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كلمة العدد

لق ��د كان للق ��وات امل�س ��لحة ومنذ ت�أ�س ��ي�س الدول ��ة الأردني ��ة ،والبدايات الأوىل لت�أ�س ��ي�س
اجلي�ش العربي دور ًا رئي�س ًا يف حتقيق الأمن واال�ستقرار ململكتنا احلبيبة ،وامل�ساهمة يف بناء
احلياة ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية لهذا الوطن العزيز� ،إذ �ساعدت يف بناء وتطوير
وحتديث وحماية بلدنا العزيز� ،سعي ًا للو�صول �إىل مفهوم االمن الوطني ال�شامل ،الأمر الذي
جع ��ل قواتن ��ا امل�سلحة �رشيك ًا فعلي� � ًا لعملية التنمي ��ة الوطنية ال�شاملة ،تنفي ��ذ ًا ل�شعار «على
ق ��در �أهل العزم » الذي �أطلقه جالل ��ة القائد الأعلى حفظه اهلل ورعاه،فهو رفيق ال�سالح الذي
تخ ��رج من بني �صفوف ه ��ذه القوات ،يحر�ص على الدوام � ْأن تُواكب القوات امل�سلحة وكافة
م�ؤ�س�س ��ات الدولة ما ي�شه ��د ُه العا ُمل من تطو ٍر يف خمتلف املجاالت العلمية والتقنية ،ولتمكني
قواتن ��ا امل�سلح ��ة من حم ��ل ر�سالتها يف الدف ��اع عن الوط ��ن وامل�ساهمة يف التنمي ��ة با�ستخدام
�أح ��دث الأنظم ��ة والتقنيات عل ��ى م�ستوى الع ��امل وخا�صة يف جماالت البح ��ث والتطويرمن
خ�ل�ال املراك ��ز واملعاهد العلمية والبحثية واالنتاجية التابع ��ة للقوات امل�سلحة  ،كمركز امللك
عب ��د اهلل الث ��اين للت�صمي ��م والتطوير ،جامع ��ة م�ؤتة /اجلن ��اح الع�سكري ،املرك ��ز اجلغرايف
امللك ��ي الأردين ،كلية العلوم ال�رشطية ،الكلية الع�سكرية امللكية ،كلية الأمرية منى ،كلية امللك
احل�سني اجلوية ،كلية الأمري احل�سني بن عبداهلل ،كلية ال�رشيف نا�رص ،مركز �إدارة الأزمات
والكوارث ومركزالدرا�سات والدرو�س امل�ستفادة وغريها.
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كما ت�شارك القوات امل�سلحة يف �إجراء الدرا�سات والبحوث العلمية وامل�شاريع ال�صناعية
امل�شرتك ��ة م ��ع اجلامعات الأردنية واملجل� ��س الأعلى للعلوم والتكنولوجي ��ا كالبحوث املتعلقة
امل�سية ،و�إن�شاء
بالبادية الأردنية وم�شاريع احل�صاد املائي ،وم�شاريع طاقة الرياح ،الطائرة رَّ
ال�س ��دود الركامية وغ ْر�س ماليني اال�شجار ،و�شق الط ��رق ومكافحة اجلراد ،و�إن�شاء العديد
من امل�صانع املتخ�ص�صة كالدهان ��ات وال�ستالني واالوك�سجني ،و ُمعايرة الأجهزة واملعدات،
وت�ساهم القوات امل�سلحة من خالل اخلدمـــات الطبية امللكية يف معاجلة ما يزيد عن ثلث �سكان
اململك ��ة ،و�إدخال العـــديد من التخ�ص�صــات الطبيــة الدقيق ��ة ،وت�صنيع الأطراف ال�صناعية،
و�إر�سال امل�ست�شفيات امليدانية ملناطق ال�رصاع والكوارث يف العامل.
وت�ساه ��م مديري ��ة التعليم والثقافة الع�سكرية ومعهد اللغات يف تقدمي اخلدمات التعليمية
والتثقيفية وتوفري التعليم املجاين ملا يزيد عن � 13ألف طالب يف  22مدر�سة ع�سكرية موزعة
عل ��ى خمتلف مناطق اململك ��ة ،و تطبيق نظام املكرمة امللكية ال�سامي ��ة للتعليم اجلامعي الذي
ُيغطي نفقات  %21من مقاعد اجلامعات واملعاهد الأردنية.
وت�ساه ��م الق ��وات امل�سلحة م ��ن خالل املركز اجلغرايف امللكي يف رف ��د خمتلف م�ؤ�س�ساتنا
الوطني ��ة يف القطاعني الع ��ام واخلا�ص باملعلوم ��ات اجلغرافية واخلرائ ��ط احلديثة وال�صور
اجلوي ��ة واالف�ضائية والأعمال امل�ساحي ��ة الالزمة لتنفيذ خططها وا�سرتاتيجياتها على �أ�س�س
علمية.
�إن قواتن ��ا امل�سلح ��ة هي كربى امل�ؤ�س�سات يف هذا الوطن العزيز ،التي حتظى على الدوام
بثقة ودعم القائد الأعلىَ ،بذ َل ْت الغايل والنفي�س يف �سبيل الدفاع عن ثرى هذا احلمى العربي
الها�شمي واحلفاظ على مكت�سباته  ،وامل�ساهمة يف دفع عجلة التنمية  ،و�إدخال �أحدث التقنيات
العلمي ��ة خدم ًة للقطاعني الع�سكري واملدين� ،سيبقى رجالها �سيوف الأمة و�سياج الوطن هم
دائم� � ًا عل ��ى العهد -كما �أرادت ��ه قيادتنا الها�شمية احلكيمة  -فمنهم م ��ن ق�ضى نحبه ومنهم
م ��ن ينتظر وما بدلوا تبدي ًال ،ليبقى �أردننا العزيز واح َة �أ ْم ٍن وا�ستقرار يف ظل راعي م�سريته
املباركة �سيدي جاللة القائد الأعلى امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني املعظم حفظه اهلل ورعاه.
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حتديد اجتاه القبلة يف القرون املا�ضية
اعداد :العميد الدكتور املهند�س عوين حممد اخل�صاونة

الكعبة حرم من �أ�صل تاريخي (غري حمقق) �إ�ستخدمت كمعبد ومركز حلج الأعراب على مدى قرون قبل جمئ الإ�سالم ،وقد
تبناه ��ا النب ��ي حممد (�ص) كنقطة �إ�ستقطاب للدين الإ�سالمي حيث دعى القر�آن الك ��رمي �إىل �إقامة ال�صالة بالتوجه �إىل امل�سجد احلرام
وتعد لدى امل�سلمني كافة مبثابة امل�ؤ�رش الرامز �إىل وجود اهلل عز وجل.
وما زال امل�سلمون منذ �أوائل القرن ال�سابع (امليالدي) يتوجهون يف �أداء �صلواتهم قبالة الكعبة يف مكة املكرمة� ،إذ يتم بناء
امل�ساج ��د م ��ع ج ��دار ال�صالة يف �أجتاه القبلة ،و�إذ يدل املحراب على الإجتاه املن�شود� ،إ�ضاف ��ة �إىل هذا يتم �أداء بع�ض الطقو�س ،مثل
ت�ل�اوة الق ��ر�آن الكرمي والإيذان بالدعوة �إىل ال�صالة وكذلك ذبح الأ�ضحيات يف الإجت ��اه املواجه للقبلة وكان �أي� ًضا ومل يزل يجري
ترتيب موا�ضيع قبور امل�سلمني ومدافنهم بحيث يكون اجلثمان على اجلانب مبواجهه الكعبة (قد تختلف �أعراف الدفن املعا�رصة
قلي�ل ً�ا ولكنه ��ا م ��ع ذلك حتافظ على الو�ضع مبواجهة الكعبة)  ،كم ��ا هو معروف لدينا ب�أن �إ�سم �إجتاه الكعب ��ة :هو (القبلة) ب�سائر
لغات الأقطار الإ�سالمية ولهذا الإجتاه �أهمية بالغة يف حياة كل م�سلم.
خ�ل�ال القرن�ي�ن الأول�ي�ن بعد بزوغ فج ��ر الإ�سالم مل يكن للم�سلم�ي�ن �أي و�سيلة علمية لتحديد �إجتاه القبل ��ة ،فلقد كان بناء
اجلوام ��ع يف الأنح ��اء كافة من الأندل�س و�إىل �أ�سيا الو�سطى ،يجري وفق ًا خلربة مرتاكمة �إذ كانوا على علم بالإجتاه التقريبي الذي
يتخذوه للو�صول حيثما كانوا ،ويف الكثري من الأحيان يتخذ الطريق الذي ي�سلكه احلجاج �إىل مكة ب�إعتباره �إجتاه القبلة ولو �أنهم
يف ذلك �إتبعوا حالتني �أ�سا�سيتني مبراعاة الأعراف و�إ�ستنباط و�سيلة ب�سيطة.
احلالة الأوىل :
ه ��ي طريقة الر�سول حممد (�صل ��ى اهلل عليه و�سلم)حيث �إتخذ
�إجتاه اجلن ��وب عند ال�صالة �أثناء وجوده يف املدينة املنورة ،وبناء ًا
عل ��ى ذلك مت �إتخاذ ذل ��ك الإجتاه للقبلة ،وهذا يف��س�ر ال�سبب يف �أن
العدي ��د من اجلوام ��ع م ��ن الأندل�س حت ��ى �أ�سيا الو�سط ��ى م�شيدة
ب�إجت ��اه اجلنوب ،وكان امل�سلمون يف مكة يعلمون ب�أنه عند وقوفهم
مبواجه ��ة ج ��دران �أو �أركان الكعب ��ة ب�أنه ��م يواجه ��ون الإجتاهني
املت�صل�ي�ن بالتحدي ��د �إجتاهات ��ش�روق ال�شم� ��س وغروبها وبع�ض
النج ��وم الثابت ��ة .و�أن املح ��ور الرئي�س لقاعدة ال��ص�رح امل�ستطيلة
ي�ش�ي�ر نحو �رشوق جنم ال�سهي ��ل ( )Canopusبينما ي�شري املحور
الث ��اين نحو �رشوق ال�شم� ��س يف ال�صيف وغروبها يف ال�شتاء ( كما
هو مو�ضح يف ال�شكل ) رقم (.)1-1
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القبالت املختلف ��ة امل�ستخدمة يف �إجتاه ��ات اجلوامع يف قرطبة
والقاهرة و�سمرقند (وفق ورودها يف م�صادر الع�صور الو�سطى)
�إ�ستخدم ��ت فيه ��ا الإجتاه ��ات الأ�صلي ��ة وكذل ��ك ��ش�روق ال�شم�س
وغروبها وبع�ض النجوم املرئية.

قاع ��دة ��ص�رح الكعب ��ة ويظه ��ر علي ��ه ��ش�روق جن ��م ال�سهي ��ل
والإنقالب ال�صيفي (كما هو م�سجل يف م�صادر خمتلفة من الع�صور
الو�سط ��ى) ،كما يبني املخطط �إجتاه الرياح الرئي�سي وهي ت�رضب
مبا�رشة �أحد جدران الكعبة ،بالإ�ضافة اىل ذلك ف�أن جوانب الكعبة
ترتبط بالرياح والأمطار ،وهذه املالمح ت�شري �إىل �أ�صل بناء الكعبة،
جند يف بع� ��ض الن�صو�ص الفلكية واملق ��االت الدينية �أن مفهوم
حي ��ث يظهر بنا�ؤه ��ا مناظر ًا للقب ��ة الزرقاء وهذا ي�ش�ي�ر �إىل بنائها
قب ��ل م ��ا يزيد عن ( 1500عام) كان منوذج� � ًا معماري ًا ملفهوم فلكي العامل ب�ش�أن الكعبة مق�سم على قطاعات و�أن خمطط من اجلغرافية
عربي م ��ا قبل الإ�سالم حيث تتمثل في ��ه الظواهر الفلكية واجلوية ال�رشيف ��ة يت�ضمن ترتيب جميع الأماك ��ن يف العامل الإ�سالمي حول
الكعبة( ،املواقع تقريبية ولي�ست دقيقة وفق اجلغرافية احلقيقية).
والأنوائية.
كانت �أركان الكعبة حتى يف اجلاهلية مقرونة بالأرجاء الأربعة
الرئي�سي ��ة م ��ن العامل املحي ��ط بها وه ��ي �سوريا والع ��راق واليمن
واملغ ��رب وتقول بع� ��ض امل�صادر الإ�سالمية القدمي ��ة ب�أن على املرء
يف الع ��راق (على �سبي ��ل املثال) �أن يقف باالجت ��اه املعني نف�سه كما
ل ��و ان ��ه كان واقف� � ًا قبالة ج ��دار الكعب ��ة ال�شمايل ال�رشق ��ي ليكون
مبواجه ��ة القبلة متام ًا ،وعليه ق ��ام �أوائل امل�سلمني يف العراق ببناء
م�ساجده ��م بحي ��ث تقابل ج ��دران اجت ��اه ال�صالة لتقاب ��ل الغروب
ال�شت ��وي لأنه ��م �أرادوا جعل اجلوام ��ع مواجهة للج ��دار ال�شمايل
ال�رشقي من الكعبة.
�أم ��ا يف م�رص فق ��د بنيت اجلوام ��ع الأوىل بحيث تكون جدران
اجت ��اه �صلواته ��ا مقام ��ة مبواجهة ال��ش�روق ال�شت ��وي لكي يكون
ج ��دار ال�صالة فيه ��ا موازي ًا للجدار ال�شم ��ايل ال�رشقي من الكعبة،
وقد ن�ش�أت خالفات يف الآراء يف حينه بحيث حبذ بع�ض املجموعات
اجتاه ��ات متباين ��ة وق ��د ج ��رى يف كل منطق ��ة رئي�سي ��ة م ��ن العامل
الإ�سالم ��ي ا�ستخدام طيف كام ��ل من االجتاه ��ات لت�أمني مواجهة
القبلة ( كما هو مو�ضح يف ال�شكل ) رقم (.)2-1

(�شكل )2-1

وجه الفلكيون امل�سلمون منذ القرن الثامن ف�صاعد ًا �إهتمامهم
نح ��و حتديد �إجتاه القبلة بو�صفها م�س�ألة ريا�ضية فلكية جغرافية،
�إذ ا�شتم ��ل هذا الن�ش ��اط قيا�س الإحداثي ��ات اجلغرافية و�إحت�ساب
اجت ��اه كل موقع م ��ن �أي موقع �آخر بالطرائ ��ق الهند�سية العلمية
وح�س ��اب املثلث ��ات ،ومت تعري ��ف القبل ��ة م ��ن �أي مو�ضع عل ��ى �أنه
اجت ��اه مكة مبح ��اذاة الدائ ��رة العظمى للك ��رة الأر�ضي ��ة وامل�س�ألة
الأ�سا�سي ��ة املو�ضحة يف ال�شكل رق ��م ( )3-4هي حتديد �إجتاه مكة
( )Mمن �أي مو�ضع ( )Xا�ستناد ًا �إىل خطي عر�ض كال املو�ضعني
()b=MBو()a=XAوف ��ارق خ ��ط الط ��ول (�)c=ABأما القبلة
مقا�سه بالزاوية Θ =⊄ A × M :
�أج ��رى امل�سلم ��ون ابت ��داء ًا من �أوائ ��ل القرن التا�س ��ع عمليات
الأر�ص ��اد الفلكي ��ة لقيا� ��س �إحداثيات مك ��ة وبغداد بالدق ��ة املمكنة،
به ��دف ح�ساب �إجت ��اه القبلة يف بغداد  .وقد �أدت احلاجة �إىل حتديد
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وق ��د �صمم عدد م ��ن ال�ص ��ور املب�سطة بع�ضها يحت ��وي �إثني
موق ��ع القبل ��ة يف املناط ��ق املختلف ��ة �إىل قيام اجلغرافي�ي�ن امل�سلمني
بن�ش ��اط علم ��ي ملمو� ��س ،وكان �أه ��م �إ�سه ��ام �إ�سالم ��ي للجغرافية ع�رش قطاع� � ًا لياقوت الرومي (حوايل  1200م) ،وكذلك للقزويني
الريا�ضية يتمثل مبقالة البريوين يف القرن احلادي ع�رش الذي عمل (ح ��وايل  1250م) ،ويف دائرة مع ��ارف القلق�شندي (حوايل 1400
م) .ث ��م جن ��د يف احلقبة من القرن اخلام�س ع��ش�ر �إىل التا�سع ع�رش
على حتديد القبلة ب�أكرب دقة متاحة.
في�ض� � ًا م ��ن املخططات تتباين �أع ��داد تق�سيماتها م ��ا بني ()72-8
ق�سم� � ًا للعامل الكائن حول الكعبة و�أهمه ��ا �أطل�س املالحة التون�سي
الذي يعود تاريخه �إىل القرن ال�ساد�س ع�رش.
 =aخط عر�ض املنطقة املراد قيا�س زاوية القبلة فيها.
=bخط عر�ض مكة املكرمة = ،زاوية �إجتاه القبلة
 =cالف ��رق ب�ي�ن خط طول املنطق ��ة املراد معرف ��ة زاوية �إجتاه
القبل ��ة وخط طول مك ��ة املكرمة علم ًا ب�أن ه ��ذه املعادلة �إ�ستخدمت
يف ح�ساباتنا.

(�شكل )4-4

كان ��ت املعادل ��ة الت ��ي �إ�شتقها الفلكي ��ون امل�سلم ��ون الأوائل يف
الق ��رن التا�س ��ع ف�صاع ��د ًا م�ساوي ��ة ريا�ضي� � ًا للمعادلة �أع�ل�اه ،وقد
و�ضع ��وا �سل�سل ��ة م ��ن اجلداول تب�ي�ن القبل ��ة لكل درج ��ة الي خط
�إحداثي موقعي يظهر فيه خطا الطول والعر�ض من مكة .والأوىل
منها �أعدت يف بغداد يف القرن التا�سع.

يف ال�شكل �أعاله  ،ميثل()ABخط الأ�ستواء و()P
القط ��ب ال�شم ��ايل ،ويطل ��ب قيا�س �إجت ��اة القبل ��ة يف املو�ضع X
وعلى م ��ر القرون تن ��اول العديد من العلم ��اء امل�سلمني م�س�ألة
ومتث ��ل XA,MBخط ��ا عر�ض كلت ��ا املنطقتني �أم ��ا  =ABالفرق يف
القبل ��ة وو�ضع ��وا احلل ��ول الالزم ��ة لها بطريق ��ة ح�ساب ��ات املثلث
خط طوليهما.
الك ��روي� ،أو ب�إخت ��زال الو�ض ��ع الثالث ��ي الأبع ��اد �إىل بعدين حتى
و�ضع الفلكي ��ون ،بعد �أن توفرت لديه ��م البيانات اجلغرافية ،حل ��ت امل�سالة بطريقة الهند�سة امل�ستوي ��ة ،وكان من �أبرع احللول
�سل�سل ��ة م ��ن احلل ��ول التقريبي ��ة ،ولك ��ن يف �أوائ ��ل الق ��رن التا�سع الريا�ضي ��ة يف الع�صور الو�سط ��ى مل�س�ألة القبلة ما ظهر يف دم�شق يف
و�ضع ��وا حال دقيق� � ًا نوع ًا ما بطريق ��ة املثلثات املج�سم ��ة ،فاملعادلة القرن الرابع ع�رش� ،إذ كما هو وا�ضح يف جداول اخلليلي ف�إنها هي
الت ��ي تب�ي�ن القبلة ل ��كل درجة من خط العر�ض م ��ن ْ 56ْ -10ولكل
احلالية امل�ستخدمة معقدة يف التنفيذ وهي-:
درجة يف خط الطول من ْ� 60ْ-1رشق مكة �أو غربها (كما يف ال�شكل
�إجت ��اه القبلة حم ��دد فلكي ًا يف كل قطاع جغرافي� � ًا ويعود تاريخ رقم  ) 5-4وبحلول القرن الرابع ع�رش ثبتت قيم �إحداثيات القبلة
�أق ��دم املخطط ��ات اجلغرافية الإ�سالمي ��ة اىل الق ��رن التا�سع ،ومن ل ��كل مدينة رئي�سية كما جرى ت�صني ��ع بو�صلة مغناطي�سية ب�سيطة
العلم ��اء الذي ��ن �إ�شتهروا يف هذا املجال يف ذل ��ك الوقت �إبن �سوارقا فيها �أ�سماء الأماكن والقبلة املقابلة لكل مكان فيها.
ال ��ذي در�س يف الب��ص�رة يف العام ( 1000م) على وجه التقريب� ،إذ
�أبتك ��ر ثالثة خمططات خمتلفة يف اجلغرافي ��ا املقد�سة ورتب العامل
عل ��ى8( :و11و )12قطاع� � ًا ح ��ول الكعب ��ة كل قطاع يواج ��ه ق�سم ًا
معين ًا يحيط بالكعبة.
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م�ؤ��ش�رة يف اخلريطة (بني �إ�سبانيا وال�صني وبني �أوروبا واليمن)
ليق ��ر�أ �إجت ��اه القبل ��ة عل ��ى م ��درج م�ستدير ح ��ول امل�شب ��ك ،توحي
موا�صف ��ات امل�ساجد م ��ن الع�صور الو�سطى �أن هن ��اك �إ�ست�شارات
م ��ن الفلكي�ي�ن ل�ضب ��ط �إجتاهاته ��ا بل هن ��اك م�صادر ت�ش�ي�ر �إىل �أنه
لي� ��س هناك ثمة �إجتاهات للم�ساجد كانت تواجه القبلة فح�سب ،بل
بن ��اء بع�ض امل ��دن يف العامل الإ�سالمي التي ميك ��ن القول عنها ب�أنها
متجه ��ة نح ��و القبلة فنجد مث�ل ً�ا �أن �إجتاه مدينة طا� ��س ( )tazaيف
املغ ��رب ومدينة حيفا ( )khivaيف و�سط �آ�سي ��ا تعتمدان �إجتاهات
م�ساجده ��ا ،ويف حال ��ة مدينة القاهرة و�ضواحيه ��ا جند فيها ثالثة
ال�شكل ()5-1
مقتطــ ��ف م ��ن جــ ��دول اخلليلي فـــ ��ي �إيجاد القبلة ل ��كل درجة خــط �إجتاهات خمتلفة للقبلة كما هو يف ال�شكل رقم( .) 7-1
عر� ��ض (ْ )44ْ ، 40ْ ، 39ول ��كل درجة ف ��ارق يف خط الطول ،تظهر
القبلة بالدرجات والدقائق ،وكل القيم حمت�سبة بدقة.

�شكل ()6-1
م�شبك خرائطي لإيج ��اد القبلة لأي موقع يف العامل الإ�سالمي.
تق ��ع مكة املكرم ��ة يف الو�س ��ط ،و�أ�سم ��اء الأماكن العدي ��دة مكتوبة
مبح ��اذاة النق ��اط االتي متث ��ل �إحداثياتها اجلغرافي ��ة �أن الإ�سقاط
مبتكر بحيث تكون قراءة القبلة مبا�رشة من املدرج حول امل�شبك.

ُتواج ��ه مدين ��ة القاه ��رة الفاطمي ��ة (الت ��ي ت�أ�س�س ��ت يف الق ��رن
العا��ش�ر) الغروب حيث كانت القبلة الت ��ي حددها ال�صحابة ر�ضي
اهلل عنه ��م الذين �أقاموا �أول م�سجد يف مدينة الف�سطاط القريبة قبل
ذل ��ك بثالث ��ة قرون على وج ��ه التقريب �أم ��ا مدينة املمالي ��ك (مدينة
االم ��وات )( )Mamluk City Of Deadفتواج ��ه القبل ��ة الت ��ي
حددها الفلكيون ،والتوجه ال�سائد يف �ضاحية القرفة()Al-Qarfa
هو �إجتاه اجلنوب� ،أذ يعد قبلة �أخرى �شائعة وجند �أن كل امل�ساجد
اململوكي ��ة البديع ��ة وكذل ��ك جمي ��ع املدار� ��س املبنية مبح ��اذاة املمر
الرئي�س ��ي املدينة الفاطمية القدمي ��ة مرتا�صفةخارجي ًا مع م�ستوى
ال�ش ��ارع وداخلي� � ًا نحو القبلة التى حدده ��ا الفلكيون وبو�سع املرء
مالحظ ��ة تباين �سمك اجل ��دران عند الوقوف بداخ ��ل اجلامع �أمام
النوافذ امل�رشفة على ال�شارع.

ومل ي�صبح جدول اخلليلي العالمة اخلامتة لن�شاط امل�سلمني يف
هذا املجال ففي العام(1989م) بيع م�ؤ�رش قبلة يف �إحدى املعار�ض
العاملي ��ة بامل ��زاد العلن ��ي بلندن رمب ��ا كان قد �صنع (ع ��ام 1700م)
يف الواق ��ع �أن القي ��م الدقيقة خلط ��وط الطول ملواق ��ع معينة يف
ت�ضم ��ن م�شبك ًا خرائطي� � ًا ،يت�ضمن بدوره ق ��راءة �إجتاهات القبلة
مبا��ش�رة يف اخلريط ��ة كما يف ال�ش ��كل رقم()5-1متث ��ل مكة مركز الع ��امل الإ�سالمي ظه ��رت بعد �أن ج ��رت قيا�س ��ات م�ساحية علمية
امل�شبك وما على املرء �إال �أن ي�ضع امل�سطرة القطرية على �أية مدينة خ�ل�ال القرنيني الثام ��ن ع�رش والتا�س ��ع ع�رش ،وعلي ��ه ف�إننا نعتقد
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ب� ��أن معظ ��م �إجتاهات القبلة الت ��ي �إحت�سبها الفلكي ��ون يف الع�صور
الو�سط ��ى لي�س ��ت دقيقة �إىل الق ��در املنا�سب و�أن ن�سب ��ة اخلط�أ فيها
يرق ��ى �إىل ب�ضع درج ��ات لي�ستطيع املرء �أن يج ��د ر�سائل ومقاالت
تراثية عديدة يف هذا املجال منها:

واملعادلة التقريبية هي كالأتي :

 -1ر�سال ��ة ال�شي ��خ( )Al-Bazdawiالب ��زدوي �أو الي��س�ر
الب ��وزدوي يف �سمت القبلة -:حتتوي ه ��ذه الر�سالة تفا�صيل دينية
وعلمي ��ة فلكي ��ة يف ال�صالة و�أركانها ف�ض ًال ع ��ن حتديد �إجتاه القبلة
( )1983 D.Kingن��ش�رت مبق ��ال للدكت ��ور كن ��ك  1983يف جملة وا�ستن ��ادا �إىل ح�سابات الب ��زدوي فقد متكن من تثبيت الإحداثيات
اجلغرافية الآتية ( اذ جل�أ اليها يف ح�ساب اجتاه القبلة ).
تاريخ العلوم العربية (املجلد  ،7العددان .)1،2
 -2ر�سال ��ة ن�رص الدين ب ��ن عبد اهلل يف �إ�ستخراج �سمت القبلة،
وقد �أ�ستخدم �آله خا�صة حل�ساب �سمت القبلة هند�سي ًا� ،إذ ي�ستخرج
�إجتاه القبلة ب�أالت �أخرى مثل الربع املجيب تتبع ح�سابات مثلثية،
وكم ��ا توجد �أالت كثرية ميكن من خاللها ح�ساب �إجتاه القبلة مثل
دائ ��رة املعدل حي ��ث املحاري ��ب يف داخل دائ ��رة الأف ��ق( Richardوقد ا�ستخرج اجتاه القبلة كالأتي-:
 )a 1980 Lorchمن�ش ��ورة يف مق ��ال بقل ��م (ريت�ش ��ارد لور�ش عام
 )1980يف جملة تاريخ العلوم العربية املجلد  4العدد الثاين.
 -3مق ��ال للخ ��ازين :يحتوي عل ��ى جدول كامل لإجت ��اه القبلة
بو�صف ��ه بعد ًا زاوي ًا من اجلنوب للأماكن التي تقع على خطي طول
وعر� ��ض يختلفان عن موق ��ع مكة بدرجات كاملة ت�ت�راوح بني()1
و( )20درج ��ة ،من�شورة يف مقال بقل ��م ريت�شارد لور�ش عام 1982
يف جملة تاريخ العلوم العربية.
 -4املق ��ال املو�سوم":موازن ��ة بني طرائق �أرب ��ع ملعرفة �سمت
القبل ��ة" الذي ي�صف ويقارن بني �أربع ��ة حلول مل�شكلة �سمت القبلة
�إثنان منها تعد من الطرق البيانية وهي كالآتي:
�أ -ح ��ل حب� ��ش احلا�س ��ب كم ��ا ورد يف ر�سالة للب�ي�روين يف هذا
ال�صدد.
ب -طريقة �إبن الهيثم.
ج -حل للبريوين -كما جاء يف " كتاب حتديد املكان"
حي ��ث �إن( )Lخ ��ط الط ��ول لأي موق ��ع ،خط ط ��ول مكة خط
عر�ض �أي موقع خط عر�ض مكة.
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�إجتاهات القبلة يف �سمرقند ( كما ثبتها البوزدوي)

وحديث� � ًا مت �إق�ت�راح طريقة حل�ساب �إجتاه القبلة لكافة �أرجاء العامل ب�إ�ستخ ��دام تكنولوجيا الإت�صاالت العاملية واملنظومات الزمنية،
وتتلخ�ص مبايلي:
ح�س ��اب الإجت ��اه املعاك�س لظل خيط �أو بندول معلق عمودي� � ًا يف �إحدى بالد الكرة ال�شمالية عندما تعرب ال�شم�س �سمت الكعبة بحوايل
ال�ساع ��ة التا�سع ��ة و�ست وع�رشون دقيقة وثالث وثالثون ثانية بتوقيت جرينت�ش  G.M.Tيف �صباح يوم ال�ساد�س ع�رش من �شهر متوز ،
وكذلك يف متام ال�ساعة التا�سعة و�سبعة ع�رش دقيقة وخم�س و�أربعون ثانية يف اليوم الثامن والع�رشون من �شهر مار�س.
�أم ��ا يف �أغل ��ب دول الك ��رة الغريبة ،بحيث يكون �إجتاه القبلة يف �إجتاه خيط البندول عندما تع�ب�ر ال�شم�س ب�صورة تقريبية نقطة نظري
الكعب ��ة وبح ��دود ال�ساعة التا�سعة وت�سع وع�رشون دقيقة وت�سع وع�رشون ثانية بتوقيت جرينت�ش يف �صباح يوم الرابع ع�رش من كانون
الث ��اين �أو بح ��وايل ال�ساع ��ة التا�سعة وثم ��ان دقائق و�سبع و�أربعون ثانية بتوقي ��ت جرينت�ش يف �صباح يوم التا�س ��ع والع�رشين من �شهر
كانون الثاين.
يتمك ��ن املتتب ��ع يف �أيامنا ه ��ذه بفعل التقدم العلمي والتكنولوجي من ح�ساب �إجتاه القبلة بدق ��ة عالية جد ًا ،لأن �إحت�ساب الإحداثيات
اجلغرافية �صار دقيقا جد ًا وقد ظهر يف الأ�سواق خالل الع�رش �سنوات الأخرية خمتلف �أنواع الأجهزة والآالت وال�ساعات واحلا�سبات
الدقيقة لتحديد �إجتاه القبلة �إذ يف الغالب الأعم تكون على �شكل ( بو�صلة ) مقرونة بجداول تبني �إجتاه القبلة يف العوا�صم العاملية ف�ضال
ع ��ن وج ��ود �ساعات من�ضدية �أو يدوية ،تعمل بالكمبيوتر اخلا�ص بها وتبد�أ ب�إطالق �أ�صوات معينة عند مرا �صفتها متاما ب�إجتاه القبلة،
ولكن قلما يدرك م�ستخدمو هذه الو�سائل ب�أنها موروثة من تقاليد يرجع تاريخها �إىل �أكرث من �ألف عام.

امل�صـ ـ ـ ــادر واملراج ـ ـ ـ ــع:

•تطبيقات علم الفلك يف ال�رشيعة الإ�سالمية،الدكتور عوين
حممد اخل�صاونة.1999،
• حتديد زاوية اجتاه القبلة بالطرق الفلكية ( بني الرتاث
واملعا��ص�رة)  ،تطبيق مبا��ش�ر مل�ساجد قطر الع ��راق  ،جملة
ال�ت�راث العلم ��ي العرب ��ي  ،مرك ��ز �أحي ��اء ال�ت�راث العلم ��ي
العرب ��ي العراق ��ي  ،حمي ��د جم ��ول النعيمي وجمي ��د حممود
جراد .1995
• مواقي ��ت ال�ص�ل�اة و�إجتاه القبلة ،جملة العلوم والتنمية
،اجل ��زء الث ��اين ،عل ��م الفل ��ك ،حم ��د بخي ��ت املالك ��ي  ،العدد
الرابع والع�رشون ني�سان 1993م.
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ال�����ش��ب��ك��ات امل�����س��اح��ي��ة يف امل��م��ل��ك��ة االردن���ي���ة الها�شمية
ال�شب ��كات امل�ساحية ه ��ي عبارة عن جمموع ��ة من النقاط
امل�ساحي ��ة معروفة الإحداثيات موزع ��ة �ضمن �أ�س�س م�ساحية
علمي ��ة وب�ش ��كل منتظ ��م ومدرو�س ت�ش ��كل املرج ��ع الأ�سا�سي
والبني ��ة التحتية لإن�شاء جمي ��ع امل�شاريع امل�ساحية �سواء كان
م�سوح ��ات ميداني ��ة �أو ت�صوي ��ر ج ��وي والت ��ي بدورها تعترب
ركي ��زة وبني ��ة حتتي ��ة �أ�سا�سي ��ة جلمي ��ع امل�شاري ��ع التنموية
كامل�شاري ��ع الإن�شائي ��ة وتخطي ��ط امل ��دن ,الزراعي ��ة ,الرتب ��ة
امل�شاري ��ع االقت�صادي ��ة ,اجليولوجي ��ة وا�ستخ ��راج الرثوات
املعدنية وانتاج اخلرائط وغريها من امل�شاريع.
تغط ��ي م�ساح ��ة اململك ��ة �شب ��كات م�ساحي ��ة منه ��ا القدمي
ومنه ��ا احلديث ومنها املندثر ومنها الي ��زال �صالح للأغرا�ض
امل�ساحي ��ة ,حيث بد�أ ذلك ع ��ام  1922واليزال بن ��اء ال�شبكات
وحتديثها قائم �إىل يومنا هذا.
يت�ضمن هذا املقال معلومات �أ�سا�سية عن تاريخ ال�شبكات
امل�ساحي ��ة ومنتجيه ��ا ونوعي ��ة �أنظمة الإحداثي ��ات والإ�سقاط
الت ��ي �إ�ستخدمت والدقة لهذة النقاط بالإ�ضافة �إىل دور املركز
اجلغرايف امللكي الأردين يف بناء� ,إدامة و�صيانة هذة ال�شبكات
وبن ��اء �شب ��كات جدي ��دة تتنا�س ��ب مع تط ��ور عل ��م تكنولوجيا
املعلومات والعلوم امل�ساحية االر�ضية ,اجلوية والف�ضائية.
يف ع ��ام  1978بد�أ املرك ��ز اجلغرايف امللك ��ي الأردين ببناء
ال�شبك ��ة اجليوديزي ��ة احلديثة و�إ�ستغرق بنا�ؤه ��ا � 10سنوات
م ��ن العم ��ل املتوا�ص ��ل ليال نه ��ارا والت ��ي تعت�ب�ر �أ�ضخم عمل
م�ساح ��ي وطني �أجنزه املركز اجلغرايف لغاي ��ة الأن ومن �أكرب
وادق ال�شب ��كات يف املنطق ��ة والع ��امل العرب ��ي ,ث ��م �أ�ضاف �إىل
ذل ��ك عام � 1997شبكة نظام التوقي ��ع العاملي لتنا�سب التطور
التكنولوجي يف علم امل�ساحة.
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�إعداد :العقيد املهند�س �أمين حممود وادي

"ال�شبكات امل�ساحية القدمية يف الأردن"

ال�شبكات القدمية عبارة عن جمموعة نقاط تثليث ر�صدت
خ�ل�ال فرتات زمنية �إمت ��دت من عام  1922وحتى عام 1957
وقد مرت عملية بناء هذة ال�شبكات باملراحل التالية:
املرحلة الأوىل :فرتة الإنتداب الربيطاين
ق ��ام الإنت ��داب الربيطاين من ��ذ بدايتة على ��ش�رق الأردن
وفل�سط�ي�ن ب�إن�ش ��اء �شبك ��ة جيوديزي ��ة �سمي ��ت بالتثلي ��ث
الفل�سطين ��ي الرئي�س ��ي خ�ل�ال الفرتة م ��ن ()1925 – 1922
حيث �ضمت  105نقطة مب�سافة حوايل  13كم بني النقاط.
يف الفرتة ما بني عامي ( )1941 - 1937با�رشت دائرة
الأرا�ض ��ي وامل�ساح ��ة يف عمان بتو�سي ��ع التثلي ��ث الفل�سطيني
الرئي�سي بني البحر امليت وبحرية طربيا ومت �إجراء ح�سابات
ال�شبكة من جمموعة امل�س ��ح امليداين الأويل للجي�ش الأ�سرتايل
وكان ��ت دقة النقاط �ضعيفة التي بلغ عددها  42نقطة و�أعطيت
االرقام .137M-178M
املرحلة الثانية :فرتة احلرب (التثليث الع�سكري)
�شبكة اجلي�ش الربيطاين (�سل�سلة فل�سطني � -شرق االردن):

يف ع ��ام  1941تق ��رر �إن�ش ��اء �شبك ��ة مبوا�صف ��ات جيدة يف
الأردن تتال ��ف من جزئني �إحداهما �رشق البحر امليت والأخر
غ ��رب البح ��ر املي ��ت حيث يلتق ��ي الفرع ��ان يف �سين ��اء و�أغلقت
ال�شبك ��ة على نقطتني �شمال البحر املي ��ت ومت تنفيذ العمل من
قبل كتيب ��ة امل�ساحني يف اجلي� ��ش النيوزالن ��دي وكانت �أخطاء
الإغ�ل�اق حوايل  5امتار يف ال�رشقيات و  11مرت يف ال�شماليات
و�سمي ��ت �شبكة اجلي�ش الربيطاين وبل ��غ عدد النقاط  24نقطة
و�أعطيت الأرقام .188M-211M

�شبكة كولومويتزيف :Kolomoytzeff

يف الف�ت�رة ( )1943- 1941ق ��ام امل�س ��اح كولومويتزيف من اجليوديزي االوروبي  ED50ولي�س بالنظام الفل�سطيني النه يف
اجلي� ��ش النيوزالندي(م�س ��اح �سابق يف �رشكة الب�ت�رول العراقية) هذة الفرتة كانت ت�ضبيطات منطقة �رشق البحر املتو�سط قد متت عن
بان�شاء �شبكة ربط بني �شبك ��ة املثلثات اال�سا�سية ال�سورية و�شبكة
طريق وحدة اخلرائط يف اجلي�ش االمريكي.
تثلي ��ث ��ش�رق االردن وذل ��ك خلدم ��ة خرائ ��ط  250000/1اال ان
العم ��ل توق ��ف يف عام  1943ال�سباب مالي ��ة وكان الر�صد دقيقا اال
ان احل�ساب ��ات مل تتم اال يف اجل ��زء الذي ربط مع ال�شبكة ال�سورية
من قبل مركز اخلدمات اجلغرايف الفرن�سي ويف اجلانب االردين مت
دم ��ج النقاط �ضمن �شبكة جنوب �رشق املتو�س ��ط وبلغ عدد النقاط
 42نقطة اعطيت االرقام من .1K-42K
�شبكة التثليث الرئي�سية للمنطقة اجلنوبية ال�شرقية:

ان�شئ ��ت ه ��ذة ال�شبكة يف الف�ت�رة ( ) 1945 – 1943كمحاولة
لتوحي ��د كافة ال�شب ��كات املوجودة مع مدها نح ��و ربط بينها وكان
اله ��دف الرئي�س ��ي ه ��و ربط ال�شب ��كات املثلثي ��ة يف اوروب ��ا مع تلك
الت ��ي يف افريقي ��ا عن طريق رب ��ط ال�شبكة مع �شبك ��ة الدرجة اال�ؤىل
امل�رصي ��ة اال ان ��ه مل يتم حتقيق ه ��ذا الهدف ب�سب ��ب انتهاء احلرب
العاملية الثانية.
املرحلة الثالثة :فرتة مابعد احلرب العاملية الثانية
�سل�سل ��ة طبيق :ان�شئت هذة ال�سل�سل ��ة يف الفرتة ما بني عامي
( 1948ــ� �ـ  ) 1949الغرا� ��ض انتاج اخلرائ ��ط وتدقيق احلدود مع
ال�سعودي ��ة وقد ربطت هذه ال�سل�سلة من اجلهة الغربية مع �سل�سلة ت�ضبيط �شبكة �شرق البحر املتو�سط:
فل�سط�ي�ن ��ش�رق االردن وبل ��غ عدد نقاط ه ��ذة ال�سل�سل ��ة  18نقطة يف عام 1956قامت وحدة اخلرائط يف اجلي�ش االمريكي باعادة
اعطيت االرقام من .100TU-117TU
ح�ساب �شبكة تثليث فل�سطني �رشق االردن و�سل�سلة طبيق يف النظام
تو�سع �شبكة التثليث الرئي�سي :
يف ع ��ام  1950تق ��رر تو�سع ��ة ومتابعة اعم ��ال �شبك ��ة التثليث االوروبي  ED50وبعد ذلك مت تو�سعة احل�سابات لت�شمل العراق
الرئي�سي ��ة للمنطق ��ة ال�شمالي ��ة ال�رشقي ��ة باجت ��اه ال��ش�رق لتك ��ون عام .1957
الواجه ��ة ال�رشقي ��ة ل�شبك ��ة جن ��وب ��ش�رق املتو�س ��ط وق ��د كان ��ت " ال�شبكات امل�ساحية احلديثة يف االردن"
امل�شكلة الرئي�سية هي �صعوبة و�ضع النقاط اجليوديزية يف املنطقة
ال�رشقية الربكانية ,وقام بعملية الر�صد فرقة هند�سة امل�ساحة اما ال�شبكة اجليوديزية احلديثة
ان ال�شب ��كات القدمي ��ة ان�شئت من عدة ف ��رق وكل على طريقتة
احل�ساب ��ات فتمت م ��ن قبل مديرية امل�ساحة لل��ش�رق االو�سط وبلغ
اخلا�صة لذلك جتد كثري من الفروقات وعدم الدقة واخطاء ترتاوح
عدد النقاط  22نقطة واعطيت االرقام من .1A-22A
من  10اىل  45مرت �ضمن م�سافات التتعدى  10كم.
الظروف الراهنة انذاك كان ��ت تتطلب ان�شاء �شبكات م�ساحية
�شبكة التثليث العراقية االردنية:
يف الفرتة مابني ( 1954ـــ  ) 1955مت تقدمي اقرتاحات لربط �شبكة الغرا�ض ع�سكرية باق�صى �رسعة ممكنة.
نظام اال�سقاط الذي ا�ستخدم انذاك مت اختيارة ملنطقة فل�سطني
التثليث العراقية مع �شبكة التثليث االردنية بهدف توحيد كافة
ب ��دون منطقة �رشق االردن حيث الت�شوي ��ه يف هذه املنطقة يزداد يف
�شبكات التثليث يف ال�رشق االو�سط وقد ح�سبت هذة ال�شبكة بالنظام االجت ��اه �رشقا عن ��د ا�ستخدام ه ��ذا النظام.كل ه ��ذة اال�سباب كان
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ال�سب ��ب يف ال�سعي الن�شاء �شبك ��ة جيوديزية حديثة ودقيقة مرتبطة
بنظ ��ام عامل ��ي تلبي حاج ��ة االردن النت ��اج خرائط دقيق ��ة وحمدثة
وكان ه ��ذا الواج ��ب مناطا باملركز اجلغرايف امللك ��ي االردين.با�رش
املركز اجلغرايف بالعمل بان�شاء هذا ال�شبكة عام  1978مق�سمة اىل
ثالث درجات اوىل ثانية وثالثة.

"نقاط الدرجة الأوىل"

للم�سافات ب�إ�ستخدام الأمواج الكهرومغناطي�سية و�إ�ستخدم جهاز
تيودواليت  T3لقيا�س الزوايا.
يف نهاية املراحل الأربعه مت احل�صول على  87نقطة درجة �أوىل
معلومة الإحداثيات الفلكية  φ,λواالحداثيات  X,Y,Zيف النظام
العاملي للدوبلر  WGS72حيث مت ح�ساب هذة النقاط كوحدة واحدة
م�ستخدمني كافة الأر�صاد الف�ضائية والفلكية والأر�ضية.

بلغ عدد نقاط الدرجة الأوىل  87نقطة،امل�سافة بني النقاط  20كم
تقريبا  ،بد�أ العمل عام  1978و�أنتهى عام 1980و مت الإ�ستعانة يف
بلغ عدد نقاط الدرجة الأوىل  529نقطة،امل�سافة بني النقاط 15 -10
هذة املرحلة فقط باملعهد الوطني اجلغرايف الفرن�سي .IGN
كم تقريبا و بد�أ العمل عام  1980و�إنتهى عام  1984حيث مت تق�سيم
�أن�شئت نقاط الدرجة الأوىل على �أربعة مراحل:
اململكة �إىل منطقة �رشقية ومنطقة غربية.
•املرحلةالأوىل:
مت ر�صد  14نقطة دوبلر موزعة على جميع �أنحاء اململكة مع الرتكيز
على املناطق احلدودية  ,عملية الر�صد متت على خم�س مراحل كل
مرحلة تتكون من خم�س نقاط تر�صد يف نف�س الوقت من قبل خم�س
�أجهزة �إ�ستقبال  JMRتلتقط �إ�شارة الأقمار ال�صناعية التابعة لنظام
الدوبلر (الرتانزيت) ومت مراعاة �أن ت�شرتك نقطتني على الأقل يف كل
مرحلة ر�صد وقد و�صلت الدقة الن�سبية لنقاط هذة املرحلة  1مرت.
•املرحلة الثانية:
مرحلة الر�صد الفلكي  14دوبلر  3 +نقاط فلكية حيث مت ر�صد
نقاط الدوبلر فلكيا بر�صد  16جنم على فرتتني ب�إ�ستخدام �أجهزة
الثيدواليت  DKM-3Aوجهاز ليفيل دقيق  Talcottومت �إ�ستخدام
جهاز �أتوماتيكي لت�سجيل الوقت ومن بعد ذلك مت ر�صد  3نقاط
�إ�ضافية لي�صبح املجموع  17نقطة وو�صلت الدقة املطلقة �إىل 2مرت يف مت الإرتكاز يف هذة املرحلة على نقاط الدرجة الأوىل.
نظام عاملي وهذا يعطي دقة ن�سبية عالية ت�صل ال � 10سم.
مت ربط نقاط الدرجة الأوىل والثانية مع ًا كوحدة واحدة لت�شكل فيما
•املرحلة الثالثة:
بعد �شبكة الأ�سا�س الأردنية احلديثة املكونة من  616نقطة.
مرحلة نقاط اجليودميرت حيث مت الربط بني نقاط الدوبلر يف
املنطقة الغربية على طول اخلط الوا�صل بني �إربد والعقبة عن طريقة "نقاط الدرجة الثالثة"
نتيجة للتطور والإزدهار الذي �شهدتة اململكة يف جماالت كثرية
امل�ضلعات حيث مت �إ�ستخدام جهاز اجليودميرت  AGA-8بالأ�شعة
يف ثمانين ��ات الق ��رن املا�ضي من تطور عم ��راين و�صناعي وزراعي
الليزرية و�إ�ستخدم جهاز تيودواليت  T3لقيا�س الزوايا.
ودعم� � ًا م ��ن املرك ��ز اجلغ ��رايف امللك ��ي الأردين لدائ ��رة الأرا�ض ��ي
•املرحلة الرابعة:
وامل�ساح ��ة كان الب ��د من �إن�شاء نق ��اط الدرجة الثالث ��ة �إعتمادا على
مرحلة نقاط التلريوميرت حيث مت ربط نقاط الدوبلر الأخرى م ��ا مت ت�أ�سي�سة من نق ��اط �شبكة الأ�سا�س املكون ��ة من نقاط الدرجة
مب�ضلعات يرتاوح طول كل �ضلع  13كم و�إ�ستخدم جهاز تلريوميرت الأوىل والثانية.بلغ عدد نقاط الدرجة الثالثة  2002نقطة.

"نقاط الدرجة الثانية"
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"�شبكة نظام التوقيع العاملي ( )GPSيف الأردن"

امل�ساف ��ة ب�ي�ن النق ��اط  8 -6ك ��م تقريبا.بد�أ العم ��ل عام 1984
و�إنته ��ى ع ��ام . 1988مت العمل بطريقة املثلث ��ات يف الر�صد الأفقي
تعتم ��د ع ��دة �أنظمة عل ��ى منظومة الأقم ��ار ال�صناعي ��ة لتحديد
و�إن تع ��ذر ذل ��ك مت �إعتم ��اد ال�ش ��كل الرباع ��ي �أو �أي �ش ��كل م�ضل ��ع املواقع وت�سمى النظم العاملية لتحديد املواقع :
مع ��ض�رورة قيا�س كاف ��ة م�سافات امل�ضل ��ع وكان الر�صد يتم لي ًال
Global Navigation Satellite System GNSS
بوا�سط ��ة الك�شاف ��ات �أو يف النه ��ار �إذا كان ��ت الر�ؤيا جي ��دة كما مت
مث ��ل  GPSالأمريكي ��ة Glonass ,الرو�سي ��ةGalileo ,
ً
�إ�ستخ ��دام الأب ��راج �أحيان� �ا.مت العم ��ل بطريقة امل�ضلع ��ات للر�صد الأوروبي ��ة و Beidouال�صيني ��ة و�إنت�رش �إ�ستخ ��دام هذة التقنيات
العامودي ومت ربط  329نقطة جيوديزية ب�شبكة الت�سوية الدقيقة .يف ت�سعيني ��ات الق ��رن املا�ضي عاملي ��ا وبال ��ذات  ,GPSوكان املركز
اجلغرايف من ال�سباقني يف تطبيق هذة التقنية حيث مت �إن�شاء �شبكة
بهذا �أ�صبحت الأردن مزودة ب�شبكة جيوديزية عمالقة مكونة نق ��اط ب�إ�ستخدام نظام ال GPSيف ع ��ام  1997بالتعاون مع خرباء
م ��ن  2618نقطة موزعة ب�ش ��كل علمي م�ساحي عل ��ى �أر�ض اململكة �أمريكني.حي ��ث مت ر�ص ��د  9نقاط مطلقة و  34نقط ��ة ن�سبية وهذه
الأردنية الها�شمية.
النقاط الت�ش�ت�رط تبادل الر�ؤية بينهم �إال�أنه ��ا تعتمد على الإت�صال
�شبكة الت�سوية الدقيقة
بالأقمارال�صناعي ��ة اخلا�ص ��ة بالنظ ��ام ومت توزيعه ��ا عل ��ى جمي ��ع
�أن�شئ ��ت �شبكة الت�سوي ��ة الدقيقة لتدعيم ال�شبك ��ة اجليوديزية �أنحاءاململكة ويعمل املركز اجلغرايف ب�إ�ستمرار على تطوير و�إدامة
وح�س ��اب �إرتفاع نقاطهاح�سب املوا�صف ��ات العاملية حيث مت تثبيت وتو�سع ��ة هذة ال�شبكة والعمل جاري حاليا على عمل درا�سة لن�رش
نقطة كل  5كم مبحاذاة الطرق ومت قيا�س اجلاذبية لهذة النقاط  .نقاط حمطات دائم ��ة يف اململكة من �سعيها تطوير خدمات GNSS
واحل�صول على نتائج فورية و�أعلى دقة.
نقطةال�صف ��ر �أخذت على خليج العقب ��ة.مت �إ�ستخدام �أجهزة الليفل
الدقيق ��ة نوع  NA2مزودة مبيكرومي�ت�ر و �إ�ستغرق العمل يف هذة
"�أنظمة الرتبيع والإ�سقاط التي �إ�ستخدمت يف
ال�شبكة ع�رشة �سنوات على ثالث مراحل :
•الأوىل  485 1980 – 1978نقطة.
•الثانية  379 1984 – 1980نقطة.
•الثالثة 329 1988 – 1984نقطة.

ال�شبكات امل�ساحية يف اململكة الأردنية الها�شمية"

يف بداي ��ة الت�أ�سي� ��س مت �إ�ستخ ��دام النظ ��ام الفل�سطين ��ي بنظام
�إ�سق ��اط كا�سين ��ي  Palestine Cassiniلكن ه ��ذا النظام كان غري
منا�سب لكثري من التطبيقات امل�ساحية يف املنطقة ك�إنتاج اخلرائط.
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يف عام  1940مت التحول اىل نظام  Palestine Beltوكان املرجع
اجلغرايف لهذا النظام كالرك  1880الكروي Calrke 1880 Spheroid
(Jordan Transverse Mercator (JTM
ومعامل املقيا�س = .1

ن������������������ظ������������������ام

النظام الأوروبي  ED50بالإعتماد على نقطة الأ�صل يف بوت�سدام
/املانيا وعلى املج�سم الإهليجي هايفورد العاملي 1924وقد
�إ�ستعمل نظام �إ�سقاط مريكاتور امل�ستعر�ض العاملي يف هذا النظام.
النظام اجليوديزي العاملي  WGSحيث يعترب هذا النظام من
�أف�ضل الأنظمة امل�ستخدمة عامليا ومت �إ�ستخدامة ك�أ�سا�س لل�شبكة
اجليوديزية احلديثة لإعتماد ال�شبكة على نقاط الدوبلر ك�أ�سا�س
لها ,وميتاز نظام  WGSب�أنة ثالثي الأبعاد واليفرت�ض �أي �شكل
للأر�ض وهنا اليوجد �شك يف م�شكلة �إختيار املج�سم الإهليجي
املنا�سب يف الأردن.
باملقارن ��ة ب�ي�ن الأنظم ��ة امل�ستخدم ��ة �آنف ��ة الذك ��ر
الفل�سطيني,الأوروب ��ي والعاملي وبعد مقارنة الإحداثيات ملجموعة
نق ��اط م�شرتك ��ة تب�ي�ن �أن ��ة يوج ��د جتان� ��س ب�ي�ن النظام�ي�ن العاملي
والأوروب ��ي بفارق ي�ص ��ل �إىل �30سم بينما اليتنا�سب ��ان مع النظام
الفل�سطيني �إذ و�صل الفارق �إىل  2مرت.

امل�صـ ـ ـ ــادر واملراج ـ ـ ـ ــع:
• �أر�شي ��ف ال�شبك ��ة اجليوديزي ��ة – املرك ��ز اجلغ ��رايف
امللكي الأردين
• املوا�صف ��ات امل�ساحي ��ة يف الأردن – دائ ��رة الأرا�ضي
وامل�ساحة 2008
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الأردين

مت �إ�ستحداث هذا النظام من قبل املركز اجلغرايف امللكي الأردين
لعدة �أ�سباب من �أهمها وجود فرق بني اجليوئيد واملج�سم
الأهليجي يف منطقة الأردن ي�صل �إىل  40مرت وكذلك وجود
ت�شوهات و�إزاحات �أثناء �إ�ستخدام النظام الفل�سطيني يف الأردن
ومن ناحية اخرى فان الأردن يقع �ضمن نطاقني  36و  37عند
�إ�ستخدام نظام الرتبيع العاملي  , UTMويعترب من �أف�ضل
الأنظمة امل�ستخدمة عامليا كون النظام ي�ضم الأردن �ضمن نطاق
واحد ويعتمد نظام مريكاتور امل�ستعر�ض كنظام �إ�سقاط ومركزه
خط طول  37ويعتمد International Hayford Ellipsoid1909 ellipsoid
كمرجع جغرايف ومت ا�ستخدام املرجع اجليوديزي االردين
 JGD82كمرجع حيث مت ح�ساب قيمة متو�سطة جديدة ملتجه
االزاحة  Tبني النظامني العاملي  WGSD72واالردين .JGD82

الدورات التدريبية يف املركز اجلغرايف امللكي االردين





ﻭﺍﻹﺷﻌﺎﻋﻲ ﻭﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﺔ

»
ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭ ﲤﺜﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺔ

»

ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﻟﺘﻲ ﲢﺪﺩ ﻋﻤﻞ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻭﺍﳌﺴﺎﺣﺔ.
ﺣﺴﺎﺏ ﺍﳌﺴﺎﺣﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﺨﻤﻟﻄﻄﺎﺕ ﻭﺍﳋﺮﺍﺋﻂ ﻭﺣﺴﺎﺏ ﺍﳊﺠﻮﻡ ﻟﻠﺤﻔﺮ ﻭﺍﻟﺮﺩﻡ.
ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻈﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺘﺪﺭﺝ ﺍﻟﺘﻈﻠﻴﻞ ﻭﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﺘﻀﺎﺭﻳﺲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻜﻨﺘﻮﺭ.
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م����ك����اف����ح����ة ال����ت���������ص����ح����ر ب������إ������س�����ت�����خ�����دام ت���ق���ن���ي���ات
الإ���س��ت�����ش��ع��ار ع��ن ب��ع��د ون��ظ��م امل��ع��ل��وم��ات اجل��غ��راف��ي��ة
�إعداد :اجليولوجي عزالدين مظهر وايناخ

تعترب حال ��ة الت�صحر من �أكرث الك ��وارث الطبيعية ت�أثريا على
الأم ��ن الإقت�صادي والإجتماع ��ي لل�شعوب لك ��ون م�رسحها يغطي
م�ساح ��ات وا�سعة من الأرا�ض ��ي و�أعداد كبرية م ��ن الب�رش ويدوم
ت�أثريه ��ا مل ��دة طويلة من الزم ��ن بالإ�ضافة اىل ع ��دم جناعية اي من
�أ�ساليب احلماية وعدم قدرة احلكومات املادية لتفادي �إنعكا�ساتها.
وم ��ن الأ�سباب امل�ؤدي ��ة اىل الت�صحر تده ��ور الأرا�ضي ب�سبب
حرك ��ة الرمال الناجتة عن فعل الري ��اح وخا�صة يف البيئات اجلافة
و�شبة اجلافة والتي تتميز به�شا�شة مكوناتها ال�سطحية .ويتعاظم
عم ��ل الرياح يف عملي ��ات تده ��ور االرا�ضي عرب املراح ��ل الرئي�سية
الرت�سيب:
التالية:
عندم ��ا تبد�أ �رسعة الرياح بالت�ض� �ا�ؤل ولعدم قدرتها على حمل
•احلت والتعرية.
الرم ��ال والغبار تبد�أ عملية الرت�سي ��ب والتو�ضع حيث يتم تر�سيب
•النقل.
كمي ��ات كبرية من حمول ��ة الرياح يف �أماكن خمتلف ��ة من العامل على
•الرت�سيب.
�أ�ش ��كال خمتلفة م ��ن الكثب ��ان الرملية .وم ��ن الت�أث�ي�رات الكارثية
الناجت ��ة ع ��ن فع ��ل الري ��اح (العوا�ص ��ف الغبارية ) تل ��وث الغالف
ولكل مرحلة من هذه املر احل �شكل من �أ�شكال تدهورالأرا�ضي
اجل ��وي و�شحنه بن�سب عالية من امل ��واد ال�صلبة التي ت�سبب زيادة
�سيتم التعر�ض لها ببع�ض التفا�صيل.
الإح�ت�رار يف الأر� ��ض وال ��ذي ي� ��ؤدي �إىل التغ�ي�رات املناخية الحقا
كم ��ا ت�ؤثر زيادة ن�سب ��ة الغبار يف اجلو على �صح ��ة الكائنات احلية
"احلت والتعرية"
على �إطالقها وعلى الإنت ��اج الزراعي بدرجات خمتلفة.هذا وتعترب
الأقالي ��م البيئية العربي ��ة م�ساحة وا�سعة وم�رسح� � ًَا لن�شاط العمل
احلت والتعرية تق�سم عمليات احلت والتعرية اىل ق�سمني:
الريح ��ي وذلك نظرا لوجود البيئات اله�ش ��ة واملناخ اجلاف و�شبه
اجل ��اف ولإت�ساع الرقعة الت ��ي ت�سمح للرياح والتي ��ارات الريحية
احلت امليكانيكي
ال ��ذي يعمل على حتطي ��م الكتل ال�صخرية بفع ��ل عوامل املناخ بنق ��ل الغب ��ار والأترب ��ة م ��ن منطق ��ة وتر�سيبه ��ا يف منطق ��ة �أخرى
من تغريات درجات احلرارة يف الليل والنهار ويف ال�شتاء وال�صيف �ضم ��ن �أرا�ض ��ي الوط ��ن العربي ،مما �سب ��ق جند �أن حرك ��ة الغبار
ت�سبب م�س�ألة بيئية تواج ��ه التنمية وذلك بتقلي�ص م�ساحة املناطق
وكذلك ال�سيول والفي�ضانات والرياح.
الزراعي ��ة من جهة وته ��دد الزراعات وتعمل على ت ��ردي الإنتاجية
ب�شكل كبري من جهة �أخرى.
احلت الكيميائي
والتي يتم عن طريق التفاعالت الكيمائية بني العنا�رص املركبة
ت�أتي هذه الدرا�س ��ة لإطالع امل�ؤ�س�سات املعنية بحماية الطبيعة
للكت ��ل ال�صخرية مب�ساع ��دة عوامل املناخ من احل ��رارة والرطوبة
وغ�ي�ر ذلك.يتنج عن كلت ��ا العمليتني ال�سابقنت الرتب ��ة وهناك تربة والتنمي ��ة امل�ستدامة يف القيام بدورها الرائد يف الت�صدي للمعوقات
وامل�شاكل التي جتابه التنمية الزراعية امل�ستدامة يف املنطقة الغربية
متبقية وهي التي تتو�ضع حيث مت تفتيتها.
م ��ن خالل القي ��ام بالأبحاث والدرا�س ��ات الالزمة التي م ��ن �ش�أنها
16
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و�ضع احللول املنا�سبة والقابلة للتطبيق مبا يتوفر لها من �إمكانات
فني ��ة وتقنية ووثائق وخربات مرتاكمة وب�إ�ستخدام كافة الو�سائل
والتقني ��ات احلديثة املتاحة حي ��ث تلعب تطبيق ��ات الإ�ست�شعار عن
بع ��د ونظم املعلومات اجلغرافية دور ًا ب ��ارز ًا يف مراقبة وتتبع �آثار
الظواه ��ر الطبيعي ��ة املتغ�ي�رة بالتحليل والعر� ��ض وو�ضع النماذج
التطبيقي ��ة التي تتيح تقييم والتنب�ؤ ب�أخط ��ار الكوارث الناجتة عن
حركة الرمال.ويف هذه الدرا�سة �سنقدم منوذج يو�ضح العالقة بني
�أ�سب ��اب وعوامل التعرية الريحية يف مراحلها املختلفة و�شكل الأثر
الكارثي الناجت عن حركة الرمال ب�إ�ستخدام البيانات التالية:
	•البيانات الف�ضائية.
	•املعلومات املناخية.
	•خرائط الغطاء الأر�ضي.
	•النموذج العددي للأر�ض.

"البيانات الف�ضائية"

• البيان ��ات الف�ضائي ��ة ذات الق ��درة التميزية املتو�سطة (– 10
 ) 30م وه ��ي جمموع ��ة الأقمار ال�صناعي ��ة اخلا�صة بعلوم الأر�ض
(الياب�س ��ة ،النبات ��ات وامل�سطح ��ات املائي ��ة) ت�ستخ ��دم للدرا�س ��ات
املحلية ومبقايي�س �أ�صغر من .100000/1
•البيان ��ات الف�ضائي ��ة ذات الق ��درة التميزي ��ة العالي ��ة (5 – 0.5
) م وه ��ي جمموع ��ة الأقمار ال�صناعي ��ة اخلا�صة ب�إنت ��اج اخلرائط
خمططات البنية التحتية والدرا�سات التف�صيلية ومبقايي�س �أ�صغر
من .5000 /1
جمموع الأقمار ال�صناعية العاملة يف علوم الأر�ض واملناخ املوجودة
يف الف�ضاء اخلارجي بلغ  0536قمر.
معاجلة البيانات الف�ضائية:
يت ��م �إختي ��ار البيان ��ات الف�ضائي ��ة املنا�سب ��ة م ��ن حي ��ث تاريخ
الت�سجي ��ل وطبيع ��ة الف�ت�رات الطيفي ��ة والق ��درة التميزي ��ة املكانية
املالئمة لطبيعة الظاهرة حتت الدرا�سة.

ت�صن ��ف البيان ��ات الف�ضائي ��ة وح�س ��ب الق ��درة التميزي ��ة �إىل
تتم عمليات املعاجلة الأولية والتي تتمثل ب�إجراءات الت�صحيح
املجموعات التالية:
•البيان ��ات الف�ضائي ��ة ذات الق ��درة التميزية ال�ضعيفة ( – 200اجلغرايف بحيث ت�صبح البيانات الف�ضائية قابلة لتزيدنا بالقيا�سات
 ) 1000م وه ��ي جمموع ��ة الأقم ��ار ال�صناعي ��ة املناخي ��ة ت�ستخدم وامل�ساح ��ات والإنحراف ��ات وهن ��ا يج ��ب �أن نن ��وه �إىل �أن ��ه يف�ض ��ل
عن ��د �إجراء عملي ��ات الت�صحيح اجلغ ��رايف يف حال القي ��ام بعمليات
للدرا�سات الإقليمية ومبقايي�س .1000000/1
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الت�صني ��ف والتع ��رف على الأن ��واع املختلفة لغط ��اء الأر�ض بهدف
الدرا�س ��ات الإح�صائي ��ة والدرا�س ��ات الأكادميية وذل ��ك لأن عملية
الت�صحي ��ح اجلغ ��رايف تغري من ترتي ��ب الأج ��زاء الأ�سا�سية املكونة
للبيانات الف�ضائية وذلك نتيجة تغري �إجتاهها اىل الإجتاه اجلغرايف
احلقيقي.
حي ��ث ميكن �إجراء عملية الت�صحيح اجلغرايف بعد الإنتهاء من
عمليات الت�صنيف و�إنتاج خرائط غطاء الأر�ض املطلوبة.
�إج ��راء عملية الت�صنيف لإنت ��اج خرائط غط ��اء الأر�ض ملعرفة
كيفي ��ة القي ��ام بتنفيذ عملي ��ة الت�صنيف ميك ��ن الرج ��وع �إىل الكتب
املرجعي ��ة املرافق ��ة للربام ��ج الرقمي ��ة اخلا�صة مبعاجل ��ة البيانات
الف�ضائية الرقمية .بعد الإنتهاء من �إنتاج خرائط غطاء الأر�ض يتم
جتميع الأ�صناف اخلالية من الغطاء النباتي والتي ميكن حتديدها
على النحو التايل:

مناطق حركة الآليات الع�شوائية

مناطق التعدين

•مناطق حركة الآليات الع�شوائية
•مناطق التعدين
•الإ�ستخدام اخلاطئ للأر�ض.
•مناطق الرعي اجلائر.
•القيعان ال�صحراوية.
يت ��م يف اخلط ��وة الالحق ��ة جتميع كاف ��ة �أ�صن ��اف النباتات من
خريطة الغطاء النباتي ب�صنف واحد والتي ميكن حتديدها
على النحو التايل:
• الغابات.
• املراعي.
• املناطق الزراعية.
• املحميات الطبيعية.
• امل�ساحات اخل�رضاء بالإ�ضافة �إىل املناطق ال�سكنية.
• �إنتاج خارطة ثنائية املعلومة .BINARY IMAGE
" "BINARY IMAGEه ��ي اللوح ��ة التي حتت ��وي فقط على
�صنف�ي�ن م ��ن املعلومات وهذه املعلومات ه ��ي مناطق الحتتوي على معاجلة البيانات الف�ضائية املناخية:
�أ�صب ��ح من املمك ��ن احل�صول عل ��ى املعلومات الهام ��ة الالزمة
غطاء نباتي ومناطق حتتوي على غطاء نباتي.
ملتابع ��ة عنا�رص املناخ وب�شكل م�ستم ��ر وبوترية ق�صرية وذلك من
خ�ل�ال البيانات التي تر�سلها الأقمار ال�صناعية املناخية مما ي�سهل
على املخت�صني �إجراء الأبحاث والتنب�ؤات ومتابعة الغطاء النباتي
والأمطار وتغري درجات احل ��رارة اليومية.ومن منتجات البيانات
املناخية ر�ص ��د الرياح وحتديد �إجتاهاته ��ا ومعرفة �رسعتها وهذه
املعلوم ��ات تتي ��ح للمتخ�ص�ص�ي�ن �إنت ��اج اخلرائ ��ط الغر�ضي ��ة على
امل�ست ��وى الإقليم ��ي والت ��ي تو�ضح املناط ��ق املعر�ض ��ة للعوا�صف
الغباري ��ة و�أي�ضا متكن من �إنت ��اج اخلرائط التالية� :إجتاه الرياح،
�شدة الرياح� ،رسعة الرياح ،طاقة الرياح على �إرتفاعات خمتلفة.
قيعان �صحراوية
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ت�صن ��ف �رسع ��ة الرياح بناء عل ��ى حجم الدمار الت ��ي ت�سببه وتبني
معلومات حمطات الأر�صاد اجلوية:
يتوف ��ر يف كل دول هيئ ��ة �أو م�ؤ�س�سة معني ��ة مبراقبة ومعاجلة الدرا�س ��ات الطاقة الريحية الالزمة لتحريك الرمال �إنه كلما زادت
البيان ��ات املتعلق ��ة ب�أح ��وال الطق� ��س من خ�ل�ال املحط ��ات املناخية �رسع ��ة الري ��اح كلما زادت كمي ��ات الرم ��ال املنقول ��ة و�إزداد حجم
املوزع ��ة على �ش ��كل �شبكة تغطي كاف ��ة مناطق الدول ��ة وتعمل هذه حبيبات الرمال.
الهيئ ��ات عل ��ى توفري املعلوم ��ات املناخي ��ة مل�ستخدميه ��ا كما تعمل
عل ��ى �إنتاج اخلرائط الغر�ضية املختلفة مثل توزع الأمطار،درجات
احل ��رارة ،الرطوب ��ة ،التبخ ��ر ،ال�ضغط اجلوي ،الري ��اح ومعاجلة
البيانات املناخية.

�إنت ��اج خارط ��ة ثنائية املعلوم ��ة  BINARY IMAGEمن خريطة
�رسعة و�إجت ��اه الرياح تبني املناطق التي ت�سود فيها �رسعة الرياح
�أعلى من ال�رسعة احلدية املحددة واملناطق التي ت�سود فيها �رسعة
الرياح �أقل من ال�رسعة احلدية.
High wind speed

Low wind speed

�إنتاج خرائط الرياح:
وهن ��ا تختل ��ف �رسعة الري ��اح من بلد اىل �أخ ��ر وميكن �أن تبنى
تعت�ب�ر ه ��ذه اخلرائ ��ط مهم ��ة لإج ��راء الدرا�س ��ات و الأبحاث
املتعلق ��ة بتقييم م�صادر الرياح لإجراءات الوقاية الالزمة للحد من يف كل بل ��د قاعدة بيانات معنية ب�رسع ��ة الرياح تعتمد فيها ال�رسعة
احلدية للرياح املثرية للغبار وناقلة للرمال.
ّاثار زحف الرمال.
كم ��ا ميك ��ن الإ�ستفادة م ��ن هذه الدرا�س ��ات يف جمال تولي ��د الطاقة الإج ��راءات التكاملية لإنت ��اج لوحة تبني املناط ��ق املت�أثرة بالرياح
ب�شدات خمتلفة.
املتجددة.
يب�ي�ن ه ��ذا املخط ��ط �أربعة مناط ��ق تتفاوت فيه ��ا ّاثار فع ��ل الرياح
.1خرائط �رسعة الرياح.
وحركتها على البيئة املحيطة.
.2خرائط �إجتاهات الرياح.
.3خرائط طاقة الرياح.
 :Hs+non-vتتمي ��ز ه ��ذه املناطق ب�رسعة رياح عالي ��ة وخلوها من
الغط ��اء النباتي ومن هنا جن ��د �أن هذه املناطق ه ��ي الأكرث تعر� ًضا
وامله ��ددة ب�ش ��كل �شديد جدا لآث ��ار الرياح و�رسعة حرك ��ة الكثبان
الرملية فيها عالية.
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:Hs+vتتمي ��ز ه ��ذه املناطق ب�رسعة رياح عالية مع وجود غطاء النباتي جند �أن ه ��ذه املنطقة مهددة ب�شكل �شديد و�أن الغطاء النباتي فيها
يحتاج �إىل �إجراءات وقائية من �أجل حمايته.
 :Ls+vتتمي ��ز ه ��ذه املناطق ب�رسعة رياح منخف�ضة مع وجود غطاء نباتي جند �أن ه ��ذه املنطقة غريمهددة وم�ستقرة وميكن �إ�ستغاللها يف
الزراعات املختلفة.
 :Ls+non-vتتميز هذه املناطق ب�رسعة رياح منخف�ضة مع عدم وجود غطاء نباتي جند �أن هذه املنطقة غري مهددة �إال �أنها قابلة للإ�ستغالل
يف الزراعة �إذا توفرت فيها ال�رشوط املنا�سبة لذلك.

بع�ض تطبيقات النموذج:
• تغ�ي�ر ت�أث�ي�ر الرياح ال�شديدة احلاملة للغبار مع تغري الإرتفاع
وحتدي ��د املناط ��ق املت�أثرة .يت ��م �إجراء عملية التقاط ��ع بني املناطق
�أو ًال :وقاية الغطاء النباتي املوجود حالياً.
املهددة ب�شكل �شديد جد ًا والنموذج العددي للأر�ض.
•�إن�ش ��اء �إدارات حملي ��ة معنية باحلفاظ عل ��ى التنوع احليوي يف
• ت�أث�ي�ر الري ��اح ال�شديدة املحملة بالغب ��ار على املناطق الزراعية البيئات ال�صحراوية.
وحتدي ��د املناطق الزراعية املت�أثرة .يتم �إج ��راء عملية التقاطع بني • �إن�شاء املحميات والطبيعية.
• املحافظة على الأ�صول الوراثية للنباتات ال�صحراوية.
املناطق املهددة ب�شكل �شديد جد ًا ومناطق الزراعات املختلفة.
•العم ��ل عل ��ى �إن�ش ��اء خمت�ب�رات زراعي ��ة تعمل عل ��ى الإكثار من
• ت�أث�ي�ر الري ��اح ال�شديدة املحملة بالغبار عل ��ى املناطق ال�سكنية البذور النباتات ال�صحراوية.
وحتدي ��د املناط ��ق ال�سكني ��ة املت�أث ��رة .يتم �إج ��راء عملي ��ة التقاطع •�إنتاج �أنواع من النباتات املقاومة للجفاف.
بني املناطق املهددة ب�ش ��كل �شديد جد ًا ومناطق ال�سكنية واخلدمية
ثاني ًا :معاجلة م�صادر الرمال.
وال�سياحية املختلفة.
•مناطق حركة االّليات الع�شوائية.
•مناطق التعدين.
•الإ�ستخدام اخلاطئ للأر�ض.
• مناطق الرعي اجلائر.
• القيعان ال�صحراوية.

"الإجراءات الوقائية لآثار الرياح ال�شديدة املحملة
بالغبار(زحف الرمال)"
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•مناطق انت�شار الكثبان الرملية.
الأثار اجلانبية للعوا�صف الرملية:
•مناطق الزراعات الهام�شية.
• زيادة ن�سبة املواد املعلقة يف اجلو مما ي�سبب يف �إزدياد درجات
احل ��رارة اجلوية وبالتايل زي ��ادة الإحرتار يف اجل ��و والذي بدوره
ي�ؤدي اىل التغريات املناخية.
ثالثاً :معاجلة الكثبان الرملية
• الت�أث�ي�ر على �صح ��ة الإن�سان �أن زيادة ن�سبة الغبار يف اجلوي
على امل�ستوي الإقليمي :
ت�ؤدي اىل زيادة الأمرا�ض املتعلقة باجلهاز التنف�سي عند الإن�سان.
•البحث على متويل وو�ضع مقرتحات م�شاريع �إقليمية وقطرية.
• الت�أث�ي�ر عل ��ى الإت�ص ��االت �أن زيادة ن�سب ��ة الغبار وتغري حجم
•و�ض ��ع برنام ��ج دويل ت�ش ��ارك فيه ع ��دة م�ؤ�س�س ��ات ومنظمات
احلبيب ��ات الغباري ��ة يف اجل ��وي تعمل على �إنعكا� ��س بع�ض الأمواج
دولية.
الطيفي ��ة م ��ن الطي ��ف الكهرومغناطي�س ��ي مبا��ش�رة يف اجل ��و دون
•تفعيل برنامج الأمم املتحدة ملكافحة الت�صحر.
الو�ص ��ول �إىل الأر� ��ض مما ي� ��ؤدي �إىل �ضعف فاعلي ��ة اجلو كو�سط
على امل�ستوى القطري:
ناقل للإ�شارات.
•تطوير القدرات ورفع الكفاءات املحلية يف الدرا�سات والأبحاث
		
املتخ�ص�صة يف جمال حركة الكثبان الرملية.
التو�صيات:
•ت�شجي ��ع الدرا�س ��ات والأبحاث الأكادميية املتخ�ص�صة يف جمال
• تعميم التجارب الناجحة يف مكافحة الت�صحر وزحف الرمال.
حركة الكثبان الرملية.
•�إن�شاء قاعدة بيانات متخ�ص�صة يف املو�ضوع.
• توعي ��ة وتثقي ��ف املجتمع املحلي ب��ض�رورة امل�شاركة يف عملية
•احلث على متابعة البحث العلمي والتقني على �إطار اجلامعات
مكافحة الت�صحر.
واملعاهد التعليمية.
•الإطالع على جتارب وخربات الآخرين يف هذا املجال.
•التن�سيق بني مركز البحث العلمي العربي.
• التجربة ال�صينية.
• متابع ��ة �إقام ��ة الن ��دوات واللق ��اءات العربي ��ة الت�شاوري ��ة يف
•التجربة املوريتانية.
املو�ضوع.
•التجربة املغربية.
•الرتكي ��ز عل ��ى التدري ��ب وتطوير الكف ��اءات ورف ��ع القدرات يف
جمال التطبيقات احلديثة والعلوم الرافدة.

امل�صـ ـ ـ ــادر واملراج ـ ـ ـ ــع:
•.البيانات الف�ضائية.
•.املعلومات املناخية.
•.خرائط الغطاء الأر�ضي.
•Cooke, R.U. and A. Warren. 1973. Geomorphology in Deserts. Univ. of Calif. Press,
Berkeley.
"•Criswell, D.R., et al. 1975. "Seismic and Acoustic Emissions of a Booming Dune.
Journal of Geophysical Research 80: 49634973-.
•Hinds, N.E.A. 1952. Evolution of the California Landscape. California Division of
Mines Bulletin 158.
•Levin, H.L. 1981. Contemporary Physical Geology. Sanders College Publishing,
Philadelphia, Pa.
•Lindsay, J.F., D.R. Criswell, T.L. Criswell and B.S. Criswell. 1976. "Sound •Producing
Dune and Beach Sands." Geological Society of America Bulletin 87: 463473-.
•Schad, J. 1979. "Explorations: Acoustic Sands." Omni 1: 131132-.
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اجليوئيد Geoid
اعداد :املهند�س بهجت اجلعافره

"�شكل الأر�ض"

الك ��رة الأر�ضية مكونة من البحار واملحيط ��ات والق�رشة الأر�ضية
مبا فيها الق�رشة الأر�ضية التي تقع حتت �سطح البحار و املحيطات
حي ��ث ت�شكل �سط ��ح البحار وامليحطات م ��ا ن�سبتة  %70من �سطح
الأر�ض.
ميكن متثيل �سطح الأر�ض �إىل:
	•�شكل الأر�ض هو ال�شكل املتو�سط ل�سطح املاء املكون من �سطح
البحار واملحيطات واملعروف .MSL: Mean Sea Level
	•اجليوئي ��د Geoid :وهو ال�سطح الفيزيائي ل�سطح الأر�ض وال
ميكن عمل احل�سابات عليه.
	•االليب�سويد Ellipsoid :وهو ال�سطح الريا�ضي و ميكن �إجراء
احل�سابات عليه.
وم ��ن �أ�شه ��ر االليب�سوي ��د هو االليب�سوي ��د العامل ��ي  WGS 84من
النماذج امل�ستخدمة عامليا وميكن تعريفه  .)a,b) or (f) = (a-b)/aويقا� ��س املن�سوب �أوالإرتف ��اع بالن�سبة �إىل م�ست ��وى �سطح البحار
 MSLحي ��ث الإرتف ��اع موجب ف ��وق م�ستوى �سط ��ح البحار MSL
و�سالب حتت �سطح م�ستوى �سطح البحار .MSL
"الإحداثيات اجلغرافية"

هي الإحداثيات اجلغرافية وح�سب الإليب�سويد امل�ستخدم
	• خط الطول ()Longitude
	• خط العر�ض ()Latitude
	•الإرتفاع عن االليب�سويد Ellipsoid Heigh-h
	•الإرتفاع عن اجليوئيد GEOID Height-H

"الأقمار ال�صناعية"

�أنواع الأقمار ال�صناعية:
	• الأقمار ال�صناعيةاملالحية ()Navigation Systems
"�أنواع الإرتفاعات"
	• الأقمار ال�صناعية  Dopplerوهي �أقمار �صناعية خا�صة
بر�صد نقاط دوبلر فيما بني ال�سبعينيات و الثمانيات و قد
علم الإرتفاعات علم وا�سع جدا ولكن نخت�رص �إىل الإرتفاعات التي
�إ�ستخدمت يف بناء ال�شبكات اجليوديزية.
تهمن ��ا فعندما نقول �أن �إرتفاع 956م فهذا الرقم متغري من �سطح
	• الأقمار ال�صناعية االمريكية .GPS
مرجعي عامودي �إىل �سطح مرجعي عمودي �آخر
	•�أقمار قاليلوا  Galileoوهي �أقمار �صناعية �أوروبية.
	•الإرتفاع �إرتفاع الأرثومرتيOrthometric Height :
	•اقمار قالنو�س  Glanossوهي �أقمار �صناعية رو�سية.
	•الإرتفاع عن الإليب�سويد عامليEllipsoid Height :
	•الإرتفاع عن الإليب�سويد حملي •	 Local Ellipsoid Height :الأقمار ال�صناعية بيدوا � Pidouأقمار �صناعية �صينية.
	• الإرتفاع عن اجليوئيد عاملي  •	 International Geoid Heightالأقمار ال�صناعية اليابانية.
	• الأقمار ال�صناعية الهندية.
	• الإرتفاع عن اجليوئيد حمليLocal Geoid Height
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كل هذه جمموعة الأنظمة الأقمار تعرف الآن Global GNSS
Navigation Satellite System

�-2أقمار �صناعية للإت�صاالت ()Communication Satellites

 -3من عام � 1970إىل عام  :1980زادت دقة القيا�سات الأقمار
ال�صناعية وبدء �إحاللها بدل الطرق اجليوديزية التقليدية يف
�أعمال اخلرائط.
 -4متيزت هذه املرحلة بالتطبيقات الدقيقة والكثرية يف الأعمال
اجليوديزية وظهرت عدة منظمات عاملية تقدم خدمات جمانية
منها:
• املنظمة العاملية لدرا�سة دوران الأر�ض :

مثل  :عرب �سات ،نيل �سات.
 -3الأقمار ال�صناعية لدرا�سة املوارد الأر�ضية Earth
 Resources Satellitesمثل �أقمار )Remote Sensing(.
الإ�ست�شعار عن بعد.
"INTERNATIONAL (IRES) ROTATION EARTH SERVICES
 -4الأقمار ال�صناعية اخلا�صة بر�صد اجلاذبية الأر�ضية يف ر�صد •الإطار العاملي املرجعي الأر�ضي ()ITRF
قيم اجلاذبية الأر�ضية وبالتايل حتديد �شكلها احلقيقي للأر�ض
"International Terrestrial Reference Frame
اجليوئيد  Geoidوحركة دوران الأر�ض والقطب ال�شمايل.
• املنظمة العاملية لنظام التوقيع العاملي ()IGS
international GPS Service .
 -5م ��ن ع ��ام � 2000إىل الآن زي ��ادة دق ��ة الأقم ��ار ال�صناعي ��ة
"ميزات الأقمار ال�صناعية"
خا�ص ��ة بالإط�ل�اق الأقمارال�صناعي ��ة اخلا�ص ��ة باجلاذبي ��ة
 -1ميك ��ن �إعتب ��ار الأقم ��ار ال�صناعي ��ة ثواب ��ت عالي ��ة الإرتف ��اع الأر�ضي ��ة وبالت ��ايل معرفة �أك�ب�ر للجيوئيد مثل الأقم ��ار ال�صناعية
ميك ��ن ر�صده ��ا م ��ن ع ��دة �شب ��كات جيوديزي ��ة حملي ��ة �أو عاملي ��ة.
.GOCE,CRACE,CHAMP
-2مليعدهناكعوائقبنيالنقاطاجليوديزية�أوامل�سافاتبنيالنقاط .يف اجليوديزيا العاملية:
 -3يف �إن�شاء وربط ال�شبكات اجليوديزية مع بع�ضها البع�ض.
	•حتديد ال�شكل العام للأر�ض وجمال جاذيبيتها.
تطبيقات جيوديزيا الأقمار ال�صناعية اخلا�صة باجلاذبية الأر�ضية 	•حتديد �أبعاد الإليب�سويد املمثل للأر�ض.
كلمة اجليوديزيا  :Geodesyتتكون من مقطعني  Geoتعني
	•�إن�شاء �إطار مرجعي �أر�ضي عاملي.
الأر�ض و  Desyتعني القيا�س وميكن تعريفه :علم القيا�س ور�سم 	• حتديد اجليوئيد الدقيق لتمثيل �سطح الأر�ض.
اخلرائط ل�سطح الأر�ض و�أي�ضا �إمتد لدرا�سة قوة اجلاذبية ثم
	• الربط بني املراجع اجليوديزية املختلفة.
�إمتد يف ال�سنوات الأخرية لدرا�سة �أ�سطح الأجرام ال�سماوية
	• ربط املراجع الوطنية باملراجع العاملية.
ونتج عن ذلك جيوديزيا الأقمار ال�صناعية.
	•يف �شبكات الثوابت الأر�ضية:
 -1اجليوديزيا الأر�ضية �أو الهند�سية لإن�شاء الهيكل اجليوديزيي 	•�إن�شاء �شبكات الثوابت الأر�ضية اجليوديزية للدول.
لكل دولة خلدمة �أعمال امل�ساحة واخلرائط.
	•�إن�شاء ال�شبكات ثالثية الأبعاد.
 -2اجليوديزي ��ا الطبيعي ��ة �أو الفيزيائي ��ة لتحدي ��د �ش ��كل الأر� ��ض 	•حتديث وزيادة دقة ال�شبكات اجليوديزية القائمة.
اجليوئيد ودرا�سة اجلاذبية الأر�ضية.
	•ربط ال�شبكات اجليوديزية بني الياب�سة واجلزر.
 -3جيوديزيا الأقمار ال�صناعية .Satellite Geodesy
	•تكثيف ال�شبكات اجليوديزية القائمة.
 -4جيوديزيا الأقمار الفليكية
	•يف اجليوديزيا الديناميكية.
.Astronomical Geodesy
	•�إن�شاء نقاط متابعة حتركات الق�رشة الأر�ضية.
 -5اجليوديزيا الريا�ضية :املعادالت وحتليلها.
	• التحليل امل�ستمر حلركة دوران الأر�ض.
تطبيقات الأقمار ال�صناعية يف اجليوديزيا (اجليوئيد)
	• حتديد حركة دوران القطب ال�شمايل.
 -1من � 1957إىل  :1970من خالل الأقمار ال�صناعية مت قيا�س يف املالحة:
تفلطح الأر�ض= f/1298.3قامت  IGNبربط ال�شبكة اجليوديزية 	• املالحة الدقيقة الربية والبحرية واجلوية.
الفرن�سية بال�شبكة اجليوديزية اجلزائرية .1962
	• حتديد مواقع دقيقة مل�رشوعات امل�سح البحري والهيدروجرايف
 -2من  1970اىل عام :1980
واجليوفيزياء.
•" قام الأمريكان بتطوير تقنية جديدة ت�سمى دوبلر  •	 .Doplerرب ��ط حمط ��ات قيا�س امل ��د واجل ��زر (لقيا�س م�ست ��وى �سطح
• كما قام الإحتاد ال�سوفيتي �سابقا بتطوير تقنية جديدة
البحر).
ت�سمى .Glonass
	• توحيد املرجع اجليوديزي الر�أ�سي بني الدول.
•" مت حتديد �شكل �أف�ضل للجيوئيد �أكرث دقة.
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 -8الإ�ستخدامات الع�سكرية.
يف اجليوديزيا التطبيقية:
الرف ��ع امل�ساحي التف�صيلي مل�شاريع امل�ساحة وتخطيط املدن ونظم  -9مراقبة الن�شاطات الربكانية.
املعلومات اجلغرافية.
�إن�ش ��اء الثواب ��ت للم�شاري ��ع الهند�سي ��ة وامل�ساح ��ة الت�صويري ��ة �أجهزة قيا�س اجلاذبية الأر�ضية:
والإ�ست�شع ��ار ع ��ن بع ��د وم�شاري ��ع الزراع ��ة والغاب ��ات والتعدين � -1أجهزة قيا�س اجلاذبية املطلقة .Absolute Gravity Meters
وتعتم ��د هذه الطريق ��ة على قيا�س ور�صد ج�س ��م �ساقط او ت�أرجح
واجليولوجيا.
البندول.
� -2أجهزة قيا�س اجلاذبية الن�سبيه .Relative Gravity Meters
اجلاذبية االر�ضية :Gravity
تعترب اجلاذبية الأر�ضية جزء من علم اجليوديزيا الفيزيايئــة
 Physical Geodesyوالتي تهتم بدرا�سة اخل�صائ�ص الفيزيائية تعتم ��د على قيا�س الفرق باجلاذبية ب�ي�ن نقطتني وهي �أقل دقة من
الأجهزة املطلقة وترتاوح دقتها من  10-µGal 1وهي �أرخ�ص ثمنا
ل�شكل الأر�ض وت�أثرياته على �أعمال امل�ساحة واخلرائط.
وهي تعتمد على قيا�س �سلك زنربكي معزول.
قانون نيوتن:
�إن �أي ج�سم�ي�ن بينهم ��ا ق ��وة ج ��ذب متبادل ��ة تعتمد عل ��ى كتلة كال
اجل�سم�ي�ن وامل�سافة بينهما �أن �أول م ��ن �إكت�شف وجود هذه القوة
هو العامل ال�شهري �إ�سحاق نيوتن وتن�ص نظريته على:
�أجهزة قيا�س اجلاذبية الن�سبية
�إن قوة اجلذب بني ج�سميني تتنا�سب طرديا مع كل منهما وتتنا�سب
عك�سيا مع مربع امل�سافة بينهما
F=G M m /R2

(قوة اجلذب ,F :كتلة االر�ض ,M :امل�سافة بينهما)R:
ثابت اجلاذبية الأر�ضية:
G : 6.67 * 10 -11 m3/ kg /s2

�أجهزة قيا�س اجلاذبية املطلقة

ال�شبكة العاملية للجاذبية الأر�ضية:

نالح ��ظ ان اجلاذبي ��ة على القط ��ب ال�شمايل اكرب منه ��ا على القطب
اجلنوبي
تتك ��ون م ��ن  473نقط ��ة �أ�سا� ��س و  139816نق ��اط فرعية وتغطي
 g= G M/R2معدل ت�سارع جذب االر�ض :g
جميع �أنحاء العامل.
وحدات قيا�س اجلاذبية الأر�ضية:
هناك �شبكات كثرية منها ال�شبكة امل�رصية للجاذبية الأر�ضية على
m/s^2 100/Gal = 1 1
�سبيل املثال:
Gal = 1 cm/s^2 1
ب ��د�أت عام  1908من مر�صد حلوان جنوب القاهرة �أما �أول �شبكة
mGal = 1 Gal/1000 1
للجاذبية الأر�ضية فتم �إن�شا�ؤه ��ا عام  1984-1974نقطة ال�صفر
µGal = 1 Gal/(1000 000)= g.u = gravity unit 1
موجودة يف الإ�سكندرية.
( )µGalفهي الوحدة امل�ستخدمة يف القيا�س
تطبيقات اجلاذبية الأر�ضية
ت�ستخدم قيا�سات اجلاذبية الأر�ضية يف العديد من التطبيقات:
 -1حتديد �شكل الأر�ض.
 -2البحث عن البرتول.
 -3الدرا�سات اجليولوجية.
 -4الك�شف عن الروا�سب املعدنية.
 -5الك�شف عن الفجوات حتت ال�سطحية.
 -6حتديد �سمك الطبقات اجلليدية.
 -7الك�شف عن الآثار املدفونة.

International Gravity Standardization Network 71
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مناذج اجليوئيد العاملية
�شذوذ اجلاذبية
تعرف �شذوذ اجلاذبية :هي الفرق بني اجلاذبية املقا�سة و اجلاذبية  -اجليوئي ��د العاملي :مت جتميع القيا�سات اجليوديزية من جاذبية
املح�سوب ��ة على االليب�سويد و تقا�س بع ��دة طرق منها طريقة لغاية �أر�ضي ��ة و  GPSو�أر�صاد فلكية وغريها من القيا�سات من خمتلف
حتدي ��د اجليوئي ��د �أم ��ا لغايات التعرف عل ��ى امل�ص ��ادر الطبيعية ما �أنحاء العامل لتطوير جيوئيد عاملي
Global Geoid Models : GGM
حتت الأر�ض فيجب عمل ت�صحيحات �إ�ضافية كثرية.
اجليوئيد العاملية  1960من موقع املركز الدويل لنماذج اجلاذبية� -1شذوذ اجلاذبية للهواء احلر بدون كتلة.
الأر�ضية ICGFM
� -2شذوذ اجلاذبية بورغر مع احت�ساب كتلة.
منوذج .EGM96 منوذج  EGM 2008و هي النماذج الأكرث �إ�ستخدام ًا.اجليوئيد Geoid
اجليوئي ��د :تتكون كلمة  GEOIDم ��ن مقطعيني  Geتعني الأر�ض  -منوذج .WGS84
و OIDتعني ال�شبيه وبهذا كلمة اجليوئيد تعني �شبيه االر�ض - .مناذج جيوئيدية �أُخرى.
و يع ��رف �سط ��ح اجليوئي ��د ان ��ه ال�ش ��كل احلقيق ��ي للأر� ��ض الذي النماذج العاملية للجيوئيد
يك ��ون عمودي ��ا على �إجت ��اه اجلاذبي ��ة يف كل نقطة م ��ن نقاطه و مت اجليوئي ��د :هو الفرق بني الإرتفاع على الإليب�سويد والإرتفاع على
�إختيارال�سطح مت�ساوي اجله ��د الذي ينطبق وتعتمد هذه الطريقة اجليوئي ��د وميكن ح�ساب الإرتفاع عن اجليوئي ��د املحلي بالطريقة
التالية:
على قيا�س ور�صد ج�سم �ساقط او ت�أرجح البندول.
h=H + N
� -2أجهزة قيا�س اجلاذبية الن�سبية
عل ��ى �سبيل املث ��ال مت ح�ساب العالقة حل�ساب  ΔNيف منطقة �شمال
.Relative Gravity Meters
تعتمد على قيا�س الفرق باجلاذبية بني نقطتني وهي �أقل دقة من الني ��ل نح�س ��ب  ΔNوهي جيوئي ��د اجليوئيد املحلي ع ��ن اجليوئيد
العامل ��ي ون�ضيفه ��ا �إىل جيوئي ��د  EGM2008وبالت ��ايل نع ��رف
هذه الأجهزة دقيقة جد ًا ت�صل دقتها �إىل.µGal 1
م ��ع متو�سط �سطح البحار و املع ��روف  MSL: Mean Sea Levelاملن�سوب:
وه ��و �سطح فيزيائ ��ي متعرج ال ميك ��ن تعريفه مبع ��ادالت ريا�ضية
�أو �إج ��راء احل�ساب ��ات علي ��ه ويعت�ب�ر املرج ��ع العام ��ودي لقيا� ��س العالقة بني اجليوئيد و الإليب�سويد
الإليب�سويد :ميكن تعريف الإليب�سويد يلزمنا عن�رصين :
الإرتفاعات.
1 .1ن�صف املحور الأكرب يف م�ستوي خط الإ�ستواء ويرمز له a
2 .2ن�ص ��ف املح ��ور الأ�صغر (املحور ب�ي�ن كال القطببني) ويرمز
له � bأو مبعامل التفلطح ويرمز له بالرمز f f =(a-b) /a
.)b/a(-1-or f

كل دول ��ة عند�إقام ��ة ال�شبكة اجليوديزية تخت ��ار �أن�سب الإليب�سويد
بحيث يكون الفروق بينه و بني اجليوئيد �أقل ما ميكن
� -1سهول ��ة �إجراء ح�سابات على �سطح ��ه حيث �أنه �سطح هند�سي
معروف.
 -2ال يختل ��ف �سط ��ح الإليب�سوي ��د الريا�ضي عن �سط ��ح اجليوئيد
الريا�ضي الفرق بينهما ال يتعدى 100م بينما الفرق بني اجليوئيد
و الكرة ي�صل �إىل  21كم تقريبا.
املراجع اجليوديزية:
• املرجع الأُفقي Local geodetic Datum
املرج ��ع الوطن ��ي لأي دولة ما هو �إال الإليب�سويد عاملي مت تعديله
لينا�س ��ب هذه الدولة بيحث يك ��ون الفرق بينه وبني اجليوئيد �أقل
ما ميكن وي�سمى املرجع املحلي �أو . Local Datum
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نكون قد غرينا املوق ��ع الفراغي للإليب�سويد وعندما نطابق �إرتفاع
•املرجع الر�أ�سي .Vertical Datum
وهو مرجع ل�شبكات الت�سوية الدقيقة والإرتفاعات و الكنتور (ما الإليب�سوي ��د م ��ع اجليوئي ��د �أي �أن �h= Hأي �أن ف ��رق الإرتفاع بني
اجليوئي ��د والإليب�سوي ��د �أي �أن اجليوئي ��د ي�س ��اوي �صف ��ر  N=0و
هو �إال اجليوئيد لكل دوله).
ينت ��ج عن ذلك �أن املرجع العاملي قد تغري والبد من معرفة عنا�رص
التحويل ال�سبعة بني املرجع اجليوديزي املحلي و املرجع العاملي
�أنظمة الإحداثيات:
	•الإحداثيات امل�ستوية()x,y,hو ه ��ي الإحداثيات امل�ستوية على .DX , DY , DZ ,Rx ,Ry , Rz ,s
اخلريطة و ح�سب �إ�سقاط معني و متثل ال�رشقيات وال�شماليات
�أما  hفهو الإرتفاع امل�أخوذ من الكنتور على اخلريطة.
	•الإحداثي ��ات اجليوديزي ��ة اجلغرافي ��ة وه ��ي �إحداثي ��ات خط
العر�ض وخط الطول على الإليب�سويد املختار.
	•الإحداثيات اجليوديزية الكارتيزية .X,Y,Zوهي الإحداثيات
الكارتيزية ثالثي ��ة الأبعاد بالن�سبة للنطام الكارتيزيي املحلي
املعتمد و�أن مركز هذا النظام ال يقع يف املركز الأر�ض.
التحويل بني الأحداثيات داخل نف�س النظام:
للتحويل داخل نف�س النظام املحلي و يلزم �سبعة عنا�رص
عنا�رص نظام الإ�سقاط وهي �سبعة عنا�رص:
 -1الإحداثي ال�رشقي املفرت�ض .False Easting
 -2الإحداثي ال�شمايل املفرت�ض . False Northing
 -3دائرة العر�ض . Origin Latitude
 -4خط الطول . Central Meridian
 -5معامل املقيا�س .K = Scale Factor
 -6ن�صف املحور الأكرب و يرمز له .a
 -7ن�صف املحور الأ�صغر و يرمز له ( b or (f
حتويل الإحداثيات بني نظام حملي ونظام :WGS84
�أي �أن هناك معادالت حتويل بني �أنظمة الإحداثيات املختلفة داخل
نف� ��س النظام املحل ��ي و يلزم �سبعة عنا�رص �إم ��ا للإنتقال من نظام
حملي �إىل نظام  WGS84يلزم معرفة �سبعة عنا�رص �أُخرى
DX , DY , DZ ,Rx ,Ry , Rz ,s
�أما للتحويل من نظام حملي 1اىل نظام حملي2
يج ��ب معرفة عنا�رص التحويل كلها ويجب املرور بنظام WGS84
وعنا��ص�ر التحوي ��ل من النظ ��ام الأول �إىل  wgs84ه ��ي  14عن�رص ًا
وعنا�رص معامالت التحويل من النظام الثاين �إىل � WDS84أربع
ع�رشة عن�رص ًا �أو معامال.
�إن�شاء املرجع اجليوديزي املحلي
عن ��د نقط ��ة الأ�سا�س يكون العم ��ودي على الإليب�سوي ��د متطابق مع
العم ��ود عل ��ى اجليوئي ��د �أي �أن الإنحراف ي�ساوي �صف ��ر وبالتايل
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عنا�رصاملرج ��ع اجليودي ��زي بالن�سب ��ة ملرك ��ز الأر�ضوه ��ي �سبع ��ة
عنا�رصللإنتق ��ال م ��ن النظ ��ام اجليودي ��زي املحلي �إىل نظ ��ام مركز
الأر� ��ض �أو نظ ��ام  WGS84ويتك ��ون م ��ن مركبت�ي�ن �إنتق ��ال مركز
املرج ��ع املحل ��ي �إىل مرك ��ز اجلاذبية الأر�ضية و ه ��ي ثالثة عنا�رص
Dx , Dy , Dz

مطابقة املرجع اجليوديزي مع املرجع العاملي

يج ��ب معرف ��ة عنا��ص�ر التحويل ال�سبع ��ة بني املرج ��ع اجليوديزي
املحلي و املرجع العاملي WGS84
DX , DY , DZ ,Rx ,Ry , Rz ,s

�أما املركبة الثانية فهو زوايا دوران حماور النظام املرجعي املحلي
بالن�سبة �إىل مركز الأر�ض.
	•  Rxزاوي ��ة دوران حم ��ور  Xللنظ ��ام املرجعي عن  Xاملرجع
العاملي
	•  Ryزاوي ��ة دوران حم ��ور  yللنظام املرجع ��ي عن Yاملرجع
العاملي
	•  Rzزاوي ��ة دوران حم ��ور  Zللنظ ��ام املرجعي عن  Zاملرجع
العاملي
	• sمعامل مقيا�س الإليب�سويدs

امل�صـ ـ ـ ــادر واملراج ـ ـ ـ ــع:
�أ�س�س امل�ساحة اجليوديزية  ,الدكتور جمعة حممد داوود
�شركة �إزري لنطم املعلومات اجلغرافية
www.esri.codm ESRI

عنا�رص التحويل بني املراجع

املنظمة العاملية لدرا�سة دوران الأر�ض
http://www.iers.org INTERNATIONAL ROTATION
EART SERVICES :IRES
الإطار العاملي املرجعي الأر�ضي
http://www.iers.org/IERS/EN/DataProducts/ITRF/
itrf.html International Terestrial Reference Frame :ITRF
املنظمة العاملية
(http://www.igs.org The International GNSS Service
(IGS ) :(GPS IGS
منوذج اجليوئيد العاملي
  

http://earth-info.nima.mil/GandG/wgs84/gravit y
mod/egm 2008 EGM2008

مراجع اجلاذبية الأر�ضية
http://en.wikipedia.org/wiki/Specific_gravity
http://www.microglacoste.com/a10.php
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امل�ساحه ودورها يف �أعمال الطرق

اعداد :املالزم 1/املهند�سة نيفني ال�شرعة

خطوات العمل يف اعمال الطرق

.1درا�سة اخلرائط (الدرا�سة املكتبية لتحديد العوائق مثل اجلبال يف الأدوات والربام ��ج الت ��ي ت�ستخ ��دم يف عملي ��ة ح�س ��اب الكميات
والوديان واملن�ش� ��آت واملقابر والقرى التي تعرت�ض م�سار الطريق وظه ��رت يف الفرتات الأخرية كث�ي�ر ًا من هذا الربام ��ج غالية الثمن
ويت ��م حتدي ��د عدد من حم ��اور الطرق املقرتحة ويت ��م توقيعها على و�أكرث دقة.
اخلرائط.
.2الإ�ستط�
املقرتحة).ل�اع بامل�ساح ��ة اجلوية (ت�صوير ج ��وي حديث للمحاور املقاطع الطولية
.3امل�ساحة الإ�ستطالعية الأر�ضية (الوقوف على الواقع و�إكت�شاف تعريف املقاطع الطولية :هي عبارة عن اخلط الوا�صل بني جمموعة
م ��امل يتم �إكت�شاف ��ه بوا�سط ��ة اخلرائط وال�ص ��ور اجلوية وحتديد من النقاط التي يتم حتديدها و�إختيارها على حمور الطريق .بحيث
يج ��ب معرفة نقطة معلومة املن�سوب قريبة من املحور املختار حتى
املحور الأكرث قبو ًال).
.4امل�س ��ح املي ��داين املبدئ ��ي للمح ��ور ال ��ذي مت �إختيارة م ��ن امل�سح ن�ستطي ��ع �إيجاد باق ��ي املنا�سيب جلميع نقاط املح ��ور .وتكون بني
هذة النقاط م�سافات �أفقية بقيم منا�سبة.
الإ�ستطالعي الأر�ضي.
.5امل�س ��ح التف�صيل ��ي للمح ��ور النهائ ��ي (كمي ��ات احلف ��ر وال ��ردم
وخرائط الرتبة).
.6الأ�سا�س.

الر�صف املرن:

•طبقة ال�سطح.
•طبقة الأ�سا�س.
•طبقة ما حتت الأ�سا�س.
•ال�سطح الرتابي .
•الرتبة الأ�صلية.

الر�صف ال�صلب:
•طبقة اخلر�سانة .
•طبقة ح�صوية.
•ال�سطح الرتابي.
•الرتبة الأ�صلية

ح�ساب كميات احلفر و الردم يف الطرق

خطوات عمل املقطع الطويل

.1
ح�س ��اب الكميات ه ��ي خال�صة العم ��ل يف الطرق وه ��ي الغاية التي .2
ي�سع ��ى �إىل حتقيقها العاملون يف هذا املجال وهي �أ�سا�س التفاو�ض
والتعاق ��د ,ويف الف�ت�رة الأخ�ي�رة تط ��ورت عملي ��ة ح�س ��اب الكميات
�أ�صبح ��ت تخ�ص� ��ص قائم بذاته مينح الطالب م ��ن خالله الدرجات .3
العليا يف هذا التخ�ص�ص ت�صل �إىل درجة الدكتوراه.
التطور يف عمليات ح�س ��اب الكميات كان نتاج طبيعي للتطور الذي
ح ��دث يف امل�شاري ��ع الإن�شائية مما �أدى للإهتم ��ام بح�ساب الكميات
(والتي هي �أ�سا�س العم ��ل الإن�شائي)و�صاحب هذا التطور يتطور
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1حتديد نقطة بداية امل�رشوع ونهايته.
2حتدي ��د النق ��اط عل ��ى ط ��ول امل��ش�روع وتختل ��ف �إرتفاعاته ��ا
و�إجتاهته ��ا ح�س ��ب طبوغرافية الأر�ض ،بحي ��ث نقوم بو�ضع
�أوتاد على طول املحور.
�3إختي ��ار نقط ��ة معلومة املن�س ��وب وقريبة من حم ��ور امل�رشوع
لتكون نقطة مرجع جلميع النقاط.
�4إيج ��اد منا�سي ��ب النق ��اط املخت ��ارة بالإ�ستن ��اد عل ��ى النقط ��ة
املرجعية.

كيفية �إيجاد النقاط ب�إ�ستخدام جهاز الت�سوية
(: )level

1 .1نق ��وم بو�ضع جه ��از الت�سوية عن ��د بداية امل��ش�روع (يجب �أن
نقوم بعمل �ضبط للجهاز).
2 .2و�ضع القامة على كل نقطة.
3 .3ن�أخذ القراءات بوا�سط ��ة جهاز الت�سوية.وتكون هذة القراءة
مبثابة �إرتفاع للنقطة.
(فالنقطة عن ��د بداية امل�رشوع ت�سمى (القراءة الأمامية) ,والنقطة
عند نهاية امل��ش�روع ت�سمى (الق ��راءة اخللفية).والنقاط التي تقع
ب�ي�ن النقطة الأمامي ��ة واخللفية ت�سمى (الق ��راءات املتو�سطة)�.أما
اذا وقع ��ت النقطة عل عائق ف�إنها ت�سمى (نقطة دوران)ويكون لها
قرائتني (�أمامية وخلفية).
4 .4نقوم بعمل جدول لإجراء احل�سابات.

كيفية ر�سم املقطع الطويل

1 .1ح�ساب منا�سيب النقاط كما �رشح �سابقا.
2 .2ح�ساب منا�سيب خط الإن�شاء.وهذا اخلط عبارة عن خط يقوم
بر�سم ��ه مهند�س امل�رشوع بحيث يك ��ون منا�سيبه متقاربة مع
املنا�سي ��ب التي مت ح�سابها ,بحيث يق ��وم املهند�س بر�سم �أكرث
م ��ن خط وبعد �إج ��راء احل�سابات يقوم ب�إختي ��ار اخلط الأكرث
تقارب ًا مع املنا�سيب التي مت ح�سابها.

ويكون هذا اخلط �إما �أفقيا �أو مائال للأعلى �أو مائال للأ�سفل واملهم
�أن ينتج خط م�ستقم عند تو�صيل نقاطه.

كيفية ح�ساب منا�سيب خط الإن�شاء

من�س ��وب �أول نقطة على خط الإن�شاء =من�سوب �أول نقطة ( ±ميل
خط الإن�شاء ×امل�سافة الرتاكمية)
امل�ساف ��ة الرتاكمية:ه ��ي امل�سافة من النقط ��ة الأوىل يف امل�رشوع �إىل
النقطة املطلوب ح�ساب من�سوبها
• (� )+إذا كان امليل للأعلى.
• (� )-إذا كان امليل للأ�سفل.
مثال :
�إذا كان من�سوب النقطة الأوىل على خط الإن�شاء ت�ساوي 80.0مرت
وميي ��ل خط الإن�شاء للأعل ��ى مبقدار %3وامل�ساف ��ة بني كل نقطتني
10مرت اح�سب منا�سيب خط الإن�شاء لأول �أربع نقاط ؟
احلل:
من�سوب النقطة الأوىل=80.0مرت
ميل خط الإن�شاء=%3
امل�سافة بني كل نقطتني=10مرت
القان ��ون = من�س ��وب �أول نقطة عل ��ى خط الإن�ش ��اء =من�سوب �أول
نقطة ( ±ميل خط الإن�شاء ×امل�سافة الرتاكمية)
من�سوب النقطة الأوىل=80.0مرت
من�سوب النقطة الثانية = 80.3=)10×0.03(+80.0مرت
من�سوب النقطة الثالثة = 80.6=)20×0.03(+80.0مرت
من�سوب النقطةالرابعة = 80.9=)30×0.03(+80.0مرت
�شكل املقطع الطويل

مثال � :إذا كان خط الت�صميم مييل للأعلى مبقدار  %2ماذا يعني؟
تعن ��ي �أن كل  100م�ت�ر �أفق ��ي تقابله ��ا زيادة يف املن�س ��وب الر�أ�سي
مبقدار  2مرت.
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ح�سابات �أعمال الردم واحلفر

ح�ساب م�ساحة القطاع

يعتم ��د ح�س ��اب امل�ساح ��ة للقط ��اع عل ��ى طبيع ��ة الأر� ��ض �إن كان ��ت
�صخري ��ة �أو رملية �أو طيني ��ة ,فعندما تكون الأر� ��ض �صخرية ف�إن
جوانب احلفر تكون ر�أ�سية فينتج �أن يكون �شكل القطاع م�ستطيل
فعندم ��ا تكون الأر�ض طينية ف�إن جوانب احلفر تكون مائلة فينتج
�أن يكون �شكل القطاع �شبة منحرف.

عن ��د ر�س ��م �شكل الأر�ض مع خط الإن�شاء ف�إن ��ه يكون هناك حفر �أو
ردم ف�إما �إن يكون كلها حفر �أو كلها ردم والفرق بني من�سوب خط
الأر�ض ومن�سوب خط الإن�شاء قد يكون حفر �أو ردم  ,ويتم ح�ساب
كميات احلفر والردم بالقوانني الآتية:
• عمق احلفر=من�سوب �سطح الأر�ض – من�سوب خط الإن�شاء.
•�إرتفاع الردم=من�سوب خط الإن�شاء – من�سوب �سطح الأر�ض.
فعندما تكون الأر� ��ض �صخرية ف�إن م�ساحة احلفر والردم حت�سب
وميكن تو�ضيح هذة العمليات بالأ�شكال الآتية:
بالقوانني الآتية:
• م�ساحة احلفر= عمق احلفر ×عر�ض القطاع
• م�ساحة الردم=ارتفاع الردم ×عر�ض القطاع
فعندم ��ا تك ��ون االر�ض طينية ف� ��إن م�ساحة احلف ��ر والردم حت�سب
بالقوانني الآتية:
• م�ساح ��ة احلفر=عم ��ق احلف ��ر × عر� ��ض الطري ��ق (±املي ��ل
اجلانبي ×عمق احلفر)
• م�ساح ��ة الردم=ارتف ��اع ال ��ردم × عر� ��ض الطري ��ق (±املي ��ل
اجلانبي ×ارتفاع الردم).
ح�ساب احلجوم:
هي من �أهم اخلطوات يف امل�شاريع �إذ يرتتب عليها ح�ساب التكاليف
املادي ��ة لأحج ��ام احلفر وال ��ردم وتختل ��ف هذه احل�ساب ��ات ح�سب
طبيع ��ة الأر� ��ض �إن كانت �صخري ��ة �أو طينية ف� ��إذا كان احلجم بني
القطاعني كله حفر �أو كله ردم فنجد احلجم من القانون الآتي
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ح�ساب م�ساحات املقاطع العر�ضية:
املقاطع العر�ضية
يوجد طريقتني حل�ساب امل�ساحات:
هي عبارة ع ��ن �إجتاهات متعامدة مع حمور امل�رشوع وت�سمى هذه
.1طريقة الإحداثيات.
الإجتاه ��ات باملقاطع العر�ضية ،وتعني �أخذ نقاط على ميني وي�سار
.2طريق ��ة الأ�شكال:حيث نق ��وم بتق�سيم ال�ش ��كل �إىل �أ�شكال �أ�شباه
املحور الطويل املختار وتعتمد درجة تباعد املقاطع و �إمتداد املقطع
منحرفات ومثلثات ونح�سب م�ساحة كل �شكل.
العر�ضي على:
وجمموع امل�ساحات هي تكون م�ساحة القطاع العر�ضي.
 .1طبيعة الأر�ض.
 .2درجة الدقة املطلوبة وترتاوح بني 10م _50م.
كيفية �إيجاد منا�سيب النقاط :
.1ن�ضع جهاز الثيوديواليت ونن�ش�أ منه �إجتاه عمودي على املحور
الطويل.
.2نوقع النقاط على املقطع العر�ضي ح�سب:
•طبيعة الأر�ض.
•�أن تكون امل�سافات ثابتة بني النقاط.
.3يراعى �أن تغطي النقاط عر�ض ال�شارع مييناَ وي�سار ًا.
.4يجب �أن تكون عملية الر�صد من املحور او من �أحد جانبيه.
.5ندون القراءات بوا�سطة القامة.
.6يج ��ب �أن ن�سجل امل�سافة لكل نقطة وموقعها على ميني امل�رشوع
�أو �شماله.
ر�سم املقاطع العر�ضية:
يت ��م ر�سم القطاعات العر�ضية مبحوري ��ن �أحدهما �أفقي للم�سافات
الأفقية ور�أ�سي للمنا�سيب .كما يف ر�سم املقاطع الطولية.
ح�ساب منا�سيب النقاط:
يتم ح�ساب منا�سيب النقاط خلط الإن�شاء بالقانون الآتي:
من�س ��وب خ ��ط الإن�شاء عن ��د بداية ونهاي ��ة املقط ��ع =من�سوب خط
الإن�ش ��اء عن ��د املحور(±امل�سافة ×املي ��ل اجلانبي )�أم ��ا املنا�سيب
لباقي النقاط فت�أخذ من�سوب خط الإن�شاء عند نقطة املحور وتكون
الإ�شارة:
•(� )+إذا كان امليل للأعلى.
•(�)-إذا كان امليل للأ�سفل.

امل�صـ ـ ـ ــادر واملراج ـ ـ ـ ــع:
� -1أ�صول يف امل�ساحة للدكتور املهند�س يو�سف �صيام.
 -2هند�سة الطرق(ترجمة للطبعه الثالثة الإجنليزية) للدكتور املهند�س
كالرك�س �أوجل�سبي.
 -3الب�سيط يف ت�صميم و�إن�شاء الطرق للدكتور املهند�س روحي
ال�رشيف.

جملة املقيا�س  -العدد  22اب 2014-
www.rjgc.gov.jo

31

دور ا ل��ع��رب وا مل�����س��ل��م�ين يف ت��ق��دم ا ل��ع��ل��وم
�إعداد :حممود ح�سني امللكاوي
اجلغرافية واخلرائط
لق ��د كان للح�ضارة العربية الإ�سالمية دورها وم�ساهمته ��ا يف خدمة احل�ضارة الإن�سانية وتطور العلوم ،و�إن حاول
البع� ��ض الإنتقا� ��ص من قدر هذه احل�ضارة لأ�سباب مل تعد خافية على �أح ��د ،وقد ي�س�أل �أحدهم عن ميزة تراث الأقدميني
كالع ��رب وم ��ن قبلهم الإغريق وجدوى العناية والإهتمام بهذا الرتاث يف ظل حتوالت الع�رص وما ن�شهده اليوم من تقدم
مذه ��ل يف �شت ��ى املجاالت ،وتكمن الإجابة يف �أن ما خلف ��ه الأقدمون ومنجزاتهم املتتابعة هي التي �أو�صلت ومهدت لبلوغ
ما و�صل �إليه الإن�سان يف ع�رصنا احلا�رض ،فالفكر الب�رشي يجب �أن ينظر �إليه ككائن ينمو ويتطور.
وم ��ن اخلط� ��أ �أن ننج ��ر �إىل مقول ��ة ان الع ��رب كان ��وا جمرد
ناقلني – كما ذكر بع�ض امل�ؤرخني -بل �أنهم نقحوا و�أ�ضافوا مما
ي ��دل على الفه ��م واالبتكار .ول�ست هنا ب�صدد ��س�رد املجاالت التي
ب ��رع فيها علماء احل�ض ��ارة العربية الإ�سالمي ��ة  ،ولكن �إ�ستعر�ض
هن ��ا جانبا �إب ��دع فيه علماء احل�ضارة العربي ��ة الإ�سالمية املعنيون
وهو (تطور العلوم اجلغرافية و�صناعة اخلرائط).
لق ��د �ساهم الع ��رب امل�سلمون طوال الق ��رون الو�سطى ب�شكل
فع ��ال يف تطوير �صناعة اخلرائط والعلوم اجلغرافية ،و�ساعدهم يف
ذل ��ك �إمتداد رقعة الدولة الإ�سالمي ��ة التي �شملت �أرجاء وا�سعة من
املعمورة ،وعوامل اخرى �سن�أتي على ذكرها� ،إذ �أن العرب امل�سلمني
بحك ��م فتوحاته ��م ولعوامل تت�صل بالتجارة وطل ��ب العلم واحلج،
وجه ��وا الكثري من عنايته ��م للإت�صال بالعامل اخلارج ��ي ،و�أثبتوا
�أنه ��م مرنون قابل ��ون مل�سايرة احل�ض ��ارات املختلف ��ة وللإ�ستفادة
منه ��ا ،فو�ضعوا م�ؤلف ��ات قيمة و�أبدعوا فيه ��ا ودعموها باخلرائط
والأ�شكال وربطوا اجلغرافيا بالفلك وظهر فيهم جغرافيون زادوا
يف ث ��روة الب�رش العلمية ومنهم ياقوت الذي ما زال معجمه معتمد ًا
عن ��د الباحثني ومرجع ��ا لهم ،والإدري�سي ال ��ذي كان حلقة الو�صل
بني جغرافية الإ�سالم وجغرافية الإفرجن.
وق ��د يك ��ون م ��ن املفي ��د �أن ن�ستعر� ��ض �رسيع ��ا تط ��ور �إنتاج
اخلرائ ��ط لدى الأمم القدمية ولنب ��د�أ من العهد البابلي :حيث ت�شري
امل�ص ��ادر التاريخية�إىل �إعتب ��ار البابليني �أول م ��ن و�ضع �أ�س�س فن
�صن ��ع اخلرائ ��ط� ،إذ قام �س ��كان الع ��راق القدامى بتمثي ��ل ظواهر
ومع ��امل �سطح الأر�ض الطبوغرافية على �ألواح م�ستوية من الطني،
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و�إ�ستخدموا الرموز الإ�صطالحية ،و�أهتموا بخرائط تنظيم الري
وتثبيت ملكيات احلقول الزراعية والقرى ،فقد وجدت �إحدى هذه
اخلرائ ��ط التي يزيد عمرها عن � 3500سنة منقو�شة على لوح من
الطني وهي الآن حمفوظة يف متحف جامعة بن�سلفانيا الأمريكية،
وللبابليني درا�سات يف ر�صد النجوم والكواكب ،و�إنتقلت فكرتهم
ع ��ن الع ��امل الذي مثلوه على �شكل قر� ��ص م�ستدير حتيط به املياه
�إىل الإغري ��ق ثم الرومان وظل هذا الإعتقاد �سائدا حتى الع�صور
الو�سطى.
�أم ��ا اخلرائط امل�رصية القدمية فق ��د كان الإهتمام من�صبا
بالدرجة الأوىل على بيان مواقع املناجم واملعادن والطرق امل�ؤدية
�إليه ��ا وخا�ص ��ة الذهب ،وقد يكون ال�سب ��ب يف قلة ما عرث عليه من
خرائط م�رصية قدمية يعود �إىل �أن تلك اخلرائط كانت تر�سم على
ورق ال�ب�ردى الذي يتلف ب�رسعة بخالف الفخار الذي �إ�ستخدمه
البابليون.
والبد �أن �إهتمامات الآ�شوريني احلربية والفنيقيني يف �أعمالهم
التجارية ورحالتهم البحرية الوا�سعة �إعتمدوا على خرائط ،و�أن
مل يع�ث�ر على �أي منه ��ا لأ�سباب قد تعود ل�رسيتها وبالتايل حفظها
يف �أماك ��ن بعيدة عن متن ��اول اليد� .أما يف �أق�صى ال�رشق /ال�صني
فقد ن�ش�أت هناك ح�ضارة زراعية قدمية عا�رصت تلك احل�ضارات
القدمي ��ة يف كل م ��ن وادي النيل والرافدين ،ومع ذلك مل تت�أثر بها
يف ب ��ادىء الأمر لبعد امل�ساف ��ة و�صعوبة املوا�صالت  ،وقد ظهرت
يف اخلرائ ��ط ال�صينية القدمية ملكيات الأرا�ضي الزراعية وتنظيم
املي ��اه وتوزيعها وح ��دود الدولة ،ومل يعرث عل ��ى ن�سخ �أ�صلية من

تل ��ك اخلرائط  ،بل وج ��د و�صفا لها يف كتب امل�ؤرخ�ي�ن ال�صينيني � ،إهتم بها الرومان تلك اخلرائط التخطيطية �أو البيانية للطرق التي
وبع ��د �أن �أ�صبح الإت�صال �سهال بني ال��ش�رق والغرب ظهر الت�أثري تتف ��رع من عا�صمتهم روما مبين� � ّا عليها امل�سافات كما هو احلال يف
الوا�ض ��ح للكارتوغرافيا(عل ��م ر�س ��م اخلرائ ��ط ) العربي ��ة عل ��ى لوحة ( بوتنجر ) يف القرن الثالث امليالدي.
الكارتوغرافيا ال�صينية.
وق ��د �إ�ستم ��ر تدهور �صناع ��ة اخلرائط يف الع�ص ��ور الو�سطى
�أم ��ا خرائ ��ط الإغري ��ق ( اليون ��ان القدماء) فقد متي ��زت ب�أنها ف�أ�صب ��ح الإن�س ��ان الأوروبي خاللها ي�صور الع ��امل كما متليه عليه
كانت فيها املحاوالت الأوىل لر�سم اخلرائط على �أ�س�س علمية دقيقة عقيدته الدينية فجعل العامل على �شكل قر�ص حماطا باملياه من كل
معتمدي ��ن فيها على القيا�سات الفلكية والريا�ضية يف و�ضع خطوط جانب ومركزه مدينة القد�س وال�صليب ور�أ�س القر�ص متثله اجلنة
الطول ودوائ ��ر العر�ض وحتديد املواقع اجلغرافي ��ة بالن�سبة لها ،الواقعة يف �أق�صى ال�رشق.
وكان الفيل�س ��وف وعامل الريا�ضيات الإغريقي فيثاغور�س �أول من
ن ��ادى بكروية الأر� ��ض على �أ�سا� ��س فل�سفي ،ورغم ذل ��ك �إ�ستمرت دور ا ل���ع���رب ا مل�����س��ل��م�ين يف ت���ق���دم ال���ع���ل���وم اجل��غ��را ف��ي��ة
خرائ ��ط الإغري ��ق بالظه ��ور عل ��ى �ش ��كل قر� ��ص دائ ��ري حتيط به و�صناعة اخلرائط :
البح ��ار من كل جانب مت�أثرين بفك ��رة البابليني والكلدانيني والتي
لق ��د كان ع ��رب اجلاهلي ��ة يتجول ��ون يف بوادي وقف ��اري �شبه
ورثه ��ا عنهم الع ��رب فيما بعد .ومن �أهم ما �أنتج ��ه الإغريق يف هذا اجلزي ��رة العربي ��ة وي�سافرون �إىل ال�شام �صيف ��ا و�إىل اليمن �شتاء،
املج ��ال خريطة العامل املعروف �آن ��ذاك م�ؤلفة من  26قطعة ر�سمها وكان ��وا يهتدون بال�شم�س والقمر والنج ��وم يف ترحالهم ،وراقبوا
بطليمو� ��س الإ�سكندري ال ��ذي ولد ون�ش� ��أ يف الإ�سكندرية مب�رص يف طلوع ومغيب جنوم معين ��ة و�إ�ستطاعوا بوا�سطتها حتديد ف�صول
القرن الثاين امليالدي.
ال�سن ��ة الزراعي ��ة� ،إال �أن بزوغ نور الإ�س�ل�ام و�إت�ساع رقعة الدولة
الإ�سالمي ��ة �أدى �إىل ظه ��ور عوام ��ل دفع ��ت الع ��رب وامل�سلم�ي�ن �إىل
ويف العهد الروماين ورغم تو�سعهم و�إن�شاء �إمرباطوريتهم التي الإهتمام بدرا�سة الظواهر اجلغرافية والإ�سهاب يف و�صفها ور�سم
�شمل ��ت حو�ض البح ��ر الأبي�ض املتو�سط �إال �أنه ��م �أهملوا النواحي خرائط لها ومن هذه العوامل:
العلمي ��ة للخرائط وخطوط الطول والعر� ��ض ،ومن اخلرائط التي
�أوال :النظ ��ام الإداري اجلدي ��د يف جم ��ع ال�رضائب واخلراج،
الأم ��ر ال ��ذي يتطل ��ب معرف ��ة املعلوم ��ات الدقيق ��ة ع ��ن احلي ��ازات
واملحا�صي ��ل الزراعي ��ة وال�صناعية والتجمع ��ات ال�سكانية وتقدير
اخلراج وال�رضائب النقدية والعينية.
ثاني ��ا :فتح الطرق وحمط ��ات الربيد و��ض�رورة �إيجاد بيانات
و�صفية وافية لها وحتديد امل�سافات وظروف ال�سفر.
ثالثا :زيادة ن�شاط احلركة التجارية بر ّا وبحر ّا نتيجة لإت�ساع
رقعة الدولة و�إنت�شار الأم ��ن ،ومل تقت�رصهذه التجارة على �أرجاء
الب�ل�اد الإ�سالمي ��ة فح�سب ،بل �شملت كذلك الع ��امل املعروف �آنذاك
(�آ�سيا،اوروبا وافريقيا).
رابعا :كان للعامل الديني �أثره يف زيادة حركة الأ�سفار خا�صة
احلج كفري�ضة على كل م�سلم ي�أتي من كل فج عميق ودعوة الإ�سالم
للتفك ��ر يف الكون ويف خملوقات اهلل ،وكذلك حتديد مواقيت ال�صالة
وبداي ��ة ال�صيام ونهايت ��ه و�رضورة حتديد �إجت ��اه القبلة وخطوط
الطول والعر�ض.

جملة املقيا�س  -العدد  22اب 2014-
www.rjgc.gov.jo

33

خام�سا :طلب العلم الذي ح�ض عليه اال�سالم � ،إذ ترك الكثريون
�أوطانه ��م ورحل ��وا �إىل بالد �أخ ��رى طلبا للعل ��م واملعرفةوالتفقه يف
الدين.
�ساد�س ��ا :لقد كان لإهتمام كثريم ��ن اخللفاء امل�سلمني �أثر بالغ
لتن�شيط حركة البحث والرتجمة و�إزدهار العلوم ومنها اجلغرافية
ور�س ��م اخلرائ ��ط عل ��ى �أ�س� ��س علمي ��ة ،ه ��ذا بالإ�ضاف ��ة �إىل توف ��ر
الإمكانات والظروف املالئمة على م�ستوى احلكومات والأفراد.
لق ��د كان الع ��رب يطلق ��ون على اخلريطة �إ�س ��م ( ال�صورة �أو
امل�ص ��ور اجلغرايف ) �أو ل ��وح الر�سم ،وجاءت كلمة خريطة مت�أخرة
وه ��ي �إ�شتق ��اق من �أ�ص ��ل �إغريقي .وميك ��ن الق ��ول �أن �أول خريطة
عرفت عند العرب تلك التي �أمر احلجاج بن يو�سف الثقفي عام 89
هجري ��ة القائد قتيبة ب ��ن م�سلم الباهلي �أن ير�سل ل ��ه بها كم�صور
�أو خريط ��ة للمنطق ��ة التي ط ��ال ح�صارها خ�ل�ال فتوحاته لبالد ما
وراء النه ��ر � .أما املحاوالت الأوىل اجل ��ادة فكانت يف بداية الع�رص
العبا�سي عندما بد�أ الإهتمام يزداد ب�صناعة اخلرائط الدقيقة ن�سبيا
ومتثل �سط ��ح املعمورة وتت�ضم ��ن الظواهر اجلغرافي ��ة مبواقعها
احلقيقي ��ة تبع ًا خلط طول وعر�ض كل مكان ،وعمل جداول ملختلف
املواقع يف العامل �آنذاك وكان يطلق على هذه اجلداول (الزيجات)
وكان اخلوارزم ��ي من �أ�شهر املهتمني بو�ضعها ،و�صنعت ب�أمر من
اخلليف ��ة امل�أمون جداول �سمي ��ت بالزيج امل�أم ��وين مدعمة بعمليات
ر�ص ��د فلك ��ي �أجري ��ت يف كل من بغ ��داد ودم�ش ��ق  ،ومت قيا�س طول
الدرج ��ة الواح ��دة م ��ن درج ��ات العر� ��ض فكان ��ت تق ��ل كيل ��و مرتا
واح ��دا فق ��ط عن تلك الت ��ي �أجريت يف القرن التا�س ��ع ع�رش وقا�س
الفلكي ��ون كذلك درجة عر�ض حمل ��ة باب الطاق يف بغداد فكانت 33
درج ��ة و 20دقيق ��ة �شماال وه ��ي مطابقة للحقيق ��ة والواقع .وت�أثر
اجلغرافي ��ون العرب باليون ��ان والهند يف �إعتماد خط طول �أ�سا�سي
(�صف ��ر ) ،فت ��ارة �إعتربوا خط ال�صفر مي ��ر ب�أق�صى �سواحل غرب
�إفريقيا وتارة�أخرى �إعتربوا خط ال�صفر هو املار بجزيرة النكا �أو
�رسنديب وهي ما يعرف ب�سيالن �أو �سرييالنكا حاليا التي �إعتقدوا
�أنه ��ا تقع على خط الإ�ستواء وكانت النقطة التي يتقاطع فيها خط
ط ��ول �صفر م ��ع خط الإ�ستواء يطل ��ق عليها الع ��رب (قبة الأر�ض)
وتقع على �أبعاد مت�ساوية غربا و�رشقا �شم ً
اال وجنوب ًا.

ويالحظ �أن اخلرائط العربية ر�سمت ب�شكل خمالف للخرائط
احلديث ��ة من حي ��ث �إجتاه ال�شم ��ال الذي و�ضع ��وه �أ�سفل اخلريطة
واجلن ��وب يف �أعاله ��ا ،ورمب ��ا كان ال�سب ��ب يع ��ود لأهمي ��ة اجلنوب
عندهم ب�إعتباره القبلة ،يف حني يكون ال�رشق ي�سار ًا والغرب ميين ًا،
وكانت مك ��ة املكرمة مركز خريطة العامل الت ��ي كانت تر�سم ب�شكل
م�ستدير.
�إن �إ�ستن ��اد اخلرائ ��ط العربية �إىل قواع ��د ح�سابية وريا�ضية
دقيق ��ة كان ��ت اخلط ��وة الأوىل واملهم ��ة يف تاري ��خ �إنت ��اج و�صناع ��ة
اخلرائ ��ط � ،أم ��ا اخلط ��وة الثانية فتمثل ��ت يف (�أطل� ��س الإ�سالم) يف
الق ��رن الراب ��ع الهجري ال ��ذي ت�ضمن و�صفا مف�ص�ل�ا لبالد العامل
الإ�سالم ��ي �آن ��ذاك يف خرائ ��ط م�ستقل ��ة الواح ��دة عن االخ ��رى بلغ
عددها  21لوحة وميكن ربطها معا لتكوين خريطة عامة ،و�صورت
فيه ��ا الظواه ��ر اجلغرافية م ��ن جتمعات �سكني ��ة ومراكز ح�رضية
و�سواحل وانهار وغريها ت�صويرا هند�سيا ،ومن ا�شهر جغرافيي
الع ��رب امل�سلم�ي�ن الذي ��ن �ساهمو يف �صنع ه ��ذا الأطل� ��س :البلخي،
الأ�صطخري ،املقد�سي و�إبن حوقل.
وطاف الأ�صطخري البالد الإ�سالمية ودون اخبار رحالته يف
كتاب ��ه املعروف ( امل�سال ��ك واملمالك ) حيث ق�سم البالد اىل ع�رشين
اقليم ��ا ،وكل اقليم �شمل منطقة جغرافي ��ة وا�سعة ،وكذلك الرحالة
اجلغ ��رايف املقد�سي الذي دون اخبار م�شاهداته ورحالته عام 375
هجري ��ة يف كتابه املع ��روف (اح�سن التقا�سي ��م يف معرفة الأقاليم)،
ونب ��غ يف �أوائل القرن اخلام�س الهج ��ري العامل الفلكي والريا�ضي
امل�سل ��م «الب�ي�روين» م ��ن خ ��وارزم ال ��ذي ال ��ف ع ��دة كت ��ب باللغ ��ة
العربية وو�ض ��ع جدوال كامال خلطوط طول وعر�ض معظم املواقع
اجلغرافية وخريطة كبرية لن�صف الكرة الأر�ضية يظهر فيها مدى
�إهتمامه بو�صف كل م ��ا هو على �سطح الأر�ض وبجغرافية البحار
والطرق التي تربط املمالك بع�ضها ببع�ض ،وهذا ما �أكده الرحالة
ماركوبول ��و الإيطايل الذي �أقر �أنه �إعتمد يف رحالته البحرية �رشقا
على خرائط ور�سومات بحرية ملالحني عرب.

وميكن �إعتبار خريطة الإدري�سي املولود يف �سبتة مبراك�ش عام
493هجرية والذي طاف الأندل�س و�شمال �إفريقيا و�آ�سيا ال�صغرى
و�سواحل فرن�سا و�إجنلرتا ونزل يف �صقلية عند ملكها روجر الثاين
و�أه ��م �أث ��ر جغرايف من ع��ص�ر امل�أمون ما �سم ��ي بال�صورة �أو ال ��ذي �إهت ��م به وقربه �إليه ل�سع ��ة علمه ،و�ألف كتاب ��ا يف اجلغرافيا
اخلريط ��ة امل�أمونية التي مل يعرث على �أ�صل لها بل عرث على و�صف �سم ��اه ( نزهة امل�شتاق يف �إخرتاق الآف ��اق )� ،أحتوى على جمموعة
لها يف كتب املعا�رصين و�أ�ستخدمت فيها الأ�صباغ والألوان لتمثيل م ��ن اخلرائ ��ط بلغ عدده ��ا �سبعون خريط ��ة ،ويف مقدمته ��ا خريطة
خمتلف الظواهر.
م�ستدي ��رة للع ��امل متت ��از بدقة الر�س ��م ،كما ت�ضمن الكت ��اب و�صفا
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لأح ��وال البالد وبقاعها وبحارها وجباله ��ا و�أنهارها ومزروعاتها
وغالته ��ا وعمرانها وال�صناعات والتج ��ارة والب�ضائع التي جتلب
اليها وحتمل منها ،و�أحوال �أهلها وطباعهم ولغاتهم ومالب�سهم.
وكان ذلك عام  548هجرية املوافق لعام  1154ميالدية .وقد
ج ��اء يف دائ ��رة املع ��ارف الفرن�سية ( �أن كت ��اب الإدري�سي هو �أوفى
كتاب جغرايف تركه لنا العرب و�أن ما يحتويه من حتديد للم�سافات
والو�صف الدقيق يجعله �أعظم وثيقة جغرافية يف القرون الو�سطى)

اخلرائط يف الع�صر احلديث:

	• �ساع ��دت الك�ش ��وف اجلغرافي ��ة الوا�سع ��ة يف القرن�ي�ن
اخلام� ��س ع��ش�ر وال�ساد� ��س ع��ش�ر امليالدي�ي�ن ،و�إخرتاع
الطباع ��ة �إ�ضاف ��ة �إىل حرك ��ة الرتجمة الوا�سع ��ة للرتاثني
الإ�سالم ��ي والإغريقي على م�ضاعف ��ة الإهتمام باخلرائط
وحماولة ر�سمها بطرق خالية من الأخطاء لتفي بالغر�ض
الذي �صنعت من �أجله.
	•و�إ�ستف ��اد منه ��ا املالح ��ون ب�ش ��كل كب�ي�ر ج ��د ًا �ساه ��م يف
و�صولهم �إىل املناطق والأماكن املطلوبة بكل ي�رس وجناح
وم ��ن امللف ��ت للنظ ��ر �أن اخلرائ ��ط يف الق ��رن الثامن ع�رش
امليالدي جعل من فرن�سا رائدة يف هذا املجال ،بعد �أن ظل
الإيطاليون رواد ًا لها ردح ًا من الزمن.
	• لق ��د ت�سي ��دت فرن�سا ه ��ذه املدار� ��س الأوروبي ��ة يف جمال
�صنع اخلرائط بعد �أن مثلت على جميع خرائطها خطوط
الطول ودوائ ��ر العر�ض ب�شكل دقيق جد ًا ويعد هذا الأمر
�سبق� � ًا علمي ًا ،ثم تواىل تطور اخلرائ ��ط اجلغرافية التقني
�شيئ� � ًا ف�شيئ� � ًا حتى و�صل ��ت خرائط الق ��رن الع�رشين �إىل
مكان ��ة غ�ي�ر م�سبوق ��ة بف�ضل ما هي� ��أ اهلل �سبحان ��ه وتعاىل
للإن�سان من و�سائل تقنية متطورة جعلته ي�ستخدم �أحدث
الو�سائل و�أف�ضل الأجهزة املتطورة يف ذلك.

اقدم خريطة لالر�ض كما ت�صورها البابليون

خريطة قدمية ملدينة نفر (نيبور) ال�سومرية

خريطة ملنجم م�صري قدمي

واليوم �أ�صبحنا نرى العامل من خالل �صور الأقمار ال�صناعية
ذات الدقة املتناهية يف ت�صوير الكرة الأر�ضية وتو�ضيح �أهم املعامل
الطبيعي ��ة والب�رشي ��ة عليها ،م�صداق� � ًا لقول احلق تب ��ارك وتعاىل:
(وما �أوتيتم من العلم �إال قلي ًال ).
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�أ�سئلة و �أجوبة متعلقة باخلرائط
�إعداد :حممود ح�سني امللكاوي

ما هو الوقت امل�ستغرق لإنتاج اخلريطة؟

قد ي�ت�راوح الوق ��ت امل�ستغرق لإنت ��اج خريطة «ما»
م ��ن �أ�سابيع قليلة �إىل عدة �أ�شهر يف بع�ض الأحيان وذلك
�إعتم ��اد ًا عل ��ى مدى تعقي ��د ه ��ذه املهمة ون ��وع الأجهزة
والربام ��ج امل�ستخدم ��ة وطبيع ��ة وكثاف ��ة املعلوم ��ات
وحجمها و عدد الأ�شخا�ص الذين يعملون على �إنتاجها.
حت ��وي اخلرائ ��ط الطبوغرافي ��ة كم� � ًا هائ�ل ً�ا م ��ن
التفا�صي ��ل املتعلق ��ة باملع ��امل الطبيعي ��ة وال�صناعي ��ة
املوج ��ودة عل ��ى �سط ��ح الأر� ��ض ،وع�ل�اوة عل ��ى املع ��امل
امل�ألوف ��ة مث ��ل الط ��رق واملب ��اين والأ�سم ��اء اجلغرافي ��ة
وخطـوط ال�ساحل ،تظهر اخلرائط كذلك �أنواع النباتات
ومواد �سط ��ح الأر�ض (رمال ،ح�ص ��ى� ،سبخة ،روا�سب
�إنت�شار ال ��وادي� ،صخ ��ور) واملعامل املرتفع ��ة (الأبراج
الكهربائي ��ة� ،أبراج الإت�صاالت ،املباين العالية) ومعامل
ت�ضاري�س الإرتفاعات (نقاط الإرتفاعات ،تظليل التالل،
خطوط الكنتور).
يتع�ي�ن جم ��ع و�إظه ��ار ه ��ذه املعلوم ��ات وحتدي ��د
مواقعه ��ا املنا�سبة بدقة تتوافق مع املوا�صفات املطلوبة
ومراجعتها بت�أين للت�أكد من �صحتها من جميع اجلوانب
وه ��و الأمر ال ��ذي ي�ستغرق وقت ًا طوي�ل ً�ا ويتطلب مهارة
و�ص�ب�ر ،وميكن فقط طباع ��ة اخلارطة عن ��د �إكتمال هذه
املهام.
تقليدي ��ا تبد�أ عملي ��ة �إنتاج اخلريط ��ة ب�إلتقاط �صور
جوي ��ة ر�أ�سي ��ة ب�إ�ستخ ��دام �آل ��ة ت�صوي ��ر م�ساحي ��ة ذات
ت�صميم خا�ص حتتوي على عد�سة م�صنوعة بدقة متناهية
ومثبته يف �أ�سفل الطائرة» واجلدير ذكره �أنه �أ�صبح الأن
متاح ��ا احل�صول على �صور ف�ضائي ��ة بدقة عالية تتوفر
فيها خا�صية البعد الثالثي( النموذج العددي لالر�ض/
ال�سترييو) وبالتايل �إمكانية �إ�ستخدامها متاما كال�صور
اجلوية وعم ��ل اخلرائط الطبوغرافية مب ��ا فيها خطوط
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الكنت ��ور .يربط امل�ساح ��ون امليدانيون ال�ص ��ور اجلوية
بالأر� ��ض ع ��ن طريق �إن�ش ��اء جمموعة من نق ��اط التحكم
الأر�ض ��ي (نق ��اط االح ��كام) يف ح�ي�ن يق ��وم امل�ساح ��ون
اجلويون مبهم ��ة �إجتذاب املعلوم ��ات املطلوبة للخرائط
م ��ن هذه ال�ص ��ور اجلوي ��ة املتحكم به ��ا .وهنالك ظاهرة
م�ألوف ��ة ذات �صل ��ة بال�ص ��ور اجلوي ��ة تتمث ��ل يف �أن قمم
الهياكل املرتفعة واملعامل العالية متتد بعيد ًا عن قواعدها
 ،ومن الوا�ضح �أن هذا الأمر ال ي�صب يف �صالح القيا�سات
الدقيق ��ة نظ ��ر ًا ل��ض�رورة �أن تتطابق قم ��م وقواعد هذه
املع ��امل ،ي�ستخدم امل�ساح ��ون اجلويون �أجه ��زة خا�صة
تعط ��ي مناظ ��ر ر�أ�سية �صحيح ��ة ثالثية الأبع ��اد ت�صحح
الأط ��راف واملي�ل�ان يف ال�ص ��ور و�إزاحة ه ��ذه املعامل �إىل
مواقعه ��ا ال�صحيحة بح�س ��ب �إرتفاعها ،مترر املعلومات
الت ��ي جمعها امل�ساحون اجلوي ��ون �إىل ر�سامي اخلرائط
الذي ��ن ير�سمـون ويعطـون رموز ًا لهذه املعلومات ح�سب
املوا�صفات املطلوبة �إذ من الطبيعي �أن يكون لكل مقيا�س
ر�س ��م �إ�صطالحات خا�صة به ،بينم ��ا يقوم �إخت�صا�صيو
الت�صوير اخلرائط ��ي واملونتاج والطباعة ب�إنتاج ن�سخة
جتريبي ��ة له ��ذه اخلارط ��ة ملراجعتها من حي ��ث �إكتمالها
وم ��دى دقتها وقيمته ��ا وذلك قبل الب ��دء بطباعتها �آالف
الن�سخ وه ��ذا يتطلب م�شاركة من امل�ساحني امليدانيني يف
التحقق من �أن اخلارطة تعك�س بدقة البيانات على الأر�ض
و�إ�ضافة �أية تغيريات تكون قد طر�أت منذ �إلتقاط ال�صور
اجلوية� ،إ�ضافة �إىل مرور هذه الن�سخة التجريبية �ضمن
مراحل عدة لتدقيقها على يد املتخ�ص�صني.
يقوم ر�سامو اخلرائط ب�إجراء الت�صحيحات و�إ�ضافة
�أية معلومات حديثة قبل مترير اخلارطة �إىل فنيي �إعداد
ال�صفائ ��ح (الزن ��كات) ليقوم ��وا م ��ن جانبه ��م بتهيئ ��ة
�صفائح الطبع و�إر�سالها �إىل موظفي الطبع للقيام بطبع
خمزون اخلرائ ��ط النهائية ب�إ�ستخ ��دام الو�سائل الفنية
لطباعة الأوف�سيت الليثوغرافية ،علما �أن تقدما هائال قد

ح�ص ��ل على طرق �إنتاج وطباع ��ة اخلرائط� ،إذ �أ�صبحت
طباعة اخلريطة والتحكم ب�ألوانها وموا�صفاتها بطريقة
رقمي ��ة بعي ��دا عن التجري ��ب والإجته ��اد ال�شخ�صي كما
كان يحدث �سابقا.
�إن حو�سب ��ة وامتت ��ة كث�ي�ر م ��ن العملي ��ات اليدوي ��ة
التقليدي ��ة �ساع ��دت كث�ي�ر ًا يف تقلي� ��ص الزم ��ن امل�ستغرق
لإنتاج اخلرائط  ،ومع ذلك تبقى هنالك عمليات ت�ستهلك
كث�ي�ر ًا من الوقت ال ميكن �أن يق ��وم بها �إال الإن�سان فقط
مثل حتدي ��د املعلومات املطلوب �إظهاره ��ا على اخلرائط
وجم ��ع ه ��ذه البيان ��ات م ��ن ال�ص ��ور اجلوي ��ة و�إج ��راء
املراجعة للت�أكد من �أن كل �شيء ي�سري ب�شكل �صحيح.

املعلومات م ��ن ال�صور اجلوية يف �صيغة بيانات رقميـة,
ي�ستخـدم ر�سامو اخلرائط �أحدث �أجهزة احلا�سب الآيل
مع برامج معقدة خا�صة بالكارتوغرايف ور�سم اخلرائط
لإعداد البيانات الرقمية لتتطابق مع موا�صفات الزبائن
و�إع ��داد مناظر ثالثي ��ة الأبع ��اد للأر�ض والقي ��ام مبهام
ن�رش اخلرائط لإنتاج ت�شكيلة وا�سعة من نواجت اخلرائط
الورقي ��ة والرقمي ��ة ,يق ��وم �إخت�صا�صي ��و �إ�ستن�س ��اخ
ال�ص ��ور بت�شغيل ما�سحة �ضوئي ��ة ذات نقاوة ومقايي�س
عالي ��ة جد ًا لإنتاج متثيل رقم ��ي للنواجت الورقية (ن�سخة
غري مطبوع ��ة) وكذلك ت�شغيل كاتب فيلم ��ي ينتج ن�سخ ًا
مطبوعة من بيانات رقمية.

تنت�رش حالي ًا الكثري من الأقمار الإ�صطناعية يف
وخال�ص ��ة القول �أن �إنتاج خارط ��ة ذات جودة عالية الف�ضاء  ،فهل هذا يجع��ل عملية �إنتاج اخلرائط
ال زال ��ت تعتم ��د كثري ًا عل ��ى التدريب وامله ��ارات وخربة �أكرث �رسعة و�سهولة ؟

الأ�شخا�ص املتخ�ص�صني.

هل ي�ستخدم احلا�سب الآيل يف �إنتاج اخلرائط؟

نعم :لقد �أ�صبحت عملية �إنتاج اخلرائط عملية رقمية
بالكامل وهو الأمر ال ��ذي يفر�ض على الأ�شخا�ص الذين
يعمل ��ون يف حرفة �إنتاج اخلرائط ه ��ذه الأيام �أن يكونوا
م�ستخدم�ي�ن �أكف ��اء لإجه ��زة احلا�س ��ب الآيل ,يج ��ب �أن
تك ��ون �أجهزة احلا�سب الآيل حديثة جد ًا من حيث الأداء
وال�سع ��ة وبراجمها عالية التخ�ص� ��ص والتعقيد على حد
�سواء ,ي�سجل امل�ساحون امليدانيون معلوماتهم مبا�رشة
م ��ن �أجه ��زة �إ�ستقبال نظ ��ام امل�ســح الف�ضائ ��ي و�أجهزة
امل�س ��ح الإلكرتونية يف �سج�ل�ات بيانات �آلي ��ة تقوم مقام
القلم والورق .
وي�ستخ ��دم امل�ساحون اجلوي ��ون الأجهزة التحليلية
والرقمي ��ة الت ��ي حت ��ل حم ��ل املع ��دات امليكانيكية جلمع

نع ��م :ان امكانية احل�صول على �صور ف�ضائية عالية
الدقة (� 40سم  )GeoEye1 /لالغرا�ض املدنية وبنظام
ال�ستريي ��و للح�ص ��ول على البع ��د الثالث ق ��د اتاح جماال
وا�سع ��ا لي�س فقط يف حتدي ��ث اخلرائط القدمية بل اي�ضا
النتاج خرائ ��ط طبوغرافية بخطوط كنتورية ومبقايي�س
ر�س ��م كب�ي�رة ( وان كان ��ت كلف ��ة البيان ��ات ق ��د تك ��ون
كب�ي�رة يف بداي ��ة االمر) ودقة جيومرتي ��ة جيدة و حتديد
التفا�صي ��ل الفعلي ��ة لأي معل ��م وبكف ��اءة عالي ��ة ،واملركز
اجلغرايف امللك ��ي االردين يقوم حالي ��ا با�ستخدام احدث
التقنيات اخلا�ص ��ة بال�صور الف�ضائية واجلوية الرقمية
يف انت ��اج خرائط ��ه وان�ش ��اء النظام الوطن ��ي للمعلومات
اجلغرافي ��ة الذي اخذه املركز عل ��ى عاتقه وحقق الكثري
يف ه ��ذا املج ��ال ،وهو ي�سع ��ى دوما الن تك ��ون املعلومات
االح�صائي ��ة الديناميكي ��ة املتغرية تتواك ��ب واملعلومات
اجلغرافي ��ة امل�ستنبطة م ��ن ال�صور اجلوي ��ة والف�ضائية
عل ��ى حد �سواء ,وقد يكون هذا التط ��ور الهائل ب�سهولة
انت ��اج اخلرائط وخا�صة الطبوغرافي ��ة منها با�ستخدام
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ال�ص ��ور الف�ضائي ��ة هو عل ��ى ح�س ��اب الت�صوير اجلوي
التقلي ��دي او حت ��ى الرقمي ،و يبذل العامل ��ون يف امل�سح
املي ��داين جهود ًا كبرية يف متابع ��ة التحقق من املعلومات
امل�أخوذة من �ص ��ور الأقمار الإ�صطناعية ،ومع ذلك فان
عملية �إنتاج اخلرائط القائمة على جودة ال�صور اجلوية
م ��ا ت ��زال ت�شكل م�ص ��در ًا مهم ًا لدق ��ة املعلوم ��ات لإنتاج
خرائط طبوغرافية ذات املقايي�س الكبرية.

الت ��ي ا�ستج ��دت على ار� ��ض الواقع خالل وم ��ا بعد هذه
املراحل.
ولذل ��ك ف�إنه من املحتم ��ل �أن يك ��ون م�ستخدم جهاز
امل�س ��ح الف�ضائ ��ي املحم ��ول يدوي ًا قد ق ��ام بتثبيت جهاز
�إ�ستقبال ��ه ب�ش ��كل خاط ��ئ ن�سبي� � ًا م ��ع اخلارط ��ة الت ��ي
ي�ستخدمها� ,إذ من املهم جد ًا �أن يتم و�ضع جهاز �إ�ستقبال
امل�سح الف�ضائي ب�شكل متطابق مع اخلارطة وخ�صو� ًصا
نظ ��ام الإحداثي ��ات ومراج ��ع الإ�سن ��اد التابعة ل ��ه التي
يجب �أن تك ��ون متماثلة  .اذ ان عددا كبريا من الطبعات
اخلا�صة باخلرائط مت �إنتاجها يف املركز اجلغرايف امللكي
الأردين وفق ًا لتكوير ومرجع �إ�سناد النظام اجليودي�سي
العامل ��ي  )WGS 84( 1984و�إ�ستخ ��دام �إ�سق ��اط نظ ��ام
مريكت�ي�ر امل�ستعر� ��ض العامل ��ي ( )UTMلإ�سقاط موقع
املعامل م ��ن ال�سطح املنحنى الثالثي الأبع ��اد للأر�ض �إىل
ال�سطح امل�ست ��وي الثنائي الأبعاد للخارط ��ة الورقية.وكذلك
�إ�ستخدام نظام مريكيتور امل�ستعر�ض االردين(.)JTM

عند مراجعة اخلارطة وفق ًا لنظام امل�سح الف�ضائي
اخلا�ص بامل�ستخدم قد يجد بع�ض الفروقات

وم ��ع ذلك  ،ق ��د يج ��د امل�ستخدمون خرائ ��ط للملكة
االردني ��ة الها�شمية ت�ستخ ��دم مراجع �إ�سن ��اد وم�ساقط
�أخرى مثل مرجع الإ�سناد الأوروبي )ED50( 1950
وم�سق ��ط الم�ب�رت املخروط ��ي ,و ميكن احل�ص ��ول على
تفا�صي ��ل كل خارط ��ة بعينه ��ا يف املعلوم ��ات الهام�شي ��ة
املوج ��ودة يف اخلارط ��ة والت ��ي يج ��ب �أن تدخ ��ل ب�ش ��كل
�صحيح يف جه ��از �إ�ستقبال امل�سح الف�ضائ ��ي �إذا ما �أريد
�ضم ��ان احل�صول على عالقة دقيقة ب�ي�ن جهاز �إ�ستقبال
امل�سح الف�ضائي واخلريطة.

وال يوج ��د هنال ��ك �أدن ��ى �ش ��ك م ��ن �أن �أجه ��زة
الإ�ست�شع ��ار عن بعد �أ�صبحت تلعب دور ًا كبري ًا يف عملية
�إنت ��اج اخلرائط ,على ان هذا االم ��ر ال يتعدي كونه احد
التطبيق ��ات املتع ��ددة لل�ص ��ور الف�ضائي ��ة فه ��ي عن��ص�ر
حي ��وي يف الدرا�س ��ات البيئية واجليولوجي ��ة والت�صحر
وا�ستخدام ��ات االرا�ضي والتل ��وث وا�ستك�شاف املوارد
الطبيعي ��ة وت�صنيف ��ات الرتبة والنب ��ات وحتديد االماكن
املثلى الن�شاء ال�سدود واملن�ش�آت الهامة وغريها.

م ��ن غري املحتم ��ل ،رغم �إمكاني ��ة ذل ��ك �إح�صائي ًا� ،أن
تك ��ون هنالك �أخطاء يف اخلارطة ميكن تق�صيها بوا�سطة
جه ��از �إ�ستقبال امل�سح الف�ضائ ��ي املحمول يدويا ,ال �أحد
يدع ��ي ب�أن اخلارطة تكون �صحيحة  ، %100ويف الواقع
�أنه ��ا ال ميك ��ن �أن تك ��ون كذلك ,وهنالك حق ��ا العديد من
اخلرائ ��ط حتتوي على بيان يتعل ��ق بدقة املعلومات التي
عل ��ى اخلارطة التي غالب� � ًا ما تكون على نح ��و �إح�صائي
ع ��ددي كالقـ ��ول مث�ل ً�ا �أن « %90مـ ��ن املع ��امل الت ��ي على
اخلارطة تقع يف ح ��دود � 10أمتار من موقعها احلقيقي»
 ،وه ��ذا بالطب ��ع يدل �ضمن ًا على �أن م ��ا جملته  % 10من
املع ��امل ميك ��ن �أن تقع خارج هذا الإط ��ار ,هناك تغيريات
ق ��د حدثت عل ��ى تفا�صي ��ل اخلارطة منذ طباع ��ة وتوزيع
اخلارط ��ة لأول مرة ،ومن نافلة القول ان اخلريطة وهي
يف مراح ��ل طباعتها النهائية لن تت�ضم ��ن تلك املعلومات
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�إذا مل يك ��ن بح ��وزة امل�ستخدمني معلوم ��ات حمددة
ع ��ن مرج ��ع �إ�سناد النظ ��ام اجليودي ��زي العامل ��ي  84يف
جه ��از �إ�ستقبال الأقمار الإ�صطناعي ��ة اخلا�ص بهم ف�إنه
ميك ��ن �إ�ستخدام النظام اجليودي ��زي العاملي� ،أو النظام
اجليودي ��زي العامل ��ي )WGS 72( 84م ��ع ع ��دم فقدان
الدقة لكافة املواقع املعنية.

علم امل�ساحة

�إعداد :لبنى �شوقي

ه ��و علم يبحث يف الط ��رق املنا�سبة لتمثيل �سط ��ح الأر�ض على
خرائ ��ط ,ه ��ذا التمثي ��ل �أو الت�شاب ��ه ي�شمل بيان جمي ��ع املحتويات
القائم ��ة واملوجودة على �سطح الأر� ��ض� ،سواء �أكانت طبيعية :مثل
اله�ض ��اب واجلب ��ال وال�صح ��اري والأنه ��ار والبح ��ار واملحيطات،
�أو كان ��ت �صناعية:مث ��ل امل�ص ��ارف والقناط ��ر وال�س ��دود والط ��رق
وخطوط ال�سكك احلديدية واملن�ش�آت واملباين واملدن وحدود الدول
ال�سيا�سية ،وكذلك حدود امللكيات اخلا�صة والعامة.

امل�ساحية (�أنظمة مرجعي ��ة للخرائط) ,مع تطوير نظام التمو�ضع
العامل ��ي يفرت�ض �أنه قد خلق نظام عاملي موحد ،وهو نظام امل�ساحة
العامل ��ي  1984يف الياب�سة �أو البحر قد تت�سبب املعطيات التي عادة
م ��ا ت�ستن ��د على �أنظم ��ة �سابقة من نظ ��ام مرجعي خط� ��أ ،بخط�أ من
ع ��دة مئات من الأمت ��ار ،عندما يكون جم�سم قط ��ع ناق�ص مرجعي
للمعطي ��ات لي�س هو نف�سه يف اخلريطة ,لذلك ينبغي لتقدمي معطيات
أي�ضا تقدمي نظامه ��ا املرجعي ,ميكن تعديل االحداثيات
م�ضبوط ��ة � ً
مب�ساع ��دة برام ��ج حتويل من نظ ��ام لآخر ،ويج ��ب �أن ت�شمل هكذا
برامج املعايري التي حتدد بدقة االنحراف بني االنظمة املرجعية �أو
االنحراف عن نظام امل�ساحة العاملي .1984

كما يجب �أن يكون هذا التمثيل معربا �أي�ضا عن مقدار االرتفاع
واالنخفا� ��ض ع ��ن �سط ��ح الأر�ض بحي ��ث ميكن متييز قم ��م اجلبال
و�سفوحها ،واله�ضاب والوديان والأعماق والبحار ,ومن الواجب
جيوماتك� ��س :ه ��و اال�س ��م العلم ��ي ال ��ذي يطلق عل ��ى العلوم و
�أن تك ��ون اخلريطة �صورة �صادقة م�صغ� � ّرة للطبيعة التي متثلها،
التقني ��ات املتعلق ��ة بالبيان ��ات العمرانية بهيئته ��ا الرقمية مبا فيها
و�أن ت�ؤدي الغر�ض الذي عملت من �أجله تاما كامال.
امل�سوح ��ات العمراني ��ة و نظ ��م املعلوم ��ات املكاني ��ة �شام�ل ً�ا جم ��ع
�أغرا� ��ض امل�ساح ��ة :ومل ��ا كان ��ت الأغرا�ض الت ��ي تعمل م ��ن �أجلها املعلوم ��ات العمراني ��ة واملعاجل ��ة و التحلي ��ل والعر� ��ض و تكوي ��ن
اخلرائ ��ط كث�ي�رة ومتنوعة فق ��د �أ�صبح ��ت �أنواع اخلرائ ��ط كثرية اخلرائط و قيا�س و �إدارة البيانات العمرانية.
ومتعددة كذلك .فمنها مثال:
ويعد ه ��ذا التخ�ص�ص امتداد طبيعيا لتخ�ص�ص تخطيط املدن,
يحت ��وي التخ�ص� ��ص على تقني ��ات متنوع ��ة للتخ�ص�ص ��ات املرتبط
	•اخلرائط املالحية لل�سفن والطريان.
	•اخلرائ ��ط اجلغرافي ��ة للأمط ��ار واملن ��اخ والري ��اح والق ��ارات بالعم ��ران مثل التخطيط املكاين ,عمارة البيئة ,العمارة ,الهند�سة,
اجليولوجي ��ا ,تطوي ��ر الأرا�ض ��ي و املمتل ��كات ,التخطي ��ط البيئ ��ي
واملحيطات.
	•اخلرائ ��ط اجليولوجية لبيان طبيعة الق�رشة الأر�ضية وما بها وغريها..وبذل ��ك فه ��و �أ�سا�س ��ي ل ��كل العل ��وم املرتبط ��ة بالعمران
من معادن وخامات وطبقات ال�صخور والفوالق والطيات .و امل ��كان و الت ��ي تعتمد عل ��ى البيان ��ات العمرانية مث ��ل امل�ساحة و
اال�ست�شع ��ار ع ��ن بعد و اخلرائط اجلوية و نظ ��م املعلومات املكانية
	•اخلرائط الطبوغرافية لبيان االرتفاعات واالنخفا�ضات.
	•اخلرائ ��ط املدني ��ة للم�رشوع ��ات وامللكي ��ات واحل�رصالزراعي و نظم حتديد املواقع العاملي .GPS
وال�رضائب� ...إلخ.
ه ��ذه الأحرف الثالثة  GPSهي اخت�ص ��ار للكلمات (Global
 )Positioning Systemنظام حتديد املواقع العاملي.
خرائط (:)Mapping
ع� � ّدل امل�ساح ��ون يف القرن�ي�ن الثام ��ن ع��ش�ر والتا�س ��ع ع��ش�ر
وهو عب ��ارة عن نظام مالحي مكون من �شبك ��ة �أقمار �صناعية
الإنحراف ��ات الإقليمية الكبرية ل�شكل االر� ��ض بقطع ناق�ص مثايل،
م ��ن خ�ل�ال افرتا�ضه ��م قط ��ع ناق� ��ص م�ساح ��ي يثبت �ش ��كل �سطح ي�ص ��ل عدده ��ا �إىل  24قم ��ر ًا مثبت ��ة يف مدارات حمددة م ��ن الف�ضاء
الأر� ��ض املحل ��ي للأقالي ��م االر�ضية الت ��ي يراد م�سحه ��ا ,مل يطابق اخلارج ��ي من قبل وزارة الدفاع الأمريكية ,كان الهدف الأ�سا�سي
مرك ��ز القط ��ع الناق� ��ص املفرت�ض مرك ��ز الأر�ض ،فمح ��ور دوارنه من ه ��ذه ال�شبكة من الأقمار ال�صناعية هدف� � ًا ع�سكري ًا بحت ًا ،ولكن
ي ��وازى حمور االر�ض ونظام االحداثيات باملقابلة مع تلك القطوع يف ع ��ام 1980م �سمحت احلكومة الأمريكي ��ة ب�أن يكون هذا النظام
الناق�صة الأخرى من ��زاح ومنحني ،وبذلك ن�ش�أت ع�رشات الأنظمة متاح� � ًا لال�ستخدامات املدني ��ة ,ونظام ال� �ـ  GPSيعمل حتت جميع
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�أن ��واع الظ ��روف اجلوية ,ويف كل مكان يف الع ��امل  ،وعلى مدار 24
�ساعة يف اليوم  ،هذه الأقمار تدور يف مدارات حول الأر�ض ب�رسعة
تبل ��غ  7.000ميل يف ال�ساعة  ،وتعتمد عل ��ى الطاقة ال�شم�سية ,كما
�أنه ��ا م ��زودة ببطاري ��ات قابلة لل�شح ��ن من �أجل �ضم ��ان ا�ستمرار
عمله ��ا يف حال ��ة انع ��دام الطاق ��ة ال�شم�سي ��ة  ،ويوجد عل ��ى كل قمر
�صاروخ �صغري من �أجل �أن ي�سيرّ القمر يف طريقة ال�صحيح.

	•مكا�س ��ب كب�ي�رة يف االنتاجي ��ة من حي ��ث الوق ��ت واملعدات
والعمالة املطلوبة.
	•قيود �أقل على الت�شغيل مقارنة بالتقنيات التقليدية.
	•حتديد دقيق للخ�صائ� ��ص املادية التي ميكن ا�ستخدامها يف
اخلرائط والنماذج.
	•�إي�ص ��ال �أ��س�رع للمعلوم ��ات اجلغرافية التي يحت ��اج �إليها
�صن ��اع الق ��رار نتائج م�ساحية على م�ست ��وى ال�سنتيمرت يف
الوقت الفعلي.
ويدع ��م نظ ��ام التمو�ض ��ع العامل ��ي ر�س ��م اخلرائ ��ط وعم ��ل
النماذج الدقيقة للعامل املادي من اجلبال والأنهار �إىل ال�شوارع
واملب ��اين �إىل خطوط املرافق وغريه ��ا من املوارد .وميكن عر�ض
اخل�صائ�ص التي يتم قيا�سها با�ستخدام نظام التمو�ضع العاملي
على اخلرائط ويف نظم املعلومات اجلغرافية ( )GISالتي تقوم
بتخزين ومعاجلة وعر�ض البيانات ذات املرجعية اجلغرافية.

" �إن تكنولوجيا "نظام التمو�ضع العاملي" هي الأكرث فعالية
وات�ساق ��ا ب�ي�ن نظم الإ�سن ��اد القارية يف الأر� ��ض� ,إن التزايد الهائل
فى ا�ستعماالت النظ ��ام وكلفته االقت�صادية جعاله الأ�سلوب الفني
الأدق واملف�ض ��ل لعملي ��ات امل�س ��ح اجليودي�سية امل�ستدام ��ة يف قارة
افريقيا(".كل ��ود باوت��ش�ر ،الأمني العام ال�ساب ��ق للرابطة الدولية
للجيودي�سيا (.) )IAG

وت�ستخ ��دم احلكوم ��ات واملنظمات العلمي ��ة واجلهات التي
تقوم بالعمليات التجارية يف جميع �أنحاء العامل نظام التمو�ضع
العاملي وتكنولوجيا نظ ��م املعلومات اجلغرافية من �أجل تي�سري
اتخ ��اذ الق ��رارات يف الوق ��ت املنا�س ��ب واال�ستخ ��دام احلكي ��م
للم ��وارد ,وميك ��ن �أن ت�ستفي ��د �أي منظم ��ة �أو وكال ��ة حتتاج �إىل
معلومات دقيقة عن موقع �أ�صولها من الكفاءة والإنتاجية التي
يوفره ��ا نظام التمو�ضع العامل ��ي .وخالف ًا للتقني ��ات التقليدية،
ال تت�أث ��ر عملي ��ات امل�سح التي تت ��م با�ستخدام نظ ��ام التمو�ضع
العامل ��ي بقي ��ود مثل و�ضوح خط الر�ؤية ب�ي�ن حمطات امل�سح� ,إذ
ميك ��ن ن��ش�ر املحطات على م�ساف ��ات �أبعد من بع�ضه ��ا البع�ض،
وميك ��ن للمحط ��ات �أن تعمل يف �أي مكان تتوف ��ر فيه ر�ؤية جيدة
لل�سم ��اء ،بد ًال من �أن يقت�رص ذلك على قم ��م اجلبال البعيدة كما
كان مطلوب ًا من قبل.

يوف ��ر نظ ��ام التمو�ض ��ع العامل ��ي ،عندم ��ا ي�ستخدم ��ه املهنيون
امله ��رة ،بيانات عن امل�ساحة واخلرائط عل ��ى درجة عالية من الدقة
وتك ��ون عملي ��ات جم ��ع البيانات الت ��ي ت�ستند �إىل نظ ��ام التمو�ضع
العاملي �أ�رسع بكثري من تقنيات امل�ساحة ور�سم اخلرائط التقليدية
مما يقلل من كم املعدات والعمالة الالزمة� ،إذ ي�ستطيع م�ساح واحد
الآن �أن ينج ��ز يف ي ��وم واحد م ��ا كان يقوم فريق كام ��ل باجنازه يف
�أ�سابيع.

Garmin 276C

CS60

Street pilot
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ويكون نظام التمو�ضع العاملي مفيد ًا ب�شكل خا�ص يف م�سح
ال�سواح ��ل واملم ��رات املائي ��ة ،حيث يك ��ون هناك ع ��دد قليل من
النق ��اط املرجعي ��ة الأر�ضية� ,إذ جتمع �سفن امل�س ��ح بني �أو�ضاع
نظ ��ام التمو�ض ��ع العاملي وقيا�سات العم ��ق با�ستخدام ال�سونار
م ��ن �أج ��ل عم ��ل اخلرائ ��ط املالحية الت ��ي تنب ��ه البح ��ارة لتغري
�أعم ��اق املياه وللأخطار املوجودة حتت املاء ,ويعتمد �أي� ًضا بناة
اجل�س ��ور ومن�صات النفط البحرية على نظام التمو�ضع العاملي
للح�صول على م�سوحات هيدروغرافية دقيقة.

ي�ستطي ��ع امل�ساحون الأر�ضي ��ون ورا�سمو اخلرائط حمل نظم
التمو�ض ��ع العامل ��ي يف احلقائب التي تحُ مل عل ��ى الظهر �أو و�ضعها
عل ��ى املركبات لل�سم ��اح بعمليات جم ��ع �رسيعة ودقيق ��ة للبيانات،
وتتوا�صل بع�ض ه ��ذه النظم ال�سلكي ًا مع �أجهزة ا�ستقبال مرجعية
م ��ن �أجل تقدمي بيانات م�ستم ��رة ،يف الوقت الفعلي ،وعلى م�ستوى
من الدق ��ة ي�صل �إىل حد ال�سنتمرت الواح ��د ،ومكا�سب �إنتاجية غري
م�سبوقة.

�أجزاء اجلهاز:
1 .1جهاز املحطة ال�شاملة لقيا�س امل�سافات والزوايا �إلكرتوني ًا.
2 .2وحدة تخزين البيانات .PCM CIA card
3 .3جه ��از حا�سب �آيل حقلي لعمل احل�سابات امل�ساحية با�ستخدام
برامج جاهزة لهذا الغر�ض.
4 .4وح ��دة �إ�سق ��اط ور�س ��م اخلرائ ��ط �إلكرتوني� � ًا طبق� � ًا لبيان ��ات
امل�ساحات التي ح�سبت و�ضبطت بوا�سطة احلا�سب الآيل.

وم ��ن �أجل حتقي ��ق �أعلى م�ست ��وى من الدق ��ة ،ت�ستخدم معظم
�أجه ��زة اال�ستقب ��ال املخ�ص�صة للم�سح �إثنني من ت ��رددات الراديو �أنواع الأجهزة املتاحة بالأ�سواق:
• �أجهزة �إنتاج �رشكة �سوكيا .Sokkia
لتحدي ��د املواقع هماL1 :و  ,L2وال يوجد حالي ًا �إ�شارة مدنية تعمل
• �أجهزة من �إنتاج �رشكة توبكون .Topcon
ب�ش ��كل كامل على الرتدد  ،L2لذلك ت�ستفي ��د �أجهزة اال�ستقبال تلك
• �أجهزة من �إنتاج �رشكة اليكا .lica
م ��ن قوة �إ�شارة ع�سكرية تعمل على ال�ت�ردد  L2با�ستخدام تقنيات
غري م�شفرة " ,"codelessيقوم برنامج التحديث امل�ستمر لنظام
التمو�ض ��ع العامل ��ي ب�إ�ضاف ��ة �إ�ش ��ارة خم�ص�صة للأغرا� ��ض املدنية
عل ��ى ال�ت�ردد  L2تدع ��م حتديد املواق ��ع بدقة عالي ��ة دون ا�ستخدام
الإ�ش ��ارات الع�سكري ��ة ،ويق ��وم برنام ��ج التمو�ضع العامل ��ي �أي� ًضا
ب�إ�ضافة �إ�شارة مدنية ثالثة على الرتدد  L5من �ش�أنها تعزيز الأداء
ب�شكل �أكرب.
جهاز املحطة املتكاملة:
( )Total Stationه ��و جه ��از م�ساح ��ي ي�ستخ ��دم يف امل�ساح ��ة و
الآثار.

�أجهزة حديثة 2013

متت ��از �أجهزة قيا�س امل�سافات والزوايا �إلكرتونيا ب�أنها عبارة
ع ��ن وحدة واح ��دة لقيا� ��س كال العن�رصين ،واملحط ��ة ال�شاملة من
الأجهزة احلديثة التي يعتمد عليها يف الأعمال امل�ساحية وهو مزود
بوح ��دة ميكروكومبيوت ��ر لها �إمكانيات كب�ي�رة يف التعامل مع عدة
برام ��ج حقلية و�إعط ��اء نتائجها على �شا�شة اجله ��از �أو �أي و�سيلة
لإخراج البيانات بالإ�ضافة �إىل وحدات التخزين الكبرية املوجودة
باجله ��از (بطاق ��ه الذاك ��رة) جه ��از املحط ��ة املتكامل ��ة يدمج بني(
الثيودوليت االلكرتوين) الذي يقوم بقيا�س الزوايا و امل�سافات مع
برنامج على احلا�سوب.
بوا�سط ��ة هذا اجلهاز ن�ستطيع قيا� ��س الزوايا و امل�سافات بني
نقطة التمركز ( حمطة الوقوف) و النقاط الأخرى املراد ر�صدها.
و ث ��م بوا�سط ��ة طريق ��ة التثلي ��ث ( )Triangulationن�ستطي ��ع
ح�س ��اب االحدثيات ( )X,Y,Zلكل نقط ��ة مر�صودة ,بع�ض �أجهزة
املحطة املتكاملة جمهزة ب  GPSوجهاز املحطه املتكامله يف �أب�سط
�صوره له كما متت ال�صياغه.

viva-gs12

viva-ts11

viva-gs10

viva-gs08-plus-netrover

Flexline_ts02

TS30
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امل��������������������خ��������������������ط��������������������وط��������������������ات .
�إعداد� :إياد حممد الدعابـ�سـة

بعد �أن تبني للإن�سان �أن االت�صال اللفظي �أو ال�شفوي غري منا�سب يف كثري من الأحيان لنقل الأفكار
واملعلوم ��ات واخلربات �إىل الأجيال القادمة ون�رشها �إىل م�سافات وم�ساحات وا�سعة واملحافظة عليها
لف�ت�رة طويل ��ة من الزمن ،ظهرت احلاجة امللحة �إىل اللغة املكتوبة كطريقة لتثبيت الكلمة واملعلومة من
خالل رموز معينة لنقلها عرب الزمان واملكان ،فظهرت املخطوطات.
كلم ��ة خمطوط ��ة م�شتق ��ة لغة م ��ن الفعل خ ��ط� ،أي كتب �أو
�ص ��ور اللف ��ظ بح ��روف هجائي ��ة� ،أم ��ا املخط ��وط ا�صطالح ��ا فهو
املكتوب ،وتع ّرف املو�سوعة الأمريكية املخطوط ب�أنه املكتوب باليد
يف �أي ن ��وع م ��ن �أنواع الأدب �س ��واء عل ��ى ورق �أو �أي مادة �أخرى
كاجللود والألواح الطينية القدمية واحلجارة.
ويع ��رف الهم��ش�ري املخط ��وط ب�أنه ذلك الن ��وع من الكتب
الت ��ي كتبت بخط الي ��د لعدم وج ��ود الطباعة وق ��ت ت�أليفها ،ومتثل
املخطوط ��ة م�ص ��ادر �أولي ��ة للمعلوم ��ات� ،أم ��ا املو�سوع ��ة العربي ��ة
العاملي ��ة فتعرفه ��ا ب�أنها م�صطل ��ح لأي وثيقة مكتوبة بالي ��د �أو ب�آلة
مث ��ل الطباعة �أو احلا�س ��وب ال�شخ�صي ،ت�ستعم ��ل الكلمة للتفريق
ب�ي�ن الن�سخة الأ�صلية لعمل كاتب ما والن�سخة الأ�صلية ،كما ي�شري
امل�صطل ��ح لأي وثيق ��ة تاريخية مكتوبة باليد من ��ذ الع�صور القدمية
وحتى ظهور الطباعة يف القرن اخلام�س ع�رش امليالدي.
وميك ��ن الق ��ول �أن هناك اجنازات ح�ضاري ��ة كان لها الأثر
الكب�ي�ر يف ظه ��ور املخطوط ��ات وتطوره ��ا ع�ب�ر الع�ص ��ور املختلفة
وتتلخ� ��ص هذه االجنازات يف اخرتاع احل ��روف الهجائية وبالتايل
الكتاب ��ة ،واخ�ت�راع �أدوات الكتاب ��ة ب�ش ��كل عام ،واخ�ت�راع الورق
ب�شكل خا�ص.
والكتابة عامل �أ�سا�سي يف احل�ضارة� ،إذ �أن بالكتابة يقيم
الإن�سان ات�صاال مع �أخيه الإن�سان كما يدون ما يدور ويجري حوله
للأجيال القادمة ،وقد ظهرت �أول بوادر للكتابة قبل حوايل 5500
�سن ��ه يف ح�ض ��ارة وادي الرافدين وعرفت كتابته ��م بامل�سمارية �أو
اال�سفينية ،وكانت تكتب على الطني ( الرقم الطينية ).
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وكان ��ت الكتابة يف بداية عهدها عب ��ارة عن م�سل�سل من ال�صور
توح ��ي متاما مب ��ا ر�سم فيه ��ا ،ويف مرحلة �أكرث تقدم ��ا تطورت �إىل
�صور رمزية توح ��ي مبعنى معني ومع احل�ضارة امل�رصية القدمية
الت ��ي تلت ح�ضارة وادي الرافدين تطورت الكتابة ( الهريوغليفية
) لتدوي ��ن الكتابات الدينية املقد�سة ،وا�ستنبط امل�رصيون القدامى
�أبجدي ��ة م ��ن ( )24رمزا ميث ��ل كل واحد منها حرف ��ا �ساكنا معينا
وهكذا �صار لهم طريقة للكتابة.
وهنا ج ��اء دور الفينيقي�ي�ن �سكان لبن ��ان (حوايل 1100
ق.م) ،والأبجدية الفينيقية تعترب �أول �أبجدية عملية ،وقد ا�ستعانوا
بالكتاب ��ة ال�سومرية وامل�رصي ��ة القدمية وط ��وروا �أبجديتهم حيث
�ص ��ار كل ح ��رف ميثل �صوت ��ا معينا و�ص ��ارت حروفه ��م وا�ضحة
�سهل ��ة الكتاب ��ة وكان ��ت �أ�سا�سا للكتاب ��ة يف ال�رشق والغ ��رب ،ومن
الأمثلة الأخرى على الكتابة (الكتابة الإغريقية والرومانية).
مل يهت ��م الع ��رب بالكتاب ��ة يف ع��ص�ر اجلاهلي ��ة ،ل ��ذا ج ��اءت
�أبجديته ��م مت�أخ ��رة بع� ��ض الوق ��ت عن باق ��ي الأبجدي ��ات ويعود
ال�سب ��ب �إىل �إن معظ ��م القبائ ��ل العربي ��ة كانت من الب ��دو ومل يكن
له�ؤالء حاجة �أو ثقة بالكتابة.
وبد�أ انت�شار الكتابة يف �شمال اجلزيرة العربية ،ويف احلرية
وم ��ن بعدها احلجاز ومن ثم مكة ،ومل ت�أخذ الكتابة العربية دورها
الكب�ي�ر �إال عندم ��ا قرر اخللف ��اء الرا�شدون تدوين الق ��ر�آن الكرمي،
وكان ذل ��ك يف عه ��د اخلليف ��ة عثم ��ان ب ��ن عف ��ان يف منت�ص ��ف القرن
ال�سابع امليالدي ،ومع انت�شار القر�آن والدعوة الإ�سالمية يف عموم
الأقط ��ار انت�رشت الكتابة العربية انت�شارا وا�سعا حتى �صارت من
�أك�ث�ر الكتاب ��ات انت�شارا يف الع ��امل ،والكتابة العربي ��ة ا�ستعملت يف
لغ ��ات عديدة منها الفار�سي ��ة والأفغانية والرتكية ( قبل اتاتورك)
وغريها.

والأبجدي ��ة العربي ��ة يف الأ�صل م�شتقة ع ��ن الكتابات ال�سامية
التي ا�شتقت بدورها عن الفينيقية التي ت�ألفت من  22حرفا هجائيا
وا�ضح ��ة و�سهل ��ة ولك ��ن �أحرفه ��ا �صامتة ،وق ��د �ساه ��م ال�رسيان
يف تطوي ��ر وحت�س�ي�ن الأبجدية الت ��ي و�صلت �إىل الع ��رب عن طريق
الأنب ��اط ،والأنب ��اط �شع ��ب عرب ��ي �سكن �شم ��ال اجلزي ��رة العربية
وكان ��ت عا�صمته ��م البرتاء ولغته ��م مزيج من العربي ��ة والآرامية،
وقد ت�أثر الأنباط بح�ضارة الآراميني ولغتهم.
�أما �أهم املواد التي كتبت عليها املخطوطات الأوىل فهي:
1 .1الألواح الطينية ( ح�ضارة بالد الرافدين ).
�2 .2أوراق الربدي ( وادي النيل ).
3 .3اجلل ��ود الت ��ي ا�ستخدمت يف مطلع القرن الث ��اين قبل امليالد يف
ال�رشق و�أوروبا.
4 .4ال ��ورق ال ��ذي اخرتع ��ه ال�صيني ��ون وانت��ش�ر يف جمي ��ع �أنحاء
العامل.

املخطوطات العربية الإ�سالمية :

يق�ص ��د به ��ا ال�ت�راث الإ�سالمي املكت ��وب بخط الي ��د ،وقد عنى
امل�سلم ��ون باملخطوط ��ات عناي ��ة كب�ي�رة لكونه ��ا ال�سبي ��ل الوحي ��د
للحف ��اظ عل ��ى ما �أنتج ��ه العقل العرب ��ي والإ�سالمي م ��ن م�صنفات
ور�سائل مو�ضوعه ��ا كتاب اهلل الكرمي و�أحاديث الر�سول �صلى اهلل
علي ��ه و�سلم �أو م ��ا يتعلق بهما ويخدمهما فجعل ��وا منها حتفا فنية
ثمين ��ة وترك ��وا فيها تراثا فني ��ا عظيما ويكف ��ي �أن ن�شري �إىل حجم
الرتاث الإ�سالمي من خالل ما حتتفظ به متاحف ومكتبات العامل،
�إذا يوج ��د مبدين ��ة ا�سطنب ��ول وحده ��ا ما يرب ��و على مائ ��ة و�أربعة
وع�رشين �ألفا من املخطوط ��ات النادرة ،معظمها مل يدر�س من قبل
ه ��ذا بخالف م ��ا يوجد يف م�رص واملغ ��رب وتون�س والهن ��د و�إيران
و�سائر املتاحف واملكتبات العاملية.

املالمح العامة للمخطوط العربي الإ�سالمي:
 1 .1العنوان.
 2 .2اال�ستهالل ( بداية املخطوط العربي ).
 3 .3عناوين الف�صول والعناوين الفرعية.
 4 .4الهوام�ش.
 5 .5م�سطرة املخطوط ( عدد الأ�سطر ).
 6 .6عالمات الرتقيم.
 7 .7االخت�صارات.
 8 .8الت�صويبات والت�صحيحات والإ�ضافات.
 9 .9ترقيم �أوراق املخطوط.
 1010خامتة املخطوط.
 1111التمليكات والإجازات وال�سماعات.
� 1212أحجام املخطوطات.

حجم املخطوطات العربية :

حج ��م ال�ت�راث العرب ��ي املخط ��وط ال ي ��زال مبع�ث�را يف جميع
�أنح ��اء الع ��امل ،ومل يع ��رف حتى الأن ع ��دد املخطوط ��ات على وجه
الدق ��ة ،وله ��ذا ال بد من االعتم ��اد على التقدي ��رات التقريبية ومنها
م ��ا قدم ��ه كوركي�س عواد حي ��ث يق ��ول �إن املخطوط ��ات العربية يف
خزائ ��ن الكتب االوروبية ال تقل عن �ستني �ألف خمطوط واملكتبات
االمريكي ��ة التي زارها فيها ما ال يقل عن ع�رشين �ألف ،اما هلموت
فيقدره ��ا ب� �ـ � 124ألف خمطوط يف ا�سطنب ��ول ويف تركيا ب�شكل عام
�أكرث من � 200ألف خمطوط ،اما بري�سون فيعترب املانيا �أغنى دول
اوروبا باملخطوطات العربي ��ة وفيها نحو  14250خمطوطة تليها
بريطانيا بـ � 14ألف ورو�سيا بـ � 12ألف ،اما الأقطار العربية فيقدر
عدده ��ا بحوايل  100خمطوطة يف م�رص وحده ��ا �إ�ضافة اىل وجود
املخطوطات يف العراق و�سوريا واملغرب حيث يوجد ع�رشات �آالف
املخطوطات.

وق ��د تطورت �صناعة املخطوط الإ�سالمي ب�شكل مل ي�سبق
�أم ��ا املجمع امللكي لبحوث احل�ضارة الإ�سالمية يف عمان فيقدر
له مثيل يف �أي فن من الفنون ال�سابقة على الإ�سالم يف دقة زخارفها
املذهبة وجاذبية �صورها و�إبداع �ألوانها وجمال خطها� ،إذا ت�شهد العدد التقريب ��ي لهذه املخطوطات بحوايل ملي ��ون ون�صف املليون
على ما و�صل �إليه فن �صناعة املخطوط يف الع�رص الإ�سالمي ،ومما خمطوطة ومثل هذا العدد منت�رش يف �أنحاء العامل.
�ساعد على تطور �صانعو املخطوطات يف العامل الإ�سالمي
ا�ستخدام �أمثلة على املخطوطات الإ�سالمية:
الورق يف الكتابة ،وقد نقل امل�سلمون �صناعة الورق عن ال�صينيني،
 1 .1كتاب ت�سهيل الفوائد وتكميل املكا�سب.
وذل ��ك عندما متكن امل�سلمون من اال�ستيالء على �سمرقند عام 751
 2 .2النا�سخ واملن�سوخ يف القر�آن الكرمي للبغدادي.
م وا�ستبق ��وا ع ��ددا من �أهل ال�صني من �صناع ال ��ورق الذين قاموا
 3 .3ت�سبيع الربدة لـ احمد بن حممد ال�شامي.
ب�إطالع العرب على �أ�رسار �صناعته.
 4 .4ق�صي ��دة الربدة املو�سومة بالكواك ��ب الدرية يف مدح خري
الربية للبو�صريي.
جملة املقيا�س  -العدد  22اب 2014-
www.rjgc.gov.jo

43

ال�������رق�������اب�������ة ال�����داخ�����ل�����ي�����ة
�إعداد:خليفه اخلوالده
�إن التط ��ور الكب�ي�ر الذي �شهدته املن�ش�أة عرب الزمن ،والتطور يف جمال العالق ��ات االقت�صادية وتو�سع نطاق املعامالت والإجراءات
وت�شابكه ��ا والتق ��دم العلم ��ي والتكنولوجي وتعقد امل�ش ��اكل الإدارية الناجتة عن تن ��وع الأن�شطة� ،أدى �إىل �صعوب ��ة ح�صول الإدارة على
معلوم ��ات وبيانات دقيقة ملختلف الأن�شطة ،وهذا تطل ��ب االهتمام ب�شكل كبري وجوهري مبفهوم الرقابة الداخلية و�أوجب على املن�ش�آت
تبني تلك الوظيفة و�إقرارها �ضمن الهيكل التنظيمي لتلك املن�ش�آت� ،أما على ال�صعيد احلكومي ونظرا للتو�سع يف حجم الإنفاق احلكومي
وتوج ��ه احلكوم ��ات لتطوير الأداء يف القطاع العام وحت�سني م�ستوى اخلدمة العام ��ة وو�ضع �ضوابط ال�ستخدامات املال العام وت�سهيل
مهم ��ة الرقاب ��ة اخلارجي ��ة من قبل وزارة املالية وديوان املحا�سب ��ة ومكاتب التدقيق اخلارجية وغريها �أوج ��ب على تلك احلكومات تبني
فكرة �إن�شاء وحدات للرقابة الداخلية يف الوزارات والدوائر وامل�ؤ�س�سات.

تعريف الرقابة الداخلية :

تعري ��ف الرقاب ��ة الداخلي ��ة ب�ش ��كل ع ��ام ه ��و (جمموع ��ة م ��ن
الأ�ساليب والإجراءات التي ت�ستخدمها الإدارة للت�أكد من �أن ما مت
�إجنازه ي�سري ب�إجتاه حتقيق الر�ؤية والر�سالة والأهداف من خالل
اخلط ��ط التنفيذية للن�شاطات املربجمة وف ��ق جداول زمنية حمددة
م�سبقا ومتالئم ًا مع القدرات والإمكانات املتاحة للمن�ش�أة).

�أ�سباب االهتمام بوجود نظام فعال للرقابة الداخلية:
	•حاجة الإدارة العليا �إىل وجود نظام فعال يحقق �أهدافها.
	•زي ��ادة حجم الوزارات وامل�ؤ�س�س ��ات احلكومية والدوائر
التابعة لها يف خمتلف املحافظات والألوية.
	•حتول عملية التدقيق ال�شامل �إىل تدقيق يقوم على �أ�سا�س
العينة.

مقومات نظام الرقابة الداخلية:

يعتم ��د نظام الرقابة الداخلية الفع ��ال على جمموعة من املقومات
الأ�سا�سية التي ترتبط ببع�ضها البع�ض وتتمثل هذه املقومات فيما يلي:
	•الهيكل التنظيمي.
	• نظام حما�سبي متكامل.
	•الإ�رشاف الإداري.
	•وجود جمموعة من العاملني امل�ؤهلني بدرجة كافية.
	•وجود نظام حوافز فعال.
	•الإجراءات التف�صيلية لتنفيذ الواجبات.
	•ا�ستخدام كافة الو�سائل الآلية.

�أثر الرقابة على �ضبط النفقات:

تلع ��ب الرقاب ��ة عل ��ى امل ��ال الع ��ام دورا �أ�سا�سي� � ًا وحموري� � ًا يف
توجي ��ه وتر�شي ��د الإنف ��اق ليك ��ون �ضم ��ن خط ��ط �إنفاقي ��ة حمكمة
وموازية لالحتياجات احلقيقية املبنية على درا�سات دقيقة لتحديد
وظائف و�أهداف الرقابة الداخلية:
الأولوي ��ات الت ��ي تقت�ضيه ��ا امل�صلح ��ة العام ��ة و�ضم ��ن ال�ضوابط
	•وظيف ��ة وقائي ��ة وته ��دف �إىل حماي ��ة الأم ��وال العامة من القانونية والأ�س�س املحا�سبية ال�سليمة.
ال�ضياع وال�رسقة واالختال�س و�سوء اال�ستعمال.
	•وظيف ��ة ارتقائي ��ة وته ��دف �إىل ت�أهي ��ل القائم�ي�ن بالعم ��ل
االجتاهات احلديثة يف الرقابة الداخلية:
الرقابي بق�صد رفع كفاءة العلمية الرقابية.
�إن االجتاهات احلديثة يف الرقابة الداخلية تركز على �أن �أهمية
	•وظيف ��ة �إحكامي ��ة وته ��دف �إىل �ضم ��ان االلت ��زام بتنفي ��ذ
نتائ ��ج جه ��ود الرقابة الداخلية يف القطاع الع ��ام هو �ضمان حقوق
ال�سيا�سات الإدارية املر�سومة للدائرة.
املواطن (املمول ) يف احل�صول على خدمات متوازنة مع ال�رضائب
�أنواع الرقابة الداخلية:
والر�س ��وم الت ��ي حت�صل من ��ه� ،أما يف القطاع اخلا� ��ص هي ل�ضمان
	• الرقابة املالية.
حق ��وق �أ�صح ��اب امل��ش�روع (امل�ساهم�ي�ن) وكاف ��ة الأط ��راف ذات
	• الرقابة الإدارية.
امل�صال ��ح يف امل�رشوع .واجل ��دول �أدناه يبني املمار�س ��ات التقليدية
	• الرقاية الفنية.
للرقابة الداخلية واملمار�سات احلديثة لها واملتمثل باجلدول التايل:
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املمار�سات التقليدية

املمار�سات احلديثة

	•الرتكي���ز عل���ى امل�ش���اكل املتعلق���ة بالنواح���ي
املالية وامل�ستندية فقط

	•الإعتم���اد عل���ى حتدي���د وتقيي���م املخاط���ر
الإ�سرتاتيجية

	•الرتكي���ز عل���ى م���دى الإلت���زام بال�سيا�س���ات
والإجراءات املالية

	•تطوير اجراءات الرقابة

	•ر�ص���د امل�ش���كالت والأخط���اء ب���دون تو�ضي���ح
ا�سباب امل�شكلة واحلل

العالقة بني الرقابة واملدققني الداخليني واملدققني
اخلارجيني:

�إن العالق ��ة ب�ي�ن الرقاب ��ة واملدقق�ي�ن الداخلي�ي�ن واملدقق�ي�ن
اخلارجي�ي�ن هي عالقة مهمة و ت�شاركية ،حي ��ث يجب على املراقب
الداخلي امل�ساعدة يف جهود التدقيق الداخلي واخلارجي وذلك عن
طري ��ق التع ��اون مع املدقق الداخل ��ي واملدقق اخلارج ��ي من كفاية
تغطي ��ة و�شمولي ��ة �أعمال التدقي ��ق وملنع تكرار اجله ��د �إىل �أقل حد
ممكن ،وذل ��ك بعقد اجتماع ��ات دورية وفهم عام لتقني ��ات التدقيق
وطرقها احلديثة.
وهن ��ا جتدر الإ�شارة تو�ضح �أن املدق ��ق اخلارجي للوزارة هو
دي ��وان املحا�سبة �أو املراقب امل ��ايل التابع لوزارة املالية فقط �أما يف
الوحدات احلكومي ��ة امل�ستقلة ماليا و�إداريا فه ��و ديوان املحا�سبة
ومكتب تدقيق خارجي.

ال��ت��ج��رب��ة الأردن���ي���ة ل��ت��ط��وي��ر ال��رق��اب��ة ال��داخ��ل��ي��ة يف
القطاع احلكومي:

�إن التجرب ��ة الأردني ��ة لتطوي ��ر الرقاب ��ة الداخلي ��ة يف القط ��اع
احلكوم ��ي تتمث ��ل يف قي ��ام وزارة املالي ��ة وبالتع ��اون م ��ع �رشك ��ة
ا�ست�شاري ��ة خارجي ��ة بدرا�سة واقع وح ��دات الرقاب ��ة الداخلية يف
الوزارات والوح ��دات احلكومية املختلفة ،وقام ��ت بتعديل النظام
امل ��ايل الذي �أج ��از لوزي ��ر املالي ��ة تعديل تعليم ��ات �إن�ش ��اء وحدات
الرقاب ��ة الداخلي ��ة ،ومت الب ��دء بعقد ور�ش ��ات عمل مكثف ��ة ملوظفي
تل ��ك الوحدات واختيار عدد من ال ��وزارات الريادية لغايات تفعيل
وح ��دات الرقابة الداخلي ��ة ،و�سحب �أويل للمراقب امل ��ايل ومتابعة
ذل ��ك عن طري ��ق الزيارات امليداني ��ة لإمتام عملي ��ة ال�سحب النهائي

	•�إ�ضاف���ة القيم���ة عن طريق تق���دمي التو�صيات
واملقرتحات الالزمة
	•احلر�ص على عدم تكرار الأخطاء وتالفيها

للمراق ��ب املايل الذي مت الإ�ش ��ارة �إىل مهامه �سابق ًا ،لتكون الوزارة
متمثل ��ة بوح ��دات الرقاب ��ة الداخلي ��ة ق ��ادر ًة على مراقب ��ة وتدقيق
وتقييم العمل ب�شكل �أ�صويل.
وق ��د قام ��ت وزارة املالية �أي�ضا بن�رش معاي�ي�ر �أداء لكل �إجراء
م ��ايل و�إداري ق ��د تق ��وم ب ��ه وح ��دات الرقاب ��ة الداخلي ��ة ،وطلبت
تزويدها بتقارير �شهرية عن اجنازات تلك الوحدات.
و�أخ�ي�ر ًا مت ت�أطري عم ��ل الرقابة ب�إطار ت�رشيع ��ي يتمثل بنظام
الرقاب ��ة املالية رقم ( )3ل�سن ��ة  2011وتعليماته ،ليكون بالإ�ضافة
�إىل الت�رشيع ��ات الأخ ��رى املالي ��ة والإداري ��ة ال�سابق ��ة واحلالي ��ة
وخا�ص ��ة ب�ل�اغ الرئا�سة رق ��م  31ل�سنة  ،1992مرجع� � ًا ت�رشيعي ًا
مهم� � ًا ملديري ��ات ووح ��دات الرقاب ��ة الداخلي ��ة ي�ساعده ��ا يف تنفي ��ذ
واجباتها الرقابية.

ركائز تعزيز الرقابة :

من �أهم الأ�سباب امل�ؤثرة على تعزيز الرقابة ما يلي:
	•الو�ضع االجتماعي.
	•الرقابة واملحا�سبة.
	•القوانني والأنظمة.
	•جدية امل�ؤ�س�سات.
	•الوازع الأخالقي �أو الديني.
	•القيم االجتماعية.

الرقابة والف�ساد:

�أكد العلماء والباحثون يف علم الإجتماع على �أن ظاهرة الف�ساد
تتواجد يف خمتلف املجتمعات وهي ظاهرة بد�أت منذ خلق �آدم عليه
ال�س�ل�ام ،فنجد �أن يف كل جمتمع من املجتمعات يوجد جمموعة من
الأ�شخا� ��ص متي ��ل للجنوح ع ��ن القواع ��د والأع ��راف واملعايري وما
�أو�صت ب ��ه ال�رشائع ال�سماوية .والف�س ��اد ظاهرة عاملية ال يقت�رص
وجوده ��ا عل ��ى ال ��دول النامي ��ة ب ��ل يتع ��داه �إىل معظ ��م ال ��دول على
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اخت�ل�اف �أنظمتها الإقت�صادية والإجتماعية وينت�رش ب�شكل �أكرب يف
ال ��دول ذات الأنظم ��ة املركزية حيث يكون دور القط ��اع العام فيها
�أر�س ��ت ال�رشيعة الإ�سالمي ��ة قواعد الرقابة املالي ��ة الإ�سالمية
كبري ًا وتقل الرقابة عليه وعلى امل�س�ؤولني احلكوميني.
والت ��ي تطورت م ��ع دول اخلالفة املزده ��رة ،ف�أ�صب ��ح لها �أجهزة
ودواوين تبا�رش رقابة فاعلة وم�ستمرة على مالية الدولة وحمايتها
وم ��ع �أن الف�ساد ال ميكن مراقبته ب�شكل كامل �إال �أنه بالإمكان م ��ن العبث وال�ضياع بجانب الرقابة الذاتية التي غر�ستها العقيدة
التحك ��م ب ��ه وجتفي ��ف منابع ��ه م ��ن خ�ل�ال و�ض ��ع ا�سرتاتيجي ��ات ال�صادق ��ة يف نفو�س امل�سلمني ،وذلك يف ظ ��ل اقت�صاد �إ�سالمي مميز
�شامل ��ة ملكافحت ��ه وتطوي ��ر ه ��ذه اال�سرتاتيجي ��ات عل ��ى �أ�س�س من عن النظ ��م االقت�صادية املعا�رصة ،ورغم الف ��ارق الكبري بني النظم
العدال ��ة تت�ضم ��ن �إجراءات وقائي ��ة وعالجية ت�أخذ بع�ي�ن الإعتبار الإداري ��ة واملالية يف الدول ��ة الإ�سالمية وما �آلت �إليه هذه النظم الآن
الأبع ��اد الإقت�صادي ��ة من حي ��ث حتقي ��ق التنمي ��ة امل�ستدامة وخلق يف الدولة احلديثة� ،إال �أن الدرا�سة املقارنة لنظم الرقابة املالية تبني
فر�ص العم ��ل ومكافحة البطالة ،والأبع ��اد الت�رشيعية والقانونية لنا �أن نظم الرقابة املالية التي با�رشها ديوان املكاتبات واملراجعات
وتعزيز �شفافيتها ،والأبعاد الق�ضائية من حيث ا�ستقاللية الق�ضاء وديوان الأزمة ووايل املظامل واملحت�سب بالإ�ضافة �إىل نظم ال�ضبط
ونزاهت ��ه وتعزيز دور الأجهزة الوقائي ��ة يف الك�شف عن املخالفات الداخل ��ي املتبعة يف دواوي ��ن الأموال� ،أحكم ��ت الرقابة على موارد
املالي ��ة والإدارية وجتاوز القوان�ي�ن والأنظمة واحلد منها ،وزيادة بي ��ت امل ��ال وم�صارفه .و�أن هي ��كل ه ��ذه الرقابة وتنظيمه ��ا الفني
امل�ساهم ��ة ال�شعبية يف ه ��ذا املجال من خالل �إعطاء دور للر�أي العام وم ��ا اتبعته م ��ن �أ�ساليب وو�سائل مل يكن قي ��د ًا على حرية الآمرين
وال�صحافة احلرة امل�س�ؤولة وامل�ؤ�س�سات االجتماعية والدينية ،ويف بال��ص�رف ف�ض ًال ع ��ن عدم وجود تك ��رار �أو تعدد فيم ��ا بينها ،ومل
الأردن يوج ��د اجت ��اه و�إرادة �سيا�سية قوية ملكافح ��ة هذه الظاهرة حتم ��ل الدولة تكالي ��ف باهظة تكون عبئ ًا عل ��ى ميزانيتها وت�ستنفد
بتو�صية من �سيدنا جاللة امللك عبد اهلل الثاين بن احل�سني �أعزه اهلل .الوف ��ورات التي ُيرج ��ى حتقيقها من القيام بالعم ��ل الرقابي ،فقد
كان ��ت له ��ذه الرقابة املالي ��ة يف الإ�سالم �سمات ممي ��زة تنطوي على
�أه���م الإج������راءات ال��ت��ي ينبغي �أن تتخذها الأج��ه��زة قواع ��د و�أ�س� ��س ومب ��ادئ عام ��ة ت�صل ��ح للتطبيق العمل ��ي يف الدول
الإ�سالمي ��ة الآن وتف ��وق يف �سائ ��ر جوانبها الرقاب ��ة املطبقة يف عدد
الرقابية للوقاية واحلد من املخالفات:
من الدول احلديثة.
1 .1الرتكي ��ز عل ��ى الرقابة الوقائية من خ�ل�ال تنمية وتن�شيط
م�ص ��ادر املعلوم ��ات بهدف الك�شف املبك ��ر� ,أي �أن ي�صبح منظومة القيم :
اجلهاز �أداة للإنذار املبكر عن املخالفات والتجاوزات.
�إن غي ��اب املرجعية الأخالقية عن املجتمع ��ات تدفع �إىل ظهور
 2 .2درا�سة الظواهر ال�سلبية وجوانب الق�صور املتكررة وما معاي�ي�ر اجتماعي ��ة و�أدوات تفا�ض ��ل ب�ي�ن النا�س ال تلت ��زم الكفاءة
ي�صاحبها من ثغرات �ضد القوانني والأنظمة.
والنزاه ��ة والفاعلي ��ة وح�س ��ن الأداء ،وهي بامل�صطل ��ح احل�ضاري
 3 .3حتدي ��د �إج ��راءات وقائي ��ة داخلي ��ة كافي ��ة ملن ��ع ح ��دوث الإ�سالم ��ي( التقوى ،العمل ال�صالح) ،بل ت�صبح القرابة واملواالة
الأخطاء واملخالفات.
واملح�سوبي ��ة وال�شللية واالنتهازي ��ة والنفعية هي معايري التف�ضيل
 4 .4التحق ��ق م ��ن �أن الدائ ��رة تق ��وم به ��ذه الإج ��راءات فع ًال والتفا�ض ��ل ،وهن ��ا يبتدئ ن�شوء الداء من ن�ش ��وء ر�أي عام يرى �أن
وتلتزم بها على �أر�ض الواقع.
الكفاءة لي�ست هي معيار التقدم بل �أ�شياء �أخرى.
 5 .5تقييم و�ضبط الرقابة الداخلية داخل الوحدات اخلا�ضعة
للرقابة.
امل�صـ ـ ـ ــادر واملراج ـ ـ ـ ــع:
 6 .6حتدي ��د �أوجه الق�صور وال�ضع ��ف يف �أداء الوحدات التي
	•املادة العلمية لربنامج املحا�سب احلكومي ال�شامل/وزارة
ميكن �أن يكون لها �إ�سرتاتيجية.
املالية
 7 .7حتديد �أنواع املخالفات واملخاطر التي ميكن �أن حتدث يف
	•دليل الإجراءات الرقابية لوحدة الرقابة الداخلية/املركز
ظل وجود الثغرات.
اجلغرايف امللكي الأردين
 8 .8الإهتم ��ام ب�ش ��كاوي املواطن�ي�ن باعتباره ��ا �أح ��د املحاور
	•نظام الرقابة املالية رقم (  ) 3ل�سنة  2011وتعليماته
	•النظام املايل احلكومي رقم( )3ل�سنة 1994وتعليماته
الهامة لك�شف االنحرافات.
	•بالغ رئا�سة الوزراء رقم  31ل�سنة  1992بخ�صو�ص وحدات
 9 .9التوعية اجلماهريية ملخاطر الف�ساد.

الرقابة يف الإ�سالم:

الرقابة الداخلية.
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املقايي�س و املكاييل

�إعداد :ابراهيم عبيد

املقايي�س واملكاييل والأوزان

م ��ن �أهم و�سائ ��ل �ضبط التعام�ل�ات احلياتية بني النا� ��س مبعيار العدل ،وق ��د �إهتم القدامى
به ��ا اهتمام ًا بالغ ًا ،فتعارف ��وا على جمموعة من املقايي�س والأوزان ،ال تزال دارجة يف بع�ض
املجتمع ��ات ،بينم ��ا اندثر الأغل ��ب الأعم منها ،ويحم ��ل لنا الرتاث قدر ًا كب�ي�ر ًا منها .ويقف
الكث�ي�ر من ��ا حمتار ًا فيها ،لذا ف�إننا نقدم بع� ًضا منها وم ��ا يقابلها مبقايي�س و�أوزان الع�رص
حتى نعي تلك الن�صو�ص.

االطوال:

املكاييل:

الق ��دم� :أول ط ��ول �سنتح ��دث عن ��ه ،وهو ُي َع� � ّد مقيا�س ه ��ام لأطوال
�أخرى وقدره  4قب�ضات والتي ت�ساوي تقري ًبا � 30.8سم باملقادير
احلديثة� ،أما الع�رش قب�ضات فت�سمى (اجلريب).

الدرهم :مكيال �صغري يعادل  3.17غم �أو  0.00317كغم.
الرط ��ل :يع ��ادل  0.407كغ ��م �أو ن�صف ( م � ّ�ن )  ،حيث �إن الـ
(من) رطالن.
ّ

الذراع :هو الطول ما بني طرف املرفق �إىل طرف الإ�صبع الو�سطى.
وه ��و �إما وح ��دة لقيا� ��س الأطوال ومق ��داره � 46.2س ��م� ،أو وحدة
لقيا� ��س امل�ساحة تقدر بـ � 61.6سم باملقادي ��ر احلديثة« .والق�صبة»
هي طول �ستة �أذرع.

امل ُ ��د :يعادل رط�ل�ان �أو رطل وثلث  -ويع ��ادل �أي�ضا ملء كفي
الإن�سان املعتدلة �إذا ملأهما ومد يده بهما.

الب ��اع :ه ��و امل�سافة ما ب�ي�ن الكف�ي�ن �إذا ب�سطتهما (ق ��در مد اليد)
ويقدر بحوايل � 184.8سم.
الأل ��ف ب ��اع :ه ��ي املي ��ل� ،أي ح ��وايل  4000ذراع �أو  1848م�ت�ر ًا
باملقادير احلديثة.
الفر�سخ :هو ثالثة �أميال� ،أي حوايل � 12ألف ذراع �أو  5544مرتًا.
الربي ��د العرب ��ي :ه ��و �أربعة فرا�س ��خ .وقد ذكر املي ��ل والفر�سخ يف
و�ص ��ف �أن�س ب ��ن مالك – ر�ضي اهلل عنه  -لق�رص ال�صالة ،فقال( :
كان ر�س ��ول اهلل �صلى اهلل عليه و�سل ��م �إذا خرج م�سريه ثالثة �أميال
�أو ثالثة فرا�سخ �ص ّلى ركعتني ).

ال�ص ��اع :وه ��و مكي ��ال لأهل املدين ��ة وي�أخذ �أربع ��ة �أمداد وهو
واحد م ��ن �أهم املكاييل امل�ستخدمة ،ويعادل  867.9درهما =
 2.75لرت ًا من املاء =  2751غم = خم�سة �أرطال وثلث.
وهذه جمموعة �أخرى من املكاييل تقدر بال�صاع:
	•½ � 1صاع ت�ساوي  1مكوك ( 15مكوك ت�سمى املدى).
	• � 3صاعات ت�ساوي َ 1ف َرق بفتح الفاء والراء ،وهو مكيال
�ضخم لأهل املدينة.
	• � 12صاعا ي�ساوي  1قفيز� 4 ،أقفزة ت�سمى (جريب).
	• � 15صاعا ي�ساوي  1مكتل.
	• � 24صاع ًا ي�ساوي � 1إردب ،وهو مكيال �ضخم وهام لأهل
م�رص وي�ساوي �أي�ضا  52.120كغم.
	•� 60صاعا ي�ساوى الو�سق.
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	• �أم ��ا ال ُك� � ّر ب�ضم ال ��كاف وال�شدة على ال ��راء فيعادل 720
�صاعا� ،أي ما يعادل  1980لرت ًا من املاء �أو  563كغم.

الأوزان:
تختلف الأوزان من الدينار وحتى حبة ال�شعري.
فالدين ��ار :ه ��و نوع م ��ن النق ��ود الذهبي ��ة ،وهو ي�س ��اوى  72حبة
باملقادي ��ر احلديث ��ة �أو ما يع ��ادل  4.25غ ��م ،وهو خم�س ��ون قر� ًشا
م�رصي ًا �أو جنيها واحدا �إ�سرتلينيا.
حبة ال�شعري :فهي ت�ساوي  1/38من الدرهم �أو  0.00620ف�ضة.
الدرهم :يعادل  6دوانق �أو  40مليما م�رصي ًا ،والدرهم الذي توزن
أي�ضا 46
ب ��ه الأ�شياء فمقداره  51حبة �أو  3.171غم .وهو يعادل � ً
حبة �أو  54قمحة.
النواة :خم�سة دراهم ،والع�رشون دره ًما ت�سمى (الن�ش ).
الدانق� :سد�س الدرهم ،وهو يعادل قرياطني.
ربع الدانق :والذي ي�ساوي حبتان من ال�شعري ي�سمى ( الطوج ).
الق�ي�راط  :ن�ص ��ف دان ��ق ،ويختلف مق ��داره يف الف�ضة ع ��ن الذهب.
فمقداره يف وزن الف�ضة والأ�شياء الأخرى �أربعة حبات من ال�شعري
�أو  0.2475كغ ��م� .أما مق ��داره يف وزن الذهب فهو  3.42حبة� ،أي
ما يعادل  0.212كغم.
الأوقية :تختلف قيمتها باختالف املوزون ح�سب املقادير احلديثة،
فالأوقية من غري الذهب والف�ضة تعادل  127غم �أو �أربعني درهما.
�أوقية الف�ضة ت�ساوى  119غم ،و�أوقية الذهب ت�ساوي 29.75غم.
بل �إنها تختلف باختالف الأقطار :ف�أوقية م�رص = 34غم ،وجنوب
ال�شام كمثال = 200غم.
املثق ��ال :وزن معل ��وم ق ��دره يف الذه ��ب وه ��و ي�س ��اوي  72حب ��ة �أو
4.25غم .ومثقال الأ�شياء الأخرى يعادل  80حبة �أو 4.5غم.
القنط ��ار :معي ��ار وزن ي�س ��اوى  100رط ��ل ،ويختل ��ف باخت�ل�اف
الأقطار �أي�ضا.
الفل� ��س :فه ��و من الأوزان الدقيقة والت ��ي تعادل  72/1من احلبة
�أو  0.00082غم.
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تل ��ك كانت مقايي�س و�أوزان �أهل ذلك الزم ��ان القدمي ،ا�ستطاع �أقل
القلي ��ل منه ��ا البقاء عل ��ى م ّر الع�ص ��ور ،وتوارى منه ��ا الكثري بني
دفات الكتب ،لي�أتينا ترا ًثا ،ال يعي الكثري منا معناه.
ال���������وح���������دة

م�����ا ي���ع���ادل���ه���ا

الدينار

خم�سون قر�ش ًا م�صري ًا

حبة ال�شعري

 1/38من الدرهم

النواة

خم�سة دراهم

الدانق

�سد�س الدرهم

ربع الدانق

حبتان من ال�شعري

القرياط

 3.42حبة

الأوقية

�أربعني درهما

القنطار

 100رطل

املثقال

 72حبة

الفل�س

 72/1من احلبة

امل�صـ ـ ـ ــادر واملراج ـ ـ ـ ــع:
	•جريدة دار اخلليج :د عارف ال�شيخ ،عدة �أعداد.
	• كتاب االوزان و املكاييل الطبيه :العنرتي (ابو امل�ؤيد حممد
بن املجلي بن ال�صائغ اجلزري ).
	• تاريخ الطربي :حممد بن جرير الطربي.
	•موقع الكرتوين جامعة �أم القرى
(.) uqu.edu.www.sa

ال��������ط��������ب��������ـ��������اع��������ـ��������ـ��������ـ��������ـ��������ـ��������ـ��������ة (�إ�������������������������ض������������������������اءات)
�إعداد :خالد علي الطيار

الطباعة لغة:
ه ��ي الطب ��ع �أو ال�سجي ��ة التي جب ��ل عليها الإن�س ��ان ،والطبع هو
اخلتم وهو الت�أثري بالطني (خمتار ال�صحاح).
ه ��ي طب ��ع �أي �ص ��اغ �أو �ص ��ور ويقال طب ��ع اهلل اخلل ��ق �أي �أن�ش�أه،
وختم ��ه و�أغلقه ،ومنه يف التنزيل العزيزَ } :ط َب� � َع اللهَّ ُ َع َلى ُقلُو ِب ِه ْم
{ :ختمها و�أغلقها فال تَعي خري ًا (املعجم الو�سيط).

فمنه ��م م ��ن ق ��ال �أنه ��ا حرفة نق ��ل الن�س ��خ املتعددة م ��ن الكتابة
وال�صور بطريقة الآالت.
ومنهم من قال �أنها �صناع ٌة فنية تنق ُل �إىل الورق الكتابة وال�صور
بالأحرف املن�ضدة على الآالت الطابعة.
ومنه ��م م ��ن قال �أنها نقل ر�س ��م �أو �شكل مطلوب م ��ن لوحة �أ�صلية
�إىل �أخ ��رى برت�سي ��ب احلرب لإنت ��اج ن�سخ متع ��ددة م�شابهة للأ�صل
وبطريقة الآالت.

ه ��ي اخلليق ��ة وال�سجية وما طبع عليه الإن�س ��ان من م�آكل وم�رشب
و�أخ�ل�اق وخالفه ،والطَّ ْبع ابتدا َء �ص ْنع ِة ال�شيء تقول طبعت ال َّل نِ َب
ط ْبع ًا َ
وطب َع الدرهم وال�سيف وغريهما يطْ َب ُعه ط ْبع ًا �صاغَه والطَّ ّب ُاع
ال ��ذي ي�أْخذ احلدي ��د َة امل�ستطيل ��ة َف َيطْ َب ُع منه ��ا �سيف� � ًا �أَو ِ�س ِّكين ًا َ�أو
ِ�سنان ًا �أَو نحو ذلك و�صنع ُته الطِّ باع ُة َ
وط َب ْع ُت من الطني َج َّر ًة َع ِملْت
بيد طابع (ل�سان العرب).

ومب ��ا �أنها لغ ًة ترك �أث ��ر مل�ؤثر على �أي من ال�سط ��وح �أو املج�سمات
املختلفة حي ��ث ي�سجل التاريخ هذه املع ��اين ال�سابقة لكلمة الطباعة
حينم ��ا وج ��د الإن�سان نف�سه من ��ذ بداية احلياة عل ��ى �سطح الأر�ض
بحاجة �إىل ت�سجيل الكلمات التي ينطق بها ومن ثم جعله هذا يفكر
يف اخرتاع الكتابة ثم يف اخرتاع الو�سيلة املنا�سبة لت�سجيل وتدوين
ونقل هذه الكتابة وهذا الرتاث.

ه ��ي ما جبل اهلل وطب ��ع اخللق على الطبائ ��ع ف�أن�ش�أهم عليه وهي
خَ الئ ُق ُه ��م َيط َب ُعه ��م َطبع ًا عليه ��ا :خَ َلقَهم وهي طبيعت ��ه التي طُ ِب َع
عليها  .ويف ا َ
حلديثِ ُ " :ك ُّل اخلِاللِ ُيطْ َب ُع عليها امل ُ ْ�ؤمِ ُن �إ ّال اخلِيا َن َة
وال َكذ َِب " �أَي ُيخ َل ُق عليها( .تاج العرو�س).

ولق ��د �أخ ��ذت و�سائ ��ل الت�سجي ��ل تط ��ور جي ��ل بع ��د جي ��ل ؛ فلذلك
�أ�صبح ��ت الطباعة تعرف ب�أنها الف ��ن والعلم الذي ميكن عن طريقه
نقل احلروف والر�سوم وال�صور من �أ�صل �إىل فرع بطريقة الآالت
؛ ومل ��ا ين ��درج حت ��ت مفه ��وم الطباعة م ��ن ت�صميم و�ص ��ف �أحرف
وف ��رز وطباعة وجتليد وتغليف ...الخ �صار مفهوم الطباعة �أ�شمل
و�أك�ب�ر و�أكرث لي�سع جميع �أن�شطة الطباعة ابتدءا من مرحلة �إعداد
الأ�صول �إىل املنتج النهائي الذي ي�صل الزبون.

�أما ا�صطالحاّ:
فقد تع ��ددت معاين الطباعة وتعاريفها لكنها جميعا كانت ت�صب
يف بوتق ٍة واحدة.

Offset Printing Machine
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فه ��ي كعلم جمرد هي جمموعة املواد والآالت وتركيبها الكهربائي
وامليكانيك ��ي مبوا�صف ��ات هند�سي ��ة جتعلها ت�ؤدي العم ��ل املطلوب
ولكن ال تكفي لوحدها حلاجتها للأيدي املاهرة.
�أما �أنها كفن هي عمليه مهارة وحرفية مكت�سبة �أو ذوق و�إح�سا�س
ع ��الٍ (مكت�س � ٌ�ب �أو وراث ��ي) لإعط ��اء اللم�سات اجلمالي ��ة والباهرة
للمطبوع ��ات وبالت ��ايل تفردها مب�ست ��وى معني مييزه ��ا عن غريها
من املطبوعات الأخرى؛ فمن املعروف �أن فن الطباعة هو الو�سيلة
الرئي�سي ��ة يف تروي ��ج جمي ��ع ال�سل ��ع اال�ستهالكي ��ة مل ��ا لها م ��ن �أثر
كب�ي�ر على الدعاية الت�سويقية والتناف�سي ��ة بني املنتجات ال�صناعية
والغذائية مبجملها.
وم ��ن البديهي لدى املتتبع معرف ��ة ان هنالك نوعان من املنتجات
على ال�صعيد العام:
	• ُت َ�صن ْع و ُتنتَج لتعر�ض للبيع.
	• تَ�صن ُع و ُتنت ُج البيع لرب العمل .
دخل ��ت الطباع ��ة بالأوف�ست املج ��ال التجاري م ��ع بداية القرن
الع�رشي ��ن وتطورت معها �صناعة الأحبار و�ألواح الطباعة والورق
والطابع ��ات (ماكين ��ات الطباع ��ة) ,وم ��ن �أ�سباب جناحه ��ا �سهولة
�إع ��داد �ألواح الطباعة وقل ��ة تكلفتها� ،إىل جان ��ب الأمانة يف نقل �أدق
تف�صي�ل�ات الأ�ص ��ل �إىل املادة امل ��راد الطبع عليها ب�أل ��وان متدرجة،
وعلى خمتلف ال�سطوح واملواد كالورق واملعدن واخل�شب واملالب�س
واللدائن وغريها.

ال� �ط� �ب���اع���ة امل�����س��ت��وي��ة
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ال�� � � � � � � � � � ��وان ال � � � �ط � � � �ب� � � ��اع� � � ��ة الأ�� � � �س � � ��ا�� � � �س� � � �ي � � ��ة
كل هذا طبعا ما يخ�ص الطباعة امل�ستوية غري املبا�رشة (االوف�ست):
فه ��ي التي حققت جناح ًا جتاري� � ًا كبري ًا لتفوقها على قريناتها من
طرائ ��ق الطباعة الأخرى ,واملبد�أ فيها �أن تتو�سط �صفيحة مطاطية
 Rubber Blanketب�ي�ن لوح الطباعة وال ��ورق ,وه ��ذه الطريق ��ة
حتف ��ظ الل ��وح الأ�صلي من ال�رضر وتطيل عم ��ره مع توفر الدقة يف
نقل تف�صيالت الر�سم� إىل ال�سطح املراد الطبع عليه.
راف ��ق ظهور الطباعة اللوحية امل�ستوية تطبي ��ق مكننة �إعداد �ألواح
الطباع ��ة ،بع ��د �أن كان ��ت الألواح تع ��د وتعالج يدوي� � ًا ،وكانت هذه
العملي ��ة بطيئ ��ة وتعتمد عل ��ى مهارة الطب ��اع يف املق ��ام الأول ,ومل
مي� ��ض عل ��ى ذل ��ك وقت طوي ��ل حت ��ى تو�ص ��ل الطباع ��ون �إىل �صنع
ماكين ��ات تر� ��ص الورق ��ة على ل ��وح الطباعة ب�سهول ��ة وي�رس ،ومع
ظه ��ور املطاب ��ع الرحوي ��ة (ال ��دوارة)  Press Rotaryالت ��ي يلف
فيه ��ا لوح الطباعة حول �أ�سطوانة حاملة وميرر الورق بينها وبني
�أ�سطوانة �أخرى �ضاغطة Impression Cylinderازدادت �رسعة
املطابع وحت�سن �إنتاجه ��ا ,وقد ظلت جميع مطابع الأوف�ست حتى
اخلم�سينات من القرن الع�رشين تغذى بفروخ الورق Sheet-Fed
 ،Pressث ��م �أدخلت طابعات الأوف�س ��ت ذات اللفيفة (ك َّرار الورق)
 Press Web Offsetالتي احتلت املكانة الرئي�سة يف �إجناز �أعمال
الطباعة .وكانت يف بادئ الأمر تطبع وجه ًا واحد ًا من لفة الورق ثم
�أدخل ��ت عليها حت�سينات لتطبع الوجهني يف �آن واحد وغدت ت�سمى
«مطبعة متتامة»  ,Perfecting Pressكذلك حققت الطباعة امللونة
تقدم ��ا ملمو�سا حني �أ�صب ��ح من املمكن رب ��ط �أ�سطوانتني �أو ثالث
�أو �أرب ��ع �أو خم� ��س بالتتابع وطبع الأل ��وان املطلوبة مبرور الورق
م ��رة واحدة .وال�شائع يف الوقت احلا��ض�ر الطباعة امللونة بطريقة
الألوان الأربعة .Four-Colorprocess
�إن جماليات الطباعة ت�ضفي معاين الر�ضا التي يبحث عنها العمالء
وامل�ستهلك ��ون بعك� ��س عي ��وب الطباعة الت ��ي تنتهي ب�ت�رك ال�ضيق
واال�ستياء وعدم الر�ضا.

فها هي الطباعة ت�ضيف قيمة �إ�ضافية للمواد املطبوعة مما يجعلها �ألواح طباعة االوف�ست:
�أك�ث�ر رواجا وقب ��وال و رقي ًا جتذب انتباه الق ��راء وتثري اهتمامات وه ��ي جمموع ��ة مع ��ادن ت�شكل �سط ��ح طباعي م�ست ��وي () Plate
العم�ل�اء وتر�ض ��ي �أذواق املخططني والفنيني وحتم� ��س امل�صنعني ح�سا� ��س يعمل على حمل املعلومات الطباعية املراد ن�سخها ومن ثم
نقلها اىل الو�سيط املطاطي.
والتجار وتطمئنهم على رواج �سلعتهم.
كل من ي�صنع وينتج وكل من يقر�أ ويطالع وكل من يخطط ويتابع
يهم ��ه بالدرج ��ة الأوىل الو�صول �إىل هدفه املن�ش ��ود �سواء بت�سويق
�سلعت ��ه او احل�ص ��ول عل ��ى الكت ��اب ال ��ذي ير�ضي ��ه او التقارير �أو
الكتب التي يدونه لكن كلها يجمعها قا�سم م�شرتك �أال وهو الطباعة
واملطبوع ��ات وذلك لدخول الطباع ��ة يف جماالت عديدة ومتنوعة من
كت ��ب وجم�ل�ات وبرو�شورات ون��ش�رات وكرت ��ات وخرائط وعلب
ب�أنواعها ومغلفات و�أكيا�س واعمال جتليد فني  ...الخ.
ولك ��ي تتكامل الطباع ��ة بجمالياتها وتظهر برونق ج ��ذاب و�أخاذ
كان لزام� � ًا اعتماد �أف�ضل امل ��واد الأ�سا�سي ��ة امل�ستخدمة يف العملية
الطباعية هي ح�سب الأهمية كالتايل:

" نع���م ه���ذه مقتطف���ات ع���ن الطباع���ة وفنها
وجماالتها لكنه غي�ض من في�ض فهي عملية
ت�ش���اركيه تراكمي���ة ناهي���ك ع���ن التط���ور
غ�ي�ر امل�س���بوق يف جماله���ا واحتي���اج الكثري من
ال�صناعات واملنتج���ات لها حتى اعتقد الكثري
�أنه���ا ت�أت���ي حاجته���ا بع���د الطع���ام وال�ش���راب
للإن�سان "

الورق:وهو طبق� � ٌة رقيقة من الألياف تت�أل ��ف �شكلها وا�ستخدامها
ح�سب نوع الألياف امل�ستخدمة وح�سب طريقة ال�صنع والتح�ضري-
وع ��ادة تكون من الكت ��ان �أو القطن �أو اخليزران – وعجينة الورق
تتكون من مادة �سيللوزية واملكونة جلدار اخللية النباتية.
احل�ب�ر :هو م ��ادة لزج ٌة مكونة م ��ن مواد ع�ضوي ��ة و�أخرى معدنية
و�أ�صب ��اغ وم ��واد مكملة تت ��وىل مبجملها نق ��ل اال�ش ��كال الطباعية
م ��ن الأ�صل اىل ال ��ورق او املادة املراد الطباع ��ة عليها على خمتلف
ا�شكالها.
حمل ��ول الرتطيب :وهو حملول مكون من جمموعة من املواد التي
تعم ��ل جمتمع ّة على تغطي ��ة ال�سطح الطباعي بطبق� � ٍة خفيف ٍة �ش�أنها
ع ��دم اخ ��ذ ال�سط ��ح للح�ب�ر يف املناطق غ�ي�ر الطباعي ��ة  ،ويعمل على
احلفاظ على درجة حمو�ضة  PHمنا�سبة.
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ن�شاطـات املركز يف �صور

جاللة امللك املعظم حفظه اهلل و رعاه خالل زيارته للمركز

�سمو الأمري احل�سن يزور املركز
52
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حتت رعاية ملكية �سامية رئي�س هيئة الأركان يفتتح املركز الإقليمي

�سمو الأمري حمزه بن احل�سني يزور املركز
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الزيارات

�صاحب ال�سمو امللكي الأمري احل�سن بن طالل املعظم يزور املركز

54

زيارة �سمو الأمري حمزة بن احل�سني املعظم للمركز

وزير التخطيط ي�شيد بجهود املركز يف تعزيز التنمية

وفدان من امل�ساحة الربيطانية وال�سعودية يزوران املركز

بحث التعاون امل�شرتك بني املركز و�صندوق البحث العلمي

اجتماع لبحث �سبل التعاون العلمي والأكادميي بني املركز
واجلامعة الأردنية
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الزيارات

وفد ع�سكري تنزاين يطلع على جتربة املركز يف خمتلف جماالت العلوم
امل�ساحية

م�صلحة امل�ساحة الليبية تبحث اال�ستفادة من خربات املركز يف جمال
التدريب

وفد ليبي ميثل م�صلحة الت�سجيل العقاري يبحث �سبل التعاون يف جمال
الت�أهيل والتدريب مع املركز

مدير عام الهيئة العامة للأنواء اجلوية والر�صد الزلزايل العراقي
يزور املركز

وفد من منظمة املجتمع العلمي العربي يبحث مع املركز يف اجراء الأبحاث
والدرا�سات املائية للدول الفقرية

تعزيز التعاون امل�شرتك يف تبادل املعلومات واخلرائط بني املركز ونظريه
الت�شيكي
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الزيارات

مدير عام املركز يبحث مع امل�ؤ�س�سة الأملانية للتبادل الثقايف الداد يف
تخ�صي�ص منح درا�سية لطلبة الدرا�سات العليا يف املركز

وفدان من البنك الدويل ووكالة الف�ضاء الأمريكية نا�سا يبحثان مع املركز
يف تنفيذ امل�رشوع الإقليمي لتح�سني �إدارة م�صادر املياه

اجتماع متهيدي للتح�ضري مل�ؤمتر امل�ساحة والأ�سماء اجلغرافية
بني مدير عام املركز ورئي�س االحتاد العربي للم�ساحة

وفد ليبي من وزارة رعاية ال�شهداء و�أُ�رس املفقودين يزور املركز

�أكادميية املركز التخ�ص�صي للرتبية اخلا�صة يف زيارة علمية للمركز
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زيارة دورة ركن املدفعية رقم  17املنعقدة يف مدر�سة �سالح املدفعية
امللكي للمركز

الزيارات

رئي�س املجل�س االقت�صادي واالجتماعي يثمن جهود املركز يف خدمة
امل�شاريع التنموية باململكة

تفعيل التعاون بني املركز ووكالة  NGAالأمريكية

مدير عام املركز ي�ستقبل امللحق اجلوي البحري الربيطاين لدى الأردن

درعا تذكاريا لل�سفري الكوري لدى الأردن

طلبة جامعة احل�سني بن طالل ق�سم هند�سة البيئة يطلعوا على جتربة
املركز يف تقنيات نظم املعلومات اجلغرافية وتطبيقات اال�ست�شعار عن بعد

املركز يت�سلم درعا تقديريا من اكادميية ابن ر�شد العلمية لأداءه وجهوده
املميزة يف خدمة القطاع التعليمي
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الإتفاقيات

اتفاقية تعاون بني املركز واجلامعة الأردنية يف جمال �إعداد الأبحاث
العلمية املتعلقة باملياه والبيئة والطاقة

مدير عام املركز ورئي�س جامعة الأمرية �سمية يوقعان اتفاقية تعاون

مذكرة تفاهم بني املركز وم�صلحة امل�ساحة الليبية يف جمال التدريب

مذكرة تفاهم بني املركز ونظريه الكوري يف جمال البيانات اجليومكانية

مذكرة تعاون يف جمال الدرا�سات والأبحاث املتعلقة باملوارد املائية بني
املركز ومنظمة املجتمع العلمي العربي

�سلطنة ُعمان توقع اتفاقية لال�شرتاك يف املركز الإقليمي لتدري�س علوم
وتكنولوجيا الف�ضاء

توقيع حم�رض اجتماع اللجنة الفنية امل�شرتكة للحدود الأردنية العراقية
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افتتاح و تخريج دورات تدريبية

دورة امل�ساحة ال�شاملة لعدد من موظفي البلديات

ليبيون يتدربون على خمتلف جماالت العلوم امل�ساحية و�أنظمة
املعلومات اجلغرافية

املركز وبالتعاون مع جامعة م�ؤتة يبد�أ بتدري�س برنامج املاج�ستري يف
نظم املعلومات اجلغرافية والإ�ست�شعار عن بعد

اختتام �أول دورة تدريبية يف الأر�صاد اجلوية باملركز الإقليمي
لتدري�س علوم وتكنولوجيا الف�ضاء والفلك لغرب �آ�سيا /الأُمم املتحدة

مدير عام املركز يرعى تخريج دورة ر�سم خارطة الرتبة الرقمية
العاملية لدول من ال�رشق االو�سط و�شمال افريقيا

تخريج دورتي اجلغرافيا الب�رشية وحتليل ال�صور اجلوية لعدد من
�ضباط القوات امل�سلحة
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الفعاليات العلمية و الثقافية

60

مب�شاركة  13دولة من ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا افتتاح ور�شة
تدريبية متخ�ص�صة بر�سم خارطة الرتبة الرقمية العاملية يف املركز

منتدى �أردين كوري متخ�ص�ص بالبيانات اجليومكانية يف العقبة

�صورة جماعية للم�شاركني يف م�ؤمتر امل�ساحة والأ�سماء اجلغرافية
الذي نظمه املركز

حتت رعاية رئي�س هيئة التخطيط اال�سرتاتيجي يوم علمي متخ�ص�ص
يف املركز

�أول رائد ف�ضاء عراقي م�ستقبال الطيار ( فريد لفته) يحا�رض يف
املركز

مندوبا عن دولة رئي�س الوزراء وزير البلديات يرعى حفل افتتاح
م�ؤمتر امل�ساحة والأ�سماء اجلغرافية
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الفعاليات العلمية و الثقافية

فلكي لبناين يحا�رض يف املركز

موظفان من املركز يفوزان بجائزة اخلدمة املدنية للموظف املثايل 2012

املركز يح�صل على جائزة �أف�ضل م�ستخدم يف برجميات نظم املعلومات
اجلغرافية من �رشكة �أزري العاملية

على هام�ش امل�ؤمتر ال�سنوي اخلام�س للمدار�س اخلا�صة املركز ي�شارك
مبعر�ض للخرائط التعليمية وال�صور اجلوية والف�ضائية

املركز ي�شارك مبعر�ض متخ�ص�ص للخرائط وال�صور اجلوية
والف�ضائية يف م�ؤمتر تكنولوجيا الهند�سة الكهربائية واحلو�سبة
التطبيقية  2013يف اجلامعة االردنية

�شكر مل�شاركة املركز يف م�ؤمتر تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية الذي
عقد يف جامعة بنغازي الليبية
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�إ�����س��ت�راح����ة ال���ع���دد

�إعداد :املالزم 1/املهند�سة نيفني ال�شرعة

�أقوال اعجبتني

الدكتور عمر عبدالكايف
ير�سل اهلل �إىل من ر�ضي اهلل عنه يف �أواخر �أيامه ملكاً يقومه
وير�شده ويهديه ،فيموت على خري حال ،فيقول النا�س رحم اهلل
فالناً لقد مات على خري حال -فاللهم اجعلنا من �أهل الر�ضا،
واجعلنا من الذين ر�ضيت عنهم ور�ضوا عنك ،اللهم واجعلنا من
الذين ير�ضون بكل �شيء قدرته لهم يارب العاملني.
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ال���ت���ه���اين و ال��ت�بري��ك��ات
تتقدم ا�سرة
املركز اجلغرايف امللكي االردين
بالتهنئ ��ة والتربي ��ك لعطوف ��ة العمي ��د الدكت ��ور
املهند� ��س ع ��وين حمم ��د اخل�صاون ��ه
مبنا�سبة تخرج كرميته الدكتورة
�أنال عوين حممد اخل�صاونة
من اجلامعة الأردنية /كلية الطب

ا�سرة
املركز اجلغرايف امللكي االردين ممثلة
بعطوفة املدير العام
العمي ��د الدكت ��ور املهند� ��س ع ��وين حمم ��د
اخل�صاون ��ه
تقيم حفل تكرمي ووداع للزميل حممد املنا�صرة
وتتمنى له املزيد من التقدم والنجاح

تتقدم
ا�س ��رة املرك ��ز اجلغ ��رايف امللك ��ي االردين ممثل ��ة
بعطوف ��ة املدي ��ر الع ��ام العمي ��د الدكت ��ور املهند� ��س
ع ��وين حمم ��د اخل�صاون ��ه بتهنئ ��ة الزم�ل�اء خال ��د
تاي ��ه ومرمي العملة بح�صولهم على جائزة املوظف
املثايل/الدوره اخلام�سة
الف مربوك واىل االمام

تتقدم
ا�س ��رة املرك ��ز اجلغ ��رايف امللك ��ي االردين ممثل ��ة
بعطوفة املدير العام العميد الدكتور املهند�س عوين
حمم ��د اخل�صاون ��ه بتهنئ ��ة الزمي ��ل تي�س�ي�ر دروي�ش
على جائزة املوظف املثايل /الدوره الرابعة
الف مربوك واىل االمام

ا�سرة
املركز اجلغرايف امللكي االردين ممثلة
بعطوفة املدير العام
العمي ��د الدكت ��ور املهند� ��س ع ��وين حمم ��د
اخل�صاونه
تقيم حفل تكرمي ووداع للزميل �سميح ابراهيم
وتتمنى له املزيد من التقدم والنجاح
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يا مركز التدريب
القيت في حفل المركز الجغرافي الملكي االردني1986-
ي���ا مرك���ز التدريب يا مس���بب أس���اي

يا حابس أنفاس���ي نهاري مع الليل

قال���وا مس���احه (إز فري ف���ري هاي)

وصدقت ياليت م���ا صدقت األقاويل

حنا درس���نا وم���ا عرفنا الس���بب(واي)

وه���ذي النتيج���ة ومن غي���ر تعديل

ص���ار بالتدري���س أرض و(س���كاي)

ومعادلتن���ا كل عناصره���ا مجاهيل

تعل���ق قلبي ف���ي (لم���ده) م���ع (فاي)

و(ثيت���ا) و(جاما) وان���ا قلبي عليل

واحترت ما بين الـ(دق���ري) والـ(الباي)

اش���تبك امري ف���ي (ق���رد) طويل

ضاعت اآلم���ال بالـ(اك���س) والـ(واي)

وصار الـ(براالك���س) بعيوني يميل

طرحت وقس���مت وعملت (ملتي بالي)

وطلعل���ي الـ(إرور) م���ن غير تعليل

قالول���ي هذي ص���ور الـ(الج���و فالي)

ح���ط التلس���كوب وحلله���ا تحلي���ل

حلل���ت أن���ا الياب���س وحللت أن���ا الماي

لكن األس���تاذ م���ا تعجب���ه التحاليل

جان���ي يق���ول ي���ا خال���د (ت���راي)

(ت���و فاين���د) نمل���ه م���ع التفاصيل

ش���كيت للمدي���ر وق���ال (إف آي)

حطيتن���ي يالص���وره نلقالك س���بيل

ياخوف���ي يس���ويها ويخي���ب رج���اي

امتحن للك���ورس وامتح���ن تكميل

رجع���ت اش���رب كاس���ه م���ن الش���اي

واجلس مع اللي البس���ين المراييل

م���ره نبي نضح���ك ومره نب���ي (كراي)

مره م���ع الصاحين وم���ره مهابيل

واخت���م كالم���ي واق���ول لك���م (ب���اي)

واس���محوا ان كان تعليق���ي طويل

العقيد المتقاعد خالد مناحي الخالدي /الكويت
خريج كلية المركز الجغرافي الملكي االردني

64

جملة املقيا�س  -العدد � - 22آب 2014-

www.rjgc.gov.jo

