسخاحل  ،مؽ أطؾل السخاحل في إعجاد أؼ مذخوع (الُجغخافية َبياناْت قاِعجْة ال) الظبقاتتعج مخحمة تكؾيؽ       

معتسجة كميا عمى قاعجة ،  الُجغخافية َبياناْت قاِعجْة الواستخخاج الشتائج يتبع مخحمة تكؾيؽ الُسعالجة والَتحميل 
 الُسشاخية الُجغخافية َبياناْت قاِعجْة التؼ تكؾيؽ  1التي تؼ تكؾيشيا مؽ حيث الجقة وصشع القخار الرائب َبياناْت ال
( وتؼ إجخاء عسمية الترحيح اليشجسي لخخائط األساس مؽ خالل إدخال arc catalog) بخنامج استعسالب

حجاثيات صحيحة وندبة الخظأ ال تديج وكانت جسيع االاإلسقاط الخاص بالخخيظة ونقاط الزبط األرضية. 
ويسكؽ  الخخيظة.ِمكياْس َرسْؼ اق مزخوبا في حدب دقة الخخائط الستبعة في العخ  مميستخ عمى الخخيظة 31عؽ

 ( 12):إلى نؾعيؽ رئيدييؽ ىسا الُجغخافية َبياناْت قاِعجْة الالتي تجخل في بشاء  َبياناْت تقديؼ ال
.  الخام  َبياناْت وىي ال :ذات السرادر األولية َبياناْت ال(row data ) التي لؼ يجخؼ عمييا تعجيل او تحؾيخ

 :وىي كاالتي 
الشغام العالسي لتحجيج  َبياناْت السخئيات الفزائية و الخخائط و نية ككافسشيا ذات مخجعية م :العامة َبياناْت الأ.  

مرجرىا مرادر  (الؾصفية الججولية  َبياناْت ال)اإلحراءات الخسسية كومشيا ذات مخجعية إلمكانية ،  السؾاقع
 .الِجياْت الَخَسسيةمية وغيخ حكؾمية مثل الخخائط السعجة مؽ قبل حكؾ 
وحدب الَعامة لمَسداحة خية السجي الَسائية وزارة السؾاردُجسيؾريْة الِعخاق  عتساد في ىحا البحث عمى خخائطاإلوتؼ 

 :تسثمت في اآلتيحجاثيات الؾطشية و نغام اال
33333:1  . ِسكياْس َرسْؼ ب 3اإلدارية لدشة  ُمحافغة َبابلخخيظة   -
 .3لعام  333333كياس بسخخيظة العخاق اإلدارية   -
 :الِجياْت الَخَسسيةاالحرائية الرادرة مؽ  َبياناْت الب. 

والَخصج  الَجؾية  لألنؾاءمؽ الييئة العامة  َمشظقْة الِجراسةالخاصة بسحظات  َبياناْت ؼ الحرؾل عمى الت     
سشة  3لسجة  (جادبغو ،  والحي، جيؾانية الو ، ة وبجر ، نجف و ،  وكخبالء، سحظات )الحمة ب التي تسثمتالِدلدالي 

عمى الجراسات  ةالباحث الطالعالتقاريخ والجراسات الدابقة قج كان  ومؽ  .م333الى سشة  3مؽ سشة 
أغؾار  بخفي س ور الكبيخالعخاقية والعخبية الج بحؾث مشذؾرة مؽ مرادرىا الستشؾعةو  طاريحوأرسائل  مؽالدابقة 

الثانؾية  َبياناْت الواخيخا  مؽ  .السؾضؾع والؾصؾل إلى ادق الشتائج والتفاصيل ومعخفة تاريخ تظؾر السؾضؾع
قبل إدخاليا إلى قاعجة  أاألولية والتي تؼ معالجتيا إحرائي َبياناْت مؽ ال ةالججيجة الستؾلج َبياناْت وىي ال ةالسذتق

 والفرمية.ْت الَدشؾية الُسعجالمثل استخخاج  (ُنغْؼ الَسعمؾماْت الُجغخاِفية)في بخامج  َبياناْت ال
:ُسحافظة َبابلالترميز السكاني لو  الُسشاخيةالخريطة  :خامداا  

 .ُسحافظة َبابللاإلشعاْع الَذسِدي ة خريط: 
مؽ  (%1)الحؼ يديؼ بأكثخ مؽ الِغالْف الَجؾؼ الَسرجر الَخئيدي لمَظاقة في ىؾ اإلشعاْع الَذسِدي     

ىي السدؤولة عؽ جسيع العسميات الَظاقة الَذسدية و  ، وعمى سظح األرضالِغالْف الَجؾؼ في  الَظاقة الُسدتغمة
التي  الَعؾاملْ اما ( 13) .وغيخىا ِخياحْ الو  األمظاْر و  الُدُحْب  كاضظخاباتالِغالْف الَجؾؼ التي تحجث في  الُسشاخية

والسؾاد العالقة بو ويتؾقف الِغالْف الَغازؼ فيي طبيعة َسظْح األرْض عمى اإلشعاْع الَذسِدي  َتؾزيعْ تؤثخ في 
مقجار ما يحتؾيو الجؾ مؽ السؾاد العالقة والسيسا و  ء التي تختخقيا األشعة الذسدية اليؾا َطَبقةىا عمى سسػ تأثيخْ 

داوية التي ترل بيا التخكيد أشعة الذسذ أو و مؽ األشعة تحت الحسخاء  كبيخا   قجرا   نو يستصألُبخاْر الَساء 


التخبية لمعمؾم   ُكمية ،األنبار حالة دراسية(ية)محافغة الُسشاخْ ية لمخرائص َخخائظْ الشسحجة ال ،عسخ ناجي عسيج الخفاعي( 12
 .39,ص2017،جامعة األنبار أطخوحة الجكتؾراه  ،اإلندانية

 ُكميةحث العمسي, جامعة بغجاد ,, وزارة التعميؼ العالي والبَ الُسشاخْ و  الَظقْذ ومبادغ في عمؼ ْ  سْذ أعمي عبج الدىخة كاعؼ الؾائمي,  13)
 .20, ص 2005التخبية ابؽ رشج 

 







 تبعاو طؾل السجة التي تدتسخ فييا الذسذ فؾق األفق وىحا يتغيخ تبعا لمفرؾل و   الذسذ إلى األرض أشعة
ثخ مؽ كتدبيا األرض أثشاء الشيار الظؾيل اكتالتي  الَحخارةيجل عمى ان كسية ، فجوائخ العخضلمسؾقع بالشدبة ل
 .(14) ايار قريخ ا لؾ كان طؾل الشسم

َداعاْت الُدظؾْع الَذسدي ل الَدشؾؼ  الُسعجلذ يبمغ إ الييا، الؾاصلاإلشعاْع الَذسِدي بؾفخة  َمشظقْة الِجراسةتستاز   
عمى اإلشعاْع الَذسِدي ة إلى لؾن الذسذ لتسثيل عشرخ بتؼ اختيار األلؾان السقار  .(يؾمساعة/ 1)فييا  الَفعمي

مدظؾع الفعمية لية َذيخْ ت الالُسعجالوتؼ تسثيل خخائط ، (و  )المؾن األصفخ في الخخيظة خائط وقج اعتسج الخ
إلبخاز ؛  والسشحشياتبأسمؾب األعسجة  الَبياِنيةطخيقتيؽ ىي الخخائط  عسالباستو ،  () االعتساد عمى الججولب

التبايؽ في زاوية سقؾط أشعة الذسذ في  إن .ظخيقة خظؾط التداوؼ بو ت الُسعجالليحه  الَتبايْؽ الَدماني 
خمؾىا مؽ الغيؾم الجؾ و  ءويخجع ذلػ إلى صفا ممحؾظ غيخ َمشظقْة الِجراسةالسختارة التي تغظي  الَسحظاْت 

 َشيْخ خالل فرل الريف في  أعمى ساعات الدظؾع الفعميو  .َساعاْت الُدظؾْع الَذسدي الَفعمي إذ تدداداألتخبة و 
. (/ يؾمساعة 1) َكانؾْن الَثاني َذيْخ لَفرْل الِذتاْء . وأدنى ساعات الدظؾع الفعمي في (ساعة /يؾم )تسؾز 

 .(و و  و ) ائطخخ و  ()ججول 
َمشظقْة في اإلشعاْع الَذسِدي خخائط عمى طخائق تسثيل يتزح مسا تقجم أن ىشاك عجدا مؽ السالحغات      

سؾاء كان اإلشعاْع الَذسِدي  خخائطأفزل االنؾاع في تسثيل  الَبياِنيةيسكؽ اعتبار خخيظة االشكال إذ  .الِجراسة
في الَتبايْؽ الَدماني وليا قجرة عمى إبخاز رفيع السدتؾػ،  إدراك برخؼ إذ تستاز ب شياتعسجة او السشحبأسمؾب األ

جد ساعات تؾضيح ع ؾى الُسشاخيةما ييؼ في الجراسات  ألنووحدب شيؾر الدشة اإلشعاْع الَذسِدي معجالت 
 يكؾن خخائط خظؾط العشرخ السشاخوعمى الخغؼ مؽ  .الفرؾل وأالدشة  َشيْخ دظؾع الذسدي  حدب أال

وائخ العخض وىؾ بخظؾط مدتكيسة مع امتجاد د إنيا تستجإال ،  َعشاصْخ الُسشاخْ شائعة في تسثيل الستداوية ىي 
ويشظبق الحال كحلػ عمى طخيقة التجرج  الِجراسةَمشظقْة في اإلشعاْع الَذسِدي في تبايؽ  مؤثخ  يعج عامل رئيدي

 السداحي.
 (3-33مؽ ) لمُسجة ُسحافغة َبابلية لداعات الدظؾع الفعمي )ساعة /يؾم ( لَذيخْ ت الالُسعجال (ججول )

 .33غيخ مشذؾرة ، لعام  َبياناْت ، والخصج الدلدالي الجؾية  لألنؾاءالييئة العامة ، ُجسيؾريْة الِعخاق السرجر: 
 
 



 .89-87،ص2001-2000،(ةيالُسشاخْ   الُجغخافية دراسة في ) والسيتؾرولؾجيا الُسشاخْ و  الَظقْذ مؼ عِ ،عبج القادر عبج العديد (14

 

 الُسعجل 1ك 2ت 1ت ايمؾل أب تسؾز حديخان أيار نيدان أذار شباط 2ك السحظة
 الَدشؾؼ 

 9.1 6.3 7.5 8.4 10 12.3 13 12.5 9.8 8 7.7 7.2 6.5 الحمة
 8.9 6.1 7.2 8.6 10.3 11.2 11.6 11.7 9.5 8.6 8.1 7.5 6.3 كخبالء
 8.9 6.3 7.3 8.5 10.2 11.7 11.7 11.6 9.6 8.6 7.8 7.5 6.6 الشجف

 8.3 6.2 8.1 8.1 10.1 11.1 12.1 15.1 9.1 8.1 8.1 6.1 6.1 بجرة
 7.9 6.3 7.3 8.4 10.1 11.7 11.7 11.6 9.5 8.6 7.8 7.5 6.6 الجيؾانية
 9.1 7.3 7.5 8.5 10.4 11.6 11.5 11.4 9.5 8.4 7.5 7.6 6.5 الحي
 9.1 6.4 7 8.3 10.4 11.3 12.2 12 10.4 8.5 8 7.4 6.1 بغجاد







( 3-33مؽ ) لمُسجة ُسحافغة َبابلل لداعات الدظؾع الفعمي )ساعة / يؾم ( الَدشؾؼ  الُسعجل (خخيظة )
 بظخيقة االلؾان الستجرجة

 arc g.i.s v10.8ِمؽ َعسل الَباحثة باإلعتساْد عمى َبخنامج السرجر:  
( 3-33مؽ ) لمُسجة ُسحافغة َبابلل( الفعمي )ساعة / يؾماعات الدظؾع لد الَدشؾؼ  الُسعجل (خخيظة )

الستداويةاإلشعاْع الَذسِدي بظخيقة خظؾط   

 
 arc g.i.s v10.8ِمؽ َعسل الَباحثة باإلعتساْد عمى َبخنامج السرجر: 
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 مؽ  لمُسجة ُسحافغة َبابلل ية لداعات الدظؾع الفعمي )ساعة / يؾم (َذيخْ ت الالُسعجال (خخيظة )
(3-33 بظخيقة االعسجة )الَبياِنية 

 
 arc gis10.8 ِمؽ َعسل الَباحثة باإلعتساْد عمى َبخنامج السرجر: 

-3مؽ ) لمُسجة ُسحافغة َبابلل ية لداعات الدظؾع الفعمي )ساعة / يؾم (َذيخْ ت الالُسعجال (خخيظة )
33بظخيقة السشحشيات ) 

 
  arc gis10.8 ِمؽ َعسل الَباحثة باإلعتساْد عمى َبخنامج السرجر:                              

 







 . ُمحافظة َبابل في الَحرارةخريطة درجة:
عشج تؾافخ َسظْح األرْض الحيؾانات عمى  َتؾزيعْ والتي تتحكؼ في   َعشاصْخ الُسشاخْ مؽ أىؼ  الَحخارةيعج عشرخ     

َسظْح عمى  الَحخارةختالف درجة بظخيقة مباشخة أو غيخ مباشخة وال َعشاصْخ الُسشاخْ جسيع بالسياه كسا أنو يختبط 
الجؾؼ وبالتالي  الَزغطْ  َتؾزيعْ يشعكذ عمى  والحؼمؽ مكان آلخخ ومؽ وقت آلخخ ومؽ فرل آلخخ األرْض 

تبايؽ تو ( 15) .والثمؾج األمظاْر وتداقط  الُدُحْب و نغام ىبؾبيا وما يختبط بيا مؽ حخكة  ِخياحْ ال َتؾزيعْ يتحكؼ في 
ىي دوائخ العخض  الَعؾاملْ وتفاعل عجد مؽ  تأثيْخ نتيجة ل زمانياو  مكانياَسظْح األرْض عمى  الَحخارةالت معج

اإلشعاْع يا العام عمى سظح الكخة األرضية عؽ دراسة َتؾزيعْ يسكؽ فرل درجة حخارة الجؾ و  إذ الالجغخافية 
جوائخ بيسا َتؾزيعْ السرجر الؾحيج لحخارة الجؾ وكالىسا يختبط  ىؾاإلشعاْع الَذسِدي ألن ، و العام َتؾزيعْ و الَذسِدي 

( 16).السؤثخة في حخارة الجؾ الَعؾاملْ مؽ َسظْح األرْض  زاريذاليابذ والساء وت َتؾزيعْ وكحلػ يعج  ،العخض


 :ُمحافظة َبابلالعظسى في  الَحرارةخريطة درجة  . أ
الذسال كسا ىؾ بتبايؽ بديط في االتجاه مؽ الجشؾب إلى   َمشظقْة الِجراسةالعغسى في  الَحخارة َدرجاْت  تستاز

 1)ُمحافغة َبابلالعغسى في  الَحخارة َجرجاْت ل الَدشؾؼ  الُسعجلفقج بمغ ( )والخخيظة  ()مؾضح في الججول 
لو  آلخخ فقج بمغ أدنى معجل َشيْخ العغسى فشججه يتبايؽ مؽ  الَحخارةؼ لجرجة َذيخْ ال الُسعجلاما  ،(مئؾية درجة 

تؼ و  .(درجة مئؾية 1) آب وبمغ َشيْخ في سجل أعمى معجل و  (درجة مئؾية 1) َكانؾْن الَثاني َشيْخ في 
 إذ تؼبذكل يتالءم مع خاصية ىحا العشرخ  الَحخارةمخاعاة اختيار األلؾان في عسمية إعجاد خخائط عشرخ 

بالمؾن األحسخ  عمىبرخؼ ولؾنت الفئات االحقق أفزل إدراك مسا  ةو المؾنيَجرجاتْ وت حسخ اختيار المؾن األ
باالعتساد عمى  الَحخارةتؼ تسثيل خخائط معجل درجة  و .الجاكؽ وتجرج المؾن األحسخ مؽ الجاكؽ إلى الفاتح

الستداوية وخخائط التجرج السداحي باستعسال اسمؾب األلؾان  الَحخارةة وباستعسال طخيقة خظؾط الَدشؾيالسعادالت 
 الَبياِنيةالخخائط  يقة باستعسال طخ  ()ية فقج تؼ تسثيميا باالعتساد عمى ججول َذيخْ ت الُسعجالالالستجرجة اما 

 .(3و و و ) ائطخخ  الَبياِنيةألعسجة والسشحشيات ا أسمؾبباستعسال 
(3-33مؽ ) لمُسجة ُسحافغة َبابلة لالَدشؾيية و َذيخْ العغسى ال الَحخارة َدرجاْت معجالت  (ججول )  

2ك السحظة 1ت ايمؾل أب تسؾز حديخان أيار نيدان أذار شباط  2ت  1ك   
 الُسعجل
 الَدشؾؼ 

 28.6 18.2 24.6 33.6 39.9 43.2 43.1 42.5 36.8 30.8 24.7 19.7 17.3 الحمة
 31 17.6 23.9 34 40.1 44 44.3 41.9 37.3 30.8 24 18.7 15.4 كخبالء
 31 18.4 24.5 33.4 40.6 43.5 44.2 41.9 36.9 30.5 24.1 19.3 16 الشجف
 28.8 17.3 22.9 31.7 37.8 42 42.2 39.4 35.3 26.4 20.5 16.3 14.7 بجرة
 28.2 19 25.8 35.1 41.9 44.4 44.4 42.3 38.2 32 23.9 19.9 17 الجيؾانية
 32.8 19.7 26.3 35.8 42.7 47.5 45.9 43.9 38.8 32.3 25.6 20.7 17.8 الحي
 31.3 19.2 24.4 34.9 40.8 44.8 44.9 42.3 37.3 31.4 25.8 19.7 16.8 بغجاد

.33غيخ مشذؾرة ، لعام  َبياناْت ، والخصج الدلدالي الجؾية  لألنؾاءالييئة العامة ، ُجسيؾريْة الِعخاق السرجر:   
 



 .26،صفحة 2014مكتبة السجتسع العخبي، عسان، الظبعة األولى، ، يةالُسشاخْ الُجغخافيا  ،ىاشؼ دمحم صالح(  15
دار المعرفة   ،والنباتية مع التطبيق على مناخ إفريقيا ومناخ العالم العربي يةالُمناخ  الُجغرافيا ،عبد العزيز طريح شرف ( 16

 .76صفحة ، 0222 ،المملكة العربية السعودية ،الجامعية جامعة األمام دمحم بن سعود 







( بظخيقة االلؾان 3-33مؽ ) لمُسجة ُسحافغة َبابلة لالَدشؾيالعغسى  الَحخارة َدرجاْت معجل ( خخيظة )
 الستجرجة

  arc gis10.8 ِمؽ َعسل الَباحثة باإلعتساْد عمى َبخنامج السرجر:                     
 

( 3-33مؽ ) لمُسجة ُسحافغة َبابلة لالَدشؾيالعغسى  الَحخارة َدرجاْت معجل ( خخيظة )  
الستداوية الَحخارةبظخيقة خظؾط   

 
 arc gis10.8 ِمؽ َعسل الَباحثة باإلعتساْد عمى َبخنامج السرجر:                          







بظخيقة االعسجة  (3-33مؽ ) لمُسجة ُسحافغة َبابلية لَذيخْ العغسى ال الَحخارة َدرجاْت معجالت  (خخيظة )
 الَبياِنية

 arc gis10.8 ِمؽ َعسل الَباحثة باإلعتساْد عمى َبخنامج السرجر:  
بظخيقة ( 3-33مؽ ) لمُسجة ُسحافغة َبابلية لَذيخْ العغسى ال الَحخارة َدرجاْت معجالت  (خخيظة )

 الَبياِنيةالسشحشيات 

 
 arc gis10.8 ِمؽ َعسل الَباحثة باإلعتساْد عمى َبخنامج السرجر: 

 







  :ُسحافظة َبابللالرغرى  الَحرارةخرائط درجة  . ب
الرغخػ التي يرل معجليا  الَحخارة َدرجاْت ان  (،14و13و 12و11)والخخائط  (4)يتبيؽ مؽ الججول      

درجة  26.5تسؾز) َشيْخ الرغخػ في  الَحخارةجرجة قج سجل فييا أعمى معجل ل (درجة مئؾية 16.2)إلى  الَدشؾؼ 
عج ىحا سادرجة مئؾية(  4.8) تذخيؽ الثاني َشيْخ في   الرغخػ  الَحخارةبيشسا سجمت أدنى معجل لجرجة  (مئؾية

وحدب مؾسسيا وتؼ تسثيل  الُسحافغةالسدروعة في  الَسحاصيلْ الذتاء إلى تشؾع التبايؽ بيؽ فرمي الريف و 
الستداوية  الَحخارةباستعسال طخيقة خظؾط  (4)االعتساد عمى الججول بالرغخػ  الَحخارةخخائط معجل درجة 

 .أساليب خخائظية قع ضسشيا مؽوما ي وطخيقة التجرج السداحي
 استعسالسيدات عؽ طخيق عجد مؽ ال وليا شيؾعا  الستداوية ىي أكثخ الظخائق الَحخارةتعج طخيقة خظؾط       

تبايؽ بيؽ الحتى لؾ كانت القخاءات محجودة  َمشظقْة الِجراسةالستداوية  الَحخارةتغظي خظؾط إذ التقشيات الحجيثة 
. (17)فيي تحتاج إلى تعجيل قخاءتيا عشجه مدتؾػ سظح البحخ  () .تعتسج ىحه الظخيقة عمى التعسيؼ إذ الَسحظاْت 

وجؾد األودية والسجن الكبخػ و مثل التزاريذ  الَحخارةخظؾط  مداروىشاك مجسؾعة عؾامل جغخافية تؤثخ في 
 (.نقاط تحكؼ)لحلػ فيي تحتاج إلى تغظية السشظقة بسحظات رصج ضابظة  الَسائيةواألنيار والسدظحات 

الستداوية  الَحخارةخخيظة خظؾط  التي تترف بيا  شفذ السسيدات والعيؾببتجرج السداحي لخخائط ا تترف    
حؼ ستعسال األلؾان الإ إنو  .اسمؾب األلؾان أو التغميل وىي أكثخ إدراك برخؼ  استعسالتعتسج عمى التجرج بو 

لعشرخ  الَتسثيلْ اما  .تديل عمى القارغ التسيد بيؽ السشاطق دون الخجؾع لقخاءة السقجارلمحخارة و  تمسيحتعظي 
كؾن بعض  تبخز أىسيتيا فيف أو السشحشيات الَبياِنيةسؾاء بأسمؾب األعسجة  الَبياِنيةالخخائط بظخيقة  الَحخارة

وال  خفيع السدتؾػ البرخؼ ال اإدراكيبوتستاز الظخيقة  ،الَحخارة َجرجاْت رمية لية والفَذيخْ الجراسات تيتؼ بالتغيخات ال
السحظة السخاد تسثيميا لحلػ فيي أكثخ دقة ويسكؽ  َبياناْت تحتاج إلى محظات رصج وإنسا تحتاج فقط إلى 

 .الَحخارة َجرجاْت ية لَذيخْ الخخائظي  لمسعجالت ال الَتسثيلْ اعتبارىا مؽ الظخائق السثمى في 
 (3-33مؽ ) لمُسجة ُسحافغة َبابلة لالَدشؾيية و َذيخْ الرغخػ ال الَحخارة َدرجاْت معجالت : ()ججول 

2ك المحطت 1ث ايلول أب تموز حسيران أيار نيسان أذار شباط  2ث  1ك   

 الُمعدل

الَسنو

 ي

 1 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 الحلت
 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 كربالء
 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 النجف
  1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 بدرة
 1 1 1  1   1 1 1 1 1 1 الديوانيت
 1 13 1 1 1 1 1 1 1 31 1 1 1 الحي
 1 1 31 1 1 1 1 1 1 1 31 1 1 بغداد

.33غيخ مشذؾرة ، لعام  َبياناْت ، والخصج الدلدالي الجؾية  لألنؾاءالييئة العامة ، ُجسيؾريْة الِعخاق السرجر:   


( بظخيقة االلؾان 3-33مؽ ) لمُسجة ُسحافغة َبابلل الَدشؾؼ الرغخػ  الَحخارة َدرجاْت معجل  (خخيظة )
 الستجرجة



 )  ا كانت مداحة ىحه يقرج بالتعسيؼ مقجار خظؾط الحخارة الستداوية عمى مجسل مداحة السشظقة السحرؾرة بيؽ خط وآخخ ميس
 السشظقة.

 .130باب الجامعة ،اإلسكشجرية، دون تاريخ ، صمؤسدة شَ ،  َخخائطْ العسمية وال ةغخافيأحسج نجؼ الجيؽ فميجة، الجُ  (17

 







 arc gis10.8 ِمؽ َعسل الَباحثة باإلعتساْد عمى َبخنامج السرجر:                           
( بظخيقة خظؾط 3-33مؽ ) لمُسجة ُسحافغة َبابلل الَدشؾؼ الرغخػ  الَحخارة َدرجاْت معجل  (خخيظة )

 الستداوية الَحخارة

 
 arc gis10.8 ِمؽ َعسل الَباحثة باإلعتساْد عمى َبخنامج السرجر: 

( بظخيقة 3-33مؽ ) لمُسجة ُسحافغة َبابلل يةَذيخْ الرغخػ ال الَحخارة َدرجاْت  تمعجال (خخيظة )
الَبياِنيةاالعسجة  







 arc gis10.8 ِمؽ َعسل الَباحثة باإلعتساْد عمى َبخنامج السرجر:  
  

( بظخيقة 3-33مؽ ) لمُسجة ُسحافغة َبابلية لَذيخْ الرغخػ ال الَحخارة َدرجاْت معجالت  (خخيظة )
الَبياِنيةاالعسجة   

 arc gis10.8 ِمؽ َعسل الَباحثة باإلعتساْد عمى َبخنامج السرجر:                          
  . ُسحافظة َبابلل ِرياحْ الخراط:  







ونقــل ُبخــاْر الَســاء بؾعــائف متعــجدة مشيــا نقــل الظاقــة ونقــل  ِخيــاحْ التقــؾم  ،األفكيــة لميــؾاء ىــي الحخكــة ِخيــاحْ ال    
الجــؾؼ والبحـخؼ مــؽ مرــادرىا  الَتمــؾْث تقــؾم بشقـل و  ،الستشقــلْ  يعْ كوالَرـ باْب األخــخػ كالَزــَعشاصــْخ الَظقـْذ بعـض 

وتدتعسل في الؾقت الحاضخ لتؾليج الكيخباء خاصة في السشاطق التي يكثخ فييا  ،السحمية إلى السشاطق السجاورة
عمى ضعيفة  ِرياحْ خرؾصا بدخع  َمشظقْة الِجراسةيترف العخاق عسؾما و و  (18)و ذات اتجاه ثابت. ِخياحْ الىبؾب 

العالي شتاء والسشخفض  الَزغطْ مشغؾمة  تأثيْخ الؾاقع تحت ُشبو الَسجارؼ الحدام  نغخا لؾقؾعيا عمى، مجار الدشة 
نذظة ماعجا األوقات التي تداعج فييا سخعة  ِرياحْ ان عمى ىبؾب ال تداعج وىاتان السشغؾمتان ،الريفي الَحخارة

 ( 19) .الجؾية ُسشخفزاْت السخافقة لم ِخياحْ ال
ىــؾ دوران  قــؾة كؾريــؾلذ( الجــؾؼ ) الَزــغطْ مشيــا قــؾة انحــجار  الَعؾامــلْ بعــجد مــؽ  ِخيــاحْ التتــأثخ ســخعة واتجــاه     

عمى الخخائط بشؾعيؽ يختص الشؾع األول  ِخياحْ التسثل و  .(20) .ح األرضدظاألرض حؾل نفديا وقؾة االحتكاك ب
مـؽ أىـؼ طخائـق تسثيـل  الَبياِنيـةالخـخائط و  ِخيـاحْ الي فيـي تيـتؼ بتؾضـيح سـخعة أما الشـؾع الثـان ِخياحْ البتؾضيح اتجاه 

فخــخائط  فقــج تــؼ تسثيميــا بــأكثخ مــؽ طخيقــة ِخيــاحْ الامــا خــخائط ســخعة  ِخيــاحْ الباســتعسال اســمؾب وردة  ِخيــاحْ الاتجــاه 
صـغيخة  َمشظقـْة الِجراسـةعاليا وبسا ان ا إلى أنيا لؼ تعط إدراكا برخيا الستداوية رغؼ شيؾعي ِخياحْ الخظؾط سخعة 

امــا طخيقــة التــجرج السدــاحي فقــج . فيــي لــؼ تكــؽ ذات فائــجة ِخيــاحْ اللدــخعة ْت الَدــشؾية الُسعــجالمــة التفــاوت فــي وقمي
فيـي تعـج طخيقـة مثمـى فـي تسثيـل  الَبياِنيـةكانت أفزل مؽ سابقتيا باستعسال التجرج المـؾني امـا خخيظـة االشـكال 

ـــاحْ العة ية لدـــخ َذـــيخْ السعـــادالت ال أن  (16و 15)والخـــخائط  (5)الجـــجول  مالحغـــةخـــالل شـــيؾر الدـــشة ومـــؽ  ِخي
تســؾز بسعــجل  َشــيْخ ويــدداد حتــى ترــل أقرــاىا فــي  (ثانيــةمتخ/1.7)يرــل إلــى  ِخيــاحْ اللدــخعة  الَدــشؾؼ  الُسعــجل

ل أثشاء الشيار وتقـ ِخياحْ الوتدداد سخعة  تذخيؽ الثاني  َشيْخ في  (/ثامتخ1.1)ثؼ تتخاجع لترل إلى ( / ثامتخ2.5)
ية َذــيخْ ت الالُسعــجالثــؼ تــشخفض ، (21) .الجــؾؼ عمــى عكــذ الشيــار الَزــغطْ التبــايؽ فــي  ضــعفلــيال وذلــػ نتيجــة 

 شباط. َذيْخ ب ايمؾل وانتياء   َشيْخ ابتجاء  مؽ  الَدشؾؼ  الُسعجلتجريجيا عؽ  ِخياحْ الدخعة ل
 (2020-1990مؽ ) لمُسجة ُسحافغة َبابلل ِخياحْ اللدخعة  الَدشؾؼ ؼ و َذيخْ ال الُسعجل( 5ججول )

2ك السحظة 1ت ايمؾل أب تسؾز حديخان أيار نيدان أذار شباط  2ت  1ك   الُسعجل 
 الَدشؾؼ 

 1.7 1.3 1.1 1.2 1.4 1.9 2.5 2.4 1.9 1.9 2.1 1.7 1.4 الحمة
 2.1 1.8 1.8 1.9 2.4 3.3 3.4 1.4 2.2 1.3 3 2.5 2 كخبالء
 3.3 0.9 1.5 1.3 1.6 2.1 2.7 2.7 2 2 2 1.4 1 الشجف
 3.6 3.8 3.4 3.5 4.5 5.7 1.6 5.6 1.4 3.9 3.9 3.6 3.3 بجرة
 2.2 1.9 1.6 1.8 1.9 2.4 3.4 2.3 2.6 3 2.9 2.5 1.2 الجيؾانية
 3.9 3.4 3.7 3.6 4.3 4.9 5.7 5.5 4.4 4.3 3.9 3.8 3.5 الحي
 2.5 2.6 2.6 2.7 2.9 3.5 4.1 4.0 4.4 3.3 3.4 3.0 2.6 بغجاد
.33غيخ مشذؾرة ، لعام  َبياناْت ، والخصج الدلدالي الجؾية  لألنؾاءالييئة العامة ، ُجسيؾريْة الِعخاق السرجر:   

( بظخيقة االلؾان الستجرجة3-33)مؽ لمُسجة ُسحافغة َبابلل ِخياحْ اللدخعة  الَدشؾؼ  الُسعجل (خخيظة ) 


 .117-115، ص 2009سان ،،  دار صفاء لمشذخ والتؾزيع ، عُ 1، ط الُسشاخْ مؼ عسان شحادة ،عِ نُ  (18
ز في محافغة الخُ  ية وعالقتيا بدراعة وإنتاج محرؾلْ الُسشاخْ دمحم بجر عمي الدسيع وعبج الكاعؼ عمي الحمؾ، الخرائص  (19

 . 33اآلداب، دون تاريخ ، ص ُكميةالشجف، جامعة الكؾفة ، 
 .49- 47، ص1978 امعة البرخة ،اآلداب ، جَ  ُكمية،  الُسشاخْ و  الَظقْذ اإللو رزوقي كخبل وماجج الديج ولي،  بجْ عَ  (20
 .150، ص1982امعة السؾصل، السحمي ، دار الكتب لمظباعة والشذخ ، جَ  الُسشاخْ أحسج سعيج حيجر وآخخون،  (21








 arc gis10.8باإلعتساْد عمى َبخنامج ِمؽ َعسل الَباحثة السرجر:                          

الَبياِنية( بظخيقة االعسجة 3-33مؽ ) لمُسجة ُسحافغة َبابلل ِخياحْ الؼ لدخعة َذيخْ ال الُسعجل: (خخيظة )  

 
 arc gis10.8 ِمؽ َعسل الَباحثة باإلعتساْد عمى َبخنامج السرجر:                          

 . ِرياحْ الخرائط اتجاه :  
شسالية غخبية  ِرياحْ ىي  َمشظقْة الِجراسةفي  الَدائجة ِخياحْ اليتزح بأن  ()والخخيظة  ()مؽ خالل الججول 

تكؾن َفرْل الِذتاْء عشج ىبؾبيا في ،الُسحافغةفي  الَدائجةمؽ ندبة االتجاىات  (%1ندبتيا)وتذكل 







 محسمة بالغبار ِرياحْ وىي  (%1)الجشؾبية الغخبية تداىؼ بشدبة  ِخياحْ الاما  .الَحخارةمرحؾبة بانخفاض درجة 
 الَحخارةتعسل عمى خفض درجة  (%1)الذسالية الذخقية تذكل ندبتيا  ِخياحْ الو  ،حارة تيب  في فرل الريف

خوض كؾنيا قادمة مؽ الع ،ألنيا قادمة مؽ إقميؼ اليزاب والجبال في أرميشيا واألناضؾل باتجاه وادؼ الخافجيؽ
 َمشظقْة الِجراسةفي  (%1)الجشؾبية الذخقية تذكل ندبة قجرىا  ِخياحْ الو  الريف تكؾن حارة جافة اما في  .العميا

سؾاء  ِخياحْ الآنفا بأسمؾب وردة  كسا ذكخ ِخياحْ المثمت خخائط اتجاه وقج  ،  صيفا ةحارة رطب شتاء   ةوىي دافئة رطب
.كانت مدتقمة أو تؾضع عمى الخخيظة  

(3-33مؽ ) لمُسجة ُسحافغة َبابلل  الَدائجة ِخياحْ الالتجاه الِشدبة الَسئؾية  ()ججول  

 شسالية االتجاه
 شخقية

 جشؾبية شخقية
 شخقية

 جشؾبية جشؾبية
 غخبية

 شسالية غخبية
 غخبية

 سكؾن  شسالية
 اليؾاء

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 الشدبة السئؾية
.33غيخ مشذؾرة ، لعام  َبياناْت ، والخصج الدلدالي الجؾية  لألنؾاءالييئة العامة ، ُجسيؾريْة الِعخاق السرجر:   

 
ِخياحْ ال( بظخيقة وردة 3-33مؽ ) لمُسجة ُسحافغة َبابلل الَدائجة ِخياحْ الالتجاه الِشدبة الَسئؾية  (خخيظة )  

 
 arc gis10.8 ِمؽ َعسل الَباحثة باإلعتساْد عمى َبخنامج السرجر:                          
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. ُمحافظة َبابلإلى الِشدبية للُرطهبة  خرائط: 
الالزمة ُبخاْر الَساء السؾجؾد في اليؾاء وكسية ُبخاْر الَساء بيؽ الِشدبة الَسئؾية بأنيا الِشدبية لمُخطؾبة  تعخف      

 الَدشؾؼ  الُسعجلأن  ()نالحع مؽ الججول ( 22).الَزغطْ و  الَحخارةمذبع في نفذ درجة  اء حتى يكؾن اليؾ 
فرل آلخخ ونتيجة انخفاض  مؽ يتبايؽ الُسعجلإلى أن ىحا  (%1)بمغت  َمشظقْة الِجراسةفي لمُخطؾبة 

 َكانؾْن الَثاني َشيْخ تختفع إلى أعمى مقجار خالل الِشدبية لمُخطؾبة  في الفرل البارد مؽ الدشة فإن الَحخارة َدرجاْت 
(%)  مع قجوم فرل الريف الحار خخيظة  تقل تجريجياثؼ() مل مشيا بعجة عؾاالِشدبية لمُخطؾبة  تتأثخ، و

تؼ تسثيل   .(23) .حخظح البَ دتؾػ سَ واالرتفاع عؽ مُ   الَسائيةالقخب والبعج مؽ السدظحات دائخة األرض الجغخافية و 
المؾن االزرق  خاختيو  الَبياِنيةرج السداحية والخخائط الخظؾط الستداوية والتجبظخيقة الِشدبية لمُخطؾبة  خخائط

 .(و)خخيظة  .يذيخ إلى لؾن السياه ألنو وَجرجاتْ وت
وتعظي الِشدبية لمُخطؾبة  الستداوية مؽ الخخائط الذائعة في تسثيل عشاصخالِشدبية لمُخطؾبة  تعج خخيظة      

بيشت إذ  ،رفيع السدتؾػ ظخائق وليا إدراك برخؼ الىي مؽ أفزل  السداحي التجرجوخخيظة  ،معمؾمات دقيقة
تيؽ تؾاجو ، ولكؽ الظخيقطؾبةر  لالتفاوت بيؽ السشاطق األكثخ رطؾبة والسشاطق األقالتجرج في معجالت الخطؾبة و 

ألنيا بيشت  الَبياِنيةطخيقة خخائط االشكال  انتخبتلحلػ ، ىا لمسشاطق عمى مدتؾػ محافغة تأثيخْ صعؾبات في 
  ذيؾر او الفرؾل مؽ الدشة تستاز عؽ غيخىا بارتفاع معجالتالفي معجالت الخطؾبة لسعخفة أؼ الَتبايْؽ الَدماني 

التي أدت إلى ىحا التبايؽ كحلػ يسكؽ السقارنة بيؽ محظات  الَعؾاملْ وبالتالي التؾصل إلى تحميل ، الخطؾبة 
 ية.َذيخْ ت الالُسعجالك َمشظقْة الِجراسة

(3-33مؽ ) لمُسجة ُسحافغة َبابلدبية لالشِ لمُخطؾبة  الَدشؾؼ ؼ و َذيخْ ال الُسعجل: (جول )ج  

2ك السحظة 1ت ايمؾل أب تسؾز حديخان أيار نيدان أذار شباط  2ت  1ك   
 الُسعجل
 الَدشؾؼ 
)%( 

 43.1 65 58 41 30 25 23 24 33 41 48 59 71 الحمة
 48.7 72.3 61.3 46.4 37.1 32.3 30.7 21.1 34.3 43.5 51.9 61.7 75.9 كخبالء
 42.2 62.5 55.4 40 29.2 23.5 22.4 24.5 31.6 41.9 48.4 58.8 68.3 الشجف
 44.9 71.4 58.2 39.2 28.6 24.8 23.6 24.4 33.1 45.8 56.3 63.9 69.5 بجرة
 44.1 66.5 57.5 41.3 32.2 29.2 27 26.5 31.3 41.2 50 59.2 68.3 الجيؾانية
 37.8 61.8 51.5 34.8 24.1 20.6 20.7 20.9 26.9 34.4 62.4 55.8 63.2 الحي
 42.5 67.7 57.6 36.2 30.1 24.7 22.7 23.3 30.8 40.3 49.1 58.3 69.4 بغجاد

.33غيخ مشذؾرة ، لعام  َبياناْت ، والخصج الدلدالي الجؾية  لألنؾاءالييئة العامة ، ُجسيؾريْة الِعخاق السرجر:   
 

 



 .188، ص1985،  دار السعخفة الجامعية لمشذخ والتؾزيع ، اإلسكشجرية،  الُسشاخْ و  الَظقْذ فيسي ىالل أبؾ العظا،  ( 22
 – 147،عسان، األردن ،ص 2011دار السيدخة  لمشذخ والتؾزيع ، الظبعة الثالثة،  ، يةالُسشاخْ الُجغخافيا عمي أحسج غانؼ ،  (23

148. 

 







( بظخيقة السشحشيات 3-33مؽ ) لمُسجة ُسحافغة َبابلدبية لالشِ لمُخطؾبة  ؼ َذيخْ ال الُسعجل ()خخيظة 
 الَبياِنية

                     arc gis10.8   ِمؽ َعسل الَباحثة باإلعتساْد عمى َبخنامج السرجر:                        
( بظخيقة االلؾان 3-33مؽ ) لمُسجة ُسحافغة َبابلدبية  لالشِ لمُخطؾبة  الَدشؾؼ  الُسعجل (خخيظة )

 الستجرجة

 
arc gis10.8                    ِمؽ َعسل الَباحثة باإلعتساْد عمى َبخنامج السرجر: 







.  َسشطقْة الِدراسةل األمطاْر خرائط: 
 مائية متجسجة أو بمؾرات ثمجيةات ظخ قسائمة او عبارة عؽ قظخات مائية سائمة أو قظخات مائية  األمظاْر       

،  زمانيا  و  ا  مكاني األمظاْر  َتؾزيعْ وىشاك مجسؾعة عؾامل تؤثخ في ( 24).إلى سظح األرض الُدُحْب تيظل مؽ 
( الجغخافي الَسؾقع) الَسائيةبالشدبة لمسدظحات  الَسؾقعو  (الَسؾقع الَفمكي)بالشدبة لجوائخ العخض  الَسؾقعمشيا

مظار العخاق عسؾما في أتقع و ( 25).الكتمة اليؾائية تأثيْخ مدتؾػ سظح البحخ وكحلػ  االرتفاع واالنخفاض عؽو 
تذخيؽ األول  َشيخْ مؽ  جاء  بتفي الشرف الذتؾؼ مؽ الدشة اذ تتداقط ا، البحخ الستؾسط أمظارضسؽ  تداقظيا

في  الُستداقظة لألمظار الَدشؾؼ أن السجسؾع  ()والخخيظة  ( )ويتزح مؽ الججول  ،مارس َذيْخ ب وانتياء  
تدقط  إذبذكل متداوؼ خالل ىحا الفرل  األمظاْر وال تتؾزع كسية  (مميستخ 331)ال يديج عؽ  َمشظقْة الِجراسة

 ذثؼ تتشاقص تجريجيا إ .َكانؾْن الَثاني َشيْخ تذخيؽ الثاني في حيؽ ترل قستيا في  َشيْخ بسقاديخ قميمة ججا خالل 
 تأثيخْ بدبب انقظاع  ،لريفوتشقظع نيائيا خالل فرل ا ،شباط َشيْخ ترل إلى أدنى معجل ليا خالل 

 .الَحخارة َجرجاْت واالرتفاع الكبيخ لالجؾية  ُسشخفزاْت ال
تترف بالجقة ولكشيا ال ترمح لمتسثيل و  الستداوية مؽ أكثخ الظخائق انتذارا الَسظختعج خخائط خظؾط     

الستداقط في السشاطق الذجيجة  الَسظخمجسؾع  دبب التبايؽ في معجالت ومتؾسظاتب رلألمظا الخخائظي 
متذابية تقخيبا مؽ حيث طبيعة الدظح لحا فسؽ السسكؽ اعتساد ىحه الظخيقة،  َمشظقْة الِجراسةوبسا انو  .التزخس

كل خط مؽ خظؾط  إذ ال يكتب مقجار، طخيقة التجرج السداحي فتكؾن أكثخ إدراكا برخيا مؽ سابقتيا  ماأ
وقج لؾنت الخخائط بالمؾن االزرق الغامق  متفاوتة َجرجاْت وإنسا يتؼ تمؾيؽ او تغميل ما بيؽ الخظؾط ب الَسظخ

إذ  ،األمظاْر ية لسجسؾع َذيخْ مؽ أفزل الظخائق لتسثيل السعادالت ال الَبياِنيةوتعج خخائط االشكال  و .َجرجاتْ وت
في مقاديخىا  األمظاْر وفرؾل الدشة وتتجرج  َشيْخ خالل أ الُستداقظة األمظاْر لكسية الَتبايْؽ الَدماني تؾضح 

 .(3و .)الخخائط َتؾزيعْ التي أدت إلى ىحا التبايؽ في ال الَعؾاملْ حدب شيؾر الدشة لمؾقؾف عمى 
(3-33مؽ ) لمُسجة ُمحافغة َبابلفي  الُستداقظة األمظاْر لسقجار  الَدشؾؼ ؼ و َذيخْ ال الُسعجل: (ججول )  

ك السحظة ت ايمؾل أب تسؾز حديخان أيار نيدان أذار شباط  ت  ك   
 الُسعجل
 الَدشؾؼ 
 )ممؼ(

 1 1 1 1 3 3 3 31 1 1 1 33. الحمة
 1   1 3 3 3  1 1  1 كخبالء
 1 1 1 1 1 3 3 3 3  1 1 1 الشجف
 1 1  1 1 3 3 3 31 1 1 1 1 بجرة
  1 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1 31 الجيؾانية
 1 1 1 31 1 3 3 3 31 1 1 1 1 الحي
 1   1 1 3 3 3 31 1 1 1  بغجاد

.33غيخ مشذؾرة ، لعام  َبياناْت ، والخصج الدلدالي الجؾية  لألنؾاءالييئة العامة ، ُجسيؾريْة الِعخاق السرجر:  

 (3-33من ) للُسدة ُمحافظة َبابلفي  الُستداقطة األمطاْر ي لسقدار َذهرْ ال الُسعدل (خريطة )
 بطريقة السشحشيات



 .202، ص2004لبشان ،الظبعة الثانية،  -،  دار الفكخ السعاصخ، بيخوتالُسشاخْ عمي حديؽ مؾسى،  أساسيات عمؼ  ( 24
 .215عمي أحسج غانؼ، مرجر سابق، ص ( 25







arc gis10.8ِمؽ َعسل الَباحثة باإلعتساْد عمى َبخنامج السرجر:                           

( بظخيقة 3-33مؽ ) لمُسجة ُمحافغة َبابلفي  الُستداقظة األمظاْر لسقجار  الَدشؾؼ  الُسعجل (خخيظة )
 االلؾان الستجرجة

 
 arc gis10.8ِمؽ َعسل الَباحثة باإلعتساْد عمى َبخنامج السرجر:                          







 : الستشتاجات 
.  ُنغْؼ )تقشية  استعسالفزال عمى إمكانية َحياْة اإلنداْن في  تأثيْخ أىسية كبيخة لسا لمسشاخ مؽ  الُسشاخيةلمخخائط

.الَخخائْط الُسشاخيةفي رسؼ  (الَسعمؾماْت الُجغخاِفية
.   بجقة عالية وإمكانية إدخاليا وتحميميا و تحجيثيا وتعتسج دقة الشتائج عمى  ُمشاخية َبياناْت يسكؽ إعجاد قاعجة

الرادرة عؽ محظات الخصج الجؾؼ. َبياناْت دقة ال

.   إلى أن ىحه  يةَعشاصْخ الُسشاخْ الخخائظي لم الَتسثيلْ طخيقة خظؾط التداوؼ في  استعسالعمى الخغؼ مؽ شيؾع
البحث أنو طخيق التجرج السداحي ىي األكثخ إدراك البرخؼ  الظخيقة يذؾبيا الكثيخ مؽ العيؾب وقج أثبت

بأسمؾب االعسجة والسشحشيات في معالجة عيؾب الظخيقتيؽ الدابقتيؽ  الَبياِنيةوقج تفؾقت طخيقة االشكال 
.الُسخَتمفة يةَعشاصْخ الُسشاخْ ية لمَذيخْ وكانت أكثخ إدراك وخاصة في تسثيل السعادالت ال

.  أكثخ جحبا و  برخؼ أكثخ إدراك  يةَعشاصْخ الُسشاخْ ستجرجة والتي تؾحي إلى وصف اللاأللؾان ا استعساليعج
 تداعج القارغ عمى اإلدراك والؾضؾح. إذ لمعيؽ

 :السقترحات 
الجورات والشجوات والسختبخات في  وأقامو (ُنغْؼ الَسعمؾماْت الُجغخاِفية)ضخورة االىتسام بتظؾيخ بخامج  .1

الؾقت والجيج  الخترار، الخسسية في جسيع الؾزارات  وفي كافة السؤسداتقية والعخبية الجامعات العخا
 ياسية.خظيظية والدِ التَ  خاراْت القَ  تخاذْ إالن مخخجاتيا يعتسج عمييا في  َبياناْت والتحجيث السدتسخ لم

إجخاء قياسات يؾمية ودوريات دقيقة ونذخىا في جسيع مشاطق العخاق و  الُسشاخية الَسحظاْت ضخورة إنذاء   .2
 .الُسشاخيةجراسات الالسشاخ و  تقشيةتيا مجانا لمباحثيؽ والسيتسيؽ باألرصاد الجؾية وإتاحفي مؾاقع 

تسثيل باعتبارىا الظخيقة السثمى ل َعشاصْخ الُسشاخْ في تسثيل  الَبياِنيةإبخاز دور خخائط الخسؾم واألشكال   .3
 .الُسشاخيةالسحظة  َبياناْت للكؾنيا تسثل السؾضؾع الحكيقي  خَتمفةالسُ  َعشاصْخ الُسشاخْ 

لكل مشظقة او محافغة مؽ مشاطق العخاق ويسكؽ  في إعجاد أطمذ مشاخي arc gisيسكؽ االستفادة مؽ تقشية   .4
.والسشاخييؽ في ىحا السجالئظيؽ االستفادة مؽ خبخات الباحثيؽ الخخا




