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التوثيل اخلرائطي الستعواالت االرض احلضرية يف شقق اخلضراء 
 (GIS)باستخذام نظن ادلعلوهات اجلغرافية

 رؤى رعذ حموود الباحثة                     ا.م.د. خالذ امحذ عيذاى احلذيذي    
للعلوم كلية الرتبية -ادلوصلجاهعة  االساسية         الرتبيةكلية -ادلوصلجاهعة 

 االنسانية 
 صدلستخلا

تعج نغؼ السعمؾمات الجغخافية إحجى أىؼ الؾسائل الحجيثة لمتعامل مع البيانات وتؾفيخ          
عجة طخؽ لتسثيميا خخائظيًا وبيانيًا, وتتسيد استعساالت األرض الحزخية في شقق الخزخاء 

( لترشيف استعساالت (Andersonبالتشؾع والتجاخل وتؼ االعتساد عمى ترشيف انجرسؾف 
ا, وذلػ لفيؼ التخكيب الجاخمي والكيفية التي استخجمت بيا ارض مشظقة الجراسة االرض فيي

 لألغخاض الؾعيفية.
تؼ إنذاء خخائط تسثل تؾزيع االستعساالت وإنذاء ججاوؿ تحتؾي عمى معمؾمات عؽ         

كل استعساؿ واستخجاـ قاعجة البيانات الججولية في تختيب البيانات, وتظمبت الجراسة الكياـ 
 بالجراسة السيجانية لجسع البيانات عؽ مشظقة الجراسة.

وكحلػ إنذاء أشكاؿ بيانية تبيؽ مداحة كل استعساؿ وندبتو السئؾية بالشدبة          
لالستعساالت األخخى وإف مذخوع الخزخاء كأي مذخوع سكشي إذ إف االستعساؿ الدكشي 

 ت األخخى. يذكل اكبخ ندبة استعساؿ لألرض وتشجرج بعجه االستعساال
 في عسمية التسثيل, وعمى بخنامج ArcMapوتؼ االعتساد عمى البخنامج        

 Arc Catalog في عسمية انذاء اؿ Shape file  وعمى بخنامج ,Excel   في عسمية رسؼ
 االشكاؿ وحداب ندب السداحات.

 الكلطات الطفتاحية: التطثيل الخرائطي, استعطاالت االرض, نظم الطعلومات 
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Abstract 
The geographic information system considers one of the most 

modern methods to treat with data and provide many method to 
represent it on map and data, the urban land usage in Al-Khardraa 
apartments   is characterized by variations and interference, the 
Anderson classification has been used to understand  the interference 
composition and the possibility by which this land has used for 
functional  purposes . 

 The maps that represent the usage distributions  has set 
with  charts contained information for each use and use the scheduled 
data base in data order, the study requests to make a field study to 
collect the data about the study area. 

Also the make figures illustrate the measure of each use and its 
percentage regarding to other uses, al-Khadraa project like any other 
household  project , whereas the usage of housing usage forms the 
larger usage of land use and entitled with many usages. 

         Arc Map program is used for representation, and ArC 
Cataloge to create Shape file, and Excel program to  draw figures  
and account area Proportion. 
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 الطقدمة
إف لمتسثيل الخخائظي دورًا ميسًا في تسثيل بيانات استعساالت األرض السختمفة, وفقًا لسا       

تحتؾيو مؽ استعساالت متعجدة مسا يعظي فّعالية في إيزاح تؾزيعيا عمى الدظح الجغخافي, 
 وبالتالي فيؼ مالية ذلػ التؾزيع وارتباطاتو الستشؾعة.

الجغخافية ال تقف عشج حج التسثيل الخخائظي لمتؾزيعات  ولعل امكانيات نغؼ السعمؾمات      
البذخية في خخائط استعساالت األرض الحزخية, بل تعظيشا أنسؾذجًا لعسمية التسثيل التي يسكؽ 
استخجاميا في تسثيل السعظيات األخخى السساثمة عمى سظح الخخيظة بأستخجاـ الخمؾز 

 شية سيمة الفيؼ واإلدراؾ.السشاسبة لعسمية التسثيل السبشية عمى أسذ تق
 مشكلة الدراسة 

تكسؽ مذكمة البحث في إيجاد تسثيل بياني يؾضح أمكانية اإلدراؾ الخخائظي الستعساالت      
  األرض السؾزعة عمى سظح الخخيظة الحزخية. 

 مبررات الدراسة 
األرض تشظمق مبخرات الجراسة مؽ خالؿ أىسية مؾضؾع التسثيل الخخائظي الستعساالت       

 الستشؾعة السيسا استعساالت األرض الحزخية في دراسة السجف. 
 هدف الدراسة  

ييجؼ البحث في إعجاد خخائط التسثيالت الخخائظية الستعساالت األرض الحزخية لذقق  
الخزخاء في مجيشة السؾصل أنسؾذجًا باإلمكاف تظبيقو في دراسات مساثمة واستيعاب خخائط 

ستعساالت األرض الحزخية في أية مشظقة اخخى مؽ خالؿ استخجاـ التسثيالت الخخائظية ال
 إحجى تقانات نغؼ السعمؾمات الجغخافية في إعجاد مثل تمػ الخخائط.

 فرضية الدراسة
  -تشظمق فخضية الجراسة مؽ خالؿ :

إف لمتسثيل الخخائظي أىسية في إيجاد رمؾز مجركة خخائظيًا الستعساالت األرض  -1
 الحزخية. 

إف إلتداع الدظح الخخائظي الحزخي عالقة بيؽ نؾع التسثيل البياني السدتخجـ  -2
 وتعجد استعساالت األرض الحزخية السختمفة. 
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 مظهجية الدراسة 
تؼ استخجاـ السشيج االستقخائي في جسع البيانات السيجانية والخخائط واستقخاء التؾزيعات      

دئيات بمؾغًا إلى العسؾميات مؽ خالؿ اقتفاء الحزخية الستعساالت األرض أبتجاءًا مؽ الج
 في التسثيل الخخائظي.    Arc GISخظؾات االتجاه التظبيقي باستخجاـ بخنامج 

  موقع مظطقة الدراسة
تقع شقق الخزخاء جغخافيًا في الجانب األيدخ مؽ مجيشة السؾصل وتبعج عؽ مخكد        
واإلخاء ومؽ جية الجشؾب شارع أربيل كؼ, ويحجىا مؽ جية الذساؿ حي البكخ 12السجيشة 

الحي يفرل بيشيا وبيؽ حي القجس ومؽ جية الذخؽ مشظقة التمفديؾف ومؽ جية الغخب حي 
 عجف. 

شخقًا مع دائخة العخض  36,21أما السؾقع الفمكي إذ تقع مشظقة الجراسة عشج تقاطع خط الظؾؿ 
 شسااًل. 43,13

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية

 

 ( 1مج  3العدد )

 2019( كانون االول)

 

 

  (92(  
 

 

 مظطقة الدراسةموقع (1خارطة رقم )      
 
 

                                                                         

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-1977الخخائظي لمتؾسع السداحي في مجيشة السؾصل لمفتخة مؽ )السرجر:عمي احسج دمحم الجبؾري, التسثيل 
   3, ص2911العالي, غيخ مشذؾرة, (,جامعة السؾصل, كمية التخبية,  رسالة الجبمـؾ 2997



ا.م.د. خالد امحد عيدان                        

 الباحثة  رؤى رعد حممود
 

التمثيل اخلرائطي الدتعماالت االرض 

 احلضرية
 

)93 ) 
 

 

 اإلسظاد الجغرافي:  1-1
يعظي احجاثيات لمرؾرة وإف  فإنو Skinner عشج إدخاؿ الخارطة إلى الحاسؾب        

ال يعخؼ السشظقة الجغخافية, ويجب أف يتؼ تعخيف البخنامج بحجود السشظقة  Arc Mapبخنامج 
الجغخافية الحكيقة, وعشج استخجاـ عسمية اإلسشاد الجغخافي لسشظقة ما البج مؽ اتباع خظؾات 
عجة تعج ضخورية في جعل الخخيظة األساسية تأخح مؾقعيا الرحيح ضسؽ نغاـ األحجاثيات 

 Projection coordinateتؼ اسشاد مشظقة الجراسة جغخافيًا بشغاـ  )الجغخافية السدتخجـ, وقج 
System  واختيارUTM   واختيارWGS1984   واختيارZone WGS1984 N38 .

  -مؽ خالؿ الخظؾات اآلتية : Arc Map 9.3بأستخجاـ بخنامج 

ومؽ  Add Data عؽ طخيق رز  Arc Mapإدخاؿ الخارطة الى بخنامج  -1
خاللو يغيخ مخبع حؾار نفتح السدتشج الحي تؼ حفظ الخارطة فيو, ونزغط عمى 

Add  وسؾؼ تغيخ الخارطة في حيد العسل في البخنامج وسؾؼ يغيخ اسؼ الخارطة
 كظبقة Layerفي حيد 

يجب أف يكؾف شخيط األدوات الخاص باإلرجاع نذظًا في شاشة البخنامج, وذلػ مؽ  -2
أي مكاف عمى شاشة البخنامج, وسؾؼ تغيخ قائسة فييا خالؿ ضغط كمػ يسيؽ عمى 

نزغط بالساوس لتفعيمو Georeferencing جسيع شخائط أداوت البخنامج نختار 
 فيغيخ شخيط األدوات عمى الذاشة 

نقاط عمى األقل عمى الرؾرة وقبل البجء في تحجيج نقظة اإلرجاع  4يجب تحجيج   -3

لتكبيخ الجدء العمؾي عمى اليدار مؽ صؾرة  األولى ندتخجـ ايقؾنة التكبيخ
 الخارطة

 في شخيط أدوات اإلرجاع نختار ايقؾنة )إضافة نقظة تحكؼ  -4
لتحجيج مؾقع نقظة اإلرجاع عمى الرؾرة, ونالحظ أف مؤشخ الساوس قج تغيخ شكمو 
اآلف ليربح مثل عالمة + حتى يديل عمى السدتخجـ تحجيج مؾقع نقظة اإلرجاع 

ـ الساوس األيدخ ثؼ نزغط عمى الساوس االيسؽ فتغيخ نافحة بيا أمخ بجقة, بأستخجا
Input X and Y  إلدخاؿ قيؼ اإلحجاثييؽX,Y  الحكيقيؽ ليحه الشقظة, ونزع كل
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ودائخة  Xقيسة في خانتيا, وفي االحجاثيات الجغخافية يكؾف خط الظؾؿ ىؾ السحؾر 
  Okبعجىا نزغط عمى  Y  العخض ىؾ السحؾر 

يتؼ تشفيحىا في جسيع زوايا الخارطة, وبعج ذلػ نقؾـ بالزغط عمى  نفذ الخظؾات -5
فدؾؼ نجج اربع عالمات زائج حسخاء في   Full Extentايقؾنة االمتجاد الكمي 

مؾاقع االرجاع الجغخافي االربعة مؾزعيؽ عمى اركاف الرؾرة, كسا ىؾ مظمؾب حت 
 تربح عسمية االرجاع جيجة

في   View Link Table  اآلف يجب حفظ الخظؾات الدابقة بأستخجاـ ايقؾنة  -6
شخيط ادوات اإلرجاع الجغخافي عشج الزغط عمى ىحه االيقؾنة تفتح لشا نافحة ججوؿ 
يتؼ حفظ الججوؿ, ونحجد مكاف واسؼ السمف ويفزل اف يحفظ في نفذ السكاف الحي 

 Saveليو ثؼ نزغط عمى يتؼ فيو حفظ الرؾرة االصمية لديؾلة الؾصؾؿ ا
أف  Arc Mapأما اآلف فأردت أف اجعل الرؾرة مخجعًا جغخافيًا ويدتظيع بخنامج  -7

السؾجؾدة في شخيط  Rectifyيعخؼ مؾقعيا الجغخافي الرحيح, فأنشا ندتخجـ امخ 

نزغط عمييا وفي الشافحة التي تغيخ نختار اسؼ  االرجاع الجغخافي 
  Saveثؼ نزغط عمى  TIFFنختار Normal لمرؾرة السخجعة جغخافيًا وبخانة

 :إعداد قاعدة البيانات  1-2
يزؼ بيانات  data collectionقاعجة البيانات ىي عبارة عؽ مجسع لمسعمؾمات 

متشؾعة عؽ عاىخات مختمفة وكحلػ عؽ العالقة فيسا بيشيا, وىي تختمف باختالؼ نؾعية 
لبيانات في نغؼ السعمؾمات ىي ا قاعجة .(1)عمييا السعمؾماتالتي تجسع  mediaالؾسيمة 

أو  Columnsبسثابة القمب مشيا وىي عبارة عؽ مجسؾعة مؽ الججاوؿ السكؾنة مؽ األعسجة 
Fields  وصفؾؼRecords أوRows واف لقاعجة (2)تسثل السعمؾمات السخدونة في القاعجة.

 البيانات انؾاع حدب تختيب البيانات فييا
 ( Hierarchical Modelأ. التصطيم الهرمي )
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اف قؾاعج البيانات يتؼ تختيب البيانات فييا حدب درجة أىسيتيا وىحه البشية تذبو 
الذكل اليخمي, إذ إف السدتؾى األوؿ يكؾف االساس واألكثخ اىسية ثؼ السدتؾى الثاني ثؼ 

 السدتؾى الثالث. 
 ( Network Modelب. التصطيم الشبكي )

الذبكي فيسا بيؽ السعمؾمات إلعظاء نتائج متكاممة عمى  يتحقق في ىحا الشؾع التخابط
 شكل شبكة, وتتظمب ىحه العسمية الكثيخ مؽ الجيج والخبخة واالستخجاـ السكثف. 

 ( Relational Databasesج. التصطيم الجدولي )
يعتسج ىحا الترسيؼ عمى تختيب البيانات ضسؽ ججاوؿ وتكؾف عبارة عؽ مجسؾعة مؽ  

. (3)الرفؾؼ واألعسجة ويتؼ تخديؽ البيانات فييا وتزؼ كافة البيانات الخاصة بأحج العشاصخ
ولقج تؼ استخجاـ في الجراسة ىحا الشؾع مؽ قاعجة البيانات, وذلػ لؾضع البيانات فييا واالعتساد 

لكل نؾع مؽ انؾاع الذقق,  Shape fileالجراسة ففي االستعساؿ الدكشي تؼ إنذاء عمييا في 
يتؼ  Shape fileوتؼ ذلػ عمى اساس االختالؼ في الذكل وعجد الظؾابق واثشاء الخسؼ في 

ادخاؿ معمؾمات عؽ ما يتؼ رسسو في ججوؿ, وكحلػ باإلمكاف إضافة حقؾؿ ولقج تؼ اضافة 
حة ما يتؼ رسسو في الخارطة, وذلػ مؽ خالؿ ضغط كمػ يسيؽ حقل لمسداحة ليتؼ ادخاؿ مدا

 openسؾؼ تغيخ قائسة نختار مشيا Layerالسؾجؾد في حيد   Shape file عمى طبقة
Attribute Table 1الحظ الذكل  وسؾؼ يغيخ مخبع حؾار فيو ججوؿ  

 (1الذكل )
 

 
 
 
 

 Addالسؾجؾدة في مخبع الحؾار سؾؼ تغيخ قائسة نختار مشيا  Optionsومؽ 
Field  سؾؼ يغيخ مخبع حؾار اسسوAdd Field  مؽ خانةName  نكتب اسؼ الحقل ومؽ



 جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية

 

 ( 1مج  3العدد )

 2019( كانون االول)

 

 

  (96(  
 

 

نختار نؾع البيانات التي سؾؼ يتؼ إدخاليا الى الحقل سؾاء أكانت ارقاـ أو  Typeخانة 
 2الحظ الذكل   Double نرؾص فشحؽ في ىحا الحقل سؾؼ يتؼ ادخاؿ ارقاـ فشختار

 (2الذكل )
 
 

 
 

وسؾؼ يغيخ الحقل ولكشو ال يحتؾي عمى ارقاـ أي ندب مداحة  Okونزغط عمى 
الخمؾز التي يتؼ رسسيا في الخارطة وسؾؼ نزغط كمػ يسيؽ عمى اسؼ الحقل وتغيخ قائسة 

 Calculateوسؾؼ يغيخ مخبع حؾار اسسو  Calculate Geometryنختار مشيا
Geometry ختار مشو نYes وسؾؼ يغيخ مخبع حؾار ايزا اسسو Calculate 
Geometry نختار مشوOk سؾؼ تغيخ ندب مداحة كل Polygon  تؼ رسسو داخل الظبقة 
 . 3الحظ الذكل 

 (3الذكل )
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أما مجسؾع مداحة ما تؼ رسسو في الظبقة فيتؼ حدابو مؽ خالؿ ضغط كمػ يسيؽ تغيخ 
 4الحظ الذكل  Statisticsقائسة نختار مشيا 

 (4الذكل )
 
 
 
 
 
 

ويتؼ االعتساد  Shape fileواسؼ طبقة اؿ of    Statisticsوسؾؼ يغيخ مخبع حؾار 
 5الحظ الذكل ىؾ مجسؾع مداحة ما تؼ رسسو  Sumعمى الخقؼ الحي في خانو 

 
 (5الذكل )

 
 
 
 
 
 

 
ولقج تؼ اتباع نفذ الخظؾات ونفذ الحقؾؿ في جسيع خخائط استعساالت االرض 
ماعجا قاعجة البيانات لمخجمات السؾجؾدة في السذخوع فتزسشت حقل اضافي يحسل اسؼ نؾع 

 6الحظ الذكلألنو سؾؼ يتؼ ادخاؿ نرؾص فيو  Textاالستعساؿ وىحا الحقل ىؾ مؽ نؾع 
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 (6الذكل )
 
 
 
 
 

 
 
 :ئط استعطاالت األرض لشقق الخضراءتطثيل خرا 1-3

تسثيل البيانات في نغؼ السعمؾمات الجغخافية يتؼ مؽ خالؿ نسؾذجيؽ ىسا الشسؾذج 
الذبكي وتسثل البيانات في ىحا الشسؾذج مؽ خالؿ تقديؼ الفخاغ الى شبكة مؽ االعسجة 

(, Pixelوالرفؾؼ بحيث يتقاطع كل عسؾد مع صف في مداحة مخبعة يظمق عمييا بكدل )
ويذكل تؾزيع البكدالت تؾزيع الغاىخة فؾؽ سظح االرض والشسؾذج الثاني ىؾ الشسؾذج 

بحيث تسثل األبعاد  X,Y)الخظي وتسثل البيانات مؽ خالؿ ىحا الشسؾذج بخبظيا باحجاثيات )
اليشجسية الحكيقة ليحه البيانات, وتخدف وتسثل البيانات في ىحا الشسؾذج عمى ثالثة ىيئات 

( وكل البيانات السكانية البج اف Polygon( و مداحية )line( و خظية )Pointوىي نقظية )
تحسل بيانات وصفية مختبظة بيا وتؼ االعتساد في تسثيل البيانات في ىحه الجراسة عمى ىحا 

 .(4)الشسؾذج
 خارطة االستعطال السكظي: 1-3-1

تدسى ىحه الخخائط بخخائط استعساالت األرض الحزخية السشفخدة )السشفرمة( فكل 
مشيا تختص بتؾزيع استعساؿ معيؽ, مثل خارطة االستعساؿ الدكشي في السجيشة, أو قج 

وإف إعجاد الخخائط ليحا االستعساؿ ميسة تخرص لتؾزيع خاصية معيشة الستعساؿ معيؽ. 
ي لمؾحجات الدكشية داخل السجيشة ومشيا يسكؽ معخفة ألنيا تعكذ صؾرة التؾزيع الجغخاف
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السشاطق التي يكؾف فييا التؾزيع متخكدًا أو مبعثخًا , كسا يسكؽ مؽ خالليا معخفة كفاءة 
 الؾحجات الدكشية ومالءمتيا لمدكؽ, ويسكؽ عؽ طخيقيا تقديؼ السجيشة إلى أقاليؼ سكشية.

 البشاء إذ يؾجج: ولقج تؼ بشاء الخخائط عمى أساس التغيخ في نسط 
 نسط البشاء األفقي. -1
 نسط البشاء العسؾدي ثالث طؾابق. -2
 نسط البشاء العسؾدي أربعة طؾابق. -3
 ات.شقق الكخفان -4

وإف ىحه األنساط تتؾزع في جسيع أنحاء السذخوع بذكل شبو ىشجسي وبذكل متجاخل 
اع الذقق مداحة معيشة مع بعزيا ومع االستعساالت األخخى, واف لكل نؾع أو صشف مؽ أنؾ 

 إذ إنيا ليدت متداوية.
وإف االستعساؿ الدكشي حاز عمى أعمى ندبة مداحة مؽ السذخوع وفي الغالب 

تبمغ مداحة االستعساؿ الدكشي إذ االستعساؿ الدكشي يحتل أعمى ندبة مؽ السداحة, 
طة رقؼ , انغخ إلى خار % بالشدبة لسداحة السذخوع29وتبمغ الشدبة السئؾية  2ـ329,976

 .( تبيؽ تؾزيع االستعساؿ الدكشي في السذخوع2)

وباالعتساد   Arc mapولقج تؼ تسثيل ىحا االستعساؿ باستخجاـ بخنامج 
 Shape fileعمى خارطة األساس لمسذخوع التي تؼ سحبيا مؽ البمجية ولقج تؼ إنذاء 

 باستخجاـ 

إذ تؼ االعتساد عمى ىحيؽ البخنامجيؽ في عسمية    Arc Catalogبخنامج 
 Shape إذ تؼ إنذاء اؿArc GIS9.3   تسثيل البيانات واف ىحيؽ البخنامجيؽ مؽ مجسؾعة

file  مؽ خالؿ فتح بخنامجArc Catalog   وفي حيد العسل نزغط كمػ يسيؽ تغيخ قائسة
 سؾؼ يغيخ مخبعو  Shape fileوسؾؼ تغيخ قائسة اخخى نختار مشيا  newنختار  

 7الحظ الذكل  Creat New Shape fileحؾار بأسؼ 
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 (7الذكل )
 

 
 
 
 
 

حدب نؾع الغاىخة التي  Shape fileنؾع اؿ   Feature Typeنختار مؽ خانة
   لكل نسط مؽ أنساط الذقق ومؽ  Polygon سيتؼ تسثيميا عمى الخارطة ولقج تؼ اختيار نؾع

      Edit نختار نغاـ إحجاثيات Projection coordinate System  واختيارUTM  
ثؼ عمى  Applyونزغط عمى  Zone WGS1984 N38واختيار  WGS1984واختيار 

ok. 
مؽ   Arc mapالحي تؼ إنذاءه إلى بخنامج  Shape fileوبعج ذلػ يتؼ سحب الػ 

ويتؼ تفعيل تاب الخسؼ مؽ خالؿ  Layerوتغيخ في حيد   Add Data خالؿ رز 

editor   اختيارstar editing   وسؾؼ يتؼ تفعيل شخيط ادوات الخسؼ
يتؼ اختيار الظبقة التي يتؼ الخسؼ بيا  Targetومؽ خانة  ويتؼ الخسؼ باستخجاـ القمؼ 

السؾجؾد في  Shape fileوبالزغط دبل كمػ عمى رمد اؿ  
ويتؼ وفيو عجة نساذج والؾاف  Symbol Selector  يغيخ مخبع حؾار يدسى Layerحيد 

 . 8الحظ الذكل اختيار نسط ولؾف وحجؼ الخمد الحي يتؼ الخسؼ بو
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 (2خارطة رقم )

 2113لطشروع شقق الخضراء لسظة  خارطة االستعطال السكظي

, 1989, الرادرة مؽ بمجية السؾصل /1:2999السرجر: باالعتساد عمى الخارطة األساسية لمسذخوع 
 Arc Mapباستخجاـ بخنامج 
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 خارطة االستعطال التجاري  2-3-2
إف إعجاد الخخائط ليحا االستعساؿ ميسة و ضخورية كؾنيا تتشاوؿ تؾزيع السؤسدات 
التجارية في السجيشة و أنساطيا الؾعيفية و السكانية و كل ما يتعمق بالشذاط التجاري. واف 

جاري و الستسثمة بظخيقتي إعجاد مثل ىحه الخخائط يعتسج عمى طخائق عجة لتسثيل االستعساؿ الت
العالمات والخمؾز والسشاطق الشؾعية وفي بعض األحياف تعتسج طخيقة الخخائط البيانية و 
خظؾط التداوي و طخيقة الشقاط, معتسجة عمى وسائل التسثيل الخخائظي الستسثمة بؾسيمة 

والخقسية  الحخفية األلؾاف والسداحات والعالمات اليشجسية البديظة والعالمات الخمدية والعالمات
 ( تبيؽ تؾزيع االستعساؿ التجاري في السذخوع.  3انغخ إلى خارطة رقؼ). (5)والذخح السباشخ

لقج تؼ تقديؼ السحالت التجارية إلى أقداـ عجة وىي )حاجات صحية, حاجات  
 لكل قدؼ مؽ األقداـ والػ Shape fileمكاتب( ولقج تؼ إنذاء , غحائية حاجات تكسيمية

Shape file  نؾع  مؽPolygon  ولقج تؼ وضع عالمة صح أماـ جسيع السخبعات التي أماـ
 9الحظ الذكل  Snappingفي حيد  Shape fileاسؼ إؿ 

 (9الذكل )
 
 
 
 
 

في شخيط الخسؼ وبعجىا تؼ البجء بخسؼ السحالت التجارية باستخجاـ القمؼ 
editor  أما الشدبة السئؾية لالستعساؿ بالشدبة لسداحة  2ـ791وتبمغ مداحة االستعساؿ

 . (*)%9.96السذخوع تبمغ 
(

*
 .011تن حسبة النسبت الوئويت هن خالل تقسين هسبحت االستعوبل على هسبحت الوشروع وضرة النبتج في  (
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 (3خارطة رقم )

 2113 لطشروع شقق الخضراء لسظة خارطة االستعمال التجاري
 

 Arc, ببستخذام برنبهج 0891, الصبدرة هن بلذيت الووصل /0:0111الوصذر: ببالعتوبد على الخبرطت األسبسيت للوشروع 
Map 

  خارطة االستعمال الصناعي 2-3-3

إف إعجاد الخخائط ليحا االستعساؿ تعج ضخورية وميسة في كؾنيا تبيؽ التؾزيع الجغخافي 
السجيشة وأنؾاعيا وأنساط تؾزيعيا, ويعتسج في تسثيميا عمى طخائق لمسؤسدات الرشاعية في 

العالمات والخمؾز والخخائط البيانية باستخجاـ وسائل مختمفة لمتسثيل الخخائظي كؾسائل األلؾاف 
انغخ إلى  .(6)والذخح السباشخ والسداحات والعالمات اليشجسية البديظة والعالمات الخمدية

 ( تبيؽ تؾزيع االستعساؿ الرشاعي في السذخوع  4خارطة رقؼ )
وتؼ   Arc Mapوتؼ سحبو إلى بخنامج   Polygonمؽ نؾع  Shape fileلقج تؼ إنذاء  
وتؼ وضع عالمة صح أماـ جسيع السخبعات التي أماـ  Editorمؽ قائسة Snapping اختيار

النتياء مؽ الخسؼ تؼ وبعجىا بجأنا بالخسؼ وعشج ا Snappingفي حيد  Shape fileاسؼ إلػ 
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قج بمغت مداحة و  Yesوثؼ  Save editingواختيار  Editorحفظ الخسؼ مؽ 
  .%9.93أما الشدبة السئؾية لالستعساؿ بالشدبة لسداحة السذخوع  2ـ381االستعساؿ

 (4خارطة رقم )

 2113لطشروع شقق الخضراء لسظة  خارطة االستعطال الصظاعي
, 1989, الرادرة مؽ بمجية السؾصل /1:2999السرجر: باالعتساد عمى الخارطة األساسية لمسذخوع 

 Arc Mapباستخجاـ بخنامج 
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 خارطة خدمات الظقل 2-3-4
الحظ  Lienمؽ نؾع  Shape file تؼ تسثيل الظخؽ في السذخوع مؽ خالؿ إنذاء

 19الذكل
 (19الذكل )

 
 
 
 
 

ورسؼ الذؾارع وإف مؽ Arc map وبشفذ نغاـ اإلحجاثيات الدابق وتؼ سحبو إلى بخنامج 
 مسيدات السذخوع انو ال يؾجج فيو شؾارع داخمية سؾى شارع واحج وىؾ الذارع الخئيدي.

أيزًا ولقج تؼ   Lienأخخ باسؼ مؾاقف سيارات مؽ نؾع  Shape fileلقج تؼ إنذاء و 
لسؾاقف الديارات يختمف عؽ   Shape fileاختيار لؾف خط رسؼ مؾاقف الديارات فيو وتؼ 

 % 9.5ـ وتبمغ ندبتيا السئؾية 5838خط الذارع وتبمغ مداحة مؾاقف الديارات 
ولقج تؼ إبقاء الذؾارع مؾجؾدة في كل الخخائط وذلػ لكي يبيؽ مؾقع االستعساالت 

( تبيؽ مدارات 5رقؼ) األخخى بالشدبة لمذارع وكحلػ لبياف شكل السذخوع. انغخ إلى خارطة
 ؾزيع مؾاقف الديارات في السذخوع.الظخؽ وت
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 (5رطة رقم )خا
 2113لطشروع شقق الخضراء لسظة  خارطة الطرق ومواقف السيارات

 
, 1989, الرادرة مؽ بمجية السؾصل /1:2999السرجر: باالعتساد عمى الخارطة األساسية لمسذخوع 
 Arc Mapباستخجاـ بخنامج 

 خارطة الخدمات األخرى  2-3-5
تيتؼ ىحه الخخائط ببياف الخجمات الستؾفخة في السذخوع وتفيج ىحه الخخائط في انغسة 
السعمؾمات الجغخافية, حيث تداعج كثيخًا في اتخاذ القخارات التخظيظية والسدتقبمية وعادة تكؾف 

 . (7)ىحه الخخائط مؽ انتاج شخكات الخجمات
السيسة التي تؾضح محاسؽ و مداوئ التؾزيع الجغخافي وتعج الخارطة مؽ الؾسائل 

 .(8)لالستعساالت الخجمية وتحميل كفاءتيا الخجمية, وسيؾلة الؾصؾؿ الى ىحه السؤسدات
وبشفذ نغاـ اإلحجاثيات Polygon باسؼ خجمات مؽ نؾع Shape file لقج تؼ إنذاء         

ػ لبياف مداحة كل نؾع مؽ انؾاع الدابق وتؼ رسؼ كل الخجمات السؾجؾدة في السذخوع وذل
وبشفذ نغاـ االحجاثيات لكل  Pointمؽ نؾع Shape file الخجمات وبعج ذلػ تؼ إنذاء 
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وتؼ اختيار رمد معيؽ مؽ الخمؾز عمى اف يكؾف مشاسب مع نؾع  Shape file استعساؿ
( تبيؽ تؾزيع الخجمات في 6االستعساؿ أي االستعساؿ الحي يسثمو. انغخ إلى الخارطة رقؼ )

 السذخوع.
 (6خارطة رقم )

 2113شقق الخضراء لسظة لطشروع  خارطة توزيع الخدمات

,  1989, الرادرة مؽ بمجية السؾصل /1:2999السرجر: باالعتساد عمى الخارطة األساسية لمسذخوع 
 Arc Mapباستخجاـ بخنامج 

وبعج االنتياء مؽ عسمية الخسؼ وحفظ الخسؼ في كل خارطة مؽ الخخائط الدابقة نقـؾ بخظؾات 
 اخخاج الخارطة وىي:
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وسؾؼ يغيخ اطار لمخارطة  Layout viewنختار   Viewعسل اطار لمخارطة مؽ  -1
فشقؾـ بتشديق حجؼ الخارطة مع اإلطار أثشاء الدحب مؽ الداوية وتكبيخ الخارطة 

 بحجؼ مشاسب .
يغيخ مخبع  Scale Barنختار   Insertعسل مكياس رسؼ لمخارطة مؽ خالؿ  -2 

نختار نؾع مؽ انؾاع السقاييذ ونزغط عمى   Scale Bar Selectorحؾار 
Properties يغيخ مخبع حؾارScale Bar  وفيو خانةNumber of divisions 

 subdivisions Number ofنزع في السخبع االوؿ واحج اما في السخبع الثاني 
   Show one divisions beforeرقؼ السكياس ونزع عالمة صح اماـ عبارة 

 نختار وحجة الكياس مثال متخ او كيمؾ متخ. Divine Unitsومؽ خانة 
يغيخ مخبع حؾار  Legendنختار  Insertعسل مفتاح لمخارطة مؽ خالؿ  -3

Legend wizard  نزغط عمىNext  وفي اخخ مخبع نختارFinish . 
يغيخ مخبع  North Arrowنختار  Insertعسل اتجاه الذساؿ في الخارطة مؽ  -4

نختار شكل او نؾع الخمد ومؽ  Selector North Arrow حؾار باسؼ 
Properties  .نختار حجؼ وتشديق الخمد 

يغيخ مخبع في وسط الذاشة نزغط Text نختار  Insertإدراج عشؾاف لمخارطة مؽ  -5
ونكتب العشؾاف او الشص السخاد ادخالو  Propertiesعمية يغيخ مخبع حؾار 

 لمخارطة واختيار الحجؼ ونؾع خط الكتابة .
 Propertiesنختار مشيا ادخاؿ خظؾط احجاثيات نزغط كمػ يسيؽ تغيخ قائسة  -6

 Gridنختار مشيا  Gridنختار   Data Frame Propertiesيغيخ مخبع حؾار
New  وسؾؼ تغيخ لشا مجسؾعة مؽ مخبعات الحؾار في جسيعيا نختارNext  وفي

 Referenceيغيخ مخبع حؾار  Propertiesومؽ  Finishاالخيخ نختار 
System Properties  مؽ تابLabels ح اماـ نزع عالمة صLeft وRight 

 show lines or ticks Doنختار  Lineونختار حجؼ ولؾف ونؾع الخط  ومؽ تاب 
not  . لكي ال تغيخ خظؾط عمى الخارطة 
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  Export Mapنختار  Fileبعج ذلػ نقـؾ بحفظ الخارطة وترجيخىا بذكل صؾرة مؽ 
 Saveتغيخ نافحة نختار مشيا مكاف الحفظ و)اسؼ الخارطة( ونزغط عمى 

 الخالصة واالستظتاجات 1
لمخخيظة الجغخافية أىسية في إعجاد خخائط استعساالت األرض الستشؾعة السيسا الحزخية 
بأنؾاعيا السختمفة, إذ يؾجج عجة أنؾاع لمتسثيالت البيانية والخخائظية التي تخجـ ذلػ اإلعجاد في 

 مؾضؾع التسثيل الخخائظي. سخعة اإلدراؾ والجقة التي يخغب الباحث في بمؾغيا عشج دراسة 
ولذقق الخزخاء استعساالت ارض حزخية متشؾعة, وكاف لترسيؼ الحي الدكشي دور في 
تؾزيعيا أواًل وحاجة الدكاف دور بالغ في تشؾعيا ثانيًا, فكاف البج مؽ إيجاد خخائط تسثل ذلػ 

 اخخى.  التؾزيع مؽ جية وإيزاحو مسا يديل مؽ فيؼ وأدراؾ طبيعة ذلػ التؾزيع مؽ جية
تؼ التؾصل لحداب ندبة كل استعساؿ  Excelمؽ خالؿ الجراسة السيجانية واستخجاـ بخنامج 

  -ضسؽ مذخوع شقق الخزخاء وىي كاآلتي :
استعساؿ األرض الدكشي بالشدبة لمسذخوع أعمى ندبة استعساؿ حيث تبمغ مداحة  (1

بة لسداحة ـ وتبمغ الشدبة السئؾية لالستعساؿ بالشد314742االستعساؿ الدكشي 
 %.78% أما بالشدبة لالستعساالت األخخى تبمغ 29السذخوع 

وتبمغ الشدبة السئؾية  2ـ791استعساؿ األرض التجاري تبمغ مداحة االستعساؿ  (2
% أما بالشدبة لالستعساالت األخخى تبمغ 9.96لالستعساؿ بالشدبة لسداحة السذخوع 

9.1 .% 
أما الشدبة السئؾية  2ـ381استعساؿ األرض الرشاعي تبمغ مداحة االستعساؿ (3

% أما بالشدبة لالستعساالت األخخى تبمغ 9.93لالستعساؿ بالشدبة لسداحة السذخوع 
9.99   .% 

ـ ومداحتو 39ـ وعخضو 19273استعساؿ الشقل والسؾاصالت فيبمغ طؾؿ الذارع  (4
% أما 1.7بالشدبة لسداحة السذخوع تبمغ  أما الشدبة السئؾية لالستعساؿ 2ـ578199

 %.5بالشدبة لالستعساالت األخخى تبمغ 
ـ وتبمغ الشدبة السئؾية لالستعساؿ بالشدبة 5838أما مداحة مؾاقف الديارات فتبمغ  (5

 %.1% أما بالشدبة لالستعساالت األخخى تبمغ 9.5لسداحة السذخوع 
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ع فتبمغ مداحة االستعساؿ االستعساؿ الرحي ويذسل السخاكد الرحية في السذخو  (6
% أما بالشدبة 9.94ـ وتبمغ الشدبة السئؾية لالستعساؿ بالشدبة لسداحة السذخوع 542

 %.9.1لالستعساالت األخخى تبمغ 
استعساالت األرض لمخجمات التعميسية في السذخوع فيبمغ مجسؾع مداحة االستعساؿ  (7

تعساؿ بالشدبة لسداحة ـ وتبمغ الشدبة السئؾية لالس28997التعميسي في السذخوع 
 %.  6.8% أما بالشدبة لالستعساالت األخخى تبمغ 2.5السذخوع 

ـ وتبمغ الشدبة السئؾية 5742استعساالت األرض لخجمات الساء فيبمغ مداحتو  (8
% أما بالشدبة لالستعساالت األخخى تبمغ 9.5لالستعساؿ بالشدبة لسداحة السذخوع 

1.3.% 
ـ وتبمغ 2998اء وتبمغ مجسؾع مداحة االستعساؿ استعساالت األرض لخجمات الكيخب (9

% أما بالشدبة لالستعساالت 9.1الشدبة السئؾية لالستعساؿ بالشدبة لسداحة السذخوع 
 %. 9.4األخخى تبمغ 

استعساالت األرض لمخجمات الجيشية وتبمغ مجسؾع مداحة السخاكد الجيشية  (19
أما بالشدبة  1.3ة السذخوع ـ وتبمغ الشدبة السئؾية لالستعساؿ بالشدبة لسداح14983

 %.4لالستعساالت األخخى تبمغ 
ـ 14324استعساالت األرض لمخجمات التخفييية فتبمغ مداحة االستعساؿ  (11

% أما بالشدبة 1.3وتبمغ الشدبة السئؾية لالستعساؿ بالشدبة لسداحة السذخوع 
 %.3لالستعساالت األخخى تبمغ 

ـ وتبمغ 3587سذخوع فتبمغاستعساالت األرض لسخازف مؾاد البشاء في ال (12
% أما بالشدبة لالستعساالت 9.3الشدبة السئؾية لالستعساؿ بالشدبة لسداحة السذخوع 

 %.1األخخى تبمغ 
 

 االحاالت
                                                 

لمجغػػػػػػخافييؽ, مشذػػػػػػاة السعػػػػػػارؼ,  ( دمحم خدامػػػػػػي عديػػػػػػد, نغػػػػػػؼ السعمؾمػػػػػػات الجغخافيػػػػػػة أساسػػػػػػيات وتظبيقػػػػػػات1)
 .89, ص2994اإلسكشجرية, الظبعة الثالثة, سشة 
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 .95, ص2999( قاسؼ دويكات, أنغسة السعمؾمات الجغخافية, عساف, الظبعة األولى, سشة 2)
(عمػػػي نييػػػخ رحيػػػل الذػػػسخي, إنذػػػاء قاعػػػجة بيانػػػات جغخافيػػػة السػػػتعساالت األرض الحزػػػخية لسجيشػػػة ربيعػػػة 3)

,جامعػػػة السؾصػػػل, كميػػػة التخبيػػػة, رسػػػالة دبمػػػـؾ عػػػالي, غيػػػخ GIS)السعمؾمػػػات الجغخافيػػػة)بأسػػػتخجاـ نغػػػؼ 
 .11, ص2914مشذؾرة, 

(, 2996- 1986( بخاء كامل عبج الخزاؽ العاني, تغّيخ استعساالت األرض الحزخية لسجيشة عشػو  لمسػجة )4)
 .24, ص 2998جامعة بغجاد, كمية االداب, رسالة ماجدتيخ, غيخ مشذؾرة, 

( داوود سميؼ عجاج, تحميل جغخافي لسعػاييخ االسػتعساؿ التجػاري السدػتخجمة فػي الترػسيؼ األساسػي لسجيشػة 5)
 .21, ص2999(, سشة 44(, مجمة الجسعية الجغخافية العخاقية, العجد )2999-1975السؾصل )

 
رسػػػالة  ( فػػػخاس سػػػامي عبػػػج العديػػػد, خػػػخائط السػػػجف ودراسػػػة تظبيكيػػػة عػػػؽ مجيشػػػو اـ قرػػػخ, غيػػػخ مشذػػػؾرة,6)

 .63, ص 2991ماجدتيخ, كمية التخبية, جامعة البرخة, 
, مرادر البيانػات فػي نغػؼ السعمؾمػات الجغخافيػة, السسمكػة العخبيػة 213( نغؼ السعمؾمات الجغخافية السدح 7)

 .5الدعؾدية, تخرص السداحة, الؾحجة الدادسة, ص 
السػػػتعساالت االرض الدػػػكشية لسجيشػػػة الشجػػػف, ( عبػػػج الرػػػاحب نػػػاجي رشػػػيج البغػػػجادي, السالئسػػػة السكانيػػػة 8)

 .174, ص1999اطخوحة دكتؾراه ,غيخ مشذؾرة, مخكد التخظيط الحزخي واإلقميسي, جامعة بغجاد, 


