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مدير عام املركز اجلغرايف امللكي الأردين
العميد د.م. عوين اخل�صاونة

بالعيد  الوطن  اإحتفالت  غمرة  يف  الف�صلية  العلمية  املقيا�س  جملة  من  العدد  هذا  اإ�صدار  ياأتي 
ال�صابع وال�صتني بعيد اإ�صتقالل اململكة الأردنية الها�صمية والذي ميثل اأجمل واأروع ال�صفحات احلافلة 
وال�صعاب  التحديات  ومواجهة  الأ�صم  الوطن  هذا  اأبناء  �صطرها  التي  الهامة  التاريخية  بالأحداث 
دراته، اإذ ج�صد  لإثبات منوذج الإرادة الأردين املميز الذي �صاهم يف بناء الوطن بكافة موؤ�ص�صاته وُمقَّ
الأردنيون بقيادتهم الها�صمية احلكيمة وراعي امل�صرية ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين 
اإبن احل�صني املعظم حفظه اهلل ورعاه النهج الإ�صالحي والدميقراطي والإنفتاح فكانت الإنتخابات 
املنطقة  ت�صهده  ما  رغم  و�صفافة  نزيهة  البالد  �صيد  ارادها  كما  2012م  املا�صي  العام  يف  النيابية 
امل�صتقلة  والهيئة  الد�صتورية  التعديالت  اىل  اإ�صافة  العنيف  التغري  ورياح  الأمواج  يف  تالطم  من 
لالإنتخابات وها نحن على اأبواب اإنتخابات بلدية �صتكون هي الأخرى منوذجًا لأن قيادتنا متلك روؤيا 

وا�صحة لالإ�صالح والتطوير على كافة ال�صعد.
كما يتزامن اإ�صدار هذا العدد ونحن نحتفل بالذكرى ال�صابعة والت�صعني لإنطالقة الثورة العربية 
الكربى عام 1916م ويوم اجلي�س العربي هذا اجلي�س الذي يعترب موؤ�ص�صة وطنية را�صخة اجلذور 
مواقع  لت�صمل  ب�صماتها  اإمتدت  بل  واملواطن،  الوطن  و�صالمة  اأمن  على  باحلفاظ  النبيلة  باأهدافها 
اأخرى يف هذا العامل من خالل م�صاركتها يف قوات حفظ ال�صالم الدولية، ولقد اإ�صتطاع اجلي�س العربي 
وبرعاية جاللة القائد الأعلى تطوير قدراته التي تتما�صى مع تكنولوجيا الع�صر خا�صة يف جمالت 

احلو�صبة والقيادة وال�صيطرة واإدارة املوارد الب�صرية والدفاعية بكل كفاءة واإقتدار.
اأخذت  التي  الرائدة  العلمية  الوطنية  املوؤ�ص�صات  الذي يعد من  امللكي الأردين  واملركز اجلغرايف 
هذا  يف  احلديثة  امل�صتجدات  ومواكبة  اخلرائط  واإنتاج  امل�صاحية  العلوم  تطوير  مهمة  عاتقها  على 
املجال مبا يف ذلك نظم املعلومات اجلغرافية وتقنيات الإ�صت�صعار عن بعد واإجراء البحوث والدرا�صات 
التطبيقية على اأ�ص�س علمية با�صتخدام ال�صور اجلوية والف�صائية يويل التدريب والبحث اإهتماما 
مت  اأن  بعد  وخا�صة  اأوالإقليمي،  الوطني  امل�صتويني  على  �صواء  فنية  كوادر  تاأهيل  خالل  من  خا�صا 
افتتاح املركز الإقليمي لتدري�س علوم وتكنولوجيا الف�صاء لغرب اآ�صيا التابع لالأمم املتحدة يف املركز 
اجلغرايف امللكي ر�صميا يف اآيار 2012 والبدء باإ�صتقبال املتدربني على اأمل املبا�صرة بربنامج املاج�صتري 

يف الن�صف الثاين 2013.
وي�صرفني ونحن نتفياأ ظالل املنا�صبات اعاله، اأن نرفع ملقام �صيد البالد باإ�صمي ونيابة عن اأ�صرة 
املركز اجلغرايف امللكي اأ�صمى اآيات التهنئة واأ�صدق معاين الولء والخال�س للعر�س الها�صمي املفدى.

وكل عام والوطن وقائده و�صعبه الويف باألف خري .   

كلمة العدد..
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الت�صـــــمية: تتاألف كلمة Jordan من )جور( و)دان( رافدي نهر الأردن 
يف منابعه �صماًل 

هو  الأردن  اأن  وقيل  والغلبة،  ال�صدة  الأردن  كلمة  -تعني 
اأحد اأحفاد نوح.

الإ�صتقالل: 1946/5/25

ع�صويــــــة: هيئة الأمم املتحدة، جامعة الدول العربية

الظروف الطبيعية:

املوقع: جنوب غرب اآ�صيا.	•

11َ 29ْ- 22َ 33ْ �صمال و 59َ 34ْ- 59َ 39ْ �صرق  

امل�صاحة)ميل2( 34.490	• امل�صاحة)كم2( 89.329 

اململكة الأردنية الها�سمية

نافذة على العامل

باإمتدادها 	• الأردن  ل�صطح  الرئي�صية  املعامل  تتميز  الأر�س:  �صطح 
الأردنية  الأغوار  منطقة  فتمتد  اجلنوب  اإىل  ال�صمال  من  الطويل 
ويعترب  عربة،  ووادي  امليت  البحر  وحو�س  الأردن  وادي  لت�صمل 
من�صوبه  يبلغ  حيث  قاطبة،  العامل  بقاع  اأخف�س  امليت  البحر 
)-424م( حتت م�صتوى البحر، واإىل ال�صرق متتد �صل�صلة املرتفعات 
اإرتفاعها  ويزداد  والأودية،  املائية  املجاري  بع�س  تقطعها  التي 
600-1500م،  بني  اإرتفاعها  ويرتاوح  جنوبًا،  بالإجتاه  عام  ب�صكل 
ويبلغ  رم)1754م(  جبل  يليه  الدامي)1854م(،  اأم  قممها  واأعلى 
الأردنية  البادية  ومتتد  50كم،  نحو  للمرتفعات  عر�س  اأق�صى 
الأردن  م�صاحة  مع�صم  وت�صكل  ال�صام،  بادية  من  �صرقًا، وهي جزء 

و�صطحها متنوع املعامل.

و�صتائه 	• حار  و�صيفه  �صرقًا،  البادية  ال�صحراوي  املناخ  ي�صود  املناخ: 
و�صيفه  املرتفعات  منطقة  املتو�صط  البحر  مناخ  وي�صود  بارد، 
�صبه مداري  مناخ  الأغوار  ي�صود منطقة  بارد، كما  و�صتائه  معتدل 
احلرارة  لدرجة  ال�صهري  املتو�صط  ويبلغ  �صتاًء  ودايفء  �صيفًا  حار 
يف �صهر كانون/2 يف عمان واإربد والعقبة 7.5 ، 8.5 ، 16.1م على 
التوايل يرتفع اإىل 24.7، 24.7، 31.2م يف �صهر متوز على التوايل 
اأي�صًا، اأما اأحر اأ�صهر ال�صنة فهو اآب، ويبلغ املتو�صط ال�صهري للمدن 
ال�صابقة 24.9، 36.4،25م، وتبلغ كمية الأمطار ال�صنوية مايزيد 

على 290ملم يف عمان واإربد،35ملم يف العقبة.

ال�صرقية، 	• املناطق  يف  ال�صحراوية  النباتات  تنمو  الطبيعي:  النبات 
والبطم  واخلروب  باأنواعه  البلوط  وغابات  الأحراج  تنمو  كما 

وال�صنوبر على املرتفعات خا�صة مرتفعات �صمال اململكة.

ال�صكان: عدد ال�صكان:6.249مليون ن�صمة)2011(	•

الكثافة العامة:)ن�صمة/كم2( 70.4	•

توقع اأمد احلياة للفرد:73�صنة	•

الزيادة الطبيعية: 2.1 % 	•

الوفيات: 1000/7	•

اللغات:العربية.	•

الديانات: الإ�صالم 92% ، امل�صيحية 8 %.	•

كانت 	• قدمية  مدينة   )2011( ن�صمة   2.419.600 عمان  العمران: 
وال�صناعي  التجاري  واملركز  العا�صمة  وهي  عمون،  ربة  ت�صمى 

للبالد، الزرقاء 931.100 ن�صمة، اإربد 1.112.300 ن�صمة.

اإىل 10000فل�س، وكل 0.71من 	• ويق�صم  الدينار  العملة:  الإقت�صاد: 
الدينار تعادل دولرًا اأمريكيًا.

الإنتاج الزراعي: قمح، فواكه، زيتون، خ�صراوات.	•

الإنتاج ال�صناعي: اإ�صمنت، فو�صفات، تكرير برتول، اأدوية، من�صوجات.	•

التجارة اخلارجية:	•

-واردات:اآلت، اأغذية م�صنعة، من�صوجات، كيماويات0

-�صادرات:فو�صفات، خ�صراوات وفواكه، اإ�صمنت0

ن�صيب الفرد من  الناجت املحلي الإجمايل بالدينار الأردين: 3.275.8 	•
.)2010(
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تعريف الإ�صم:
الإ�صم يف نظر اللغويني واملعاجم 

ُا�ْصُم  َي�ْصُمو  �َصَما  اللغوية:  املعاجم  ح�صب  الإ�صم 
يف  الّطائُر  �صما  وارتفع؛  َعاَل  )�صمو(:  و�َصَماًء  �صُمّوًا 

اجلّو، �صما اإىل ال�صيِء: تطاَوَل اإليه.
اأو  اجلوهِر  على  املو�صوع  اللفظ  هو  والإ�صم: 
لفظة  والإ�صم  بع�س،  من  ه  بع�صَ به  ل  لَتْف�صِ الَعَر�ِس 
على  تدل  ال�صيء،  اأو  احليوان  اأو  الإن�صان  على  تطلق 
متييز  خالله  من  وت�صتطيع  و�صخ�صيته،  ماهيته 

ى عن �صواه.  امل�صمَّ
، ومنهم  ُموِّ وقال بع�س اللغويني اأنه ماأخوذ من ال�صُّ
اأ�صماء،  اإ�صم:  وجمع  الَو�ْصِم،  من  م�صتق  باأّنه  قال  من 
والك�صائي  اللحياين  وحكى  اأ�صاٍم،  اأ�صماء:  وجمع 

والفراء جمع اأ�صماء: اأ�صماوات اأي�صًا. 
ا ُجِعل الإ�صم تنويهًا بالدللة  قال اأبو اإ�صحاق: اإمنَّ
على املعنى لأنَّ املعنى حتت الإ�صم، ويف التهذيب: من 
قال اإنَّ اإ�صمًا ماأخوٌذ من و�َصْمت فهو غلط، لأنَّه لو كان 

اإ�صٌم من و�َصْمته لكان ت�صغريه: ُو�َصْيمًا . 
تداوله  وقد  الأزل  ِقدم  ومعروف  قدمي  والإ�صم 
الإن�صان على مّر الع�صور، ولنا يف قوله تعاىل يف �صورة 
فادعوه  احل�صنى  الأ�صماء  180{وهلل  اآية  الأعراف 
بها..}، ويف �صورة البقرة اآية 31 {وعلَّم اآدم الأ�صماء 
باأ�صماء  اأنبئوين  فقال  املالئكة  كلَّها ثم عر�صهم على 

هوؤلء اإن كنتم �صادقني}
َعلم  اإ�صم   :)Toponym( الطبغرافـي  الإ�صم 
ُيطلق على َمعَلم طبغرايف. وهو م�صطلح ي�صمل الإ�صم 

اجلغرايف والإ�صم خارج الأر�س .

اإ�صم يطلق على   :)Geographical Name( الإ�صم اجلغرافـي
معلم اأر�صي؛ وهو حالة خا�صة من الإ�صم الطبغرايف.

معلم  على  يطلق  الذي  الإ�صم  باأنه  اجلغرايف:  الإ�صم  تعريف  مت 
اإحداثيات )خط طول ودرجة  وله  الأر�س  �صطح  اأو منطقة تقع على 
املائية  واملعامل  وال�صوارع  العمرانية  املراكز  ي�صمل  ثم  ومن  عر�س( 
)اأودية، اأنهار، بحار، حميطات، اآبار، ينابيع، وبقية امل�صّطحات املائية( 
..الخ(،  بوادي،  �صحاري،  تالل،  جبال،  )�صهول،  الطبيعية  واملعامل 
على  مما  ..الخ  الأرا�صي  واأحوا�س  والقارات  والدول  املناطق  واأ�صماء 
�صطح الأر�س اأو �صمنها، ويتجاوز ذلك لُيطلق اأي�صًا على اأي معلم خارج 
ويف  ..الخ(.  واملجرات  والكواكب  )كالنجوم  الأر�صية  الكرة  نطاق 
موؤلف  بالتخ�صي�س  الطبيعي  اجلغرايف  الإ�صم  يكون  ما  عادة  الأ�صل 
من مقطعني: املقطع الأول وهو عام مثل جبل، تّلة، ه�صبة، �صهل، نهر، 
وادي، �صفح، �صارع ..الخ. واملقطع الثاين: اخلا�س وهو الإ�صم املميز له 
عن غريه، نقول بحرية طربيا: فكلمة بحرية هي اإ�صم عام، وكلمة طربيا 
هي الإ�صم اخلا�س املميز لهذه البحرية عن غريها من البحريات �صواء يف 
املنطقة اأو يف العامل. ونقول البحر الأحمر حيث البحر هي كلمة عامة 
تعني امل�صطحات املائية الأ�صغر من املحيط م�صاحة وتعريفًا، والأحمر 
هو اإ�صم خا�س لهذا البحر متييزًا له عن البحار الأخرى يف املنطقة اأو 
العامل، اإذ يوجد العديد من البحار يف املنطقة اأو العامل. ونقول �صارع 
الواحدة،  املدينة  يف  وكثرية  �صائعة  عامة  كلمة  �صارع  فكلمة  املتنبي، 

الإ�سم اجلغرايف واأهميته
اإبراهيم عبداهلل عبيد
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الولدة وجند فيه مكان الإ�صدار وجند قبل كل ذلك 
الر�صمية،  الوثيقة  تلك  اأ�صدرت  التي  الدولة  اإ�صم 
ال�صخ�صية،  الوثائق  بقية  يف  ُيقال  هنا  ُيقال  وما 
فت�صّور اأن ي�صدر جواز �صفر اأو هوية اأحوال مدنية 
اأو رخ�صة قيادة مركبة ول يوجد على اأي منها اإ�صم 
ومكان  الوثيقة  تلك  اأ�صدرت  التي  كالدولة  مكان، 
اإ�صتخدامها  حاملها  ُتخّول  التي  والدول  �صالحيتها 
�صيخلقها  التي  الدولية  الإ�صكاليات  ومدى  فيها، 
عدم وجود اإ�صم مكان فيها وحدود الإنتماء الدويل 
مقاطعه  عدد  كان  مهما  الإ�صم  هذا  اأن  اأو  للفرد، 
الدولة  يف  الأ�صخا�س  ع�صرات  على  حتمًا  �صينطبق 
الأو�صع  اجلغرافية  املنطقة  يف  بالك  فما  الواحدة 
الإعتبار  بعني  اأخذنا  اإذا  خا�صة  عامة؟!  العامل  اأو 
ال�صيا�صي  اأو  الديني  الإرتباط  ذات  الأ�صماء  تكرار 
فلناأخذ  املنطقة  اأو  الدولة  يف  تنت�صر  والتي  ..الخ 
اإ�صم حممد،  اإنت�صار  مثاًل يف الدول الإ�صالمية ونرى 
تطابق  ومدى  ح�صن..الخ  ح�صني،  حممود،  اأحمد، 
الأ�صماء والتي ل مُييزها عن بع�صها البع�س اإّل اإ�صم 
املكان بدء من القرية اأو املدينة التي ُولد فيها الفرد 

اأو على م�صتوى  الدولة التي ينتمي اإليها ..الخ. 

الك�صوفات  اأي من  اأو  الهاتف  ولو ت�صفحنا دليل 
اخلا�صة بالأ�صماء حتى على م�صتوى احلي اأو املدينة 
عَت  اأو القرية اأو الدولة اأو املنطقة اأو القارة ولو َو�صَّ
البحث على م�صتوى الإ�صم الثاين والثالث لل�صخ�س 
املت�صابهة،  الأ�صماء  يف  التكرار  مدى  ف�صتالحظ 
به اأربعني(  وعندنا مثل �صعبي يقول )يخُلق من ال�صَّ

بينما املتنبي هو اإ�صم خا�س لل�صارع املعني يف تلك املدينة.
ونقول بيت حممد، فكلمة بيت هو اإ�صم عام ي�صمل العديد من البيوت 
التي تقع يف نف�س احلي اأّما حممد فهو اإ�صم خا�س ل�صاحب اأو �صاكن ذلك 

البيت وهكذا.    
اأهمية الإ�صم اجلغرافـي:

نظرًا لأهمية الأ�صماء والإهتمام بها فقد اأُفرد لهذا املو�صوع تخ�ص�س 
خا�س ُعرف با�صم علم الأ�صماء اجلغرافية )Toponymy( ويتبع هذا 
مبا  اجلغرافية  الأ�صماء  علم  فرع  ويهتم  الب�صرية.  اجلغرافيا  التخ�ص�س 

يلي:
• من 	 ُم�صتقة  )اإرتوازي(  فقولنا  ا�صتقاقها:  واأ�صل  الأ�صماء  درا�صة 

)Artois( الفرن�صية وهي اأقدم املقاطعات الفرن�صية التي ُحفرت 
فيها الآبار، وكلمة براري فرن�صية الأ�صل وتعني الأع�صاب، وكلمة 
�صحاري وكلمة وادي، كلمتان عربيتان وُت�صتعمالن باللغات الأخرى 
بالأ�صل  هي  الإ�صبانية  وليد(  )فلد  مدينة  واإ�صم  املعنى،  لنف�س 
عربية )بلد الوليد(، ودم�صق �ُصميت كذلك لأنهم دم�صقوا يف بنائها 
اأي اأ�صرعوا. وهناك الكثري من املعاجم التي تبحث يف هذا املو�صوع.

• تطلق 	 التي  املواقع  حيث  ومن  النطق  حيث  من  الأ�صماء  -حتقيق 
�صبح  كتابه  يف  القلق�صندي  قاله  ما  ذلك  على  الأمثلة  ومن  عليها، 
املهملة وفتحها  الراء  امليم وت�صديد  بفتح  الأع�صى)مدينة مراك�س 
واألف �صاكنة ثم كاف ثم �صني ُمعّجمة(، وهناك الكثري من الأمثلة 

التي ميكن الرجوع اإليها
• وتغري 	 تطور  نالحظ  اجلغرافية:حيث  الأ�صماء  تطور  درا�صة 

التاريخ  عرب  والدول،  املدن  اأ�صماء  وخا�صة  اجلغرافية  الأ�صماء 
فالبحر املتو�صط على �صبيل املثال ل احل�صر  اأُطلق عليه العديد من 
الأ�صماء عرب التاريخ منها بحر الروم، بحر ال�صام، البحر الأبي�س 
�صيالن  �صرنديب،  �صابقًا  ُت�صّمى  كانت  و�صريالنكا  ..الخ،  املتو�صط 
..الخ. ومدينة عّمان كانت ُت�صّمى يف ال�صابق ربة عمون، فيالدلفيا 

..الخ. 
اليومية.  الإن�صان  الإ�صم اجلغرايف يف عالقته بحياة  اأهمية  وتكمن 

وميكن تلخي�س ذلك بالأمور التالية:
1- عالقته بالوثائق ال�صخ�صية للفرد:

جواز  مدنية،  هوية  �صخ�صية،  وثائق  من  معه  ما  مّنا  اأي  �س  ليتفحَّ
�صفر، �صهادة ميالد، رخ�صة قيادة املركبات، عقد زواج، �صهادة مدر�صية 
اأو جامعية، �صندات ملكية، بطاقة تاأمني �صحي ..الخ ولحظ يف اأي منها فال 

بّد ِمن اأن جتد عالمة خا�صة لها عالقة باملكان وبالتايل اإ�صم مكان.
اأو جواز ال�صفر جند فيه مكان  الهوية ال�صخ�صية  املثال يف  فعلى �صبيل 
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كل اأو املظهر  فاإذا كان ذلك على م�صتوى الت�صابه يف ال�صَّ
اخلارجي للفرد فما بالك على م�صتوى الإ�صم!؟

وكذلك هناك اأهمية يف حتديد اإ�صم املكان لغايات 
اأمور  واأي  الإنتخابات  كاإجراء  الدولة  يف  التنظيم 
الدولة،  اأو  املجتمع  اأو  بالفرد  خا�صة  اأخرى  اإدارية 
وهذا فقط مثال واحد يف الوثائق ال�صخ�صية، وِق�ْس 
العقارية  كامللكيات  ال�صخ�صية،  الوثائق  بقية  عليها 
يتم  ومل  ..الخ  بيت  اأو  الأر�س  من  قطعة  لك  اأّن  فلو 

حتديد املكان املوجودة فيه فماذا �صيح�صل؟
املعامالت  بع�س  يف  العنوان  اأهمية  اإىل  اإ�صافة 

لت�صهيل الو�صول ل�صاحب العالقة عند احلاجة.
2- عالقتها بو�صائل الإعالم :

تنتقل  خاللها  من  والتي  الإت�صال  و�صائل  مّرت   
خمتلفة  باأطوار  النا�س  بني  واملعلومات  الأخبار 
يف  ال�صخ�صي  املبا�صر  الإت�صال  عرب  فمن  الو�صائل 
الزاجل  واحلمام  التنقل  عرب  النقل  اإىل  البداية 
والهاتف  الربق  عرب  الأحدث  الإت�صال  وو�صائل 
و�صائل  من  وغريها  واملذياع  والفاك�س  والتلفاز 
عرب  لالإت�صال  م�صاحبة  والال�صلكي  ال�صلكي  الت�صال 
اإىل  وو�صوًل  خمتلفة  مراحل  يف  املقروءة  الو�صائل 
ع العامل حتت مل�صة  ع�صر الإنرتنت احلديث حتى ُو�صِ
من  والأخبار  باملعلومات  التزود  يف  الواحد  الإ�صبع 
الإت�صال  و�صائل  ُم�صَتِغّلة  والِعلم  املعرفة  اأطياف  كل 
قاطعة  املختلفة،  مراحلها  يف  العلمية  والتكنولوجيا 
�صمالها  غربها،  وحتى  �صرقها  من  الأر�صية  الكرة 

ل اإىل ما ُتريد يف طرفة عني واأنت جتل�س ل تربح  وحتى جنوبها لت�صَ
علمًا  ُي�صِبح  اجلغرافية  امل�صميات  ا�صتبعدنا  ما  اإذا  هذا  وكل  مكانك، 
ناق�صًا ل يوؤدي املطلوب والهدف الكامل منه، ولو تلقيَت اأو تناهى اإىل 
اأو  املقروءة  اأو  امل�صموعة  الإعالم  و�صائل  ِمن  و�صيلة  اأي  عرب  م�صامعك 
معّينة،  كارثة  اأو  زلزاٍل  بحدوث  يقول  خربًا   ، امللمو�صة  اأو  املرئية 
وتوقف اخلرب عند هذا احلد لأ�صبح اخلرب ل قيمة له اأو اأنه �صُيحِدث 
بلبلة لدى اجلميع يف خمتلف هذه املعمورة ومَمن �َصِمع عن هذا اخلرب، 
اإن�صان عزيز  فكل �صُيحِدد مكانه يف منطقة ما ورمبا يكون لكل �صخ�س 
عليه ورمبا يخطر بباله اأنه اأ�صابه مكروه نتيجة هذا الزلزال، ويبقى 
ال�صوؤال الذي ل بّد ِمن الإجابة عليه: اأين وقع هذا الزلزال ول بّد من 
الأمور  الكثري من  املثل  وِق�س على هذا  ملكان وجوده،  الدقيق  التحديد 
و�صائل  عرب  املُتناقل  اخلرب  �صرورات  ِمن  �صرورة  فاملكان  والأحداث، 

الإعالم.

3- عالقتها بالتعليم:
 َمن يقراأ هذا املقال فموؤكد اأنه ذهب اإىل املدر�صة وتعلَّم، وبالتاأكيد 
ا�صم  التي تعلَّم فيها، وبالتاأكيد يتذّكر  املدار�س  اأو  اإ�صم مدر�صته  يذكر 
مكان املدر�صة التي در�س فيها، وكذلك املعهد اأو اجلامعة التي در�س فيها 
ال�صخ�س  يتذّكر  ورمبا  اجلميع  مبخّيلة  حا�صر  فاملكان  منها،  وتخّرج 
فاإنه  اأحدهما  ذهن  عن  غابت  واإذا  ما  مدر�صة  يف  معه  دَر�َس  ما  �صخ�صًا 
ُيذّكره باأنها تقع يف حي  اأو قرية اأو مدينة اأو �صارع كذا  اأو دولة كذا 
اأو  بلدة  ولكل  ما  مدلول  اأو  اإ�صم  �صارع  ولكل  اإ�صم  مدر�صة  فلكل  ..الخ 

مدينة اأو دولة اإ�صم.

الكتب  من   الكثري  اأو اجلامعية  املدر�صية  املناهج  اأي�صًا يف  ونالحظ 
خمتلف  يف  واملواقع  لالأماكن  اأ�صماء  ِمن  بِحمِله  تنوء  التي  واملراجع 
التخ�ص�صات وتكرث يف كتب ومراجع اجلغرافيا والتاريخ واجليولوجيا..الخ.
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الإن�سان  بحياة  اجلغرافية  الأ�سماء  عالقة   -5
اليومية:

لعّل من املفيد بداية اأن ن�سوق املثال التايل، فعندما 
مكان  اأي  اإىل  اأو  عملك  اإىل  ال�سباح  يف  منزلك  ُتغادر 
اأين ُوجهتك؟  اإىل  اأحدهم:  اآخر ولأي هدف، و�ساألك 
فتقول له اإىل امل�سنع، فاإن مل يكن يعرف ا�سم امل�سنع 
ف�سي�ساألك اأي م�سنع واإن اأجبته ول يعرفه ف�سي�ساألك 
اأين هو ؟ فهنا ل بّد لك َمن اأن تقول له اإ�سم املنطقة 
التي يقع فيها امل�سنع ذلك. وِق�س على ذلك الكثري من 
الأمور احلياتية اليومية التي ُت�سادفك ول بّد لك من 
ت�سرتي  وعندما  حياتك  يف  اإنك  حتى  املكان،  حتديد 
�سلعة ما ت�ساأل عن �سلعة من�سوبة لإ�سم مكان ما فرمبا 
اأو  فرن�سي  برتقال  اأو  �سوي�سرية  �ساعة  �سراء  تطلب 

حذاء اإيطايل ..الخ .

6- عالقة الأ�سماء اجلغرافية بالأن�ساب:
عائلة  اأو  �سخ�س  اإ�سم  اإرتباط  نالحظ  ما  كثريا 
اأو  اأ�سخا�س  فُيَعرف  اأ�ساًل،  لها  املنتمي  البلد  باإ�سم 
ذلك   من  وكثريا  دولته،  اأو  بلدتهم  باإ�سم  عائالت 
الع�سور  يف  وحتى  احلديث  الع�سر  يف  نالحظه  ما 

ال�سابقة فقدميًا كان اخلوارزمي والفار�سي ..الخ وحاليًا ل يكاد جتمع 
�سكاين على م�ستوى قرية اأو مدينة اأو حتى دولة اإّل وله من يحمله من 

الأ�سخا�س اأو العائالت .
7- عالقة الأ�سماء اجلغرافية بالتجارة وال�سناعة والزراعة:

ل يخفى على اأحد، ما مل�سدر الب�ساعة من اأهمية يف الت�سويق، ففي 
الغالب  يتم الطلب ل�سلعة ما بتحديد مكانها ومن�ساأها ومن �سمن هذه 
وتوفر  املكان  ذلك  يف  املُنَتج  جودة  هو  الوحيد  يكن  مل  واإن  الأ�سباب 
من  ..الخ  امل�سروفات  يف  القت�ساد  اأو  ال�سيانة  اأو  التبديلية  القطع 
مبا�سرة  ب�سورة  مّنا  كل  وُيعاي�سها  وفرية  ذلك  على  والأمثلة  الأ�سباب، 
ويومية وُيحجم البع�س مّنا عن �سراء �سلعة ما ِمن اإنتاج بلد اأو منطقة 
ما لأ�سباب �ستى، ومن هنا ظهرت اأهمية ما ُيعرف باإ�سم البيان اجلغرايف 
يف التجارة الدولية وُيَعّرف باأنه �سارة تو�سع على ال�سلعة اأو ال�سلع التي 
املكان، ومن  اإىل ذلك  ُتعزى  �سمعة  اأو  د و�سفات  لها من�ساأ جغرايف ُمدَّ
ال�سائع اأن يكون البيان اجلغرايف عبارة عن ا�سم مكان َمن�ساأ ال�سلعة اأو 

الب�سائع، وت�ستمد البيانات اجلغرافية �سفاتها من مكان اإنتاجها.
حُتددها  ال�سفات  هذه  فاإّن  الزراعي  والإنتاج  الزراعي  املجال  ففي 
اأّن  حني  يف  الزراعة..الخ،  وو�سائل  والرتبة  املناخ  منها  عوامل  عدة 
الأمر يف املجال ال�سناعي ُيحدده �سفات معينة ُتعزى للعوامل الب�سرية 

من اخلربة واملهارة وو�سائل الإنتاج …الخ.
يكون  اأن  ميكن  اإذ  الوطني  الُبعد  ياأخذ  اجلغرايف  البيان  و�سفة 
املنتجات  من  خمتلفة  اأنواعًا  ُيغطي  اإنتفاع  مو�سع  اجلغرايف  البيان 
الزراعية فعلى �سبيل املثال جبنة رو كفور الفرن�سية، التفاح اللبناين، 
املوز ال�سومايل، النب الربازيلي، وال�سيجار الكوبي )ت�سمية هافانا للتبغ 
الأمور  ويف  الأمثلة(،  من  وغريها  كوبا،  يف  هافانا  منطقة  يف  املزروع 
ال�سناعية تربز �سفات مددة يف املنتج ُتعزى كما ذكرنا �سابقًا للعوامل 
املهارات  مثل  املنتجات  تلك  من�ساأ  مكان  بها  يخت�س  حيث  الب�سرية، 
يف  البارزة  الأمثلة  ومن  للمنَتج،  الأولية  واملواد  والتقاليد  ال�سناعية 
هذا املجال �سناعة ال�ساعات يف �سوي�سرا وما لها من �سهرة عاملية منذ 

اأمد طويل. 
ومكان املنَتج اأو املن�ساأ قد يكون قرية اأو مدينة اأو منطقة اأو بلدًا.

  وت�سمية املن�ساأ نوع خا�س من البيانات  اجلغرافية امل�ستعملة على 
منتجات تت�سم ب�سفة خا�سة تعود كليًا اأو اأ�سا�سيا ً اإىل املحيط اجلغرايف 
والتفاقيات  والأنظمة  القوانني  َعت  و�سِ وقد  املنَتج،  فيه  ن�ساأ  الذي 

الدولية التي حتُكمها معايري مددة، وحتظى باحلماية الدولية.
   تكمن وظيفة البيان اجلغرايف يف اأنه ُي�سري اإىل مكان معني يحدد 
�سفات املنتج وال�سادر منه، ومن املهم اأن ي�ستمد املنتج �سفاته و�سمعته 
من ذلك املكان ، ونظرًا اإىل اأن تلك ال�سفات رهن مبكان الإنتاج اجلغرايف، 
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فال بّد اأن تقوم عالقة حمدودة بني املنتج واملكان الأ�صلي لإنتاجه.
املنَتج  �صراء  عند  امل�صتهلك  فاإّن  اجلغرايف  البيان  مفهوم  وح�صب     
البع�ض من �صمعة منَتج ذائع  يعرف م�صدره ونوعيته، ونالحظ اكت�صاب 
ار�صون الغ�ض واخلداع  ال�صيت ب�صورة �صيئة وخا�صة من اأولئك الذين يمُ
طلق عليه )التقليد( اأي اإنتاج �صلعة حتمل ال�صفات  يف التجارة وهو ما يمُ
اخلارجية اأو الإ�صم التجاري  للمنَتج الأ�صيل ولكنها لي�صت بذات اجلودة. 
التجارية،  والعالمة  اجلغرايف  البيان  بني  التمييز  من  لنا  بّد  ول     
ز منتجاتها وخدماتها  ميِّ فالعالمة التجارية هي اإ�صارة تنتفع بها �صركة لتمُ
عن منَتجات وخدمات الغري من ال�صركات ، ومتنح مالكها احلق يف منع الغري 
�صري اإىل اأّن املنَتج  من النتفاع من العالمة، بعك�ض البيان اجلغرايف الذي يمُ
عزى اإىل مكان اإنتاجه  اأو ال�صلعة �صادرة عن مكان معني ويّت�صم ب�صفات تمُ
ويجوز لكل املنتجني الذين ي�صنعون منتجاتهم التي تت�صم بال�صفات التي 

يخت�ض بها ذلك املكان.
  ويختلف البيان اجلغرايف النوعي عن البيان اجلغرايف الوارد الذكر 
اآنفًا يف اأن البيان اجلغرايف النوعي ي�صتعمل اإ�صم مكان ملنَتج اأو �صلعة،كاأن 
اآخر، لت�صمية منَتج ما  اأي م�صّمى  اأو  اأو دولة  اأو قرية  ا�صم بلد  ت�صتعمل 
التفاح  نتج  تمُ اأنها ل  فال�صعودية معروف  �صعودي(  مثاًل )تفاح  نقول  كاأن 
اإ�صم  ال�صعودية   اأمُخذ  ول ت�صلح بيئتها ومناخها لإنتاج هذا النوع، واإمنا 
به  املمُ�صّمى  �صهرة  من  الإ�صتفادة  اأو  ال�صلعة  اأو  املنَتج  لتمييز  غّل  وا�صتمُ

وتاأثريه على امل�صتهلك وبالتايل زيادة البيع والربح والت�صويق.
  وكما ذكرنا �صابقًا فهناك العديد من الإتفاقيات واملعاهدات الدولية 
التي تتناول جزئيًا اأو كليًا حماية البيانات اجلغرافية كاإتفاقية باري�ض 
املن�صاأ  ت�صميات  حلماية  ل�صبونة  واتفاقية  ال�صناعية  امللكية  حلماية 
الإقليمية  الإتفاقيات  من  وغريها  الدويل،  ال�صعيد  على  وت�صجيلها 

والدولية.
عند و�صع ت�صمية جديدة ملوقع ل بّد من اأخذ النقاط التالية بعني 

العتبار:
-الت�صمية املحلية لل�صكان املحليني.

ارتبطت  التي  اخلرافية  الق�ص�ض  التاريخية:  املواقع  -اأ�صماء 
باملوقع: مثال ق�صر العبد نتيجة عالقة بني اإبنة حاكم املنطقة والعبد 

الذي يخدمها وتزوجته اأثناء غياب اأبيها.
تّلة،  جبل،  وادي،  �صهل،  اإنحدار،  للموقع:  اجلغرافية  -الطبيعة 
ماأدبا: يف  ال�صحلة،  املياه  الب�صة: وتعني  قاع، منخف�ض..الخ مثال ذلك 
اأو الهادئة، عراق الأمري: والعراق يعني  ال�صريانية تعني املياه الطيبة 

القطع ال�صخري احلاد )ال�صعب( 
املراجع  املقد�صة،  الكتب  الرحالة،  كتب  مثل  التاريخية:  -امل�صادر 

التاريخية، املعاجم .
اخلريطة/  كني�صة  مثاًل  الأثرية:  -ال�صواهد 
يف  املدن  من  لكثري  اأ�صماء  فيها  ورد  والتي  ماأدبا: 
القدي�ض  كني�صة  الدلتا،  و�صمال  وفل�صطني  الأردن 
�صورت  حيث  الر�صا�ض  اأم  يف  تقع  والتي  ا�صطفان: 
اأهم املدن يف الأردن وفل�صطني و�صمال الدلتا. نق�ض 
ن�صبه  يف  اأورد  حيث  موؤاب(  ملك  )مي�صع  مي�صع 
اأ�صماء  فيها  واأورد  باإنت�صاراته  �صجاًل  التذكاري 

الدول واملدن واملناطق واخلرب  التي �صيطر عليها.
-العمالت ال�صابقة.

-تثبيت الإ�صم العربي اأينما ورد بدل من الإ�صم 
الأجنبي.

اإ�صم  عطى  يمُ للمعلم  ا�صم  وجود  عدم  حالة  -يف 
معلم م�صهور بجانبه.

-اإ�صتقاق الإ�صم من �صفة املوقع .
… اأو معركة  اأو موقعة  اإ�صم �صخ�صية  -اإطالق 
وثيقة  عالقة  لها  حديثة  اأو  قدية  تاريخية  الخ 

باملوقع.
ثبت اجلزء املنا�صب منه. -اإذا كان الإ�صم مركبا يمُ

-الأ�صماء التاريخية القدية. 
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موقع  لأي  املالزمة  اجلغرافية  املعلومات  اأهم  من  الإرتفاع  يعترب   
على �صطح الأر�س، واأخذت هذه املعلومة اأهميتها لي�س من خالل تباينها 
الكبري بالن�صبة لنقطة املرجع، )الذي ا�صطلح على كونه م�صتوى �صطح 
البحر واأعطى القيمة �صفر( فح�صب بل لإرتباطها بالتغريات املناخية 
والدرا�صات املختلفة ذات ال�صلة،  من مثل الدرا�صات الهند�صية و�صناعة 

اخلرائط الطبوغرافية.
يف  اجلغرافية  الهند�صة  تطورالعلوم  فاإن  الأهمية  لهذه  ونظرا 
ت�صاوي  بخطوط  الإرتفاعات  عن  التعبري  من  متكن  الأوىل،   مراحله 

امللخ�س

اإن التحول اإىل اإ�ستخدام ال�سكل الرقمي للمعلومة اجلغرافية، فتح بعدا جديدا اأ�سهم باأداء 
متوازي ومت�سارع على �سعيدي اإمكانيات املعاجلة للمعلومات واحل�سول على البيانات من م�سادر 
متعددة، ولقد انعك�س عن ذلك التحول تطور كبري يف علوم الأر�س باأن قدم معطيات جديدة 
التحليل  باإمكانيات ت�سهل عمليات  الباحث  بالألوان، زودت  الأ�سكال املقرتنة  ومناذج متعددة 

والتف�سري.
اخلرائط  اإ�سقاط  خالله  من  الذي ميكن  لالأر�س،  العددي  النموذج  النماذج  هذه  اأبرز  ومن 
املو�سوعية املختلفة كاخلرائط اجليولوجية، وعر�سها ب�سكل جم�سم ثالثي الأبعاد يقدم للباحث بعدا 
اأقدر على التخيل والربط بني الظروف اجليولوجية املختلفة التي اأدت اإىل الو�سع اجليولوجي 

والطبوغرايف القائم.

املقدمة

ا�ستخدام النموذج العددي 
لالأر�س يف التطبيقات 

اجليولوجية
اإعداد:

اجليولوجي عزالدين مظهر وايناخ
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اخلرائط  على  تظهر  التي   )Contour( الإرتفاع 
حمدودة  بقيت  اخلطوط  هذه  اأن  بيد  الطبوغرافية، 
الفائدة على م�صتوى معني من الإ�صتخدام، اىل اأن ظهر 

ال�صكل الرقمي للمعلومة يف الآونة الخرية.
الرقمي  بال�صكل  الإرتفاعات  عن  التعبري  اإن 
من  زاد  الرقمية،  واملعاجلة  الرتقيم  اأ�صاليب  بتطبيق 
من  العديد  يف  الإرتفاعات  تغري  اإ�صتخدام  اإمكانيات 
التطبيقات �صمن منظومة املعلومات اجلغرافية، و�صهل 
الرقمي  ال�صكل  خمرجات  اأهم  ومن  بها،  التعامل  طرق 
لالإرتفـــــــاعــــات هــــو النمــــــوذج العـــــــددي لــــــالأر�س

)Digital Terrain Model-DEM(، الذي ميكن 
اإنتاجه باإحدى الطرق التالية:

.)Contour( 1-خطوط ت�صاوي الإرتفاعات
.)Grid Network( 2-�صبكة الرتبيعات

.)Height Points( 3-املعطيات النقطية لالرتفاعات
من  �صكل  باأنه  لالأر�س  العددي  النموذج  ويعرف 
اأ�صـــــــــكال املعلومــــــــات )Raster data( التــي تظهــر 
الإحداثيات اجلغرافية مبختلف اإ�صقاطاتها مرتبطة 

الثالثية  الإحداثيات  نقطة  لكل  تعطي  بحيث  الإرتفاعات،  بقيم 
)x،y،z(، وتتمثل قيم الإرتفاعات )Z( يف هذا النموذج بدرجات اللون 
الرمادي ، اإذ يزداد الإرتفاع باإجتاه التدرج اإىل اللون الأبي�س ويتناق�س 

باإجتاه التدرج اىل اللون الأ�صود.
وتعتمد دقة النموذج العددي لالأر�س )يق�صد بالدقة هنا احل�صول 
على  لي�س  احلقيقي(  للواقع  الأقرب   x،y،z الثالثية  الإحداثيات  على 
الطرق احل�صابية املربجمة امل�صتخدمة يف اإنتاجها فح�صب بل اأي�صا على 
دقة ت�صجيل القيا�صات امليدانية )الإرتفاعات(، وعلى املقيا�س املطلوب 
اإ�صتخدامه، وتعترب طريقة �صبكة الرتبيعات من اأدقها، وتتنا�صب الدقة 
ت�صاوي  طريقة  بينما  ال�صبكة  يف  الرتبيعات  عدد  اإزدياد  مع  طردا  هنا 
اأ�صوئها، وتتنا�صب  خطوط الإرتفاعات )Contour Lines( تعترب من 

دقتها طردا مع تناق�س الفرتة الكنتورية.
خالل  من  لأهميتها  حمددة  مواقع  درا�صة  على  الرتكيز  ميكن  كما 
 Ground Control Points( زيادة وتكثيف عدد النقاط امل�صتخدمة
GCPs( على اأن تكون موزعة ب�صكل جيد. ميثل ال�صكل رقم )1( النموذج 

العددي لالأر�س ملنطقة الدرا�صة.

تطبيقات النموذج العددي لالأر�س

لالأر�س من خالل  العددي  النموذج  اأهمية  تربز 
لهذه  وما  منه،  اإنتاجها  ميكن  التي  امل�صتقات  اأهمية 
من  ب�صيء  و�صناأتي  خمتلفة،  تطبيقات  من  امل�صتقات 

التو�صيح على امل�صتقات التالية:

لوحة الإنحدارات )Slope Map(، ال�صكل )2(
امل�صافة،  مع  الإنحدار  تغري  اللوحة   هذه  تظهر 
حيث ميكن ت�صنيف الإنحدارات يف منطقة الدرا�صة 
درجات  وحتديد  النحدار،  مت�صاوية  وحدات  اإىل 
امليل ب�صكل كمي ون�صبي، ولهذا امل�صتق تطبيقات مهمة 
الطرق  لإن�صاء  كالتخطيط  متعددة،  جمالت  يف 
املناطق  وجتنب  الأمنة  امليول  لتحديد  ال�صريعة 
القطع  كميات  وح�صاب  ال�صديدة  الإنحدارات  ذات 

ال�صكل رقم )1( النموذج العددي لالأر�س ملنطقة الدرا�صة
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والتعرف على  العام.  التكتوين  الو�صع  الأر�س، ودرا�صة  اأ�صكال  وتطور 
يف  الإجنراف  تقدير  املائية،  لالأحوا�س  املورفومرتية  اخل�صائ�س 

الرتبة، واجلريان ال�صطحي.

فوائد اأخرى للنموذج العددي لالأر�س
من الفوائد املهمة نذكر مايلي:

قاعدة  يف  رقمي  ب�صكل  الإرتفاعات  معلومات  وتخزين  1.حفظ 
البيانات الوطنية.

ال�صديدة.  الت�صاري�س  ذات  املناطق  يف  الروؤية  مدى  2.حتديد 
)تطبيقات ع�صكرية(.

والرتبة  اجليولوجية  كاخلرائط  املو�صوعية  اخلرائط  3.عر�س 
واإ�صتخدامات الأر�س على �صكل ثالثي الأبعاد.
4.اإظهار املقاطع العر�صية الطبوغرافية. 

التطبيقات اجليولوجية للنموذج العددي لالأر�س.
اجليولوجية  اخلرائط  مع  ال�صابق  يف  اجليولوجيون  تعامل  لقد 
اجليولوجية  التكوينات  على  للتعرف  البعدين،  ذات  املطبوعة 
من  كثري  يف  ي�صعب  التي  التكتونية،  ظروفها  وطبيعة  وتو�صعاتها 
املوقف  روؤيا وا�صحة تف�صر بيئة  اإىل  الو�صول  املعقدة تكتونيا  املواقع 
الأبعاد  ثالثية  للروؤيا  امللحة  احلاجة  اأن  غري  احلقيقي.  اجليولوجي 
التحليل  يف  ت�صاعدهم  خمتلفة  طرق  لإيجاد  اجليولوجيني  دفعت 
منها اإ�صتخدام خطوط ت�صاوي الإرتفاعات، التمثيل الطبقي، خمطط 
فين�س الذي يعتمد معطيات الآبار املحفورة وربط الطبقات املت�صابه مع 
بيد  املج�صمة.  الروؤيا  لتاأمني  ال�صترييو�صكوب  اإ�صتخدم  واأخريا  بع�صها، 
اأن جميع تلك الطرق ال�صابقة متعبة وجمهدة لالأع�صاب  وحتتاج اإىل 

قدرة كبرية على التحليل والت�صور ونتائجها غري مر�صية.
الرقمية،  املعاجلة  و�صائل  تطور  وبف�صل  الأخرية،  ال�صنوات  ويف 

والردم على م�صار الطريق، وكذلك يف حتديد املواقع 
درا�صات اجليوزراعية،  ال�صدود، ويف  لإن�صاء  املنا�صبة 

والهيدرولوجية، واجنراف الرتبة وغريها ..

 ،)Aspect Map( الإنحدار  اإجتاه  لوحة 
ال�صكل )3(.

على  الإنحدار  اإجتاه  تغري  اللوحة  هذه  تبني 
امل�صتويني الأفقي والعامودي، اإذ ميكن ت�صنيف منطقة 
الدرا�صة اإىل وحدات متقاربة يف اإجتاه الإنحدار فيها، 
ولهذه ال�صروط تطبيقات يف غاية الأهمية وخا�صة 
يف املناطق ذات الطق�س البارد اإذ يف�صل خالل اإن�صاء 
الطرق جتنب الإجتاهات التي حتمل الرياح الباردة، 
الأحوا�س  حتديد  ميكن  فاإنه  املائية  الدرا�صات  ويف 
حركة  اإجتاه  على  والتعرف  ال�صطحية  املائية 
املياه  بكميات  التنبئ  ميكن  كما  ال�صطحي،  اجلريان 
الناجتة عن ذوبان الثلج عن طريق حتديد م�صاحات 

الثلوج املعر�صة لأ�صعة ال�صم�س خالل النهار.

لوحة الت�صاري�س )Shaded Relief( ، ال�صكل 
.)4(

تبني هذه اللوحة خمتلف اأ�صكال الأر�س، اإذ ميكن 
عن  الأبعاد  ثالثي  جم�صم  ب�صكل  الت�صاري�س  اإظهار 
اإجتاهات خمتلفة  ال�صم�س من  طريق املحاكة لأ�صعة 
ت�صنف  الأ�صلوب  وبهذا  متغرية،  اإرتفاع  وبزاوية 
منطقة الدرا�صة اإىل وحدات فيزيوغرافية ، واأمناط 
مدى  واإ�صتنتاج  وكثافتها،  ال�صطحية  الأودية  �صبكة 
ولهذه  التعرية،  بعوامل  تاأثرها  وتفاوت  تطورها، 
اجليومورفولوجية،  الدرا�صات  يف  اأهمية  اللوحة 

ال�صكل رقم )4( لوحة الت�صاري�سال�صكل رقم )3(لوحةاإجتاه الإنحدارال�صكل رقم )2( لوحة الإنحدارات
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وطرق العر�س املج�صمة املرتافقة بالألوان، والتي توفر قاعدة البيانات، اأتاحت الو�صول اإىل روؤيا اأ�صمل، واأعم زودت اجليولوجيني 
مب�صادر معلومات مهمة، من �صاأنها تو�صيح �صورة الو�صع اجليولوجي ملنطقة الدرا�صة ومكنت من الو�صول اإىل نتائج اأدق ب�صرعة 

وجهد اقل.
اخلريطة  اإختيار  مت  اجليولوجية؛  التطبيقات  يف  لالأر�س  العددي  النموذج  اإ�صتخدامات  اأبرز  الدرا�صة  هذه  يف  �صنعر�س 
الطبوغرافية مقيا�س 50000/1 ملنطقة ال�صلط كنموذج تطبيقي للدرا�صة حيث تقع هذه املنطقة يف و�صط غرب اململكة مبحاذاة 

منخف�س غور نهر الأردن.

مدخالت الدرا�صة
ا�صتخدمت يف الدرا�صة املعطيات التالية:

1.�صورة ف�صائية من نوع Landsat7-ETM م�صجلة بتاريخ 2001/3/21م
2.لوحة اخلطوط الكنتورية الرقمية.

3.لوحة الطــرق املرقمة.
4.لوحة الأودية املرقمة.

5.خريطة جيولوجية رقمية.
6.لوحة القيا�صات اجلاذبية.

7.لوحة القيا�صات املغناطي�صية.

اأ�صلوب الدرا�صة
يبني املخطط التايل الأ�صلوب الذي مت اإتباعه يف هذه الدرا�صة
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درا�صة عالقة الإنحدار بتك�صف التكوينات ال�صخرية
من املعروف اأن العالقة التحليلية بني التك�صفات ال�صخرية ودرجة 
اإنحداراتها، مرتبطة ب�صكل طبيعي بنوعية تلك التك�صفات، وقابليتها 
عن  الناجتة  التعرية  بعوامل  تاأثرها  ومدى  والإنزلقات،  لالإجنراف 
التكتونية  اإىل احلركات  بالإ�صافة  الدرا�صة،  ال�صائد يف منطقة  املناخ 

التي ت�صهم يف تكوين جيومورفولوجية املنطقة.
بو�صـوح حيث مت مطابقــة  ال�صـــابق  الإرتبــاط  ال�صــكل )7(  يبني 
من  امل�صتقة  الإنحدارات  لوحة  على  اجليولوجية  الوحدات  لوحة 
ظهوراللون  �صدة  تخفيف  عملية  وباإجراء  لالأر�س  العددي  النموذج 
وا�صحة  اجليولوجية  الوحدات  تبدو  اأن  اإىل  النحدارات  لوحة  يف 
الأحمر  باللون  ال�صديدة  الإنحدارات  اللوحة  هذه  وتعك�س  كخلفية، 
تقريبا  امل�صتوية  املناطق  اأما  الأزرق  باللون  املتو�صطة  والإنحدارات 
ال�صديدة  الإنحدارات  اأن  نالحظ  فاإننا  ذلك  وعلى  الأخ�صر،  باللون 
وجمموعة  الكرنب(  )تكوين  الرملية  ال�صخور  التك�صفات  يف  منت�صرة 
تظهر  بينما  الإجنراف،  و�صهلة  للتفتت  قابلة  تكوينات  كونها  العزب 
جمموعتي عجلون والبلقاء مقاومة لعمليات التعرية لذا الإنحدارات 

فيها متو�صطة.

 
كما ت�صمح هذه التطبيقات باإنتاج مقاطع عر�صية  ال�صكل) 8( ميكن 
التعرف على الإنحدارات ومقارنتها بالتك�صفات ال�صخرية،  من خاللها 
ففي مثالنا هذا مت اأخذ مقطع عر�صي على جانبي �صيل الزرقاء حيث 
يظهر املقطع تغري الإرتفاع ل�صخور احلجر الرملي )الكرنب( املتك�صف 
على جانبي ال�صيل، ويكن من خالل هذا املقطع التعرف على احلركات 
التكتونية التي اأدت اإىل رفع اأو خف�س تلك التك�صفات وما يكتنف تلك 
احلركات من تاأثريات على الو�صع التكتوين العام ملنطقة الدرا�صة وما 

يحيط بها.

املراجع
1 . Imagine Virtual GIS tour  guides
2 .Arc View 3D Analysis manual
اخلريطة اجليولوجية ملنطقة ال�صلط. 3

لوحة الق�صمات اخلطية 
ميكن التعرف ور�صم الفوالق الرئي�صية من لوحة 
العددي  النموذج  من  امل�صتقة  املج�صمة  الت�صاري�س 
لالأر�س، وذلك مبتابعة اإمتدادات واإجتاهات الأ�صكال 
درا�صة  ثم  ومن  املتك�صفة  بالطبقات  وربطها  اخلطية 
اآثارها على الو�صع اجليولوجي الراهن ور�صد تاأثريها 
منطقة  يف  املنت�صرة  الفيزيوغرافية  الوحدات  على 

الدرا�صة كما يو�صح ال�صكل )5(. 

لوحة الوحدات الفيزيوغرافية
الو�صـــع  على  التعــرف  املج�صــمة  الروؤيــا  تتيـح 
املورفولوجــي للمنطقــة، واإمكانيــة ف�صــل الوحـــدات 
التطور  بحجم  ذلك  وربط  املت�صابه،  الفيزيوغرافية 
واحلت  التجوية  اأعمال  وتقييم  اجليومورفولوجي، 
البيئية  الدرا�صات  لغايات  الريحي،  او  املائي  �صواًء 
والهند�صية املختلفة، املتعلقة بتحديد مواقع منا�صبة 
اأو اإختيار مناطق منا�صبة لزراعات  ملن�صات هند�صية، 
تقييم  عمليات  يف  املنتج  هذا  ي�صتخدم  كما  معينة، 
كال�صور  اإ�صافية  مبعلومات  ربطه  بعد  البيئي،  الأثر 
ب�صكل  وعر�صها  املو�صوعية،  واخلرائط  الف�صائية 

ثالثي الأبعاد ال�صكل )6(.

ال�صكل رقم )5( لوحة الق�صمات اخلطية

ال�صكل رقم )7(
لوحة اجليولوجيا

ال�صكل رقم )8(
لوحة الإنحدارات

ال�صكل رقم )6( لوحة الوحدات الفيزيوغرافية
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إعداد:
م. أسامة سامي األسمر

.)QuickBird( اجلدول التايل يحوي موا�صفات القمر ال�صناعي
Quick Bird خصائص القمر الصناعي

(Launch Date)                      تاريخ اإلطالق18/تشرين أول /2001

)Boeing Delta 2)مركبة اإلطالق                      (Launch Vehicle)

(Launch Location)                       مكان اإلطالققاعدة (Vandbenberg( الجوية العسكرية / كاليفورنيا

(Orbit Altitude)                       إرتفاع المدار450 كم

(Orbit Inclination)            زاوية اإلنحراف للمدار97,2درجة ، بالتزامن مع الشمس

(Speed)                            السرعة 7,1 كم/الثانية

(Equator Crossing Time)                  زمن عبور المدار10:30 صباحا

(Orbit Time)                         زمن المدار93,5 دقيقة

(Revisit Time)                         زمن العودة1- 3,5 يوم باإلعتماد علي خط العرض 

(Swath Width)   عرض رقعة األرض الممسوحة16,5كم من خط النظير

(Metric Accuracy)                        الدقة المترية22 متر أفقي

)11bits) الترقيم                               (Digitization)

صور أبيض وأسود )PAN( 61 سم عند خط النظير الى 72 سم 
بميل 25 درجة عن خط النظير

صور متعددة األطياف )MS( 2,44م من خط النظير الى2,88م بميل 
25 درجة عن خط النظير

(Resolution)                           دقة التميز

nm 725          )PAN(                      صور أبيض وأسود
nm 479           )Blue)                             صورأزرق
nm 546,5        )Green(                          صورخضراء

  nm 654          (RED)                           صور حمراء
   nm 814,5       )Near IR) صور قريبة من األشعة الحمراء

(Image Bands)    الطول الموجي ألطياف الصور

القمر ال�سناعي)QuickBird( موا�سفاته ومنتجاته

اإن القمر ال�صناعي )Quick Bird( من الأقمار 
التي زودت املركز اجلغرايف امللكي الأردين ب�صور ف�صائية 
اأقوم بتقدمي مقالة مرتجمة وملخ�صة عن  اأن  عالية الدقة ولقد رغبت 
هذا القمر ال�صناعي حيث اأن معظم ال�صورالف�صائية العالية الدقة التي 
اأ�صدرتها �صركة     التي  الن�صرة  النوع، وذلك بالإعتماد على  لدينا من هذا 

Digital Globe مالكة هذا القمر .  

حيث �صيتم التطرق بالتف�صيل ايل عدة موا�صيع وهي كما يلي:

. )QuickBird Satellite( 1- القمر ال�صناعي

.)Quick Bird Delivery( 2- كيفية ت�صليم ال�صورالف�صائية

.)QuickBird Levels( 3- اأنواع ال�صورالف�صائية

.)QuickBird Options(4-اخليارات املتوفرة لل�صور الف�صائية

.)QuickBird Naming( 5- ت�صمية ال�صورالف�صائية

6-البيانات الداعمة لل�صور الف�صائية

.)QuickBird Image Support Data(

)QuickBird Satellite( 1- القمر ال�صناعي
 Digital( ل�صركة  واململوك   )QuickBird( ال�صناعي  القمر  إن 
مناطق  م�صح  على  قدرتة  مثل  كثرية  وقدرات  اإمكانيات  له   )Globe

وا�صعة، و�صعة تخزينية عالية، ودقة متيز عالية لل�صور امللتقطة. 

يكون قادر  بحيث   )QuickBird( ال�صناعي  القمر  �صمم  ولقد 
بكفاءة على اإلتقاط �صور ف�صائية ملناطق كبرية بغية احل�صول على دقة 

مكانية عالية.

مليون   75 التقاط  على  ال�صناعي )QuickBird( قادر  القمر  اإن 
 )Digital Globe(  كيلومرت مربع من ال�صور �صنويا مما �صاعد �صركة

على حتديث مكتبة ال�صورلديها ب�صرعة عالية.
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2-كيفية ت�صليم ال�صور الف�صائية
)Quick Bird Delivery(

-: )File Format( 2-1- اأ�صكال امللفات
             يتم ت�صليم ال�صور بثالثة اأ�صكال وهي 

 Geo TIF 1.0 -  
NITF 2.0 -  
NITF 2.1 -  

-:)Delivery option( 2-2- طرق الت�صليم
مثــــل  ال�صــــريع  الربيــــــــد  خدمـــــات  بوا�صــــــــطة   -

.)FedEx،DHL،UPS(
. )  ftp( بوا�صطة خدمات الت�صليم الإلكرتونية -   

-:)Media( 2-3- و�صائط الت�صليم
.640MB صعة� )CD( على اأقرا�س -  
.4 GB صعة� )DVD( على اأقرا�س -  

-:)Tiling( 2-4- قطع ال�صور الف�صائية
ميكن  ول  كبرية  اأحجامها  الف�صائية  ال�صور  بع�س  اأن  ب�صبب 
 )DVD( اأو )CD( تخزينها كاملة على و�صائط الت�صليم مثل
فلذلك تقوم ال�صركة بتقطيع ال�صور اإىل اأحجام �صغرية ت�صمى 
قطع )tiles( وتتم عملية التقطيع بوا�صطة طريقتني هما:                                                                             

بالإعتمــــاد 	•  )pixel( البك�صــــل  بوا�صـــــــطة  التقطيع 
تقــــارب   باأبعـــاد  التقطيــع  يتم  حيث  الرتبيع  خطوط  على 
اأو  بك�صل   14000*14000 اأو  بك�صل   8000*8000

.16000*16000
على 	• بالإعتماد   )map( اخلريطة  بوا�صطة  التقطيع 

واملنطقة  القطع  م�صاحة  حتديد  يتم  حيث  الإحداثيات 
امل�صرتكة.

اإن عملية التقطيع تتم كما يف املثال التايل حيث يتم تقطيع 
ال�صورة اإيل قطعتني ويرمز لهما  )P001( و )P002( وبينهم 

منطقة م�صرتكة.
طرق  ح�صب  �صغرية  قطع  اإىل   )P001(ال�صورة تقطيع  ويتم 
التقطيع التي مت �صرحها �صابقا وتاأخذ ال�صورالرموز التالية بعد 
 )…… ،)R1C1(،)R1C2(،)R1C3(،)R1C4(،)R2C1 التقطيع

كما يف ال�صكل التايل
 )til.( مالحظة :-  يتم ت�صليم ملف مع ال�صور املقطعة ب�صيغة
يتم  و�صوف  قطعة  كل  اإحداثيات  حتديد  علي  ي�صاعد  حيث 

التطرق اإلية بالتف�صيل لحقا.

يف حال اأراد امل�صتخدم عدم تقطيع ال�صور ميكن ت�صليمة لها باأ�صكال خمتلفة.	 
يف اجلدول التايل يبني اأحجام ال�صور بدون تقطيع ومقطعة ح�صب اأنواعها.	 

)QuickBird Levels(3-اأنواع ال�صور الف�صائية
اإن �صركة)Digital Globe( تقدم عدة اأنواع من منتجات ال�صور الف�صائية كما هو 

مو�صح يف اجلدول التايل والتى �صوف يتم �صرحها لحقا.

-: )Basic Image( 3-1 ال�صور الف�صائية
وهي ال�صور الف�صائية الأقل معاجلة وهي خا�صة بامل�صتخدمني الذين ميلكون خربة 
فنية وتقنية عالية مبعاجلة ال�صور الف�صائية وتكون اأبعادها 16.5كم *16.5كم 

اأو اأكرث ح�صب الطلب.
حيث اأن هذة ال�صور بالإ�صافة اإىل ملف )Attitude( )حيث اأن هذا امللف يحتوي 
الو�صطي  املوقع  اإىل  ن�صبة  الف�صائي  املركبة  نظام  لتوقف  خمتلفة  تقديرات  علي 
عن  معلومات  على  يحتوي  ملف )Ephemeris( )والذي  واأي�صا  لالأر�س(  الثابت 
وتغري  القمر  رحلة  واإجتاه  لالأر�س  الثابت  الو�صطي  املوقع  اإىل  ن�صبة  القمر  موقع 
املنا�صبة  واملعلومات  لل�صورة(  امل�صح  خط  ملنت�صف  الإلتقاط  ووقت  الكامريا  مواقع 
                                       .)Orthorectification( عن الكامريا للقيام بعملية ت�صحيح ال�صور الف�صائية

-:)Processing( طريقة املعاجلة 
 )Radiometrically( اإن هذا النوع من ال�صور م�صحح من الناحية ال�صعاعية 
وم�صحح من ناحية امل�صت�صعر )Sensor( ولكن غري م�صحح من الناحية الهند�صية 
)Geometrically(ولُمعــني بوا�صـــــــطة م�صـــــــــقط خرائطـــــــي واإهليلجــــــــي

.)Mapped to Cartographic Projection(
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اإن القــــدرة التميزيـــة لل�صــورة )Resolution( تتغيــر بتغيــر زاويـــة النظيـــر
  )Nadir angle( كما يلي :-

 )Panchromatic( 1- �صور اأبي�س واأ�صود          
pan )black and white(عند النظري     61�صم  
 pan )black and white(  من النظري  72�صم ْ 25  

 pan )black and white( من النظري  1.14م ْْْ 45  
)Multispectral( 2- �صور متعددة الأطياف 

  عند النظري   2.44م 
  25ْمن النظري  2.88م
45 ْ من النظري      4.56م  

اإن ال�صور من نوع )Basic Imagery( غري حمكمة   -:) Accuracies( الدقة
ال�صور  هذة  ت�صحيح  وميكن  املطلوبة،  الدقة  �صمن  لي�صت  دقتة  فلذلك  اأر�صيا 

)Orthorectify( بوا�صطة طريقتني هما:-
ملف  توفر  يجب  حيث   )Rigorous sensor model( الدقيقة  1-الطريقة 
)Attitud(وملف )Ephemeris( واأي�صا توفر جم�صم ت�صاري�س رقمي عايل الدقة 
)DEM( ونقاط اإحكام عالية الدقة )GCP( وبالتايل نح�صل على �صور م�صححة 

بدقة )RMSE= )2 - 5m اأو اأكرث ح�صب مهارة الفني.
 )Rational Polynomial Coefficients(2-طريقة املعامالت كثرية احلدود الن�صبية
اإيجاد عالقة ريا�صية ترابطية ن�صبية بني اإحداثيات القمر ال�صناعي  حيث يتم 
جم�صم  توفر  واأي�صا    )RPC( ملفات  توفر  ويجب  الف�صائية،  ال�صور  واإحداثيات 
 )GCP( الدقة  عالية  اإحكام  ونقاط   )DEM( الدقة  عايل  رقمي  ت�صاري�س 
اأواأكرث   RMSE=)3-6m( بدقة  عاموديا  م�صححة  �صور  على  نح�صل  وبالتايل 

ح�صب مهارة الفني.

:)Standard Image(3-2 ال�صور الف�صائية
املنخف�صة   الدقة  ذات  لال�صتخدامات  منا�صب  الف�صائية  ال�صور  من  النوع  هذا     
                                 )Standard Imagery( هما  بنوعني  تاأتي  ال�صور  وهذة  الكبرية.  املناطق  و/اأو 

  .)Ortho Ready Standard Imagerو

 -:)Processing( طريقة املعاجلة
          - اإن هذا النوع من ال�صور م�صححة من النواحي التالية ت�صحيح راديومرتي 
ت�صحيح   ،)Sensor Corrected( امل�صت�صعر  ت�صحيح   ،)Radiometrically(
هند�صــي )Geometrically Corrected(، معـني اإىل اإ�صـــقاط خرائــطي
)Resolution(الدقة التميزية لل�صور)Cartographic Mapped to Projection(

.MS )2.4-2.8م(و Pan)تكون)60-70 �صم

 -:)Standard Imagery( ال�صور الف�صائية
              -هذا النوع من ال�صور ي�صتخدم به جم�صم ت�صاري�س رقمي )DEM( منخف�س 
الدقة من اأجل تعديل الإختالف يف الت�صاري�س بالإ�صافة اإىل الأخذ بعني الإعتبار 

املرجع الإهليلجي.
           -اإن درجة التعديل منخف�صة ن�صبيا، مع اأن هذه ال�صور مت ت�صحيح ت�صاري�صها 
ال�صور  هذة  ودقة   )Orthorectified( عاموديا  م�صححة  غري  تعترب  اأنها  اإل 

.RMSE=14m
:)Ortho Ready Standard Imagery( ال�صور الف�صائية

الت�صاري�س( وهو  )اإختالف يف  بها ت�صحيح طبوغرايف  ال�صور ليوجد         -هذة 
.)Orthorectification( منا�صب للت�صحيح العامودي

الدقة  عايل   )DEM( رقمي  ت�صاري�س  جم�صم  بوا�صطة  لها  املعاجلة  اإجراء  عند 
م�صححة  �صور  على  نح�صل  وبالتايل   )GCP( الدقة  عالية  اإحكام  ونقاط 

 .RMSE=)3-10 m(بدقة

3-3 مقارنة بني ال�صور
:OrthoReady Standardو  Standardو  Basic

�صور  وهي   -:)Basic Images( الف�صائية  1-ال�صور   
الت�صاري�س(،  ولطبوغرافيا)اإختالف  هند�صيا  م�صححة  غري 
)Rigorous Sensor Model(يتم عمل ت�صحيح لها بطريقتني

)Rational Polynomial Coefficients(اأو
2-ال�صور الف�صائية )Standard Images(:هذه ال�صور   
مفيدة يف حال التطبيقات التي حتتاج اإىل �صور م�صححة هند�صيا 
دون احلاجة اإىل الت�صحيح الطبوغرايف )اإختالف الت�صاري�س( 
غري  وهو  منخف�صة  دقتة   )DEM( عليها  تطبيق  مت  حيث 

 .)Orthorectification(منا�صب لعمل الت�صحيح العامودي
 -:)OrthoReady Standard Images( 3-ال�صور الف�صائية  

• ت�صحيح 	 لديها  لي�س  ولكن  هند�صيا  م�صححة  �صور 
منا�صبة  مما يجعلها  الت�صاري�س(  طبوغرايف)اإختالف 

 .)Orthorectification( لعملية الت�صحيح العامودي
• امل�صححة 	 العامودية  ال�صور  لإنتاج  ت�صتخدم  ال�صور 

 )Rational Polynomial Coefficients(باإ�صتخدام طريقة
.)RPC( وذلك بتوفر ملفات

• ال�صور لوحات م�صححة عاموديا 	 الهدف من  اإذا مل يكن 
)Orthorectification( فين�صــــــح با�صـــــتخدام �صـــــور 

 )Standard Image(
• 	  )Ortho Ready Standard Imagery(صور� اإن 

�صححت هند�صيا ولي�س لها ت�صحيح طبوغرايف )اإختالف 
الت�صاري�س( لذلك ميكن اأن يكون هناك اإزاحة عدة مئات 

من الأمتار خا�صة يف املناطق وعرة الت�صاري�س. 

3-4 ال�صور العامودية امل�صححة 
-:)Orthorectified Images(

اإن هذه ال�صور امل�صححة جاهزة لإ�صتخدامات نظم املعلومات 
لتطبيقات  اأ�صا�صية  �صورية  وكخرائط   )GIS( اجلغرافية 
لتنقيح  مثايل  اأ�صا�س  تعترب  امل�صححة  ال�صور  اأن  كما  وا�صعة، 
اأوللربط الهند�صي لطبقات   ،GIS اخلرائط وقواعد البيانات 

.)Registration( موجوده �صابقا
التغريات ك�صف  فى  اإ�صتخدامها  ميكن  ال�صور  هذة  واأي�صا   -
اأخرى تتطلب   )Change detections( وتطبيقات حتليلية 

درجة عالية من الدقة . 
     طريقة املعاجلة )Processing(:-  اإن هذة ال�صور م�صححة 
 ،)Radiometrically(من النواحي التالية ت�صحيح راديومرتي
هند�صي  ت�صحيح   ،)Sensor Corrected(امل�صت�صعر ت�صحيح 
 )Geometrically Corrected(، معني اإىل اإ�صقاط خرائطي 
)Mapped to Cartographic Projection(، ت�صحيح عامودي 

   )Orthorectified(
•	 Pan( اإن هذه ال�صور متوفرة باللونني الأبي�س والأ�صود و

Sharpened( بدقة )60،70 �صم(
الأطياف 	• متعدد  �صور  ب�صكل  متوفرة  ال�صور  هذه  اإن 

)MS( بدقة )2.40-2.80 م(
اإن ت�صحيح هذه ال�صور يحتاج اإىل )DEM( عايل الدقة 	•

ونقاط اإحكام عالية الدقة )GCP( وذلك لإزالة التغري 
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يف الت�صاري�س ولو�صع كل )pixel( فى مو�صعة ال�صحيح. 
• وميكن توفر هذة ال�صور مبقايي�س خمتلفة كما يلى:	

بدقة 15.4م  1-50000
بدقة 6.2 م   1-12000
بدقة 2.6 م  1-5000    
بدقة 2.5 م  1-4800     

)GCP( ونقاط الإحكام )DEM(الدقة تعتمد على دقة الـ

4- اخليارات املتوفرة لل�صورالف�صائية
.)QuickBird Options(

    يوجد اأنواع خمتلفة من ال�صور الف�صائية �صوف نقوم ب�صرحها 
كما يلي :- 

)Panchromatic( 4-1- �صور اأبي�س واأ�صود 
. pan )black and white(           عند النظري  61�صم 
. pan )black and white( ْ من النظري 27�صم  25       
.pan )black and white ( ْ من النظري 1،14م  45      

)Multispectral( 4-2- �صور متعددة الأطياف
                عند النظري 2.44م .

                 25ْمن النظري 2.88م.
               45 ْ من النظري 4.56م.                                                          

 )3Bands(  4-3- �صور حتوي ثالثة اأطياف 
   .)Blue Green Red(  1- �صور حقيقية

  . )Green Red Infrared(2-�صور قريبة من الأحمر
 .)Orthophotoو Standrad( متوفر 

   )4Bands( وحتوي )Pansharped(  4-4- �صور
 )blue-green-red-infrared( و )panchromatic( هي �صور تنتج من دمج �صور 

  )60-70(cm وتكون دقة التميز

.)QuickBird Naming( 5- ت�صمية ال�صورالف�صائية
والرموز  الأرقام  هذة  تدل  ماذا  على  ورموز  باأرقام  اإ�صمها  كتابة  مت  �صورة  فمثال 

لناأخذ املثال التايل لإ�صم �صورة
08SEP010123645-P2AS_R1C1-000000000987_01_P001.TIF

ماذا تعنى كل هذة الأرقام والرموز لأ�صم ملف ال�صورة
=  )PRODUCT FILE NAME( اإ�صم امللف لل�صورة 

TIF  )FORMAT EXTENSION( �صيغة ال�صورة 
000000000987_01_P001   )PRODUCT ID(  هوية املنتج

P2AS_R1C1  )PRODUCT INFO( معلومات املنتج 
 08SEP010123645   )ACQUISITION TIME(  وقت الإلتقاط 

و�صوف نقوم بتف�صريها كما يلى :-

واجلدول التايل يبني اإخت�صارات الأحرف عند ت�صمية ال�صور الف�صائية.

)ACQUISITION TIME( =  08SEP01 )DATE( 123645 )TIME(. UTC TIME.                                                                      
)PRODUCT INFO(  = P)PAN( 2A )STANDARED IMAGERY( S)SINGLE/SUB-SCENE( _R1C1)TILE  IDENTIFIER(  . 
)PRODUCT ID(= 000000000987 )ORDER  ITEM  ID(_01 )INCREMENT(_P001 )OFFSET( .                                     
)FORMAT EXTENSION( = TIF )GEO TIFF ( .
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 QuickBird الف�صائية  لل�صور  الداعمة  البيانات   -6
)Image Support Data(

 )Metadata files( تعريف  ملفات  معها  ت�صلم  الف�صائية   QuickBird ال�صور  كل 
.)ISD( واإخت�صارها)Image support data( وت�صمي اأي�صا البيانات الداعمة لل�صور

وهذه البينات الداعمة لل�صور تنق�صم اإىل م�صتويني :-

)DELIVERY LEVEL ISD( -1
 )PRODUCT COMPONENT LEVEL(-2

و�صوف نقوم بتف�صريها كما يلي:- 
: )DELIVERY LEVEL ISD( -1-6

     لحظ امللفات املوجودة داخل ال�صورة
قائمة  على  يحتوي   )Top Level Index )Reddme( File( ).TXT( 1-امللف  

باإ�صم املنتج وامللفات امل�صاعدة مع حقوق الن�صر.
2-امللف )Top Level Index XML file( ).XML( يحتوي على نف�س املعلومات 

.)XML format( ال�صابقة ولكن ب�صكل
3-امللف )Layout file( )Jpeg( عبارة عن ملف يحتوي على �صورة للمناطق التي 

مت ت�صويرها وطرق تقطيعها.
ملفات  على  حتتوي   )GIS file( )SHAPES FILES( 4-امللف 
.)GIS( ويتم فتح هذة امللفات على برجمية )shx()shp()dtf(
للت�صليم  ي�صتخدم   )Manifest file( )MAN( 5-امللف 

.)FTP( اإلكرتونيا بوا�صطة
ي�صتخدم  6-امللف  )End of Transfer File( )TXT(اي�صا 

 . )FTP( للت�صليم اإلكرتونيا بوا�صطة

:)PRODUCT COMPONENT LEVEL(-2-6

   لحظ امللفات املوجودة داخل ال�صورة
)Product Component Index )README((  )TXT( 1-امللف
    وهو ملف قراءة يحتوي على حقوق الن�صر واأ�صماء امللفات 

امل�صاعدة ملنتج واحد.
ملف  وهو   ) Lincence File )BASE(( )TXT(امللف  -2

للقراءة يحتوي على رخ�صة املنتج. 
              ) Image Metadata File(  )IMD( 3- امللف

الزوايا  اإحداثيات  املنتج،  ونوع  ال�صورة  موا�صفات  ي�صرح      
ونظام الإ�صقاط وزمن الإلتقاط .

  JPEQ 4- امللف )Product Browse File(   )JPQ( �صورة 
م�صغوط لفتح ال�صورة ب�صرعة.

5- امللف )Tile Map(  )TIL(   ت�صاعد يف التعرف على عدد 
القطع التي مت تقطيعها  للمنطقة املطلوبة.

)Attitude File(  )ATT( 6- امللف
اأول معلومة نقطية وعدد النقاط وامل�صافة  يحتوي على زمن 
ال�صناعي  القمر  لتوقف  املواقع  عن  ومعلومات  النقاط  بني 

ن�صبة اإىل املوقع الو�صطى الثابت لالأر�س.
) Ephemeris File(   )EPH(7- امللف

    - وهي حتوي موقع القمر بالن�صبة ملوقع و�صطي ثابت لالأر�س 
    - اإجتاه رحلة القمر 

    - تغري مواقع للكامريا 
    - وقت الإلتقاط ملنت�صف خط امل�صح لل�صور. 

8- امللف)Geometric Calibrations File( )GEO(   يحوي 
اخلوا�س املعيارية لكامريا الت�صوير بالن�صبة لل�صور الأ�صا�صية 

 .) Basic(
9- امللف )RPCOOB(  )RPC( يحوي على معلومات ت�صتخدم 
لت�صحيح ال�صور، حيث اأنها عبارة عن عالقات ريا�صية ن�صبية 

للربط بني الإحداثيات الف�صائية واإحداثيات ال�صورة.
10- امللف)XML File( )XML( حتتوي على جميع املعلومات 
ب�صيغة )XML(لل�صور   9،8،7،6،5،4،3،2،1 للملفات  ال�صابقة 

 .)Basic( الأ�صا�صية
املراجع :

	• QuickBird Imagery Products Guide.
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واأمام هذه التحديات اخلطرية التي تواجه الب�صرية، فاإن 
تطور العلوم والتكنولوجيا احلديثة ميكن اأن ت�صاهم اإىل حد 
بعيد يف احلد من العبث مبكونات عنا�صر التوازن البيئي والعمل 
على حماية البيئة، اإذا ما اأُح�صن اإ�صتخدام هذه التقنيات ومت 
الإلتزام بخطط واإ�صرتاتيجيات وا�صحة قابلة للتنفيذ، الأمر 
موارد  يف  احلاد  والنزيف  التدهور  وقف  يف  ي�صهم  قد  الذي 

الطبيعة حفاظا عليها لأجيالنا القادمة.

 وتقنيات الإ�صت�صعار عن بعد واأنظمة املعلومات اجلغرافية 
املتنوعة  والدرا�صات  البحوث  اإجراء  يف  فاعل  ب�صكل  ت�صهم 
والتي من �صاأنها امل�صاهمة يف حماية البيئة ب�صكل عام، اإذ ميكن 
املعلومات  على  احل�صول  الف�صائية  ال�صور  حتليل  طريق  عن 
وذلك  الأر�صية  والعنا�صر  والأج�صام  املعامل  بكافة  املتعلقة 
لالأ�صعة  والإ�صتقطاب  الطاقة  وقيا�س  ت�صجيل  خالل  من 
واملعامل  للعنا�صر  واملالزمة  املنعك�صة  الكهرومغناطي�صية 

الأر�صية واملحيطات والهواء املحيط بالق�صرة الأر�صية، اإذ ُوجد علميا اأن لكل ج�صم 
قيمة اإ�صعاعية متيزه عن غريه،  وبالتايل فاإن الب�صمة الإ�صعاعية اخلا�صة بج�صم 
ما متيزه عن باقي الأج�صام، ومن هنا اأمكن التعرف على ماهية هذه الأج�صام دون 

التما�س بها مبا�صرة واإمكانية حتليل مكوناتها عن بعد.

البيئة  يف  الف�صائية  ال�صور  وحتليل  بعد  عن  الإ�صت�صعار  لدور  بالن�صبة  اأما   
اإ�صتخدام  اأهمية  ُتبني  التي  الأمثلة  من  بع�صًا  هنا  �صنورد  فاإننا  الطبيعة  وحماية 
هذه التقنيات يف هذا املجال املهم والذي له م�صا�س مبا�صر بحياة الإن�صان ومن هذه 

المثلة:

اأ(انح�صار امل�صطحات املائية وا�صتنزاف املوارد الطبيعية:

 ومثال على ذلك درا�صة قام بها املركز اجلغرايف امللكي يف الأردن األقت ال�صوء 
كوحدة  مميزة  منطقة  باإعتباره  امليت  البحر  على  طراأت  التي  التغريات  على 
اإىل  بالإ�صافة  املختلفة،  للمعادن  هاما  وم�صدًرا  واإقت�صادية  طبيعية  جغرافية 
خ�صائ�صه ال�صياحية والعالجية، وقد ا�صتخدمت يف هذه الدرا�صة �صور )لند�صات( 

دور الإ�ست�سعار عن بعد وال�سور الف�سائية يف حماية 
البيئة واحلد من الكوارث الطبيعية

اإعداد : حممود ح�سني امللكاوي

خلق اهلل �سبحانه وتعاىل هذا الكون واأح�سن تنظيمه وتدبريه وجعله يف غاية الدقة 
والإتقان والإتزان، قال تعاىل:)اهلل الذي رفع ال�سموات بغري عمد ترونها، ثم ا�ستوى 
على العر�س و�سخر ال�سم�س والقمر كل يجري لأجل م�سمى، يدبر الأمر يف�سل الآيات 

لعلكم بلقاء ربكم توقنون( �سدق اهلل العظيم- الرعد2
فقد اأخ�سع اخلالق عزوجل هذا الكون مبا فيها الأر�س التي نعي�س عليها اىل نظام 
بيئي حمكم للمحافظة على مقومات احلياة فيها، اإل اأن تدخل الن�سان يف كثري من 
الأحيان من �ساأنه الإخالل بعنا�رص مكونات التوازن البيئي على هذه الأر�س، والتدخل 
الأرا�سي  تقل�س  وامل�ساهمة يف  كالتلوث،  واأ�سكال  �سور  عدة  له  ال�سلبي  الب�رصي 
و�سوء  الزراعية،  ال�سحراوي على ح�ساب املناطق  الزحف  وبالتايل  للزراعة  ال�ساحلة 
اإ�ستعمالت الأرا�سي، والت�سخم ال�سكاين املتزايد والتو�سع العمراين الع�سوائي غري 
املنظم، واإنح�سار امل�سطحات املائية القارية )البحار والبحريات املغلقة( والفي�سانات 

وحرائق الغابات.. وغريها
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عرب ال�صنوات 1964-2009 بتواريخ متباينة وبقدرة متييزية 30 م،

اأظهرت الدرا�صة تناق�س م�صاحة البحر امليت من 983كم2 عام 1964م  حيث 
اىل 640كم2 2010م عام وبلغ اإنخفا�صه 423 حتت �صطح البحر عام 2009م 

ب( مراقبة املخاطر ال�صناعية والتلوث:

لقد اعتادت الدول ال�صناعية على بناء املدن ال�صكنية وال�صناعية بالقرب من 
ال�صواحل، ونادرًا ما تتم معاجلة مياه الأنهار التي متر بهذه املدن وت�صب يف البحر، 
بالغًا  �صررًا  ي�صبب  الذي  الأمر  امل�صانع،  خملفات  وخا�صة  بامللوثات  حمملة  وتكون 

بال�صواطىء والحياء والبيئة البحرية عمومًا والنباتات الإقليمية املحيطة.

وبيان  الظاهرة،  هذه  لدرا�صة  هامة  اأداة  بعد  عن  الإ�صت�صعار  تقنيات  وُتعترب 
اأن  كما  باأول،  اأوًل  ومراقبتها  بل  امللوثة،  البقع  وم�صاحات  البحار  مياه  تلوث  مدى 
اإ�صتخدام املبيدات والأ�صمدة ي�صر كثريًا بالبيئة، الأمر الذي تنبه اإليه املعنيون يف 

دول كثرية من خالل اإنتاج اأ�صمدة ع�صوية رفيقة بالبيئة.

ج(مكافحة الفي�صانات:

التي  الدول  يف  واملمتلكات  بالأرواح  فادحة  خ�صائر  �صنويا  الفي�صانات  ت�صبب 
املك�صيك  وخليج  اآ�صيا  �صرق  جنوب  كمناطق  الطبيعية  الكارثة  لهذه  تتعر�س 
املناطق  �صرب  الذي  )كاترينا(  اإع�صار  اأن  اإذ  الأمريكية،  املتحدة  والوليات 
اجلنوبية للوليات املتحدة يف اآب/ اغ�صط�س 2005 وخا�صة ولية لويزيانا خلف 

اأكرث من اإثني ع�صر األف قتيل وخ�صائر مادية بع�صرات املليارات من الدولرات.

يف  املتحدة  للوليات  ال�صرقي  ال�صاحل  �صرب  الذي  "�صاندي"  والإع�صار 
2012/10/29 خُملفًا ع�صرات القتلى ودمارًا يف البنية التحية. 

بتحليل  عنها  الناجمة  اخل�صائر  وتقييم  الفي�صانات  خرائط  اإنتاج  وميكن 
و�صبل  املنكوبة  واملناطق  الفي�صانات  اأماكن  وحتديد  الف�صائية  ال�صور  معطيات 
الو�صول اليها، وت�صاعد هذه اخلرائط موؤ�ص�صات الإ�صكان وهيئات الإغاثة والإنقاذ 

على حتديد اأماكن اخلطر وتفعيل اأعمال املراقبة ومعاجلة اأو�صاع املت�صررين.

د( ا�صتك�صاف احلرائق واملناطق ال�صاخنة:

اإ�صتخدام ال�صور الف�صائية وخا�صة احلرارية منها  ميكن 
الناجتة  واملخاطر  والإنفجارات  الن�صطة  الرباكني  ملراقبة 
واملتوقعة عن ثورانها، فقد حتدث اإنهيارات �صخرية وترابية 
وميكن عن طريق الإ�صت�صعار عن بعد الإ�صتدلل على املناطق 
على  خماطر  اىل  تقود  قد  والتي  ال�صاخنة،  اجليولوجية 
الإن�صاءات، فالطرق وال�صدود املقامة فوق مناطق غري م�صتقرة 
تتعر�س  اأن  ميكن  عالية  حرارة  بدرجة  �صخورها  تت�صف  او 
التي  ال�صرتالية  فكتوريا  ولية  يف  احلال  هو  كما  للدمار، 
احلايل  العام  بداية  يف  مدمرة  حرائق  اإىل  غاباتها  تعر�صت 
2013م اأحرقت 1000 منزل و330هكتار وقتلت ما يربو على 

300 �صخ�س

وميكن بهذه التقنيات احلديثة اإ�صتك�صاف احلرائق وعمل 
و�صبل  واإجتاهها  تطورها  ومراقبة  انت�صارها  ملناطق  خرائط 

الو�صول الآمن اليها.

هـ( مكافحة الت�صحر:

يعترب الت�صحر ظاهرة جغرافية تعمل على تدهور النظام 
اخل�صائ�س  لتدهور  نتيجة  الإنتاجية  القدرة  وتدين  البيئي 
اإختالل  نتيجة  بها  املحيطة  والأحوال  والظروف  الطبيعية 
التوازن بني مكونات البيئة الأ�صا�صية املتمثلة باملناخ والغطاء 
املبا�صر لن�صاطات الإن�صان غري  التاأثري  النباتي والرتبة حتت 
يف  الطبيعية  الكوارث  من  الت�صحر  ظاهرة  وتعترب  املالئمة، 
اأماكن  اىل  املنتجة  �صبه  اأو  املنتجة  الأر�س  فتحول  العامل، 
كارثة  تعد  نبات  اأو  حيوان  اأو  لإن�صان  فيها  حياة  ل  جرداء 
م�صاحة  من   %34 الظاهرة  هذه  وتهدد  ال�صحيح،  باملعنى 
لتدار�س  العاملية  والندوات  املوؤمترات  تعقد  ولهذا  الياب�صة، 
هذه الظاهرة واحلد من الزحف ال�صحراوي، حيث مت ت�صخري 
ومراقبة  الظاهرة  هذه  فهم  يف  بعد  عن  الإ�صت�صعار  تقنيات 
واإجنراف  واملراعي  الرملية  الكثبان  وزحف  النباتي  الغطاء 
الرتبة ونظم الري املتبعة والتلوث البيئي والزحف العمراين، 
ونوعية  كمية  اختالف  مالحظة  خالل  من  يتم  ذلك  وكل 
امل�صاحة  من  اخلام�صة  القناة  يف  وخا�صة  املنعك�صة  الأ�صعة 
اللون  اأن  اإذ  ال�صناعية،  الأقمار  �صور  يف  الأطياف  متعددة 
فيدل  الرمادي  اللون  اأما  اخل�صرة  وجود  على  يدل  ال�صود 
على وجود نباتات بحالة �صحية غري جيدة وقلة كثافته، اأما 
العالية فتدل على الرتبة اجلرداء وهي تختلف  الإنعكا�صية 
معر�صة  اأتربة  اأو  رملية  كثبان  اأكانت  �صواء  مكوناتها  ح�صب 

للتعرية.

حتت  الأ�صعة  باإ�صتخدام  املعلومات  هذه  تدعيم  وميكن   
الرملية  الكثبان  عن  وا�صحة  �صورة  تعطي  والتي  احلمراء 
وتوزعها. وللمركز اجلغرايف امللكي الأردين جتربة ناجحة يف 
تطبيقات الإ�صت�صعار عن بعد ال�صالفة الذكر ويف درا�صة املوارد 

الطبيعية واإدارتها.

حرائق الغابات يف وايومنغ امريكا من الف�صاء
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تعميم اخلرائط: عبارة عن عملية اإختيار وت�صهيل  
واخت�صار املعلومات التي يجب اأن تظهر على اخلريطة.

ب�صكل  اخلريطة  بو�صوح  ال�صماح   هو  التعميم  من  الهدف 
اخلريطة  جتعل  زائده  مبعلومات  اإكتظاظها  وعدم  اأف�صل 
اإختيار  على  اإ�صتنادًا  ينفذ  اأن  يجب  والتعميم  وا�صحة.  غري 
املعلومات ومقيا�س ر�صم اخلريطة والهدف املرجو منها. جميع 

اخلرائط ت�صرتك بخ�صائ�س ثالث :

1.اخلرائط حتتوي على معلومات .

Graphical form 2.املعلومات ممثلة يف اخلرائط ب�صكل خطي

وا�صح  ب�صكل  اخلرائط  مل�صتخدمي  املمثلة  املعلومات  3.اإعطاء 
و�صهل كل ح�صب حاجته.

 وميكن اإ�صافة خا�صية رابعه تت�صف بها جميع اخلرائط 
تختلف  وطبيعته  التعميم  درجة  اإن  معممة(.  خريطة  )كل 

بالطبع من خريطة لإخرى.

الر�صم  امل�صتحيل وحتى مبقايي�س  من  بل  ال�صعب  من  اإنه   
الكبرية جدًا تو�صيح كل معامل �صطح املنطقة، بحجمها و�صكلها 
 .1000/1 خمطط  على  �صجرة  متثيل  مثاًل  لناخذ  ال�صحيح. 
لميكن لي  ر�صام ان يبني كل غ�صن ،لهذه ال�صجرة على حده 
ال�صجرة  موقع  ولكن  الطبيعه،  على  ال�صحيح  مبوقعه  هو  كما 
مثلنا  قد  نكون  وبهذا  اإ�صاره  او  اإ�صطالح،  علية  ويو�صع  يعني 
ذلك  على  قيا�صًا  لها،  احلقيقي  املكان  يف  باإ�صطالح  ال�صجرة 
ر�صم  الأحيان  بع�س  يف  املمكن  من  الأمثلة،  من  الكثري  هناك 
باملعلومات  مكد�صه  خريطه  على  نح�صل  ولكن  املعلومات  هذة 
اإن عملية و�صع الإ�صطالحات  وي�صعب على امل�صتعمل قرائتها 
اأ�صكال  من  �صكاًل  ذاتها  بحد  تعترب   )symbolization(
الطبوغرافية  الإ�صطالحات  اأحد  مثاًل  لناأخذ  التعميم. 
امل�صتعمله لتو�صيح الغابات املو�صمية فالإ�صطالح هنا ل ياأخذ 
بعني الإعتبار اىل الت�صنيف الوا�صع لأنواع الأ�صجار املتواجده 
فاإ�صطالح  ذلك  على  عالوة  عامة،  عائلة  اىل  ي�صمها  واإمنا 
كثافتها،  الأ�صجار،  اإرتفاع  مثل  الغابة  عن  معلومات  لأي 

عمرها،...............  .

)عنا�صر  الطبوغرافية  الإ�صطالحات  من  الكثري  وهناك 

اإعداد العقيد املهند�س: ع�سام حممود درادكة

تعميم اخلرائط
Generalization

تعميم( بغ�س النظر عن مقيا�س ر�صمها  فمثاًل الإ�صطالحات امل�صتعملة لأنهار تو�صح 
املوقع وال�صكل واإذا كان ي�صمح مقيا�س الر�صم فاإنها تعطي اإنطباعًا عن العر�س، ومن 

ما تو�صح التغري الف�صلي ملجرى النهر.

العوامل التي توؤثر على التعميم هناك عامالن مهمان يوؤثران 
على التعميم:

ر�صم  مبقايي�س  املنطقة  لنف�س  خرائط  عده  تفح�صنا  اإذا  الر�صم:  مقيا�س   .1
اأن  الفور  ، 1000.000/1 نالحظ على   100.000/1 ، خمتلفة مثاًل 10.000/1 
 10.000/1 ففي  الر�صم  مقيا�س  قل  كلما  متتابعه  وت�صهيالت  اإخت�صارات  هناك 
نف�س   100.000/1 ويف  املدينة  داخل  تظهر  ال�صوارع  وم�صارب  املتفرقة  فالبيوت 
الداخل تكون مظللة وال�صوارع تكون خمت�صره  املدينه تكون حمدوده بخط ومن 
على  تكون  املدينة  وهذه  اخلريطة  على  ينزل  الذي  هو  الرئي�صي  ال�صارع  حيث 

خريطة 1000.000/1 عباره عن اإ�صطالح مثل دائرة اأو مربع �صغري.

        من املالحظ باأن مقيا�س الر�صم له اأثر كبري وهام على درجة التعميم، فكلما 
املمكن  لي�س من  اأنه  التعميم وال�صبب بذلك  الر�صم يجب تكبري درجة  قل مقيا�س 
متثيل العامل مبقيا�س ر�صم �صغري بنف�س التفا�صيل التي اأ�صتعملت مبقيا�س ر�صم اأكرب 

فالتمثيل يجب اأن يكون �صهاًل للحفاظ على و�صوح اخلريطة.

2. هدف اخلريطة: من املعروف اأن هناك عده اأنواع من اخلرائط واملعلومات 
التي تكون موجودة يف كل نوع من هذه اخلرائط يجب ان تكون خمتارة يبني الهدف 
ال�صروري  فمن  الأر�س1/25.000  اإ�صتغالل  خرائط  ففي  اخلريطة.  من  املرجو 
الطبوغرافية   1/25.000 وخرائط  مف�صل  ب�صكل  املزروعة  امل�صاحات  تو�صيح 
لنف�س املنطقة فاإنها حتتوي على معلومات قليلة جدًا وعادة تكون معلومات عامة 

عن املناطق املزروعة.

ومن هنا ميكن القول باأن هدف اخلريطة هو العامل الأول الذي يحدد املعامل 
امل�صموح بها  التعميم  الذي يحدد درجة  اأن تظهر على اخلريطة وهو  التي  يجب 

لتمثيل تلك املعامل.

اإن العالقة بني مقيا�س الر�صم وهدف اخلريطة �صيقة جدًا. فمقيا�س الر�صم 
يجب اختيارة لبيان الهدف املطلوب وهذا يعني اأن من ال�صروري باأن تكون املعلومات 
ل  املختار  الر�صم  مقيا�س  كان  اإذا  معها:  التعامل  و�صهلة  وا�صحة  بطريقة  ممثلة 
ي�صمح. باأن يو�صح املعلومات املهمة بالدرجة املطلوبة فهذا يعني اأن مقيا�س الر�صم 

�صغري وغري منا�صب لتو�صيح غر�س اخلريطة ويجب تكبريه .

توحيد  �صبب  يكون  رمبا  مثبت  ر�صم  مقيا�س  الر�صام  يواجه  عدة  حالت  يف 
مقيا�س الر�صم ل�صل�صلة اخلرائط الطبوغرافية اأو رمبا يكون حمدد بحجم القطع 
يف  النظر  اإعادة  ال�صروري  فمن  احلالت  هذة  ففي  كبري.  الر�صم  مقيا�س  كان  اإذا 

موا�صفات املحتويات وم�صتوى التعميم .

مظاهر التعميم 
هناك ثالث مظاهر للتعميم :

: Selection 1- الإختيار

من الوا�صح اأن هدف اخلريطة –كما ذكرنا �صالفًا- هو العن�صر الأ�صا�صي الذي 
اخلريطة  حتتوي  اأن  جدًا  ال�صروري  ومن  اإختيارها  يجب  التي  املعلومات  يحدد 
اإحتوائها على  فاإن من احليث  العك�س  املتعلقة بالهدف وعلى  املعلومات  على جميع 

معلومات لي�س لها عالقة بالهدف.
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:Simplification 2- الإخت�صار والت�صهيل

 كما  ذكرنا �صابقًا فاإن املعلومات يجب اأن تكون وا�صحة على اخلريطة. ولكن 
هناك بع�س املعامل ال�صغرية جدًا ومعقدة وي�صعب اأن تو�صح على اخلريطة ب�صكل 
فعلى  اخلريطة.  و�صوح  على  للحفاظ  واإخت�صارها  ت�صهيلها  يجب  ولهذا  تف�صيلي 
كل  تكون  اأن  الطبيعي  فمن   1/10.000 الطبوغرافية  اخلرائط  ففي  املثال  �صبيل 
يف  فاملباين   1/50.000 خرائط  ولكن  الطبيعي  و�صكلها  بحجمها  مو�صحة  املباين 
التجمعات ال�صكنية تكون جممعة ح�صب كثافتها اأما املباين املنعزلة اأو املهمة فيمكن 
و�صعها متفرقة ولكن تكون مب�صطة ويف معظم الأحيان م�صخمة ال�صكل اأو اأن تكون 

ب�صكل نقطة اأو اإ�صطالح مثل مدر�صه.

ومن هنا يالحظ اأن مقيا�س الر�صم هو العامل الأ�صا�صي الذي يجب اأخذه بعني 
الإعتبار.                                                                                                 

  :Omitted 3- احلذف

فاإنه يجب حذف بع�س  التعامل معها  للحفاظ على و�صوح اخلريطة ول�صهولة 
كذلك  وهنا  اإحتوائها  يتم  حتى  تف�صل  اأن  يجب  الأحيان  بع�س  يف  وحتى  املعامل 
فمقيا�س الر�صم عامل مهم كما اأن طبيعة املنطقة هي عامل اأ�صا�صي- فمثاًل املعامل 
اإحدى املوا�صفات التي حتتويها اخلريطة. ففي بع�س الأحيان فاإن  احلرجية هي 
ال�صغرية  احلرجية  املعامل  بع�س  بحذف  القيام  به  مرغوب  وحتى  به  امل�صموح  من 
املنطقة  كانت  اإذا  لكن  املنطقة.  هذة  يف  اخلريطة  و�صوح  على  للحفاظ  املنعزلة 
حتتوي على عدد كبري من هذة املعامل ففي هذة احلالة يجب اأن حتتوي اخلريطة 

على هذه املعامل ولكن رمبا ب�صكل خمت�صر .

من املالحظ اأن هناك عالقة �صيقة بني املظاهر الثالث للتعميم وعمليًا فاإن من 
ال�صعب عزل واحدة عن الباقي .

قواعد عامة للتعميم:
من اإحدى �صعوبات التعميم اأنها عملية غري مو�صوعية بل ذاتية وتعتمد ب�صكل 
معني  ر�صم  مبقيا�س  خريطة  فاإ�صتعمال  بالتعميم.  يقوم  الذي  ال�صخ�س  على  كبري 
وميكن  التعميم  درجة  حتديد  يتطلب  اأ�صغر  ر�صم  مبقيا�س  خريطة  على  للح�صول 
اإعطاء هذا العمل اإىل 20 �صخ�صًا معممًا فنح�صل بذلك على 20 خريطة مهمة ومن 
ال�صعب احلكم  اأي واحده هي الأف�صل ولكن ميكن القول باأن هناك البع�س اأف�صل من 
البع�س الآخر ومن امل�صتحيل القول باأن واحده هي الأف�صل والأ�صح متثياًل للمنطق 

واأن باقي ما تبقى هو خاطْى متامًا.

توجد  بحيث  للتعميم  املطلقة  القواعد  من  جمموعة  اإعطاء  ال�صعب  ملن  اإن 
عدة  هناك  فاإن  هذا  ومع  قاطع.  ب�صكل  احلالت  جميع  وتعاجله  التعميم  عملية 

قواعد عامة يجب اأخذها بعني الإعتبار:

1-  احلفاظ على هدف اخلريطة ب�صكل م�صتمر:

الأ�صا�صية  القواعد  وعلى  فح�صب  التعميم  عملية  على  تنح�صر  ل  القاعدة  هذه 
اأن  اأداء واجب )هدف( معني وعلى الر�صام  لر�صم اخلريطه. كل خريطة ينتظر منها 
اأن  يعني  فهذا  اخلرائط  لتعميم  بالن�صبة  اأما  الإعتبار.  بعني  الهدف  هذا  دائمًا  ياأخذ 
اإختيار املعلومات يجب اأن يقرتن مبا�صرة بالهدف واأن اأي ت�صغري يف مقيا�س الر�صم يجب 
اأن يعنى مبتطلبات الهدف، مبعنى اآخر اأن يجب اإختيار املعلومات الالزمة للهدف بدون 

زيادة اأو نق�صان، كما اأن اإختيار مقيا�س الر�صم ينفي بالغر�س هي نقطة حرجة هنا. 

2- احلفاظ على ال�صفات الأ�صا�صية للمنطقة:

للمنطقة بغ�س  اأن تعطي اخلريطة متثياًل �صادقًا   يجب 
النظر عن مقيا�س الر�صم وكما لحظنا فاإن الإخت�صار يزداد 
بنف�س  الإحتفاظ  فيجب  هذا  ومع  الر�صم  مقيا�س  ينح�صر 
بالرغم  للمنطقة  الأ�صا�صية  لل�صفات  املرئية  الإنطباعات 
ناأخذ  عندما  املثال  �صبيل  فعلى   . الر�صم  مقيا�س  ت�صغري  من 
منطقة حتتوي على عدد من البحريات ال�صغرية والتي تنزل 
فاإذا عممنا هذه  ر�صم 1/10.000  مقيا�س  معاملها على  بكامل 
اخلريطــة اأن حتتفــظ بنفــ�س ال�صفــات علمًا بــاأن الت�صغيــر 

يجربنا على حذف البحريات ال�صغرية جدًا.

3- التوافق امل�صتمر اأثناء التعميم :

من ال�صروري هنا احلفاظ على نف�س الدرجة من التعميم 
التي  ال�صل�صلة  نف�س  يف  ذلك  من  والأهم  اخلريطه  نف�س  يف 

تنتمي اإليها اخلريطة .

املعلومات  من  عالية  كثافه  ذات  اخلريطة  تكون  عندما 
وعلى  املعلومات  هذه  واإخت�صار  لتقلي�س  قوى  اإجتاه  فهناك 
العك�س فاإذا كانت اخلريطة تخلو من املعلومات فهناك تعميم 
يف  خاطئة  اإنطباعات  ناأخذ  اأن  يجعلنا  ما  وهذا  جدًا  طفيف 
مكتظه  منطقة  متثل  واحدة  خرائطنا  باأن  الأحيان  بع�س 
املعلومات  طفيفة  اأخرى  منطقة  متثل  واأخرى  باملعلومات 
يحتويان على نف�س الكمية من املعلومات. اأي مبعنى اآخر اأنه 

اأخذنا اإنطباعًا خاطئًا عن املنطقة. 

اإن عن�صر الذاتية مهم جدًا هنا فاإذا كان ال�صخ�س املخول 
يقوم  فاإن  يعممها  التي  املنطقة  على  الإطالع  ح�صن  بالتعميم 
املنطقة  عرفنا  كلما  اأن  هنا  الغريب  ومن  طفيف.  بتعميم 
فاإذا  والعك�س �صحيح   . ال�صعب ت�صهيل متثيلها  اأ�صبح من  كلما 
عليه  ال�صهل  فمن  متامًا  املنطقة  خ�صائ�س  يجهل  املعمم  كان 
خمت�صني  اإىل  التعميم  يخول  اأن  يعني  ل  هذا  اإخت�صارها. 
يجهلون متامًا وبدون معرفة للمنطق. الذين يعرفون املنطقة 
ولكن  املعلومات  لإختيار  اأطول  وقتًا  ياأخذوا  اأن  املمكن  من 
طبيعة  مع  توافقًا  اأكرث  تكون  لأن  معر�س  التعميم  نتيجة 

املنطقة احلقيقية .
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العديد من املن�ساآت املنهارة برغم اأنها مطابقة ال�سرتاطات الكود الت�سميمية، ويكون ال�سبب 
عندها اإما ان الكود مت�ساهل يف احتياطاته، اأو اأن الزلزال بب�ساطة قوي جداً وال ت�ستطيع اأي 

من�ساأة حتمله.

ال يعترب انهيار املن�ساآت هو ال�سبب الوحيد لكرثة اخل�سائر الب�سرية واملادية، فعلى �سبيل 
املثال يف زلزال كوبي، اليابان )1995/1/17 ال�ساعة 4:25 ب�سدة 6.2 على مقيا�س ريخرت( كانت 
ال�سيطرة  وتاأخرت  الزلزال  تلت  التي  احلرائق  انت�سار  عن  اأ�سا�ساً  ناجتة  الب�سرية  اخل�سائر 

عليها.

وعلية فاإن اإدارة الكارثة ب�سكل جيد ومنظم ت�ساهم يف االإقالل من اخل�سائر وهذه االإدارة 
املعلومات  هذه  على  واحل�سول  وتوزعه  ال�سرر  مواقع  عن  معلومات  على  ت�ستند  اأن  يجب 
املعلومات  نظم  باعتماد  ولكن  الكارثة،  حدوث  بعد  االأوىل  ال�ساعات  يف  �سعب  اأمر  ودرا�ستها 
هذا  بتحديث  والقيام  احلا�سل  لل�سرر  متوقع  افرتا�سي  منوذج  اإيجاد  ميكننا  اجلغرافية 

النموذج وفقاً للمعطيات الفعلية الواردة.

املن�ساآت و ميزاتها،  البيانات م�سبقاً عن  تاأمني  النموذج من خالل  بناء هذا  حيث ميكن 
ال�سالمة  ملوا�سفات  حتقيقها  مدى  على  يعتمد  وزناً  من�ساأة  كل  منح  ميكننا  خالله  ومن 
اأرقام ترتبط مبوا�سفات املن�ساأة  اإىل  وكفاءتها على مقاومة الزلزال، وحتول هذه املوا�سفات 
مثل وجود اجلمل املقاومة، الطابق اللني، الطابق ال�سعيف، االأعمدة الق�سرية، التناظر، اإلخ.

ح�سول  احتمال  مثل  االعتبار  بعني  التاأ�سي�س  تربة  و  املن�ساآة  موقع  اأخذ  من  بد  ال  كما 
ظاهرة فوران الرتبة اأو انزالقها اأو ح�سول طنني وت�سخيم الطاقة الزلزالية، اإلخ.

املن�ساآت  اإرتفاع  مثل  املجاورة  املن�ساآت  بتاأثري  تتعلق  اأخرى  عوامل  حلظ  اإىل  باالإ�سافة 
املجاورة ووجود الفوا�سل وال�سرر الذي قد ين�سئ عن ت�سرر البنية التحتية.

اإن ما �سبق هو جزء من العوامل التي يجب اأخذها بعني االعتبار عند منذجة مدينة ما 
زلزالياً ويجب حتويل هذه العوامل اإىل اأرقام تعتمد على التنا�سب )كاأن تعطى درجة تظهر 

GIS تخطيط واإدارة الكارثة با�ستخدام
الكوارث وقد  اإدارة  اأداًة فاعلًة يف  املعلومات اجلغرافية   تعد نظم 
واإطفاء  االإنقاذ  عمليات  يف  العامل  اأنحاء  من  العديد  يف  ا�ستخدمت 
احلرائق ال�سخمة والفي�سانات والزالزل وذلك من خالل حتديداملوقع 
االأمثل ملن�ساآت الدفاع املدين واإدارة االأعمال اللوج�ستية ور�سد املوارد.

وقد ا�ستخدمت نظم املعلومات اجلغرافية يف ر�سم خرائط املناطق 
املت�سررة وفقاً ملقيا�س مريكايل املعَدل ويف تقييم ال�سالمة االإن�سائية 
املت�سررة  املباين  تركز  بني  العالقة  فهم  يف  �ساعدت  كما  للمباين، 
وم�سادر  املائية  املوارد  اإدارة  ويف  الرتبة،  يف  فوران  حدوث  واحتمالية 
ر�سد  املعلومات اجلغرافية يف  نظم  و�ساعدت  الكارثة،  بعد  ما  ال�سرب 

املوارد الب�سرية مل�ساعدة النا�س يف املناطق املت�سررة.

منذجة املدن با�ستخدام )GIS( من اأجل توقع 
ال�رصر الزلزايل

اأمر  الزالزل  توقع  مو�سوع  يزال  ال  االأبحاث  جميع  من  بالرغم 
يف  امل�ستخدمة  العاملية  الكودات  جميع  ت�سعى  حيث  حالياً،  املنال  بعيد 
ت�سميم املن�ساآت املدنية التقليدية اإىل منع ت�سرر العنا�سر االإن�سائية 
يتيح  الذي  بامل�ستوى  ال�سدة  منخف�سة  الهزات  يف  االإن�سائية  غري  و 
اأو  الكلي  االنهيار  ومنع  املتو�سطة،  الزالزل  يف  الرتميم  و  االإ�سالح 

اجلزئي يف الزالزل عالية ال�سدة من اأجل جتنب اخل�سائر يف االأرواح.

فعلياً ي�سبح هذا االأمر مرهوناً مبدى االلتزام بتطبيق املوا�سفات 
ناحية  من  بتنفيذها  وااللتزام  الكودات  بها  تطالب  التي  الت�سميمية 
وب�سدة الزلزال احلا�سل من ناحية اأخرى، ففي الزالزل الهامة جند 

املقدمة 
رواجاً  القت  وقد  العهد،  حديثة  املعلومات  نظم  اإحدى  اجلغرافية  املعلومات  نظم  تعترب 
والتطبيقات  ال�سبكات  واإدارة  املدن  تخطيط  مثل  املختلفة  العلوم  جماالت  من  العديد  يف 
Topology )علم اخل�سائ�س والعالقات املكانية(  االأخرى التي تعتمد على الطبولوجيا 
والتحليل املكاين Spatial Analysis. ولقد بداأ التفكري جدياً يف ا�ستخدام نظم املعلومات 
اجلغرافية يف اإدارة الكوارث وتاأمني ال�سالمة العامة منذ منت�سف ت�سعينات القرن املا�سي 
نتيجًة لتوفر التجهيزات احلا�سوبية وتزايد كفاءتها باالإ�سافة اإىل انت�سار اال�ستخدام املدين 

لل�سور الف�سائية.

الدرا�سات الزلزالية
باعتماد نظم املعلومات اجلغرافية

اأجمد حممد الرحاحلة    
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مدى مالئمة طبيعة تربة التاأ�سي�س من 1 اإىل 5 مثاًل( اأو تعتمد على تعابري ن�سبية حقيقية 
)اعتماد ارتفاع البناء بقيمته الفعلية(.

يجب اأن ترتبط هذه البيانات بنموذج ثالثي البعد م�سقط ومرجع يبني تو�سع املن�ساآت 
االإطفاء وامل�سايف  الطوارئ ومتطلباتها )مراكز  بينها، كما تظهر فعاليات  املكانية  والعالقات 

والطرق…(.

GIS ر�سم بوؤر الزلزل با�ستخدام
عمق بوؤرة الزلزال هو العمق الذي ميتد من �سطح االأر�س حتى موقع تولد الزلزال حيث 

يو�سف الزلزال عادًة باملوقع اجلغرايف ملركزه ال�سطحي و عمق بوؤرته و درجته.

اإن الزالزل ذات عمق بوؤرة اأقل من 60 كم ت�سنف على اأنها زالزل قليلة العمق وهذا النوع 
من الزالزل ناجت عن حتطم ال�سخر اله�س يف الق�سرة االأر�سية اأو ب�سبب كون الطاقة الت�سوهية 
لل�سخر تولد قوى اأكرب من قوى االحتكاك املثبت للجوانب املتقابلة من الت�سدعات يف الق�سرة 
االأر�سية مما يوؤدي اإىل انزالق ال�سفائح فيما بينها، وزالزل خليج العقبة هي مثال منوذجي 
للزالزل قليلة العمق .بينما تعترب الزالزل التي يرتاوح عمق بوؤرتها ما بني 60 كم اإىل 300 كم 
زالزل متو�سطة و�سبب ت�سكلها غري وا�سح ب�سكٍل كامل، اأما الزالزل العميقة فرمبا ي�سل عمق 

بوؤرتها حتى 700 كم و مثال عليها زالزل كوريا ال�سمالية.

اإن الزالزل قليلة العمق هي اأكرث خطورة عادًة، حيث اأن طاقة الزلزال تتناق�س تدريجياً 
مع زيادة امل�سافة املقطوعة وذلك ب�سبب االحتكاك، كما اأن اأعماق الزالزل تعطي موؤ�سراً على 

اخلال�سة
اإن ا�صتخدام نظم املعلومات اجلغرافية يف الدرا�صات الزلزالية  يهدف الو�صول اإىل النتائج التالية..     

اعتمادها 	• فاإن  ولذلك  الزلزالية  الكارثة  اإدارة  كفاءة  ترفع من  املعلومات اجلغرافية  نظم  اإن   
وتطبيقها اأمرهام يف التخفيف من ال�صرر الزلزايل وبالتايل احلفاظ على الأرواح.     

  اإن ا�صتخدام نظم املعلومات اجلغرافية يتطلب طيفًا كبريًا من البيانات واملخططات ولكن ما 	•
ينتج عنها على مقدار كبري من الأهمية يربر �صرف املال واجلهد يف الإعداد والتح�صري.

الكارثة 	• ملواجهة  كاٍف  غري  ولكنه  �صروري  اأمر  هو  الزلزالية  الكارثة  اإدارة  على  التدرب  اإن    
املعلومات  انعدام  حالت  مع  للتعامل  م�صتعدة  املدين  الدفاع  جهات  تكون  اأن  يجب  احلقيقية، 
احلقيقية  الكارثة  حماكاة  على  قادرة  اجلغرافية  املعلومات  نظم  اإن  املوارد.  ر�صد  وم�صاعب 

وبالتايل بناء ت�صور اأويل حلجم الكارثة، وهذا بدوره   ي�صاعد يف ر�صد املوارد وحتريكها.

 اإن النمذجة الزلزالية للمدن باعتماد نظم املعلومات اجلغرافية لها دور فاعل يف ك�صف مواطن 	•
اخللل التي ل ميكن ك�صفها بالطرق التقليدية )تو�صع من�صاآت الدفاع املدين، مناطق ذات احتمال 

خطر مرتفع...( وبالتايل ميكن تاليف مواطن اخللل هذه قبل فوات الأوان.

اأن  املواد  مقاومة  علم  يف  املعروف  ومن  ما،  ملنطقة  التكتوين  الو�سع 
هذه  عند  الت�سوهات  زيادة  اإىل  توؤدي  ما  ج�سم  يف  احلادة  التغريات 
حركة  دور  هو  م�سابه  اأمر  هناك  الزلزالية  الهند�سة  يف  و  التغريات، 
تتبع  الزالزل  بع�س  اإن  حيث  الزالزل،  تولد  يف  التكتونية  ال�سفائح 
احلدود بني ال�سفائح التكتونية ومع ذلك ميكننا اأن نالحظ بب�ساطة 

اأن هناك الكثري من الزالزل التي ت�سذ عن هذه القاعدة.

GIS الدرا�سة الراجعة للزلزل با�ستخدام
يف  ما  منطقة  اأ�سابت  التي  الزالزل  لتاريخ  الراجعة  الدرا�سة  ت�ساهم 
حتديد زلزالية هذه املنطقة وبالتايل ت�ساعد يف حتديد ور�سم خرائط 

التمنطق الزلزايل.

الزلزايل،  التمنطق  خارطة  لر�سم  طريقة  من  اأكرث  هنالك  ويوجد 
الزلزايل  التقليدية لتقييم اخلطر  الطريقة  املثال  �سبيل  ومنها على 
باعتبار  الزلزالية  للبيانات  م�سدٍر  من  اأكرث  اإىل  العودة  خالل  من 
عن  تقل  ال  زلزالية  �سدة  و  �سنة   50 غالباً  توؤخذ  حمددة  رجوع  فرتة 
الزالزل  هذه  حتليل  يجري  حيث  مثاًل(  ريخرت   5.5( حمددة  قيمة 
باإهمال الزالزل ال�سابقة واالرتدادية واإعطاء وزن اأكرب للزالزل التي 
حدثت يف فرتات اأقرب، ومن خالل درا�سة احتمالية التكرار واملوافقة 
مع الفوالق وال�سدوع املجاورة وبا�ستخدام عالقات التوهني يتم ر�سم 

اخلريطة الزلزالية االحتمالية.
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2 . .)Low oblique( قليلة امليل

3 . . )High oblique( صديدة امليل�

ال�صور اجلوية
تعترب ال�صور اجلوية متثيال جلزء من الأر�س، مبا يحتوي 
اآلة  باإ�صتخدام  اجلزء  لهذا  �صور  اإلتقاط  خالل  من  معامل  من 
على  ال�صورة  من  احل�صول  ميكن  حيث  جوا،  حممولة  ت�صوير 
ودرجة  الأر�س،  من  اجلزء  لهذا  ونوعية  كمية  معلومات 
على  للمعامل  ال�صورة  دقة  على  يعتمد  ال�صورة  من  الإ�صتفادة 

�صطح الأر�س. 

ويتم ت�صنيف ال�صور اجلوية بناءًا على زاوية امليل ملحور 
اآلة الت�صوير اأثناء اإلتقاط ال�صورة اإىل ثالثة اأنواع :

1 . .)Vertical Photograph( راأ�صية

�سوره راأ�سية )Vertical photograph( ملدينة عمان

�سور �سديدة امليل )High Oblique( ملدينة عمان

�سورة جوية قليلة امليل ) Low Oblique( ملدينة عمان

الأورثوفوتو
اإعداد املهند�س هاين اخلراب�سة
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ال�صور اجلوية املعدلة 
الأورثوفوتو )اخلارطة ال�صورية(

او  الكامريا  ميل  ب�صبب  ت�صوهات  معدلة )ل  رقمية  �صورة جوية  الأورثوفوتو: 
الت�صاري�س( مبوا�صفات اخلريطة )لها نف�س املقيا�س وميكن اإجراء القيا�صات عليها( 

 .)GIS( ت�صكـل طبقة الأ�صا�س لنظم املعلومات اجلغرافية

واملدنية على حد  الع�صكرية   لالإ�صتخدامات  املتطلبات احلديثة  اأهم  من  تعترب 
اأو  اإنطباع كامل عن طبيعة الأر�س مبا عليها من معامل طبيعية  ال�صواء فهي تعطي 

�صناعية. 

مزايا ال�صور اجلوية
احل�صول على الإحداثيات واملنا�صيب للنقاط من ال�صورة دون احلاجة اإىل اإجراء 	•

امل�صح امليداين. 

التعرف على التفا�صيل التي ي�صعب اإظهارها على املخططات واخلرائط امل�صتوية 	•
والطبوغرافية. 

املائية 	• واملجاري  واجل�صور  واملباين  وال�صاحات  واحلدائق  الطرق  متييز  �صهولة 
...الخ. 

مالحظة التغيريات يف املناطق للم�صاعدة يف ال�صيانة وت�صميم الكثري من امل�صاريع 	•
الهند�صية واإجراء التحديثات على اخلرائط. 

احل�صول على معلومات كمية ونوعية من ال�صور للمناطق املطلوبة. 	•

توفري الوقت واجلهد واملال وذلك بالإ�صتغناء عن جزء كبري من امل�صح امليداين.	•

�صلبيات ال�صور اجلوية
�صعوبة التعرف على كثري من املعامل )�صماء( بحاجة اإىل تكملة ميدانية للتف�صري 

واإ�صافة الأ�صماء . 

املغطاة 	• واملناطق  الإنحدار  �صديدة  املناطق  يف  التفا�صيل  على  التعرف  �صعوبة 
بالغابات الكثيفة. 

تغيري اإرتفاع الطائرة يوؤدي اإىل تغيري دقة ال�صورة. 	•

الظالل الظاهرة يف ال�صورة متنع التعرف على التفا�صيل ب�صكل وا�صح. 	•

تاأثري بع�س العوامل الطبيعية مثل الأمطار وال�صباب وما �صابه. 	•

�صعوبة التعرف على املعامل املت�صابه �صكاًل واملختلفة نوعًا مثل املحا�صيل الزراعية 	•
مثل بني القمح وال�صعري..الخ.

الأر�س 	• �صطح  حتت  التفا�صيل  تظهر  ول  فقط  الأر�س  �صطح  فوق  هو  ما  تظهر 
كخطوط املجاري واملياه والكهرباء ..الخ

القدرة التمييزية لل�صور اجلوية
الطبيعة،  من  حمدده  قيا�س  وحده  ال�صورة  يف  بك�صل  كل  يغطى  ما  مقدار  وهى 

)مثال كل بك�صل يف ال�صورة ميثل 1 مرت يف الطبيعة(

•  كلما قل املقدار الذي ميثله البيك�صل يف ال�صورة على الطبيعة زاد ذلك من درجة 	
و�صوح الظواهر والبيانات املكانية يف ال�صورة .

• باإختالف 	 اجلوية  لل�صور  التمييزية  القدرة  تختلف 
دقة  على  اإعتمادًا  وذلك  اجلوية  ال�صورة  ر�صم  مقيا�س 

العد�صة واإرتفاع الطريان. 

• و ميكن تعريف مقيا�س ر�صم ال�صورة اجلوية باأنه الن�صبة 	
العددية لأي طول على ال�صورة وما يقابله على الأر�س.

اإ�صتخدام  ميكننا  اجلوية  ال�صور  ر�صم  مقيا�س  وحل�صاب 
القانون التايل:          

مراحل اإنتاج ال�صور اجلوية املعدلة الأورثوفوتو
الت�صويراجلوي:. 1

Lateral overlap )Sidelap(:20-40% 

 ،Forword overlap:60-80% 

التحمي�س . 2

3 . .)Scanning( امل�صح ال�صوئي لل�صور اجلوية

4 . )GCPs( توزيع نقاط الإحكام على ال�صور

اإح�صار اإحداثيات نقاط الإحكام بوا�صطة الفرق امليدانية.. 5

6 ..)Aerial Triangulation( التثليث اجلوي

7 ..)DEM( بناء منوذج الإرتفاعات الرقمي

8 . .)DEM( اإنتاج الأورثوفوتو اإعتمادا على
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9 .MOSAICKING جتميع ال�صور امل�صححة

Flight Plan خطة الطريان
 يكون الهدف الرئي�صي من خطة الطريان هو درا�صة العمل 
من جميع النواحي املطلوبة اإجنازها من الت�صوير لتحقيق اأقل 
عدد من خطوط الطريان مع ال�صمولية التامة للمنطقة وذلك 
التغريات  من  ممكن  قدر  اأقل  ول�صمان  التكاليف  تقليل  بهدف 

اجلوية حلظه التقاط ال�صورة . 

1-خط ال�صري للطيار 

ال�صور على  التقاط  ال�صورة اجلوية يراعى  التقاط  عند 
فرتات متتالية زمنيه معلومة وان يكون اإجتاه اأخذ ال�صورة يف 
اإجتاه واحد ل�صمان اأن تاأثري العوامل اجلوية يكون موحد على 

حلظات التقاط ال�صورة. 

واجلانبي  الطويل  ال�صورة  يف  التداخل  2-ن�صبة 
 )Overlap & Sidelap(

حتدد ن�صبه التداخل الطولية )Overlap( بن�صبه )60–
80%( بني كل �صورة والتي تليها وحتدد ن�صبه التداخل اجلانبي 
)Sidelap( بن�صبة )20–40%(، ولكن يالحظ اأنه من املمكن اأن 
تقل ن�صبه التداخل ب�صبب الغر�س من ال�صورة، فاإذا كان الغر�س 
هو الإ�صتخدام املبا�صر ملتابعه ظاهرة معينة مثل املزروعات اأو 
فمن  الطرق  اأو  الع�صوائية  الأحياء  مثل  الب�صرية  الظواهر 

املمكن الإكتفاء بن�صبه تداخل مقدارها )25–%30(.

3-حتديد الإرتفاع للطائرة 

املطلوب  الر�صم  ملقيا�س  تبعًا  الطائرة  اإرتفاع  حتديد  يتم 
والبعد البوؤري للكامريا امل�صتخدمة.

 )Image Resolution( 4- مقدار و�صوح ال�صورة

يف  امل�صتخدمة  واملر�صحات  الفيلم  نوع  على  ال�صورة  و�صوح  مقدار  يعتمد  و 
الت�صوير وحجم pixel لل�صور الرقمية ومقيا�س الر�صم املطلوب . 

5- حتديد املعلومات اخلا�صة بعمليه الطريان.

ويق�صد باملعلومات اخلا�صة :

• بداية الت�صوير ونهايته ومنطقة دوران الطائرة اإذا كانت املنطقة كبرية. 	

• عدد ال�صور، وعدد ال�صرائح، عدد خطوط الطريان، عدد الأفالم الالزمة 	
لعمليه الت�صوير التي تعتمد على مقيا�س الر�صم املطلوب وم�صاحة املنطقة 

املراد ت�صويرها.

6- حتديد  �صرعه الطائرة عند اإلتقاط ال�صور، ملعرفه الفارق الزمني بني كل 
�صوره واأخرى. 

7- اإختيار الوقت املنا�صب للت�صوير. 

املعوقات الطبيعية التي متنع الت�صوير :

ال�صحب < 10%  . 1

الغبار. 2

الدخان. 3

اإنعكا�س �صوء ال�صم�س على امل�صطحات املائية. 4

وقت وتاريخ الت�صوير. 5

Ground Control Points نقاط ال�صبط الأر�صي
املثايل فالبد من وجود عامل ربط  بال�صكل  امل�صاحة اجلوية  اأعمال  تتم  لكي 
بني الظواهر املوجودة يف ال�صورة التي متت عليها كافه القيا�صات والتي مت حتليها 
واإنتاج اخلرائط منها مع مثيالتها املوجودة يف الطبيعة الفعلية حتى تتم عملية 
�صبط النموذج املج�صم وت�صحيحه، وحلقه الو�صل هذه هي نقاط ال�صبط الأر�صي 

لعمليات امل�صاحة اجلوية.

ويتم  الأر�س  �صطح  من  اإختيارها  يتم  نقط  هي  الأر�صي:  ال�صبط  نقاط 
ويتم  معا،  ومن�صوبها  اإحداثياتها  معرفه  يتم  اأو  من�صوبها  اأو  اإحداثياتها  معرفه 
حتديد  اأجهزه  خالل  من  اأو  التقليدية  امل�صاحية  الطرق  خالل  من  ذلك  حتديد 

.)GPS(املواقع العاملية
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 اأهميه نقاط ال�صبط الأر�صي 
املج�صمة  والنماذج  ال�صورة  وتوجيه  �صبط  عمليات  يف  اإ�صتخدام  الأكرث  هي 
املن�صاأة من خالل امل�صاحة الت�صويرية بحيث ينطبق كل معلم من املعامل الطبيعية 
والب�صرية املوجودة يف ال�صورة مع ما يناظره على �صطح الر�س، حتى تكون كافة 
املعلومات والبيانات املنتجة من ال�صورة على اخلريطة على قدر كبري من ال�صحة 
املج�صمة  الرقمية  للنماذج  املطلق  التوجيه  بعمليات  تقوم  اأنها  حيث  والدقة 
 Collinearity( مثل  ريا�صية  معادلت  باإ�صتخدام   )absolute orientation(

.)condition equation

اأنواع نقط ال�صبط الأر�صي امل�صتخدمة يف امل�صاحة اجلوية
لها  معلوم  يكون  التي  وهي  امل�صتوية  الأفقيه  الأر�صي  ال�صبط  نقاط   -1
املحددة قبل  الأ�صل  لنقطه  بالن�صبة  الأفقي )X،Y( وذلك  امل�صتوى  الإحداثيات يف 

بداأ عملية الت�صوير اجلوي

2-  نقاط ال�صبط الر�صي الراأ�صية وهي التي يكون معلوم فيها من�صوبها الراأ�صي 
)املن�صوب اىل م�صتوى �صطح البحر(.

3-  نقاط ال�صبط الر�صي للم�صح الأر�صي الكامل وهي النقط التي يكون حمدد 
بها اإحداثياتها ومن�صوبها معا، وهي الأف�صل والأكرث متانة يف حتقيق عملية الربط. 

Aerial Triangulation تثليث ال�صور اجلوية
التي  امل�صت�صعر  اأو  والكامريا  ال�صور  و�صع  بني  ريا�صية  عالقة  ايجاد  عملية  هي 

التقطت ال�صور والر�س .

- ويطلق على انواع التثليث مايلي:-

Aerial Triangulation 1- يف حال �صور جوية يطلق تثليث جوي

Satellite Image Triangulation 2- يف حال �صور ف�صائية

- ان عملية التثليث بحاجة اىل جمموعة من املعلومات جمتمعة لإجراء 
عملية التثليث

1- ال�صور �صواء كانت جوية اأو ف�صائية

2- معلومات عن الكامريا اأو امل�صت�صعر

 G.C.P 3- نقاط اإحكام

4- معلومات عن نظام الحداثيات املراد احل�صول عليه بعد اجراء عملية التثليث 

- وبذلك نقوم ببناء عالقة بني هذه املعلومات فتحدث عملية التثليث اجلوي . 

Aerial Triangulation Methods طرق التثليث اجلوي
1-تثليث موديل كل على حده

2-تثليث strip من ال�صور اجلوية

Block 3- تثليث جمموعة من ال�صور اجلوية

Aerial Triangulation   تثليث ال�صور اجلوية
اجلوية  ال�صور  من  ملجموعة  تتم  مراحل  ثالث  من  تتكون  التثليث  عملية  ان 
ب�صكل متزامن مع بع�صها البع�س  كحزمة واحدة ت�صتخدم  �صرط الرتابط اخلطي 

لت�صكيل  اأ�صا�صي  وهي   Collinearity Condition
الر�صية  والنقاط  اوامل�صت�صعر  والكامريا  ال�صور  بني  عالقة 

وهي:- 

1 .  Interior Orientation التوجيه الداخلي
ويتم ذلك بتحديد عدة معامالت لكامريا الت�صوير وهي:- 

Principal Point )X ،Y اأ -نقطة منت�صف ال�صورة اجلوية  

ملعظم  البوؤري  البعد   Focal Length البوؤري  ب-البعد   
كامريات الت�صوير 

Frame Cameras Focal length =152mm  almost 

 Lens Distortion ج- ت�صوه العد�صات  

  د- عالمات ال�صناد  

2 .Relative Orientation  التوجيه الن�صبي

وح�صاب  الأبعاد  ثالثية  جم�صمات  ت�صكيل  منها  والهدف 
 Tie Point احداثيات نقاط الربط

3 .  Absolute Orientation  التوجيه املطلق

 Ground Spaceاأو املج�صمات ب�صطح الر�س  والهدف منها ربط 
 Exterior Orientation اخلارجي  التوجيه  مقادير  وح�صاب 
بوا�صطة  وذلك   X،Y،Z،omega،Phi،kappa وهي   Parameters

. GCP نقاط الإحكام

تغري املنا�صيب
موقع  يف  ازاحة  ال�صور  جميع  يف  يحدث  املنا�صيب  تغري 
ال�صورة وهذة الزاحة تقدر مبئات المتار يف حال املناطق 
ا�صتخدام  بوا�صطة  الزاحة  هذة  ت�صحيح  ويتم  الوعرة 

منوذج املنا�صيب الرقمي.

عامودية   �صور  من  روؤيتة  ميكن  التاأثري  	نف�س 
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اإن عر�س البيت ثابت وي�صاوي 8م ولكن العر�س يف ال�صورة 
خمتلف ولذلك فان املن�صوب خمتلف .                                                           

اإزالة تاأثري تغري املنا�صيب
ويتم اإزالة تغري املنا�صيب كما يلي :-	•

عن . 1 البحث  ويتم    DEM من  بك�صل  كل  اأخذ  يتم 
املوقع امل�صاوي له على ال�صورة اجلوية اأو الف�صائية. 

حتدد . 2   Brightness Value الإ�صاءة  قيمة  اإن 
التجميع  اإعادة  طريقة  على  بناء  املوقع  لهذا 
طرق  ح�صب  بها  املحيط  للبك�صل   Resampling

التجميع.

وي�صتخدم كل من العنا�صر التالية حل�صاب املوقع املكافئ يف 	•
ال�صورة امل�صححة:-  

  Brightness Value 1- قيمة الإ�صاءة

 Elevation 2- املن�صوب 

  Exterior Orientation  3- التوجيه اخلارجي 

اآلية الت�صحيح العامودية
 ORTHO RECTIFICATION PROCESS

1 .DEM توؤخذ قيم الرتفعات للبيك�صل من الـ

2 . Exterior Orientation معامالت التوجية اخلارجي
 Parameters

اعادة . 3 طريقة  نوع  ح�صب  حتدد  الإ�صاءة  قيمة 
التجميع املحيطة بالبيك�صل. 

ال�صاءة . 4 وقيم  اخلارجي  والتوجية  الرتفاع 
يف  للبيك�صل  املكافئة  املواقع  حل�صاب  معا  ت�صتخدم 

ال�صورة العامودية.

جتميع . 5 اإعادة  طريق  عن  ان�صاوؤها  يتم  امل�صححة  العامودية  ال�صورة 
البيك�صل لل�صورة ال�صلية يف املواقع امل�صححة اجلديدة.     

الت�صحيح العامودي
اإن الت�صحيح العامودي ين�صئ �صورة م�صتوية خالية من اي تغري بالت�صاري�س

 Resampling Methods طرق اإعادة التجميع
-يتم عملية حتويل بك�صل ال�صور الأ�صلية اىل و�صعيتها امل�صححة با�صتخدام 

ثالثة طرق جتميع وهي :- 

1 . Nearest Neighbor  اأقرب جماور 

1 . Bilinear Interpolation الإ�صتيفاء اأو التقريب اخلطي الثنائي 

1 . Cubic Convolution الطي املكعب 

DIGITAL ELEVATION MODEL  جم�صم الرتفعات الرقمي 
)DTM(هو متثيل رقمي ل�صطح الأر�س اأو الت�صاري�س ويعرف اأي�صا باإ�صم -

�صبكة  ب�صورة   )DEM( الـ  على  احل�صول  وميكن   Digital Terrain Model  
مثلثات   �صبكة   اأو   )Grid of Squares( مربعات  �صبكة  اأو   )Raster( امل�صح 

   ) Triangulate Network(

 pixels  تتمثل بدقةالإرتفاع يف كل عن�صرمن عنا�صر ال�صورة  )DEM(اإن دقة ال-

 : DEMويوجد نوعان لدقة الـ
 Absolute accuracy دقة مطلقة . 1

 Relative Accuracy دقة ن�صبية. 2

عدة عوامل تدخل يف نوعية الـDEM خالل عملية الإنتاج وهي:-            
1- وعورة الت�صاري�س                                                                  

2- كثافة اإعادة التجميع )Sampling Density( ممثلة بالأرتفاعات وطرق 
اجلمع. 

 Pixel Size   اأو حجم عن�صر ال�صورة Grid Resolution 3-دقة الرتبيع
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- Microstation for vector data editing.

- Image analyst for raster data.

 الأورثوفوتو

ميزات واإ�صتخدامات ال�صور اجلوية امل�صححة:
• توفري غطاء ملنطقة وا�صعة �صامل لكل التفا�صيل.	

• الوقت 	 وتوفري  الأر�صية  امل�صاحية  الأعمال  من  التقليل 
والكلفة.

• اإنتاج اخلرائط ال�صورية.	

• اإعداد املخططات واخلرائط امل�صتوية و الطبوغرافية.	

• �صكك 	 )طرق،  املوا�صالت  ل�صبكة  الأمثل  امل�صار  اإختيار 
حديد(.

• يف جمال املرور وحوادث ال�صري.	

• الكهرباء، 	 �صبكات  كت�صميم  العامة  اخلدمات  جمالت 
املياه، الهاتف واأبراج الإت�صالت، الري، وخطوط ال�صرف 

ال�صحي.

• املوا�صالت، 	 طرق  الأثرية،  )الأماكن  ال�صياحة  جمال 
الفنادق، والإ�صرتاحات(.

• امل�صادر 	 اأماكن  اإ�صتك�صاف  اجليولوجية:  الدرا�صات 
الطبيعية والرثوات املعدنية.

• تطبيقات عقارية: دائرة الأرا�صي وامل�صاحة) 1000/1(:	

- تقدير قيم العقارات.

 Interpolation Algorithm 4-طريقة التح�صية  اأو الإ�صتيفاء اأو التكامل

                                        Vertical Resolution 5- الدقة العامودية

              Terrain Analysis Algorithm 6- طرق حتليل الت�صاري�س

الطرق امل�صتخدمة للح�صول على بيانات الإرتفاعات التي ت�صتخدم يف 
  -:  DEM اإنتاج الـ

1 .                      Real Time Kinematics GPS نظام املواقع العاملي

2 .                                 Stereo Photogrommetry  الروؤيا املج�صمة

3 .                                                        LIDAR الت�صوير الراداري

4 .               Topographic maps )اخلرائط الطبوغرافية )خطوط الكنتور

5 .  Theodolite Or Total Station اأجهزة امل�صاحة ثيودوليت اأو املحطة املتكاملة

6 . Doppler Radar الدوبالر الراداري

7 .                                                 Inertial Survey امل�صح الذاتي

 -: DEM الأغرا�س ال�صائعة التي ت�صتخدم لها
جت�صيم في�صانات املياه اأو حترك الكتل )مثل كتلة �صخمة من الثلج اأو ال�صخر . 1

تنهار على جانب اجلبل(.                    

2 .                                  Relief Maps اإنتاج خرائط الت�صاري�س 

3 .                   3D Flight Planning تخطيط الطريان ثالثي الأبعاد 

4 .      Orthorectif ication ت�صحيح ال�صور اجلوية والف�صائية 

 ت�صحيح الإنخفا�س يف قيا�صات اجلاذبية                                    . 5

 حتليل الت�صاري�س يف اجليومورفولوجي اأو اجليولوجيا الفيزيائية      . 6

7 .                                            GIS نظام املعلومات اجلغرايف 

 النظم الهند�صية و البنى التحتية               . 8

9 . GPS نظام املواقع العاملية 

10 .  Base Map خرائط الأ�صا�س

11 .   Flight Simulation الطريان الت�صبهي

12 . Farming and Foristry Precision التحكم بالزراعة والغابات

13 .  Surface Analysis  حتليل ال�صطح

14 . Intelligent Transportation System نظام النقل الذكي

نظام امل�صاعدة بالقيادة املتقدم   . 15

الربجميات
- Socet set for digital photogrammetry.

- ZI Intergraph for digital photogrammetry .

- PCI for satellite image processing.

املوزاييك
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- اإ�صدار خمططات اأرا�صي �صورية وحتديد القطع عليها.

- اإ�صقاط لوحات دائرة الأرا�صي وامل�صاحة على لوحات 

   الأورثوفوتو.

- بيان طبوغرافية الأرا�صي النموذج املج�صم .

- الرتويج العقاري )املكاتب العقارية(.

• تخطيط املدن وتوجيه التو�صع العمراين.	

• التخطيط ال�صمويل للبلديات وتنظيم اإ�صتخدامات الأرا�صي. 	

• معرفة �صطح الأر�س وما اأحدث عليها وتاأثري التعرية عليها 	

• درا�صة الأرا�صي الزراعية واملراعي الكبرية كالغابات.	

• درا�صات الكوارث الطبيعية.	

• مراقبة الت�صحر و زحف الرمال.	

• حتديد الطرق املالحية والعوائق اجلوية واملر�صدات املالحية. 	

• 	 .)GIS( ت�صكل طبقة اأ�صا�س لنظم املعلومات اجلغرافية

True Orthophoto الأورثو فوتو احلقيقي
خمتلفة  نقاط  من  ماأخودة  املنطقة  لنف�س  جوية  �صور  جمموعة  عن  عبارة  هو 

لإعطاء �صورة حقيقية للمنطقة املرادة.
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 1. نبذة عن نظم املعلومات اجلغرافية..
ما هي نظم املعلومات اجلغرافية؟

املختلفة  امل�صاحية  والأجهزة  احلا�صوب  اإىل  ت�صتند  اأداة  هي 
والربجميات املتخ�ص�صة وكادر من الفنيني املتخ�ص�صني يف جمع البيانات 
وحتديثها. واإخراجها  وحتليلها  واإدارتها  واإدخالها  والو�صفية  املكانية 
من  يتم  اجلغرايف  مبوقعها  مت�صلة  النظام  هذا  يف  البيانات  تكون  حيث 
خالل حتليلها اإ�صتنتاج معلومات ذات اأهمية كبرية ي�صتخدمها �صناع القرار 

يف جمالت وا�صعة.

مكونات نظم املعلومات اجلغرافية

اأنواعها  مبختلف  الأجهزة  وهي   :)HARDWARE(الأجهزة  -1
التي ت�صتخدم لت�صغيل النظام.

املعلومات  الربامج )SOFTWARE(: برجميات خا�صة بنظم   -2
اجلغرافية متتلك الأدوات والأ�صاليب اخلا�صة بتخزين، وحتليل، وعر�س 

املعلومات اجلغرافية.

اإعداد العقيد املهند�س:
اأمين حممود وادي

مما ل�صك فيه اإن نظم املعلومات اجلغرافية باتت �صرورة ل ميكن جتاهلها يف معظم متطلبات الع�صر واإن مميزات 
وموا�صفات وتكامل نظم املعلومات اجلغرافية مع التكنولوجيا الع�صرية واحلكومات اللكرتونية جعل منها عن�صرا 
اأ�صا�صيا لإجناح كافة امل�صاريع يف جمالت وا�صعة هند�صية وطبية وتنموية واإدارية وريا�صية وغريها  ومبا اإن معظم 
اإنها ل  املعلومات املطلوبة للتخطيط والتنمية واإدارة امل�صاريع وغريها هي معلومات مكانية يف طبيعة احلال حيث 
تكتمل دون اأن تكون مربوطة مع الواقع باإحداثيات تبني موقعها الدقيق على الكرة الأر�صية لذلك لبد من �صرورة 

اإنتاج هذه املعلومات بطريقة من�صقة ومتوائمة بحيث يتم توزيعها وتبادلها بني امل�صتخدمني باأ�صهل الطرق.

هذا يقودنا اإىل �صرورة اإن يكون هناك هيكل متكامل لإنتاج البيانات واإدارتها وتوزيعها وتبادلها وحتديثها ويعني 
تكنولوجية  وبنيه  واإ�صرتاتيجيات  و�صيا�صات  خا�صة  وت�صريعات  موحدة  معايري  ميتلك  بحيث  ا�صتخدامها  بتنظيم 

حتتية وقوى ب�صرية متكنه من تنفيذ هذه املهمة.

مقدمة

البنية التحتية للبيانات املكانية
يف الأردن "1"

Jordan Spatial Data Infrastructure - JSDI
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اجلغرافية.  املعلومات  نظم  مكونات  اأهم  هي  البيانات:   -3
ميكن  بها،  املتعلقة  اجلداول  وبيانات  اجلغرافية  والبيانات 
جتميعها ذاتيا، اأو �صراوؤها من اأحد امل�صادر املوثوق بها يف جمع 

البيانات  والبيانات نوعان:

.)Spatial Data(  بيانات مكانية

.)Vector Data( 	•خطية 

- نقطة.  
- خط.  

-م�صاحة.  
.)Raster Data( م�صاحية   اأو  	•�صبكية 

.)Attribute Data(بيانات و�صفية

العاملون  هم  العاملة:  الأيدي  اأو  الب�صرية  القوى   -4
الذين يقومون باإدارة النظام واإيجاد خطط لتطبيقها و�صناع 

القرار، وهناك ثالثة اأنواع من العاملني على هذا النظام:

)Data Entries( البيانات  	•مدخلني 

 )Developers( للنظام  	•املطورين 

)GIS  Analysts( اجلغرافية املعلومات  نظم  	•حمللني 

5- الو�صائل واأ�صاليب الت�صغيل-الإدارة
)Method-and Operating Practices( 

التي  والوظائف  العمليات  هي  الت�صغيل  باأ�صاليب  يق�صد 
يقوم بها النظام من اإدخال وتخزين ومعاجلة واإخراج.

اأهم مميزات وفوائد نظم املعلومات اجلغرافية
• وبدقة 	 خمتلفة  باأحجام  اخلرائط  اإنتاج  عملية  ت�صهيل   

يف  امل�صاعدة  اإىل  يوؤدي  مما  طبقات  �صكل  على  عالية 
القرار  واإتخاذ  والتو�صعية  اجلديدة  امل�صاريع  تخطيط 

املنا�صب يف اأ�صرع وقت.

•  ت�صهيل عملية حفظ البيانات ال�صخمة و�صرعة الو�صول 	
اإليها مهما كرب حجمها وبفعالية عالية.

• اإظهار البيانات واإجراء العمليات 	 اإجراء عمليات   �صهولة 
احل�صابية وعمليات البحث داخل اجلداول.

• مما 	 واحدة  قاعدة  يف  والو�صفية  املكانية  املعلومات  دمج   
الإجابة  وقدرة  عالية  مكانية  حتليلية  قدرة  اإىل  يوؤدي 
اأو  باملكان  اخلا�صة  والإ�صتعالمات  الإ�صتف�صارات  على 

املعلومة الو�صفية.

• للمعلومات 	 الأبعاد  وثالثي  املرئي   التمثيل  على  القدرة   
لالقرتاحات   Simulation املحاكاة  ومتثيل  املكانية 
اجلديدة ودرا�صة نتائج امل�صاريع وعر�س مناذج قبل البدء 

بالتطبيق الفعلي.

• وتبادلها 	 املعلومات  ن�صر  �صهولة  اإىل  يوؤدي  مما  واملعايري  املوا�صفات  توحيد   
با�صتخدام  الإنرتنت  اأو  املحلية  ال�صبكات  عرب  امل�صتخدمني  من  كبرية  لقاعدة 

�صبكة الألياف ال�صوئية ل�صمان و�صول املعلومات بدقة وب�صرعة عالية.

اأهم م�صادر البيانات لنظم املعلومات اجلغرافية
• 	Maps اخلرائط

• 	Photogrametry امل�صاحة اجلوية

• 	    Remote Sensing الإ�صت�صعار عن بعد

• 	 Field Survey امل�صاحة الأر�صية والتكملة امليدانية

• 	GPS نظام التوقيع العاملي

• 	Google Earth جوجل اإيرث

• املجدولة 	 البيانات  ال�صنوية،  التقارير  الإح�صاءات،  مثل  اأخرى  م�صادر 
وال�صياحية واجليولوجية وغريها.

3. تاريخ تطور اإ�صتخدامات نظم املعلومات اجلغرافية يف الأردن
• من 	 الثامن  العقد  منت�صف  يف  حمليا  اجلغرافية  املعلومات  نظم  ا�صتخدام  بداأ 

وامل�صاحة  الأرا�صي  دائرة  الأردين،  امللكي  اجلغرايف  املركز  يف  املا�صي  القرن 
واأمانة عمان الكربى.

• املياه 	 وزارة  مثل  الأنظمة  هذه  با�صتخدام  اأخرى  دوائر  بداأت  الت�صعينيات  يف 
العامة،  الإح�صاءات  ودائرة  احل�صري،  والتطوير  الإ�صكان  وموؤ�ص�صة  والري، 

و�صلطة امل�صادر الطبيعية.

• بعد �صنة 2000 ت�صاعف عدد امل�صتخدمني ب�صرعة كبرية حتى و�صل اإىل اأكرث 	
البلديات، وحوايل ثالثني  واأمنية، وعدد كبري من  اأربعني دائرة حكومية  من 
موؤ�ص�صة من القطاع اخلا�س، بالإ�صافة اإىل املوؤ�ص�صات الدولية واملوؤ�ص�صات غري 

.NGOs الربحية

• معظم 	 يف  العلمي  والبحث  التدري�س  م�صاقات  �صمن  النظام  اإدخال  مت  حاليا 
جامعات اململكة الأردنية الها�صمية احلكومية واخلا�صة.

• يتم حاليا العمل يف وزارة الرتبية والتعليم لإدخال نظم املعلومات اجلغرافية 	
�صمن املناهج التعليمية للمدار�س.

اأهم م�صادر البيانات لنظم املعلومات اجلغرافية
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• حاليًا ولأهمية هذا النظام والإدراك املطلق باأهميته  وفوائده التي ل حت�صى 	
الها�صمية احلكومية واخلا�صة وجميع  الأردنية  اململكة  �صعت معظم موؤ�ص�صات 
كوادرها  وتاأهيل  وتدريب  وتطبيقه  النظام  هذا  ل�صتخدام  الأمنية  الأجهزة 

على اإ�صتعماله.

4.نظم املعلومات اجلغرافية يف املركز اجلغرايف امللكي الأردين
- نبذة تاريخية:

واإقليميا  ريادي متميز حمليا  تاأ�صي�صه عام 1975 مركز  املركز اجلغرايف ومنذ 
وعامليا يف العلوم امل�صاحية والف�صائية ويوفر بيئة منا�صبة لإنتاج اخلرائط بكافة 
وبدقة  بجودة  اخلدمة  ملتلقي  وتزويدها  اجلغرافية  املعلومات  واإنتاج  اأنواعها 
اأول ق�صم يف اململكة يعني بعلوم نظم  ، لذلك فقد كان ال�صباق يف تاأ�صي�س  عاليتني 

املعلومات اجلغرافية وكان ذلك عام 1987 حتت اإ�صم ق�صم اخلرائط الرقمية .

- مكونات نظم املعلومات اجلغرافية يف املركز اجلغرايف امللكي الأردين.

1-القوى الب�صرية:

املهند�صني والفنيني الذين لهم  يتوفر يف املركز اجلغرايف ما يزيد عن 130 من 
اجلغرافية  املعلومات  ونظم  بعد  عن  والإ�صت�صعار  امل�صاحة  علوم  يف  وا�صعة  خربات 
وجميع هذه اخلربات ت�صب نتائجها النهائية يف م�صلحة نظم املعلومات اجلغرافية.

2-الأجهزة واملعدات:

ميتلك املركز اجلغرايف كما هائال من الأجهزة واملعدات املتطورة ذات املوا�صفات 
العالية والتي ت�صب فائدتها يف خدمة نظم املعلومات اجلغرافية ومن اأهمها:

• 	Workstation ) اأجهزة احلا�صوب ال�صخمة )حمطة العمل

• طابعات اخلرائط  42 اأن�س و 60 اأن�س حيث هناك 7 طابعات حديثة.	

• ما�صحات �صوئية كبرية احلجم عالية الدقة.	

• خمترب لتحمي�س ال�صور اجلوية. 	

• كامريا وطائرة للت�صوير اجلوي.	

• �صبكة حا�صوب و�صريفرات �صخمة.	

• اأجهزة نظام التوقيع العاملي احلديثة اليدوية والتفا�صلية.	

• الأجهزة امل�صاحية املتطورة مثل جهاز املحطة املتكاملة.	

• مركز التدريب الذي يحتوي على عدة خمتربات تتكون من اأحدث الأجهزة 	
املعلومات  نظم  تدريب  يف  عالية  وكفاءة  طويلة  خربة  ذوي  مهرة  ومدربني 

اجلغرافية والإ�صت�صعار عن بعد والعلوم امل�صاحية.

3-الربجميات :

الإطالق  على  العاملية  الربجميات  واأحدث  اأف�صل  اجلغرايف  املركز  ي�صتخدم 
ويقوم بتحديثها ب�صكل �صنوي ومن اأهم هذه الربجميات :

Arc GIS Esri software، ERDAS، PCI، Microstation، Aut -
CAD، Photoshop، Lorik، Illustrator، Freehand ،Track air 
،Socet set

4- البيانات:

عرب تاريخ املركز اجلغرايف الطويل قام بجمع ثروة هائلة 
من البيانات واخلرائط وال�صور اجلوية والف�صائية والتقارير 
مربجمة  دورية  خطط  �صمن  حتديثها  يتم  وغريها  والكتب 
وميكن القول بكل حرية ان املركز اجلغرايف  هو بنك املعلومات 

اجلغرافية الوطني ومن اأهم هذه البيانات:

• مقايي�س 	 وبعدة  املحدثة  ال�صاملة  اخلطية  البيانات   
بحيث تغطي جميع اأنحاء اململكة.

• بيانات 	 من  اأنواعها  خمتلف  من  ال�صبكية  البيانات   
اجلوية  كال�صور  اجلوي  والت�صوير  بعد  عن  الإ�صت�صعار 

والف�صائية والأرثوفوتو.

• ومقايي�صهــــا  	 اأنواعهـــا  بكافــــة  الورقيــــة  اخلرائـــط   
كاخلرائط الطبوغرافية املحدثة واخلرائط النوعية 
واجليولوجيــــة وال�صـــــياحية والأطالــــ�س بالإ�صافــــة 

خرائط الأ�صا�س .

• عمل 	 اأ�صخم  تعترب  التي  الوطنية  امل�صاحية  ال�صبكات   
مدار  على  اجلغرايف  املركز  به  قام  وطني  م�صاحي 
ع�صرة �صنوات متتالية وكما تعترب هذه ال�صبكات اأ�صا�صا 
واجلوية  الأر�صية  امل�صاحية  الأعمال  لكافة  ومرجعا 
و�صبكة  اجليوديزية  ال�صبكة  ال�صبكات  هذه  ومن 
 GPS العاملي  التوقيع  نظام  و�صبكه  الدقيقة  الت�صوية 

التي مت اإ�صتحداثها يف الت�صعينيات.

• والبيانات 	 والكتب  ال�صنوية  والتقارير  اجلداول   
خربته  عرب  اجلغرايف  املركز  ميتلكها  التي  الإح�صائية 

احلافلة.

5-الو�صائل واأ�صاليب الت�صغيل :

يكمن �صر جناح املركز اجلغرايف يف خربة منت�صبيه الطويلة 
اإداريا وفنيا ، وقد �صخر كل هذه اخلربات والقدرات الهائلة يف 

ت�صيري وت�صغيل عملية بناء نظام املعلومات اجلغرايف.

اأهم م�صاريع نظم املعلومات اجلغرافية  التي اأُجنزت يف املركز 
اجلغرايف:

• خرائط 	 اإىل  الورقية  الطبوغرافية  اخلرائط  حتويل 
رقمية بجميع املقايي�س املتوفرة)25000/1 ،50000/1  

.) 750000/1، 500000/1 ، 250000/1،

• مبقيا�س 	 الأردنية  والقرى  للمدن  بيانات  قاعدة  بناء 
5000/1 باإ�صتخدام ال�صور اجلوية والف�صائية والتكملة 

امليدانية.

• ل�صالح 	  Jerash GIS جر�س  ملدينة  بيانات  قاعدة  بناء 
حمافظة جر�س عام 2002 وكان اأول م�صروع GIS يف اململكة.
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• م�صروع حو�س الأزرق لتطوير البادية الأردنية.	

• م�صروع غطاء الأر�س للمملكة مبقيا�س 250000/1 	

• الأمم 	 للجنة  جغرافية  بيانات  قواعد  بناء  م�صروع 
ESCWA املتحدة القت�صادية والإجتماعية لغرب اآ�صيا

• 	 AQABA العقبة  ملدينة  متكاملة  بيانات  قاعدة  بناء 
GIS ل�صلطة منطقة العقبة القت�صادية .

• حتــديـث اخلرائــط الطبوغرافيــــة عــــام 2012 بعدة 	
مقايي�س )50000/1 ،500000/1،100000/1(.

اجلغرافية  املعلومات  لنظم  الوطني  املركز  اإن�صاء   .5
يف الأردن

- نبذة تاريخية

 تعود فكرة اإن�صاء املركز الوطني لنظم املعلومات اجلغرافية 
املركز  �صكل  عندما  املا�صي  القرن  من  الثامن  العقد  نهاية  اإىل 
بكتاب  الوزراء  رئا�صة  موافقة  مبوجب  فنية  جلنة  اجلغرايف 
ر�صمي تاريخ 24/اآذار/1987 ، وعندئذ مت ت�صكيل جلنة فنية 
فوؤاد   ، الق�صاة  عمر  عا�صور،  رافع  ال�صادة:  من  كل  من  تتاألف 
�صعد  الدكتورعبدالرحيم  زريقات،  في�صل  املرحوم  ال�صناق، 
وال�صيد حممود ح�صني ملكاوي الذي لزال على راأ�س عمله يف 
املركز اجلغرايف امللكي الأردين ومت درا�صة املو�صوع من جميع 

جوانبه وكتابة تقرير مف�صل عن واقع الأمر. 

وتكنولوجيا  الإت�صالت  وزارة  يف  عمل  ور�صة  عقدت   
التعرف  خاللها  من  مت  والتي   2005/6/23 بتاريخ  املعلومات 
موؤ�ص�صات  لدى  املوجودة  اجلغرافية  املعلومات  اأنظمة  على 
نظم  اأهمية  مناق�صة  مت  ذلك  �صوء  وعلى  الر�صمية  الدولة 
تطورها  تواجه  التي  والتحديات  اجلغرافية  املعلومات 
العتبار  بعني  اأخذها  يجب  التي  واملقرتحات  وا�صتخدامها 

لإن�صاء نظام وطني للمعلومات اجلغرافية .

• رقم 	 قرار  مبوجب  الوزراء  رئي�س  دولة  موافقة  متت 
اإعداد  على   2005/11/15 تاريخ   15831/1/3/11
الوطني  اجلغرايف  املعلومات  بنظام  خا�صة  درا�صة 
 Bearing العاملية  الإ�صت�صارية  ال�صركة  مع  بالتعاون 
Point ومت ت�صكيل جلنة فنية م�صكلة من ممثلي عدد 
من املوؤ�ص�صات الرائدة يف جمال نظم املعلومات اجلغرافية 
للم�صاركة يف اإعداد اإ�صرتاتيجية وطنية لنظم املعلومات 

اجلغرافية.

• يف عام 2006 مت اإعداد م�صودة الإ�صرتاتيجية الوطنية 	
لنظم املعلومات اجلغرافية من قبل ال�صركة الإ�صت�صارية 

. امل�صكلة   الفنية  واللجنة   Bearing Point

• بح�صور 	 اإجتماعات  عدة  عقد  مت   2009 عام  يف 
بتاريخ  جلنة  ت�صكيل  ومت  املعنية  واملوؤ�ص�صات  الوزارات 

اجلغرايف،اأمانة  املركز  بينها  من  املعنية  املوؤ�ص�صات  معظم  من   2009/11/2
الأزمات  واإدارة  لالأمن  الوطني  وامل�صاحة،املركز  الأرا�صي  عمان،دائرة 
مبادرة  اإطالق  لإعادة  وذلك  املجال  هذا  يف  الرائدة  املوؤ�ص�صات  من  وغريها 
املركز الوطني لنظم املعلومات اجلغرافية ومراجعة م�صودة الإ�صرتاتيجية 
 2006 العام  خالل  اإعدادها  مت  التي  اجلغرافية  املعلومات  لنظم  الوطنية 

واعتبارها الأ�صا�س الذي ميكن النطالق منة بهذا ال�صدد.

• الوزارات 	 اإىل  بزيارات  والقيام  اللجنة  قبل  من  اجتماعات  عدة  عقد  مت 
درا�صة  اإعادة  مت  كما  اجلغرافية،  املعلومات  بنظم  العالقة  ذات  واملوؤ�ص�صات 
الت�صريعات  حمور  وهي:  حماور  ثالثة  خالل  من  الوطنية  الإ�صرتاتيجية 
الوطني  القامو�س  وحمور   Standards املعايري  حمور   ، والإ�صرتاتيجيات 

GIS Dictionary للمعلومات اجلغرافية

• بتاريخ 2010/5/16 وبعد تعديل الإ�صرتاتيجية من قبل اللجنة مت تقدمي 	
اإيجاز يف مبنى رئا�صة الوزراء اإىل جلنة البني التحتية وامل�صاريع الكربى عن 
ما مت التو�صل اإلية يف مو�صوع النظام الوطني لنظم املعلومات اجلغرافية ومت 
التاأكيد على دور املركز اجلغرايف والدور الذي يلعبه يف تاأ�صي�س هذا النظام 
بحكم نظامه وممتلكاته من البيانات وال�صبكة اجليوديزية وخرائط الأ�صا�س 
واإمكانيات الت�صوير اجلوي وغري ذلك ، وقد مت الإنفاق يف نهاية الإجماع على 
وبالتن�صيق  النظام  با�صت�صافة  الوطني  املعلومات  تكنولوجيا  مركز  يقوم  اأن 
متتلك  الوزارة  كون  الأردين  امللكي  اجلغرايف  املركز  من  املبا�صر  والأ�صراف 
الوزارات والدوائر احلكومية  الوا�صلة بني  البنية التحتية و�صبكة الألياف 
بحيث يكون لكل وزارة اأو موؤ�ص�صة بياناتها اخلا�صة بها ح�صب طبيعة عملها يف 
النظام تقوم باإدخال بياناتها وحتديثها ب�صكل دوري، و�صيتم اإعطاء كل جهة 
�صالحيات معينة يف الو�صول اإىل املعلومات ح�صب احتياجاتها ومهامها ل�صمان 

اأمن و�صرية املعلومات التي �صيوفرها النظام.

الهدف من امل�صروع

اإن الهدف من اإن�صاء نظام املعلومات اجلغرايف الوطني هو اإن�صاء نظام معلومات 
جغرايف وطني يهدف اإىل توحيد معايري ،�صيا�صات ،م�صادر وت�صريعات نظم املعلومات 
اجلغرافية بحيث يحتوي النظام على جمموعة من البيانات املن�صقة وقوى ب�صرية 
مدربة واملعايري املوحدة وبنية حتتية تكنولوجية متطورة وا�صرتاتيجيات ت�صهل 
متكن  �صهلة  بطريقة  وتبادلها  وحتديثها  اجلغرافية  البيانات  قواعد  بناء  عملية 
امل�صتخدم من احل�صول على معلومات دقيقة ،حمدثة ،موحدة ومن�صقة باأ�صرع وقت 
اإ�صتخدامها لت�صريع عجلة التنمية يف كافة  اأ�صحاب القرار من  واأقل تكلفة متكن 

امل�صاريع العملية والتطبيقية.

الأعمدة الأ�صا�صية التي يرتكز عليها النظام

•  القوى الب�صرية املوؤهلة واملدربة.	

•  البنية التحتية التكنولوجية.	

•  معايري وقوانني وا�صرتاتيجيات �صمن اإطار موؤ�ص�صي.	

•  بنك من املعلومات الدقيقة املحدثة وال�صاملة.	

اأهمية وفوائد تطبيق النظام

رغم تكلفة النظام هناك فوائد فنية واإقت�صادية ميكن جنيها بتطبيق النظام ومنها:
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• اجلغرافية 	 املعلومات  بنظام  معنية   )Framework( هيكلية   وجود   
املعنية  املوؤ�ص�صات  جميع  الهيكلية  هذه  جتمع  بحيث  وتطويره  وتنظيمه 
بهذا النظام �صمن اطر موحدة وم�صرتكة يف التن�صيق والتعاون وال�صيا�صات 

اخلا�صة بالنظام.

• والتعارف 	 وامل�صطلحات  والرموز  واملوا�صفات  واملقايي�س  املعايري  توحيد   
للمعلومات اجلغرافية يف اململكة الأردنية الها�صمية.

•  حتديد امل�صوؤوليات يف جمال اإنتاج املعلومات مما يوؤدي اإىل عدم م�صاعفة 	
اجلهود و الإزدواجية يف املهام واإنتاج املعلومات.

• يوفر 	 �صوف  الذي  امل�صتخدمة  املوؤ�ص�صات واجلهات  ما بني  التن�صيق  متانة   
الدعم الفني والإ�صت�صاري للجهات امل�صتفيدة.

• الدقيقة 	 املحدثة  ال�صاملة  احليوية  املعلومات  من  حجم  اأكرب  توفري   
ب�صرعة عالية وبتكلفة اإنتاجية قليلة ن�صبيًا مما يوؤدي اإىل الإ�صتجابة 
لالحتياجات املتزايدة املتعلقة بالبحث عن املعلومات اجلغرافية و�صهولة 

ت�صويق املعلومات.

•  زيادة ثقة امل�صتخدم يف املعلومات املتاحة وزيادة الإقبال على اإ�صتخدامها.	

•  تاأهيل القوى الب�صرية من خالل التدريب والتاأهيل ومما يوؤدي اإىل زيادة 	
اخلربات والكفاءات الفنية والذي �صوف ي�صب يف م�صلحة تطوير واإدارة 

وتن�صيق تقنية نظم املعلومات اجلغرافية والتنمية املحلية.

التو�صية واملقرتحات

بعد درا�صة م�صودة الإ�صرتاتيجية الوطنية لنظم املعلومات اجلغرافية من قبل 
ومباحثات  اإجتماعات  عدة  وعقد  اجلغرافية  املعلومات  لنظم  الوطنية  اللجنة 
مكثفة من قبل اأع�صاء اللجنة وبعد عدة لقاءات ومداولت مع اأ�صحاب القرار يف 
دار رئا�صة الوزراء ونظرا للظروف الإقت�صادية التي متر بها اململكة تبني يل اأنه يف 
اإن�صاء مركز وطني م�صتقل خا�س بنظم املعلومات اجلغرافية رغم  غاية ال�صعوبة 
اأن هذا هو اخليار الأمثل ليمتلك الأردن مركز متطور يف نظم املعلومات اجلغرافية، 
ومبا اإن �صيا�صة احلكومة ت�صعى لدمج املوؤ�ص�صات احلكومية ذات العمل امل�صرتك، لذا 
اأ�صبح احلل الوحيد لإمتالك الأردن هذا النظام الهام هو اأن يتوىل املركز اجلغرايف  

فكرة بناء ورعاية املركز الوطني لنظم املعلومات اجلغرافية 
وذلك لالأ�صباب اآنفة الذكر التي جتعل املركز اجلغرايف املوؤهل 
على  ذلك  يتم  اآن  وعلى  املهمة  هذه  لتويل  اململكة  يف  الوحيد 

النحو التايل:

•  اإن�صاء املركز الوطني لنظم املعلومات اجلغرافية بقرار 	
من رئا�صة الوزراء.

• املركز اجلغرايف 	 النظام من قبل  واإدارة  اإ�صت�صافة   يتم 
امللكي الأردين.

• املعلومات 	 نظم  جمال  يف  متخ�ص�س  فني  كادر  ت�صكيل   
املعنية  الدولة  موؤ�ص�صات  خمتلف  من  اجلغرافية 
يف  اجلغرافية  املعلومات  نظم  اإ�صتخدام  يف  والرائدة 
بحيث  الأمنية  والأجهزة  واخلا�س  العام  القطاعني 

يكون لكل موؤ�ص�صة معنية بهذا النظام �صابط اإرتباط.

•  اإعداد نظام مايل واإداري يخت�س يف العاملني يف املركز 	
الوطني لنظم املعلومات اجلغرافية.

•  اإعتماد مركز التدريب التابع للمركز اجلغرايف واملركز 	
والفلك  الف�صاء  علوم  تكنولوجيا  لتدري�س  الإقليمي 
اأ�صا�صية  كمكونات  بعد  عن  لالإ�صت�صعار  الوطني  واملركز 

لهذا النظام.

• لأنظمة 	 التحتية  البنية  اإطار  توحيد  على  العمل   
املعلومات اجلغرافية وتكنولوجيا املعلومات والت�صالت.

•  حت�صني البنية التحتية لل�صبكات والألياف ال�صوئية من 	
قبل مركز تكنولوجيا املعلومات الوطني.

•  و�صع خطة زمنية تدريجية لتطبيق النظام.	

• للبنية 	 الناجحة  ظبي  اأبو  جتربة  من  الإ�صتفادة   
التحتية للمعلومات اجلغرافية .

املراجع:

• 	)Bearing Point( 2006 م�صودة الإ�صرتاتيجية الوطنية لنظم املعلومات اجلغرافية الوطنية

• نظم املعلومات اجلغرافية/املوؤ�ص�صة العامة للتعليم الفني والتدريب املهني /اململكة العربية ال�صعودية.	

• م�صروع البنية التحتية للبيانات املكانية لإمارة اأبو ظبي.	
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ن�ساطات
املركز
اجلغرايف
امللكي
الأردين
بال�سور

املركز اجلغرايف امللكي وجامعة الأمرية �صمية يبحثان  منح درجة املاج�صتري 
يف نظم املعلومات اجلغرافية

مندوب عن جاللة امللك قام رئي�س هيئة الأركان
باإفتتاح املركز الإقليمي لتدري�س علوم وتكنولوجيا الف�صاء يف املركز اجلغرايف

الكويت يوقع اإتفاقية لالإ�صرتاك يف املركز الإقليمي لتدري�س علوم 
وتكنولوجيا الف�صاء يف املركز اجلغرايف امللكي الأردين

وفد من معهد علوم الف�صاء املاليزي يبحث التعاون مع املركز 
اجلغرايف امللكي الأردين

برعاية وزير الثقافة اإفتتاح موؤمتر الأ�صماء اجلغرافية ال�صاد�س
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�صركة اإزري الأمريكية تقدم دعمًا فنيًا للمركز اجلغرايف توقيع اإتفاقية بني بلدية اإربد واملركز اجلغرايف امللكي الأردين

املركز اجلغرايف يوقع اإتفاقيتان مع جامعة موؤتة والأر�صاد 
اجلوية

مذكرة  تفاهم لتزويد مياهنا ب�صور جوية وف�صائية وخرائط رقمية مذكرة تفاهم بني املركز اجلغرايف وبلدية جر�س
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ال�صفري  وامللحق الع�صكري الكويتي يبحثان التعاون امل�صرتك مع املركز 
اجلغرايف امللكي

بحث التعاون بني �صركة البوتا�س واملركز اجلغرايف امللكي

م�صروعات م�صرتكة بني وزارة الثقافة واملركز اجلغرايف املركز اجلغرايف والإح�صاءات العامة يبحثان التعاون للتعداد ال�صكاين 2014

�صرطة اأبوظبي تبحث الإ�صتفادة من خربات املركز اجلغرايف
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حما�صرة لأمني عام الهيئة العاملية لالإعجاز العلمي يف القراآن 
وال�صنة يف املركز اجلغرايف

ور�صة علمية متخ�ص�صة بعنوان " ت�صاركية واإدارة البيانات اجليوف�صائية" 
يف املركز اجلغرايف

معر�س للخرائط وال�صور اجلوية والف�صائية يف مدر�صة عبد املنعم ريا�س 
الأ�صا�صية للبنني

حما�صرة علمية حول الن�صاط ال�صم�صي واأثرها على الأر�س

يوم علمي حول تطبيقات ال�صور اجلوية برعاية وزير الإت�صالت وتكنولوجيا 
املعلومات
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م�صاعد ال�صفري الياباين يزور املركز اجلغرايف

زيارة وزيري الزراعة الفل�صطيني والأردين

زيارة امللحق الع�صكري العراقي زيارة وزيرا البلديات والإت�صالت

زيارة قائد �صالح اجلو امللكي
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وفد ع�صكري اأملاين خالل زيارته للمركز

ال�صفري املغربي يثمن جهود املركز اجلغايف امللكي

دورة ملوظفي املركز اجلغرايف  بتدريب من )NGA( الأمريكي

امللحق اجلوي الربيطاين يزور املركز اجلغرايف امللكي 
الأردين

جولة الوفد الأمريكي على اأق�صام املركز اجلغرايف امللكي 
الأردين
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وفد من الأندية الطالبية يف جامعة الزرقاء يزور املركز اجلغرايف دورة تدريبية لطالب جامعة العلوم التطبيقية اخلا�صة

�صورة خلريجي دورة اإعداد امل�صاحني وجهاز املحطة املتكاملة
ملوظفي وزارة البلديات

على هام�س املوؤمتر ال�صنوي للمدار�س اخلا�صة املركز اجلغرايف امللكي ي�صارك 
مبعر�س متخ�ص�س

جناح املركز اجلغرايف يف موؤمتر الهند�صة املدنية الأردين الدويل اخلام�س
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تخريج دورة ملتدربني عرب اإختتام دورة امل�صاحة التاأ�صي�صية ل�صرطة اأبو ظبي يف املركز اجلغرايف

اإختتام دورة GIS ل�صباط من اجلي�س البحريني

تخريج دورة اخلاليا اجلغرافية لل�صباط امل�صاركني يف حفظ ال�صالم

تخريج موظفي وزارة البلديات
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بينما كنت أستعد لكتابة مقال علمي فني من صلب اختصاصي في هذه المجلة جذبني كالعادة حديث سيدي صاحب 
الجاللة الملك عبدا هلل الثاني ابن الحسين أطال اهلل عمره وهو يتحدث خالل زيارة قام بها إلى الجامعة األردنية بمناسبة 

االحتفال بمرور خمسين عاما على تأسيسها فتساءل صاحب الجاللة وقال: )عندما نسأل من هو األردني؟(

الجواب: األردني هو الذي يعتز بهويته األردنية وبانتمائه الحقيقي لهذا الوطن.

واألردني هو الذي يقدم مصلحة األردن-على كل المصالح واإلعتبارات، واألردني هو الذي عندما يمر الوطن 
بظروف صعبة أو إستثنائية، يسمو بكرامته وإنتمائه على كل مصلحة شخصية أو حزبية أو جهوية، ويقف إلى جانب 
الوطن في مواجهة كل التحديات، واألردني هو الذي يقوى بالوطن وال يستقوي عليه، وال ينتهز الفرص للتحريض 
عليه. واألردني ال يقبـل بأي أجندة إال إذا كانت مرتبطة بتراب األردن وتضحيات األردنييـن وطموحاتهم، األردني 
هو الذي يقيس ثروته الحقيقية بمقدار ما يقدم من عطاء وتضحيـة وإنجاز وليس بمقـدار ما يملك من مال أو جاه، 
األردني هو الذي ينظر للمستقبل وعملية التحديث بعزم وإصرار، ويستمد القوة والثقة بالمستقبل من إيمانه باهلل عز 
وجل ومن إعتزازه بتاريـخه وتراثه وقيمه األصيلة، األردني هو الذي ال يقبل بالفشل بل يتحدى الـمستحيل وينتصر 

عليه "والكالم لصاحب الجالله".

ثم أضاف جاللته قائاًل :أن نكون أردنييـن معناها أن نعمل معًا يدًا بيد لتعظيم اإلنجازات، وأن نؤدي واجباتنا تجاه 
وطننا، وأن نحارب التطرف بجميع أشكاله، فالـمواطنة واالنتماء هي ما نقدمه لهذا الوطن، وليس ما نأخذه منه.(

لم أتردد كثيرا وقررت أن أتحول للكتابة عن ما قاله صاحب الجاللة ألنني وجدته قاعدة للعلم والفن والسياسة 
واالقتصاد ومليء بالحكم ويرسي الطمأنينة في النفوس كما وجدته  مرجعا لإلصالح الذي يقوده جاللة الملك سدد 
اهلل خطاه ولو كل إنسان التزم وطبق ما قاله سيد البالد لما احتجنا لإلصالح وعندها سوف نسير بعون اهلل وبقيادة 
صاحب ألجالله بخطى ثابتة لترجمة رؤى وأفكار سيد البالد إلدامة نعمة األمن في أردننا الحبيب وجعله في مصاف 

الدول المتقدمة.

حمى اهلل األردن وقائده وشعبه....آمين.     

الأردين هو الذي يقوى بالوطن ول ي�ستقوي عليه

العقيد المهندس أيمن محمود وادي
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اأقوال اأعجبتني ..
افعل ما �سئت ... لكن ال تظلم اأحدا.
متيز مبا �سئت... لكن ال تتكرب ابدا

خا�سم من �سئت.. لكن ال ت�ستم اأحدا
اغ�سب كما �سئت.. لكن ال جترح اأبدا !
.........................................

تختفي الكثري من امل�ساكل اذا تعلم النا�س احلديث 
مع بع�سهم اأكرث من احلديث عن بع�سهم!!

...........................................
بكرثة التوا�سع ي�ستدل على تكامل ال�سرف..بكرثة 

التكرب يكون التلف..
.........................................

قال لنف�سه وهو ينظر لذلك الفقري القادم نحوه:
كالعادة يالحقني هوؤالء "احلثالة" من اأجل املال!

مّد الفقري يده قائال: تف�سل �سّيدي �سقطت منك 
حمفظتك!

...............................................
يوم العدل على الظامل اأ�سد من يوم اجلور على 

املظلوم!
...............................................

اهتم باأ�سلوبك فهو تعبري موجز ي�سرح من اأنت!!

هل تعلم اأن خمرتع االآلة احلا�سبة هو بليز با�سكال الفرن�سي �سنة 1785م.
هل تعلم اأن ما يحدثه 0.47 ليرت من البرتول من انفجار يعادل ما يحدثه وزن 

0.45 كغ من الديناميت.
هل تعلم اأن زجاجة احلليب تفقد ما يعادل ثلثي حمتواها من فيتامني "ب" اإذا 

ما و�سعت حوايل �ساعتني يف �سوء النهار.
هل تعلم اأن الغاز يف طبيعته غاز ال رائحة له، ولكن ت�ساف اإليه هذه الرائحة 

لدى ت�سفيته وتخزينه من اأجل عامل االأمان واحلماية لالإنتباه اإليه.
هل تعلم اأن املياه ميكن اأن ت�ستخدم كاأداة قطع و تكون اأف�سل من اأي �سالح حاد 
هل تعلم اأن عامل الريا�سيات اإ�سحاق نيوتن قد ابتكر املتواليةالعددية وهو يف 

ال�سف الثالث االإبتدائي.
هل تعلم اأن �سوء ال�سم�س ي�سل اإىل االأر�س يف 8 دقائق0

باملائة  واأن 95  املوهوب يتجاوز حا�سل ذكائه 130 درجة  ال�سخ�س  اأن  تعلم  هل 
من النا�س يرتاوح حا�سل ذكائهم بني 70 - 130درجة اأما املغّفلني فيرتاوح ذكائهم 
ما بني 50 -70 درجة واالأبله ما بني 20 - 50 درجة واأخريا املعتوه الذي تقل درجة 

ذكائه عن 20 درجة.
اإذا  الرقيق فيما  الكاأ�س  اأكرث من  للك�سر  ال�سميك معر�س  الكاأ�س  اأن  تعلم  هل 

و�سع به م�سروب �ساخن.
هل تعلم اأن الك�سوف ال ي�ستمر اأكرث من 7 دقائق و8 ثانية وذلك ب�سبب ال�سرعة 

التي تدور بها االأر�س حول ال�سم�س.

هل تعلم..

قال العامل )مالبورو( ان للدخان عدة فوائد منها:
1-عندما يعود املدخن من �شغله اإىل بيته وهو تعبان ويريد اأن ينام ثم يجد ابنه يبكي ماذا 
يفعل؟ ي�شع ابنه على �شدره ملدة خم�ش دقائق �شينام ابنه ملاذا؟وذلك لأن ابنه �شمع اخلراخي�ش 

والأ�شوات يف �شدر ابيه فنام عليها 
اأعرا�ش  ت�شيبه  فال  �شاب  وهو  �شيموت  لأنه  ملاذا؟  ال�شيخوخه.  اعرا�ش  لت�شيبه  املدخن  اإن   -2

ال�شيخوخه
3- اإن املدخن اإذا خرج ليال وحده يف ال�شارع و�شدفة �شاهد عدة كالب يف ال�شارع ف�شوف لتتعر�ش 
ال�شجائر �شيكون  الكالب ولن تهاجمه.. ملاذا؟ لأن املدخن من كرثه املر�ش وال�شعال ب�شبب  له 

حامل معه ع�شايه يرتكز عليها دائما  ف�شتخاف الكالب من الع�شايا وتهرب
4-بيت املدخن ليتعر�ش لل�شرقة اأبدا.. ملاذا؟ لأنه يكون �شاحي طول الليل ي�شعل ولي�شتطيع 

النوم من كرثه ال�شعال لهذا �شيكت�شف اأي حرامي يحاول �شرقة البيت

 عدة فوائد للتدخني:
كت�سفت الدرا�سات احلديثة

ا

اإ�سرتاحة العدد..
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مريد العلم عقله لمـــــــــــــــاُح
في الجهد واإلخالص فاإلصالُح
هذي الورود وعطرهــا الفـواُح
هــــذا بناٌء ديكـــــــــــــه صياُح
من التقدم زانه اإلفصـــــــــــاُح
أمضى الجهود واخلص الكداُح
طباعة مساحة صيته صــــداُح
من بعدها حـــــــــــــاسٌر نواُح
هذا لعمري جله أربـــــــــــــاُح
مجد الحياة ونورها المصبـــاُح
صدحت مكانـًا كلهــــــــا أفراُح
فهو المجيب وأسمه الفتـــــاُح

هل من محدِث قومه بمليـٍح
يا من أراد نواله لمســــــرٍة
يا أيها القوم العطاش تقدموا
هذي لمن أراد أن يتطـــــور
جغرافينا بالتطور وعهــــدُه

جمعت بمحرابه العلوم قوافيًا
تحديد قبلة وشراء خريطـة
فمن للعرض أصبح جافيـــًا
أما المبادر للعلوم واصلهــا
العهد فينا ثم فيكــم مشـرٌق
ُجزلت منه الصفـاُت بنشوٍة
وأشكر آله الكون مائة مرٍة

المركز الجغرافي الملكي األردني

خالد علي الطيار  


