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قد شاع في اآلونة األخیرة استخدام تقنیات الجیوماتیكس في الدراسات والبحوث 

فإن لكل خریطة أساس ریاضي الجغرافیة، ومنها استخدام مرئیات اإلستشعار عن ُبعد. 

مجموعة من المعادالت الریاضیة التي تعبر عن نوع المسقط ونوع نظام  :یتكون من

حاطة ینبغي على الخرائطي أو الجغرافي اإللذلك الخریطة.  إعداداإلحداثیات المستخدم في 

بتفاصیله العلمیة الدقیقة باألساس الریاضي للمسقط ونظام اإلحداثیات المستخدمان في 

عدان من أهم سلیم، كما یُ أعدادها بشكل أساس نجاح إعدادها، بل هما عمودها الفقري و 

  متطلبات العلمیة للتعامل مع الخرائط الرقمیة في ظل ُنظم المعلومات الجغرافیة.

تكمن مشكلة البحث باستخدام المرئیات اإلستشعار عن ُبعد ذات ُنظم اإلحداثیات 

ول العالم، ثم تقوم العالمیة؛ لكي تضمن الجهات التي تبیعها بیعها على عدد أكبر من د

الجهات المستفیدة منها بتحویل ُنظم إحداثیاتها إلى نظام اإلحداثیات الوطنیة؛ لكي تتطابق 

إال أن االختالف بین: نظام إحداثیات المرئیات التي تعتمد مع الخرائط الطبوغرافیة الوطنیة، 

طبوغرافیة مقارنة مع نظام إحداثیات الخرائط ال W.G.S. 84على المرجع الجیودیسي 

المعدل حسب الجیوئید المختار  ١٨٨٠العراقیة التي تعتمد على المرجع الجیودیسي كالرك 

في القطر. نتج عن ذلك عدم مطابقة مرئیات األستشعار عن ُبعد فوق الخرائط الطبوغرافیة 

نفسه؛ نتیجة اختالف المرجع  .U.T.Mالعراقیة، بالرغم من استخدام كالهما المسقط 

لكل منهما یترتب علیه اختالف أنصاف أقطار األرض بینهما. لذلك سلك  الجیودیسي

العاملین في ُنظم المعلومات الجغرافیة طریق الخطأ؛ لتالفي هذه المشكلة إلى إرجاع 

الجغرافي للخرائط الطبوغرافیة العراقیة حسب نظام إحداثیات العالمیة؛ لكي تتطابق مع 

كون العكس، لكونهم جاهلین أو متجاهلین بُنظم المرئیات، الذي كان من المفترض أن ی
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فقد تم اتخاذ من محافظة األنبار كنموذج تطبیقي على موضوع البحث اإلحداثیات الوطنیة. 

  وٕاعداد ستة خرائط لذلك. 

أما فرضیاته: تتمثل في إمكانیة إعداد الخرائط وتحویل ُنظم إحداثیات مرئیات 

ت الوطنیة، وبیان خطواتها التطبیقیة بواسطة برنامج اإلستشعار عن ُبعد إلى ُنظم اإلحداثیا

ArcGIS – Arc Info V. 10 .ومن هنا تبرز أهمیة  ومطابقتها مع الخرائط الطبوغرافیة

البحث في كونه یبین ُنظم اإلحداثیات الوطنیة وخطواتها العملیة بواسطة البرنامج المستخدم 

م اإلحداثیات الوطنیة ولم تسبقه أیة في البحث، لذلك ُیعد األول من نوعه في دراسة نظ

  دراسة أو بحث في ذلك.

أن توصل البحث إلى جملة من االستنتاجات من أبرزها ما یأتي: بناًء على ذلك، 

بالنسبة للخریطة فعلیه یتوقف تحدید مواقع الظواهر نظام اإلحداثیات ُیعد العمود الفقري 

شكالها وٕاتجاهاتها. إذ تمتلك جمهوریة العراق والعالقات الهندسیة التي تربط بینها فضًال عن أ

خمسة ُنظم إحداثیات أثنان منها ذوي نظام تربیعي وثالثة األخرى ذات نظام جغرافي، ولم 

تتطرق إلیها أیة دراسة والدراسة التي قید المناقشة كانت السباقة في دراسة ُنظم اإلحداثیات 

؛ Arc G.I.S. –Arc Info V. 10رنامج ب الوطنیة بل والخطوات التطبیقیة إلستخدامها في

ال یمكن القیام بالعملیات التي یتیحها نظام المعلومات الجغرافیة المستخدم في هذه الدراسة ما 

لم تقوم على أساس نظام اإلحداثیات الموحد لجمیع الطبقات؛ لكي یستطیع البرنامج من 

الوصفیة في الطبقة فحسب بل  الربط لیس بین قاعدة المعلومات الخرائطیة وقاعدة البیانات

إمكانیة الربط بین جمیع الطبقات التي لها مرجعیة جغرافیة موحدة. فقد اعتمدت الدراسة قید 

المناقشة على نظام اإلحداثیات الوطني وتصحیح نظام إحداثیات المرئیات اإلستشعار عن 

ت من أبرزها لذلك خلصت البحث بجملة من التوصیاُبعد حسب نظام اإلحداثیات الوطني. 

یوصي البحث بضرورة أسراع الهیئة العامة للمساحة العراقیة من أتمام مشروع: ما یأتي: 

المعدل حسب الجیوئید العراقي؛ لتالفي مشكلة اختالف  W.G.S. 84المرجع الجیودیسي 

العالمیة عن الوطنیة. كما یوصي البحث بتدریس عدد أكبر من المواد  المراجع الجیودیسیة

التي تقوم في أساسها على نظام اإلحداثیات في أقسام الجغرافیة في الجامعات العراقیة لتكون 

أثناء أربعة سنوات الدراسة، كما یأتي: أسس علم الخرائط في المرحلة األولى، والخرائط 
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یة، وأسس ُنظم المعلومات الجغرافیة في المرحلة الثالثة، الموضوعیة في المرحلة الثان

 وتطبیقات في ُنظم المعلومات الجغرافیة في المرحلة الرابعة.

Abstract 

Lately, using geomatics techniques became common in the geographical 

studies and researches among which the use of the remote sensing images. For 

each map, there is a mathematical base which consists of a group of 

mathematical equations which clarify a type of the projection and a type of the 

coordinates system used in preparing the map. Hence, the cartographer or 

geographer should know the accurate scientific details that concern the 

mathematical base of the projection and the system of coordinates used in its 

preparation. In fact, they are considered the backbone of the map and the base 

in its successful preparation. They are also considered as the most important 

scientific requirements needed to deal with the digital maps according to the 

systems of geographical information. The problem of the research lies in the use 

of the remote sensing images with worldwide coordinates systems to ensure 

their sale to a larger number of countries by the companies that sell them. The 

countries that get benefit of them changes their coordinates systems to the 

national coordinates system to be identical with the national topographic maps, 

but the difference between the image coordinates system which depends on the 

geodetic W.G.S. 84 compared with coordinates system of maps which depends 

on geodetic Clark 1980 which is modified according to Iraqi Geoid chosen in the 

country. This leads to the non-conformity of the remote sensing images on the 

Iraqi topographic maps though both use the projection U.T.M.. As a result of 

using different geodetic reference for each of them, the radii of the earth are 

different; therefore, those who work in geographic information systems lead this 

way. To avoid this problem, the geographer has to deal with the Iraqi 

topographic maps according to the worldwide coordinates system in order to 

conform with the images. It is supposed that the opposite will happen since they 

do not know how to use the national coordinates. Thus, Anbar governorate has 
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been considered as a practical example for the present study and six maps have 

been prepared to carry out the study.  

As concerns the hypotheses of this paper, they are represented by the 

possibility to prepare the maps and transform the coordinates system of the 

remote sensing images to the national coordinates and pointing out their 

practical steps by Arc Gis_ Arc Info V. 10 program and conforming them with 

the topographic maps. This reveals the importance of the research which shows 

the national coordinates systems and their practical steps by the program used 

in the present study. Hence, it is considered the first which investigates the 

national coordinates systems since no previous study has tackled this subject. In 

the light of this, the research has arrived at certain conclusion, the most 

important of which are the following: the coordinates system is considered as the 

backbone of the map since on it depends limitation of places of forms and the 

geometrical relations which join between them besides their forms and 

directions. Republic of Iraq has five coordinates systems: two of them are with 

terbiein and the other three systems are geographic. No study has dealt with this 

subject before and the present study is the first to study the national coordinates 

systems and apply the practical steps in using Arc G.I.S. _Arc Info V. 10 

program. It is not possible to perform the processes which the geographical 

information system used in this study give unless they depend on the basis of 

the unified coordinates system for all the layers to make the program be able not 

only to join the map information base and the descriptive data base in the layer, 

but also the possibility to join all the layers which have unified geographic 

reference. The present study has depended on the national coordinates system 

and the correction of the coordinates system of the remote sensing images 

according to the national coordinates system. This research has a number of 

recommendations the most important of which are the following: the researchers 

recommended that the general corporation of Iraqi land registry must quicken 

completing the project: geodetic reference W.G.S. which is modified according 

to Iraqi Geoid to avoid the problem that concerns the difference between the 
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worldwide geodetic references and the national ones. The researchers also 

recommended teaching a greater number of subjects which are originally based 

on the coordinates system in the departments of geography of the Iraqi 

universities to be taught during the four academic years as follows: cartography 

to be taught in the first grade; the objective maps to be taught in the second 

grade; principles of geographic information systems in the third grade and 

applications in the geographical information systems in the fourth grade.    

ا:  

قد شاع في اآلونة األخیرة استخدام تقنیات الجیوماتیكس في الدراسات والبحوث 

فإن لكل خریطة أساس ریاضي الجغرافیة، ومنها استخدام مرئیات اإلستشعار عن ُبعد. 

مجموعة من المعادالت الریاضیة التي تعبر عن نوع المسقط ونوع نظام  :یتكون من

حاطة ینبغي على الخرائطي أو الجغرافي اإللذلك الخریطة.  إعداداإلحداثیات المستخدم في 

بتفاصیله العلمیة الدقیقة باألساس الریاضي للمسقط ونظام اإلحداثیات المستخدمان في 

عدان من أهم سلیم، كما یُ أعدادها بشكل أساس نجاح إعدادها، بل هما عمودها الفقري و 

 متطلبات العلمیة للتعامل مع الخرائط الرقمیة في ظل ُنظم المعلومات الجغرافیة.

 :أو :ا   

عن ُبعد  أن نظام إحداثیات مرئیات األستشعاراآلتیة: (مقولة مشكلة البحث بالكمن ت

تختلف عن نظام اإلحداثیات الوطنیة المستخدمة في الخرائط الطبوغرافیة العراقیة؛ نتیجة هذا 

االختالف في نظام اإلحداثیات بینهما یؤدي إلى عدم مطابقتهما فوق بعضهما البعض، 

األمر الذي أدى بالعاملین في مجال ُنظم المعلومات الجغرافیة إلى: اإلرجاع الجغرافي 

ئط الطبوغرافیة العراقیة حسب نظام إحداثیات عالمیة؛ لكي تتطابق مع نظام إحداثیات للخرا

الذي كان من المفترض أن یكون العكس، لكونهم جاهلین أو مرئیات األستشعار عن ُبعد، 

متجاهلین بُنظم اإلحداثیات الوطنیة وخطواتها التطبیقیة الستخدامها بواسطة البرنامج ُنظم 

  ).افیة المستخدم في البحثالمعلومات الجغر 

غیر أو مجموعة أسئلة باإلمكان عرض مشكلة البحث على شكل سؤال  كانلما  

هي أعاله مقولة مشكلة البحث من الفإن الوسیلة المناسبة لتحدید ، لذا أو عنها مجاب عنه

  ، هي:بهیئة مجموعة من األسئلة هاطرحو صیاغتها ب
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 نظام اإلحداثیات؟مفهوم  ما -١

 هل تختلف ُنظم اإلحداثیات العالمیة عن ُنظم اإلحداثیات الوطنیة؟  -٢

 ما هي ُنظم اإلحداثیات الوطنیة؟ -٣

 ArcGISبرنامج ما هي الخطوات التطبیقیة الستخدام نظم اإلحداثیات الوطنیة بواسطة  -٤

– Arc Info V. 10؟ 

 :م :  

إطارًا عامًا تصور العالقة بین متغیرات الظاهرة المدروسة وتفسرها. هي  ،الفرضیةف

یمكن االستفادة القصوى من مرئیات اإلستشعار عن : (اآلتیةمقولة الته بفرضی جاءتلذلك 

ُبعد بتوحید نظام إحداثیاتها مع الخرائط الطبوغرافیة المرجعة جغرافیًا حسب أحد ُنظم 

 – ArcGISطبیق مجموعة من الخطوات بواسطة برنامج اإلحداثیات الوطنیة، ویتم ذلك بت

Arc Info V. 10 .(كما سیتم بیانها في ثنایا هذا البحث  

على األسئلة المطروحة في بشكل مبدئي یمكن اإلجابة بناًء على المقولة أعاله، 

  كما یأتي:مشكلة البحث 

، شبكة من الخطوط الوهمیة التي تحدد مواقع الظواهر بنظام اإلحداثیاتیعني الباحثان  -١

الجغرافیة على سطح األرض استنادًا إلى نقطة أصل محددة، والتي تتألف من: أقواس الطول 

، ومجموعة ثانیة، تتألف من: مجموعة ̊ ٣٦٠التي تصل بین القطبین، ویصل عددها إلى 

ئرة االستواء حتى تنتهي بنقطتي من الدوائر تحیط باألرض تبدأ من أكبرها المتمثلة بدا

 ̊. ١٨٠القطبین الشمالي والجنوبي، ویصل عددها إلى 

سیتم بیان ذلك في  تختلف ُنظم اإلحداثیات العالمیة عن ُنظم اإلحداثیات الوطنیةنعم،  -٢

 ثنایا هذا البحث ألحقًا.

توجد خمسة أنواع من ُنظم اإلحداثیات الوطنیة، أثنان منهما ذات نظام إحداثیات  -٣

 تربیعیة وثالثة منها ذات نظام إحداثیات جغرافیة. سیتم تفصیلها في ثنایا البحث الحقًا. 

یمكن تحویل نظام إحداثیات العالمي للمرئیات اإلستشعار عن ُبعد إلى أحد ُنظم  -٤

اإلحداثیات الوطنیة عن طریق مجموعة من الخطوات التطبیقیة، التي سیتم بیانها بالتفصیل 

 .ث الحقاً في ثنایا هذا البح
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اأ : :  

یهدف إلى بیان أنواع ُنظم اإلحداثیات الوطنیة من جهة، والكشف عن الخطوات 

التطبیقیة ألعداد الخرائط وتحویل نظام اإلحداثیات العالمي للمرئیات إلى أحد ُنظم 

  من جهة أخرى.   ArcGIS – Arc Info V. 10برنامج اإلحداثیات الوطنیة بواسطة 

 :راأ:  

كونه یبین ُنظم اإلحداثیات الوطنیة وخطواتها العملیة بواسطة في أهمیة البحث تكمن 

البرنامج المستخدم في البحث، لذلك ُیعد األول من نوعه في دراسة نظم اإلحداثیات الوطنیة 

ولم تسبقه أیة دراسة أو بحث في ذلك؛ لكي یكون األساس الذي یعتمد علیه العاملین في 

ظم المعلومات الجغرافیة في استخدام ُنظم اإلحداثیات الوطنیة في دراساتهم وبحوثهم مجال نُ 

األساس الریاضي یضیف للمكتبة العربیة كما أنه  مستقبًال وتجاوزین األخطاء السابقة.

 ArcGIS – Arc Infoرنامج وعموده الفقري الذي تقوم علیه الخریطة الرقمیة باستخدام ب

V. 10.  

 : : 

بمنهجیة البحث: هي مجموعة القواعد العامة التي ُتحدد عملیات الباحثان قصد ی

سیر عقل الباحث من بدایة البحث حتى نهایته من أجل الكشف عن الحقیقة؛ عندما نكون 

، ١٩٦٣، (بدوي، بها جاهلین، أو من أجل البرهنة علیها لآلخرین؛ عندما نكون بها عارفین

ته، وذلك بما یتالئم مع طبیع ،كثر من منهجأ علىا البحث في هذتم االعتماد  .)٥ – ٤ص 

، إذ یقوم هذا المنهج على فلسفة دع الحقائق المنهج االستقرائي تي:على النحو اآل هي

تتكلم، وبالتالي یستطیع القارئ الكریم تشخیص الفروقات بین: ُنظم اإلحداثیات العالمیة 

یستخدم في وصف مفهوم نظام اإلحداثیات، أنواع  ، الذيلوصفيالمنهج او والوطنیة بنفسه. 

، الذي یبین الخطوات التطبیقیة المنهج التطبیقي المعاصرو ُنظم اإلحداثیات الوطنیة. 

نمذجة بواسطة تقنیات الجیوماتكس لقضاء هیت الذي ُیعد كحالة دراسیة حسب ُنظم لل

  اإلحداثیات الوطنیة.

:د ات ا :وأدوا  

  :المستخدمة فیه، وهيسار البحث بخطوات تتفق وطبیعة المنهج 
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 ٕانجلیزیةجمع المادة العلمیة من مصادر عربیة و تم : رحلة جمع البیانات والمعلوماتم -١

 حول ُموضوع البحث. 

ذات نظام اإلحداثیات الجغرافي  .E.D.Mتحویل مرئیة نموذج االرتفاعات الرقمیة  -٢

 .U.T.Mبولسیرفیس  ١٩٧٩إلى نظام اإلحداثیات الوطني كربالء  W.G.S. 84العالمي 

 . ArcGIS – Arc Info V. 10بواسطة برنامج  ٣٨نطاق 

 .كتابة متن البحث بناًء على المراحل السابقة -٣

یمكن االستنتاجات التي توصل إلیها البحث، إذ : باالعتماد على بحثضع تعمیمات الو  -٤

تزید من الخلفیة النظریة والتطبیقیة لهذه التقنیة ها أن وضع جملة من التوصیات التي من شأن

  .اهللا تعالىبحوثهم القادمة إن شاء دراساتهم و  في هاالذین یرومون تطبیقللعاملین بها 

  یمكن دراسة موضوعات البحث بالتفصیل كما یأتي:

  :Coordinates Systems ُم اات  ١-١

أیام الیونان عندما ساد االعتقاد بكرویة  بسیطاً كان مفهوم نظام اإلحداثیات "

األرض، ولها نصف قطر ثابت، وتم تقسیم األرض على أساس الدرجات الستینیة؛ ألنه 

"، (الشمري، وسمي هذا بنظام اإلحداثیات الجغرافیة ،یتالءم مع السطح الكروي المنتظم

إال أن هذا المفهوم البسیط أزداد تعقیدًا بازدیاد التقدم العلمي والتقني  .)١٩، ص٢٠٠٧

للبشریة، وزیادة معرفتهم بأبعاد األرض الحقیقیة وهیئتها حتى أخذ یضم هذا المصطلح العدید 

  ، والتي یمكن بیانها بالتفصیل في هذا البحث تبعًا.من المصطلحات األخرى بین ثنایاه

هـو شـبكة وهمیـة الناتجـة مـن تقسـیم الشـكل الكـروي المنـتظم  نظـام اإلحـداثیات:یعنـي 

أو المرجـــع الجیودیســـي إلـــى: مجموعـــة مـــن أقـــواس الطـــول التـــي تصـــل بـــین نقطتـــي القطبـــین 

ـــدوائر المتوازیـــة  ـــًا الشـــمالي والجنـــوبي، ومجموعـــة مـــن ال ـــرة تقریب ـــدأ مـــن دائ تحـــیط بـــاألرض تب

بي، وعلى أساسهما یتم تحدید قیم مواقع االستواء حتى تنتهي بنقطتي القطبین الشمالي والجنو 

الظواهر الجغرافیة والعالقات الهندسیة التي تربط بینها على سطح الشكل الكـروي المنـتظم أو 

  المرجع الجیودیسي ذو األبعاد الثالثة بما یناظرها على الخریطة ذات األبعاد الثنائیة.

٢-١ :رض اا   

اختلفـت الحضـارات القدیمـة فـي تحدیـد شـكل األرض الحقیقـي، وأقربهـا فـي تحدیـد  قدف

فــي  Pythagorasشــكلها الحقیقــي مــا توصــل إلیــه الیونــان، بــل مــا توصــل إلیــه فیثــاغورس 
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القــرن الســادس قبــل المــیالد، وأتبعــه فــي ذلــك أرســطو بــأن شــكل األرض الحقیقــي هــو كــروي 

نـت أولـى محـاوالت العلمـاء لتقـدیر حجـم أو محـیط منتظم الشكل، ولها نصف قطر ثابت. وكا

. )٢٥ – ٢٤، ص ٢٠٠٠مصــطفى، ، (قبــل المــیالد ٢٠٠األرض مــا قــام بــه إراتوســتین عــام 

وأختلف اعتقاد علماء العرب والمسلمین عن اعتقاد الیونان، واعتقدوا بأن شكلها كالبیضة كما 

المسـافة المقابلـة لكـل درجـة مـن  جاء ذلك في القرآن الكریم. ففي زمن الخلفیـة المـأمون قیسـت

درجات أقواس الطول فـي كـل مـن تهامـة والعـراق، واسـتنتج مـن ذلـك حقیقـة أن األرض لیسـت 

كاملـــة االســـتدارة، وقـــد ســـبق العلمـــاء العـــرب والمســـلمین الغـــرب فـــي ذلـــك بثمانیـــة قـــرون علـــى 

ن الســابع عشــر األقــل؛ ألن الغــربیین لــم یشــرعوا فــي قیــاس أبعــاد األرض میــدانیًا إال فــي القــر 

. إال أن ســــیطرة الكنیســــة علــــى زمــــام األمــــور أثنــــاء )١٥٨، ص ٢٠٠٦النجــــار، ، (المــــیالدي

العصــور الوســـطى، عـــاد اعتقـــاد الیونـــان القـــدیم إلـــى الوجـــود، وهـــو كرویـــة األرض. وأیـــد ذلـــك 

 Magellanومــاجالن  Columbusاالعتقــاد الــرحالت االستكشــافیة التــي قــام بهــا كولــومبس 

ل األرض. وظــل هــذا االعتقــاد ســائد علــى الــرغم ممــا جــاء بــه العــالم اإلنجلیــزي ودورانهمــا حــو 

میالدیة بقانونه عن الجاذبیة، أن الشكل المتوازن لكتلة مائعة  ١٦٧٠سنة  Newtownنیوتن 

متجانســة خاضــعة لقــوانین الجــذب وتــدور حــول محورهــا لــیس هــو شــكل الكــرة كاملــة االســتدارة 

ـــــیًال باتجـــــا  أبـــــو راضـــــي،) و(٩٨ ، صأ  –٢٠١٢، داود، (ه القطبـــــینلكنـــــه شـــــكل مفلطـــــح قل

. وأثبتــت مالحظتــه أن ثقــل األجســام نــاجم عــن التفاضــل بــین قــوة الجاذبیــة )٢٠، ص ١٩٩٨

األرضیة نحو المركز وقـوة الطـاردة عـن المركـز، وأن قـوة الطـاردة عـن المركـز أكبـر مـا تكـون 

، ١٩٧٤محلـي، ، (واالتجـاه نحـو القطبـینعند دائرة االستواء وتأخـذ بالنقصـان باالبتعـاد عنهـا 

. ومـــع ذلـــك ظـــل االعتقــــاد الســـائد هـــو أن األرض كرویــــة منتظمـــة الشـــكل، وأیــــدت )٢٨ص 

میالدیة ما ذهب إلیه نیوتن بعـد أرسـالها لبعثتـین وٕاجـراء  ١٧٣٥أكادیمیة العلوم الفرنسیة عام 

  القیاسات الالزمة للتأكد من صحة فرضیة نیوتن. 

میالدیة عندما قام فریـق مـن األمـریكیین  ١٩٢٧كرویة األرض عام وانتهى االعتقاد ب

بمســح لســطح األرض لرســم خریطـــة للعــالم وتحدیــد حجــم وشـــكل األرض عــن طریــق حســـاب 

ـــى طـــول قـــوس الطـــول الرئیســـي  ـــرة االســـتواء، وكـــذلك محـــیط األرض العمـــودي عل محـــیط دائ

ه فـي إیجـاد االتجاهـات باستخدام أجهزة قیاس بصریة تعتمد على دقة الشـخص الـذي یسـتخدم

والمســـافات وقـــاموا بجمـــع البیانــــات عـــن األرض، ومـــن ثـــم باشــــروا بالحســـابات الیدویـــة، وقــــد 
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أكتشـــف العلمـــاء أن شـــكل األرض لـــیس بیضـــویًا منتظمـــًا بـــل بیضـــویًا غیـــر منـــتظم، إذ یكـــون 

 محــدبًا فــي منــاطق ومقعــر فــي منــاطق أخــرى، خالفــًا لالعتقــاد الســائد ســابقًا، وهــو أن األرض

 North ٢٧كرویـة، عـرف نظـام اإلحـداثیات الجدیـد بأسـم المرجـع الحقیقـي ألمریكـا الشـمالیة 

American Datum 27  واختصارًاNAD 27) ، ،٢٠ –١٩، ص ٢٠٠٧علي(.  

المـــأخوذة لـــألرض والقیاســـات بـــأجهزة المســـاحة الحدیثـــة  ســـواتلأثبتـــت مرئیـــات الفقـــد 

العالیــة الدقــة أن الشــكل الحقیقــي لــألرض لــیس بشــكل كــرة كاملــة االســتدارة ومتســاویة األقطــار 

أو  ألنهـــا منبعجـــة؛ Ellipsoid اإللیبســـویدبیضـــوي یســـمى  هلیلجـــيمجســـم إوٕانمـــا هـــي  تمامـــًا،

نتیجــة عملیـة تعاقــب  ،عنــد القطبـینأو مسـطحة االســتوائیة ومفلطحـة دائـرة نسـبیًا عنــد منتفخـة 

ومـــا یـــنجم عـــن ذلـــك مـــن تكـــوین قـــوة الطـــرد المركزیـــة، التـــي تعیـــد "، )٢(األرض حـــول محورهـــا

ـــة تـــوازن ـــدوران )٣(تشـــكیل األرض لتجعلهـــا فـــي حال ـــو راضـــي، "، (بالنســـبة لقـــوة الجاذبیـــة وال أب

وهذا یعني أن القطبین الشمالي والجنـوبي أقـرب إلـى مركـز األرض  .)٢١ –٢٠، ص ١٩٩٨

الدولي للجیودیسیا عـام  حسب االتحادمن المنطقة االستوائیة، إذ تبلغ أنصاف أقطار األرض 

متـر ونصـف قطـر القطبـي  ٦,٣٧٨,١٦٠كما یأتي: نصف القطر االستوائي میالدیة  ١٩٦٧

بمقــدار  ائي علـى نصــف القطـر القطبـيیزیـد نصــف القطـر االسـتو بـذلك و  ،متـر ٦,٣٥٦,٧٧٨

 .)٢٥٦، ص ١٩٨٩ســود، أ، (٢٩٨,٢٥:  ١ة یــهلیلجنســبة اإللــذلك تكــون و ، متــر ٢١.٣٨٢

النجــار، "، (نقطــة القطــب الجنــوبي أقــرب إلــى مركــز األرض مــن نقطــة القطــب الشــمالي"بــل 

  .)١٥٩، ص ٢٠٠٦

فقد سبق القرآن الكریم علماء األمریكان ومرئیات السواتل بعدة قرون في تحدید شكل 

َأَوَلْم َیَرْوا َأنَّا َنْأِتي قوله تعالى: األرض الحقیقي وصراحة بكونها ذات شكل بیضوي، ب

ن آالقر ، (َسِریُع اْلِحَسابِ اْألَْرَض َنْنُقُصَها ِمْن َأْطَراِفَها َواللَُّه َیْحُكُم ال ُمَعقَِّب ِلُحْكِمِه َوُهَو 

َبْل َمتَّْعَنا َهؤُالِء َوآَباَءُهْم َحتَّى َطاَل وقوله تعالى:  ،)٤١یة آ، سورة الرعد، ١٣الكریم، جزء 

ن آالقر ، (َأَفُهُم اْلَغاِلُبونَ  )٤(َعَلْیِهُم اْلُعُمُر َأَفال َیَرْوَن َأنَّا َنْأِتي اْألَْرَض َنْنُقُصَها ِمْن َأْطَراِفَها

 ،)٥(َواْألَْرَض َبْعَد َذِلَك َدَحاَهاقوله تعالى: ، )٤٤یة آ، ألنبیاء، سورة ا١٧الكریم، جزء 

  .)٣٠یة آ، نازعات، سورة ال٣٠ن الكریم، جزء آالقر (

فقد میز العلماء بین نوعین من األسطح التي یمكن استخالصها من األشكال 

  السطحان هما:األرضیة الموجودة على القشرة األرضیة. وهذان 
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  :Topographic Earth Surfaceأوًال: سطح األرض الطبوغرافي 

الجبال واألودیة  :هو السطح الحقیقي الذي یمثل القشرة الخارجیة لألرض، ویمثل

وسطح األرض لیس تام االستواء، والسهول وسطح األرض تحت البحار والمحیطات الخ. 

ختلف كثافاتها باختالف أنواعها، بناًء على وذلك ألن الصخور المكّونة للقشرة األرضیة ت

إنما هو محدبًا في مناطق ومقعرًا في "ذلك، فالسطح الطبوغرافي لیس سطحًا تام االستواء 

مناطق أخرى؛ وذلك لتعاقب األرض حول محورها هذا من جهة، والبرودة التدریجیة التي 

المكونة للقشرة األرضیة تعرضت لها من جهة أخرى، إذ عملتا على تنسیق وترتیب الصخور 

. إذ تتألف القشرة األرضیة من )١٥٩، ص ١٩٩٥أبو العینین، "، (حسب اختالف كثافتها

، یعني أسمها Sialطبقة السیال "طبقتین تبعًا لكثافة صخورهما وتركیبهما المعدنیة، هما: 

لإلشارة إلى السیلیكون  Siكلمة مركبة من مقطعین ألسمي المعدنین األساسیین لها، هما: 

لإلشارة إلى األلمنیوم. وهي طبقة صخورها ناریة حامضیة فاتحة اللون قلیلة الكثافة  Alو

ویبلغ سمكها ". )٩١، ص ١٩٨٩، وزمیله النقاش"، (/ سنتیمتر مكعبغرام ٢,٧حیث تبلغ 

كیلومتر تحت  ٨٠ –٦٠قیعان البحار والمحیطات وبین  كیلومتر تحت ٤٠ – ٣٠بین 

القارات. وتتكون أساسًا من العناصر الخفیفة مثل: السیلیكون واأللمنیوم والصودیوم 

% وبعض  ٥,٦والبوتاسیوم والكالسیوم واألوكسجین مع قلیل من الحدید بنسبة ال تزید عن 

. لذلك تكون صخورها جرانیتیة وتطفو على )١٥٦، ص ٢٠٠٦النجار، ("، العناصر األخرى

، یعني أسمها كلمة مركبة من Simaطبقة السیما "رض. والطبقة الثانیة هي، سطح األ

لإلشارة إلى  Maلإلشارة إلى السیلیكون و Siمقطعین ألسمي المعدنین األساسیین لها، هما: 

 ٣,٦المغنیسیوم. وهي طبقة صخورها ناریة قاعدیة سوداء اللون عالیة الكثافة، حیث تبلغ 

. وتتكون من الصخور البازلیتیة )٩٢، ص ١٩٨٩، وزمیله لنقاشا"، (/ سنتیمتر مكعبغرام

  .التي تعد قشرة األرض األولى

األرصفة القاریة والجبال التي ترتفع فوق مستوى سطح تعد "بناًء على ما تقدم، 

وذلك ألنه  .)٦٤، ص ١٩٩٩صقر، "، (البحر شواذ غیر مؤثرة في تحدید شكل األرض

 ٨,٨٤٨متر، ولكن هناك ارتفاعات تصل إلى علو  ٨٤٠ متوسط ارتفاع الیابسة یصل إلى"

 ٣,٨٠٨متر في الهماالیا الممثلة بقمة افرست. بینما متوسط عمق المحیطات یصل إلى 

متر، وقد أمكن قیاس أعظم األعماق باستخدام صدى الصوت في المحیط الهادي قرب جزر 
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ویبلغ الفارق بین  .)٥٨ص ، ١٩٨٥، وزمیلیه العمري"، (متر ١١,٠٣٣الفلبین خانق ماریانا 

=  ١١,٠٣٣+  ٨,٨٤٨أعلى قمة على الیابسة وأخفض نقطة في قیعان المحیطات "

، وهذا الفارق إذا قورن بمتوسط نصف )Campbell, 1998, p, 23"، (متر ١٩,٨٨١

% وهذه النسبة ٠,٣١كیلومتر، فإن النسبة بینهما ال تتعدى  ٦,٣٧١قطر األرض البالغ 

  تؤثر في تحدید شكل األرض الحقیقي؛ لذلك یتم إهمالها.ضئیلة ال یمكن أن 

  :Geoidأو سطح الجیوئید  Mean Sea Levelثانیًا: مستوى سطح البحر 

لما عرف العلماء بأن السطح الطبوغرافي ال یمكن أن یكون سطح یمثل شكل 

األرض الحقیقي، كما یصعب تمثیله بمعادلة ریاضیة لیكون سطح مقارنة أو أسناد. أخذ 

العلماء بالبحث عن سطح أفتراضي یمثل شكل األرض الحقیقي، لما كان الماء یغطي سطح 

% یمكن أن یكون السطح األفتراضي الذي یمثل شكل األرض الحقیقي.  ٧١األرض بنسبة 

سطح وهمي ناتج من متوسط منسوب المیاه في البحار هو "فمستوى سطح البحر، 

الكتل  عبرو تأثیر الریاح ... الخ) والُممتد والمحیطات الساكن (من غیر مد أو جزر أ

األرضیة الیابسة لیحیط باألرض، ویتحدد شكله بواسطة التأثیر المشترك لجاذبیة الكتلة 

"، األرضیة، والقوة الطاردة المركزیة نتیجة لتعاقب األرض لغرض إجراء الحسابات علیه

باالرتفاعات  المليءأي بعبارة أخرى، هو السطح . )١٢٧، ص ١٩٨٢المصرف، (

وكانت حرة واالنخفاضات والذي یمثله الشكل الناتج من فرضیة مليء باطن األرض بالمیاه 

مع عدم وجود القوى األخرى والقوة الطاردة المركزیة الحركة تحت تأثیر الجاذبیة األرضیة 

لتكوین شكًال أقرب إلى شكل التي تؤثر على سطح المیاه مثل: الریاح والمد والجزر ... الخ، 

 الشكل هیبین، كما سطح األرض الطبوغرافي بجمیع انحناءته األرضیة المسمى بالجیوئید

)١.(  

غیر منتظم؛ ألنه یتعامد مع  بناًء على قانون نیوتن السابق، فأن سطح الجیوئید

بسبب  ؛اتجاه قوة الجاذبیة األرضیة ویخضع لقوة الطرد المركزیة الناتجة عن تعاقب األرض

هو إن الجیوئید عدم انتظام توزیع كثافة الكتل األرضیة. لذلك نخلص إلى نتیجة مفادها هي: 

 ؛عادلة ریاضیةهو سطح متعرج وغیر منتظم وال یمكن تمثیله بمو "شكل األرض الحقیقي. 

ٕاعداد الجغرافي ألغراض القیاسات المساحیة و اإلرجاع لهذا ال یصلح ألن یكون سطح 

إال أنه أكثر انتظامًا من السطح الطبوغرافي ، )٢١، ص ١٩٩٨الجعافرة، ، (علیه الخرائط



ا    .أ.د  

  

 ُم  طت ااا ُم اا

ات اا     . يا  
  

) ٣٣٧ ( 

 

علماء المساحة والخرائط إلى تحویل شكل الجیوئید إلى شكل ثالثي لذلك عمل  لألرض.

  المنتظم.الریاضي األبعاد 

 .الجیوئیدأو شكل األرض الحقیقي : )١الشكل (

 
  ).٢٠، ص ١٩٩٧المصدر: (حموي، 

  

٣-١ :ا ا دا اا  

شكل المن حل هذه المشكلة المتعلقة بتحویل خرائط فقد تمكن علماء المساحة وال

 ،منتظمالریاضي الإلى شكل ثالثي أبعاد  (الجیوئید) لألرضالثالثي األبعاد وغیر المنتظم 

ویمكن إجراء الحسابات الریاضیة علیه وتحویله إلى سطح مستوي، إذ تم انتخاب أقرب 

  شكلین منتظمین في شكلهما إلى شكل الجیوئید، وهما:

أو المرجع  Ellipsoidأو اإلهلیلجي اإللیبسوید  Revolutionأوًال: الشكل البیضوي 

  الجیودیسي: 

جسم الهندسي المتكون من دورانه حول محوره ویمتلك نصف قطر االستوائي الم"هو 

"، أكبر في زوایا قائمة على محور الدوران ونصف قطر أقل على طول المحور

)Campbell, 1998, p, 22( . ،هو عبارة عن جسم سطحه ناشئ من أي بعبارة أخرى

الجسم بحیث یكون على أن یوضع هذا  ̊ ٣٦٠ دوران قطع ناقص حول محوره األصغر

ها، لیكون شكله النهائي ثقل على محور دوران األرض ومركز انمحوره األصغر ومركزه ینطبق

، ٣٠ن الكریم، جزء آالقر ( ،َواْألَْرَض َبْعَد َذِلَك َدَحاَهاقوله تعالى: كما في  ،بیضوي الشكل

  .)٣٠یة آ، نازعاتسورة ال



مما  رما     

  

   ٢٠١٤) ولمن ا( ) ٢اد (

 

 )٣٣٨ ( 

 

معرفة عنصرین هما: نصف المحور األكبر (المحور  المرجع الجیودیسيیتطلب في 

ونصف المحور األصغر (المحور بین كال  .aفي مستوى دائرة االستواء) ویرمز له بالرمز 

أو التعبیر عنه بمعادلة أخرى، فضًال عن معرفة نصف  .bالقطبین) ویرمز له بالرمز 

ویتم حسابه من  fله بالرمز ویرمز  Flatteningالمحور األكبر، یجب تحدید معامل التفلطح 

 المعادلة اآلتیة:

 
 في الوقت نفسه، منتظمو  الشكل ثالثي األبعاد مجسمالمرجع الجیودیسي  لما كان

، إذن هو بسهولةشكل مستوي تحویله إلى یمكن تمثیله بمعادلة ریاضیة كما یمكن لذلك 

الجغرافي وحساب اإلحداثیات الجغرافیة علیه باعتباره  اإلرجاعجسم الصالح لیكون سطح مال

 :سطحيفإنَّ الفرق بین " ،األرضیةنظرًا الختالف توزع الكتل و  شكل األرض الحقیقي.

متر، بینما یصل الفرق بین الجیوئید والكرة  ١٠٠± ال یزید عن مرجع الجیودیسي الالجیوئید و 

یسمى هذا ، و )٢١٤ ، صأ –٢٠١٢، داود"، (كیلومتر تقریباً  ٢١التامة االستدارة إلى 

مرجع وعادة یتخذ ال .أو انحراف الخط العمودي بتموجات الجیوئیداالختالف بینهما 

الخرائط الدقیقة في تحدید مواقع ظواهرها إعداد  في األعمال البالغة الدقة وفيالجیودیسي 

االتجاهات والمسافات تأتي القیاسات المیدانیة على سطح األرض من رصد إذ  وأبعادها.

األفقیة والعمودیة بأجهزة عالیة الدقة فأن أجهزة القیاس تضبط بواسطة میزان التسویة الذي 

فإن جمیع القیاسات یكون "). لذلك ٢الشكل ( هیبین، كما بدوره یعتمد على اتجاه الجاذبیة

بینما حسابات هذه  ،سطح الجیوئیدالعمودي على  Vertical Lineمرجعها خط الشاقول 

 Normalیتم على العمود الطبیعي ع الجیودیسیة قالمواإحداثیات القیاسات للحصول على 

Line  والممثل )٢٢، ص ١٩٩٨الجعافرة، مرجع الجیودیسي"، (السطح العمودي على ،

  بالخط الشاقولي في أي نقطة من نقاطه على اتجاه الجاذبیة األرضیة.

الطبوغرافي  ن بالقیاس على سطحو یسالجیودییقوم  لقول:ى ما تقدم، یمكن ابناًء عل

سطح غیر منتظم ؛ ألنه سطح حقیقي یجري القیاس علیه لكنه ال یمكنهم الحساب علیه

الخرائط  ىاسقاطه عل وبالتالي .وشدید التعرج ولیس له معادالت ریاضیة لوصف سطحه

ال یمكنهم الجیوئید رض بدقة، وذلك بهدف الحصول على سطح تعبر عن تضاریس األ ىحت



ا    .أ.د  

  

 ُم  طت ااا ُم اا

ات اا     . يا  
  

) ٣٣٩ ( 

 

؛ ألنه یمثل شكل األرض الحقیقي وتبسیط لسطح الطبوغرافي من الحساب وال القیاس علیه

ولیس له معادالت ریاضیة ومع ذلك هو أیضًا سطح متعرج  ،غیر ارتفاعات أو انخفاضات

 مرجع الجیودیسيال وبالحساب على سطح .الخرائط ىوبالتالي اسقاطه عل ،لوصف سطحه

یمكن الحساب علیه؛ ألنه سطح ریاضي ولكن  ،ال یمكنهم القیاس علیهلمنتظم الریاضي ا

منتظم یمكن التعبیر عنه بمعادالت ریاضیه واسقاطه على الخرائط، وال یمكن القیاس علیه؛ 

شكال الهندسیة غیر موجود في الطبیعة فهو سطح نظري مفترض كأقرب األسطح  ألنه

  .)٢٠، ص ١٩٩٧حموي، ، (یدئللجیو 

 .مرجع الجیودیسيالالجیوئید و  :سطحيبین القیاسات المیدانیة عالقة : )٢الشكل (

  
 ).٢٠، ص ١٩٩٧المصدر: (حموي،              

  

، التي تحدد نصف القطر األكبر ومعامل المراجع الجیودیسیةإذ توجد عشرات 

)؛ نتیجة الختالف الطرائق المستخدمة في قیاس شكل وأبعاد ١التفلطح، كما یبینها الجدول (

سیتم مناقشة نوعین من المراجع الجیودیسیة هما: المرجع الجیودیسي لكالرك  .كل واحد منها

١٨٨٠ Clarke 1880 ١٩٨٤، والمرجع الجیودیسي العالمي World Geodetic 

System (W.G.S. 84)لكونهما األكثر استخدامًا، فاألول یمثل المرجع الجیودیسي  ؛

للقطر العراقي، والثاني لكونه األكثر العالمي، وهو أیضًا المستخدم كمرجع جیودیسي 

استخدامًا في رصد النقاط من نظام تحدید المواقع العالمیة. إذ تختلف أبعادهما، كما یبینه 



مما  رما     

  

   ٢٠١٤) ولمن ا( ) ٢اد (

 

 )٣٤٠ ( 

 

)، مما یترتب على ذلك زحف قیم اإلحداثیات وعدم مطابقتها فوق بعضها ٢الجدول (

 البعض.  

  ): نصف القطر األكبر للشكل البیضوي ومعامل تفلطحه.١الجدول (

  معامل التفلطح / ١  نصف القطر االستوائي بالكیلومتر  التاریخ  اسم الباحث

Bossel ٢٩٩,١٥  ٦٣٧٧,٣٩٧  ١٨٤١  

Clarke ٢٩٣,٤٨٥  ٦٣٧٨,٢٤٩١٤٣٤  ١٨٨٠  

Hayford ٢٩٧,٠٠  ٦٣٧٨,٣٨٨  ١٩١٠  

Hough ٢٩٧,٠٠  ٦٣٧٨,٢٦٠  ١٩٥٦  

Fischer ٢٩٨,٣٠  ٦٣٧٨,١٥٥  ١٩٦٠  

Kaulr ٢٩٨,٢٥  ٦٣٧٨,١٦٠  ١٩٦٤  

Vies ٢٩٨,٢٥  ٦٣٧٨,١٦٩  ١٩٦٤  

Fischer ٢٩٨,٣٠  ٦٢٧٨,١٥٠ ١٩٦٨  

G.R.S.S. ٢٩٨,٢٦  ٦٣٧٨,١٣٥ ١٩٧٢  

G.R.S. ٢٩٨,١٥٠  ٦٣٧٨,٠٠٠ ١٩٨٢  

W.G.S.  ٢٩٨,٢٥٧٢٢٣  ٦٣٧٨,١٣٧٤  ١٩٨٤  

 ).١٩٣المصدر: (یوسف، بدون تاریخ، ص    

  

  .W.G.S. 84و ١٨٨٠اختالف أبعاد المرجعین الجیودیسیین لكالرك ): ٢الجدول (

  المتغیرات المراجع الجیودیسیة 
  نوع المرجع الجیودیسي

Clarke 1880  W.G.S. 84  

  ٦٣٧٨١٣٧,٤  ٦٣٧٨٢٤٩,١٤٣٤  بالمتر aنصف القطر األكبر ( االستوائي ) 

  ٦٣٥٦٧٣٢,٣  ٦٣٥٦٣٨,٨ بالمتر bنصف المحور االصغر ( القطبي ) 

  ٢٩٨,٢٥٧٢٢٣/  ١  ٢٩٣,٤٨٥/  ١  fنسبة التفلطح أو التسطح 

  ).١١٩ – ١١٨ص  ،٢٠٠٣المصدر: (أحمد، 
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 ): Spheroidثانیًا: الشكل الكروي الریاضي المنتظم (اإلسفروید 

هو المجسم األكثر تعمیمًا من المرجع الجیودیسي واألقرب في شكله لشكل الجیوئید. 

هو أقرب شكل ریاضي هندسي كروي منتظم لشكل جیوئید األرض، وأن نصف قطره یبلغ 

، إال أن نصف القطر الشائع في األوساط )١١ص ، ١٩٨٢، نقوال"، (كیلومتر ٦,٣٧٠"

كما یعتقد الباحث. یتم تحدید مواقع إحداثیات  كیلومتر، وهو األصح ٦,٣٧١العلمیة هو 

الظواهر الجغرافیة علیه بكونه سطح الریاضي المنتظم الذي یمكن تمثیله بمعادلة ریاضیة 

 وتحویله إلى سطح مستوي، وتحدید مواقع إحداثیات الرموز التي تناظرها هذه الظواهر على

ائط الصغیرة المقیاس التي تمثل الخر  إعدادیستخدم الشكل الكروي المنتظم في  الخریطة.

أو المساحات األكبر منها؛ ألن األخطاء الناتجة من استخدامه تكون ضئیلة جدًا  ةالقار 

وبالتالي إمكانیة إهمالها. كما یستخدم هذا  ،مقارنة مع المساحة التي تظهر على الخریطة

بناًء  .الجیودیسي المرجعالشكل في رسم هیاكل المساقط؛ لكونه یتسم بالسهولة مقارنة مع 

المنتظمین یختلفان في  المرجع الجیودیسيعلى ما تقدم، یتبین بأن شكلي األرض الكروي و 

). وبالتالي اختالف المواقع الجغرافیة حسب نظام اإلحداثیات ٣أبعادهما، كما یبینه الشكل (

  الخریطة.  أعدادالمستخدم في 

  .الجیودیسيوالمرجع ): اختالف شكل األرض الكروي ٣الشكل (

 
  المصدر: من عمل الباحث.         
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بناًء على المرجع الجیودیسي العالمي یقوم كل بلد باختیار مرجع جیودیسي وطني 

 خاص به تبعًا لمستوى سطح البحر الذي یحدده هذا البلد؛ لذلك تختلف المراجع الجیودیسیة

  الوطنیة الختالف مستویات سطح البحر التي یحدده كل بلد منها. ویمكن تعریفه كاآلتي: 

  :A Local Geodetic Datumثالثًا: المرجع الجیودیسي الوطني أو المحلي 

معدل إلى جیوئید القطر؛ لیكون أقرب  ١٨٨٠هو مرجع جیودیسي العالمي لكالرك 

ضمن حدود الجمهوریة العراقیة، مسجًال أقل قیمة من االختالفات  شكل إلى شكل الجیوئید

تعتمد طریقة المربعات الصغرى اإلحصائیة في حساب تلك الفروقات)، ضمن حدود (بینهما 

الجمهوریة بغض النظر عن مقدار االختالف في أجزاء األرض األخرى، كما یبینه الشكل 

كما كان في األصل لكنه صار في وضع  وفي هذه الحالة فلم یعد الشكل البیضوي). ٤(

 A Geodetic Datumأو مرجع جیودیسي  Datumمختلف، وهنا نطلق علیه اسم: مرجع 

  .)٢١٥ ، صأ – ٢٠١٢، داود(، Datum )٦(أو بیان A Local Datumأو مرجع وطني 

: مـن إعـدادهاوقد اعتمد العراق في بدایة القرن الماضي على شبكة التثلیث التـي تـم "

كمـــرجع لكافـة الخـرائط والمشـاریع التـي نفـذت میالدیـة، ُتعـد هـذه الشـبكة  ١٩٢٦اإلنجلیز عام 

مـــع  میالدیــة ١٩٧٤عــام تــم الــــــتعاقد فــي  ،ولغایــة بدایــة عقــد الثمانینــات مـــن القــرن الماضــي

مـن: الدرجـة  حـداثیات جدیـدة مـع شـبكة تسـویةإشـبكة  عـداد) البولونیة إلPolserviceشركة (

جهـزة المســـاحیة وذلـك لتطـور األ ؛وبدقة ومواصفات عالمیة عالیة (األفقیة والعمودیة)،األولى 

) نقطــة ٢٧٨٠(: شــبكة نقــاط تثلیثیــة مــنإعــداد وقــد تــم  .ودخــول الحاســوب فــي هــذا المجــال

دة فلكیـًا مـع شـبكة مـن نقـاط الجـذب صـو ) نقطـة مر ٥٠(: منهـا )،١، كما تبینه الصورة (تثلیث

إلــى ضــافة ، إGeoidالجیوئیــد لغــرض تحدیــد شــكل مســتوى ســطح البحــر المعــرف بضــي ر األ

: خمسـة رتفاع الـدقیق) تتـوزع بواقـع نقطـة كـلشبكة نقاط تسویة (معلومة اإلإعداد ذلك فقد تم 

جمهوریة العراق، وزارة "، () نقطة٢٠٠٠(: من، وأكثر على طول الطرق الرئــــــیسیةكیلومترات 

  . )الشبكة الدولیة للمعلوماتدیریة العامة للمساحة، الموارد المائیة، الم

المرجع الرسمي لجمهوریة العراق، إذ تم  ١٨٨٠"ُیعد المرجع الجیودیسي لكالرك 

اختیار مستوى سطح البحر الذي یبدأ منها حساب االرتفاعات من منطقة الفاو جنوب 

) محطة ٥٠ي أكثر من (العراق، مع احتساب الفروق استنادًا إلى قیم الجاذبیة األرضیة ف

موزعة على مساحة القطر من جنوبه إلى شماله، واعتمدت هذه األسس في حساب الشبكة 



ا    .أ.د  

  

 ُم  طت ااا ُم اا

ات اا     . يا  
  

) ٣٤٣ ( 

 

جمهوریة العراق، وزارة الموارد المائیة، المدیریة العامة البولونیة لإلحداثیات واالرتفاعات"، (

  ).الشبكة الدولیة للمعلوماتللمساحة، 

 .والمرجع الجیودیسي الوطني الجیوئید: العالقة بین )٤الشكل (

 
 .المصدر: من عمل الباحث

  

میالدیة بتنفیذ  ٢٠٠٧"إذ باشرت الهیئة العامة للمساحة العراقیة من أواخر عام 

للحصول على أساس المرجع الجیودیسي  .I.G.R.Sمشروع النقاط التثلیثیة للعراق 

Datum ؛ لغرض ربط الشبكة الوطنیة من الدرجة األولى مع الشبكة العالمیةW.G.S. 

الشبكة الدولیة جمهوریة العراق، وزارة الموارد المائیة، المدیریة العامة للمساحة، "، (84

میالدیة حالت  ٢٠٠٣). ولكن منعت سوء األوضاع األمنیة في البلد منذ عام للمعلومات

 ابلة شخصیة، موسیس).دون اتمام هذه الشبكة، (مق

٤-١ :اا  

أو  بناًء على ما سبق، فأن ُنظم اإلحداثیات الممثلة على: سطح المرجع الجیودیسي

على المرجع الكروي، واإلحداثیات بهذه الحالة ال نستفاد منهما بشكل مباشر كجغرافیین، ما 

لم یمكن تحویلهما إلى أشكال مسطحة مستویة كخریطة. لذا یدور في بالنا اآلن سؤال هو: 

كیف یمكن تحویل المرجع الجیودیسي الوطني باعتباره یمثل شكل األرض الحقیقي الریاضي 

و األبعاد الثالثة إلى سطح مستوي ذو ُبعدین متمثل بالخریطة؟ أي بعبارة أخرى، المنتظم ذ

كیف یمكن تحویل مواقع الظواهر الجغرافیة التي یتم تحدید إحداثیات كل نقطة منها بثالثة 

) من المرجع الجیودیسي الوطني إلى سطح الخریطة المستوي التي h ,φ ,λقیم إحداثیة: (

 .)٥كما یبینه الشكل ()؟ X, Yبقمتین إحداثیتین ( یتم تحدید إحداثیاتها



مما  رما     

  

   ٢٠١٤) ولمن ا( ) ٢اد (

 

 )٣٤٤ ( 

 

  الخریطة.إلى  الجیوئیدتحویل : عالقة )٥الشكل (

 
 المصدر: من عمل الباحث.

  

ال یمكن ولكن )، بأن من السهل تحویل الجیوئید إلى الخریطة، ٥یتبین من الشكل (

إلى الخریطة عملیًا كما في الشكل أعاله؛ وذلك ألن تحویل  تحقیق هذا التحویل من الجیوئید

المرجع الجیودیسي الوطني ذو األبعاد الثالثة إلى الخریطة ال یتم دون تمزقه وتجعده بسبب 

المرجع الجیودیسي الوطني إلى الخریطة المستویة فال یمكن تحویل نشره على سطح مستوي. 

  إال باتباع أحدى الطریقتین اآلتیتین:

  وًال: تقسیم المرجع الجیودیسي الوطني إلى شرائح متتالیة: أ

 أقواسإما باتجاه متتالیة  Goresیتم تقسیم المرجع الجیودیسي الوطني إلى شرائح 

باتجاه دوائر  الطول من القطب الشمالي حتى القطب الجنوبي. أو تقسیمها إلى شرائح

ألن ، )٦، كما یبینه الشكل (الخرائطي العرض. ومع أن هذه الطریقة قد تلغي التشویش

على األرض، إال أن هذا یؤدي إلى تقسیم كائنة المساحات واألبعاد تكون مساویة لما هي 

  .)١٣٩، ص ١٩٩٧عید، ، (الخرائطي األرض إلى أجزاء وهذا أسوا من التشویش

  .متتالیةإلى شرائح المرجع الجیودیسي الوطني ): تقسیم ٦الشكل (

 
 .اإلستشعار عن ُبعد مُنظم المعلومات الجغرافیة، الشبكة الدولیة للمعلومات)المصدر: (



ا    .أ.د  

  

 ُم  طت ااا ُم اا

ات اا     . يا  
  

) ٣٤٥ ( 

 

  :المستویة الخرائطتحویل المرجع الجیودیسي الوطني إلى استخدام المساقط في ثانیًا: 

الخرائط على الورقة الخریطة المستویة باستخدام كرة زجاجیة مجوفة  )٧(یتم أسقاط

ودوائر العرض كما هي على األرض  )٨(ترسم علیها خریطة العالم وفق شبكة أقواس الطول

تمامًا. ویكون بداخل هذه الكرة الزجاجیة المجوفة مصباح یضيء، من أجل عكس شبكة 

على الورقة، ورسمها علیها، فیة المختلفة الجغرا الظواهرأقواس الطول ودوائر العرض و 

ویسمى الشكل الناتج عن طریقة  وبعدها یتم فتح الورقة وتحویلها إلى الشكل المستوي.

اإلسقاط بالمسقط؛ ألن كلمة المسقط على وزن مفعل وهي من أسماء األماكن، فالخریطة 

بتغیر شكل  . ویتغیر المسقط)٨ ، ص٢٠٠٩محمد، ، (مكان لعملیة اإلسقاط فهي مسقط

الورقة ونقطة تماسها مع الكرة الزجاجیة أو تغیر موضع المصباح؛ لذلك تتعدد المساقط 

 ).٧والعالقات الهندسیة التي تعالجها، كما یبینه الشكل (

 ): فكرة المساقط وأنواعها.٧الشكل (

 
 للمعلومات).الشبكة الدولیة ، .G.P.Sالمصدر: (أحمد، مدخل إلى نظام تحدید المواقع العالمي 

  

هو تطابق ریاضي منتظم متواصل ویكون عمومًا شكل " ،مساقطالیعرف جورج 

"، مقابلة لنظیره بین نقاط المجسم البیضوي المرجعي، وقسم من هذا المجسم ونقاط السطح

شبكة أقواس  تنظمهو عملیة هندسیة ریاضیة  . ویعرفه الجابري،)٤٩، ص ٢٠٠٢جورج، (

الطول ودوائر العرض وقیم مواقع الظواهر الجغرافیة والعالقات الهندسیة التي تربط بینها بعد 



مما  رما     

  

   ٢٠١٤) ولمن ا( ) ٢اد (

 

 )٣٤٦ ( 

 

ذو األبعاد الثالثة كله أو جزء منه إلى ورقة المرجع الجیودیسي الوطني أسقاطها من 

واحدة أو أكثر من العالقات الخریطة المستویة ذات األبعاد الثنائیة، لكي تحافظ على 

المتمثلة بـ: تطابق في المساحات أو تطابق في المسافات أو تطابق االتجاهات أو الهندسیة 

إعداد بما ینسجم مع األهداف المتوخاة من ، األشكالتطابق في الزوایا أو تطابق في 

   ).٨كما یبینه الشكل (، )٦٣، ص ٢٠٠٩كانون األول  الجابري،، (الخریطة

 .باستخدام المساقط إلى الخریطة یسي الوطنيمرجع الجیود: تحویل ال)٨الشكل (

 
 .المصدر: من عمل الباحث

  

إذ ال یوجد مسقط یحقق صحة جمیع العالقات الهندسیة المتمثلة: تطابق في 

االتجاهات أو تطابق في الزوایا أو تطابق في المساحات أو تطابق في المسافات أو تطابق 

واحدة فقط، وبعض المساقط تحقق عالقتین ل، بل كل مسقط یحقق صحة عالقة األشكافي 

ولكن بشكل محدود على خطوط معینة سواء كانت خطوط طول أم خطوط العرض. وال 

یمكن تحقیق صحة جمیع العالقات الهندسیة إال إذا تم رسمها على مجسم كروي یطابق 

  األرض كما هو الحال في مجسمات الكرات األرضیة.



ا    .أ.د  

  

 ُم  طت ااا ُم اا

ات اا     . يا  
  

) ٣٤٧ ( 

 

م الخرائط مهما كان نوعه فمن االستحالة تمثیل الرغم من استخدام المسقط في رسب

مستوي من الورق ذو األبعاد الثنائیة تمثیًال سطح سطح األرض ذو األبعاد الثالثة على 

والخرائط  )٩(الخرائط الطبوغرافیةد عتُ لذلك  صحیحًا مطابقًا لما هو كائن على األرض.

ألنها تمثل وحدات مساحیة صغیرة من  ؛التفصیلیة كبیرة المقیاس أقرب القیاسات إلى الدقة

سطح األرض یكون التقوس فیها ضئیًال ویبدو سطح األرض مستویًا بشكل تقریبي كسطح 

ومن ثم فأن القیاس یكون مطابقًا تقریبًا في الحالتین. أما قیاس  ،لوحة الخریطة التي تمثلها

طح األرض تمثیًال دقیقًا األبعاد على الخرائط ذات المقیاس الصغیر فأنها ال تمثل أبعاد س

وصحیحًا، وخاصة بالنسبة للمسافات الطویلة، ألنها تمثل وحدات مساحیة كبیرة من سطح 

األرض یكون التقوس فیها كبیرًا ویبدو سطح األرض كرویًا یختلف عن سطح الخریطة 

ن فإذا لم یك"یر صحیح. غقیاس الالمستویة والممثلة بمساحة صغیرة على الخریطة لذا یكون 

المقیاس الصغیر فلیكن ذلك في حدود عشر درجات ذات هناك بد من القیاس على خرائط 

طولیة وعرضیة من مركز الخریطة. أما ما هو أبعد من ذلك فالبد لدقة القیاس فیه من 

  .)٣٣٤ –٣٣٣ ، ص١٩٩٨أبو راضي، "، (االستعانة بالجداول الجغرافیة المخصصة لذلك

 Conformal Universalالمعدل المستعرض العالمي مركاتور مسقطُیعد 

Transverse Mercator Projection) ،لمزید من ، المسقط الرسمي لجمهوریة العراق

  ).١١٢ –١٠٧، ص ٢٠٠٩حزیران المعلومات حوله أنظر المصدر: الراوي وزمیله، 

٥-١ :طت ااا ُم  

  نوعها على النحو اآلتي:یمكن تصنیف ُنظم اإلحداثیات الوطنیة حسب 

 نظاما اإلحداثیات التربیعیة الوطنیة: أوًال:

  تتألف ُنظم اإلحداثیات التربیعیة الوطنیة من نظامان، هما:

  شماالً  ٣٨نطاق  .U.T.Mبولسیرفیس  ١٩٧٩نظام إحداثیات كربالء  - ١

Karbala_1979_Polservice_UTM_Zone_37 or 38 or 39 N 

الرئیســي؛ لكونــه المســقط الرســمي الرئیســي لجمهوریــة العــراق. یســمى أیضــًا بالمســقط 

، أمـا معـامالت عریـان)، مقابلـة شخصـیةویعمل هذا المسقط بالنظامین التربیعـي والجغرافـي، (

 ٣٨، ٣٧، القطــر یضــم ثالثــة نطاقــات منــه هــي: .U.T.Mهــذا المســقط هــي: مســقطه هــو: 

طــول الرئیســیة لهــذه النطاقــات مــن أقصــى الغــرب حتــى الشــرق علــى التــوالي، وخطــوط ال ٣٩و



مما  رما     

  

   ٢٠١٤) ولمن ا( ) ٢اد (

 

 )٣٤٨ ( 

 

التشـــریق الكـــاذب  مـــن أقصـــى الغـــرب حتـــى الشـــرق علـــى التـــوالي، قیمـــة ٥١و ٤٥، ٣٩هـــي: 

متــر،  ٠,٠٠٠٠٠٠ قیمــة خــط العــرض الرئیســيمتــر، و  ٥٠٠٠٠٠,٠٠٠٠٠٠ لمركــز النطــاق

، وحدة ٠,٠٠٠٠٠٠ الشمال الكاذب لمركز النطاق، وقیمة ٠,٩٩٩٦٠٠معامل مقیاس الرسم 

  .)Arc GIS – Arc Info V. 10بیانات المساقط في برنامج المتر، (قیاس المسقط 

  شماالً  ٣٨النطاق  .U.T.M ١٩٦٧نظام إحداثیات النهروان  - ٢

Nahrwan_1967_UTM_Zone_37 or 38 or 39 or 40 N: 

 ١٩٧٩كـــربالء  یســـمى أیضـــًا بالمســـقط الثـــانوي؛ لكونـــه یفضـــل اســـتخدمه بعـــد مســـقط

مقابلــة ، (كونــه یعمــل بالنظــامین التربیعــي والجغرافــي أیضــاً ، فضــًال عــن .U.T.Mبولســیرفیس 

، القطـــر یضـــم .U.T.M، أمـــا معـــامالت هـــذا المســـقط هـــي: مســـقطه هـــو: عریـــان)، شخصـــیة

مــن أقصــى الغــرب حتــى الشــرق علــى التــوالي،  ٤٠و ٣٩، ٣٨، ٣٧أربعــة نطاقــات منــه هــي: 

أقصــى الغــرب حتــى مــن  ٥٧و ٥١، ٤٥، ٣٩وخطــوط الطــول الرئیســیة لهــذه النطاقــات هــي: 

قیمـة متـر، و  ٥٠٠٠٠٠,٠٠٠٠٠٠ التشـریق الكـاذب لمركـز النطـاق الشرق على التوالي، قیمة

الشـمال ، وقیمـة ٠,٩٩٩٦٠٠متـر، معامـل مقیـاس الرسـم  ٠,٠٠٠٠٠٠ خط العـرض الرئیسـي

بیانــــات المســــاقط فــــي ، وحــــدة قیــــاس المســــقط المتــــر، (٠,٠٠٠٠٠٠ الكــــاذب لمركــــز النطــــاق

  .)Arc GIS – Arc Info V. 10برنامج

 ثانیًا: ُنظم اإلحداثیات الجغرافیة الوطنیة:

  تتألف ُنظم اإلحداثیات الوطنیة الجغرافیة من ثالثة ُنظم، هي:

 G.C.S._Karbala_1979_Polservice: ٩٧٩نظام اإلحداثیات الجغرافي كربالء  -١

. عریـان)، مقابلـة شخصـیةهو المسـقط الرئیسـي حسـب نظـام اإلحـداثیات الجغرافیـة، (

 Geographicلـــــه الخصـــــائص نفســـــها التـــــي تتمثـــــل فـــــي ُنظـــــم اإلحـــــداثیات الجغرافیـــــة 

Coordinate Systems.  

 :G.C.S._Nahrwan_1967.prj ١٩٦٧نظام اإلحداثیات الجغرافي النهروان  -٢

  . عریان)، مقابلة شخصیةهو المسقط الثانوي حسب نظام اإلحداثیات الجغرافیة، (

 :G.C.S._Nahrwan_1934 ١٩٣٤روان نظام اإلحداثیات الجغرافي النه -٣

هو أقدم مسقط عراقي رسمي، یسمى بالمسقط الملكي؛ ألنـه وضـع زمـن الملكیـة عـام 

میالدیــة، العمــل بــه شــبه متوقــف تمامــًا. ولكــن یبقــى أحــد المســاقط الرســمیة لجمهوریــة  ١٩٣٤



ا    .أ.د  

  

 ُم  طت ااا ُم اا

ات اا     . يا  
  

) ٣٤٩ ( 

 

مقابلة به، (العراق. هذا المسقط ال یعمل سوى بنظام اإلحداثیات الجغرافیة؛ هذا من أبرز عیو 

  .عریان)، شخصیة

   ُم اات اط   امر:  ٦-١

. وتتم عملیة اإلرجاع الجغرافي األول في الفصلسابقًا تم تعریف اإلرجاع الجغرافي 

. أما الخطوات التطبیقیة بهیئة صورةاإللكتروني للخرائط والمرئیات التي تدخل إلى الحاسوب 

لعملیة اإلرجاع الجغرافي معلومة لجمیع العاملین في مجال ُنظم المعلومات الجغرافیة فضًال 

عن كونها منشورة في العدید من الكتب العلمیة والمقاالت على مواقع الشبكة العالمیة؛ لذلك 

المستخدم في سیجاوزها الباحث. إذ تمت عملیة اإلرجاع الجغرافي حسب نوع المسقط 

یمكن تطبیق ُنظم اإلحداثیات الوطنیة في ُنظم المعلومات الجغرافیة باالعتماد على الدراسة. 

  تصنیفها السابق یتم على النحو اآلتي:

 أوًال: نظاما اإلحداثیات التربیعیة الوطنیة:

  تتألف ُنظم اإلحداثیات التربیعیة الوطنیة من نظامان، هما:

  .U.T.Mبولسیرفیس  ١٩٧٩نظام إحداثیات كربالء  -١

Karbala_1979_Polservice_UTM_Zone_37 or 38 or 39 N 

بإعـداد طبقـة الحـدود  Arc G.I.S. – Arc info V. 10 یمكـن تطبیقـه فـي برنـامج

لنقـوم  Arc Catalogیتم فتح برنامج اإلداریة لقضاء هیت، یتم ذلك بإتباع الخطوات اآلتیة: 

فیه بإعداد الطبقة عن طریق إعداد مجلد وتسمیته باسم المشروع أو أي آخر لحفظ الطبقة أو 

الطبقــات فیــه بــالنقر علــى المجلــد بــزر الفــارة األیمــن، لتظهــر قائمــة نختــار منهــا األمــر جدیــد 

New لتظهر قائمة فرعیة منهـا نختـار األمـر ،Shape file لیظهـر مرجـع حـوار ذي االسـم ،

Create New Shape file یـتم تحدیـد اسـم الطبقـة المـراد إعـدادها فـي الشـریط ذي االسـم ،

Name نـــوع الطبقـــة فـــي الشـــریط ذي االســـم ،Feature Type أمـــا لتحدیـــد نـــوع نظـــام ،

. یظهــر مربــع حــوار جدیــد ذي االســم Editاإلحــداثیات المــراد اســتخدامه ننقــر علــى زر األمــر 

)، كمــا تبینــه الصــورة Spatial Reference Properties(خصــائص اإلرجــاع المكــاني 

الختیار أحد أنواع ُنظم اإلحداثیات الموجـودة فـي األصـل  Select)، ننقر على زر األمر ٣(

  ضمن البرنامج.

 



مما  رما     

  

   ٢٠١٤) ولمن ا( ) ٢اد (

 

 )٣٥٠ ( 

 

  .Spatial Reference Properties): مربع حوار ٣الصورة (

 

 Arc GIS – Arc Info V. 10 برنامج :من عمل الباحث باالعتماد على المصدر:

  

) Browse for Coordinate Systemیظهــر مربــع حــوار جدیــد ذي االســم (

 Geographic Coordinateیحتـــوي علـــى ملفـــین، همـــا: ُنظـــم اإلحـــداثیات الجغرافیـــة 

Systems ُنظـم اإلحـداثیات التربیعیــة ،Projected Coordinate Systems ثـم النقــر ،

حــد عشــر ملــف، كمــا تبینــه الصــورة المــزدوج علــى ملــف ُنظــم اإلحــداثیات التربیعیــة، لتظهــر أ

)٤.(  

 .Browse for Coordinate System): مربع حوار ٤الصورة (

 
 .Arc GIS – Arc Info V. 10 برنامج :من عمل الباحث باالعتماد على المصدر:

  

، بـالنقر المــزدوج .U.T.Mیوجـد ضـمن هـذه الملفـات األحـد عشـر ملـف یحمـل االسـم 

)، تظهر ثالثة عشر ملف أغلبها یحمل أسماء القارات ٥الصورة (على هذا الملف، كما تبینه 

  ).٦فضًال عن ملفات تحمل أسماء لُنظم عالمیة مشهورة، كما تبینه الصورة (



ا    .أ.د  

  

 ُم  طت ااا ُم اا

ات اا     . يا  
  

) ٣٥١ ( 

 

 ..U.T.M ): اختیار ملف مسقط٥الصورة (

 
 .Arc GIS – Arc Info V. 10 برنامج :من عمل الباحث باالعتماد على المصدر:

  

 .Asia): اختیار ملف مساقط دول قارة أسیا ٦الصورة (

 
 .Arc GIS – Arc Info V. 10 برنامج :من عمل الباحث باالعتماد على المصدر:

  

بالنقر المزدوج علیه، لتظهر لنا مجموعة من اإلحداثیات  Asiaنفتح ملف ذي االسم 

 .U.T.Mبولسیرفیس  ١٩٧٩كربالء المحلیة لدول قارة أسیا، نختار منها أحد نطاقات مسقط 

Karbala 1979 Polservice U.T.M. Zone 38 N) ثم النقـر ٧، كما تبینه الصورة ،(

  .Addعلى أمر 

  



مما  رما     

  

   ٢٠١٤) ولمن ا( ) ٢اد (

 

 )٣٥٢ ( 

 

 .١٩٧٩): اختیار أحد نطاقات مسقط كربالء ٧الصورة (

 
  .Arc GIS – Arc Info V. 10 برنامج :من عمل الباحث باالعتماد على المصدر:

  

تظهر جمیع معامالت لهذا المسقط فـي مربـع الحـوار ذي االسـم (خصـائص اإلرجـاع 

)، فننقــر علــى زر ٨)، كمــا تبینــه الصــورة (Spatial Reference Propertiesالمكــاني 

  .OK)، ثم النقر على زر األمر الموافقة Applyاألمر (

 Spatial Reference): خصائص مسقط كربالء في مربع حوار ٨الصورة (

Properties.  

 
 .Arc GIS – Arc Info V. 10 برنامج :من عمل الباحث باالعتماد على المصدر:



ا    .أ.د  

  

 ُم  طت ااا ُم اا

ات اا     . يا  
  

) ٣٥٣ ( 

 

)، كما تبینه Create New Shape fileلتظهر اسم المسقط في مربع الحوار ذي (

)، بذلك نكون قد اتممنا تعریف نظـام إحـداثیات الطبقـة، وبعـدها یـتم اسـتكمال بقیـة ٩الصورة (

  ).١كما تبینه الخریطة (خطوات إعداد الطبقة، 

 .Create New Shape file): تحدید مسقط كربالء في مربع حوار ٩الصورة (

 
  .Arc GIS – Arc Info V. 10 برنامج :من عمل الباحث باالعتماد على المصدر:

 

  شماالً  ٣٨النطاق  .U.T.M ١٩٦٧نظام إحداثیات النهروان  -٢

Nahrwan_1967_UTM_Zone_37 or 38 or 39 or 40 N: 

بإعـداد طبقـة الحـدود  Arc G.I.S. – Arc info V. 10 یمكـن تطبیقـه فـي برنـامج

منعـًا لتكـرار الخطـوات المتشـابهة مـع النظـام اإلداریة لقضاء یتم ذلك بإتبـاع الخطـوات اآلتیـة: 

السابق سنبدأ بـآخر خطـوة مشـتركة بینهمـا، أمـا الخطـوات السـابقة لهـا هـي نفسـها یـتم تطبیقهـا 

بـالنقر المـزدوج علیـه، لتظهـر لنـا مجموعـة  Asiaفي هذا النظام أیضًا. نفتح ملـف ذي االسـم 

)، نختــار منهــا أحــد نطاقــات ٧صــورة (مــن اإلحــداثیات المحلیــة لــدول قــارة أســیا، كمــا تبینــه ال

 ,U.T.M. Nahrwan 1967 U.T.M. Zones: 37, 38, 39 ١٩٦٧النهـروان مسـقط 

40 N) ثم النقر على أمر ١٠، كما تبینه الصورة ،(Add.  

لتظهر جمیع معامالت لهذا المسقط في مربع الحوار ذي االسـم (خصـائص اإلرجـاع 

) Applyبعـدها یـتم النقـر علـى زر األمـر ( )،Spatial Reference Propertiesالمكـاني 



مما  رما     

  

   ٢٠١٤) ولمن ا( ) ٢اد (

 

 )٣٥٤ ( 

 

 Create، لتظهـر اسـم المسـقط فـي مربـع الحـوار ذي (OKثم النقر على زر األمر الموافقـة 

New Shape file بــذلك نكــون قــد اتممنــا تعریــف نظــام إحــداثیات الطبقــة، وبعــدها یــتم ،(

م اإلحـداثیات الوطنیـة فقد تم استخدام هذ النظـام مـن ُنظـ استكمال بقیة خطوات إعداد الطبقة.

  ).٢إلخراج خریطة النواحي لقضاء هیت، كما تبینه الخریطة (

 )١الخریطة (

 
خریطة باالعتماد على ، Arc G.I.S. – Arc Info V. 10برنامج بواسطة  المصدر: من عمل الباحث

المدیریة العامة ، الصادرة عن وزارة الموارد المائیة، ٥٠٠,٠٠٠/ ١حافظة األنبار ذات مقیاس الرسم م

 .٢٠٠٧للمساحة، قسم إنتاج الخرائط، الوحدة الرقمیة، بغداد، 



ا    .أ.د  

  

 ُم  طت ااا ُم اا

ات اا     . يا  
  

) ٣٥٥ ( 

 

 .١٩٦٧): اختیار أحد نطاقات مسقط النهروان ١٠الصورة (

 
 .Arc GIS – Arc Info V. 10 برنامج :من عمل الباحث باالعتماد على المصدر:

  

  )٢الخریطة (

 
خریطة باالعتماد على ، Arc G.I.S. – Arc Info V. 10برنامج بواسطة  المصدر: من عمل الباحث

، الصادرة عن وزارة الموارد المائیة، المدیریة العامة ٥٠٠,٠٠٠/  ١محافظة األنبار ذات مقیاس الرسم 

 .٢٠٠٧للمساحة، قسم إنتاج الخرائط، الوحدة الرقمیة، بغداد، 



مما  رما     

  

   ٢٠١٤) ولمن ا( ) ٢اد (

 

 )٣٥٦ ( 

 

 ثانیًا: ُنظم اإلحداثیات الجغرافیة الوطنیة:

  اإلحداثیات الوطنیة الجغرافیة من ثالثة ُنظم، هي:تتألف ُنظم 

 ١٩٧٩اإلحداثیات الجغرافي كربالء نظام  -١

G.C.S._Karbala_1979_Polservice 

بإعـداد طبقـة الحـدود  Arc G.I.S. – Arc info V. 10 یمكـن تطبیقـه فـي برنـامج

المتشـابهة مـع النظـام منعـًا لتكـرار الخطـوات اإلداریة لقضاء یتم ذلك بإتبـاع الخطـوات اآلتیـة: 

السابق سنبدأ بـآخر خطـوة مشـتركة بینهمـا، أمـا الخطـوات السـابقة لهـا هـي نفسـها یـتم تطبیقهـا 

 Browse for Coordinateفـي هـذا النظـام أیضـًا. نختـار مـن مربـع الحـوار ذي االسـم (

System الـــذي یحتـــوي علـــى ملفـــین، همـــا: ُنظـــم اإلحـــداثیات الجغرافیـــة (Geographic 

Coordinate Systems ُنظـــم اإلحـــداثیات التربیعیـــة ،Projected Coordinate 

Systems ثــم النقــر المــزدوج علــى ملــف ُنظــم اإلحــداثیات الجغرافیــة، لتظهــر خمســة عشــر ،

  ).١١ملف، كما تبینه الصورة (

 .Asia): اختیار ملف مساقط دول قارة أسیا ١١الصورة (

 
  .Arc GIS – Arc Info V. 10 برنامج :من عمل الباحث باالعتماد على المصدر:

  

، بــالنقر المــزدوج Asiaیوجــد ضــمن هــذه الملفــات الخمســة عشــر ملــف یحمــل االســم 

علــى هــذا الملــف، تظهــر لنــا مجموعــة مــن اإلحــداثیات المحلیــة لــدول قــارة أســیا، نختــار منهــا 

 _G.C.S._Karbala_1979 بولســــــــیرفیس١٩٧٩اإلحــــــــداثیات الجغرافـــــــي كــــــــربالء نظـــــــام 

Polservice، ) ثــم النقــر علــى أمــر ١٢كمــا تبینــه الصــورة ،(Add لتظهــر جمیــع معــامالت .



ا    .أ.د  

  

 ُم  طت ااا ُم اا

ات اا     . يا  
  

) ٣٥٧ ( 

 

 Spatialلهـــــــذا المســــــــقط فــــــــي مربــــــــع الحـــــــوار ذي االســــــــم (خصــــــــائص اإلرجــــــــاع المكــــــــاني 

Reference Properties) بعـدها یـتم النقـر علـى زر األمـر ،(Apply ثـم النقـر علـى زر (

 Create New Shapeي مربـع الحـوار ذي (، لتظهـر اسـم المسـقط فـOKاألمـر الموافقـة 

file بذلك نكون قد اتممنا تعریف نظام إحداثیات الطبقة، وبعدها یتم استكمال بقیة خطوات ،(

  ).٣إعداد الطبقة، كما تبینه الخریطة (

 بولسیرفیس الجغرافي. ١٩٧٩): اختیار مسقط كربالء ١٢الصورة (

 
  .Arc GIS – Arc Info V. 10 برنامج :من عمل الباحث باالعتماد على المصدر:

 

 :G.C.S._Nahrwan_1967.prj ١٩٦٧نظام اإلحداثیات الجغرافي النهروان  -٢

بإعـداد طبقـة الحـدود  Arc G.I.S. – Arc info V. 10 یمكـن تطبیقـه فـي برنـامج

منعـًا لتكـرار الخطـوات المتشـابهة مـع النظـام اإلداریة لقضاء یتم ذلك بإتبـاع الخطـوات اآلتیـة: 

السابق سنبدأ بـآخر خطـوة مشـتركة بینهمـا، أمـا الخطـوات السـابقة لهـا هـي نفسـها یـتم تطبیقهـا 

، بـالنقر المـزدوج علـى هـذا Asiaفي هذا النظام أیضًا. نختار من ملف الذي یحمل اسم أسیا 

نظــــام قــــارة أســـیا، نختــــار منهــــا الملـــف، تظهــــر لنــــا مجموعـــة مــــن اإلحــــداثیات المحلیـــة لــــدول 

، كمــــا تبینــــه الصــــورة G.C.S._Nahrwan_1967 ١٩٦٧لنهــــروان  اإلحــــداثیات الجغرافــــي

  .Add)، ثم النقر على أمر ١٣(

  

  

  



مما  رما     

  

   ٢٠١٤) ولمن ا( ) ٢اد (

 

 )٣٥٨ ( 

 

 )٣الخریطة (

 
خریطة باالعتماد على ، Arc G.I.S. – Arc Info V. 10برنامج بواسطة  المصدر: من عمل الباحث

، الصادرة عن وزارة الموارد المائیة، المدیریة العامة ٥٠٠,٠٠٠/  ١الرسم محافظة األنبار ذات مقیاس 

 .٢٠٠٧للمساحة، قسم إنتاج الخرائط، الوحدة الرقمیة، بغداد، 
 

  الجغرافي. ١٩٦٧): اختیار مسقط النهروان ١٣الصورة (

 
 .Arc GIS – Arc Info V. 10 برنامج :من عمل الباحث باالعتماد على المصدر:



ا    .أ.د  

  

 ُم  طت ااا ُم اا

ات اا     . يا  
  

) ٣٥٩ ( 

 

یع معامالت لهذا المسقط في مربع الحوار ذي االسـم (خصـائص اإلرجـاع لتظهر جم

) Apply)، بعـدها یـتم النقـر علـى زر األمـر (Spatial Reference Propertiesالمكـاني 

 Create، لتظهـر اسـم المسـقط فـي مربـع الحـوار ذي (OKثم النقر على زر األمر الموافقـة 

New Shape file تعریــف نظــام إحــداثیات الطبقــة، وبعــدها یــتم )، بــذلك نكــون قــد اتممنــا

استكمال بقیة خطوات إعداد الطبقة. فقد تم استخدام هذ النظـام مـن ُنظـم اإلحـداثیات الوطنیـة 

  ).٤إلخراج خریطة (

  )٤الخریطة (

 
خریطة باالعتماد على ، Arc G.I.S. – Arc Info V. 10برنامج بواسطة  المصدر: من عمل الباحث

، الصادرة عن وزارة الموارد المائیة، المدیریة العامة ٥٠٠,٠٠٠/ ١محافظة األنبار ذات مقیاس الرسم 

  . ٢٠٠٧للمساحة، قسم إنتاج الخرائط، الوحدة الرقمیة، بغداد، 



مما  رما     

  

   ٢٠١٤) ولمن ا( ) ٢اد (

 

 )٣٦٠ ( 

 

 :G.C.S._Nahrwan_1934 ١٩٣٤نظام اإلحداثیات الجغرافي النهروان  -٣

بإعـداد طبقـة الحـدود  Arc G.I.S. – Arc info V. 10 یمكـن تطبیقـه فـي برنـامج

منعـًا لتكـرار الخطـوات المتشـابهة مـع النظـام اإلداریة لقضاء یتم ذلك بإتبـاع الخطـوات اآلتیـة: 

السابق سنبدأ بـآخر خطـوة مشـتركة بینهمـا، أمـا الخطـوات السـابقة لهـا هـي نفسـها یـتم تطبیقهـا 

، بـالنقر المـزدوج علـى هـذا Asiaفي هذا النظام أیضًا. نختار من ملف الذي یحمل اسم أسیا 

نظــــام الملـــف، تظهــــر لنــــا مجموعـــة مــــن اإلحــــداثیات المحلیـــة لــــدول قــــارة أســـیا، نختــــار منهــــا 

، كمــــا تبینــــه الصــــورة G.C.S._Nahrwan_1934 ١٩٣٤لنهــــروان  اإلحــــداثیات الجغرافــــي

  .Add)، ثم النقر على أمر ١٤(

 الجغرافي. ١٩٣٤): اختیار مسقط النهروان ١٤الصورة (

 
  .Arc GIS – Arc Info V. 10 برنامج :من عمل الباحث باالعتماد على المصدر:

  

لتظهر جمیع معامالت لهذا المسقط في مربع الحوار ذي االسـم (خصـائص اإلرجـاع 

) Apply)، بعـدها یـتم النقـر علـى زر األمـر (Spatial Reference Propertiesالمكـاني 

 Createلتظهـر اسـم المسـقط فـي مربـع الحـوار ذي (، OKثم النقر على زر األمر الموافقـة 

New Shape file بــذلك نكــون قــد اتممنــا تعریــف نظــام إحــداثیات الطبقــة، وبعــدها یــتم ،(

فقد تم استخدام هذ النظـام مـن ُنظـم اإلحـداثیات الوطنیـة  استكمال بقیة خطوات إعداد الطبقة.

  ).٥إلخراج خریطة (

  

  

  



ا    .أ.د  

  

 ُم  طت ااا ُم اا

ات اا     . يا  
  

) ٣٦١ ( 

 

  )٥الخریطة (

 
خریطة باالعتماد على ، Arc G.I.S. – Arc Info V. 10برنامج بواسطة  الباحثالمصدر: من عمل 

، الصادرة عن وزارة الموارد المائیة، المدیریة العامة ٥٠٠,٠٠٠/ ١محافظة األنبار ذات مقیاس الرسم 

 .٢٠٠٧للمساحة، قسم إنتاج الخرائط، الوحدة الرقمیة، بغداد، 

  

٧-١  م إ ُ  رت ا ت ااإ ُم 

:طا ت ااا  

تختلف ُنظم اإلحداثیات بما تضمنه مـن: المراجـع الجیودیسـیة والمسـاقط بـین مرئیـات 

عــن ُبعــد مقارنــة مــع الخــرائط الطبوغرافیــة المحلیــة. األمــر الــذي أدى إلــى ابتكــار  اإلستشــعار

العدید من المعادالت التي یمكن عـن طریقهـا تحویـل مـن نظـام إحـداثیات آلخـر. إذ تـم دراسـة 

إلـــى المرجـــع الجیودیســـي  W.G.S. 84 ١٩٨٤تحویــل مـــن: المرجـــع الجیودیســي العـــالمي 

كمرجـع جیودیسـي لجمهوریـة العـراق وبـالعكس حسـب  المعتمـد Clark 1880 ١٨٨٠لكالرك 

 ).٥٢ – ٣٥، ص ٢٠٠٦محمد، معادالت ریاضیة تخص كل منهما، (



مما  رما     

  

   ٢٠١٤) ولمن ا( ) ٢اد (

 

 )٣٦٢ ( 

 

أما تحویل نظام إحداثیات مرئیات اإلستشعار عن ُبعد والخرائط من: ُنظم إحداثیات 

، إذ ArcGIS – Arc Info V. 10العالمیة إلى نظام اإلحداثیات الوطنیة باستخدام برنامج 

، كما تبینه الصورة كن تحویل نظام إحداثیات المرئیة ذات نظام اإلحداثیات الجغرافيیم

 .Karbala 1979 Polservice U.T.M ١٩٧٩كربالء ، إلى نظام اإلحداثیات )١٩(

Zone 38 N ؛ لكي تتفق في نظام إحداثیاتها مع نظام إحداثیات الخرائط اإلداریة

والطبوغرافیة التي تم إشارة إلیها سابقًا ومطابقتهما فوق بعضهما البعض اآلخر، فضًال عن 

وحدة قیاسه بالمتر تتفق ووحدات قیاس الخصائص المورفومتریة في القضاء كما تم بیانه 

المعادالت الریاضیة للخصائص المورفومتریة أكثر یسرًا  سابقًا، األمر الذي یجعل تطبیق

وأسهل تعامًال مما لو كانت وحدات القیاس المستخدمة في الدرجة وأجزائها المستخدمة في 

یضطر الباحث إلى إجراء تحویالت للقیاسات نظام اإلحداثیات الجغرافیة؛ عندئذ 

، المتر أو الكیلومترالقیاس ب وحدات القیاس بالدرجات وأجزائها إلى: وحدات المورفومتریة من

  .)٢٠١٢العاني، (

 )١٩(الصورة 

 
باألعتماد على مرئیة  Arc G.I.S. – Arc Info V. 10المصدر: من عمل الباحث بواسطة برنامج 

D.E.M.. 



ا    .أ.د  

  

 ُم  طت ااا ُم اا

ات اا     . يا  
  

) ٣٦٣ ( 

 

 Arcبرنامج صندوق األدوات نظام إحداثیات المرئیة تطبیقیًا عن طریق تم تحویل ی

Toolbox  صندوق أدوات إدارة البیانات یتم منه اختیارData Management Tools ،

، Projections and Transformationsصندوق التحویالت والمساقط ه یتم اختیار ومن

 Projectأمر مسقط شبكة الخالیا بعدها اختیار ، Rasterصندوق شبكة الخالیا ثم اختیار 

Raster یظهر بعدها مربع حوار ذي االسم .Project Raster،  نختار في الشریط األول

، لیقرأ مباشرة مسقطها في نظام إحداثیاتهاالمرئیة المراد تغییر  Input Rasterذي االسم 

، ویتم في الشریط الجدید الشریط الثاني، وفي الشریط الثالث یتم تحدید مكان خزنها واسمها

 .Karbala 1979 Polservice U.T.M ١٩٧٩كربالء  الرابع تحدید نظام اإلحداثیات

Zone 38 N ،األمر اختیار ثم ، كما تم بیانه في الفصل األولOK لتظهر المرئیة .

ولكنها ما زالت ذات نظام اإلحداثیات الجغرافیة ذاته  الجدیدة حسب نظام اإلحداثیات الجدید،

تشغیله من ، ثم Arc Mapإطفاء برنامج ). "في هذه الحالة یتم ١٩الذي یظهر في الصورة (

، كما یبدو ر المرئیة الجدیدة بعد جلبها إلى البرنامج بنظام اإلحداثیات التربیعیةجدید لتظه

  ).٢٠، كما تبینه الصورة ()٢٠١٢العاني، بأن شكلها قد تغیر وأنكمش أیضًا"، (

 )٢٠الصورة (

 
باألعتماد على مرئیة  Arc G.I.S. – Arc Info V. 10المصدر: من عمل الباحث بواسطة برنامج 

D.E.M.. 



مما  رما     

  

   ٢٠١٤) ولمن ا( ) ٢اد (

 

 )٣٦٤ ( 

 

  ات وات: ٨-١

  یمكن تصنیفها على النحو اآلتي:

  االستنتاجات: ١- ٨- ١

  :، هياالستنتاجاتت البحث إلى جملة من توصلفقد 

 تعني، هي قاعدة البیانات الجغرافیة التي تتألف من: مجموعة من الطبقةأوًال: 

المعلومات الجغرافیة الملفات التي یستطیع الحاسوب اإللكتروني بواسطة برنامج ُنظم 

المستخدم في الدراسة التعامل معها مباشرة، والربط بینها بشكل آلي في الوقت نفسه، تمثل 

مستقلة خاصة بنوع  هذه الملفات بما یأتي: ملف الخرائطي، الذي یمثل خریطة موضوعیة

الظواهر التي تظهر توزیعها البنیوي والعالقات الهندسیة التي تربط بینها كما هي  واحد من

كائنة بالواقع الجغرافي بواسطة رموز تأخذ ثالثة أشكال في النظام اإلتجاهي الخطي هي: 

النقطیة والخطیة والمضلعات المساحیة، أو تمثیلها بشكل خلیة بالنظام الخلوي، بالتنسیق مع 

داثیات المستخدم في الدراسة، یتیح البرنامج إمكانیة ربطهما مع ملف قاعدة ملف نظام اإلح

البیانات الوصفیة بواسطة الرقم التعریفي الفرید، والملف األخیر هو المسؤول عن إدارة 

حتى یتسنى الوصول إلى أیة  الملفات السابقة والربط بینها جمیعًا وفتحها في الوقت نفسه،

وسهولة وسرعة كبیرة وما یرتبط بها من الخصائص الوصفیة  معلومة خرائطیة بكل یسر

والحوار والتفاعل المباشر بینها والمستفید منها عن طریق االستفسار، بما یسهل عملیة 

تحلیلها مكانیًا وٕاحصائیًا وطوبولوجیًا بما یسهم في اتخاذ القرارات الصائبة لحل مشاكل من 

وارده وفق منظور التنمیة المستدیمة، عرضها على الواقع الجغرافي أو التخطیط الستثمار م

شاشة الحاسوب اإللكتروني وتنتهي بإخراجها بمخرجات متنوعة على هیئة: خرائط، جداول، 

  تقاریر وأشكال بیانیة.

طلبة الدراسات العلیا الذین ال یجیدون استخدام واستنتجت هذه الدراسة أیضًا، بأن 

تعاد عن استخدامها ضمن عناوین رسائلهم وأطاریحهم ثم ُنظم المعلومات الجغرافیة إلى االب

یلجأون إلى مكاتب وأفراد غیر جغرافیین في األساس لنمذجة خرائطهم وبذلك تم إختزال هذه 

التقنیة العلمیة بنمذجة الخرائط التي أكثرها ال تتوفر فیها شروط الخریطة األساسیة؛ لكونهم 

الكلفة المتمثلة بـ: الجهد والوقت والمال الزائدة  یسیئون إلى أنفسهم وٕالى غیرهم فضًال عن



ا    .أ.د  

  

 ُم  طت ااا ُم اا

ات اا     . يا  
  

) ٣٦٥ ( 

 

على تكالیف دراساتهم، وفي هذه الحالة یمكنهم استخدام برامج أخرى متخصصة في رسم 

  الخرائط وتتمتع بإمكانیات كبیرة جدًا، مثل: أوتوكاد وفوتوشوب وغیرها من البرامج.

 للخریطة فعلیه یتوقف تحدید بالنسبةأن نظام اإلحداثیات ُیعد العمود الفقري  ثانیًا:

مواقع الظواهر والعالقات الهندسیة التي تربط بینها فضًال عن أشكالها وٕاتجاهاتها. إذ تمتلك 

جمهوریة العراق خمسة ُنظم إحداثیات أثنان منها ذات تربیعیان وثالثة األخرى جغرافیة، ولم 

باقة في دراسة ُنظم اإلحداثیات تتطرق إلیها أیة دراسة والدراسة التي قید المناقشة كانت الس

 .Arc G.I.S. – Arc Info Vبرنامج  الوطنیة بل والخطوات التطبیقیة إلستخدامها في

نظام  بل الطبقة في ُنظم المعلومات الجغرافیة ال یمكن القیام بالعملیات التي یتیحها؛ 10

المعلومات الجغرافیة المستخدم في هذه الدراسة ما لم تقوم على أساس نظام اإلحداثیات 

الموحد لجمیع الطبقات؛ لكي یستطیع البرنامج من الربط لیس بین قاعدة المعلومات 

الخرائطیة وقاعدة البیانات الوصفیة في الطبقة فحسب بل إمكانیة الربط بین جمیع الطبقات 

عیة جغرافیة موحدة. فقد اعتمدت الدراسة قید المناقشة على نظام اإلحداثیات التي لها مرج

الوطني وتصحیح نظام إحداثیات المرئیات اإلستشعار عن ُبعد حسب نظام اإلحداثیات 

  الوطني. 

  ات: ٢-٨-١

البحث یقترح البحث جملة من التوصیات التي وصل إلیها في ضوء النتائج التي ت

ید الباحثون الذین یرومون في استخدام التقنیات الحدیثة في دراساتهم مستقبًال من شأنها أن تف

  والمخططون وأصحاب القرار، هي:

، التي تتمثل بـ: الحدیثة في المؤسسات ودوائر الدولةتقنیات التوجه إلى االعتماد على ال أوًال:

عن ُبعد ذات والوضوح المكاني الكبیر، كبدیل  ُنظم المعلومات الجغرافیة ومرئیات اإلستشعار

ناجح وذو جدوى علمیة كبیرة مقارنة مع الطرائق التقلیدیة فضًال عن دراسة مناطق نائیة 

یصعب الوصول إلیها ولم تدرس من قبل؛ من أجل إعداد قواعد البیانات الجغرافیة متكاملة 

آلیًا وقاعدة البیانات الوصفیة المرفقة  في بیاناتها ذات دقة عالیة وموثوقیة كبیرة في نمذجتها

لكل طبقة من طبقاتها تقدم معلومات بأسلوب یتسم بالسهولة والبساطة والسرعة ألصحاب 

القرار من أجل اتخاذ القرارات الصائبة لحل مشاكل من الواقع الجغرافي أو التخطیط 



مما  رما     

  

   ٢٠١٤) ولمن ا( ) ٢اد (

 

 )٣٦٦ ( 

 

الطرائق التقلیدیة وٕانما وهذا ال یعني رفض الستثمار موارده وفق منظور التنمیة المستدیمة. 

 .تكون نظامًا متكامالً تقلیدیة ظم المعلومات الجغرافیة مع الطرائق النُ 

یوصي البحث بتكثیف عدد ساعات تدریس مادة ُنظم المعلومات الجغرافیة في أقسام  ثانیًا:

ادة الجغرافیة مع مادة الخرائط طوال أربعة سنوات الدراسة األولیة موزعة على النحو اآلتي: م

الخرائط التقلیدیة في المرحلة األولى، ومادة الخرائط الموضوعیة في المرحلة الثانیة، أما في 

المرحلة الثالثة یتم تدریس أساسیات ُنظم المعلومات الجغرافیة، وفي المرحلة الرابعة یتم 

تدریس تطبیقات في ُنظم المعلومات الجغرافیة. ولكن یجب تدریس هذه المواد من مختصین 

  یها ولیس یقوم بدریسها أي شخص كونها مواد ثانویة.ف

یوصي البحث الباحثون إلى استخدام ُنظم اإلحداثیات الوطنیة التي تم بیانها في هذا  ثالثًا:

البحث، وتحویل المرجعیة الجغرافیة لمرئیات اإلستشعار عن ُبعد إلیها؛ لكي تتفق مع الخرائط 

المائیة الهیئة العامة للمساحة، ولیس العكس. كما  الطبوغرافیة الصادرة من وزارة الموارد

یوصي البحث الهیئة العامة للمساحة بضرورة إسراعها في إتمام مشروعها بوضع نظام 

؛ مما یسهل تحویل نظام W.G.S. 84إحداثیات الوطني المعدل عن النظام العالمي 

  إلیه.  W.G.S. 84اإلحداثیات العالمي 

التقنیات الحدیثة في جامعة األنبار تكون من مركز خاص ب تأسیسیوصي البحث ب ًا:رابع

وعقد هذه التقنیات على  ةإنتاج وتحدیث الخرائط وتدریب أساتذة الجامعمهامه الرئیسیة: 

 .تقنیاتالمؤتمرات العلمیة بهذه ال

  

  

  

  

  

  

  

  



ا    .أ.د  

  

 ُم  طت ااا ُم اا

ات اا     . يا  
  

) ٣٦٧ ( 

 

اا:  

                                                 

اآللیة للخصائص المورفومتریة ألحواض  البحث مستل من أطروحة الدكتوراه الموسومة بـ: (النمذجة )١(

  األودیة الجافة في قضاء هیت باستخدام التقنیات الحدیثة).

ولكن : هو عملیة دوران األرض حول محورها من الغرب إلى الشرق، تعاقب األرض حول محورها )٢(

تختلف سرعة الدوران على سطح األرض باختالف الموقع بالنسبة لدوائر العرض المختلفة؛ فسرعة دوران 

̊  ٥٠متر بالثانیة عند دائرة عرض  ٣١٢األرض عند نقطة القطب تكون معدومة، في حین تصل إلى 

ومعدل  متر بالثانیة. ٤٦٥شماًال أو جنوبًا، وتبلغ أقصى سرعة لها عند الدائرة االستوائیة إذ تصل إلى 

بتفاوت یزید  ركیلومتر في الدقیقة لتتم دورتها هذه في یوم، یتقاسمه لیل ونها ٢٧.٨سرعة دوران األرض 

وینقص حسب الفصول، بسبب میل محور دوران األرض عن مستوى مدارها حول الشمس بزاویة مقدارها 

) و(الشنقیطي، ٣٣٧، ص ٢٠٠٥العینین،  (لمزید من المعلومات أنظر المصادر اآلتیة: (أبو. ̊ ٢٣ ٣٠َ

  ).٢٣٧، ص ٢٠٠٥) و(متولي، ٢٠٧ – ٢٠٦، ص ٢٠٠٧) و(أحمد، ٩١، ص ٢٠٠٢

فلوال الجاذبیة األرضیة لما تماسكت مكّونات األرض فصارت بشكلها الحالي،  توازن كوكب األرض: )٣(

ولوال دوران األرض حول محورها لما تأثرت بالقوة الطاردة المركزیة فأصبحت شبه كرة، ولوال اختالف كثافة 

الصخور لما اختلف مستوى سطح القشرة األرضیة هذه فغارت كتل القارات والجبال قیعان وارتفعت 

محیطات والبحار، ولوال حركة دائبة في داخل األرض تعوض أي نقص في الكتلة یتعرض له سطحها في ال

أي نقطة من نقاطه بفعل عوامل التعریة (من ریاح ومیاه جاریة وجوفیة وغیرها) لما صلحت األرض 

 للعمران، الذي یستوجب أن یكون وزن العمود الصخري من مركز األرض إلى أي نقطة على سطحها

متساویًا تمامًا، سواء كانت هذه النقطة هي أعلى قمة من قمم الجبال أو أعمق غور من األغوار، ولوال ذلك 

لطردت األوزان الزائدة بفعل القوة الطاردة المركزیة، ولما أمكن لكائن أن یحیا على سطح هذه األرض، وكل 

یدعي المبطلون من المالحدة ذلك یشهد بأن األرض ال یمكن أن تكون قد وجدت بمحض الصدفة كما 

، والمشركین. واألرض بعد ذلك هي جزء من نظام شدید الترابط واإلحكام یعرف باسم المجموعة الشمسیة

  . )٨٢ –٨١، ص ٢٠١٠(النجار، 

، هذا تإذا أفترضنا بأن شكل األرض كروي تمام االستدارة، وله نصف قطر ثابت في جمیع االتجاها )٤(

أرسطو الیوناني وساد هذا الشكل من بعده والسیما بین العلماء، ولكن هذا الشكل الشكل الذي توصل إلیه 

الكروي المنتظم لیس له أطراف، إذ كل نقطة على محیطه تصلح ألن تكون نقطة مرجع تنسب بقیة النقاط 

إلیها. أما شكل األرض البیضوي الحقیقي نتیجة لوجود تسطح أي انبساط عند القطبین، إذ یمكن تحدید 

مركز الشكل المنبسط أو المستوي بسهولة ونقطة المركز التي تم تحدیدهما في منطقة القطبین هما نقطتا 

األرض حول نفسها من الغرب إلى الشرق كما هو حال الطائفین حول تعاقب  طبین، وهما نقطتین محورقال

األرض. بل حدد القرآن الكریم قرب  َأْطَرافِ الكعبة المشرفة وهي سنة اهللا في الكون. وهاتان النقطتان تمثالن 

نقطتا القطبان إلى مركز األرض بدقة متناهیة قبل العلماء األمریكان بعدة قرون. وبالتالي أتخذ العلماء نقطة 
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القطب الشمالي كنقطة مرجع أساسیة تنسب جمیع النقاط إلیها. وبناًء على ذلك یتم تحدید ورسم اتجاه 

   الشمال الجغرافي على الخریطة.

، ولفظ الحقیقيتعني جعلها كالدحّیة أي كالبیضة، وهذا یطابق شكل األرض  َدَحاَها: إذ أن معنى َدَحاَها )٥(

هي اللفظ الوحید الذي یعني االنبساط ظاهرًا والتكوین حقیقیة. وتظهر في  َدَحاَهادحا تعني أیضًا بسط و 

القرآن الكریم إشارة إلى األرض بالدحّیة أو ما یشبه البیضة، ولم ُتشر إلى الشكل الكروي، والسبب في ذلك 

   .)٤٨، ص ٢٠٠٩الجواري، ، (هو أن األرض لیست كاملة االستدارة تماماً 

 البیانات، وكلمة بیان في اللغة العربیة یقابلها في اللغة اإلنجلیزیة كلمة هي مفرد كلمة بیان:  )٦(

Datum١٦، (لمزید من المعلومات أنظر المصدر: براون وزمیله، ص بمعنى حقیقة.(  

وموقع الظواهر  یستخدم هذا المصطلح في األوساط العلمیة بمعنى تحدید شكل وأبعاد األرض

، سواء كان كرویًا أم بیضویًا؛ دون التمییز علیه بالنسبة لمركز كتلة األرض مع میاهها وغالفها الجوي

 بینهما.

 ظواهر الجغرافیة والعالقات الهندسیة التي تربط بینهاتعبیر فني هندسي یقصد به نقل ال: هو اإلسقاط )٧(

مع المحافظة على العالقات الصحیحة بین ورقة الخریطة المستویة إلى  الریاضي المنتظم من سطح األرض

     .)٢ص  ،١٩٨٢، نقوال، (مواقع النقاط ودقة المسافات وصحة الزوایا وشكل المنطقة

یجد القارئ في كتب علم الخرائط مصطلحات متضادة أحیانًا حتى في الكتاب الواحد، مثل: أقواس  )٨(

الطول خطوط الطول ودوائر العرض وخطوط العرض. مما تسبب اإلرباك والسیما لطلبة الدراسات األولیة، 

قواس الطول ومن أجل التفریق بین هذه المصطلحات وعدم الخلط بینها، یرى الباحث استخدام مصطلح أ

Longitude  عندما نتحدث عن الظواهر الجغرافیة على األرض أو الخرائط ذات نظام اإلحداثیات

عندما نتحدث عن الظواهر الجغرافیة على الخریطة  Meridianالجغرافیة، ویستخدم مصطلح خطوط الطول 

وخطوط  Latitude ذات نظام اإلحداثیات التربیعیة. وینطبق الحال نفسه على مصطلحي دوائر العرض

  . والتي سیتم أن شاء اهللا تعالى اعتمادها في هذه الدراسة.Parallelالعرض 

في مستوى دائرة االستواء ورأسها الزاویة األفقیة الُمقاسة قیمة هو ، قوس الطولإذ یعني مصطلح 

الضلع اآلخر یمر في قوس جرینتش و ضلعها األساسي یمر في قوس طول الرئیسي مركز األرض و عند 

ویعرف  .)١٥، ص ١٩٨٧الرشید، ، (المكان المطلوب شرقًا أو غربًا بالدرجات والدقائق والثوانيطول 

). ١٦ص  ،١٩٨٢، ، (نقوالالمكان المطلوبقوس جرینتش و عند أحد القطبین بین قوس هو الزاویة  أیضًا:

أنصاف دوائر عظمى تلتقي في نقطتي القطبین  هي). فأقواس الطول، λویرمز له بالرمز الالتیني (المدا 

الشمالي والجنوبي، وأكبر اتساع لها عند دائرة االستواء ویقل اتساعها بالتوجه نحو القطبین، ویبدأ ترقیمها 

لیشكال معًا دائرة عظمى ْ ١٨٠من قوس طول جرینتش، والقوس المكمل له من جهة األرض الثانیة قوس 

قوس طول إلى الشرق من قوس طول جرینتش، ومثلها إلى ْ ١٨٠ذ تقع تمثل محیط األرض القطبي، إ
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الطول واآلخر أكبر عند دائرة االستواء وتقل عند دوائر العرض باتجاه  قوسوتكون المسافة بین . غربه

  القطبین حیث تلتقي عند القطبین. 

س من أقواس في مستوى قو الزاویة الرأسیة الُمقاسة قیمة هو یعني،  دائرة العرضأما مصطلح 

ضلعها األساسي في مستوى دائرة االستواء والضلع اآلخر یمر في دائرة مركز األرض و الطول ورأسها عند 

ویرمز له  .)١٥، ص ١٩٨٧الرشید، ، (المطلوب شماًال أو جنوبًا بالدرجات والدقائق والثوانيعرض المكان 

صغرى كاملة متوازیة تحیط باألرض،  فدوائر العرض، هي مجموعة من دوائر ).φبالرمز الالتیني (فاي 

، فأكبرها دائرة في محیطهاوتتفاوت  ویبدأ ترقیمها من دائرة االستواء التي تنصف طول المحور بین القطبین،

ین الشمالي وأصغرها النقطة التي تمثل القطباالستواء ویصغر محیط هذه الدوائر كلما اتجهنا نحو القطبین 

      عرض إلى الشمال من دائرة االستواء، ومثلها إلى جنوبه. دائرة  ٩٠ْوالجنوبي، إذ تقع 

معناها  Topos: هي كلمة یونانیة مركبة من مقطعین هما: طبو Topographyلفظ طبوغرافیة  )٩(

ومعناها وصف تفصیلي، ولهذا فالطبوغرافیة هي وصف تفصیلي  Graphمكان، والمقطع الثاني جراف 

  .)٨٥ص ، ١٩٧٥، بتنام، (الطبیعیة والبشریةإلقلیم أو مكان من حیث ظواهره 

كما یتضح من معنى الطبوغرافیة تعني الخرائط الطبوغرافیة: هي الخرائط التي تصور منطقة 

وال یقل عن  ٥٠٠.٠٠٠:  ١ – ٢٥.٠٠٠:  ١محدودة من سطح األرض بمقیاس كبیر یتراوح مقیاسها بین 

ذلك، وكلما كبر مقیاس الرسم أمكن من توضیح الظواهر الطبیعیة والبشریة بمقیاس صحیح والتفاصیل 

  .)٧ – ٦، ص ١٩٩٩حماد، المناسبة لمقیاسها، وتعتمد في صناعتها على عملیات المساحة الدقیقة، (
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  :ادر

  أوًال: المصادر باللغة العربیة:

 القرآن الكریم.  -أ 

 الكتب:   -ب 

، أصول الجیومورفولوجیا دراسة األشكال التضاریسیة لسطح ١٩٩٥أبو العینین، حسن سید أحمد،  - ١

    ، اإلسكندریة، مؤسسة الثقافة الجامعیة. ٣األرض، ط 

، بیروت، دار النهضة ١، الجغرافیة العملیة ومبادئ الخرائط، ط ١٩٩٨أبو راضي، فتحي عبد العزیز،  - ٢

  للطباعة والنشر.العربیة 

، موسوعة اإلعجاز العلمي في القرآن الكریم والسنة المطهرة، دمشق، دار ٢٠٠٧أحمد، یوسف الحاج،  - ٣

  ابن حجر.

  علم الخرائط نشأته وتطوره ومبادئه، الموصل، دار الكتب للطباعة والنشر. ،١٩٨٩ سود، فالح شاكر،أ - ٤

ي القرن العشرین دراسة لتقدمها وأسالیبها الجغرافیا علم عملي، الجغرافیة ف ،١٩٧٥ ،د. ف.، بتنام - ٥

، تحریر: جریفث تیلور، ترجمة: محمد السید غالب ومحمد مرسي أبو اللیل، ٢وأهدافها واتجاهاتها، ج 

القاهرة، المكتبة العربیة تصدرها المجلس األعلى لرعایة الفنون واآلداب والعلوم االجتماعیة باالشتراك مع 

 تاب.الهیئة المصریة العامة للك

  ، مناهج البحث العلمي، القاهرة، دار النهضة العربیة.١٩٦٣بدوي، عبد الرحمن،  - ٦

، التعامل مع اإلحصاء كل ما تحتاج إلى معرفته، ترجمة: ٢٠١٠براون، ریفا بیرمان ومارك ساوندرز،  - ٧

 ، القاهرة، مجموعة النیل العربیة.١نهى بهمن، ط 

إلعجاز الجغرافي في القرآن بین الحضارات القدیمة والعلم ، ا٢٠٠٩الجواري، رائد راكان قاسم عبد اهللا،  - ٨

  الحدیث دراسة مقارنة في الفكر الجغرافي، الموصل، دار ابن االثیر للطباعة والنشر.

، بیروت، ٢، معجم المصطلحات الجغرافیة، ترجمة: حمد الطفیلي وهیثم اللمع، ط ٢٠٠٢جورج، بیار،  - ٩

  توزیع.    المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر وال

 ، قراءة وٕاستخدام الخرائط الطبوغرافیة، قطر، مطابع الرایة.١٩٩٩حماد، محمد قاسم،  -١٠

، مدخل إلى جیودیزیا األقمار االصطناعیة ونظام التوضع العالمي، ١٩٩٧حموي، هیثم نوري،  -١١

  النمسا، فیینا.

مملكة العربیة مدخل إلى الخرائط الرقمیة، كتاب إلكتروني، ال أ، – ٢٠١٢ ،جمعة محمد، داود -١٢

  .السعودیة، مكة المكرمة

  دلیل الربان، الكویت، مطابع القبس التجاریة. ،١٩٨٧ الرشید، أحمد محمد، -١٣

  ، كتاب اإللكتروني.١، نظم المعلومات الجغرافیة من البدایة، ط ٢٠٠٧الشمري، أحمد صالح،  -١٤
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القرآنیة والكونیة قدرة اهللا تتجلى ، معرفة اهللا دالئل الحقائق ٢٠٠٢الشنقیطي، المرابط بن محمد لخدیم،  -١٥

 ، دمشق، دار وحي القلم.١في مخلوقاته، ط 

  ، عمان، دار الفكر للطباعة والنشر.  ١مبادئ علم الخرائط، ط  ،١٩٩٩ صقر، زین العابدین علي، -١٦

 –، أساسیات منظومة تحدید الموقع العالمي، الموصل، جامعة الموصل ٢٠٠٧علي، صباح حسین،  -١٧

  نائي.مركز التحسس ال

الجیولوجیا الطبیعیة  ،١٩٨٥ العمري، فاروق صنع اهللا وجاسم علي الجاسم وسمیر احمد عوض، -١٨

  ، مطبعة جامعة الموصل.نینوىوالتاریخیة، 

  نوار.أالخرائط العامة والتقنیة الحدیثة، دمشق، دار  ،١٩٩٧ عید، صفیة جابر، -١٩

، ١الكریم والسنة النبویة، ط  ، الموسوعة الذهبیة في إعجاز القرآن٢٠٠٥متولي، أحمد مصطفى،  -٢٠

  القاهرة، دار ابن الجوزي.

  مبادئ علم الخرائط، دمشق.  ،١٩٧٤ محلي، ساطع، -٢١

  مبادئ علم الخرائط، بغداد، مطبعة األدیب. ،١٩٨٢ المصرف، هاشم محمد یحیى، -٢٢

  ، الجغرافیة العملیة والخرائط، القاهرة، دار المعرفة الجامعیة.٢٠٠٠مصطفى، أحمد أحمد،  -٢٣

، ٢، من آیات اإلعجاز العلمي األرض في القرآن الكریم، ط ٢٠٠٦ر، زغلول راغب محمد، النجا -٢٤

  بیروت، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع.

، ١، اإلنسان والكون في العلوم المكتسبة وفي اإلسالم، ط ٢٠١٠النجار، زغلول راغب محمد،  -٢٥

  بیروت، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع.

، الجیومورفولوجي، بغداد، مطبعة جامعة ١٩٨٩عدنان باقر ومهدي محمد علي الصحاف،  النقاش، -٢٦

    بغداد. 

  .االسكندریة، منشأة المعارف، مساقط الخرائط ،١٩٨٢ ،إبراهیم، نقوال -٢٧

یوسف، محمد فرید، بدون تاریخ، المساحة الطبوغرافیة والجیودیسیا، سلسلة المساحة الهندسیة، العدد  -٢٨

  الراتب الجامعیة.، بیروت، دار ٤

 األطاریح والرسائل الجامعیة:  -ج 

مشكالت تمثیل التضاریس لمنطقة رواندوز باستخدام  ،٢٠٠٣ ،كاك حمد، عبد الكریم هاوتا عبد اهللاأ -٢٩

 –(غ، م)، جامعة صالح الدین  ،المرئیات الفضائیة وبرامجیات نظم المعلومات الجغرافیة، رسالة ماجستیر

  أربیل، كلیة اآلداب.

لمحافظة نینوى، رسالة دبلوم عالي، (غ،  UTM، مشكالت تشبیك خرائط ٢٠٠٩محمد، سیف صالح،  -٣٠

  م)، جامعة الموصل، كلیة التربیة.

، مشكالت مطابقة المرئیات الفضائیة مع الخرائط الطبوغرافیة، ٢٠٠٦محمد، لیث حسن عمر،  -٣١

  أطروحة دكتوراه، (غ، م)، جامعة الموصل، كلیة التربیة.



مما  رما     

  

   ٢٠١٤) ولمن ا( ) ٢اد (

 

 )٣٧٢ ( 

 

                                                                                                                                      

 :والدوریاتالبحوث  -د 

دور علم الفلك في علم الشبكات الجیودیزیة، مجلة المقیاس، العدد  ،١٩٩٨ ،یوسف الجعافرة، بهجت -٣٢

  ، عمان، المركز الجغرافي الملكي األردني.٨

، خریطة أم خارطة دراسة كارتوغرافیة نظریة، ٢٠٠٩الجابري، علي خلیل خلف غضا، كانون األول  -٣٣

  ، جامعة األنبار، كلیة التربیة للعلوم اإلنسانیة.    ٤، العدد ٤انیة، المجلد مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلنس

، معالجة ٢٠٠٩الراوي، عبد الناصر صبري شاهر وعلي خلیل خلف غضا الجابري، حزیران  -٣٤

)، مجلة جامعة األنبار للعلوم مدینة هیتبین النظریة والتطبیق الحالة الدراسیة ( خرائطالالتشویش في تسقیط 

      ، جامعة األنبار، كلیة التربیة للعلوم اإلنسانیة.٢، العدد ٤سانیة، المجلد اإلن

 :المقابالت الشخصیة  -ه 

عریان، حمید جلوب، وزارة الموارد المائیة، الهیئة العامة للمساحة العراقیة، رئیس قسم المسوحات  -٣٥

 .٢٠١٣/  ٥/  ١٥الحقلیة، بتاریخ 

، وزارة الموارد المائیة، الهیئة العامة للمساحة العراقیة، رئیس قسم موسیس، موسیس مناسكان -٣٦

 .٢٠١٣/  ٥/  ١٥المسوحات الدقیقة، بتاریخ 

 المحاضرات:  -و 

، جامعة تكریت، .ARCG.I.S، محاضرات في تعلم برنامج ٢٠١٢العاني، رقیة أحمد محمد أمین،  -٣٧

  كلیة اآلداب، قسم الجغرافیة.

 الشبكة الدولیة للمعلومات:  -ز 

جمهوریة العراق، وزارة الموارد المائیة، المدیریة العامة للمساحة، الشبكة الدولیة للمعلومات، رابط  -٣٨

  الموقع هو:

http://www.mowr.gov.iq/gcs/nashat.php 

  ة للمعلومات، رابط الموقع هو:  اإلستشعار عن ُبعد مُنظم المعلومات الجغرافیة، الشبكة الدولی -٣٩

http://www.gors-sy.net/Remote-Sensing-and-GIS/main.asp 

  ثانیًا: المصادر باللغات األجنبیة:

40- Campbell, John, 1998, "Map Use & Analysis", 3 ed., McGraw Hill, New 

York. 

 

  

 


