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نطل عليكم مــن جــديــد مــن خــالل الــعــدد ٢٧ مــن مجلة املــقــيــاس، الـــذي يــ�ــ�امــن إصـــدار هذا 

الــعــدد بــذكــرى عــز�ــزة وغالية ع�� �ــل مــواطــن أرد�ـــي ، ذكــرى عــز وفــخــار ، أال إ��ا ذكـــرى  عيد 

اإلستقالل و�وم ا���ش ، واالستقالل رمز كرامة الشعوب وعنوان مجدها وحر���ا و�جهود 

قيادتنا الفذة وحكم��ا و�عمة االستقالل واالستقرار واألمــن واألمــان  �ع�ش �� هذا الوطن 

اســرة واحــدة متحابة متعاونة ، واملناسبة العز�ز ة االخــرى عيد ا���ش العر�ي درع الوطن 

وحــامــي االســتــقــالل ورمـــز االمـــن واألمـــان والـــذي يتم�� عــن جــيــوش العالم �عقيدته اإليمانية 

الرا��ة بصدق انتمائه ووالئــه وانضباطيته املتم��ة ودوره اإل�سا�ي ، وكذلك ذكرى مرور 

 ع�� تأس�س املركز ا��غرا�� املل�ي األرد�ي ع�� أمل بمستقبل مشرق ومشرف ل�ل 
ً
٤٢ عاما

العامل�ن باملركز.

 من خالل مجلة املقياس أن نقدم لكم العديد من املوضوعات الهامة، وأنتم 
ً
كما اعتدنا دوما

طالعون هذا العدد تجدون الدراسات واألبحاث واملقاالت العلمية والفنية بقلم مجموعة 
ُ
ت

والثقافية،  العلمية  والفعاليات  ال�شاطات  وآخــر  ا��غرا��  باملركز  العامل�ن  املوظف�ن  من 

ًما جديًدا لهذا 
ْ

خ
َ

واستطاع املركز و�فضل كوادره أن ينجزها ع�� أحسن وجه، مما أضاف ز

الــصــرح الوط�� العل�� املتم��، كما وجــعــل مــن املــركــز محط أنــظــار وإ�ــ�ــاب �ــل مــن يلمس 

تطوره ونموه ع�� مدى السنوات املاضية.

�ــ� هذا   وس��كز 
ً
مــؤخــرا الهامة  والفعاليات  األ�شطة  مــن  بالعديد  ا��غرا��  املــركــز  قــام  لقد 

ا��يوم�انية  املعلومات  إدارة   �� الدو�� األول  املؤتمر  ا��دث األول؛  م��ا،  العدد ع�� ثالثة 

����כ��� א
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ا��غرا��  املــركــز  الــ�ــ� نظمها  املــؤتــمــرات  أبـــرز  مــن  للمستقبل) و�عت��  التخطيط  تحت (شــعــار 

 من حيث عدد املشارك�ن وا��ضور 
ً
 باهرا

ً
واألول من نوعه ع�� مستوى األردن، وال�ــ� نجاها

وأوراق العمل.

وا�ـــ�ـــدث الــثــا�ــي؛ الـــورشـــة العلمية املتخصصة حـــول تــقــنــيــات األقـــمـــار الــصــنــاعــيــة املــصــغــرة 

تصميمها وتطو�رها وال�� جاءت بالتعاون مع الشبكة البي�ية اإلسالمية لعلوم وتكنولوجيا 

الفضاء (ISNET)، وعزز أهمية هذه الورشة مشاركة (١٥) دولة عر�ية وإسالمية.

وا��دث الثالث: املؤتمر العر�ي الثا�ي عشر لعلوم الفضاء والفلك واملؤتمر الفل�ي اإلسالمي 

الــســا�ــع الـــذي نظمه مــع اإلتــحــاد الــعــر�ــي لعلوم الــفــضــاء والــفــلــك حيث اجتمع فيه نخبة من 

العلماء وا��تص�ن �� علوم الفضاء والفلك.

و�� هذه املناسبة ال بد أن نن��ز هذه الفرصة للتعب�� عن امتناننا وشكرنا إ�� جميع ا��هات 

ال�� ساندت ودعمت أ�شطة املركز ا��غرا��، وال�� ال شك أ��ا تقوي من عز�متنا ببذل املز�د 

و�التا�� فسوف  الوطنية،  املؤسسات  متناول   �� إرادتــنــا بوضع �ل قدراتنا وخ��اتنا  وتجسد 

 دون است�ناء وع�� �افة األصعدة.
ً
�عمل ع�� توطيد أواصر العالقة املهنية معهم جميعا

، �س�� جاهدين لتحقيق رؤ�ة املركز ا��غرا�� وأداء رسالته وخدمة وطننا ا��ب�ب �� 
ً
ختاما

جميع ا��االت �� ظل را�� مس��تنا املباركة سيدي القائد االع�� للقوات املس��ة األردنية / 

ا���ش العر�ي صاحب ا��اللة امللك عبدهللا الثا�ي ابن ا��س�ن حفظه هللا ورعاه ،

اِّـدير العام 
اِّـهندس الدكتور  العميد 
الخصاونة  محمد  عوني 



أنواع الفيضانات
 ، فيضانات رسيعة  و  بطيئة  فيضانات  النهرية: وهي  الفيضانات 
حيث تكون الفيضانات البطيئة ناشئة من ذوبان الثلوج املرتاكمة 
أو من الهطول الرسيع لألمطار، م� يؤدي إىل تراكم املياه بشكل 
كب¢ عىل سطح الكرة األرضية، يف ح� تتكون األنواع الرسيعة من 
الفيضانات العواصف الرعدية و التي ينتج عنها هطول لألمطار أو 
االنهيارات الجليدية أو انهيار جدار السد م� ينتج عنه تدفق كب¢ 

للمياه من خلف هذا السد.

فيضانات السواحل: من اسمها تنشأ هذه الفيضانات عند السواحل 
نتيجة العواصف البحرية الشديدة جداً أو من األعاص¢ املدارية، 
يعرف  ما  ظاهرة  مثل  أخرى  طبيعية  كوارث  بسبب  تنشأ  قد  و 

بالتسونامي.
بطريقة  تُبنى  حيث  السدود  جراء  ايضاً  الفيضانات  وتنشئ 
والحرضية  املأهولة  املناطق  كافة  تغمر  و  تغطي  املياه  تجعل 

واملنخفضة م� يتسبب بآثار كب¢ة جداً . 
غزير  وبشكل  او ضيقة  مغلقة  أماكن  األمطار عىل  وهطول 
املناطق  عىل  وخاصة  فيضان  حــدوث  اىل  يــؤدي  م�  ورسيــع 

املنخفضة . 

البنية  تدمر  انها  مادية، حيث  اىل ارضار  تؤدي  الفيضانات  ان 
التحتية وقتل اإلنسان وكافّة أشكال الحياة يف املنطقة التي تصيبها، 
واملنازل  البيوت  تدم¢  تعمل عىل  الفيضانات  فإّن  إىل ذلك  إضافة 

وإحالل الكوارث باملناطق التي تصيبها.
ما ال  أو مكان  منطقة  الفيضانات يف  دراسة حدوث  فكرة  إن 
بد من أن تعتمد عىل معطيات وبيانات يجب تحصيلها قبل البدء 
بعملية الدراسة، ويف هذه الدراسة تم تخصيص منطقة العقبة وذلك 
 ÑashÑood ة حدوث الفيضانات املفاجئة فيها وهي ما يسمىÒلك
أي الفيضانات املفاجئة، حيث لوحظ يف اآلونة األخ¢ة  كÒة حدوث 
الفيضانات يف هذه املنطقة وكذلك تكرارها وبشكل مفاجئ للسكان 
دمار  من  الفيضانات  هذه  تحدثه  وما  املناطق،   تلك  يف  القاطن� 
هائل يف البنية التحتية، وبالتايل من خسائر مادية فادحة، كل ذلك 
كان من أهم أسباب هذه الدراسة التي بدأت بعد حصول الفيضان 

األخ¢ يف املنطقة.  
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  يعترب الفيضان من الظواهر الطبيعية الخط�ة ، حيث إن الفيضانات هي عبارة عن تجمع املياه وتزايدها بطريقة تغمر 
فيها سطح األرض و تجرف البيوت و السيارات ، ك� أنها تشكل خطراً عىل حياة البرش والحيوانات واالشجار.

العميد الكتور  المهندس عوني محمد الخصاونة  -   مدير عام المركز الجغرافي الملكي ا�ردني



توف¢  من  بد  ال  حيث  أوالً  البيانات  بتحض¢  الدراسة  تبدأ 
سنذكره  ما  البيانات  هذه  ومن  الدراسة  لهذه  متخصصة  بيانات 

تالياً : 
طبقة الخطوط الكنتوريه بفرتة كنتورية ٥ مرت عىل األقل . ١

ويف هذه الدراسة تم إستخدام فرتة كنتورية ٢م، وتعد 
طبقة الخطوط الكنتورية هي األساس لهذه الدراسة ألن 
كل الدراسة تعتمد بشكل رئييس عىل فروق اإلرتفاعات 
واإلنحدارات واألودية املشتقة من الخطوط الكنتورية.  

اشتقاقها . ٢ وممكن  أيضاً  جداً  مهمة  وهي  األودية  طبقة 
من طبقة الكنتور – ك� ذكرنا- وذلك بإستخدام ادوات 
(Tools) خاصة يف نظام املعلومات الجغرافية وخصوصا 
من  اإلشتقاق  خاصية  وإستخدام    ArcGIS برنامج 
الكنتور هي أكÒ وسيلة دقيقة،  وأكÒها دقة هو تتبع 
املياه  قوة  حيث  من  رتب  وإعطاؤها  األودية  مجاري 

والجريان  والتدفق للمياه.
أهم . ٣ ملعرفة  وذلك   Landmarks النقطية   äاملعا طبقة 

حدوث  تجنب  ملحاولة  املوجودة  واملنشآت  املواقع 
األرضار فيها . 

طبقة الطرق وهي ملعرفة الطرق التي æر بها الفيضان . ٤
وهل يتوفر جسور  أو عبَّارات  أو غ¢ها من منافذ املياه 
أعايل  من  واملتدفقه  الكب¢ة  املياه  كميات  حجز  لعدم 

الجبال املحيطة باملنطقة . 
ونقاط . ٥ األرض  إستخدامات  طبقة  مثل  أخرى  طبقات 

اإلرتفاع .......وغ¢ها . 

الربامج املستخدمة للدراسة : 
æكن  التي  الوسيلة  هي  الدراسة  يف  املستخدمة  الربامج  تعترب 
من خاللها اشتقاق البيانات بعضها من بعض والحصول عىل البيانات 
الحقيقية  املقارنات  إجراء  نستطيع  منها  التي  الرضورية  والطبقات 

والواقعية عىل أرض الدراسة أو يف مكان الدراسة . 
ومن أهم هذه الربامج : 

برنامج نظم املعلومات الجغرافية ArcGIS  والذي يحتوي  • 
Hydrology، Spatial Analyst هو Extention

والتي •    PCI ،ERDASاهمها بعد  عن  االستشعار  برامج 
تتخصص بتحليل الصور الفضائية. 

برامج أخرى مثل :Water Management System  ويرمز • 
 WMS له

 • HEC ويرمز له   Hydrolic Engineer Center وبرنامج
 • .......  Google Earth وكذلك الحال برنامج

أما البيانات فقد ذكرنا أهمها وهي خطوط الكنتور ومنها نشتق 
البيانات الصورية األخرى املطلوبة مثل :

١ . Digital Elevation Model الرقمي  اإلرتفاع  ëــوذج 
 ((DEM

٢ . NIT) Network) وذج شبكة املثلثات غ¢ املنتظمة وهيë
Irregular Triangles

٣ .Landuse طبقة إستخدامات األرايض
الرفع املساحي والتكملة امليدانية . ٤
بيانات أخرى مثل : . ٥

 معدل التساقط املطري ولعدة سنوات أقلها ٢٠ سنة .• 
التجمعات السكانية ومن مقاييس دقيقة أفضلها من مقياس • 

للمناطق   Òاألك التفاصيل  إلعطاء  وذلك  وأكرب    ٥٠٠٠  :١
والتجمعات السكانية . 

البيانات التي تكلمنا عنها سابقا مثل البنية التحتية والطرق. • 
الجغرافية  املعلومات  نظم  تقنيات  بإستخدام  الدراسة  تتم   
وخاصة التحليل املكاSpatial Analyst ð  وذلك بدراسة نواتج تحليل 

البيانات وأهمها طبقة الكنتور حيث منها نحصل عىل ما ييل : 
وذلك أ.  األودية  رتب  إىل  وتصنيفاتها  األودية  طبقة  استخراج 

ملعرفة قوة تدفق املياه يف كل وادي عىل حدة حيث أن نظام 
املعلومات الجغرافية يعطينا تصنيف لكل وادي تبدا من ١ 
وحتى ٧ وهذا يعني أن رتبة الوادي رقم واحد ضعيفة وليس 
الوادي  أما  فية ضعيفه  املتدفقه  املياه  ونسبة  فيها خطورة 
رقم ٢ فهو أكرب من الوادي رقم ١ طوال  وكذلك نسبة مياه 
التجمع وهذا يعني أن الحوض املاó التابع له أكرب وهكذا .

أما الوادي رقم ٣.....٧ فهذا يعني ازدياد رسعة الجريان  أو ب. 
تدفق املياه  أو غزارة املياه يف الوادي من حيث أن الوادي 
رقم ٧ يعد األخطر منها وكل  الدراسة تجري عىل هذا املجرى 

الذي تم تصنيفه برقم ٧  أو رقم ٦.



استخراج األودية يتم حسب إستخدام Model مخصص ج. 
لذلك يف برامج نظم املعلومات الجغرافية . 

حساب كمية املياه املتجمعه يف الحوض الواحدبناء عىل  د. 
مساحة  معرفة  بعد  بذلك  الخاصة  الرياضية  املعادالت 

الحوض املاó السطحي . 
استخراج األحواض الرئيسية واألحواض الفرعية ،Basin ه. 

Sub Basin ومعرفة مساحة األحواض املائية السطحية 
وبالتايل معرفة كميات األمطار من خالل معدل التساقط 

املطري (كميات األمطار املتساقطة عىل الحوض) . 

املعلومات  نظام  يف  الخاصة  األدوات  إستخدام  خالل  من 
ذكرها  السابقة  البيانات  من  كل  أهمية  لنا   يتضح  الجغرافية 
الدراسة  بداية  أن  لنا  يب�  التايل حيث  الشكل  وارد يف  وك� هو 
إىل الشبكة  هذه  تحويل  يتم  ثم  الكنتورية  الخطوط  شبكة  من 

DEM  بدقة عالية ليتم بعد ذلك احدى الطريقت� األوىل إما عن 
طريق3D  ليتم استخراج طبقة االنحدارات كطبقة مهمه ملعرفة 
نسبة اإلنحدار بالنسبة املئوية  أو اإلنحدار بالدرجة وكذلك طبقة 

املاء  جريان  إتجاه  ومعرفة  اإلنحدار  إتجاه  تحديد  وهي   Aspect
مثل  الكاملة  املعلومات  توفرت  إذا  الجريان  وممكن حساب رسعة 

نسبة االنحدار، معدل التساقط املطري. 

ولقد تم أخذNIT  من طبقة الكنتور وفيها يتم تجسيم تضاريس 
األرض املعنية بالدراسة ويتوضح فيها أيضاً األودية  ويظهر أن هناك 
أودية وإرتفاعات øثل املنطقة ترتاوح من   صفر وهو سطح البحر 
إىل ١٤٠٠م فوق سطح البحر وتعطينا هذه الطبقة فكرة مبديئة عن 

املنطقة ك� هو الحال يف الشكل السابق.
 اما االتجاهات فيتم ايضا تصنيف االتجاه إما ش�ل  أو جنوب  
............وهــكــذا وæكن أن يتم  أو رشق  أو غرب  أو ش�ل رشق 
درجته  الش�ل  حيث  بالدرجة  االنحدار  اتجاهات  بطبقة  تزويدنا 

صفر و٣٦٠ بين� الرشق ٩٠ والغرب ٢٧٠ .

ومن خالل عرض الدراسة وعمل عرض تقدæي عنها نوضح يف 
ëوذج  مقدار  ثم  ومن  الكنتور  طبقة  وكثافة  دقة  مقدار  الدراسة 
رقمي  إىل ëوذج  الكنتور  طبقة  تحويل  من  الناتج  الرقمي  اإلرتفاع 
DEM   حيث أننا لو اقتطعنا جزء من مكان الدراسة لتب� لنا مقدار 
الدقة املتبعة يف الدراسة حيث أن الدراسات املتبعة يف بعضها تكون 
دقةDEM  فيها ٩٠ مرت(الحظ الفرق) وهي ماخوذة أصال من شبكة 
االنرتنت ودرجة الدقة ( الوضوح) غ¢ مقبولة ملثل هذه الدراسات 

وهذا بدوره يؤثر تأث¢اً سلبيا عىل دقة ناتج البيانات . 
ويتم   ،DEM من  األوديــة  استخراج  دقة  نرى  ذلك  بعد  ثم   
تصنيفها ك� قلنا حسب األخطر واألخطر تبدأ من ١ ثم تنتهي بالرتبه 
رقم ٧ ثم نقوم باقرتاحات من شأنها تخفيف حدة تدفق املياه وقت 
أنه ال بد من إستخدام خزانات عمالقة ذات  الهطول وهنا وضحنا 
سعة عالية كب¢ة ويتم تحويل مجرى املاء (ماء الفيضان) عليها  أو 
هي باألصل تبنى عىل مجرى الوادي األكÒ خطورة وكذلك يتم تحديد 
الذي  وهو  املياه  منه  تخرج  الذي  املكان  وهو  املياه  تدفق  نقطة 
بكميات  املياه  خروج  بسبب  الفيضانات  يف  األكرب  الخطورة  يشكل 

وبرسعة واندفاع كب¢ين . 



 - الكنتورية  الطبقة  تجسيم  عىل  العمل  يجري  ذلك  بعد   
الدراسة  منطقة  وتعرجات  تضاريس  لتوضيح  األرض)  (تضاريس 
ذلك  ومحاكاة  املنطقة  األكÒ خطورة يف  الوادي  مكان  تب�  وكذلك 

عملياً من خالل استخراج DEM  وفيها أيضا يتم تحديد الحوض.
والذي  املياه  مجرى  تقسيم  تم  كله  ذلك  معرفة  وبعد  االن 
جزء  كل  تخصيص  فيها  يتم    sectionsإىل الدراسة  علية  أجريت 
section  لوحده وإجراء الدراسات امليدانية عليه بان يكون كل ٥م  
أو كل ٢٠م حسب دقة الدراسة، ومن خالل تلك الزيارات امليدانية 
للموقع نستطيع توف¢ معلومات وبيانات عن الوادي والذي تحت 
نقوم برسم  املستخدمة  الحديثة  املساحة  الدراسة وبواسطة أجهزة 
من  وøييزها  األودية  بناء  طبيعة  عىل  للتعرف  للبيانات   Schema

حيث الخطورة . 
ومن ناتج االشتقاق والحسابات التي يتم إجراؤها عىل األحواض 
البيانات وجود العوائق يتم  املائية  ومن رتب األودية وربط هذه 
لألمكان  األقل  عىل  أو  للمنطقة   الفيضية  الهطول  وحساب  دراسة 
  proýleعمل أيضا  وæكن   ، فيها  الفيضانات  حدوث  يتوقع  التي 
يوضح فيه كمية إنحسار املاء وإىل أي منطقة تصل املياه إذا وضعنا 

فرضيات عن نسبة تجع املياه.

النتائج :
من خالل الدراسة السابقة نخلص إىل النتائج اآلتية : 

حسب . ١ وتصنيفها  املنطقة  يف  األوديــة  عىل  التعرف  يتم 
الخطورة املائية. 

من خالل نسبة االنحدار وكميات التدفق يتم حساب رسعة . ٢
الجريان يف االودية الخطرة وعىل ضوء ذلك æكن حساب 

الوقت الدقيق يف وصول الفيضان ملنطقة ما . 
æكن تحديد نقاط الخطورة من خالل تدفق املياه خارج . ٣

أو  مياة   خزانات  لوضع  املناسب  املكان  ومعرفة  الحوض 
سدود ترابية مؤقتة المتصاص طاقة الفيضان . 

اإلستعانة بالجيولوج� واملهندس� املختص� لتحديد نسبة . ٤
كلف  ولتحديد  جهة  من  األرض  باطن  إىل  املترسبة  املياه 
الستيعاب  العمالقة  الخزانات  إنشاء  أو  الرتابية   السدود 

الكم الهائل من املياه. 
الحدائق . ٥ أو  املزروعات   بري  املياه  هذه  من  االستفادة 

العامه  أو إستخدامها بالشكل األفضل وعدم ذهابها هدراً 
إىل البحر .  



من  مؤلفة  الجغرافية  األس�ء  لخرباء  العربية  الشعبة 
دولهم  قبل  من  املكلف�  الجغرافية  باألس�ء  العرب  الخرباء 
 äواملعا األماكن  أســ�ء  ومعالجة  وتوحيد  وضبط  بجمع 
الطبيعية يف بلدانهم ، وتتبع ملجلس الوحدة االقتصادية جامعة 
الدول العربية، وتشكل جزءاً من مجموعة خرباء األمم املتحدة 
للمجلس  التابعة   (UNGEGN) الجغرافية  باألس�ء  املعني� 

..(ECOSOC) االقتصادي واالجت�عي
أو خطوط  لغة  كتابة   : تعني  أشكالها   بأبسط  والرومنة 
بالحروف الرومانية بحيث تبقى الكلمة األصلية املنقولة عىل 

وضعها ونطقها ولفظها يف حالة قراءتها بحروفها الرومانية. 
من املعروف أن الكتابة يف اللغة الواحدة ال تتضمن أي 
اللغة أخذوا بع� االعتبار كل  أّن لغويي تلك  مشكلة، حيث 
ما يعرتض لغتهم من عقبات حتى وصلت إىل مرحلة النضوج.  
ولكن املشكلة تكمن عند نقل تلك اللغة إىل الحروف يف لغات 
أخرى، وقد اعتمدت الحروف الرومانية لتكون الحروف التي 

تُحّول لها بقية اللغات بصورة أساسية.  
وساعدت العديد من العوامل عىل استخدام الرومنة منها 
؛ تطور الكتابة ،زيادة االحتكاك ب� الحضارات وأهل اللغات 
،تقدم وسائل اإلعالم ووسائل االتصال،العالقات املتداخلة ب� 
الشعوب والدول ،احتالل بلد لبلد آخر أو شعب لشعب آخر ، 

وتوفر وسائل السفر واالنتقال.
باللغات  الحروف  نقل  حركة  إىل  التنويه  من  لنا  بّد  وال 
األخرى إىل اللغة العربية وعدم وجود بعض الكل�ت والتعاب¢ 

املناسبة لها يف اللغة العربية.  
وقد مرّت طرق نقل الحروف العربية اىل اللغات األخرى 
الحروف  لنقل  مختلفة  طرق  وظهرت  املراحل  من  بالعديد 
توافد  مع  وازدادت  زمن  منذ  الالتينية  الحروف  إىل  العربية 

املسترشق� إىل العاä العر{. 
وال بّد لنا من التنويه عن دور القرآن الكريم يف الحفاظ 
عىل اللغة العربية الفصيحة فلو تحدث شخص من رشقي أو 
غر{ العاä العر{ باللغة الفصحى لفهمه اآلخر، حتى أولئك 
العربية فسوف  اللغات غ¢  القرآن  من ذوي  الذين يقرؤون 
تفهم قراءتهم للقرآن الكريم ، وكذلك عن نرشها عىل مستوى 
غ¢ الناطق� بها من املسلم� يف بقاع األرض، إضافة إىل عامل 

فريضة الحج يف تأث¢ وتأثر اللغة العربية باللغات األخرى. 
ومن هذا املنطلق نجد األهمية الكربى الستخدام العربية 
الكل�ت واألس�ء  العربية أو نقل  الفصيحة يف كتابة األس�ء 
الكربى  األهمية  وكذلك  الرومانية،  الحروف  إىل  بالفصيحة 
الحروف  نقل  الجميع يف  به  يلتزم  نظام عر{ موحد  العت�د 
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ابراهيم عبدالله عبيد

العربية واألس�ء العربية إىل الحروف الرومانية أو اللغات األخرى.  
وظهرت العديد من املحاوالت السابقة يف مجال الرومنة منها؛ نظام 
نظام  األمريكية،   املكتبات  وجمعية  األمريكية  الكونغرس  مكتبة 
نظام   ١٩٥٦م،   (  BGN  / PCGNنظام الكريم،  القرآن  رومنة 
 InstitutGeographiqueNatioal in France ( IGN SYSTEM:
 International نظام ،ð١٩٧٣، نظام املركز الجغرايف املل} األرد (
نظام   ،١٩٨٤/٢٣٣  Organization for StandardizationISO



املساحة املرصية، نظام املوسوعة اإلسالمية، إىل أن جاء اج�ع الدول 
العربية يف العام ١٩٧٢ عىل اعت�د نظام عر{ موحد تعتمده جميع 
الدول العربية يف الرومنة ثم جرى تعديله يف العام ٢٠٠٢، ثم اقرتاح 
لخرباء  الثالث  املؤøر  قبل  من   ٢٠٠٧ العام  يف  موحد  عر{  نظام 
حول  ومناقشات  مضنية  جهود  وبعد  العرب،  الجغرافية  األس�ء 
(النظام العر{ املوحد لنقل الحروف العربية إىل الحروف الالتينية 
آخرها  وكان  ودولية  عربية  واجت�عات  مؤøرات  ٢٠٠٧)  يف عدة 
اجت�ع الرياض ٢٠١٧ واالجت�ع ال ٣٠ واملؤøر ١١  ملجموعة خرباء 

احلرف الرومايناحلرف العريباحلرف الرومايناحلرف العريب
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اعت�د مجموعة  تم  نيويورك ٢٠١٧،  واللذان عقدا يف  املتحدة  األمم 
خرباء األمم املتحدة لألس�ء الجغرافية  ( األونجيجن ) للنظام العر{ 
املوحد لنقل الحروف العربية إىل الحروف الالتينية ( الرومنة ) ٢٠٠٧ 

بعد إجراء بعض التعديالت عليه. 
بالحروف  يقابلها  وما  العربية  الحروف  يب�  التايل  والجدول 

الرومانية حسب النظام العر{ املوحد املعتمد ٢٠٠٧: 
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مريم العملة  -  المركز الجغرافي الملكي ا�ردني

تتصف املؤسسات الحديثة باالعت�د التام عىل شبكات ووسائط 
تناقل البيانات وبأحجام كب¢ة إلنجاز عملها، لذلك فإن أمن ورسية 
املعني�  األشخاص  إىل  ووصولها  سالمتها  من  والتأكد  البيانات  تلك 
واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا   äعا يف  قصوى  أولوية  أضحى 
رضورة  محددة  وإجراءات  ومقاييس  معاي¢  تطبيق  أصبح  وبالتايل 
وتلك  املؤسسة،  بها  تتمتع  التي  البيانات  أمن  درجة  مدى  لتقييم 

املقاييس واملعاي¢ تشمل عدد من األنظمة æكن إج�لها باآل[:
الخوادم . ١ املكتبية،  األجهزة  تشمل  الحواسيب:  أنظمة 

وأنظمة التشغيل املرافقة لها.
لنقل . ٢ الحيوي  الرشيان  ^ثابة  وهي  الحاسوبية:  الشبكات 

البيانات وتراسلها.
تقدمها: . ٣ التي  والخدمات  وتطبيقاتها  االلكرتونية  املواقع 

الجغرايف  املركز  يقدمها  التي  الجيومكانية  البوابة  كمنصة 
املل} األردð عرب شبكة الويب.

البيانات . ٤ تخزين  يتم  حيث  البيانات:  قواعد  أنظمةإدارة 
الوصول  صالحيات  وتحديد  مركزي  بشكل  الجغرافية 

للبيانات الجغرافية.

املقاييس  من  مشرتكة  مجموعة  عىل  تعتمد  األنظمة  هذه 
البيانات  ورسية  وح�ية  أمن  من  مع�  مستوى  لض�ن  واملعاي¢ 
عدة  اىل  البيانات  تلك  وتصنيف  وصف  æكن  معها،  تتعامل  التي 

مستويات:
مقاييس أساسية ألمن وح�ية البيانات وتشمل:  .١

ح�ية كل�ت املرور: ^عنى أن تخضع كل�ت املرور لعدد أ. 
الكلمة  تكون  ال  ،وأن  كلمة مع�  مثل طول  املعاي¢،  من 
شائعة ،وأن تحوي رموزاً خاصة، ويتم تغي¢ها خالل فرتة 

معينة.
لألنظمة ب.  الــدوري  التحديث  ض�ن  الربمجيات:  تحديث 

العاملة من أنظمة تشغيل وخوادم وكذلك تطبيق الحزم 
األمنية التي تقدمها الرشكات املصنعة لتلك األنظمة ضمن 

أوقات مربمجة.



وجود أنظمة ح�ية أمنية متخصصة ( جدار ناري ) لض�ن ج. 
وتطبيق  املؤسسة  خارج  من  القادمة  االتصاالت  تصفية 
املعاي¢ األمنية عليها لض�ن عدم تأث¢ها سلباً عىل األنظمة 

الداخلية للمؤسسة.
برمجيات د.  خالل  من  الخبيثة  الربمجيات  ضد  الح�ية 

بشكل  بعملها  تقوم  أن  وضــ�ن  الف¢وسات  مكافحة 
،وكذلك  دوري  بشكل  األمنية  املسوحات  ،وعمل  متواصل 
أحدث  للتعرف عىل  بها  الخاصة  البيانات  قواعد  تحديث 

التهديدات األمنية.

مقاييس متوسطة ألمن وح�ية البيانات وتشمل:  .٢
(Authentication and أ.  واالعــتــ�ديــة  املصداقية 

لهم  املخول  األشخاص  وصول  لض�ن   (Authorization
التي يحق لهم االطالع عليها  البيانات  الدخول واستخدام 

بأقل قدر من االمتيازات.
التدقيق واملساءلة (Auditing and Logging) من خالل ب. 

تفعيل آليات التدقيق واملراقبة للسجالت واألنظمة العاملة 
æكن الرجوع إليها يف حال وجود أي اخرتاق أمني، حيث 

تعترب ^ثابة بص�ت إلكرتونية æكن استخدامها كدالئل.
ض�ن الصيانة الدورية واتباع أفضل امل�رسات واإلرشادات ج. 

من قبل الخرباء يف هذا املجال.
مقاييس متقدمة ألمن وح�ية البيانات:   .٣

للبيانات  الوصول  لض�ن  ومتقدمة  إضافية  إجراءات  وتشمل 
وضوابط  سياسات  تحديد  خالل  من  األفضل  بالصورة  ومشاركتها 

تتحكم بالوصول لهذه البيانات من خالل عدد من اآلليات:
تحديد سياسة املشاركة للملفات والبيانات.أ. 
تحديد سياسات لتخزين البيانات وإدامتها بالشكل األمثل ب. 

وألطول مدة ممكنة ، وكذلك التخزين االحتياطي للبيانات.
تحديد سياسات الوصول للبيانات املركزية .ج. 

مع د.  والتعامل  البيانات  لتلك  واملمنهجة  الدورية  املتابعة 
املستجدات حال حدوثها.

عمل املسوحات األمنية من قبل الجهات املختصة مثل مركز ه. 
تكنولوجيا املعلومات الوطني لتحديد نقاط القوة والضعف 

والعمل عىل تاليف نقاط الضعف وتعزيز مواطن القوة.

يقوم املركز الجغرايف املل} األردð باتباع هذه املقاييس واملعاي¢ 
واإلجراءات عند التعامل مع البيانات التي æتلكها ، وخصوصا البيانات 
جوية  من صور  البيانات  لتلك  الهائل  الحجم  æثل  الجغرافية حيث 
وفضائية وخرائط رقمية ^ختلف أنواعها ومقاييسها تحديا إلدارة تلك 
املل}  الجغرايف  املركز  أن  ،ك�  األفضل  بالشكل  الجغرافية  البيانات 
متخصصة  بوابة جيومكانية  يُقدم خدماته عن طريق  أصبح   ðاألرد
بنرش البيانات الجغرافية ، حيث تقوم هذه البوابة بتسهيل الوصول 
باملشرتك�  الخاصة  البيانات  وإضافة  ومشاركتها  البيانات  تلك  إىل 
بالبوابة الجيومكانية عن طريق خدمات الويب (Web Services) م� 
يتطلب إجراءات لض�ن أمن الخدمات والبيانات التي تحتويها تلك 
البوابة الجيومكانية من خالل ض�ن أمن قواعد البيانات املستضيفة 
للبوابة الجيومكانية واتباع عدد من اإلجراءات بالتعاون مع عدد من 
املعاي¢  بأعىل  إدامة خدمة جيومكانية  لتكفل  العالقة  الجهات ذات 

واملقاييس ملتلقي الخدمة.



يتم  التي  املشاريع  أهم  من  األريض،  الغطاء  دراسة  تعترب 
يف  املختلفة  الطبيعية  املوارد  وتطوير  إدارة  طرق  لبيان  تداولها، 
خالل  من  الجائر  األردن،واالستغالل  يف  السكان  عدد  تزايد  ظل 
تنفيذ  تم  حيث  متسارعة،  ^عدالت  املتنوعة،  البرشية  االنشطة 
العديد من املشاريع كمرشوع انتاج خرائط غطاء األرض للمملكة 
انعكس ذلك كله عىل التوسع يف القطاعات املختلفة كالقطاعات 
لتحليل  الدراسة  وقد جاءت هذه  والزراعية  وغ¢ها   العمرانية 
طبيعة التغ¢ الزمني واملكاð يف األëاط املختلفة للغطاء األريض 
واستخدام األرض لغاية عام ٢٠١٦باستخدام الصور الجوية والصور 
الفضائية من خالل تقنيات اإلستشعار عن بعد  التي تعد أدوات 
جيدة ملسح استخدام األرض نظراً ألنها تتيح للمفرس إلقاء نظرة 
القا_ة  املكانية  والعالقات  األرضية  االستع�الت  تلك  شاملة عىل 
بينها ,إضافة إىل نظم املعلومات الجغرافية، بهدف إنتاج خرائط 
من  متغ¢ة  فرتات  خالل  األريض  للغطاء  املستمر  التطور  تؤرخ 

الزمن يف األردن .

ماذا نعني بغطاء األرض؟
و  األريض  الغطاء  موضوع  تناولت  التي  الدراسات  تنوعت 
العوامل املؤثرة عليه عىل مستوى عاملي أو إقليميأ ومحيل، فقد 
األريض  الغطاء  يف  التغ¢  ب�  العالقة  حول  هيتل   دراسة  ركزت 
املعلومات  ونظم  الجوية  الصور  باستخدام  البيئية  واملتغ¢ات 
الجغرافية، و توصلت تلك الدراسة إىل أن هناك عالقة ب� التغ¢ 
:االرتفاع،  األرض  لشكل  الطبيعية  والخصائص  األريض  الغطاء  يف 
الحقلية  والسعة  الرتبة  نسيج  االنحدار،  شكل  االنحدار،  درجة 

.(Heitl,E.2004) للرتبة
عىل  املوجودة  امللموسة  الحقيقة  املواد  هو  األريض  الغطاء 
سطح األرض، ويتضمن الغطاء األريض كالً من الحشائش (العشب) 
واإلسفلت واألشجار واألرض الجرداء واملاء ...الخ. وهناك طريقتان 
وه�:  األريض،  الغطاء  عن  معلومات  عىل  للحصول  رئيسيتان 
االستشعار  بواسطة  امللتقطة  الصور  وتحليل  امليدانية  الدراسات 
عن بعد،ويختلف الغطاء األريض عن استخدام األرض بالرغم من 
أنه يتم استخدام املصطلح� بالتبادل، ويعد استخدام األرض وصًفا 
واالجت�عي  االقتصادي  والنشاط  لألرض  الناس  استغالل  لكيفية 
واالستخدامات الحرضية والزراعية لألرايض، وهذا يعد أكÒ الفئات 
شيوعاً في� يتعلق باستخدامات األرايض. ويف أي نقطة معينة أو 

مكان محدد، يوجد العديد من بدائل استخدام األرض.

  ��א����א� ��	�א� א�����א� �� �
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م. أسيل عيسى الجدع/ المركز الجغرافي الملكي ا�ردني

ماهي أهداف دراسة غطاء األرض من خالل تقنيات 
االستشعار عن بعد ؟

الحاجة إىل دراسة أëاط الغطاء النبا[ يف منطقة الدراسة،باإلضافة 
إىل البحث عن دور تقنيات

االستشعار عن بعد يف إنتاج بيانات مكانية ألëاط االستخدام داخل 
منطقـةالدراسة، كاملحاصيل الزراعية، حيث إن املعلومات املتوفرة عن 
املحاصيل يف املناطق الزراعية نوعا وتوزيعا - والتي يتم الحصول عليها 
من املزارع� - هي يف معظمها غ¢ دقيقة، نظرا لعدم إحاطة املزارع� 
باملعلومات التي تتعلق باملساحة ونوع املحاصيل، أو الخوف من إعطاء 
معلومات صحيحة تجنبا لدفع الرضائب توف¢ قاعدة بيانات لغطاءات 
األرض وتحليلها، وإنتاج خرائط دقيقة لها بواسـطة بيانـات االستشعار 
عن بعد، وإخراجها عن طريق تقني. واسـتخدام الصور الجوية والخرائط 
الفضائية، والتي تساعد املخطط� وصناع القرار عىل تخطيط غطاءات 
األرايض معرفة التباين يف توزيع غطاءات األرايض يف اململكة ومدى تأث¢ 

العوامل الطبيعية عليها.



استع�الت  لتصنيف  بعد  عن  االستشعار  تطبيق 
األرض

لها   ، واملياه  والرتبة  النبا[  كالغطاء  الرئيسة  األرضية  األغطية 
املتحسسات  تسجلها  التي  للطاقة  مختلفة  وانبعاثية  انعكاسية 
من  مصفوفة  من  تتألف  رقمية  مرئيات  تنتج  التي  املحمولة 
رقمية  وأعمدةوقيمة  صفوف  شكل  عىل   (Pixels) البكسالت 
املعالجة  عملية  يف  تساعد  للمرئية  الرقمية  والصيغة  بكسل،  لكل 
األرض  استع�الت  تصنيف  ولغرض  الحاسوب.  باستخدام  الرقمية 
ملنطقة  املتوافرة  الفضائية  املرئية  استخدمت  والغطاءاألريض، 
الرقمية عمليات  املعالجة  تضمنت  الصناعي.حيث  للقمر  الدراسة 
الرقمية  املعالجة  برامج  باستخدم  والتصنيف  والتحس�  التصحيح 

للمرئيات الفضائية للمرئية.

إلعداد  املستخدمة  واألدوات  البيانات  ماهي 
خرائط استع�الت األرايض والغطاء االرايض

  Images and Maps طبوغرافية  وخرائط  الفضائية  الصور 
وهذه الصور الفضائية ذات قدرة øييز مكانية مختلفة  باإلضافة 

لخرائط التقسي�ت اإلدارية  (محافظة, منطقة, ناحية)

نظام تصنيف استع�الت األرايض املُستخدم
الخاصة  املعلومات  لحرص  وموضوعي  منطقي  إطار  :تأم�  اوال 

باستخدامات واستع�الت األرايض والغطاء األريض يف األردن.

األرايض  استع�الت  خرائط  إلعداد  أساسية  هيكلية  وضع  ثانيا: 
وغظاء األرض باستخدام معطيات االستشعار عن بعد.

 
الفئات التصنيفية الرئيسيةإلستخدامات األرايض

واملــنــاطــق . ١ ـــدن  امل :وتــشــمــل  الــعــمــرانــيــة  األرايض 
الرسيعة  الطرق  طول  عىل  واألبنية  والقرى  والنواحي 
والعاديةواملنشآت والنواحي ومراكز التسوق واملجمعات 

االقتصادية والصناعية.
بالدرجة . ٢ التي تستخدم  األرايض  : وهي  الزراعية  األرايض 

والبسات�  املحاصيل  أرايض  الغذاء وتضم  إنتاج  األوىل يف 
والبعلية  املروية  (األرايض  الزراعية  واملشاتل  والكروم 

القابلة لالستث�ر ).
أرايض الغابات واألحراج : تتمثل باملساحات الحاوية عىل . ٣

التشج¢  عمليات  نتيجة  أو  الطبيعية  األخشاب  أشجار 
الحراجي والحوائج جانب الطرقات واملسطحات املائية .

أرايض املراعي: وهي األرايض التي تتمثل امكانيتها بنمو . ٤
الرعي  حيث  الشج¢ات,  أو  واملعمرة  الحولية  األعشاب 

الطبيعي يعترب من أهم العوامل املؤثرة يف تطورها.
املسطحات املائية : تضم األنهار والبحارواألودية والسدود . ٥

والبح¢ات وخزانات املياه ومصاب األنهار واملستنقعات .

تنعدم . ٦ األرايض  وهي  واملتحولة  والقاحلة  املهملة  األرايض  
صالحيتها لعدم الحياة وتشمل املسطحات امللحية والجافة 
والرطبة وشواطئ البحار الرملية والصخور املتكشفة واملحاجر 
املستثمرة  غ¢  واألرايض  الرملية  والكثبان  الجرداء  واألرايض 
ضمن األرايض املروية والبعلية ومحيط التجمعات السكنية 

وحرم األقنية والسدود مع كساء عشبي أو بدون .

التوصيات من دراسات الغطاء األريض واستع�الت 
األرض باستخدام تقنيات االستشعار عن بعد 

االستشعار . ١ تقنيات  تقدمها  التي  املعطيات  من  االستفادة 
بصورة  األرضية  للموارد  واملراقبة  املسح  لعمليات  بعد  عن 
للميزات  خاصة  األريض  والغطاء  األرض  واستع�الت  عامة 
التي توفرها لتلبية حاجة الخطط والربامج التنمويةللبيانات 

واملعلومات عند التخطيط الستع�الت األرض.
النظام . ٢ بعد  عن  االستشعار  علم  تقنيات  من  االستفادة 

ويف  وتحليلها  ومعالجتها  البيانات  تداول  عمليات  ليسهل 
التخطيط  بعمليات  واإلسرتاتيجيات  السيناريوهات  رسم 
األمثل  االستع�ل  واختيار  وتقييمها  األرض  الستع�الت 

واملستدام لألرض.
٣ . Detection القيام بدراسات مستقبلية دورية لكشف التغاير

ومالحظة  والــغــطــاءاألريض،  األرض  Changالســتــعــ�الت 
التغ¢ات ومعالجة املشاكل واقرتاح الحلول، فضال عن متابعة 

الخطط والربامج والتوصيات املتعلقةباستع�الت األرض.
القيام بدراسات مستقبلية لتقييم األرايض الحالية واملمكنة . ٤

ملنطقة الدراسةواملقارنة ب� بدائل استع�الت األرض واختيار 
االستع�ل األمثل واملستدام لألرض.
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 نظرة عامة
أساسية  طريقة   LIDARالليدار أصبح   
لجمع بيانات االرتفاع الدقيقة والكثيفة للمناطق 
ومواقع  الضحلة  املياه  ومناطق  الطبيعية 
املشاريع، إن هذه التقنية مشابهة لتقنية الرادار 
من  بدال  الليزر  ضوء  نبضات  تستخدم  ولكنها 
املوجات الراديوية، ويتم جمع البيانات الليدارية 
عادة  باستخدام الطائرات حيث øُكننا الطائرات 
الواسعة  للمناطق  الليدارية  البيانات  جمع  من 
البيانات  جمع  æكن  ك�   .(١ (الشكل  برسعة  
وتحظى  أومتنقلة.  ثابتة  منصات  من  الليدارية 
مجتمعات  يف  كب¢ة  بشعبية  التقنيات  هذه 
املساحة والهندسة ألنها قادرة بشكل كب¢ جدا 
عىل إنتاج البيانات النقطية بشكل كثيف ، م� 
يسمح بتمثيل واقعي دقيق ثال< األبعاد للسكك 
والسدود   ðواملبا والجسور  والطرق  الحديدية 
املزايا  أهم  الساحلية.ومن   äاملعا من  وغ¢ها 
  LIDARلجمع بيانات االرتفاع باستخدام الليدار

التايل:
دقة øييزية أعىل• 
دقة سنتميرتات• 
يف •  األرضية  التضاريس  عن  والكشف 

املناطق الحرجية.

حسن درويش 

من الطرق املجدية لتوليد املعلومات الجغرافية الدقيقة واملبارشة عن شكل وخصائص سطح األرض هو البيانات الليدارية وهي 
تعني الكشف والتحري عن الضوء (ليدار LIDAR)، وقد مكنت هذه التقنية العل�ء وخرباء الخرائط يف نظم رسم الخرائط  من دراسة 
الخصائص الطبيعية والبيئات املبنية عرب مجموعة واسعة من املقاييس من خالل الدقة واملرونة بقدر أكرب من ذي قبل، وقد ألقت عدة 
   =e National -تقارير وطنية صدرت خالل السنوات الخمس املاضية الضوء عىل القيمة والحاجة املاسة إىل البيانات الليدارية. وقد قامت
Enhanced Elevation Assessment NEEAببحث شمل أكÒ من ٢٠٠ منظمة فيدرالية وحكومية ومحلية  ومنظ�ت غ¢ حكومية لدراسة 

أفضل الطرق لكيفية استخدام بيانات االرتفاع املُحسنة، مثل بيانات الليدارLIDAR ، وقد كان هناك العديد من االعتبارات واملفاضالت 
التي يجب فهمها من أجل اتخاذ قرارات سليمة بشأن رشاء ومعالجة وتطبيق البيانات الليدارية. 

وتقدم هذه الوثيقة معلومات ابتدائية ونظرة عامة، لدعم صناع القرار يف جميع مراحل املشاريع الليدارية.

وسوف يتناول هذا القسم: 
١) أساسيات الليدار

 ٢) املصطلحات
 ٣) بعض األمثلة عىل كيفية استخدام البيانات



الشكل ١: رسم تخطيطي ألداء مسح ضوó ليداري من خالل ماسح 
ليداري محمول جواً وقد نتج عنه نقاط مقاسة  بخطوط متوازية 
(توجد أëاط مسح أخرى، ولكن هذا النمط هو الشائع إىل حد ما)

 LIDAR الليدار 
الدار باسم  أيضا  واملعروف    LIDARليدار يكتب  عادة  وهو 

 light detection أو قياس االرتفاع بالليزر، وهو اختصار  LADAR
and ranging  الكشف عن تناسق الضوء . وهو يش¢ إىل تكنولوجيا 
االستشعار عن بعد والتي تنبعث منها موجات مكثفة ومركزة من 
الضوء ويتم قياس الوقت الذي يستغرقه الضوء يف االنعكاس من قبل 
أجهزة االستشعار. ويتم استخدام هذه املعلومات لحساب املدى ، 
أو املسافات، لألجسام، وبهذه الطريقة، فالليدار هو م�ثل للرادار 
أنه يقوم عىل نبضات  )، إال  الراديو ونسقها  (الكشف عن موجات 
غ¢ مرتابطة من ضوء الليزر. ويتم حساب اإلحداثيات ثالثية األبعاد 
(مثل x أو y أو z أو خط العرض وخط الطول واالرتفاع) لألجسام 

املستهدفة من خالل :
الفارق الزمني ب� نبضة الليزر التي تنبعث وتعود.. ١
الزاوية التي تكون انبعثت فيها النبضة  .. ٢
موقع االنبعاث من أجهزة االستشعار عىل أو فوق سطح . ٣

األرض.
وهناك فئتان من تكنولوجيا االستشعار عن بعد تتباين نسبة إىل 

مصدر الطاقة املستخدم للكشف عن الهدف: 
النظم السلبية.  •
النظم النشطة.  •

وتكشف األنظمة السلبية عن اإلشعاع الذي يتولد عن مصدر 
خارجي للطاقة، مثل الشمس، يف ح� تولد األنظمة النشطة الطاقة 
وتبعثها نحو الهدف وتكشفها الحقاً،وتعترب نظم الليدارمن األنظمة 
النشطة ألنها تبعث نبضات الضوء (أي شعاع الليزر) وتكشف الضوء 
املنعكس، وتسمح هذه الخاصية بجمع بيانات ليدارية ليالً عندما 
تكون الس�ءعادة أكÒ وضوحا وتحتوي عىل حركة جوية أقل م� 
عليه يف النهار، ولذلك يتم جمع معظم البيانات الليدارية ليال. وعىل 
البيانات  التي يجب مراعاتها عند جمع  الرادار، ومن األمور  عكس 
اخرتاق  لليدار  æكن  ال  حيث  معتدالً  الطقس  يكون  أن  الليدارية 

الغيوم واملطر أو الضباب الكثيف، وæكن ألدوات الليدار أن تقيس 
(أي  كيلوهرتز   ١٥٠ عىل  تزيد  برسعة  العينات  وأخذ  األرض  سطح 
٠٠٠ ١٥٠ نبضة يف الثانية)،ويكون الناتج هو شبكة متباعدة كثيفة 
من نقاط االرتفاع ذات الكثافة العالية جدا (الشكل ٢)  و يطلق عىل 
هذه الشبكةغالبا سحابة نقطيةpoint cloudوالتي æكن استخدامها 
من  العديد  وتعمل  وخصائصه.  األرض  لسطح  األبعاد  ثال<  لتمثيل 
near-infrared الحمراء   تحت  األشعة  الليدارباستخدام  أنظمة 

 electromagnetic spectrum القريبةمن الطيف الكهرومغناطييس
، وæكن لبعض أجهزة االستشعار العمل أيضا ضمن النطاق األخرض 
ميزات  عن  والكشف  املياه  الخرتاق  عادة  green bandويستخدم 
 bathymetric lidarكن استخدام هذه األنظمة الليداريةæالقاع. و
نسبيا  النظيفة  املياه  ذات  املناطق  يف  األع�ق  لقياس   systems
لقياس االرتفاعات يف قاع البحر. وعادة ما تكون االرتفاعات املشتقة 
سنتيمرت)   ٣٠ إىل   ١٥) ب�   ترتاوح  مطلقة  دقة  ذات  الليدار  من 
للبيانات القدæة (األجهزة القدæة )و(١٠ إىل ٢٠ سنتيمرت) للبيانات 
الحديثة(األجهزة الحديثة ) . أما بالنسبةالرتفاعات األسقف والتالل 

والكثبان الرملية فتكون الدقةأفضل من ذلك.

الشكل ٢ . النقاط الليدارية والسطح الناتج

األهداف  أحد  هو  األشجار"  تحت  ما  "رؤية  عىل  القدرة  إن    
الرئيسية عند الحصول عىل بيانات االرتفاع باستخدام بيانات االستشعار 
عن بعد LIDAR والتي يتم جمعها من فوق سطح األرض (عىل سبيل 
مجموعات  معظم  أن  الصناعية)،حيث  األق�ر  أو  الطائرات  املثال، 
بيانات االرتفاع التي يتم إنتاجها عىل نطاق واسع باستخدام تقنيات 
 LIDARوالليدار النبا[.  الغطاء  إخرتاق  بعدال æكنها  االستشعار عن 



ليس استثناء؛ ومع ذلك، هناك عادة ما يكفي من "النقاط" الفردية 
التي æكنها التغلغل ما ب� األشجار والوصول لألرض حتى لو كانت 
نسبة صغ¢ة، وهي عادة تكون كافية لتوف¢ تغطية لسطح األرض يف 
املناطق الحرجية. ويف الواقع، æكن لليدار أن يرى من خالل الثقوب 
يف الغطاء النبا[، غ¢ أن الغابات الكثيفة أو املناطق ذات التغطية 
الكاملة (ك� هو الحال يف الغابات املطرية)، غالبا ما تكون نفاذيتها 
للنقاط قليلة ، وبالتايل يكون لها øثيل أريض ضعيف (أي أن جميع 
النقاط تقع عىل األشجار والغطاء النبا[ املتوسط ). وهناك قاعدة  
وهي أنه إذا كان بإمكانك أن تنظر وترى الس�ء من خالل األشجار، 
فان  السبب  لهذا  الليدار.  باستخدام  قياسه  æكن  املوقع  هذا  فان 
جمع البيانات الليدارية يف ظروف "الغابات"  مفيد لقياس مالمح 

األرض يف هذه املناطق.

أنظمة الليدار 
إن أنظمة الليدار الطوبوغرافية املحمولة جوا هي أنظمة الليدار

للمناطق  الرقمية  االرتفاع  ëاذج  لتوليد  استخداما   Òاألك  LIDAR
هي  الليداري  للمسح  املحمولة   املنصة  ميزة  أن  حيث  الكب¢ة، 
ميزة تقنية فعالة  لجمع بيانات االرتفاع  لعرشات إىل آالف الكيلو 
مرتات املربعة . أما بالنسبة للمناطق األصغر حج�، أو عند الحاجة 
الليدارية  االستشعار  أجهزة  تركيب  فيمكن  أعىل،  نقاط  كثافة  إىل 
تطوير  تم  وقد  أرضية.  قاعدة  أو  بحرية   أوقاعده  هليكوبرت  عىل 
الليدار ألول مرة كأداة أرضية ذات موقع ثابت للدراسات املتعلقة 
بتكوين الغالف الجوي والسحب، وال يزال أداة قوية لرصد املناخ 
يف جميع أنحاء العاä. وتقوم NOAA واملنظ�ت البحثية األخرى 
تركيب  يتم  املناخ، ك�  لتغ¢  لتعزيز فهمنا  األدوات  بتشغيل هذه 
أجهزة االستشعار الليدارية عىل حوامل ذات موقع ثابت وتستخدم 
ملسح أهداف محددة مثل الجسور واملباð والشواطئ، وتقوم هذه 
األنظمة الليداريةوالقا_ة عىل ترايبود بإنتاج بيانات نقطية ذات دقة 
سنتيمرتات، وكث¢ا ما تُستخدم يف التطبيقات املحلية لرسم خرائط 
أنظمة  وتتيح  متكررة،  مساحية  دراسات  تتطلب  التي  التضاريس 
متنقلة  منصات  استخدام   GPS الحديثة  املواقع  وتحديد  املالحة 
الليدارية، وتركب هذه  عىل املياه ومنصات أرضية لجمع البيانات 
األنظمة عادة عىل املركبات الرياضية واملركبات ذات الدفع الرباعي 
حيث تكون لها نطاقات استشعار إىل الهدف أكÒ من كيلومرت واحد، 
وتكون البيانات التي يتم جمعها من هذه املنصات  دقيقة للغاية 
املعزولة، ^ا يف  املناطق  وتستخدم عىل نطاق واسع لرسم خرائط 
ذلك السكك الحديدية والطرق واملطارات واملباð وممرات املرافق 

واملوانئ والشواطئ.

شكل ٣ : بيانات ليدارية جمعت باستخدام قارب  بيانات ليدارية جمعت باستخدام مركبة

وفعالية  شيوعاً  املنصات   Òأك واملروحيات هي  الطائرات  وتعترب 
الواسعة  للمناطق  ليدارية   بيانات  عىل  للحصول  التكلفة  من حيث 
عن  املحمولة جواً  الليدارية  البيانات  الحصول عىل  ويتم  واملستمرة، 
طريق تركيب نظام داخل الطائرة والتحليق فوق املناطق املستهدفة، 
كيلومرتاً   ٥٠ حوايل  جوا  املحمولة  املنصات  معظم  تغطي  أن  وæكن 
متطلبات  تتجاوز  أو  تلبي  بيانات  إنتاج  وتستمريف  الساعة  يف  مربع 
التطبيقات التي تتطلب بيانات عالية الدقة. واملنصات املحمولة جواً 
والواضحة  الضحلة  املياه  يف  األع�ق  بيانات  لجمع  مثالية  أيضا  هي 
املنصات  عىل  املركبة  الطبوغرافية  الليدار  نظم  وتستخدم  نسبيا، 
املحمولة جواً لعمل الخرائط للمناطق الساحلية واملناطق القريبة من 

الشاطئ.

املصطلحات األساسية 
والتي  تقنية  الليدارlidar  مصطلحات  مناقشة  تتضمن  ما  غالبا 
تصف مستوى الدقة (وهو جانب مهم جداً من البيانات الليدارية)، 

وجمع البيانات، وخطوات املعالجة التي تيل ذلك. 
• LAS  - اختصار لتنسيق ملف الليزر،إن ملف LAS هو ملف 
عام لتبادل البيانات ذات األبعاد الثالثيةpoint cloud ب� مستخدمي 
الليدارية البيانات  لتبادل  أساسا  أنه وضع  الرغم من  البيانات. وعىل 

.و   x، y، zالثالثية األبعاد  تبادل  يدعم  أنه   حيث   ،   point cloud
LAS هو تنسيق ملف ثناó يحافظ عىل معلومات محددة للبيانات 

الليدارية  لتكون معقدة للغاية.
• RMSE - اختصار ملتوسط خطأ  الجذر الرتبيعي، وهو مقياس 
لدقة البيانات وهو مشابهة لقياس االنحراف املعياري إذا ä يكن هناك 
أي انحراف يف بيانات الدقة، ويعترب مقياس دقة البيانات يف املناطق 
 RMSE من محسوبة   ،(٪٩٥) الثقة  من  عال  مستوى  املفتوحة عىل 

RMSE  =  FVA * باستخدام الصيغة  ١٫٩٦
تحليلها  تم  التي  البيانات  -وهي    Classiýcation التصنيف   •
النبضات؛ وæكن أن تكون  انعكست عنه  الذي  الجسم  لتحديد نوع 
إىل  محدد)  غ¢  الجسم  (أي   unclassiýed مصنفة  غ¢  مثل  بسيطة 
البيانات  مجموعة  تصنيف  هو  شيوعاً   Òواألك عالية،  ونباتات   ðمبا

 .(unclassiýed) لنقاط األرض الخاليةوتلك تكون غ¢ مصنف
Return Number First/  (األوىل / األخرية) رقم عودة النبض •

 - Last Return
العديد من أنظمة الليدار قادرة عىل التقاط عودة النبضة األوىل 
واحد،  ليزر  نبض  "األخ¢ة"من  املطاف  نهاية  ويف  والثالثة،  والثانية 
وæكن استخدام رقم عودة النبضة للمساعدة يف تحديد ما هو الجسم 

الذي انعكست عنه النبضة  (عىل سبيل املثال، األرض، شجرة). 



نقاط  Point Spacing  - وهي مدى تقارب  النقاط  تباعد   •
الجوية،  الصورة  البعض، عىل غرار حجم بكسل  الليزر من بعضها 
"شكل  أو   "posting density النقاط  نرش  "كثافة  أيضا  وتسمى 
النقاط  تباعد  "، ويحدد   nominal point spacing النقاط تباعد 

دقة املنتج املشتق من الشبكة. 
 laser" وهو عدد نبضات الليزر - Pulse Rate  معدل النبض •
shots" يف الثانية التي æكن لجهاز الليدارإطالقها ، وقد كان بإمكان 
نبضة   ٣٠٠  ٠٠٠ إىل  تصل  أن   ٢٠١٢ عام  يف  املستخدمة  األنظمة 
إىل   ٥٠،٠٠٠ من  يقارب  ما  التقاط  هو   ، شيوعا   Òواألك الثانية.  يف 

١٥٠،٠٠٠ نبضة يف الثانية الواحدة.
 • كثافة البيانات Intensity Data- عندما يتم تسجيل عودة 
نبضة الليزر، يتم تسجيل قوة العودة أيضا، وøثل القيم كيفية ومدى 
انعكاسية الجسم لطول موجة الضوء املستخدم من قبل نظام الليزر 
(عىل سبيل املثال، ١،٠٦٤ نانومرت ملعظم أجهزة االستشعار التجارية 
األسود واألبيض  الصور  البيانات تشابه  املتحدة)، هذه  الواليات  يف 

ولكن ال æكن تفس¢ها بنفس الطريقة øاما. 
• GPS RTK (Real Time Kinematic GPS)- وهي نظام 
املالحة عرب األق�ر الصناعية والتي تستخدم كمرحلة الناقل للموجة 
لتحديد  العاملي  النظام  إشارة  ويحمل  ينقل  الذي   (waveform)
املواقع Global Positioning System بدال من إشارة GPS نفسها. 
أن   تردد حوايل ١ ميغاهرتز، يف ح�  لديها  إشارة GPSالفعلية  إن 
يف  االختالف  فإن  لذلك  ميغاهرتز،   ١٥٠٠ تردد  لديه  املوجة  ناقل 
وقت وصول اإلشارة أكÒ دقة، وتكون carrier phase أكÒ صعوبة 
يف االستخدام (أي أن املعدات أكÒ تكلفة)؛ ومع ذلك، ^جرد حلها، 

يكون الناتج أكÒ دقة نسبة إىل الرتدد األعىل. 
• DEM، Digital Elevation Model-وهو سطح يتم إنشاؤه 
يستخدم  ما  وكث¢ا  التضاريس.  لتمثيل  النقاط   ارتفاع  بيانات  من 
 (GIS) الجغرافية  املعلومات  نظام  تطبيق  أكرب يف  بسهولة   DEM
يتم  التي  البيانات  من   (CAD) الحاسوب  ^ساعدة  التصميم  أو 

إنشاؤها من النقطة الخام.

املبادئ األساسية والتقنية
إن الفكرة األساسية (الشكل  ٤) واضحة إىل حد ما: إن قياس 
الوقت الذي يستغرقه نبض الليزر إلصابة جسم والعودة إىل أجهزة 
االستشعار (التي يكون موقعها معروف نسبة إىل أنظمة جغرافية 
مبارشة)، وتحديد املسافة باستخدام وقت الرحلة للنبضة ، وتسجيل 
موقع  حساب  يتم  املعلومات،  هذه  من  ثم،  ومن  الليزر،  زاوية 
سيارة،  األرض، شجرة،  املثال،  سبيل  (عىل  للنبضة  العاكس  الجسم 

الخ) بثالثة أبعاد.
 Òولتحقيق مستوى عال من الدقة، فإن هذه العملية هي أك
تط¢  وهي  الطائرة  موقع  نعرف،  أن  املهم  من  ألنه  قليال  تعقيدا 
برسعة ١٠٠ إىل ٢٠٠ ميال يف الساعة يف حدود سنتيمرت أو نحو ذلك، 
، صعودا وهبوطا ، ومع تتبع مئات اآلالف من النبضات الليدارية يف 
الثانية الواحدة. ولحسن الحظ، فقد اجتمعت عدة تقنيات- وخاصة 
اإلتجاه  تحديد  وأدوات   (GPS) لتحديداملواقع  العاملي  النظام 
التطورات  أدت  وقد  ممكنا.  ذلك  لجعل   -  gyroscopes الدقيقة 

 Inertial Measuring) الذا[  القصور  قياس  وحدات  يف  الرئيسية 
 INS Inertial Navigation) أو أنظمة املالحة الذاتية (Units. IMU
Systems) دوراً أساسياً يف إمكانية تحديد موقع الطائرة بدقة،وهذه 
األنظمة قادرة عىل قياس الحركة يف جميع االتجاهات وتستثمرهذه 
القياسات يف تحديد املواقع. ومع ذلك، فهي ليست مثالية وتفقد الدقة 
تستخدم  ولذلك  واحدة)  ثانية  املثال،  سبيل  (عىل  قص¢  وقت  بعد 
والتي  جدا،  واملتطورة   (  GPS) العاملي  املواقع  تحديد  نظام  وحدة 
لنظام  الصناعية  االق�ر  خالل  من  اإلشارات  من  أنواع  عدة  تستقبل 
 INS تحديد املواقع العاملي، والتي تقوم عىل  تحديث أو إعادة تعي�
  GPS كل ثانية أو نحو ذلك، ويتم تسجيل املواقع  باستخدام IMU أو
معروف،  موقع  من  أرضية  من خالل محطة  وأيضا  الطائرة  قبل  من 

شكل ٤: تخطيط جمع البيانات األساسية الليدارية باستخدام الطائرة



تسجله  الذي   GPS ملوقع  تصحيحياً  عامالً  األرضية  املحطة  وتوفر 
كانت  حيث  كب¢  بشكل  الليدار  أنظمة  تقدمت  وباملثل  الطائرة، 
األجهزة التجارية األولية قادرة عىل تسجيل ١٠،٠٠٠ نقطة يف الثانية 
(١٠ كيلوهرتز) وكانت األجهزة كب¢ة وضخمة. أما األنظمة الحديثة 
النبضة،  زاوية  قياس  يف  دقة  وأعىل  وزناً  وأخف  إحكاماً   Òأك هي 
وæكنها معالجة نبضات ليزر متعددة يف الهواء (أي تنبعث نبضة 
ليزر ثانية قبل تلقي النبضة الليزرية السابقة العائدة)، م� يسمح 
^عدالت نبض تزيد عن ٣٠٠،٠٠٠ نبضة يف الثانية (٣٠٠ كيلوهرتز). 
وæكن لألنظمة املتعددة العودةMultiple return systems، وهي 
الشائعة حاليا، إلتقاط ما يصل إىل خمسة عوائد لكل نبض (الشكل 
 Òأك أو   ٪٣٠ بنسبة  البيانات  كمية  من  يزيد  أن  æكن  وهذا   .(٥
من  ويزيد  ثانية)   / عودة   ١٣٠،٠٠٠  ≈ الثانية   / نبضة   ١٠٠،٠٠٠)
القدرة عىل øثيل الهيكل الثال< األبعاد من املعاä التي فوق سطح 

األرض، مثل الغابات .   

الشكل ٥

التطبيقات
 نظرة عامة رسيعة عىل الليدار، باعتبارها تقنية استشعار عن 
وكثافة  العالية،  الدقة  أهمها  ومن  املزايا،  من  العديد  لديها  بعد، 
نقطية عالية، وتغطية ملناطق كب¢ة، وقدرة املستخدم� عىل إعادة 
øثيل املناطق برسعة وكفاءة. وهذا يخلق القدرة عىل رسم خرائط 
التغ¢ات بدقة عالية جداً، وتغطية مساحات واسعة بشكل موحد 

ودقيق جداً، وتكوين نتائج رسيعة. التطبيقات أدناه أمثلة عىل بعض 
االستخدامات الشائعة لليدار:

 Flood Insurance Rate  تحديث وإنشاء خرائط الفيضانات •
واستخدام  تطوير  يف  رئييس  تطبيق  هو  التطبيق  هذا   (٦ (الشكل 
التام� عندما  الكث¢ من طلبات  الليدارية، حيث تم تقديم  البيانات 
رضبت األعاص¢ والية كارولينا الش�لية، ورسعان ما تب� أن الخرائط 
ليداري  مسح  عمل  فتم  كافية  غ¢  املوجودة  الفيضانات  ملناطق 

لتحديث هذه الخرائط لبيان صحة املطالبات 

البيانات  استخدام  من  املستمدة  الفيضية  السهول   :٦ شكل 
منطقة  حدود  تناقض  والتي  الفيضانات  حدود  لتحديد  الليدارية 

(FEMA) الفيضانات الفيدرالية إلدارة الطوارئ الفيدرالية

   • دراسة الغابات واالشجار
األشجار  قياس  مجال  يف  الغابات  إدارة  من  املبذول  الجهد  إن 
جانب مكلف جداً ومضيعة للوقت   (الشكل ٧)، وعادة ما يتم قياس 
عينة من األشجار لعدد من العوامل ويتم استخالص النتائج إحصائياً 
يف جميع أنحاء منطقة الحصاد، حيث يجب قياس األشجار لتحديد 
للحصاد، ومقدار  األنسب  الوقت  املوجود،وملعرفة   الخشب  مقدار 
مسح  خالل  ومن  الدقة،  عايل  ليدار  استخدم  وقد  الحصاد.  ذلك 
الشجرة،  ارتفاع  يتم حساب األشجار وقياس  ليداري لحدود صغ¢ة 
وعرض التاج، وعمق التاج، ومن هذه القياسات æكن تقدير الحجم 
مستوى  أساس  عىل  أو  فردية،  شجرة  أساس  عىل  لألخشاب  الدائم 

ثابت مع منطقةأوسع.



 Coastal Change Mapping رسم خرائط التغيري الساحيل •  
الضوء  يسلط  تطبيق  وهو  الساحلية  للمنطقة  خرائط  رسم 
جنب  إىل  جنبا   (٨ (الشكل  الليدارية  البيانات  استخدام  عىل 
من  الفائدة  لزيادة   GIS الجغرافية  املعلومات  نظم  طبقات  مع 
عىل  للغاية  الديناميكية  املنطقة  هذه  وتتغ¢  البيانات،  مجموعة 
فرتات زمنية قص¢ة جدا (مثل األمواج واملّد والجزر والعواصف)، 
اعت�دا  تعتمد  التي  الطبيعية  البيئات  من  العديد  عىل  وتحتوي 
æكن  لذلك،  ونتيجة  بالسكان.  مكتظة  وهي  االرتفاع،  عىل  كب¢ا 
أن تؤثر التغ¢ات الرسيعة عىل أعداد  السكان والبيئات ، وكاله� 
أصبح أقل قدره عىل تحمل التغي¢ (أي أن هناك قدرة أقل عىل 
الرتاجع). ومن خالل توفر البيانات الليدارية والتي øكننا من قياس 
أحداث محددة حالية وعىل املدى البعيد. ويوفر ذلك معلومات 
æكن تطبيقها عىل الحلول الفورية  لرتميم املناطق الحرجة، فضال 

عن التخطيط الدائم للحد من اآلثاراملستقبلية

الشكل ٧: معلومات ظل الشجرة (H = االرتفاع، CW = عرض التاج، S = التباعد) التي تم جمعها من خالل الليدار

ملخص
 LiDAR، باسم  أيضا  إليها  يشار  أن  والتي æكن   ،Lidarليدار
LADAR، وهو قياس االرتفاع أو رسم خرائط الليزر املحمول جوا، 
وهو طبقة بيانات واسعة االنتشار وشائعة ملجموعة من التطبيقات، 
الطائرات  من  الليدارية  الطبوغرافية  البيانات  يتم جمع  ما  وعادة 
املواقع  نظام تحديد  األخ¢ة يف  التطورات  االستفادة من  تم  حيث 
GPS وتكنولوجيا IMU . وæكن لهذه التقنية توف¢ مجموعة كثيفة 
من النقاط املعلومة االرتفاع وبدقة عالية عىل مساحة واسعة، يف 
ح� ال æكن لليدار اخرتاق األشجار الكثيفة، ولكن التغطية النقطية 
الكثيفة تسمح ^ا فيه الكفاية لقياس األرض من خالل ثقوب صغ¢ة 
يف الغطاء النبا[ يف معظم الغابات،وتستفيد العديد من تطبيقات 
االرتفاع التقليدية من هذه الدقة والتغطية املتزايدة، ويجري تطبيق 

تطبيقات جديدة بسبب كثافة البيانات الغنية والجودة العالية.

شكل ٨ : الدراسات الساحلية التي أجراها املسح الجيولوجي األمري} عىل جزيرة دوف� قبل وبعد إعصار كاترينا
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(CubeSats)
م. نيفين حسن

 المركز الجغرافي الملكي االردني

نشأت فكرة مرشوع األق�ر التعليمية للجامعات يف عام ١٩٩٩ 
كتعاون علمي ب� جامعة كاليفورنيا بويل تكنيك وجامعة ستانفورد 
بناؤه  والباحث�  للطالب  لقمر صغ¢ æكن  معياري  لتطوير ëوذج 

واختباره ثم إطالقه يف الفضاء ودراسة معطياته.
 

العاä عىل  الجامعات حول  الذي تم وضعه حّفز  املعيار  هذا 
الرشوع يف مثل هذه املشاريع، وقبل وجود هذا املعيار كان عدد 
قليل جدا من الجامعات ترشع يف مشاريع األق�ر التعليمية ولكن 
رشكات  يجعل  م�  متباينة  وأوزان  أحجام  ذات  أق�رهم  كانت 
اإلطالق تصمم لهم منصة إطالق خاصة لكل قمر لوضعها بصاروخ 
تكلفة اإلطالق عالية نسبياً. ولكن ومع وجود  اإلطالق م� يجعل 
تكلفة  انخفضت  وبالتايل  معيارية  املنصات  أصبحت  املعيار  هذا 
كحمل  تُطلق  التعليمية  املكعبة  األق�ر  أن  حيث  نسبياً،  االطالق 

ثانوي مع أق�ر أخري ذات حجم أكرب.

الجدير بالذكر أن األق�ر الصناعية املكعبة تحتوي عىل جميع 
حج�  األكرب  االصطناعية  األق�ر  يف  املوجودة  الفرعية  األنظمة 
كأق�ر االتصاالت، ك� أنها تخضع لنفس مراحل التصميم ومراحل 
الفرعية  النظم  هذه  وبناء  تصميم  من  التمكن  ان  ك�  االختبار. 
وانخراط  كب¢ا،  تحديا  الحجم æثل  املكعب صغ¢  الصناعي  للقمر 
الطالب والخريج� الجدد يف مثل هذه الربامج يوفر فرصة متكاملة 

øاثل نفس فرصة بناء قمر صناعي كب¢ من الفكرة إىل اإلطالق.

ëت الفكرة رسيعاً وانترشت املشاريع الشبيهة يف العرشات من 
الدول  من  العديد  وتبنت   äالعا حول  البحثية  واملراكز  الجامعات 

نجحت  وقد  الربامج  هذه  دعم  املسؤولة  والجهات  الفضاء  ووكاالت 
العديد من الجامعات أن يكون قمرها التعليمي هو أول قمر صناعي 

لدولها.

يتم تنفيذ هذا املرشوع عىل أربع مراحل ملدة عام�، لكٍل مرحلة 
من املرشوع أهدافها ومهامها التعليمية والتقنية والبرشية وستشكل 

كل مرحلة نواة للمراحل التي تليها.



االتصاالت،  يف  تساعدنا  التي  الصناعية  باألق�ر  نفكر  عندما 
األرصاد الجوية ونظام تحديد املواقع GPS هنا عىل األرض، فإننا 
لكن  أطنان،  عدة  وبوزن  مدرسية  حافلة  بحجم  كب¢ة  نتصورها 
هناك اآلن صنف من األق�ر الصناعية املصغرة شعبيتها يف ازدياد 
واملعروفة باألق�ر الصناعية النانوية (Nanosatellites) أو األق�ر 
الصناعية املكعبة (Cubestats) حيث æكن وضعها عىل راحة اليد، 

وهي بدورها تعمل عىل توف¢ فرص جديدة للعلوم الفضائية.
التنفيذي لربنامج   يقول دايفيد ب¢س David Pierce املدير 
العاصمة  يف  لناسا  الرئييس  املقر  يف  املدارية  دون  ما  األبحاث 
صاعدة  تقنية  من  جزء  هي  املكعبة  الصناعية  "األق�ر  واشنطن: 
منصات  وهي  الفضاء.  استكشاف  يف  طريقتنا  من  ستغ¢  والتي 
صغ¢ة øكن الجيل القادم من العل�ء واملهندس� من إك�ل جميع 
أطوار املهمة الفضائية خالل مسارهم الدرايس، وتاريخياً استخدمت 
هذه األق�ر كأدوات تعليمية ويف العروض التكنولوجية، لكن اليوم 

لديها القدرة عىل القيام بأبحاث هامة يف علوم الفضاء كذلك". 
وحدة  ذات  قياسية  ^واصفات  الصناعية  األقــ�ر  صممت 
واحدة (U)، والتي تساوي (١٠×١٠×١٠×١٠×١٠×١٠سم)، حيث 
æكن أن يكون حجمها وحدة واحدة، وحدتان، ٣ وحدات، أو ٦ 
وحدات، ويتم إطالقها غالباً إىل املدار بواسطة الصواريخ كحمولة 
تكلفتها بشكل كب¢، وألن حجمها أصغر  إضافية م� يخفض من 

فستكون تكلفتها أقل.
فالتكلفة  األكرب"،  هو  "األصغر  ملفهوم  آخر  إيجا{  أمر  هناك 
التسليم  فرتة  مع  بالتزامن  املكعبة  الصناعية  لألق�ر  املنخفضة 
القص¢ة من التصميم إىل اإلطالق (عادة من سنت� إىل ثالث سنوات) 
واملهندس�  املتعاون�  للعل�ء  املتنامي  واملجتمع  للطلبة  يسمح 

باملساهمة يف استكشاف الفضاء.
 يف عام ٢٠١٤ أعلنت ناسا يف الواليات املتحدة االمريكية عن 
توسيع مبادرتها إلطالق األق�ر الصناعية املكعبة، مع هدف إطالق 
قادماً من ٥٠ والية خالل خمس سنوات،  ٥٠ قمراً صناعياً صغ¢اً 
وقد تم حتى اآلن اختيار أق�ر مكعبة من ٣٠ والية، ١٧ منها تم 
إطالقه�  يتم  سوف  وم¢يالند  أالسكا  من  آخران  واثنان  إطالقها، 
مدرسة  يف  مصنوع  اإلطالق  عىل  قمر  أول  ويتضمنان  العام  هذا 
إبتدائية، ك� اطلقت ناسا عام ٢٠١٥ ثالثة أق�ر صناعية مكعبة، 
 ðواحد لتوسيع إمكانية ناسا يف تحليل الغالف الجوي للمريخ، والثا
للبحث يف دورة الهيدروج� عىل القمر والثالث ملراقبة الكويكبات 

الصغ¢ة القريبة من األرض.

الخاصة  املختارة  املكعبة  الصناعية  ــ�ر  األق
باألبحاث من أجل امله�ت العلمية الكوكبية هي:
 Lunar Polar Hydrogen) ماسح الهيدروج� القطبي للقمر
وحدات"   ٦" املكعبة  الصناعية  األق�ر  من صنف  هو   (Mapper
والذي سيدخل املدار القطبي للقمر بإرتفاع منخفض (من ٣ إىل ٧ 
أميال) مركزه القطب الجنو{ للقمر، ويحمل هذا القمر الصناعي 
مطيافان نيوترونيان واللذان سيقومان بعمل خريطة للهيدروج� 
القريب من السطح ب� الفوهات واألماكن تحت الظل الدائم يف 

القطب الجنو{.
واصطدام  تجميع  بتجربة  الخاص  املكعب  الصناعي   القمر 
 Partical Aggregation and Collision) الجسي�ت 

Experiment)  هو من صنف "وحدت�" بحجم كوب حافظ الحرارة، 
هذا القمر سيقوم باكتشاف الخصائص األساسية لتصادم الجسي�ت 
املنخفضة الرسعة يف بيئة ذات جاذبية ضعيفة جداً يف محاولة لفهم 

آليات تطور الكواكب يف وقت مبكر. 

مشاريع االق�ر الصناعية املكعبة املقرتحة من أجل 
التطوير:

 • Mars Micro) الصغ¢ة  املدارية  املريخية  املركبة   مهمة 
Orbiter)، أن تستعمل قمراً صناعياً صنف "٦ وحدات" لقياس 
الغالف الجوي للمريخ يف الطيف املرó وما تحت األحمر من 

املدار.
 • Hydrogen) املركبة املدارية لدراسة الهيدروج� الّناصع للقمر

Albedo Lunar Orbiter)  وهو قمر صناعي مكّعب ذو نظام 
دفع من صنف "٦ وحدات" والذي سيجيب عىل األسئلة الهاّمة 
املاء عىل سطحه  القمري وحول أصل  الهيدروج�  حول دورة 
الّشمسيّة  الريّاح  من  املنعكس  الهيدروج�  عن طريق فحص 

عىل القمر.
 • ،  (Diminutive Astroid Visitor) الصغ¢  الكويكبات  زائر 

محرك  ذو  وحدات"   ٦" من صنف  مكعب  صناعي  قمر  وهو 
 ä التي  الكويكبات  أصغر  عىل  بالبحث  سيقوم  والذي   ðأيو
لدراسة  لناسا  مهمة  أول  هذه  وستكون  سابقاً  دراستها  تتم 
الكويكبات التي تتقاطع مع مدار األرض، حيث  ستمكن هذه 
املشاريع الجيل القادم من عل�ء ومهنديس علم الكواكب من 

استع�ل املفاهيم الثورية الجديدة للمه�ت الفضائية.

(JY1-SAT) املكعب Çالقمر الصناعي األرد
 äاملصّغر هو أول تجربة أردنيّة يف عا ðإن القمر الصناعي األرد
الفضاء، حيث يتم حاليا وبارشاف مبارش من ويل العهد سمو األم¢ 
 óفضا قمر  أول  اطالق  مرشوع  تطوير   ،ðالثا عبدالله  بن  الحس� 
املراحل  يف  حاليا  املــرشوع  أن  حيث   (JY1-SAT)  ðأرد مكعب 
النهائية ، الذي يتم تصميمه وبناؤه بأيدي شباب أردني� من طلبة 

الهندسة يف الجامعات األردنية بإرشاف  مؤسسة ويل العهد.
للقمر  األخــ¢ة  القطعة  برتكيب  العهد  ويل  سمو  شارك  وقد 
الصناعي املكعب، الذي يأ[ ضمن مبادرة (مسار) التابعة ملؤسسة 
ويل العهد، والهادفة إىل توجيه الشباب نحو علوم الفضاء واألبحاث 
هندسة  مجال  يف  والبحثية  التدريبية  الفرص  وتوف¢  بها،  املتعلقة 

األق�ر الصناعية وتصميم امله�ت الفضائية.
األول من  الربع  إطالقه يف  املقرر  الصناعي،  القمر  وتم صناعة 
فضال  األوىل،  بالدرجة  بحثية  تعليمية  أهداف  لتحقيق   ،2018 عام 
عن ترويج اململكة سياحيا من خالل بث صور عن األماكن السياحية 
والرتاثية، واالتصال الالسل} مع املحطات األرضية حول العاä، وقد 
سجل سموه داخل معهد النانو تكنولوجي رسالة صوتيه حيث سيتم 
الفضاء،  الصناعي املصّغر وبثّها يف  القمر  تحميلها الحقاً عىل ذاكرة 
يف  األرضية  املستقبالت  جميع  قبل  من  لالستقبال  متاحة  وستكون 

 .äالعا
ويحمل القمر الصناعي األردð املصّغر اسم (JY1-SAT) تخليدا 
لذكرى جاللة املغفور له بإذن الله امللك الحس� بن طالل طيب الله 

.(JY1)ثراه، حيث كان نداء الراديو الخاص بجاللته يحمل الرمز
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عىل  زحف  من  يرافقها  وما   ðالعمرا التطور  ظاهرة  تعترب 
املناطق الزراعية مشكلة إقليمية تعاð منها كث¢ من دول العاä،و^ا 
أن علم االستشعار عن بعد وبتقنياته الحديثة (كالصور الفضائية)

تحدث  التي  الظواهر   من  كث¢  وتحليل  دراسة  عىل  القدرة  له 
عىل سطح األرض، فقد تم استخدامه ملالحظة مدى تأث¢ التوسع 
العمراð العشواó وآثاره السلبية عىل األرايض الزراعية وبالتايل عىل 

املوارد الطبيعية.                            
ويف هذه الدر اسة تم استخدام الصور الجوية لعامي (١٩٥٣ 
 ،١٩٧٥) لألعوام  الندسات   نوع  من  الفضائية  والصور   (١٩٦١ و 
العمرانية  املناطق  لتحديد   (٢٠١٦،  ٢٠١٠،  ٢٠٠٣  ،١٩٩٠  ،١٩٨٦
ومساحتها، واستخدام املخططات التنظيمية لتحديد املناطق التي 
الطبيعة  ذات  اربد  ملدينة  املاضية  العقود  خالل  البناء  بها  سمح 

الزراعية الخصبة.  

أهداف الدراسة:
مراقبة النمو الحرضي يف مدينة اربد خالل الفرتة ١٩٥٣-. ١

.٢٠١٦
األرايض . ٢ عىل  وأثره  التوسع  هذا  وتحليل  محاولةدراسة 

الزراعية.
وتنظيم . ٣ مراقبة  أجل  من  املناسبة  الحلول  وضع  محاولة 

النمو الحرضي يف مدينة اربد.

منطقة الدراسة
تقع مدينة إربد يف ش�ل اململكة األردنية الهاشمية ضمن نطاق 
العاصمة  بينها وب�  محافظة إربد، وتُعترب مركز املحافظة، تفصل 
ع�ن مسافة تقّدر بسبع� كيلومرتاً ش�الً، وتحتّل موقعاً قريباً من 
بينه�  تفصل  إذ  الش�لية؛  الواجهة  يف  السورية  األردنية  الحدود 
مسافة ٢٠ كيلومرتاً جنوباً من الحدود، وتحتّل املرتبة الثانية عىل 
مستوى اململكة من حيث عدد السكان. تصل املساحة اإلج�لية 
للمدينة إىل ثالث� كيلومرتاً، ويقيم فيها ما يفوق ٦٥٠ ألف نسمة 
يف املدينة وضواحيهاتشكل مدينة اربد مع ألويتها وحدة جغرافية 
متكاملة وذلك بسبب تضاريسها املتعددة واملتنوعة، فهناك الغور 
جبال  وøتاز  شتاًء،  والبارد  صيفا  املعتدل  الطقس  ذو  املنبسط 

محافظة إربد بكثافة األشجار والغابات الحرجية دا_ة الخرضه.

 
مناخ املنطقة

تتأثر مدينة إربد ^ناخ البحر املتوسط؛ إذ يكون صيفها معتدالً، 
بنسبة تصل  أما شتاؤها فيكون بارداً، وتسّجل املدينة هطوالً مطرياً 
إىل ٤٧١٫٦ مليمرتا سنوياً، وال تتجاوز درجة حرارتها ٣٥ درجة مئوية، 
ويعترب ربيعها خالباً ومن أجمل الفصول التي ترتدي به ثوبها األخرض.

تضاريس املنطقة
øنح طبوغرافية مدينة إربد ميّزًة استمدتها من السهول واالنتشار 
الريان،  ووادي  الشاللة،  وادي زقالب، ووادي  ومنها:  للوديان  الواسع 
وكفرابيل، ووادي الغفر، إال أن وادي العرب æتاز بوفرة املياه وغزارته 
ويّعد األكرب عىل مستوى املدينة واململكة، وك� تنحدر منه عدداً من 

الينابيع وتتّخذ من نهر األردن مصباً لها.

شكل (١) منطقة الدراسة

�א��



جيولوجية املنطقة
خالبة  جيولوجية  وطبيعة  فريد  ^وقع  محافظةاربد  تتمتع 
تفرض فيها التشكيالت الجيولوجية نفسها رغ�ً عن الناظر، حيث 
تتكشف فيه سجالت صخرية ملعظم العصور الجيولوجية بدءاً من 
سنة)  مليون   ٨٠٠  -٥٠٠) الخافية  الحياة  دهر  من  الركيزة  صخور 
وøثل االمتداد الش�يل لصخور الدرع العر{ النو{ الذي يصل عمره 
الظاهرة  الحياة  دهر  صخور  تعلوها  سنة  مليون  ومائة  مليار  إىل 
(حقبة الحياة القدæة واملتوسطة والحديثة) والتي æتد عمرها من 

٥٥٠ مليون سنة وحتى وقتنا الحارض

املعلومات املستخدمة يف الدراسة
والصور   (١٩٦١  ،١٩٥٣) لألعوام  الجوية  الصور  استخدام  تم 
الفضائية من نوع الندسات لألعوام (١٩٧٥ ،١٩٨٦ ،١٩٩٠، ١٩٩٨، 
٢٠١٠، ٢٠٠٣، ٢٠١٦) ذات قدرة øييزية تعادل (٣٠مرت) باالضافة 

للخرائط الطبوغرافية والجيولوجية.

طريقة الدراسة
التوسع العمراð ملدينة اربد والتغ¢ات التي حدثت خالل الخمس 
الفضائية  الصور  لجميع  الرئييس  الدراسة  محور  هو  املاضية  عقود 
حتى  الفضائية  للصور  هنديس  تصحيح  عمل  تم  حيث   والجوية 
والخارطة  الجويـــــة  الصور  أما  موحدة،  إحداثيـــات  ذات  تصبح 
الجيولوجـيــــــة والخارطة الطبوغرافية فقد تم عمل مسح ضوó لها 
ثم تصحيح هنديس لتأخذ نفس اإلحداثيات.                                                          

الفضائية الندسات للفرتة (١٩٥٣،    وøت عملية الرتقيم لصور 
عملية  øت  ذلك  وبعد  املدينـــة  مســـاحة  تحديــد  ليتم   (٢٠١٦
أمـاكن  التنظيمية ملالحظة  املخططات  مع  الفضائية   الصور  مقارنة 
مقارنة  عمل  تم  وقد  مستقبال.   ðالعمرا التطور  عليها  سيتم  التــي 
للمســاحات املبنية مع أعداد السكان يف املدينـــة ليتم عمل دراسات 

مستقبليـة تحدد العالقـة ب� التزايد السكاð واملساحـات املبنيــة.

نتائج الدراسة
يف املرحلة التاليةتم استخدام صور اق�ر صناعية من نوع الند سات٨ لرتقيم املنطقة وحساب مساحتها لالعوام (1953، 1961، 1975، 

(2016 ،2010 ،2003 ،1998 ،1990 ،1986

مساحات املناطق املبنية ملدينة اربد ك� هو مب� بالجدول التايل:

١٩٥٣١٩٦١١٩٧٥١٩٨٦١٩٩٠١٩٩٨٢٠٠٣٢٠١٠٢٠١٦السنة 

٢٫١٥٤٫٥٧٩٫٤٩٢٢٫٢٦٣٣٫٥٨٦٨٫٠٣٧١٫٥١٩٨٫٠٩١٠٦٫٤١املساحة (كم٢)
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م. طه مصاروة /   المركز الجغرافي الملكي ا�ردني

األرض  دوران  يستخدم  كان  القدæة  العصور  منذ 
املالحظة  خالل  ومن  اليومية،  حياتنا  أنشطة  لتنظيم 
من  كم  نعرف  كنا  الس�ء  يف  الشمس  ملوقف  التقريبة 
الوقت متبقي يف اليوم للصيد أو الزراعة أو التوقف عن 

الطعام أو الصالة.
املائية  الساعات  وبعدها  الشمسية  الساعات  بدايًة 
ثم الساعات امليكانيكية لتعطي الوقت بشكل أدق،حيث 
أصبحت الساعات املكانيكية أكÒ دقة واكتشف أن لألرض 
والجزر  املــّد  أن  إىل  باإلضافة  ثابت  غ¢  دوران  معدل 
واالختالفات الدورية وغ¢ املنتظمة الناتجة عن الرياح يف 
الغالف الجوي يسبب تباطؤ يف دوران األرض . فبدال من 
 UTاألرض(١ دوران  أساس  عىل  الوقت  مقياس  استخدام 
 Time للوقت مقياس  استخدام  يتم   Universal Time)
لجميع  أساس  وهو  دقيق  ذري  وقت  أساس  عىل   Scale
 Coordinated) املنسق  العاملي  الوقت   – الزمن  أنظمة 
الوقت  عىل  وللحفاظ   -  ((Universal Time (UTC
إضافة  يتم  األرض  دوران  مع  تزامناً   Òأك املنسق  العاملي 

ثانية كبيسة Leap Second   كل� دعت الحاجة لذلك .

UTC الوقت العاملي املنسق
ِقبل  من  يُحسب   UTC املنسق  العاملي  الوقت 
  International Bureau of Weights and Measures
BIPM يف فرنسا والذي يجمع البيانات من أكÒ من ٢٠٠ 
  frequency standards ساعة ذرية وبعض معاي¢ الرتدد

. äمن ٥٠ معهد حول العا Òمن أك
 , والوقت  للرتدد  دولية  معاير  شهريا  ينرش   BIPM
  International Atomic Time الدويل  الذري  الوقت 
يف  يساوي  والذي   UTC املنسق  العاملي  والوقت   TAI
يتم تعديلة كل فرتة بعدد صحيح من  املعدل TAI،لكن 
الثواð ليبقى متزامناً مع دوران األرض، وهذه الثواð التي 
 .Leap Seconds الكبيسة ðيتم التعديل بها تسمى الثوا
إن اضافة الثواð الكبيسة æكن أن يحدث خالل السنة يف 
أي وقت عىل الرغم من أنه حتى االن كانت إضافتها يف 
منتصف الليل يف ٣١ كانون أول أو ٣٠ حزيران حيث يتم 

إضافة الثانية حسب الشكل التايل :

عند بعض املستخدم� يكون هنالك حاجة ملعرفة العالقة ب� الوقت العاملي 
املنسق UTC والوقت املحسوب من دوران األرضUT١ والتي هي :

والوقت   UTC املنسق  العاملي  الوقت  ب�  الفرق  أصبح  كل�  ^عنى  أي 
ثانية  إضافة  إىل  الحاجة  دعت  ثانية   ٠٫٩ األرضUT١هو  دوران  من  املحسوب 

كبيسة . 
TAI العاملي  الذري  املنسق UTCوالوقت  العاملي  الوقت  ب�  العالقة  أّما 

فهي :

 GPS time وقت نظام التوقيع العاملي
من  قياسات  أساس  عىل  الوقت  مقياس  هو  العاملي  التوقيع  نظام  وقت 
املستخدمة   Atomic Frequency standards الذرية  الرتدد  معاي¢  من  عدد 
التوقيع  نظام  ملنظومة  املكونة  الصناعية  االق�ر   Xالرصد وعىل م يف محطات 
 GPS العاملي التوقيع  نظام  لوقت  كبيسة   ðثوا إضافة  يتم  ال   .  GPS العاملي
.UTC لكنه موجه ليكون ضمن ١ ميكروثانية من الوقت العاملي املنسق  time
العاملي GPS time هو دا_ا عدد  التوقيع  ونتيجة لذلك فإن وقت نظام 
من الثواð الكاملة باإلضافة إىل جزء من ميكروثانية املختلف عن الوقت العاملي 
 navigation املالحية  الرسالة  يف  عنها  ُمعلن  اإلزاحة  وهذه   .UTC املنسق 
message  م� يسمح لجميع أجهزة االستقبال بتوف¢ الوقت ملستخدميها وفقا 

.UTC للوقت العاملي املنسق

TAI والوقت الذري العاملي UTC الوقت العاملي املنسق Õالشكل ٢ الفرق ب

الشكل ١ الثانية الكبيسة



 االختالف حول الثانية الكبيسة
 ،ðتختلف اآلراء حول الثانية الكبيسة ب� مؤيد وعارض ، فتوجد معارضة دولية بقيادة الواليات املتحدة وفرنسا املطالبت� بعدم إضافة الثوا
واالعت�د عىل التوقيت الذري  من دون األخذ بع� االعتبار دوران األرض حول نفسها، ويربر هذا الفريق معارضته باملخاطر التي تتهدد شبكة 
اإلنرتنت جراء إضافة الثانية الكبيسة . وأما الفريق املؤيد للثانية الكبيسة ويضم أغلب دول العاä فيعتربها رضورية لتعويض التباطؤ التدريجي 

يف رسعة دوران األرض حول محورها ^عدل جزأين من األلف من الثانية يومياً .

UTC و الوقت العاملي املنسق  GPS time الشكل ٣ الفرق وقت نظام التوقيع العاملي

الشكل ٤ الفرق بÕ الوقت الذري العاملي TAI ووقت النظم املالحية العاملية لالق�ر الصناعية

املراجع
• PatriziaTavella.TIME SCALES presentation
• http://www.iers.org
• Dennis D.McCarthy,WilliamJ.Klepczynski.(1999).GPS and Leap 
• Seconds.GPS world
• http://www.gpsworld.com

كان وقت نظام التوقيع العاملي GPS time  و الوقت العاملي املنسق UTC متزامني� بتاريخ ٦ حزيران ١٩٨٠ الساعة ٠٠:٠٠:٠٠ ولكن 
بعد ذلك بدأت اإلزاحة ب� التوقيت� لتصل إىل ١٨ ثانية أي أن نظام التوقيع العاملي GPS time متقدما عىل الوقت العاملي املنسق UTC بـ 

١٨ ثانية .
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إعداد م. نسرين الغوراني/ المركز الجغرافي الملكي ا�ردني

لالسرتاتيجية  ووفقا  مائيا،   äالعا دول  أفقر  من  األردن  تعد 
املياه  وزارة  قبل  من  ٢٠١٦-٢٠٢٥واملعدة  للفرتة  للمياه  الوطنية 
السنة إىل  انخفض من ١٤٧مرتا مكعبا يف  الفرد  والري فإن نصيب 
١٢٣ مرتا مكعبا سنويا منذ بداية األزمة السورية يف عام ٢٠١١. وم� 
يزيد األمور سوءا أنه من املتوقع أن يصل نصيب الفرد من املياه إىل 

٩٠ مرت مكعب بحلول عام ٢٠٢٥.

منها  اإلستفادة  دون  تتبخر  األمطار  مياه  من   ٪٩٢ من   Òأك
مياه  تجميع  فإن  املنطلق  هذا  ومن   (٢٠٠٨ والري،  املياه  (وزارة 
األمطار أصبح أمرا حاس� لتلبية الحاجة للمياه. وقد تبنت العديد 
من الحكومات مثل الهند واليابان وأملانيا تجميع مياه األمطاربعد 
فشل العديد من الحلول األخرى، باإلضافة إىل فوائده االيجابية عىل 
البيئة مثل تقليل الفياضانات يف األماكن الحرضية وتقليل انجراف 
مياه  تجميع  ويتم  األرايض.  تدهور  إىل  بدوره  يؤدي  والذي  الرتبة 
املطر بواسطة تقنيات عديدة مثل خزانات البالستيكية، الصهاريج، 

الربك والسدود ....الخ.
األماكن  يف  األمطار  مياه  لجمع  جدوى  دراسة  عمل  تم  وقد 
يف  ال¢موك  جامعة   – الجيومكانية  التقنيات  باستخدام  الحرضية 
اربد وهي مؤسسة أكادæية كربى تستضيف أكÒ من ٣٠,٠٠٠طالب 
وحوايل ٢٥٠٠ موظف. وقد بلغ االستهالك السنوي للمياه فيها إىل 
ويتم  لعام ٢٠٠٩.  م٣  عام ٢٠٠٨ وحوايل ٦٨,٣٩٢   ٧٩,٥١٧م٣ يف 
األردن  املياه يف  لسلطة  العامة  الشبكة  باملياه من  الجامعة  تزويد 
عبئا  املياه  فاتورة  وتشكل  املحلية.ك�  الجوفية  اآلبار  وخزاناøياه 
ثقيال عىل ميزانية الجامعة، لذافقد øت هذه الدراسة ملعرفةمدى 
املفتوحة  واملناطق   ðاملبا أسطح  من  األمطار  مياه  حصاد  تلبية 
املنيعة (كالطرق ومواقف السيارات) يف الحرم الجامعي إلحتياجات 

الجامعة (عواودة، ٢٠١١).
تحسب كمية املياه التي æكن حصادها وفقا للمعادلة (غولد، 

:(١٩٩٣
V = Sum (R*A*RC/1000)

حيث V: هو الحجم السنوي ملياه األمطار التي æكن حصادها باملرت 
مكعب.

R: هو متوسط هطول األمطار السنوي (مم / سنة).
A: هو املساحة اإلج�لية املستخدمة لجمع مياه األمطار (م٢).

RC: هو معامل الجريان 
١٠٠٠ هو عامل التحويل من (مم) إىل (م).

ويعرف معامل الجريان السطحي بنسبة حجم املياه التي تنطلق 
معامل  السطح.ويأخذ  عىل  تقع  التي  األمطار  حجم  إىل  السطح  من 
السطحية،  املادة  الناتج عن نسيج  املياه  اإلعتبار فقدان  الجريان بع� 
وصهاريج  والص�مات  املزاريب،  يف  تحدث  التي  التبخر،والخسائر 
الرياح عىل فقدان املياه من أسطح  التخزين، ك� وتؤثر رسعة واتجاه 

السقف.

Çمن أسقف املبا Øشكل١. توضيح عملية الحصاد املا

شكل٢. خزان بالستك لجمع مياه األمطار الستخدامها يف األغراض املنزلية 



استخدام املعلومات الحيومكانية:
 ،ðييزية عالية تم ترقيم األسطح ذات األهمية لجمع مياه األمطار يف جامعة ال¢موك مثل (أسطح املباø باستخدام صورة فضائية ذات قدرة
العملية يف حساب إج�يل مساحات األسطح. وباستخدام معلومات حول معدل هطول  (٣). وتفيد هذه  السيارات) شكل  الطرق ومواقف 
األمطار السنوي عىل املدى البعيد من محطة الطقس الواقعة يف الحرم الجامعي ومعامل جريان (٠٫٩٩) تم حساب كمية مياه األمطار املحتمل 

جمعها (جدول ١).

املحصود  السنوي  املياه  متوسط  إج�يل  أن   (١) جدول  ويب� 
من األسطح بلغ حوايل ٩٩,٠٠٠ مرت مكعب. وبعد أخذ عينات من 
 óاملياه التي تم جمعها من السطح واألرض وإجراء التحليل الكيميا
ألغراض  استخدامها  æكن  املياه  أن  النتائج  أظهرت  والبيولوجي، 
الرشب أيضا إذا øت معالجتها من النرتات والبكت¢يا. وبلغ نسبة ما 
يوفره نظام الحصاد املاó ١٢٥ إىل ١٤٥٪ من إج�يل إمدادات املياه 

املحلية.
إن حصاد مياه األمطار يوفر مصدر مستداما ملياه نقيه وبتكلفة 
منخفضة السي� يف بلد يفتقر أصال ملوارد للمياه الطبيعية، فهو يقلل 
من استخدام املياه العامة املدعومة ويف نهاية املطاف فاتورة املياه. 
األكادæية  املؤسسات  تشجيع  يف  أسايس  أمر  الحكومي  الدعم  إن 

والحكومية عىل تركيب نظم حصاد مياه األمطار.

شكل٣. يب� صورة فضائية ملوقع الجامعة وطبقة ألهم األسطح املستخدمة يف حصاد مياه األمطار

 جدول١. متوسط حجم مياه األمطار املجمعة سنويا يف جامعة ال¢موك

املراجع: 
• AwawdehM.*, Al-Shraideh S., Al-QudahK. Jaradat 

R. (2011), Rainwater harvesting assessment for 
a small size urban area in Jordan. International 
Journal of Water Resources and Environmental 
Engineering Vol. 4 (12), pp. 415422-.

• Zain M. Al-Houri, Oday K. Abu-Hadba, Khaled 
A. Hamdan (2012). =e Potential of Roof Top 
Rain Water Harvesting as a Water Resource in 
Jordan: Featuring Two ApplicationCase Studies.



أجهزة  باستخدام  االطياف  كثيف  بعد  عن  االستشعار  يتم 
 .   (Hyperspectral) األطياف  الكثيفة  املستشعرات  تسمى  تصوير 
حيث تلتقط هذه األجهزة الصور يف عدد كب¢ من النطاقات الضيقة 
واملتواصلة يف االقسام املرئية , وتحت الحمراء القريبة , وتحت الحمراء 

املتوسطة , وتحت الحمراء الحرارية من الطيف الكهرومغناطييس.
مئت�  التصوير  عىل  القدرة  االطياف  الكثيفة  املستشعرات  لدى 
املتوالية وهو ما æكن  الضيقة  الطيفية  النطاقات  أو أكÒ من   (٢٠٠)

من إنشاء منحنيات انعكاس طيفية متواصلة ألي من عنارص الصورة.

� א���א§�� כ¡��� א��ªא� ��א

(Hyperspectral)
        م. طارق الشوابكه و م. ابراهيم قندح /  المركز الجغرافي الملكي االردني   

فوائدها :
االطــيــاف  كثيفة  الفضائية  للصور  كــثــ¢ة  فــوائــد  هنالك 
(Hyperspectral) مستخدمة يف عمليات االستشعار عن بعد ومنها :

خصائص . ١ ذات  األرضية   äاملعا ب�  التفريق  عىل  القدرة 
باستخدام  كشفها  æكن  ال  والتي  جدا  املتقاربة  االنعكاس 
نطاقات  يف  تصور  والتي  األطياف  املتعددة  املستشعرات 

طيفية واسعة (كأنواع النباتات).

لكل عنرص صورة . ٢ تفصيلية  طيفية  انعكاس  منحنيات  توف¢ 
عمل  يف  يساعد  م�  ,...الخ،  واملاء  والنباتات  املعادن  ومنها 
املواد  النعكاسيات  وطنية  مرجعية   (library) مكتبة 
من  العديد  تحتفظ  حيث  األرض.  سطح  عىل  املتواجدة 
املنحنيات  من  ^جموعات  والرشكات  الحكومية  الوكاالت 
املثال øتلك هيئة  املواد.  فعىل سبيل  للعديد من  الطيفية 
طيفية  مكتبة   (USGS) االمريكية  الجيولوجية  املساحة 
رقمية تحتوي عىل ما يقارب خمس�ئة (٥٠٠) من منحنيات 

االنعكاسات الطيفية للمعادن والنباتات واملواد االخرى .



اوراق . ٣ يف   óاملا واملحتوى  النبات  وأمراض  النباتية  الغطاءات  أنواع  تحديد 
كميات  استخدام  مراقبة  يساعد يف  املحاصيل وحالتها م�  وأنواع  االشجار 
حسب  املحاصيل  وتحديد  املزروعات  ري  أوقات  يف  فيها  املسموح  املياه 

جودتها ووقت حصادها.

تحديد الخامات األرضية املتكشفة عىل سطح األرض (كالنحاس , الذهب . ٤
,....الخ)م� يساعد يف تقليل التكلفة والوقت والكشف عن ثروات املنطقة 

بدقة ورسعة م� يساعد يف استغالل هذه الÒوات ورفد اقتصاد الدول.

مصادر  . ٥ تحديد  يف  يساعد  م�  الغازات  انبعاث  أماكن  عن  الكشف 
العاملي يسهم ذلك  يف  لها دور كب¢ يف ظاهرة االحرتار  التي  التلوث 
االنذار   نظام  وتطوير  العاملي  البيئي  بالرصد  مرتبطة  خدمات  إنشاء 

املبكر وإدارة الكوارث.

العسكرية . ٦ املعدات واآلليات  الكشف عن 
توفر  ذلك  يف  ساعد  تواجدها   وأماكن 
الحرارية   الحمراء  التصويرتحت  نطاقات 

من الطيف الكهرومغناطييس. 

جنب  إىل  جنبا  العالية  ــة  ــدق وال الــرسعــة 
æيز  ما  الطاقة  واستهالك  ــوزن  ال انخفاض  مع 
كام¢ات  منها  االطياف   كثيفة  التصوير  كام¢ات 
البيانات  عىل  للحصول    (  HySpex)هيسبكس
املحمولة جوا ساعد ذلك توف¢ هذه الكام¢ا ضمن 
 ðاألرد املل}  الجغرايف  املركز  يف  التصوير  أجهزة 
والتي لها القدرة عىل تسجيل عدد كب¢ من الطبقات  
(≈٤٠٠ طبقة )م� æثل نقلة نوعية يف  توف¢ بيانات 
للصور كثيفة االطياف (Hyperspectral) تساعد يف 
البيانات  وتطوير  املعدنية  الخامات  وتحديد  مسح 
أصحاب  يساعد  م�  الزراعي   الجانب  تخص  التي 

القرار يف عمليات التطوير واستغالل الÒوات. 
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يعترب قمر االستشعار عن بعد  سنتنال ٢ 
الفضاء االوروبية   التابع لوكالة  احدى االق�ر 
ضمن برتامج كوبرناكوس لرصد االرض لدعم 
الحاصل  التغ¢  و  الغابات  مراقبة   خدمات 
عىل غطاء االرض باالضافة اىل  ادارة الكوارث 

الطبيعية . 
االمكانيات 

عن  لالستشعار  االورو{  القمر  æتلك 
بعد االمكانية اللتقاط  ثالثة عرش حزمة من 
 óاملر املجال  يف  الكهرومغناطييس  الطيف 
القريبة  و  املوجة  قص¢ة  الحمراء  تحت  و 

باالضافة للتايل :
تغطية الكرة االرضية ضمن دائر[ عرض • 

لغاية  و  جنوبا  خمسون  و  ستة  من  

اربعة و�انون ش�ال .

لنفس •  ايام  خمسة  كل  زمنية  تغطية 

املكان بنفس زاوية الرؤية.

عرشة •  ب�   ترتاوح  مكانية  øيزية  قدرة 

من  الحزمة   حسب  مرت  ست�  و  امتار 

الطيف الكهرومغناطييس.

مجال رؤية ^قدار ٢٩٠ كم.• 

االتاحة •  وسياسة  البيانات  مجانية 

للجميع.
االطالق 

  ٢ سنتينال  االصطناعي  القمر  اطالق  تم 
من  حزيران  من  العرشون  و  الثالث  بتاريخ 
الوحدة  الساعة  عرش  خمسة  و  الفان  عام 
العاملي  بالتوقيت  دقيقة  خمسون  و  ثنان  و 

املوحد من مركز جويانا للفضاء .

املعدات 
القمر االصطناعي سنتينال  عىل  يحتوي 

بقدرة øييزية طيفية  االطياف  متعدد  ماسح 

املجال  يف  طيفية  حزمة  عرش  لثالثة  تصل 

م. علي احمد العليمات 
 المركز الجغرافي الملكي االردني 

Bandwidth 
(nm)

Resolution 
(m)

Central 
Wavelength 

(µm) 

 Sentinel-2
Bands

20600.443 Band 1
Coastal aerosol 

65100.490Band 2
Blue 

35100.560 Band 3
Green

30100.665 Band 4
Red 

15200.705Band 5
Vegetation Red Edge

15200.740 Band 6
Vegetation Red Edge

20200.783 Band 7
Vegetation Red Edge

115100.842 Band 8
NIR 

20200.865Band 8A
Narrow NIR 

20600.945 Band 9
Water vapour

20601.375 Band 10
SWIR – Cirrus 

90201.610 Band 11
SWIR 

180202.190 Band 12
SWIR 

20600.443Band 1
Coastal aerosol 

املرó وتحت الحمراء القريبة و قص¢ة 

املوجة بتغطية ارضية ^قدار ٢٩٠ كم 

^جال روية بزاوية ٢١ درجة 

التطبيقات 
املستخدمة  التطبيقات  تلخيص  æكن 

باملجاالت  سنتينال  االصطناعي  للقمر 

التالية :

لغطاء  •  البيئية  التغ¢ات  مراقبة 

االرض. 

الزراعة •  مجال  يف  التطبيقات 

املحاصيل  وادارة  مراقبة   مثل 

للمساعدة يف مجال ندرة الغذاء.

والغابات •  النبا[  الغطاء  مراقبة 

مورش  مثل  مــورشات  خالل  من 

وتركيز   االشجار  اوراق  مساحة 

تقدير  اىل  باالضافة  الكلوروفيل 

كميات الكربون.

من •  الشاطئية  املناطق  مراقبة 

الخرائط  عمل  و  البيئة  حيث 

الشاطئية.

وادارة •  الفيضانات  خرائط  عمل 

االزمات الناتجة عنها.

املنتجات 
يوفر القمر االصطناعي مستوي�  من 

التصحيح للصور الفضائية :

املستوى 1B وتتكون الصورة • 

بابعاد 25*23  من مستطيل 

^قدار  بيانات  بحجم  و  كم 

هذا  ويحتاج  ميقابايت   27

املستوى اىل تصحيح هنديس 

و اشعاعي. 

املستوى 1C و تتكون الصورة من مربعات • 

هندسيا  مصححة  كم   100x100 بابعاد 

املستعرض  العاملي  م¢كتور  اسقاط  بنظام 

وتكون   WGS84 افقي  ومرجع   UTM

الجوي  الغالف  تاث¢  من  اشعاعيا  مصححة 

وبحجم بيانات ^قدار 500 ميجابايت.

جدول يبÕ الحزم الطيفية للقمر مع االطوال 
املوجية و الدقة التمييزية االرضية لكل حزمة

املراجع
 

• "Sentinel-2 Data Sheet".European 
Space Agency. August 2013. 
Retrieved 17 November 2016.

• Sentinel-2 User Handbook.



الجغرافية  املعلومات  نظم  اهمية  ترتكز 
أو  قرار  أفضل  اختيار  يف  القرار  متخذي  بدعم 
البد  لذلك   ،(Optimal Decision) يسمى  ما 
من تعزيز فهم أهمية استخدام نظم املعلومات 
الجغرافية يف مختلف مجاالت الحياة،من خالل 
الجغرافية  املراجع  بتوحيد  املشرتك  العمل 
جوية  صور  من  املعلومات  مصادر  وتحديد 
وغ¢ها، كذلك كمية إدخال املعلومات ونوعية 
بشكل  تحديثها  إىل  باإلضافة  املعلومات  تلك 
دوري لنصل إىل نظام معلوما[ æكن االستفادة 

منه يف مجاالت التخطيط.
املعلومات  لنظم  الفائقة  القدرة  إن  حيث 
الجغرافية يف البحث يف قواعد البيانات وإجراء 
االستفسارات املختلفة ثم إظهار هذه النتائج يف 
صورة مبسطة ملتخذ القرار قد أفادت يف العديد 

من املجاالت.
 

اإلستخدامات العسكرية :
مكان  مع�،  جغرايف  بنطاق  األمنية  األحداث  ترتبط  ما  دا_ا 
تحدث فيه، شارع، حي؛ عدة أحياء، مدينة أو محافظة أو حتى دولة 
توضح   أشمل  نظرة  إلقاء  من  القرار  متخذ  يتمكن  وحتى  بأرسها، 
الظاهرة  حدود  عىل  ويتعرف  البعض،  ببعضها  املكانية  العالقات 
األمنية، أصبح من الرضورة االستفادة من تطبيقات نظم املعلومات 

الجغرافية GIS  ملقدراتها الهائلة يف توضيح أبعاد هذه الظاهرة.
   إن املعرفة الدقيقة بخصائص إقليم ما،الطبيعية أو البرشية 
أو االقتصادية، أمر ال مناص منه، حيث� يكون هناك تخطيط علمي 
لض�ن أمن املجتمع والحفاظ عىل استقراره، وحيث� تتولد حاجة 
غ¢  األحداث  أو  الطارئة  املشكالت  ومعالجة  األمنية  السيطرة  إىل 

املرغوب فيها، منها:
إدارة الحدود.• 
تأم� املداخل واملخارج للدولة.• 
إحكام السيطرة عىل التهريب.• 
إدارة النجدة والعمليات.• 
 •.�األمن الوقا
غرف التحكم والسيطرة.• 
ح�ية السواحل.• 
وحدات املهام الخاصة ( رشطة،أمن، جيش).• 
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م. خولة كلوب /  المركز الجغرافي الملكي ا�ردني

إدارة األزمات: 
عادة ما تكون األزمات (طبيعية أو غ¢ طبيعية) عبارة عن أحداث 
مكانية مثل ( الفيضانات،الزالزل، األعاص¢،  انتشار األوبئة،االضطرابات 
الخرائط  امتالك  فإن  هنا  ومن   .( الخ  العامة،املجاعات،الجئ�.... 
واملعلومات يعترب أمراًهاماًإلدارة الكارثة. وتظهر أهمية نظم املعلومات 
الجغرافية التي øتلك أدوات تخطيط الكوارث الطارئة ورسعة االستجابة 
ورسم خرائط ملوقع الحادث وتحديد االولويات وتطوير خطط العمل 

وتطبيق هذه الخطط لح�ية األرواح واملمتلكات والبيئة.
وتتيح نظم املعلومات الجغرافية ملتخذي القرار الوصول الرسيع 
واملرó للمعلومات الحيوية عن موقع األزمة, م� يساعد عىل تطوير 
للتعامل مع االزمة  العمل  لفريق  أو ترسل  التي تطبع  العمل  خطط 

وبالتايل تساعد عىل تنسيق وتفعيل جهود الطوارئ.



مخيم الزعرتي

September 2, 2011

July 29, 2017

 Õلالجئ الزعرتي  مخيم 
املفرق  محافظة  يف 

ش�ل األردن
الصور  من  االستفادة  يتم 
البيانات  قواعد  بناء  الجوية يف 
إلجراء التحليالت الالزمة ملخيم 
محافظة  يف  للالجئ�  الزعرتي 
من  األردن  شـــ�ل  ــرق  ــف امل
حيث  من  املخيم  توسع  حيث 
والقدرات،تحديدأماكن  الحجم 
املخي�ت،  إلدارة  مخصصة 
الخيام  مالجئ  تنظيم  إعــادة 
التي أقيمت من أجل بناء خيام 
جديدة،توسيع املخيم أو نسب 

توزيع الالجئ�.



: Çمجال الصحة والدفاع املد
والبيانات  الحوادث  أنواع  عن  بيانات  توفر  حيث  الطارئة،  الطبية  لإلسعافات  الجيدة  األدوات  أحد  الجغرافية  املعلومات  نظم  تعترب 
الدæوجرافية الخاصة بهذه الحوادث وæكن عرضها برسعة وسهولة، وتساعد أيضاً عىل رسعة استجابة نظام الخدمات الطبية الطارئة من خالل 
تحديد أقرب وحدة إسعاف إىل مكان االتصال املُبلغ عن الحادث وأقرص الطرق البديلة للوصول إلية. باإلضافة إىل إمكانية القيام بتحليالت 
مختلفة للمعلومات املُخزنة يف قواعد البيانات بحيث æكن معرفة رسعة ومدى انتشار عدوى لداء أو وباء قبل انتشاره الفعيل م� يساعد عىل 

التخطيط السليم لتجنب انتشار املرض أو الوباء.

:Üالتخطيط العمرا
تفيد نظم املعلومات الجغرافية  يف كافة مراحل إعداد املخطط بدءأ من مرحلة جمع البيانات وتحليلها مرورا إىل مرحلة تقييم البدائل 
واختيار البديل األمثل وصوالً إىل مرحلة التنفيذ واملتابعة, فيمكن من خالل تطبيقات  نظم املعلومات الجغرافية تجميع املعلومات من مصادرها 
املختلفة ك� æكن تقييم أداء الخدمات املختلفة (تعليمية, وصحية, وأمنية,.... الخ ) يف أي منطقة عمرانية لتحديد املناطق املخدومة واملحرومة، 
إلعادة توزيع الخدمات فيها، ك� يفيد يف مقارنة التخطيط املقرتح بالوضع الراهن ملنطقة معينة لتحديد امللكيات واملسئوليات القانونية،ك� 
يساعد يف تحديد اتجاهات النمو العمرا� للتجمعات عن طريق متابعة التطور والنمو العمراð ويساعد يف اختيارأفضل مواقع لعنارص التجمع 

العمراð بناءاً عىل املعاي¢ املختلفة، ويساهم يف بناء الن�ذج العمرانية وذلك لتحديد اتجاهات النمو العمراð املستقبيل.



ح�ية البيئة :
والكيميائية  والبيولوجية  الفيزيائية  بطبيعتها  خاصة  عديدة  اتجاهات  يف  البيئات  من  العديد  بدراسة  الجغرافية  املعلومات  نظم  تقوم 
واملناخية.....الخ، ويقوم بتتبع التغ¢ات الحادثة يف منطقة ودراسة العديد من البيئات يف اتجاهات عديدة خاصة بطبيعتها الفيزيائية املعينة 
تآكل  تطور  كمتابعة  مختلفة  تواريخ  والخرائط يف  الصور  من  مقارنة مجموعة  املجاورة عن طريق  املناطق  املختلفة عىل  التأث¢ات  وتقدير 

الشواطئ ومدي التغي¢ الحادث فيها.

إنتاج خرائط استخدامات األرايض واملوارد الطبيعية:
باستخدام التقنيات الحديثة لنظم املعلومات الجغرافية æكن إنتاج خرائط توضح مناطق تجمع املوارد الطبيعية ملنطقة معينة وكذلك 

إنتاج الخرائط التي توضح االستخدام الحايل لألرض واستنتاج خرائط االستخدام املستقبيل.

إنحسار البحر امليت



استتناج شكل سطح األرض: 
من األهمية ^كان أن يعطى املعلومات الجغرافية تصوراً دقيقاً لشكل سطح األرض الذى سيتم العمل علية ويتم ذلك عن طريق إدخال 
الخرائط الكنتورية للمنطقة وكذلك نقاط االرتفاعات ليتم استنتاج شكل سطح األرض بنموذج االرتفاع الرقمي  (DEM)  وهو ذو فائدة عظيمة 
يف معظم تطبيقات نظم املعلومات الجغرافية حيث æكن من خالله استنتاج كميات الحفر والردم يف منطقة محددة واتجاهات امليول ألي 

منطقة.

بناء الخرائط :
 Òإن الخرائط لها مكانة خاصة يف تنظم املعلومات الجغرافية حيث أن عملية بناء الخرائط باستخدام نظم املعلومات الجغرافية تعد أك
مرونة عن أي طريقة يدوية أوكارتوجرافية حيث تبدأ هذه العملية ببناء قواعد البيانات ثم التحويل الرقمي للخرائط الورقية املتوفرة ثم يتم 
تحديثها باستخدام صور األق�ر الصناعية يف حالة وجودها ثم تبدأ عملية ربط البيانات ^واقعها الجغرافية وعندئذ يكون املنتج النهاó من 

الخرائط جاهزا" للظهور حيث يتم إيضاح املعلومات املختارة برموز محددة عىل الخريطة لتوضيح خصائص محددة.



املقدمة:
ظواهر  عىل  تعتمد  الصالة  مواقيت  أن  املعروف  من          
فلكية محددة ترتبط جميعها بحركة الشمس أثناء دوران األرض 
حول نفسها. لذلك تقع عىل عاتق الفلكيÕ مسؤولية حساب هذه 
املواقيت بدقة من خالل القوانÕ واملعادالت الرياضية وáا يتوافق 
مع ما تراه العÕ من عالمات تحدد موعد كل صالة عىل حدة. وعىل 
التطبيقات  أهم  من  يعترب  املواقيت  أن حساب هذه  من  الرغم 
العلمية الفلكية يف الرشيعة اإلسالمية التي âس املجتمع، نجد أن 
هنالك قصورا واضحا يف الدراسات واألبحاث العلمية الفلكية بهذا 
بخصوص  الناس  عامة  عند  التوجسات  بعض  أثار  م�  الخصوص 
هذا املوضوع، ومن هنا وجدنا مدى أهمية البحث يف هذا املجال 
علنا نستطيع أن نلقي بعض الضوء حول هذه األمور التي ال تخلو 
من التعقيد والصعوبة وتحتاج إىل تكاتف الفلكيÕ ورجال الدين 
وتعاونهم للوقوف عىل الحلول الدقيقة والسليمة لهذا املوضوع 

البالغ األهمية.

إىل  باإلضافة  مختلفة  بعوامل  الصالة  مواقيت  تتأثر 
التي  الشمس  وغروب  رشوق  موعدي  عىل  تؤثر  التي  العوامل 
الشمس  أشعة  وانكسار  الظاهري  الشمس  قطر  نصف  هي: 
واللوص األفقي و االرتفاع عن سطح البحر. و في� ييل تفاصيل 
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أ. د.  مجيد محمود جـراد - كلية العلوم / جامعة ا�نبــار / العراق      
 د. عوني محمد الخصاونة -  كلية العلوم المساحية/المركز الجغرافي الملكي ا�ردني/ ا�ردن

الخالصة:
الفجر  الفلكية واألنوائية املؤثرة يف تحديد بداية ظهور  التي تتعلق بالعوامل  الفلكية  الدراسة بعض املسائل  تتناول هذه   
الصادق وتحديد مقدار زاوية انحطاط الشمس أسفل األفق التي يحÕ معها موعد صالة الفجر، والتي تعتمد أيضا لصالة العشاء وما 
يتعلق بالجدل والنقاش الذي يثار حولها. ك� وتوضح هذه الدراسة العوامل األساسية املؤثرة يف دقة تحديد زاوية الفجر الصادق 
بشكل مفصل إضافة إىل التعريف áصطلحي الفجر الكاذب والفجر الصادق من الجوانب الفلكية والفرق بÕ الغلس واألسفار وأيه� 
الذي يتوجب اعت�ده لصالة الفجر. ك� يستعرض هذا البحث آراء الفلكÕ املتقدمÕ حول الزاوية التي يتوجب اعت�دها لصالة الفجر 
ويتطرق أيضا إىل بعض األرصاد الفلï بهذا الخصوص.  شملت هذه الدراسة توضيح املقصود بالشفق األحمر والشفق األبيض وآراء 
الفلكيÕ حول زاوية انحطاط الشمس أسـفل األفق التي يحÕ معها موعد صالة العشاء. من خالل نتائج هذه الدراسة وجدنا أن زاوية 
انحطاط الشمس تحت األفق والتي يحÕ معها موعد صالة الفجر وصالة العشاء هي بحدود من (17) إىل (18) درجة وهو ما يتطابق 

ويتفق مع الكث� من الدراسات الفلكية القدðة والحديثة التي أجريت بهذا الخصوص.

تلك العوامل:

 ١- نصف قطر الشمس:
ذكرنا سابقا أن موعد رشوق أو غروب الشمس يحÕ عند    
ظهور أو اختفاء الحافة العليا لقرص الشمس عىل الرتتيب ، إذ إن 
حافتها  وليس  الشمس  مركز  موقع  عن  تعرب  الرأس  سمت  زاوية 
ويبلغ   ، االعتبار  بعيـن  الظاهري  الشمس  قطر  نصف  أخذ  فيجب 
قطر الشمس الظاهري 32 دقيقة قوسيه كمتوسط ( الدرجة تساوي 
الشمس  غروب  أو  رشوق  موعد  فان  وعليه   ،( قوسية  دقيقة   60
áقدار  الس�ء  وسط  عن  بعيداً  الشمس  مركز  يكون  عندما   Õيح
 90 درجة مضافا إليها نصف قطر الشمس الظاهري، وبالتايل تصبح 

 : òزاوية سمت الرأس وقت رشوق أو غروب الشمس كاأل

θ = 90 + نصف قطر الشمس الظاهري

θ =0 + 16/60   

âثل زاوية سمت الشمس عند الرشوق أو الغروب وتقاس من األفق 
θ = اىل وسط الس�ء

إنَّ القيمة 16 دقيقة قوسية هي قيمة تقريبية لنصف قطر الشمس 
 ، الشمس  األرض حول  مدار  اهليليجية  بسبب  لكن  و   ، الظاهري 



فان األرض تقرتب من الشمس تارة ، وعندها يبدو قرص الشمس 
الظاهري أكرب من املعدل بقليل ، وتبتعد عن الشمس تارة أخرى 
، و عندها يبدو قرص الشمس الظاهري أصغر من املعدل بقليل 
، فإذا أردنا حساب موعد رشوق أو غروب الشمس بدقة يجب 
علينا حساب نصف قطر الشمس الظاهري باستخدام املعادالت 

التالية :

d= JD – 2451545.0    

G=357.528 + 0.9856003*T

T = ( JD – 2415020 ) / 36525  

R =1.00014 – 0.01671 COS (G) – 0.00014 COS (2G) 

SEMI DIAMETER = 0.2666/R =    

(  نصف قطر الشمس بالدرجات )

إذ أن : 

d : عدد األيام منذ  01/01/2000 

T : الزمن بالقرون الجوليانية منذ عام ١٩٠٠م.

JD : اليوم الجيولياÇ تم حسابه سابقا 

G : البعد الزاوي الوسطي للشمس عن نقطة الحضيض بالدرجات 

R : بعد األرض عن الشمس بالوحدات الفلكية. 

٢– انكسار أشعة الشمس: 
تحيط  التي  العدسة  عمل  األريض  الجوي  الغالف  يعمل 
الجوي تختلف من  الغالف  باألرض ، وألن كثافة و درجة حرارة 
منطقة إىل أخرى ، فان أشعة الشمس لدى دخولها الغالف الجوي 
أألفق  عند  االنكسار  قيمة  متوسط  ويبلغ   ، االنكسار  من   Çتعا
القيمة  هذه  وتتأثر   ،  (  0.5693330) أي  قوسيه  دقيقه   34.16
عكسيا مع درجة الحرارة و طرديا مع الضغط الجوي، وللحصول 

عىل قيمة أدق لالنكسار ðكننا استخدام العالقة التالية:

 0.569333 = (P/T + 273 0.28) *االنكسار

إذ إن:

   P  :  الضغط الجوي بامللبار.

  T  :  درجة الحرارة بالدرجات املئوية .وبسبب انكسار أشعة 
الشمس فان الشمس تبدو لنا أنها ترشق قبل رشوقها الحقيقي، 
أخذ  يجب  ولذلك  الحقيقي،  غروبها  بعد  تغرب  أنها  لنا  وتظهر 

االنكسار بعÕ أالعتبار وعليه تصبح زاوية سمت الرأس θ  بالنسبة 
ملوعد رشوق أو غروب الشمس وبشكل تقريبي النحو التايل: 

     θ = 900 + 16/60 + 34/60

:( Horizontal parallax )  (األنزياح)  3-  اللوص األفقي

الراصد  تفرتض وجود  الذكر  الرياضية سالفة  املعادالت  إن   
يف مركز األرض ، وتحسب موقع الشمس بالنسبة له ، إال أن الراصد 
حقيقة يقع عىل سطح األرض ، وبالتايل فان انزياح موقع الراصد من 
مركز األرض إىل سطحها سيغ� موقع الشمس áقدار بسيط يساوي 
اللوص األفقي. وعليه تصبح  0.00240 ، و هذا يسمى بالتزيح أو 
زاوية سمت الرأس بالنسبة لرشوق وغروب الشمس  θ  وبشكل 

تقريبي عىل النحو التايل:

   θ = 900 + 16/60 + 34/60 – 0.0024

4 – االرتفاع عن مستوى سطح البحر: 

سطح  عن  لالرتفاع  نتيجة  للراصد  بالنسبة  األفق  ينخفض 
فوق مستوى سطح  منطقة  الواقع يف  الراصد  فان  وبالتايل   ، البحر 
البحر يرى الشمس ترشق قبل الراصد الذي يقع عىل مستوى سطح 
البحر . وتحسب قيمة انخفاض األفق بالدرجات`D  بالنسبة لراصد 
يقع عىل ارتفاع (h) مرت عن مستوى سطح البحر باملعادلة التالية :

  
       D`=.02917√h
  تعني تحت الجذر ألرتبيعي (√) 

الشمس  أشعة  فان  البحر  سطح  مستوى  فوق  الراصد  يقع  وعندما 
تعاÇ من انكسار آخر يعطى باملعادلة التالية : 

     RR = 0.00617√h

وعليه فان التعديل الكيل الناتج عن االرتفاع عن مستوى سطح البحر 
يعطى باملعادلة التالية : 

       D= 0.035333√h

الرأس بالنسبة لرشوق وغروب الشمس  وهكذا تصبح زاوية سمت 
عىل النحو التايل : 

انخفاض األفق + اللوص األفقي - االنكسار+  نصف قطر الشمس 
θ = 90 0 + الظاهري

وبشكل تقريبي فان هذا يساوي : 

  θ = 900 +16/60 +34/60 – 0.0024 +0.35333√h

فئات  إىل  البحر  سطح  مستوى  عن  املرتفعة  املناطق  تقسيم  ðكن 
ثالث هي : 



أفق  الجبلية ويكون  كاملناطق  املنطقة عالية جداً  أن تكون   -١
املنطقة الواقعة فوق مستوى سطح البحر هو البحر أو منطقة 
بعض  عىل  ينطبق  هذا  ومثل   ، البحر  مستوى سطح  عىل  تقع 
الجبال مثال ، و يف هذه الحالة ðكن تطبيق املعادالت السالف 

ذكرها مبارشة.

٢- أن وان يكون أفق هذه املنطقة الواقعة فوق مستوى سطح 
عىل  ينطبق  هذا  ومثل   ، املنطقة  ارتفاع  نفس  عىل  يقع  البحر 
فوق  مرت   500 املنطقة  ارتفاع  يكون  فقد   ، الواسعة  الهضاب 
مستوى سطح البحر مثال ، إال أن جميع املنطقة املحيطة بها تقع 
عىل نفس هذا االرتفاع ، فاملنظر بالنسبة للراصد مستوي ، ويف 
هذه الحالة فان االرتفاع عن مستوى سطح البحر ال يؤثر عىل 
وقت الرشوق أو الغروب ، أي أنه يجب اعتبار املنطقة واقعة 

عىل مستوى سطح البحر . 

 Õالبحر ما ب الواقعة فوق مستوى سطح  3- أن تكون املنطقة 
الحالتÕ السابقتÕ ، كأن يكون ارتفاع املنطقة هو 1000 مرت مثال 
، يف حÕ أن ارتفـاع املنطقة املحيطة بها هو 600 مرت ، فعندها 
يجب اعتبار ارتفاع املنطقة هو الفرق بÕ االرتفاعÕ أي 400 مرت 

فوق مستوى سطح البحر فقط.

 إن العاù يقسم بالنسبة ملواقيت الصالة إىل ثالث مناطق حسب 
خطوط العرض: 

أوالً : من خط االستواء وحتى خط عرض 48.60 ش�ال وجنوبا، 
يف  إشكالية  وتحدث  العالمات،  جميع  تظهر  املناطق  هذه  يف 
موعدي الفجر والعشاء يف خطوط العرض القريبة من خط عرض 
يتأخر موعد صالة  الصيفي، حيث  االنقالب  موعد  قرب   48.60

العشاء كث�ا ويكون موعد صالة الفجر مبكرا جدا وهذه املنطقة 
تشمل كل البلدان العربية

 ثانياً : من خط عرض 48.60 وحتى 66.60 ش�ال وجنوبا ، يف هذه 
املناطق تختفي عالمتي الفجر والعشاء فقط يف بعض األيام.

هذه  يف  وجنوبا،  ش�ال   66.60 عرض  خط  بعد  املناطق  ثالثــاً: 
املناطق ال تغيب أو ال ترشق الشمس طيلة اليوم لفرتة من الزمن، 

أي قد تختفي جميع عالمات الصالة.

موعد صالة الفجر وارتباطه áوعد ظهور الشفق الصادق أو 
الشفق الكاذب

: úe Zodiacal Light   (الضوء الربوجي ) 1.الشفق الكاذب

هنالك الكث� من األحاديث النبوية الرشيفة التي ذكرت الشفق 
الكاذب نقتبس منها ما ييل:

قال صىل الله عليه وسلم: 

يحل  فال  الرسحان  كذنب  يكون  الذي  الفجر  فأما  فجران  الفجر   ”
الصالة وال يحرم الطعام وأما الفجر الذي يذهب مستطيال يف األفق 
فأنه يحل الصالة ويحرم الطعام ”  رواه الحاكم والبيهقي من حديث 

جابر وصححه األلباÇ يف صحيح الجامع الصغ� برقم  4278 .

قال صىل الله عليه وسلم:
يذهب  الكاذب  وهو  الرسحان  ذنب  له  يقال  فجر  فجران  ”الفجر 
طوال وال يذهب عرضا والفجر األخر يذهب عرضا وال يذهب طوال“   

صححه األلباÇ يف سلسلة األحاديث الصحيحة برقم 2002 .

عن  عبارة  هو  الكاذب  الفجر  فإن  الفلكية  الناحية  من   
وهم  وغ�هم   Õاملسلم  Õالفلكي لدى  معروفة  فلكية  ظاهرة 
يسمونها ظاهرة الضوء الربوجي وهي عبارة عن إضاءة بيضاء باهتة 
تظهر يف جهة الرشق قبل طلوع الفجر الصادق وتكون عىل شكل 
ويكون  األعىل  إىل  ورأسه  األفق  عند  قاعدته  كب�  مثلث  أو  هرم 
الفلá ïدة قد تصل  الفجر  الظالم عىل جانبيه ويظهر قبل ظهور 
إىل 40 دقيقة أو أكþ يف بعض األحيان، عل� بان سبب إضاءته هو 
انعكاس أشعة الشمس عن حبيبات غبارية وترابية تسبح يف الفضاء 
ما بÕ الشمس وفضاء ما بعد مدار كوكب املريخ، وáرور الوقت 
يزداد ملعان وإضاءة الفجر الكاذب إىل أن يصبح بشدة ملعان مجرة 
 (ïالفل الفجر   ) الصادق  الفجر  إضاءة  إن  بين� نجد  التبانة  درب 
هو تشتت ألشعة الشمس يف الغالف الجوي الذي يحيط باألرض،إذ 
يظهر الفجر الصادق بإضاءة بيضاء باهتة تنترش بشكل أفقي عىل 
فيخفي  تدريجيا  أضاءته  وتزداد  له  وموازية  الرشقي  األفق  طول 

الفجر الكاذب. 

هذا ومن الجدير بالذكر أن البعض يعتقد بأن وقت صالة 
الفجر هو عند انتشار ووضوح إضاءة الفجر الصادق وما يصاحبها 
 ” يسمى  ما  وهذا  األحمر)  اللون  (خاصة  الس�ء  للون  من ظهور 
األسفار ”،  غ� أننا وجدنا ومن خالل الدراسات الفلكيـة والفقهيـة 
الحديثة والقدðة أن أول وقت لصالة الفجــر يبدأ عنـد بزوغ أول 
 òإضاءة للفجـر الصادق وهــذا ما يسمى  ” الغلس ”، ومن هنا يأ
دور الفلكيÕ لتحديد وقت هذه الظاهرة (ظاهرة الغلس) أو الفجر 
الصادق كونها ظاهرة غ� حديـة أي ال ترتبط بظاهرة فلكية معينة 

ومحددة.

األفق  من  باالقرتاب  الشمس  تبدأ  الفلكية  الناحية  من   
أن  إىل  الظالم  حالكة  الس�ء  وتبقى  الليل  منتصف  بعد  الرشقي 
الذي وصفنا شكله وهيئته في� سبق، وبعد  الكاذب  الفجر  يظهر 
تظهر  حتى  الرشقي  األفق  من  االقرتاب  من  الشمس  تستمر  ذلك 
لألفق  موازية  أفقية  بيضاء  إضاءة  هيئة  عىل  األوىل  الفجر  تباش� 
الرشقي وهذا هو ما نسميه الفجر الصادق حيث تحÕ صالة الفجر 
ويحÕ إمساك الصائم عند أول ظهوره، وقد وجد فلكيا ويف كث� من 
الفجر الصادق يبدأ بالظهور عندما  الفلï أن  الدراسات واألرصاد 
تكون الشمس أسفل األفق الرشقي بزاوية مقدارها بحدود (  18 
درجة ) غ� أن الخالف يف ذلك ال يزال غ� محسوم بشكل نهاØ فمن 



جدول رقم   (  1  )

خط العرض

درجة

فصل الربيع

دقيقة           ثانية

فصل الصيف

دقيقة          ثانية

فصل الخريف

دقيقة           ثانية

فصل الشتاء

  دقيقة          ثانية
0    0               424              4  0              424             4
3042              410              643            451             4
450              619            131              653             5
ال تصل الشمس إىل 9            6030

18   درجة

48            921             8

جدول رقم   (   2   )

ïالفل ùالعشاء درجة الفجر درجةاسم العا
1818ألبتاÇ  ( 376 هــ )

1818أبو الحسن الصويف  ( 376 هــ )
1818الب�وÇ  ( 440 هــ )

1818ابن الزرقالة   ( 493 هــ )
1818نص� الدين الطويس  (  672  هــ )

1818أبو الربيع سلي�ن بن أحمد القشتايل  ( 1208 هــ )
1818أبو عيل الحسن بن عيىس بن املجايص 

1818الشيخ حسن أفندي
1917ابن الشاطر  (777 هــ )

1919أبو عبد الله محمد األشبييل املعروف بابن الرقام  ( 685 هــ ) 

الزاوية غ� دقيق ومنهم من  الفلكيÕ من يقول أن مقدار هذه 
يقول إن هذه الزاوية رáا تكون (16 درجة) أو حتى أقل من ذلك. 
أن الفارق الزمني بÕ انتقال الشمس من درجة إىل أخرى هو ليس 
âاما ( 4 دقائق) وهذا صحيح فقط عندما تكون الشمس عمودية 
عىل خط االستواء، وذلك ألن مسار الشمس الظاهري عىل األفق 
ليس عموديا بل هو مائل، وتبعا لذلك فان الشمس تستغرق يف 
مسارها املائل قريبا من األفق أكþ من 4 دقائق لالنتقال من درجة 
إىل أخرى ويعتمد ذلك عىل خط عرض املكان وعىل فصول السنة 

أيضا.

الجدول رقم (  1  )  يبÕ الزمن الالزم لï تقرتب الشمس من األفق 
العرض  لخطوط  بالنسبة  18درجة)  إىل     17 (من  واحدة  درجة 

وفصول السنة املختلفة.

قد  الواحدة  الدرجة  فرق  أن  الجدول  هذا  من  يتضح   
 þمن 10 دقائق ولدرجتان إىل أك þيصل يف بعض األماكن إىل أك
إليه أن هنالك عل�ء  من نصف سـاعة. هذا وم� تجدر اإلشارة 
مسلمون متقدمون ذكروا أن الزاوية الصحيحة التي يجب أن تصل 
الفجر هي  الرشوق ملوعد صالة  األفق وقبل  الشمس تحت  إليها 
من  الكب�  الكم  هذا  عىل  اإلطالع  أراد  وملن   ، درجة   18 الزاوية 
اإلطالع  عليه  الفلك  علم  رواد  نعدهم من  الذين  األعالم  العل�ء 
انحطاط  مقدار  يف  الحق  القول  إيضاح   ” املراكيش  كتاب  عىل 

الشمس وقت طلوع الفجر وغروب الشفق ”.

هؤالء  من  بعض  ألراء  ملخصا   (   2  ) رقم  الجدول  يف  ندرج   

الفلكيÕ يف درجة انحطاط الشمس لوقتي الفجر والعشاء.

األرصاد الحديثة لتحديد وقت ظهور الفجر الصادق
ملعرفة  أرصاد  أجراء   Õاملحدث  Õالفلكي من  الكث�  حاول   
وقت أول صالة الفجر والعشاء وذلك للتأكد من دقة تحديد هذين 
الوقتÕ املهمÕ وكانت غالبية هذه الدراسات قد جرت ضمن ظروف 

ومتطلبات الرصد الصحيحة. 

نورد يف الجدول رقم ( 3)  نتائج هذه األبحاث والدراسات. 
هذا وðكن تعليل االختالف البسيط يف نتائج هذه الدراسات الرصدية 
الرصد  منطقة  يف   Øالضو التلوث  إىل  يعزى  ما  منها  العوامل  ببعض 
ومنها ما يعزى إىل االختالف يف طبيعة الظاهرة املرصودة فقد يتفق 
عىل اسم الظاهرة ويختلف عىل ماهيتها فيعتقد احدهم إن الفجر 
هو ”الغلس“ يف حÕ يعتقد اآلخر أن الفجر هو ”األسفار“ هذا وال 
الغالف  يف  الشمس  أشعة  انعكاس  أو  التشتت  إن  احد  عىل  يخفى 
األجرام  ورؤية  الصادق  الفجر  رؤية  عىل  كب�ا  تأث�ا  يؤثر  الجوي 
الس�وية. وسنعرض في� ييل بيشء من التفصيل ألهم أنواع التشتت 

املسبب لهذه الظاهرة.

أنواع التشتت املؤثر عىل رؤية الفجر الصادق
 (Rayleigh ) هنالك نوعــان من التشـتت ه� تشتت ريليه            
إىل  نسبة   (Mie) ماي  وتشتت  ريليه،   Çالربيطا  Øالفيزيا إىل  نسبة 
الفيزياØ األملاÇ ماي. ويحدث تشتت ريليه بســبب تشتت أشــعة 
الشمس عن جزيئــات الغــالف الجوي (األوكسجÕ والنرتوجÕ بشكل 
املسبب  الجسم  قطر  يكون  عندما  يحدث  التشتت  وهذا  رئييس) 



للتشتت اصغر بكث� من طول موجة األشــعة ( أشـعة الشمس يف 
هذه الحالة )، ويتميز تشتت ريليه بأنه يعتمد بشكل كب� عىل 
طول املوجة، فالتشتت الحاصل للون األزرق يكون اكرب بكث� من 
التشتت الحاصل للـون األحمر ولذلك نرى الســ�ء بلونها األزرق 
يف النهـار. أما تشتت ماي فيحـدث هــذا النوع بسـبب تشـتت 
أشـعة الشـمس عن ذرات بخــار املــاء العالقـة يف الغـالف الجوي 
( الرطوبة ) والغبار والعوالق الكب�ة مثل الدخان، وهذا التشتت 
يحدث عندما يكون قطر الجسم املسبب للتشتت اكرب أو يساوي 
اقل  املوجة  ماي عىل طول  تشتت  واعت�د  األشـعة،  موجة  طول 
يعتمد  ال  انه  القول  ðكن  عام  وبشكل  ريليه،  تشتت  من  بكث� 
عىل طول املوجة عىل وجه التقريب. وخالصة ذلك أننا نرى الفجر 
والشفق بهذه الطريقة واأللوان بسبب تشتت ريليه عن جزيئات 
الغالف الجوي وبسبب تشتت ماي عن بخار املاء والغبار والدخان 
وصفاته،  خصائصه   Õالنوع هذين  من  ولكل  الكب�ة،  والعوالق 
ومن هنا ðكن القول بأنه ال ðكن ألي باحث يريد دراسة الفجر 
العوامل الجوية عليها أن يقوم بهذا البحث دون  والشفق وتأث� 
الفهم الكامل لهذين النوعÕ من التشتت وخصائصها. وال نقصد 
الظواهر مشاهدة  تبقى هذه  التي  املدة  الفجر والشفق  بطبيعة 
تأث�  فقضية  اإلضاءة،  ولون وشدة  بها شكل  نعني  ما  بقدر  فيها 
هذه العوامل عىل مدة الفجر والشفق معقدة وتحتاج إىل دراسة 

مفصلة. 

والشفق  الفجر  طبيعة  تؤثر عىل  التي  العوامل  إن  القول  خالصة 
(وكذلك مدى وضوح رؤية األجرام الس�وية ) هي التالية: 

كل� ازداد ارتفاعنا عن سطح األرض قلت كمية الغالف الجوي . ١

وقلت كثافته، وبالتايل يكون تشتت ريليه اقل. 
العوالق من األدخنة والغبار وغ�ها تقل أيضا هي األخرى كل� . ٢

ارتفعنا إىل األعىل، وعليه فان تشتت ماي الناتج عن العوالق 
يكون اقل يف املناطق املرتفعة عن سطح البحر. 

 بخار املاء ( الرطوبة ) وهي تقل أيضا كل� ارتفعنا إىل أعىل، ٣. 
املناطق  يف  اقل  الرطوبة  عن  الناتج  ماي  تشتت  فان  وعليه 
الرصد  عند  العادة  درجت  ولقد  البحر.  سطح  عن  املرتفعة 
تقييم صفاء الغالف الجوي بالنظر بالعÕ املجردة ملعرفة كمية 
األشعة املفقودة التي âتص أو تتشـتت من مختلف مكـونات 
 Optical Depth))  الغالف الجوي وهي القيمة املعروفة بـ

)) املعروفة لدى عل�ء الفلك واألنواء الجوية.

وبشكل عام فأن الذي يؤثر عىل هذه القيمة أربعة مكونات وهي:  

١ . Õتشتت ريليه الناتج عن الغالف الجوي نفسه ( نيرتوج

.( Õوأوكسج

تشتت ماي وهو عبارة عن تشتت العوالق وهو املهم والذي . ٢

يسببه الغبار واألدخنة وغ�ها من العوالق الكب�ة.

تشتت بخار املاء وهو مهمل يف النطاق املرØ خاصة املنخفض . ٣

والقريب من األفق.

تشتت الغازات قليلة النسبة مثل األوزون وثاÇ أكسيد . ٤

 .Õأكسيد النيرتوج Çالكربون وامليثان وثا

بنقاء   Õاملهتم  Õالفلكي áقدور  أصبح  سبق  ملا  خالصة 
الغالف الجوي معرفة مقدار التلوث يف الغالف الجوي وأخذ فكرة 

جدول رقم   (   3   )

العشاءالفجرالدراسة أو األرصادت

18.6  درجة18.6  درجةوزارة األوقاف والشؤون الدينية األردنية لعام 1982م.1

18.9 درجة18.9 درجةالفلكي اليمني عبد الحق سلطان  2003م2

19 - 18 درجة19 - 18 درجةالدراسة الليبية ما بين عام 1992 – 1993م3

17.1 – 16.25 درجة17.1 - 16.25 درجةالجمعية األردنية والمشروع اإلسالمي لرصد األهلة 2009م4

 17.5 درجة 19.5 درجةمعيار المساحة المصرية5

 15 درجة 15 درجةمعيار الجمعية اإلسالمية في شمال أمريكيا6

 17 درجة18 درجةمعيار رابطة العالم اإلسالمي7

18 درجة18 درجةمعيار جامعة العلوم اإلسالمية في كراجي8

 90  دقيقة بعـد صالة المغرب 18.5 درجةلجنة األشراف على تقويم أم القرى في المملكة السـعودية9

 18 درجة 18 درجةمعيار جراد وزمالئه في العراق10

 16.5 درجة 16.5 درجةمعيار الدراسة األردنية الحديثة11



تأث�ه عىل أرصادهم. ونحن  التلوث ومدى  جيدة عن مقدار هذا 
 Õاملتقدم Õنرى من خالل األرصاد املختلفة ومن خالل آراء الفلكي
عىل اختالف أماكنهم وظروف أرصادهم أن مثل هذا التأث� ال ðكن 
إه�له خاصة ونحن نرصد عند األفق âاما، حيث انحرصت زاوية 
الفجر والشفق يف هذه األرصاد بÕ الزاوية ١٧ و ١٩ درجة. وعليه 
فإنه من الواضح أن تأث� هذه العوامل سيكون جليا عىل شكل ولون 
وشدة إضاءة الفجر والشفق أكþ من تأث�ه عىل موعد أول ظهور 
للفجر أو آخر ظهور للشفق الذي نسعى ملعرفته يف هذه الدراسة.

شـروط تحري الفجر والشفق
هنالك بعض الرشوط املهمة جدا عند تحري الفجر أو الشفق عىل 

الباحثÕ الفلكيÕ أخذها بنظر االعتبار وهي:

وتحريها . ١ رصدها  املطلوب  الظاهرة  نوعية  عىل  االتفاق 
كأن تكون الغلس أو األسفار وما هي هيئة تلك الظاهرة 

ولونها والجهة التي تظهر فيها.

معرفة الفرق بÕ الفجر الصادق ( الشفق الفلï ) والفجر . ٢
الكاذب ( الشفق الربوجي ).

إضاءة يف . ٣ أي  ) آلن  ( غ� مقمرة  ليايل مظلمة  الرصد يف 
الس�ء ليلة الرصد ستؤثر عىل نتائج الرصد.

وبعيدة . ٤ البحر  عالية عن مستوى سطح  أماكن  الرصد يف 
عن أي إضاءة كهربائية للمدن أو القرى وكل� أمكن ذلك.

معرفة ال بأس بها áدى صفاء الجو ليلة الرصد.. ٥

عدم استخدام أي نوع من أنواع اإلضاءة عند الرصد ألن . ٦
ذلك سوف يؤثر عىل سعة بؤبؤ العÕ لدى الراصدين م� 

يؤثر عىل أمكانية الرؤية الجيدة لديهم.

الرصد من مكان مكشوف األفق كل ما أمكن ذلك إذ ال . ٧
يصح الرصد من مكان أفقه مليئة باملرتفعات والجبال.

جانب الرصد الفلï يف البحث

انخفاض  زاوية  مقدار  ملعرفة   ïالفل بالرصد  القيام  تم 

الشمس تحت األفق لوقتي صالة الفجر وصالة العشاء بعد أن تم 

السابقة ورشوط األرصاد لهذه الظاهرة  األخذ بجميع املالحظات 

موقع  إىل  الذهاب  الرصد  عملية  يف  منهجنا  وكان  اإلمكان.  قدر 

الرصد مبكرا وذلك لï تتعود العÕ عىل منطقة الرصد وضيائيتها 

وتحديدا قبل أذان الفجر بساعتÕ تقريبا، لنتمكن من رؤية الفجر 

الكاذب، ومن بعده الفجر الصادق ( بداية الغلس) ولكن بسبب 

من  البيئية  امللوثات  ووجود  املدن  إنارة  من  املحيطة  الظروف 

غبار وأبخرة ù تكن األرصادات ونتائجها مرضية âاما.  هذا وقد 

تم كذلك أجراء الرصد أيضا من غروب الشمس إىل ما بعد وقت 

الجلوس  مع  األحمر،  الشفق  اختفاء  وقت  لتحديد  العشاء  أذان 

يف مواجهة األفق الغر< يف وقت العشاء، واألفق الرشقي يف وقت 

الفجر والنظر إىل ما يف الس�ء من نجوم، مع اتخاذ الوضع املناسب 

الكاذب والصادق يف حالـة  الفجـر  اكبـر كميـة من ضوء  الستقبال 

صالة  لوقت  الصادق  الفجـر  ظهور  وقت  وتسجيل  الفجـر،  رصـد 

الفجـر «الغلس»، ووقت اختفاء الشفق األحمر املساØ لوقت صالة 

 Øالعشاء. وقد تم التقاط صور عديدة للفجر الصادق والشفق املسا

باستخدام كام�ا رقمية الحظ األشكال: شكل رقم ( 1 ) وشكل رقم 

( 2 ). كذلك مالحظة تغ� إضاءة األفق عند ظهور الشفق الصباحي 

كانت  املساØ وتسجيل وقتيه�، وقد  األحمر  الشفق  اختفاء  وعند 

األفق  الغبار يف  بدرا مع وجود  القمر وهو  األرصاد يف حالة  بعض 

والذي كان له تأث� حتى عىل رشوق الشمس حيث ù يتم مشاهدة 

الشمس عند رشوقها يف بعض الحاالت إال بعد ارتفاعها فوق األفق 

áقدار درجة تقريبا. وقد كانت نتيجة الرصد بالنسبة للفجر الصادق 

بعد 6  إىل 7  دقائق من موعد أذان الفجر يف منطقة الرصد لبعض 

األحمر  الشفق  اختفاء  فكان  العشاء  لوقت  بالنسبة  أما  الحاالت، 

قبيل أذان العشاء يف بعض الحاالت أيضا. الحظ الجداول : جدول 

رقم ( 4 ) وجدول رقم ( 5 ). 

جدول رقم    (  4  )

وقت ظهور الفجر الصادق ووقت أذان الفجر ملدينة الرمادي

التأريخت 
وقت

 ظهور 
الفجرالصادق

وقت
 أذان الفجر

الفرق 
(دقيقة)

17-2014- 33:353:296
210-7-20143:353:296
311-7-20143:353:296
412-7-20143:373:307
513-7-20143:373:316
614-7-20143:373:316
715-7-20143:373:316
816-7-20143:383:335
917-7-20143:383:344

1018-7-20143:403:346
1126-7-20143:473:407
1228-7-20143:493:427
1329-7-20143:493:436
1430-7-20143:483:435
1531-7-20143:483:444



وقت اختفاء الشفق التأريخت
األحمر

وقت أذان 
العشاء

الفرق 
(دقيقة)

17-2014- 38:408:466

27-2014- 98:398:456

310-7-20148:398:456

411-7-20148:398:456

512-7-20148:398:445

613-7-20148:398:445

714-7-20148:408:444

815-7-20148:388:435

916-7-20148:388:424

1017-7-20148:388:424

1118-7-20148:368:415

1226-7-20148:318:365

1328-7-20148:308:355

1429-7-20148:288:346

1530-7-20148:268:337

1631-7-20148:268:326

شكل رقم ( 2 ) يبÕ شكل الفجــر الصادقشكل رقم ( 1 )  يبÕ شكل الفجـــر الكـــاذب

جدول رقم    (  5    )

وقت اختفاء الشفق األحمر املساØ ووقت أذان العشاء

النتائج واملناقشة
كانت نتائج الرصد يف هذا البحث ك� ييل: أن عدد األرصاد   
كانت  جميعها   ( فجرا  رصد   15 عشاءا،  رصد   16  ) 31 رصده  كان 
 þاك بحدود  عنها  وتبعد  املدينة  خارج حدود  معينة  مناطقه  ضمن 
زاوية  قيمة  وبحساب  شـهرين،  وملدة  كيلومرتات  10) عرشة   ) من 
انحطاط الشمس أسـفل األفق لهذه األرصاد لوقتي الفجـر والعشاء 
  Accurate Time)  وبرنامج  (  Red Shi&  )  وباستخدام برنامج
)،  وأخذ متوسط تلك الزوايا وجدنا إن قيمة الزاوية تكون بحدود ( 
17- 18 ) درجة أي أن وقت الفجر الصادق يدخل حÕ تكون الشمس 
تحت األفق الرشقي بحدود تلك الزاوية  وهي نفس الزاوية لوقت 
الدراسة  أجراؤه يف هذه  تم  الذي  األرصاد  نتيجة  فأن  لهذا  العشاء، 
وجدناها تتفق مع غالبية الدراسات األخرى التي أجريت بهذا الصدد 
، مع علمنا املسبق بأن هذه النتائج قد أثرت عليها عوامل صفاء الجو 
من  القريبة  والقرى  املدن  من  الكهربائية  لإلضاءة  الخلفية  واإلنارة 
موقع الرصد. وم� يجب ذكره هنا أن مواعيد الصالة لوقتي الفجر 
والعشاء والتي يؤذن للصالة يف منطقة الرصد محسوبة عىل الزاوية 

( 18) درجة.

املصادر واملراجع
القرآن الكريم.. 1

وفوائدها، . 2 فقهها  من  ويشء  الصحيحة  أألحاديث  سلسلة 
http://www. املكتبة الرقمية ،Çمحمد نارص الدين األلبا

waqfeya.com/book.php?bid=506

البخاري، . 3 إس�عيل  ين  محمد  األمام  البخاري،  صحيح 
http://www.waqfeya.com/book. الرقمية  املكتبة 

php?bid=3584

الحجاج . 4 بن  مسلم   Õالحس أ<  األمام  مسلم،  صحيح 
 http://www.الرقمية املكتبة  النيسابوري،  القش�ي 

waqfeya.com/book.php?bid=3605

اململكة . 5 األوقاف،  وزارة  الصالة،  ملواقيت   Çاألرد التقويم 
األردنية الهاشمية 1982م.



عودة، محمد شوكت، إشكاليات فلكبة وفقهية حول . 6
وقائع  ضمن  منشور  بحث  الصالة،  مواقيت  تحديد 

مؤâر األمارات الفلï الثاÇ، 2010م.

الدعوة . 7 كلية  الليبية،  الج�ه�ية  يف  الصالة  مواقيت 
الليبي  واملركز  لألوقاف  العامة  والهيئة  اإلسالمية 

لالستشعار عن بعد وعلوم الفضاء 1999م.

فقهية . 8 دراسة  واملكانية،  الزمنية   العبادات  مواقيت 
الرسالة  مؤسسة  الشيخ،  قاسم  محمود  نزار  مقارنة، 

نارشون، ب�وت، لبنان ، الطبعة األوىل، 2005م.

9 .http://www.icoproject.org/ موقع الشيخ بن باز
 ref/binbaz.doc

جمهورية . 10 الدينية،  والشؤون  األوقاف  وزارة  أرشيف 
العراق 1990 – 2000 م.توصيات املؤâر الثاÇ للجنة 
جدة  السعودية،  العربية  اململكة  الهجري،  التقويم 

1988م.

محمود . 11 مجيد  وجـراد،   مجول،  حميـد  النعيمي،  
واملناسبات  القمرية  األشـهر  أوائل  تقويـم  1988م، 
الدينية،  والشؤون  األوقاف  وزارة   . اإلسالمية  الدينية 

العراق  1988م.

األشهر . 12 أوائل  تقويم  2000م،  محمود  مجيد  جراد،  
الدينية، جمهورية  والشؤون  األوقاف  وزارة  القمرية، 

العراق 2000م. 

13. . Observer’s Handbook 2004، Rajiv Gupta، 

RASC.

 Sun Apparent Motion and Salat Times، Abdul 

Haq Sultan،      http://www.icoproject.org/pdf/

sultan_2004.pdf

14. . Zodiacal Light and úe Gegenschein، 

West Virginia University، http://www.

icoproject.org/ref/wvu.doc

15. . FAQ on Prayer Times، Khalid 

Shaukat، http://www.icoproject.org/ref/

moonsighting.doc

16. . Fajar and Isha Times & Twlight، Yaqub 

Ahmed Mi&ahi،  http://www.icoproject.org/

ref/yaqub.pdf

17. . Isha and Fajr Observations June 29-July 

19، Omar Afzal، http://www.icoproject.org/

ref/afzal1.doc

18. Fajr and Isha Debate Continues، Omar Afzal، 

http://www.icoproject.org/ref/afzal2.doc

19. . Islamic Prayer Times - Observation and 

physical aspects، Birka http://www.icoproject.

org/ref/birka.doc
20. úe astronomical Almanac، 1988 – 2000. 
21.  Ilyas. M. 1988، Astr and Astrophs. 206، 133.

22.  Schaefer، B.E. 1988، J.R.Astro. Soc. 29، 511.
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                                                                       م. عبدا· الغرير

                                                                       المركز الجغرافي الملكي ا�ردني

تجمعات  ب�  والنزاعات  الخالفات  ظهرت  التاريخ،  بدء  منذ 
الجنس البرشي عىل مناطق السيطرة والنفوذ والسيادة، م� اضطر 
باستغالل  فيها  تقوم  بينها  لوضع فواصل معروفة  التجمعات  هذه 
األرايض وفرض سيادتها وترشيعاتها. وقد تطور مفهوم هذه الفواصل 
عرب التاريخ ب� الدول والكيانات املختلفة ليصل إىل ما يسمى اليوم 

الحدود الدولية.
مع تطور علوم املساحة وانتاج الخرائط تطور مفهوم الحدود 
وترسيمها، وأصبحت أكÒ وضوحاً وæكن تحديدها بدقة عىل األرض 
تضبط  التي  الدولية  القانونية  األطُر  وضع  تم  ك�  الخرائط،  وعىل 
ب�  تنشأ  قد  التي  للخالفات  عادلة  حلوالً  وتضع  الرتسيم  عملية 

الكيانات املختلفة عىل الحدود.
القوية  الدول  االستع�ر وسيطرة  لعب  فقد  ذلك،  بالرغم من 
عىل أرايض غ¢ها دوراً سلبياً يف تثبيت الحدود ب� الدول املستعَمرة، 
ب�  ثنائية  اتفاقيات  عىل  بناًء  الحدود  ترسيم  عمليات  حيث øت 
دول االستع�ر حسب مصالحها ودون األخذ بع� االعتبار العوامل 
الجغرافية والسياسية واإلنسانية والثقافية وغ¢ها من العوامل التي 

من املمكن أن تحدد شكل الحدود ب� الدول والكيانات املختلفة.
بالتوقيع  وفرنسا  بريطانيا  قامت  األوىل،  العاملية  الحرب  أثناء 
عىل معاهدة سايكس-بيكو الرسية، والتي تم ^وجبها االتفاق عىل 
العث�نية إىل مناطق نفوذ فرنسية وإنجليزية، وقد  تقسيم الدولة 
وحسب  املنطقة  يف  الحدود  لشكل  عاماً  إطاراً  االتفاقية  وضعت 
الحرب  انتهاء  وبعد   ١٩٢٠ عام  يف  واإلنجليز.   الفرنسي�  مصالح 
وسقوط الدولة العث�نية، تم توقيع املعاهدة الربيطانية الفرنسية 
التي نصت عىل تقسيم املنطقة ملناطق خاضعة لالنتداب الفرنيس 
والربيطاð والذي مثل فعلياً تنفيذ اتفاقية سايكس-بيكو عىل األرض. 
األردنية  للمملكة  الحدود  شكل  عىل  االتفاقيات  هذه  أثرت  وقد 
الهاشمية أثناء أع�ل ترسيم الحدودالتي øت يف السنوات الالحقة 
ترسيم  يف  األردنية  التجربة  كانت  وقد  املجاورة.  الدول  وب�  بينها 
الحدود مع الدول املجاورة مبنية عىل أسس علمية واضحة آخذًة 
بع� االعتبار األبعاد التاريخيةوالسياسية واإلنسانية والفنية بحيث 

تكون هذه الحدود مستقرة ومستمرة.

تَعرّف الحدود السياسية بأنها خطوط وهمية من صنع البرش 
يتم رسمها عىل الخرائط بحيث تقوم هذه الخطوط بحرص قطعة 
من األرض، øارس فيها دولة ما سيادتها وتفرض قوانينها وتستغل 
ثرواتها ومصادرها املختلفة املوجودة داخل قطعة األرض هذه، ك� 
قد تتمتع بخصائص معينة مثل اللغة أو الدين أو امليول السيايس 
أو الثقايف والعملة وغ¢ها. وقد كانت الحدود ب� الدول قدæاً عىل 

شكل واجهات كاملة، أو ما يسمى تخوم أو مناطق حرام أو محايدة 
(Frontier, Marchlands, Neutral Zones)، ومع تطور علوم رسم 
الخرائط واملساحة أصبحت الحدود أكÒ دقة وأوضح، وأصبحت عبارة 

عن خطوط.

للحدود وظائف كث¢ة وفوائد، منها ما هو أمني (عسكرياً، سياسياً، 
صحياً)، ومنها ما هو اقتصادي من حيث قدرة الدولة عىل تحديد أماكن 
التنازع عليها مع دول  الواقعة ضمن حدودها دون  استغالل ثرواتها 
الجوار وكذلك تنظيم القوان� والترشيعات االقتصادية الخاصة بالدولة 
كاالستث�ر والعملة والتجارة والج�رك...، ومن وظائف الحدود كذلك 
الحفاظ عىل هوية ثقافية معينة، بالرغم من أن تطور وسائل االتصال 
ساهم كث¢ا يف تقليص دور الحدود يف هذه الناحية. وبالنظر إىل هذه 
الوظائف املختلفة للحدود تربز أهمية أن تكون حدود الدول واضحة 
ومثبتة ومتفق عليها، بالرغم من ان واقع الحال ليس بالرضورة مطابقاً 
لهذه الوظائف، خصوصاً تلك الحدود التي أنشأتها قوى االستع�ر ب� 
الدول والتي أدت إىل تغي¢ وظائف الحدود باتجاه عكيس مثل تشتيت 
الهوية الثقافية أو القومية، أو املساهمة يف زيادة النزاعات عىل الÒوات، 
وغ¢ها من املشاكل التي نتجت عن ترسيم الحدود بشكل ال يراعي 
بعض العوامل املهمة والتي تعترب عنرصاً أساسياً الستقرار هذه الحدود 
واستمرارها دون تنازع. انطالقاً من هذه املبادئ، تربز بعض العوامل 
التي يجب مراعاتها عند ترسيم الحدود ب� الكيانات والدول املختلفة 
والتي عند أخذها بع� االعتبار ينشأ عنها حدود دا_ة، مقنعة وبالتايل 
العوامل  التضاريس،  الدين،  العوامل:اللغة،  هذه  أبرز  ومن  مستقرة. 
تعترب معياراً  العوامل ال  إال أن هذه  العوامل،  التاريخية، وغ¢ها من 
اختالف  يخص  في�  خصوصاً  حدودها،  ورسم  الدول  لتشكيل  دقيقاً 
اللغات والدين والعرق، فهذه االختالفات التي قد ينظر إليها عىل أنها 
عوامل تفرقة وتجزئة قد تكون فعلياً عوامل تنوع حضاري يقود الدول 

إىل التطور والتقدم والحرية.

البحرية،  الحدود  السياسية مفهوم  الحدود  يندرج تحت مفهوم 
تراعي  املتحدة  األمم  مظلة  تحت  دولية  التفاقيات  خاضعة  وهي 
النواحي القانونية والفنية واالمنية الخاصة بالبحار واملحيطات والجزر 
لقانون  املتحدة  األمم  اتفاقية  إىل  الرجوع  عادة  ويتم  واألرخبيالت. 
يخص  في�  البحرية  القوان�  بتنظيم  الخاصة   (UNCLOS) البحار 
القوان�  اإلقليمية واملالحة والعبور اآلمن وغ¢ها من  الحدود واملياه 
مفهوم  تحت  الجوية  الحدود  مفهوم  يندرج  ك�  بالبحار.  الخاصة 
للحدود  املقابل  الجوي  الفضاء  æثل  وهو  للدولة،  السياسية  الحدود 

الربية.



تتم عملية ترسيم الحدود ب� الدول املختلفة عادًة عىل عدة 
مراحل، æكن وضعها تحت العناوين الرئيسية التالية:

وهي •   :(Deýnition or Allocation) التعريف  مرحلة 
أو  مرحلة وضع وصف للحدود وشكلها، وقد يكون عاماً 
بإحداثيات. ويتم عادة وضع  يكون محدداً  وقد  تفصيلياً 
هذا الوصف ضمن معاهدة أو اتفاقية ب� الدول املعنية.

مرحلة التحديد (Delineation or Delimitation): وهي • 
مرحلة رسم الخط الحدودي عىل الخرائط أو املخططات 
وك� تم وصفه يف مرحلة التعريف، وقد يتم أحياناً دمج 
مرحلتي التعريف والتحديد يف مرحلة واحدة بحيث تكون 
املعاهدة الحدودية مرفقة ^خططات وخرائط توضيحية.

تثبيت •  مرحلة  وهي   :(Demarcation) التعي�  مرحلة 
الخط الحدودي وتعيينه عىل األرض عن طريق الدعامات 
طريقة  أية  أو  األسالك  أو  الرتابية  الحواجز  أو  الحدودية 

تراها الدول املعنية مناسبة.
 • :(Administration & Maintenance) مرحلة إدارة الحد

وح�يته  الحد  عىل  للمحافظة  مستمرة  مرحلة  وهي 
وصيانة الدعامات الحدودية وتفقدها وقد تشمل تكثيف 
واملعابر  الحدود  إدارة  تشمل  ك�  الحدودية،  العالمات 

الحدودية والتنسيق األمني...
كل مرحلة من املراحل السابقة عند مراعاتها واتقان إخراجها 
وتنفيذها تؤدي يف النهاية إىل استقرار واستمرارية الحدود،وبالتايل 
إىل تقليص فرصة نشوب الخالفات والنزاعات والتداخل ب� الدول 

والكيانات السياسية املتجاورة.

من  متخصص�  إىل  الدول  ب�  الحدود  ترسيم  عمليات  تحتاج 
مجاالت مختلفة، وهنا يربز دور املتخصص� يف علوم املساحة ورسم 
الخاصة  واملخططات  الخرائط  انتاج  عملية  أثناء  وذلك  الخرائط 
بالحدود، وكذلك أثناء مرحلة التعي� عىل األرض وتثبيت الدعامات 
الحدودية، وتكون هذه العمليات مشرتكة ب� الدول املعنية بحيث 
تربز  ال  أن  املفرتض  ومن  مشرتك.  واحد  فريق  ضمن  العمل  يتم 
والنصوص  فني  العمل  أن  حيث  امليدانية  الفرق  ب�  خالفات  أية 
يسهل  بحيث  واضحة  تكون  أن  يجب  واملعاهدات  االتفاقيات  يف 
امليدانية،  الفنية  األع�ل  أثناء  الخالفات  تقع  ال  وبالتايل  تفس¢ها 
وهذا يقودنا إىل أهمية مراعاة كل مرحلة من مراحل ترسيم الحدود 

وعدم ترك أي مجال لالختالف يف املراحل التالية. 
من خالل النظر إىل التجربة األردنية يف مجال ترسيم الحدود 
 ä مع الدول املجاورة، وبالرغم من أن االتفاقيات ب� دول االنتداب
تراعي الكث¢ من العوامل الهامة عند قيامها برسم حدود اململكة، 
والتاريخية  القانونية  األسس  عىل  املبني  الصحيح  املنهج  أن  يتب� 
الدول  ^صالح  املس  دون  الوطنية،  املصلحة  ومراعاة  والفنية، 
قضية  خصوصاً  للمنطقة  الخاص  الوضع  مراعاة  وكذلك  املجاورة، 
فلسط�، ساهم ذلك كلّه يف انتاج حدود مستقرة وواضحة للملكة 
األردنية الهاشمية أدت إىل تركيز جهود التنمية املحلية عىل املواطن 

دون التأثر بقضايا الخالف والتنازع مع الدول املجاورة.

قوس السالم عىل الحدود الكندية األمريكية، أطول حدود برية يف 
العاù (حوايل ٨٩٠٠ كم)

مقهى عىل الخط الحدودي بÕ بلجيكا وهولندا
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 Continuously Operating Reference

Stations CORS
م.عتبة المعايطة

المركز الجغرافي الملكي ا�ردني

اسرتاتيجياتها   äالعا الناجحة يف  واملؤسسات  الحكومات  تتبني 
وخططها بناءاً عىل تخطيط ُمحكم يأخذ بع� االعتبار كافة املدخالت 
التي من املمكن أن تُؤثر عىل النتائج واملخرجات املطلوبة سلباً أو 
الجغرايف  باملوقع  األحيان  معظم  يف  ترتبط  الخطط  وهذه  إيجاباً، 
الخطط  تنفيذ هذه  فيه  سيتم  الذي   (Area Of Interest AOI)
املوقع  لهذا  وشامالً  يتطلب تحليالً دقيقاً  مه� كان مساحتها، م� 
الطبوغرافية،  البرشية،  (الجغرافية،  النواحي  كافة  ومن  الجغرايف 
الهيدرولوجية، الجيولوجية ...) باستخدام أفضل تكنولوجيا متوفرة 
للحصول عىل قاعدة بيانات جغرافية دقيقة وشاملة وقابلة للتطوير 

والتحديث.
الصناعية  األق�ر  باستخدام  العاملي  املوقع  تحديد  نظام  يُعترب 
حالياً أهم وسيلة لتحديد املوقع بأرسع وقت وبأقل التكاليف ويف 
كافة املواقع عىل سطح الكرة األرضية. وباختالف طريقة استخدام 
هذا النظام تختلف الدقة التي من املمكن تحصيلها للموقع املراد 
بطريقة  النظام  استخدام  هو  الطرق  وأدق  أرسع  وأحد  تحديده، 
 Real Time Kinematic) للموقع  اللحظي  التفاضيل  التصحيح 
عىل  مثبت  جهاز  من  تصحيحات  أخذ  عىل  تعتمد  والتي   (RTK

قبل  من  التصحيحات  هذه  استقبال  ليتم   (Base) معلومة  نقطة 
بتثبيت  املستخدم  يقوم  حيث   ،(Rover) املوقع  عىل  موجود  جهاز 
تصحيحات  يرسل   Bench Mark مرجعية  نقطة  عىل   GNSS جهاز 
للموقع بواسطة وسيلة إتصال (Radio, Internet, GSM) إىل جهاز 
GNSS آخر (Rover) موجود عىل نقطة معلومة اإلحداثيات يستقبل 
التصحيحات املرسلة ويُحدد هذا املوقع بدقة سنتيمرتات (أقل من ٥ 
سم). هذة الطريقة منترشة ومستخدمة بكÒة يف كافة أع�ل املساحة 

يف العاä ويف اململكة، وتتم معظم أع�ل املساحة بهذا األسلوب.
بتثبيت جهاز  الطريقة (RTK) وذلك  استخدام هذه  تطوير  تم 
GNSS عىل نقطة مرجعية وإرسال التصحيحات ملجموعة كب¢ة من 
املستخدم� و^ساحة واسعة دون الحاجة ألن يقوم املستخدم بتثبيت 

جهاز عىل نقطة مرجعية، وبحيث يستخدم جهاز Rover فقط.
 ContinuouslyOperating)الدا_ة باملحطة  يسمى  ما  وهذا   
Reference Station CORS): محطة مرجعية ثابتة تعمل عىل مدار 
الساعة مثبتة عىل نقطة مرجعية معلومة تقوم ببث تصحيحات املوقع 
الجغرايف لعدة مستخدم�، م� يوفر يف التكلفة والوقت والجهد عىل 
وقد  الثمن.  مقابل  الخدمة  هذه  م  تُقدَّ أن  املمكن  ومن  املستخدم، 
للتطبيقات  نظراّ  رسيع  بشكل   äالعا يف  التكنولوجيا  هذه  انترشت 
باإلضافة  التكنولوجيا،  هذه  بوجود  تفعيلها  æكن  التي  املتعددة 

لألع�ل املساحية التقليدية.
شبكات  شكل  عىل  تعمل  فأصبحت  املحطات  هذه  دور  تطور 
بديلة للشبكات التقليدية التي كانت تستخدمها الدول (مثل الشبكة 
املستوى  عىل  التعاون  أصبح  بل  ال  األردنية)،  الوطنية  الجيوديزية 
الدويل وبحيث أصبح هنالك شبكة من املحطات العاملية والتي تسعى 
املؤسسات املتخصصة يف مختلف الدول لوضع محطاتها الدا_ة تحت 
مظلة هذه الشبكة العاملية. وقد بلغ عدد هذه املحطات لغاية اآلن 
ما يزيد عن ٥٠٠ محطة يف دول مختلفة، حتى أن هنالك مجموعة من 

املحطات موجودة يف القطب الجنو{.
ولكن  اململكة،  يف  واالنتشار  بالدخول  التكنولوجيا  هذه  بدأت 
ب�  والتعاون  التنسيق  وقلة  الخاصة،  الرشكات  ب�  التنافس  بسبب 
املعنية، وعدم وجود جهة مرجعية محددة،  العام  القطاع  مؤسسات 
الفائدة  بطريقة تحقق  العاملة  الدا_ة  املحطات  تنظيم عمل  يتم   ä

املرجوة بأقل التكاليف وبأفضل النتائج.
يعترب املركز الجغرايف من الرواد عىل املستوي� الوطني واإلقليمي 
القرن  نهاية  املركز  تم تشغيل محطة دا_ة يف  املجال، حيث  يف هذا 



املايض وبأفضل تكنولوجيا متوفرة يف حينه، واستمرت بالعمل حتى 
عام ٢٠٠٦ حيث توقفت هذه املحطة عن العمل.

ä يتوقف املركز الجغرايف عن محاوالته لتشغيل محطة دا_ة 
بتكنولوجيا حديثة، ولكن بسبب التكلفة الرأس�لية العالية (مقارنة 
ضوابط  دون  املجال  لهذا  الخاص  القطاع  ودخول  املركز)،  ^وازنة 
قانونية وتنظيمية، ä يتمكن املركز بالبدء بتنفيذ هذا املرشوع، عل�ً 
الجغرايف  للمركز  للمرشوع  االقتصادية  الجدوى  حساب  عند  بأنه 
املستفيدين  أقل  املركز هو  أن  يتب�  املرشوع،  كمستفيد من هذا 
القليلة  موازنته  عىل  إضافية  مالية  تكاليف  سيضيف  بل  ال  منه، 
وبالرغم  التكاليف.  مادي يغطي هذه  دون تحصيل مردود  نسبياً 
الجغرايف املل} األردð بأهمية هذا  من ذلك، ولوعي إدارة املركز 
بوضع  الجغرايف  املركز  يتوا�   ä الوطني،  املستوى  عىل  املرشوع 
خطة عمل لتنفيذ هذا املرشوع من موازنته، مع الدفع باتجاه وضع 
آلية وإطار قانوð لتنظيم العمل يف هذا املجال لتقليل األزدواجية 

باملجهود والتكاليف ب� جميع العامل� يف هذا القطاع.

شبكة محطات GNSS الدا�ة
أوالً: تعريفها

من  مجموعة  عن  عبارة  هي  الدا_ة   GNSS محطات  شبكة 
 (Bench Marks) عالية  بدقة  املوقع  املحددة  املرجعية  النقاط 
والتي يتم تثبيت أجهزة استقبال إشارات األق�ر الصناعية العاملة 
بنظام تحديد املوقع العاملي (GNSS)، والتي تقوم بإرسال تصحيح 
املوقع إىل أجهزة استقبال األشارات املوجودة عىل موقع غ¢ معلوم 
جداً،  عالية  بدقة  املوقع  هذا  تصحيح  يتم  وبحيث  اإلحداثيات 
وتعمل هذه املحطات كشبكة واحدة (شبكة جيوديزية مرجعية) 
الجوية،  الظروف  كافة  ويف  السنة  أيام  وكافة  الساعة  مدار  وعىل 
والتي  ملوقعها  املكانية  البيانات  بحفظ  املحطات  هذه  تقوم  ك� 
استخدام هذه  ليتم  الصناعية،  األق�ر  منظومة  استقبالها من  يتم 
املكانية  املعلومات  واستخراج  املواقع  تحديد  يف  الحقاً  البيانات 
(وغ¢ها) الستخدامها يف التطبيقات والدراسات املختلفة والعديدة 

التي من املمكن أن تستفيد من هذه املعلومات.
تُستَخدم يف هذه الشبكات أجهزة تحديد موقع ذات مواصفات 
الصانعة)  (الرشكات  مصدرها  حسب  إمكانياتها  تختلف  خاصة 
وحسب الهدف من إنشاء هذه املحطات، ولكن غالباً ما تُصَنع هذه 
األجهزة لتعمل عىل مدار الساعة ولتتحمل أصعب الظروف الجوية. 
واصفات خاصة.  ك� أن عملية إنشائها تحتاج إىل تجهيز بنية تحتية̂ 
يؤخذ بع� االعتبار التوزيع الجغرايف ملحطات الشبكة وبحيث يتم 
توزيعا ليتم االستفادة منها ألكرب مساحة ممكنة. ك� æكن أن يتم 
ربطها مع محطات  منفرد دون  بشكل  عاملة  دا_ة  إنشاء محطة 

.(Stand Alone Reference Permanent Station) أخرى

ثانياً: ملاذا يتم انشاء املحطات الدا�ة كبديل للطرق التقليدية؟
إن مبدأ عمل املحطات الدا_ة ال يختلف عن مبدأ العمل الذي 
التقليدية، ففي كلتا الحالت� يتم إرسال  يتم استخدامه يف الطرق 
التصحيحات من النقطة املرجعية (Base) إىل النقطة املراد تحديد 
محطة  استخدام  جدوى  تلخيص  æكن  ولكن   ،(Rover) موقعها 

دا_ة مقارنة باستخدام الطرق التقليدية باألسباب التالية:
توف¢ عدد األجهزة والعامل�: حيث أنه يف حالة استخدام • 

محطة دا_ة يتم االستغناء عن تثبيت جهاز Base نقطة 

التصحيحات  يأخذ   Rover بجهاز  فقط  واالكتفاء  مرجعية 
الالزمة من املحطة الدا_ة، وهذا يعني استخدام أجهزة أقل 

وكوادر برشية أقل مقارنة باستخدام الطريقة التقليدية.
توف¢ الوقت والجهد: إن تقليل عدد األجهزة وعدد العامل� • 

عليها عند استخدام املحطات الدا_ة يؤدي بالتايل إىل تقليل 
نقطة  عن  للبحث  داعي  ال  حيث  للعمل،  الالزم  الوقت 
الجهد  توف¢  وكذلك  عليها،   Base جهاز  وتثبيت  مرجعية 
العمل  منطقة  تحديد  فقط  يتم  للعمل.  للتخطيط  الالزم 

والتوجه إليها لرصد املواقع املطلوبة.
يتم •  حيث  املساحية:  باألع�ل  والتجانس  الدقة  زيــادة 

االعت�د عىل مرجعية واحدة لجميع األع�ل واملستخدم� 
م� يقلل من أخطاء األع�ل املساحية ويزيد من التجانس 

ب� املستخدم� املختلف�.
تغطية منطقة عمل أوسع من الطرق التقليدية.• 
للظروف •  وتحملها  وثباتها  بقوتها  øتاز  الدا_ة  املحطات 

واملؤثرات الخارجية املختلفة، وبالتايل استمراريتها يف العمل 
ملدة أطول.

تعمل عىل مدار الساعة ويف كافة الظروف الجوية.• 
الدا_ة æكن استخدامها ألغراض •  التحتية للمحطات  البنية 

أخرى باإلضافة إىل األع�ل املساحية العادية، مثل محطات 
األرض،  الزالزل، رصد حركات طبقات  الجوي، رصد  للرصد 
املراقبة، التتبع والعديد من التطبيقات واألغراض املختلفة.

æكن •  ك�   ،RTK الـ  بطريقة  خاللها  من  العمل  æكن 
 Post العمل أيضاً بطريقة الرصد ومن ثم املعالجة املكتبية

.Processing
يستخدم يف العديد من التطبيقات املختلفة.• 

ثالثاً: التطبيقات واالستخدامات:
األسايس . ١ الغرض  وهو  والجيومكانية:  املساحية  التطبيقات 

تحتية  بنية  الدا_ة  املحطات  توفر  حيث  إنشائها.  من 
دة ملختلف األع�ل املساحية التي تعتمد عىل تحديد  ُموحَّ
الجيوديزية،  املساحة  العقارية،  املساحة  كأع�ل  املوقع، 
جمع البيانات املكانية، املالحة األرضية. إن وجود شبكة من 
املساحة وإنتاج  تأث¢ كب¢ عىل أع�ل  له  الدا_ة  املحطات 
واإلنتاجية،  الكفاءة  تزداد  حيث  واملخططات،  الخرائط 
املختلفة  البيانات  ب�  والتوافق  التجانس  يزداد  وبوجودها 

وبالتايل ض�ن أكÒ فائدة من املوارد واإلمكانيات.
استخدامات األرض وتنظيم العمل العقاري: توفر املحطات . ٢

م�  العقارية،  املساحية  لالع�ل  موحدة  مرجعية  الدا_ة 
وتنظيم  بإدارة  املعنية  والقطاعات  املؤسسات  قدرة  يدعم 
كفاءة  من  ويزيد  أنواعها،  ^ختلف  وتنظيمها  امللكيات 
أصحاب  تجاه  وشفايفيتها  ومصداقيتها  اإلدارات  هذه 
دقة  بزيادة  الدا_ة  املحطات  تساهم  ك�  امللكيات.  هذه 
وكفاءة البيانات الجيومكانية، وهذا يسهل عملية التحصيل 
املعلومات  أنظمة  خالل  من  واإلدارة  والتخطيط  الرضيبي 

الجغرافية املستخدمة يف هذا املجال.
املعادن . ٣ استخراج  عملية  إن  املحاجر:  واستغالل  التعدين 

الكلفة  تقليل  خالل  من   Òأك بفعالية  الطبيعية  والخامات 
والحكومات  للدول  أساسياً  هدفاً  يعترب  اإلنتاجية  وزيادة 
شبكة  توفر  الطبيعية.  لÒواتها  األمثل  االستغالل  أجل  من 



عمليات  يف  وفعالة  متكاملة  حلول  الدا_ة  املحطات 
أنظمة  خالل  من  واملنجم  املحاجر  واستغالل  التعدين 
 ،äالعا يف  باالنتشار  بدأت  التي  األوتوماتي}  التوجيه 
وكذلك حساب الكميات ورسم املعاä والتضاريس األرضية 
تعتمد  التكنولوجيا  وهذا  العمل،  وأثناء  مبارش  بشكل 
بشكل مبارش عىل تكنولوجيا تحديد املوقع بدقة وبشكل 

لحظي والتي توفرها شبكة املحطات الدا_ة.
الدقيقة . ٤ الزراعة  تقنيات   äالعا يف  انترشت  وقد  الزراعة: 

للمساحات  األمثل  االستغالل  من  املــزارع  øكن  التي 
موجهة  زراعية  آالت  استخدام  يتطلب  وهذا  الزراعية، 
والحصاد  والبذار  الحراثة  عمليات  أثناء  أوتوماتيكياً 
وتوزيع وسائل الري، حيث تعمل هذه اآلالت عىل تحديد 
املوقع بدقة، وبالتايل بحاجة لوجود محطات دا_ة الøام 

هذه العملية.
األع�ل . ٥ كافة  تعتمد  واملدنية:حيث  اإلنشائية  األع�ل 

لتنفيذ  أساسية  مساحية  أع�ل  عىل  واملدنية  اإلنشائية 
عن  االستغناء  الدا_ة æكن  املحطات  وبوجود  املشاريع، 
للمشاريع  املساحية  األع�ل  وتجهيز  التقليدية،  الطرق 

األنشائية املختلفة بكفاءة ودقة وتجانس أعىل.
األرضية . ٦ القرشة  مراقبة حركة  إن  األرضية:  القرشة  حركة 

يعترب أحد التطبيقات املبارشة الرصيحة لشبكات املحطات 
الدا_ة، حيث أنه إذا تم معالجة وتحليل البيانات املكانية 
للمحطات الدا_ة املوزعة جيداً عىل مدار السنوات فإنه 
من املمكن تحديد مقدارحركة القرشة األرضية يف مكان ما، 
ومن املعروف أن دقة تحديد مقدار حركة القرشة األرضية 
ملنطقة ما مهم جداً يف تحديد مدى إمكانية تعرض هذه 
املنطقة للزالزل والهزات األرضية، وبالتايل تساعد يف وضع 
خطط    الطوارئ والكوارث التي تنظمها الدول، وكذلك يف 
تحديث كودات البناء واألع�ل اإلنشائية املختلفة لتوافق 

مقدار الخطر من حركة القرشة األرضية.
تعترب . ٧ حيث  البحر:  سطح  مستوى  يف  التغي¢ات  حساب 

هذه الدراسات أساساً لتحديد أسباب تغ¢ مستوى سطح 
حركة  بسبب  أو  املناخية  التغ¢ات  بسبب  سواًء  البحر، 
القرشة األرضية أو بسبب عدم دقة البيانات املستخرجة 

من حسابات ارتفاع مستوى سطح البحر التقليدية.
إن . ٨ الجوي:  الغالف  طبقات  يف  األيونوسف¢  طبقة  دراسة 

األيونوسف¢ عىل قطاع االتصاالت عن طريق  تأث¢ طبقة 
خالل  من  يتم  استخداماتها)  (^ختلف  الصناعية  األق�ر 
يتم  التي  اإلشــارات  عىل  تحصل  التي  التغ¢ات  دراسة 
نظام  أق�ر  واملرسلة من  الدا_ة  املحطات  استقبالها من 
يف  التغ¢ات  تحديد  يتم  حيث  العاملي،  املوقع  تحديد 
الكهرمغناطيسية  العواصف  نتيجة  االيونوسف¢  طبقة 
واملجال املغناطييس وموقع األرض وتأث¢ الشمس لتحديد 
االتصال  (وسيلة  الكهرومغناطيسية  اإلشارات  تأثر  مدى 
ب� األق�ر الصناعية واملستقبالت األرضية) عىل تطبيقات 

األق�ر الصناعية عىل األرض.
دراسات الطقس واملناخ يف طبقة الرتوبوسف¢: وهي أحد . ٩

أهم تطبيقات املحطات الدا_ة (غ¢ التطبيقات املساحية 
املبارشة)، والتي من خالل تتبع التغ¢ يف إشارات األق�ر 

الكهرومغناطيسية يف طبقة الرتوبوسف¢ نتيجة اختالف نسبة 
األحوال  يف  متخصصة  أخرى  بأجهزة  باالستعانة  الرطوبة، 

الجوية.
والاليداري: . ١٠ الجوي  والتصوير  بعد  عن  االستشعار  تطبيقات 

والتي تعتمد عىل تحديد املوقع بدقة عالية، حيث تساهم 
املحطات الدا_ة بزيادة فعالية ودقة وتجانس هذه األع�ل 

خاصة للمساحات الواسعة.
التطبيقات العسكرية واألمنية: تعتمد الكث¢ من التطبيقات . ١١

األرض  وتحليل  الخرائط  قــراءة  عىل  واألمنية  العسكرية 
من  وغ¢ها  والتتبع  واملالحة  املوقع  وتحديد  والتضاريس 
املحطات  باستخدام  أكرب  ورسعة  بدقة  تتم  التي  املواضيع 
تطبيقات  توجيه  يتم  حيث  املختلفة،  وتطبييقاتها  الدا_ة 
املحطات الدا_ة بطريقة æكن االستفادة منها يف العمليات 

العسكرية والدراسات األمنية والدفاعية املختلفة.
كل تطبيقات املحطات الدا_ة هذه وغ¢ها العديد بدأت تنترش يف 
العاä، وقد كان أثرها كب¢اً يف زيادة الكفاءة واإلنتاجية وتقليل الوقت 
واملال والجهد، وهذا ما تسعى إليه الحكومات والرشكات واألفراد عند 

وضع خططها االسرتاتيجية طويلة أو قص¢ة املدى. 
انتشار  عدم  بسبب  اململكة  إىل  التطبيقات  من  الكث¢  تدخل   ä
املحطات الدا_ة، ك� أن املحطات العاملة يف اململكة هدفها يف الغالب 

تطبيقات املساحة العادية. 
من  للعديد  األبواب  يفتح  للمملكة  التكنولوجيا  إن دخول هذه 
االستث�رات واملشاريع، وهذا ما نراه من خالل كم التطبيقات الكث¢ة 
دفع  يف  يساهم  هذا  وكل  الدا_ة،  املحطات  شبكة  عىل  تعتمد  التي 
عجلة التنمية يف اململكة ودعم اقتصادها الوطني بصورة مبارشة وغ¢ 

مبارشة.



محمود  الركن  الفريق  املشرتكة  األركان  هيئة  رئيس  برعاية 
اإلقليمي  واملركز   ðاألرد املل}  الجغرايف  املركز  استضاف  فريحات 
لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء لغرب آسيا وبالتعاون مع الشبكة 
البينية اإلسالمية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء (ISNET) يف الفرتة ١٦ 
"تقنيات  حول  متخصصة  علمية  ورشة   ،٢٠١٧ أول  ترشين   ١٨  –

األق�ر الصناعية املصغرة : تصميمها وتطورها".
العميد  والتدريب  العمليات  هيئة  رئيس  الحفل  راعي  مثل 
الركن مصلح املعايطة يف حفل افتتاح الورشة بقاعة االودوتوريوم 
الفضاء  وكالة  رئيس  االفتتاح  وحرض  الجغرايف،  املركز  مبنى  يف 
الباكستانية (سوباركو) اللواء قيرص أنيس وعدد من األمناء العام� 
للوزارات وكبار املسؤول� يف املؤسسات العسكرية واملدنية ورؤساء 
الجامعات األردنية وعدد من أعضاء السلك الدبلومايس املعتمدين 

لدى اململكة .
دولية  هيئات  من  ومتخصص�  الورشة خرباء  هذه  وشارك يف 
وإقليمية ووطنية من (١٥) دولة عربية وإسالمية هي : باكستان، 

الكويت،  ُع�ن،  اليمن،  ليبيا،  السودان،   ، العراق  سوريا،  أذربيجان، 
واألردن،  املتحدة،  العربية  اإلمارات  البحرين،  تركيا،  لبنان،  فلسط�، 
وكان املشارك� عىل املستوى املحيل عدد من ضباط القوات املسلحة 
وموظفي املركز الجغرايف، ومؤسسة ويل العهد، وطالب من الجامعات: 
واألملانية  البيت  وآل  والتكنولوجيا  والعلوم  سمية  واألم¢ة  األردنية 

والبلقاء.
وهدفت هذه الورشة إىل إدخال تقنية األق�ر الصناعية الصغرى 
تصميمها  كيفية  ومناقشة  حيوية  فضائية  كتكنولوجيا  "كيوبسات" 
دفع  يف  للمساهمة  وتطبيقاتها  استخدامها  وطرق  تطويرها  وآليات 

عجلة التنمية والبحث العلمي يف مجال الفضاء.
العميد  والتدريب  العمليات  هيئة  رئيس  بكلمة  الحفل  استهل 
اللقاء الهام يف األردن  بالحضور يف هذا  الركن مصلح املعايطة مرحباً 
الفضاء  العلمية حول تقنيات  إثراء املعرفة  الذي يعد نقلة نوعية يف 
عىل  لحرصه  الجغرايف  للمركز  تقديره  عن  معرباً  الصناعية،  واألق�ر 
الوطن  عىل  بالنفع  يعود  ^ا  والتقنية  العلمية  املستجدات  مواكبة 

واملواطن.










وأشار إىل دور القوات املسلحة األردنية يف دعم مس¢ة البحث 
األكادæية  املؤسسات  خالل  من  التكنولوجيا  وتطوير  العلمي 
إليه  دعا  والتي  الجغرايف،  املركز  بينها  من  العسكرية  والصناعية 
جاللة امللك عبدالله الثاð ابن الحس� املعظم حفظه الله ورعاه. 

عل�ء  ^شاركة  وسعادته  فخره  عن  املعايطة  العميد  وأعرب 
الورشة  هذه  يف  واإلسالمية  العربية  الدول  مختلف  من  وباحث� 
مجال  يف  واألفكار  الخربات  وتبادل  التعاون  إىل  الهادف  العلمية، 
استمرار  أهمية  عىل  مؤكداً  املكعبة،  الصناعية  األق�ر  تقنيات 
التعاون ب� الدول املشاركة يف العديد من املشاريع التنموية متمنياً 

للجميع التوفيق والنجاح.
وعن ذلك ب� مدير عام املركز الجغرايف املل} األردð العميد 
الدكتور املهندس عوð الخصاونة يف كلمته ما يوليه املركز الجغرايف 
من أهمية يف مجال الفضاء وتعزيز قدرات اململكة واإلقليم يف هذا 
املجال باستضافة املركز اإلقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء 
الهيئات  مع  االتفاقيات  وتوقيع  املتحدة،  لألمم  التابع  آسيا  لغرب 
اإلقليمي  املستوى  عىل  والفضائية  الدولية  والوكاالت  واملنظ�ت 

والعاملي. 
وأشار إىل أهمية انعقاد هذه الورشة التي يشارك فيها خرباء 
ومختص� يف تصنيع األق�ر الصناعية من ١٥ دولة عربية وإسالمية، 
داعياً  واألفكار،  الخربات  تبادل  يف  فعالة  تشاركية  بيئة  إيجاد  يف 
حول  االيجا{  والتفاعل  الورشة  هذه  من  االستفادة  إىل  املشارك� 

املحارضات النظرية والعملية لتعميم الفائدة. 
ونوه العميد الخصاونة بدور مؤسسة ويل العهد وعىل رأسهم 
صاحب السمو املل} األم¢ الحس� بن عبدالله الثاð ويل العهد يف 
تعزيز روح االبتكار وتحفيز الشباب األردð يف مجال هندسة وعلوم 

الفضاء من خالل البحث والتدريب، مش¢اً إىل ما قام به مجموعة من 
الطالب األردني� يف تصميم وإطالق أول قمر صناعي يف شهر شباط 

العام القادم.



اإلسالمية  الشبكة  رئيس  أشاد  من جهته 
اللواء  الفضاء  وتكنولوجيا  لعلوم  البينية 
مواكبة  يف  الجغرايف  املركز  بدور  انيس  قيرص 
علوم  يف  الرسيعة  والتطورات  املستجدات 
املستوى  عىل  ودوره  الفضاء،  وتكنولوجيا 
خاصة  الخارجي،  الفضاء  لشؤون  ــدويل  ال
اإلقليمي  للمركز  استضافته  يف  الخامس  أنه 
لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء التابع لألمم 

املتحدة.
الفضاء  تكنولوجيا  إن  قيرص  اللواء  وب� 
تقديم  يف  تسهم  الــواســعــة  وتطبيقاتها 
من  للعديد  الرضورية  والخدمات  املعلومات 
بأهمية  مش¢اً  املستدامة،  التنمية  مجاالت 
األق�ر الصناعية املكعبة يف دعم وتعزيز أدوار 
تكنولوجيا الفضاء وتطوير بناء القدرات فضالً 

أنها أصبحت محط اهت�م دول إقليمية. 
بعدها انطلقت فعاليات الورشة، شهدت 
حرضها  نظرية  جلسات   ðوالثا األول  يومها 
أكÒ من ٨٠ خب¢اً ومتخصصاً وأكادæي� وعدد 
من املتدرب� ومجموعة طالب من الجامعات 
علمية  ورقة   (١٥) مناقشة  شملت  األردنية، 
العامل�  ومختص�  خرباء  استعرضها  وبحثية 
تناولت  املشاركة،  والهيئات  املنظ�ت  يف 
الصناعية  األق�ر  واستخدامات  التطبيقات 
اليومية  الحياة  نواحي  شتى  يف  وأهميتها 

والبحث العلمي. 
ويف اليوم الثالث والرابع قدم الخب¢ الرت� 
الربوفسور  الورشة  لهذه  الرئييس  واملــدرب 
التقنية،  اسطنبول  جامعة  من  رستم  عليم 
برمجيات  عىل  للمشارك�  العميل  التدريب 
تتبع األق�ر الصناعية واملحاكاة املدارية لهذه 

األق�ر وتبادل االتصاالت معها. 
واختتمت الجلسات التي أثرى مناقشاتها 
من  الكث¢  وأتــاح  املشارك  العلمي  التجمع 
فرص التعاون البحثي والتكنولوجي وخرجت 
رضورة  أبــرزهــا  التوصيات  من  ^جموعة 
سنوياً  الورشات  مثل هذه  عقد  االستمرار يف 
واإلطــالق،  التصميم  يف  التدريبية  والربامج 
لعلوم  اإلسالمية  البينية  الشبكة  ــم  ودع
لربامج   (ISNET) الفضاء  وتكنولوجيا 
ك�  املجاالت،  هذه  يف  والدكتوراه  املاجست¢ 
التعاون  تعزيز  التأكيد عىل  املشاركون  أوىص 
األق�ر  إلطالق  األعضاء  دول  ب�  والتشارك 

الصناعية ^ختلف أنواعها.
العميد  الجغرايف  املركز  عام  مدير  وقال 
كلمته  يف  الخصاونة   ðعو املهندس  الدكتور 
االختتامية إن حفل التكريم لهذه النخبة التي 
الجغرايف  املركز  رحاب  يف  باستضافتها  سعدنا 



العربية  املجتمعات  مع  رشاكته  يجسد 
العاملة  ومؤسساتها  الشقيقة  واإلسالمية 
املشاركة،  روح  وتعميق  باإلنسان  لالرتقاء 
وإيجاد بيئة تشاركية فعالة يف تبادل الخربات 
اآلخرين  تجارب  من  واالستفادة  واألفكار 
والبحث  التنمية  عجلة  دفع  يف  للمساهمة 

العلمي يف مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء.
إىل  يسعى  الجغرايف  املركز  أن  ــد  وأك
بــرضورة  السامية  امللكية  الرؤية  تحقيق 
ؤسسات الدولة ومواكبة املستجدات  االرتقاء̂ 
العلمية الحديثة خاصة يف مجال علوم الفضاء 
وصناعة األق�ر الصناعية، من خالل استضافة 
لتدريس  اإلقليمي  للمركز  الجغرايف  املركز 
علوم وتكنولوجيا الفضاء، الهادف إىل تطوير 
يف  والطالب  والباحث�  األكادæي�  مهارات 
وتكنولوجيا  بعلوم  الخاصة  البحوث  مجال 
^ا  وتطبيقاتها  بعد  عن  واالستشعار  الفضاء 
املستدامة  التنمية  قطاعات  عىل  ينعكس 

والتخطيط الشمويل .
شكرهم  عن  املشارك�  عرب  جهتهم  من 
وتقديرهم إلدارة املركز الجغرايف عىل تفاعلها 
ومتابعتها الحثيثة لعقد هذه الورشة العلمية 
اإلقليمية املهمة عىل مستوى املنطقة وتوف¢ 
التنظيم  الوسائل إلنجاحها وعىل حسن  كافة 

واالستقبال.
املركز  عام  مدير  وزع  الحفل  نهاية  ويف 
الخصاونة   ðعو الدكتور  العميد  الجغرايف 
تكريم  تم  ك�  املشارك�،  عىل  الشهادات 
املدرب الدكتور عليم رستم لتميزه يف تفعيل 
عىل  ــراءه  وإث والتدريبي  النظري  برنامجه 

مستوى الورشة . 



لتدريس  اإلقليمي  واملركز   ðاألرد املل}  الجغرايف  املركز  نظم 
علوم وتكنولوجيا الفضاء لغرب آسيا واالتحاد العر{ لعلوم الفضاء 
والفلك واملكتب اإلقليمي لتنمية الفلك يف الدول العربية يف الفرتة 
املعلومات  إدارة  يف  األول  الدويل  املؤøر   "  ٢٠١٧ أيلول   ١٤  –  ١٢

الجيومكانية" تحت شعار التخطيط للمستقبل.
برعاية  (الهوليدي-إن)  فندق  يف  أقيم  الذي  املؤøر  هذا  جاء 
دولة رئيس الوزراء الدكتور هاð امللقي، وقام مندوباً عنه بافتتاحه 
وزير الرتبية والتعليم الدكتور عمر الرزاز، بحضور عدد من األمناء 

العام� وكبار الشخصيات ومدراء املؤسسات الحكومية والخاصة.
وشهد هذا الحدث الهام مشاركة عربية وأجنبية من ٢٣ دولة، 
من خرباء وكبار الشخصيات وصناع القرار وخرباء من رشكات عاملية 
كربى متخصصة يف تقنيات املعلومات الجيومكانية ومختص� دولي� 
يف مجال املعلومات الجيومكانية هي: الواليات املتحدة األمريكية، 

السعودية،  باكستان،  الص�،  فرنسا،  أملانيا،  بريطانيا،  النمسا،  كندا، 
العراق، لبنان، فلسط�، اليمن، سوريا، نيج¢يا، السودان، سلطنة ُع�ن، 
حقق  م�  األردن،  باإلضافة  املغرب،  اإلمارات،  البحرين،  مرص،  قطر، 
الجيومكانية  يف  التطورات  آخر  استعراض  يف  منه  املرجوة  األهداف 
وتبادل الخربات وكيفية االستفادة من البيانات واملعلومات الجغرافية 

يف مختلف املجاالت املدنية والعسكرية.
وألقى مندوب راعي الحفل الدكتور عمر الرزاز كلمته االفتتاحية 
جزءا  تشكل  املختلفة  مصادرها  من  الجغرافية  املعلومات  إن  قائالً، 
أساسيا من منظومة املعلومات الشاملة وانه حتى تعطي املعلومات 
الدكتور  وأشاد  إدارتها،  حسن  من  بد  فال  منها  الهدف  الجيومكانية 
والتطورات  املستجدات  هذه  مواكبة  يف  الجغرايف  املركز  بدور  الرزاز 
العلمية والتقنية التي تعود بالنفع عىل بلدنا واإلنسانية وتساهم يف 

دعم املس¢ة التنموية املستدامة.

األول من نوعه على مستوى المملكة
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يوسف الغالييني / المركز الجغرافي الملكي األردني



 ðعو املهندس  الدكتور  العميد   ðاألرد املل}  الجغرايف  املركز  عام  مدير  وتحدث 
العرص  س�ت  إحدى  تعترب   ðاملكا بالحيز  املرتبطة  املعلومات  إن  ؛  كلمته  يف  الخصاونة 
التنموية  بالقطاعات  املتعلقة  الكربى  املرشوعات  وتخطيط  الدول  بناء  وأصبح  الحديث 
والدفاعية واألمنية يعتمد عىل مدى توفر هذه املعلومات ودقتها وحداثتها وهي املورد 

األسايس لوضع االسرتاتيجيات وإعداد الخطط.
واستعرض دور املركز الجغرايف باعتباره الجهة الرسمية املنسقة ملرشوع نظام املعلومات 
الجغرايف الوطني والبيانات الجيومكانية حيث قام بإطالق النواة األوىل للمرشوع من خالل 

إنشاء البوابة الجيومكانية الوطنية.

البوابة  إن  الخصاونة  الدكتور  وبــ� 
توف¢  إىل  تهدف  الوطنية  الجيومكانية 
الجودة  عالية  موحدة  مرجعية  معلومات 
ب�  الجيومكانية  املعلومات  وتبادل  ومحدثة 
العمليات  ودعم  توافقها  وض�ن  املؤسسات 
فاعلية   Òأك لتكون  الحكومية  والخدمات 
^جموعة  القرار  أصحاب  تزويد  وبالتايل 
والتحليل  الجغرافية  املعلومات  من  متكاملة 

املكاð برسعة ودقة .

الفنية  الجوانب  عىل  ركــزت  املحاور 
والعلمية للمؤâر

وقد تناولت فعاليات املؤøر ١٠ جلسات 
علمية نوقشت من خاللها ٦٠ ورقة عمل عىل 
مدى ثالثة أيام، أعدها خرباء ومختص� دولي� 
يف نظم املعلومات الجغرافية ركزت محاورها 
وتطبيقات  الجيومكانية  املعلومات  بتقنيات 
االستشعار عن بعد واملساحة والتصوير الجوي 
والغطاء  طيار  بدون  والطائرات   óوالفضا
األريض، إضافة إىل ذلك حلقات نقاشية لتبادل 
الخربات ب� املشارك�، ك� أتاح املؤøر فرصة 
مثل  املشاريع  أحدث  عىل  االطالع  للحضور 
اإلرث  توثيق  يف  الجيومكانية  تقنيات  دور 
 ،( األقىص  املسجد   ) الصخرة  لقبة  الحرضي 
الجغرافية  املعلومات  نظم  واستخدامات 
(GIS) يف التعداد السكاð، وتطبيقات مالحة 
عىل  للحصول  الليداري  والتصوير  الطرق 
بيانات ومسوحات دقيقة من خالل املشارك� 

يف هذا الحدث من مختلف الدول.

املؤâر  مع  الجامعات  طالب  تفاعل 
الجيومكانية

الجيومكانية  األول  الدويل  املؤøر  ضم 
كليات  وطالبات  طلبة  من  عــدد  حضور 
األردنية،  الجامعات  مختلف  من  الهندسة 
وزودتهم  املؤøر  فعاليات  مع  تفاعلوا  الذين 



مشاريع  يف  تساعدهم  التي  الهامة  التقنية  واملعلومات  باملعارف 
التخرج، وصقل خرباتهم وإعدادهم أكادæياً ومهنياً، ومنهم من قدم 
ورقة عمل أبهرت الحضور، م� إتاحة املؤøر الفرصة للشباب لتقديم 

أفكارهم واستعراض جهودهم وتجاربهم العلمية واإلبداعية.

إقبال كب� للمعرض املصاحب للمؤâر

وحظي املعرض الذي أقيم عىل هامش املؤøر مشاركة رشكات 
الحديثة  املساحية  األجهزة  يف  متخصصة  وعاملية  وإقليمية  محلية 
بعد  االستشعار عن  الجغرافية وبيانات  املعلومات  وبرمجيات نظم 
وصور فضائية عالية الدقة والطائرات بدون طيار التي يتم استخدامها 
الزوار  من  كب¢  عدد  إقبال  املعرض  والقى  الجوي،  التصوير  يف 

واملختص� واملهتم� يف هذا املجال، ابدوا إعجابهم باملعروضات.

أشادوا املشاركون بالنجاح وحسن 
التنظيم

التنظيم  حيث  من  كب¢  بنجاح  املؤøر  فعاليات  واختتمت 
واملشارك� والحضور وأوراق العمل التي طرحت ونوعية املتحدث� 
املختلفة،  وتطبيقاتها  الجيومكانية  املعلومات  إدارة  يف  املختص� 
واستطاع املؤøر توف¢ فرصة للمشارك� التعرف عىل كل ما هو جديد 
عاملياً يف املعلومات الجيومكانية والخروج بتوصيات ومعلومات تفيد 
يف جوانب التنمية املستدامة، وأعرب املشاركون عن شكرهم للعامل� 

باملركز الجغرايف لنجاح هذا املؤøر وحسن التنظيم  واالستقبال.

فخر للعاملÕ باملركز الجغرايف .. اللجان 
التنظيمية

وجاء هذا التنظيم الناجح بتضافر الجهود ب� اللجان التنظيمية 
لهذا املؤøر من العامل� باملركز الجغرايف املل}، وقد اظهر الجميع 
قبل  والتنظيم  واإلعداد  التحض¢ات  يف  املبكر  استعدادهم  يف  øيزاً 
بروح  والعمل  واملشاركة  واملبادرة  املؤøر،  عقد  تاريخ  من  أشهر   ٦
الفريق الواحد حرصاً من الجميع عىل إظهار هذا الحدث يف أجمل 

صورة وأبهى حلة علمية بعد التميز الذي ظهر يف املؤøر التاسع لخرباء 
به جميع  أشاد  إذ  املايض،  العام  العرب  الجغرافية  املساحة واألس�ء 
عىل  حثيث  بشكل  عملت  والعلمية  التنظيمية  فاللجان  املشارك�، 
املخاطبات داخل وخارج األردن مع املؤسسات واملنظ�ت والجهات 
 ðااللكرتو واملراسالت  والربيد  الفاكس  طريق  عن  العالقة،  ذات 
واالتصال الهاتفي، واستقبال وفرز املشاركات العلمية وترتيبها وتنظيم 
األويل  العلمي  الربنامج  للمحكم� واملشارك� وإعداد  إرسالها  عملية 
والنهاó للمؤøر بجانب إرشافها املبارش وإدارتها للجلسات العلمية يف 
أيام املؤøر. وبتوفيق من الله سبحانه ونتيجة هذه الجهود شهد هذا 
الحدث الهام إقباالً كب¢اً عىل الصعيد املحيل واإلقليمي والدويل، والذي 
هو مفخرة بحق للعامل� يف املركز الجغرايف املل}، والشكر والتقدير 
لجميع الجهات الرسمية والخاصة الراعية والداعمة لهذا املؤøر وعىل 
رأسهم صندوق دعم البحث العلمي، حيث ساهموا بأن يخرج املؤøر 

باملستوى املتميز من التنظيم والتجهيز.



وإحدى  املؤسسية  اإلدارة  ركائز  أهم  من  املعرفة  تعترب   
التحديات الحقيقية التي تواجه التطوير اإلداري واملؤسيس ومواكبة 
روح العرص واحرتام قيم العمل واإلنتاج األمر الذي يستدعي  توثيقها 
وتطويرها ونرشها وتداولها والحفاظ عليها وإتاحة استخدامها من 

قبل طالبيها من مقدمي ومتلقي الخدمة باإلضافة إىل الرشكاء .
ترسيخ  عىل  حرص   ðاألرد املل}  الجغرايف  املركز  فإن  ولذلك 
سياسة التميز يف االداء لدى موظفي املركز  والذي يعتمد عىل أسس 
مؤرشا   تعترب  واضحة  ومنهجيات  واسعة  معرفية  قاعدة  و  علمية 
األداء  لتميز   ðالثا عبدالله  امللك  جائزة  معاي¢  متطلبات  لتلبية 
االوىل  مشاركته  ومن خالل  املركز  نال  والتي  والشفافية  الحكومي 
األوىل حيث  للمرة  املشاركة  للمؤسسات  التميز  بختم  الجائزة  يف  
أخدت إدارة املركز الجغرايف املل} األردð عىل عاتقها االرتقاء باألداء 
الوظيفي واالدراي املتميز والسعي للوصول لدرجات عالية من رضا 

متلقي الخدمة والرشكاء عىل كافة املستويات .
واحرتام  تقدير  تستحقه من  ما  املعرفة  إكساب  إىل  وباالضافة 

يف  لها  واستخدامهم  اإلدارية  مستوياتهم  مختلف  عىل  املوظف�  ب� 
اتخاذهم لقراراتهم  لإلرتقاء بتطبيق املفهوم العلمي إلدارة املعرفة يف 
املركز الجغرايف املل} األردð للوصول إىل مؤسسة تكون فيها املعرفة 
تحقيق  يف  يساعد  ^ا  للجميع  ومتاحة  ومتجددة  ومعروفة  محصورة 

األهداف اإلسرتاتيجية للمركز الجغرايف املرتبطة باألهداف الوطنية. 

ومن خالل سعي إدارة املركز الجغرايف لتطبيق أفضل امل�رسات 
باكتشاف  متعلقة  وفعاليات  عمليات  من  املعرفة  بإدارة  املتعلقة 
مع  باملعرفة  واملشاركة  الجارية  املعرفة  وامتالك  الجديدة  املعرفة 
اآلخرين , وتطبيق املعرفة التي تم الحصول عليها , وما تتطلبه تلك 
العمليات من نظم وآليات وتكنولوجيا وبنى تحتية ,وقد سعت اإلدارة 
ضمن  املعرفة  إدارة  إسرتاتيجية  تطوير  خالل   من  املعرفة  تبني  إىل 
خطة وضعتها لرتسيخ هذا املفهوم وتطبيقه وتطويره بهدف الوصول 
إىل بناء مؤسسةمتعلمة مميزة و مبدعة عرب املشاركة الفاعلة وتطبيق 

عدد من السياسات  تتمثل ^اييل :
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" إن التحديات التي نواجهها كب�ة واألهداف التي نسعى لتحقيقها تحتاج إىل جهد كل واحــــد منا، 

يبنــــــــون املستقبل  الذيــن  الوطــن، فهم  أبناء وبنات هذا  الشباب، من  و�ة مسؤولية خاصة عىل 

الذي نريد،وهي مناسبة أدعوا فيها، إىل العلم واملعرفة، ومواكبة روح العرص،وأحرتام قيمة العمل"

من خطاب جاللة امللك عبدالله الثاÇ إىل أمته وشعبه يف ١٥ أب ٢٠٠٢



القيادي •  اإلداري  العمل  مأسسة  عىل  املركز  إدارة  حرص 
ليتناسب مع املتغ¢ات التي تطرأ عىل مفهوم إدارة القيادة 
الجيد، وبذل كافة الجهود إلنجاح عملية التطوير واإلرصار 

عىل االستمرار فيها رغم كل الصعوبات.
ذوي •  من  املتخصصة  املعرفية  املحارضات  من  عدد  عقد 

املركز  داخل  املعرفة  نرش  بهدف  املوظف�  من  الخربة 
وإيجاد آليات تواصل فعالة ب� املوظف� الذين يحتاجون 
والحد  املعرفة  æلكون  الذين  املوظف�  وب�  معرفة  إىل 
من فقدان املعرفة عن طريق دعم تنفيذ خطط التعاقب 

والدوران الوظيفي ب� املوظف�.
عقد عدد من الندوات والورش العلمية بهدف املساهمة • 

يف نرش املعرفة خارج املركز.
تشارك املعرفة بعد التدريب وذلك من خالل مشاركة املوظف� 
باالستفادة من املعرفة املكتسبة من خالل دورات تدريبية أو 
مؤøرات ومشاركتها مع زمالئهم وتسليط الضوء عيل مجاالت 

االستخدام ذات الصلة بوظائفهم.
مواكبة التطورات التكنولوجية واملعلوماتية وتطوير البنية • 

خربات  وجود  إىل  باالضافة  املركز  يف  االلكرتونية  التحتية 
املساحية  العلوم  يف  ومتخصصة  مؤهلة  املركز  يف  متميزة 

والجيومكانية.
من •  تستخدم  والعميل  النظري  التدريب  مختربات  وجود 

خالل موظف� مؤهل� æتلكون مهارات التدريب ، ووجود 
قسم  بإرشاف  وخارجية  داخلية  فاعلة   تدريبية  خطط 
الجغرايف  املركز  ومنح  التخطيط  ملديرية  التابع  التدريب 

شهادات معتمدة للتدريب.
توف¢ بيئة مناسبة تساعد عىل املشاركة باملعرفة و اإلبداع • 

قنوات  وفتح  واإلبتكار  لالبداع  لجنة  وضع  خالل  من  و 
األفكار  إليصال  العليا  اإلدارة  مع  للموظف�  االتصال  
متمثلة  واملعنوية  املادية  الحوافز  وتقديم  واملقرتحات 
شهريا،  املتمييزين  املوظف�  اختيار  وآلية  الشكر  بكتب 
والدراسات  األبحاث  لتقديم  متخصص  قسم  ووجــود 

التطبيقية.
جمع •  تم  حيث  املعرفة)  ــن  (رك بـ  سمي  ما  تأسيس 

املوجودات املعرفية واملتعلقة بعمل املركز وفهرستها ومن 
ثم اإلعالن عنها وتعميمها والتشجيع عىل االستفادة منها، 
ولر^ا يعترب هذا الركن املعريف بداية الخطوات اإليجابية 
تم  املعرفةحيث  إدارة  مفهوم  لتحقيق  الواقع  أرض  عىل 
جمع املعلومات املوجودة لدى األفراد فيه وإضافة ما يلزم 
ومن ثم نرشها وإتاحتها للجميع لالستفادة منها ، ك� تم 
إلحاق ركن املعرفة بجهاز حاسوب موصول عىل الشبكة 
الداخلية إلتاحة املجال للجميع للوصول إىل املعرفة داخل 

املركز.

ومن أهم السياسات التي حرصت إدارة املركز عىل تطبيقها لح�ية 
وحسب  املعلومات  ألمن  خاصة  سياسات  استخدام  هي  املعرفة 

منهجية أُقرت واعتمدت من اإلدارة تشمل االجراءات التالية  :
استخدام •  بها وضبط  املرغوب  غ¢  املواقع  سياسة حجب 

خطوط االنرتنت. 

تحديد صالحيات املستخدم� عىل قاعدة البيانات وذلك من • 
خالل إعطائهم اسم مستخدم وكلمة مرور øكنه من الوصول 

للبيانات الخاصة بعمله فقط .
إتباع سياسة تصنيف البيانات وتحديد درجة رسيتها .• 
الف¢وسات •  من  الح�ية  عىل  يعمل  متكامل  نظام  وجود 

وتجهيز خادم  التحديثات  نسخ  ومتابعة  املعلومات  وقرصنة 
خاص بذلك .

بإبرازها •  التي يقوم  الوظيفية لكل موظف  الهوية  استحداث 
املوظف�  غ¢  دخول  عدم  تضمن  والتي  الدوام  فرتة  طوال 
ملكاتب املركز إال من خالل بطاقة الزائر التي يتم استالمها يف 

مكتب خدمة الجمهور   .
وضع كل�ت مرور لتشغيل الحواسيب الشخصية واملحمولة • 

قبل  استخدامها من  تضمن عدم  والتي  الرئيسية  الخوادم  و 
أشخاص غ¢ املعني� ومنهجية تغي¢ها دوريا 

اعت�د سياسة األمن والح�ية املعممة من قبل رئاسة الوزراء • 
نسخ املعلومات عىل وسائط تخزين من أجل اسرتجاعها عند • 

التلف أو الضياع .
الربامج •  يف  األخطاء  وإصالح  بتتبع  األعطال  كشف  عملية 

الحاسوبية واألجهزة وتقليلها وإصالحها أوال بأول حتى ال تتأثر 
املعلومات

مختلف  عىل  ودا_ــة  مستمرة  املعرفة  إدارة  عمليات  وتبقى 
املستويات اإلدارية والوظيفية يف املركز الجغرايف باعت�دها أساسا للتميز 
ملتلقي  واألفضل  املطلوب  املستوى  لتقديم  الدائم  والسعي  والتطوير 
واالسرتاتيجية  الوطنية  ألهدافنا  تحقيقاً  ومؤسسات  أفراد  من  الخدمة 

واإلرتقاء باملركز الجغرايف للوصول إىل مؤسسة متعلمة ومتميزة .
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المركز الجغرافي الملكي ا�ردني

ذات  الجذرية  والتحوالت  بالتغي¢ات  يعّج   äعا يف  نعيش 
املستمر  التطور  بفضل  وذلك  جداً،  والرسيعة  العالية  الوت¢ة 
التي  الحديثة  والتقنية  التكنولوجية  االبتكارات  مع  املتزامن 
توصلت لها العقول املُفكرة حول العاä، م� يجعل الثبات أمراً 
مستحيالً يف كافة امليادين الحياتية، وقد أصبحت اإلدارة من أعظم 
القوى املؤثرة يف عاملنا ولها دور حيوي وفعال يف كل املجاالت،  
التغي¢أصبحت  اليوم إدارة تغي¢ وإبداع وابتكار. وإدارة  فإدارة 
عل�ً له أصوله وقواعده الفكرية. و^ا أن التغي¢ هو ضمناً عملية 
التعليمية يجب أن  العملية  النتائج فإن  للبحث عن األفضل يف 
تظل يف قلب التغي¢ اإلداري،  لكون التعليم أساس تنمية األفراد 

" أيها الشباب األردÇ األ<، نوّد أن يكون هذا اليوم العاملي يومكم أيضاً ، � يكون فعالً عالمًة فارقًة يف نضج الوعي 

والنهوض لحمل املسؤولية ، وكٌل يف موقعه مطالب بالتغي� واالصالح الذي يعزز قيم االنت�ء لألردن وشعبه ، ألن االصالح 

هو رغبة الفرد قبل أن يصبح مزاج املجتمع وهو سّنة الحياة املتلهفة إىل اإلنجاز والتغي� االيجا< "

*من اقوال جاللة امللك عبدالله الثاÇ بن الحسÕ عن التغي� يف رسالته لشباب األردن áناسبة اليوم العاملي للشباب 

" االستث�ر يف مستقبل أبنائنا ع�د نهضتنا وإننا عىل ذلك لقادرون، فها هي ذي ثروتنا البرشية، أغىل ما ðتلك األردن 

من ثروات، قادرة، إذا هي نالت التعليم الحديث الوايف، عىل صنع التغي� املنشود، وليس أمامنا إال أن نستثمر يف هذه 

الþوة بكل قوة ومسؤولية "

*من اقوال جاللة امللك عبدالله الثاÇ بن الحسÕ عن التغي� من خالل التعليم يف الورقة النقاشية السابعة 

" إنه شعب عظيم ذو دوافع إيجابية...ومتحمس لتقديم األفضل...وðتلك الطاقة عىل التميز"

 *  من أقوال جاللة امللك عبدالله الثاÇ ابن الحسÕ املعظم

املنفذين، وال تقترص عملية التغي¢ عىل البيئة الخارجية للمنظمة،  
أدى  .وقد  وخطورة  أهمية  تقل  ال  داخلية  تغ¢ات  هناك  إن  بل 
مستجدات  وتستوعب  تتغ¢   ä إذا  مهمة،   حقيقة  اىل  كلّه  هذا 
العرص عىل املستوى الشخيص،  وإذا ä تتفهم بيئة التغي¢ وتتعامل 
معها بإيجابية وتحسن إدارتها عىل املستوى املؤسيس فإنك بال شك 
ستجد نفسك وقد فقدت موقعك وأسهمت يف إخراج مؤسستك 
من سباق البقاء والن�ء وأفشلت خططها يف تحقيق أهدافها عىل 
الوجه املطلوب .إذاً التغي¢ سمة من س�ت العرص،  والتعامل معه 

واستيعابه وتوظيفه ä يعد ترفاً فكرياً، بل رضورًة ملحة.



Change Management تعريف التغي� وإدارة التغي�
 لغًة:

ًا، فهو ُمتغ¢ِّ مثال: تغ¢َّ الوضُع :أصبح  ، تغ¢ُّ َ يتغ¢َّ (فعل) تغ¢َّ َ َغ¢َّ
ات  ل،  تحوَّل لتََغ¢ُّ (اسم) الجمع : تََغ¢ُّ عىل غ¢ ما كان عليه،  تبدَّ
ٌل ٌل،  تََحوُّ ٌ ُمَفاِجٌئ ِيف طَْقِس اليَْوِم : تَبَدُّ َ مثال  : َحَدَث تََغ¢ُّ مصدر تََغ¢َّ

) ^عنى بدل  التغي¢ : هو مفهوم مشتق من الفعل الثال< (غّ¢َ
تنتج  عملية  بأنه  أيضاً  ويُعرف  آخر،  إىل  انتقل من حال  أو  اليشء، 
عنها مجموعة من األشياء، أو األحداث الجديدة، والتي تستقر مكان 
أشياء قدæة، ومن تعريفاته األخرى االستجابة ملجموعة من العوامل 
املؤثرة عىل يشء ما، وتؤّدي إىل تغي¢ه من حالته الراهنة إىل حالة 

أكÒ تقدماً، وتطوراً.
اصطالحاً :

التغي¢ : هو سلسلة الجهود املستمرة والبعيدة املدى الهادفة إىل 
تحس� قدرات الدائرة عىل إدخال التجديد ومواكبة التطور وøكينها 
النظريات  توظيف  تحدياتها من خالل  ومواجهة  مشاكلها  من حل 
الج�عية  الجهود  تعبئة  إىل  الداعية  املعارصة  السلوكية  والتقنيات 
صياغتها  وإعادة  التنظيمية،  الحضارة  واستيعاب  املشاركة  وتحقيق 
واعت�د البحوث امليدانية ودراسات العمل واالستعانة بخرباء التغي¢ 
يف  واالسهام  خططها  لوضع  وخارجها  الدائرة  داخل  من  والتطوير 

متابعة تنفيذها . 
الهادفة  التغي¢: فهي مجموع اإلجراءات املخططة و  إدارة  أما 
إىل إحداث تطويرات/ تحسينات ما يف الدائرة، سواء كانت يف الهياكل 
أو األهداف أو السياسات، وصوالً إىل تحقيق الغايات املنشودة من 

هذا التغي¢ وفق املؤرشات واملعاي¢ املوضوعة.

خصائص إدارة التغي� :
اإلستهدافية : التغي¢ حركة تفاعل ذ� ال يحدث عشوائياً و . ١

ارتجالياً،  بل يتم يف إطار حركة منظمة .
العميل . ٢ بالواقع  التغي¢  إدارة  ترتبط  أن  يجب   : الواقعية 

الذي تعيشه املنظمة،  وأن يتم يف إطار إمكانيتها ومواردها 
وظروفها  .

التوافقية :يجب أن يكون هناك قدر مناسب من التوافق . ٣
ب� عملية التغي¢ وب� رغبات واحتياجات وتطلعات القوى 

املختلفة .
الفاعلية :يتع� أن تكون إدارة التغي¢ فعالة،  أي أن øلك . ٤

عىل  القدرة  وøلك  مناسبة،   بحرية  الحركة  عىل  القدرة 
التأث¢ .

املشاركة: تحتاج إدارة التغي¢إىل التفاعل اإليجا{، والسبيل . ٥
القوى  لجميع  الواعية  املشاركة  هو  ذلك  لتحقيق  الوحيد 

واألطراف.
القانونية . ٦ التغي¢ يف إطار الرشعية  يتم  أن  :يجب  الرشعية 

واألخالقية يف آن واحد .
اإلصالح : ^عنى أن تسعى إدارة التغي¢ نحو إصالح ما هو . ٧

قائم من عيوب،  ومعالجة ما هو موجود من اختالالت  .
أن . ٨ التغي¢  عىل  يتع�   : واالبتكار  التطوير  عىل  القدرة 

يعمل عىل إيجاد قدرات تطويرية أفضل م� هو قائم أو 
مستخدم حاليا.

القدرة عىل التكيف الرسيع مع األحداث: إن إدارة التغي¢ . ٩

التتفاعل مع األحداث فقط،  ولكنها أيضا تتوافق وتتكيف 
معها.

أسباب التغي� :
تجديد . ١ عىل  التغي¢  يعمل  الفاعلة:  الحيوية  عىل  الحفاظ 

روح  وسيادة  اآلمال،   انتعاش  و  املنظ�ت  داخل  الحيوية 
التفاؤل  .

تنمية القدرة عىل اإلبتكار : التغي¢ يف كل الحاالت يتطلب . ٢
إيجاد وسائل وأدوات وطرق مبتكرة،  ويف الشكل واملضمون.

التغي¢ . ٣ : يعمل  التطوير والتحس� واإلرتقاء  الرغبة يف  إثارة 
نحو  الدافع  وتنمية  الرغبات  وإثارة  املطالب  تفج¢  عىل 

التقدم .
زيادة . ٤ عىل  التغي¢  يعمل   : الحياة  متغ¢ات  مع  التوافق 

القدرة عىل التكيف والتوافق مع متغ¢ات الحياة و ظروفها 
املختلفة.

إىل أعىل . ٥ الوصول  التغي¢ عىل  : يعمل  األداء  زيادة مستوى 
درجة من األداء التنفيذي وامل�رسة التشغيلية.

أهداف برامج التغي� :
زيادة قدرة املنظمة عىل التعامل والتكيف مع البيئة املحيطة . ١

بها وتحس� قدرتها عىل البقاء والنمو.
زيادة مقدرة املنظمة عىل التعاون ب� مختلف املجموعات . ٢

املتخصصة من أجل إنجاز األهداف العامة للمنظمة .
مساعدة األفراد عىل تشخيص مشكالتهم وحفزهم إلحداث . ٣

التغي¢ والتطوير املطلوب.
التنظيمية . ٤ األهداف  تحقيق  عىل  العامل�  األفراد  تشجيع 

وتحقيق الرىض الوظيفي لهم .
يخدم . ٥ بشكل  وتوجيهه  إدارته  بهدف  الرصاع  عن  الكشف 

املنظمة .
بناء جّو من الثقة واإلنفتاح ب� األفراد العامل� واملجموعات . ٦

يف املنظمة .
øك� املديرين من اتّباع أسلوب اإلدارة باألهداف بدالً من . ٧

أساليب اإلدارة التقليدية .
مساعدة املنظمة عىل حل املشاكل التي تواجهها من خالل . ٨

تزويدها باملعلومات عن عمليات املنظمة املختلفة ونتائجها.

أنواع التغي�:
درجة شمول . ١ اعتمدنا  إذا   :  óالجز والتغي¢  الشامل  التغي¢ 

الذى   óالجز التغي¢  ب�  ëيّز  أن  الستطعنا  معياراً،   التغي¢ 
الشامل  والتغي¢  واحد،  قطاع  أو  واحد  جانب  عىل  يقترص 
يف  واملجاالت  الجوانب  معظم  أو  كافة  عىل  يشتمل  الذى 

املنظمة.
التغي¢ . ٢ إذا أخذنا موضوع   : املعنوي  املادي والتغي¢  التغي¢ 

أساساً، ألمكن التمييز ب� التغي¢ املادي (مثل التغي¢ الهيكيل 
والتكنولوجي) والتغي¢ املعنوي (النفيس واإلجت�عي) .                                                                                 

التغي¢ الرسيع و التغي¢ التدريجي: يوجد تقسيم آخر ألنواع . ٣
والتغي¢  البطئ  التغي¢  يشمل  وهو  رسعته،  حسب  التغي¢ 
الرسيع،  و التغي¢ البطئ يكون عادة أكÒ رسوخاً من التغي¢ 
طبيعة  تعتمد عىل  للتغي¢  املناسبة  الرسعة  أن  إال  املفاجئ 

الظرف.



القوى الدافعة للتغ�:
 æكن تصنيف القوى الدافعة للتغ¢ يف مجموعت� رئيسيت� 

ه�:القوى الخارجية و القوى الداخلية .
للتغ¢  الداعمة  الخارجية  القوى  الخارجية:تتضمن  القوى   -
كافة العوامل أو املؤثرات التي تقع خارج سيطرة اإلدارة وتؤثر يف 
قدراتها عىل تحقيق أهدافها،ويف مقدمتها قوى السوق واملنافسة 
املنافسون،  العمالء،   : أمثلتها  ومن  العامة.  والبيئة  والتكنولوجيا 

التكنولوجيا، البيئة العامة .
-القوى الداخلية: øارس هذه النوعية من القوى أو العوامل 
تأث¢اتها داخل املؤسسة،وتفرض عىل اإلدارة الحاجة للتغي¢لتحقيق 
تعكس  أن  إما  الداخلية  القوى  هذه  أن  ويالحظ  معها.  التوافق 
إىل  الوصول  يف  رغبًة  التغي¢  إلحداث  املبادرة  أشكال  من  شكالً 
مستويات أعىل من األداء أو األهداف، أو أنها تعكس شكالً من 
 Òأشكال رد الفعل. وتسمى الحالة األوىل بالتغي¢ املخطط وهو أك
فاعلية من النوعية الثانية والذى يحدث كنوع من االستجابة أو رد 

الفعل ملا يحدث داخل املنظمة. 
ثالث  اىل  للتغ¢  الدافعة  الداخلية  القوى  تصنيف  وæكن 

مجموعات هي: األفراد، العمليات واألنظمة، الهيكل .

خطوات التغي�:
معرفة مصادر التغي¢: وهنا قد يكون مصدر التغي¢ بيئة . ١

املنظمة الخارجية أو هيكل املنظمة أو املناخ التنظيمي 
والجو العام.

تحديد . ٢ خالل  من  وذلك   : التغي¢  اىل  الحاجة  تقدير 
تريد  ما  وب�  اآلن  املنظمة  موقع  ب�  الفاصلة  الفجوة 

تحقيقه.
تشخيص مشكالت املنظمة : والتي قد تتعلق بأساليب . ٣

الغياب،دوران  نسبة  املستخدمة،  العمل،التكنولوجيا 
العمل أو غ¢ها.

التغلب عىل مقاومة التغي¢: واملقاومة لها أسباب كث¢ة . ٤
آثار  فهم  سوء  الخسارة،   من  الخوف  منها  ومتنوعة 
التغي¢،متطلبات تطوير عالقات وأëاط سلوكية جديدة،  
العمل  عىل  التعود  استغلوا،   أنهم  العامل�  إحساس 

بطريقة معينة، الرغبة يف االستقرار.

خالل . ٥ من  ذلك  ويكون  للتغي¢:  الالزمة  الجهود  تخطيط 
توضيح أهداف التغي¢ بشكل دقيق æكن قياسه. 

العنارص . ٦ باالعتبار  يؤخذ  وهنا  التغي¢:  اسرتاتيجيات  وضع 
التنظيمي،   الهيكل  وهي  املنظمة  بها  تتأثر  قد  التي 

التكنولوجيا،القوى البرشية.              
 تنفيذ الخطة خالل فرتة معينة. . ٧
متابعة تنفيذ الخطة ومعرفة نواحي القوة والضعف فيها.. ٨

اسرتاتيجيات التغي�:
اسرتاتيجية العقالنية امليدانية: وهذه تقوم عىل افرتاض أن . ١

العدو الرئييس للتغي¢ هو الجهل وعدم الوعي والخرافات، 
العلمية والدراسات  للتعليم والبحوث  تنظر  فإنها  وبالتايل 
عىل أنها العامل الرئييس الذي يقوم عليه التغي¢، فالتعليم 

وسيلة لنرش املعرفة.
هذه . ٢ تفرتض   : املوجهة  والتوعية  التثقيف  اسرتاتيجية 

نقص  ليس  التغي¢  أمام  الرئييس  الحاجز  أن  االسرتاتيجية 
أو  األشخاص  اقتناع  عدم  بل  توافرها،  عدم  أو  املعلومات 
التغي¢ أو عدم رغبتهم فيه أو خوفهم  املنظ�ت برضورة 

منه.
اسرتاتيجية القوة القرسية: وفقاً لهذه االسرتاتيجية فإنه يتم . ٣

استخدام كافة األساليب والوسائل يف إحداث التغي¢،فالتغي¢ 
يفرض عىل الجهات املعنية بالقوة، ويتم التغلب عىل كافة 
لكل من  والجزاءات  العقوبات  باستخدام  املقاومة  أشكال 

يخالف.
æكن  مثىل  واحدة  اسرتاتيجية  يوجد  ال  أنه  من  الرغم  وعىل 
استخدامها إلحداث التغي¢ بفعالية،  ألن طبيعة املوقف والظروف 
هي التي تحدد ذلك،  إالّ أن املزج ب� االسرتاتيجية العقالنية امليدانية 
واسرتاتيجية التثقيف والتوعية املوجهة قد يكون هو األمثل،  وهذا 
ظروف  فهناك  القرسية  القوة  اسرتاتيجية  استخدام  عدم  يعني  ال 

تستدعي استخدام القوة للتغلب عىل مقاومة التغي¢.

مقاومة التغي�:
بالدرجة  له  االمتثال  عدم  أو  التغي¢  عن  األفراد  امتناع  هي 
املناسبة والركون إىل املحافظة عىل الوضع القائم،  ويف هذا السياق 
يقول بعض املختص� أن املقاومة قد تأخذ شكالً آخر بأن يقوم األفراد 
باجراءات مناقضة لعمليات التغي¢،وهذه املقاومة قد ال تكون سلبيًة 
يف أغلب األحوال بل إيجابية وتتمثل ايجابية املقاومة عندما يكون 
تكون  عندما  تتم  فإنها  املقاومة  سلبية  أما  سلبياً،   املقرتح  التغي¢ 
نتائج التغي¢ إيجابية ومردودها عىل املوظف واملنظمة كب¢اً مقارنة 

مع تكاليفها.



تدفع إدارة املنظمة إىل تحليل أدق للنتائج املحتملة للتغي¢.

تكشف مقاومة التغي¢ النقاب عن نقاط الضغط يف عملية . ٤
معالجة املشكالت واتخاذ القرارات يف املنظمة.

اسرتاتيجيات املنظ�ت يف التعامل مع مقاومة التغي�:
عىل . ١ العامل�  تساعد  االسرتاتيجية  هذه  واالتصال:  التعليم 

إيجابياتها  منطقه.ومن  والوقوف عىل  للتغي¢  الحاجة  رؤية 

يف  سيساهمون  املعلومات،  بهذه  العامل�  إقتناع  عند  أنه 

عملية التغي¢، بين� يعاب عليها أنها تستغرق وقتاً طويالً.

املشاركة واإلندماج: أكدت الدراسات أن املشاركة يف برامج . ٢

ومن  واإللتزام.  الطاعة  إىل  تؤدي  األفراد  قبل  من  التغي¢ 

أما  التغي¢،  بتطبيق  سيلتزمون  املشارك�  أن  إيجابياتها 

سلبياتها فهي أنها تستغرق وقتاً طويالً.

مهارات . ٣ عىل  العامل�  تدريب  عىل  :تقوم  والدعم  التسهيل 

جديدة،  وتقديم الدعم الالزم لهم وإعطائهم فرتة راحة بعد 

التغي¢ .ومن إيجابياتها أنه اليوجد طريقة أخرى أفضل منها، 

أما سلبياتها فهي تتطلب وقتاً طويالً،  باإلضافة إىل تكلفتها 

العالية. 

التفاوض واإلتفاق: تستخدم عند وجود جهة تترضر بشكل . ٤

كب¢ وواضح من عملية التغي¢، وبنفس الوقت تقاوم التغي¢.

لتجنب  نسبياً  سهلة  طريقة  أنها  يف  تتمثل  وإيجابياتها 

املقاومة، أما سلبياتها فهي احت�ل تكلفتها العالية .

املختار . ٥ العضو  يوضع  األعضاء: و^وجبها  واختيار  اإلستغالل 

من قبل العامل� يف موقع هام يف عملية تصميم التغي¢.وأهم 

إيجابياتها أنها رسيعة نوعاً ما وغ¢ مكلفة،  أما سلبياتها فإنها 

قد تؤدي إىل حدوث مشاكل يف املستقبل متعلقة باالستغالل.

يجرب . ٦ الطريقة  و^وجب هذه  الظاهر:  وغ¢  الظاهر  اإلكراه 

العاملون عىل قبول هذا التغي¢ فيُهددون رساً أو علناً.وأهم 

أي  عىل  التغلب  عىل  املقدرة  ولها  رسيعة  أنها  إيجابياتها 

الطريقة  الوقت ال تخلو هذه  املقاومة، ويف نفس  نوع من 

العامل� من  استياء  استمرار  السلبيات وأهمها خطورة  من 

منشئي التغي¢.

أسباب مقاومة التغي�:    
اإلرتياح لل�لوف و الخوف من املجهول :æيل الناس عادًة . ١

إىل حب املحافظة عىل األمور املألوفة. 

العادات :تدّل نظريات التعلم عىل أن الفرد يكّون عادات . ٢

استجابته  وكيفية  ترصّفه  طريقة  تحّدد  سلوك  وأëــاط 

للمواقف.

سوء اإلدراك : إن عدم القدرة عىل إدراك نواحي القوة و . ٣

الضعف تشّكل عائق كب¢ يف وجه التغي¢. 

املصالح املكتسبة : ترتبط مصالح الفرد أحياناً ارتباطاً وثيقاً . ٤

بالوضع القائم م� يجعله يقاوم أي تغي¢ أو تعديل عليه. 

عندما . ٥ أحياناً  التغي¢  مقاومة  تنشأ  الخارجية:  االنت�ءات 

أو  للفرد  صديقة  لج�عة  مهددة  التغي¢  عملية  تكون 

املنظمة .

مزايا مقاومة التغي�:
رغم أنه ينظر إىل مقاومة التغي¢ والتطوير عىل أنها سلبية، إّال أن لها 

نواحي إيجابية فتؤدي إىل ما ييل :

تؤدي مقاومة التغي¢ إىل إجبار إدارة املنظمة عىل توضيح . ١

أهداف التغي¢ ووسائله وآثاره بشكل أفضل.

تكشف مقاومة التغي¢ يف املنظمة عن عدم فاعلية عمليات . ٢

االتصال وعن عدم توافر النقل الجيد للمعلومات.

إن حالًة من مشاعر القلق التي يعاð منها األفراد العاملون . ٣



عوامل نجاح برامج التغي�:
توافر عوامل  ينبغي  ناجحة،   التغي¢  برامج  تكون  حتى  وأخ¢اً 

معينة تتيح للقا_� عىل برامج التغي¢ يف املنظ�ت فرص النجاح يف 

جهودهم،  وأهم هذه العوامل ماييل :

التغي¢ م� يضمن له . ١ القادة اإلداري� لجهود  دعم وتأييد 

االستمرارية وتحقيق النتائج .

توفر املناخ العام الذي يقبل التغي¢ وال يعارضه . . ٢

وجود خرباء أو وكالء تغي¢ من داخل املنظمة أو من خارجها . ٣

æتلكون مهارات فكرية و إنسانية وفنية ترتبط بالتغي¢.

إرشاك األفراد والج�عات الذين سيتأثرون بالتغي¢ يف رسم . ٤

أهدافه والتخطيط له وتنفيذه .

رشح وتوضيح دوافع و أسباب التغي¢ لألفراد العامل� .. ٥

عملية . ٦ عىل  سترتتب  التي  واملعنوية  املادية  الفوائد  بيان 

التغي¢ لألفراد العامل� .

تأث¢ . ٧ لها من  ملا  الرسمية  التنظي�ت غ¢  دور  إغفال  عدم 

عىل سلوك األفراد .

معرفة مصادر التغي¢ ومراكزه .. ٨

تشخيص عوامل مقاومة التغي¢ ومراكزه.. ٩

للتغي¢ . ١٠ تهيىء  التي  والفنية  واملادية  البرشية  املوارد  توفر 

وتساعد عىل تنفيذه . 

املراجع:
مراجع لغوية .• 

تطوير •  وزارة  التغي¢/  إلدارة  اإلرشادي  الدليل 

القطاع العام .

بحث للطالب : أحمد الزيود / االردن - طالب • 

."MBA" دراسات عليا يف

موقع وموسوعةموضوع.كوم• 

http://mawdoo٣.com.

 مدونة السعادة والنجاح يف الحياة.• 

موسوعة: تعلم معنا مهارات النجاح.• 

املنتدى العر{ إلدارة املوارد البرشية.• 

أقوال يف التغي� و إدارة التغي�

الشئ الوحيد الثابت يف الحياة هو التغي� املستمر. (ه�اقليطس)• 

الجميع يفكر يف تغي� العاù و لكن ال أحد يفكر يف تغي� نفسه. (ليو تولستوي)• 

كن أنت التغي� الذي تريد أن تراه يف العاù. (املهاâا غاندي)• 

  إبدأ التغي� من داخلك، ثم اجعله كدائرة تتسع مع الوقت لتشمل جميع من حولك.(طارق السويدان)• 

  الذي يريد تغي� كل شئ أو ال شئ لن يفعل شيئاً . (نانيس استور)• 

 أعظم التحوالت تأò من أصغر التغ�ات. تغي� بسيط يف سلوكك ðكن أن يغ� عاملك ويعيد تشكيل مستقبلك.  (أوبرا وينفري)• 

 احرص قبل أي خطوة تغي� يف حياتك أن يكون حجم الفجوة معقوالً بÕ وضعك الحايل والوضع الذي تريد تحقيقه .(طارق • 

السويدان)

  لن تصبح عامل تغي� إال اذا توقفت عن فعل األشياء التي ليس لها معنى.(فرانسيس بيكون)• 

تطوير.(آرثر •  يوجد  فال  استمرارية  توجد  ال   Õوح واالستمرارية،  التغي�  من  تركيبة  فالتطور  تطوراً،  ليس  فحسب  التغي�   

سيكالرك)

  هات البديل اذا أردت أن تغ� وضعاً خاطئاً. (محمد الغزايل)• 



البرتاء ء هي معلقة من معلقات الزمن الجميل وهي فضاءات من 

التاريخ املرسود واملرó بإحساس الفخر والكربياء، فهي ä تكن مكان 

سكن ومقام وجغرافيا فقط وفق املفهوم التقليدي،  بل هي ملحمة 

تاريخية حضارية يتجىل املكان فيها عبقرياً ونظم جميع العالئق وفق 

األحالم الدينية والسياسية واالجت�عية واالقتصادية وحتى العسكرية .

 

فالبرتاء ء ä تكن مدينة حدث أو جملة أحداث بدأت وانتهت ، 

بل هي قصة حضارة بكل تجلياتها من إزميل النحات فيها إىل أبجدية 

الحرف الذي تخلَّق يف رحمها ليعلن التاريخ والجغرافيا انتسابة لها ...

 

إنها املدينة الوردية والتي اكتسب لونها من أشعة الشمس الدافئة 

وتناجت مع ضوء القمر ونامت يف صخور  وادي القمر املسمى بوادي 

موىس ....فقد حفرها األنباط لتكون اآلن معلم تاريخي وأثري شاهداً 

عىل عظمة الحضارة النبطية ...

وال تزال البرتاء  ذات املوقع املنيع تقف خلف حاجز من الجبال 

ل عرب التاريخ والجغرافيا وعرب  املرتاصة تحتفظ بطابعها البدوي املتأصِّ

أحاسيس أهلها الطيب� الذين يكرمون ضيوفهم من السواح ويتنقلون 

إليها عىل ظهور الخيل والج�ل.

 

يف  بدورها  ُحفرت  والتي  الوردية  املدينة  أهل  بيوت  تشهد  ك� 

صخرها الوردي امللون عىل عراقة املوقع الذي تزيد من رونقة قنوات 

املاء والح�مات وصفوف الدرج املزخرفة واألسواق والبوابات الجميلة 

صلدة  جبال  ب�  حفرت  لكونها  املُحكم  ^دخلها  املدينة  وتتميز 

تقريباً  مرت  ألف  طولة  ويبلغ  بالسيق،  يعرف  ضيق  شق  مع  شاهقة 

وتظهر عىل جنباته بقايا غرف الحرس ومناطق املراقبة .إذاً هي مدينة 

الدنيا  عجائب  من  اآلن  وهي  الطبيعة  إعجاز  يف  واإلنبهار  اإلعجاب 

السبع.

مدينة البتراء

لتشكل  التجارة   طريق  عىل  البرتاء   تأسست 

مع املدن املجاورة  ثقافة وحضارة تلبي احتياجات 

لعالقات  وتؤسس  االجت�عي  والتقبل  االستقرار 

برغ�تية قوامها التفاعل املالحي والتجاري والتصالح 

األمني والسيايس أساساً ومنهجاً .

 

البرتاء ء سكنها األنباط وهم حسب الكÒة من 

الجزيرة  رشق  ش�ل  من  خرجوا  عرب   الدارس� 

وأقاموا  األردن  جنوب  منطقة  واستوطنوا  العربية 

فيها دولة مستقلة لهم .

املارين  تُلهم  ء  البرتاء  يف  املكان  جغرافية  إن 

عليها سحر التناغم مع الصخر والبرش ...وترتقي ^ن 

مّر عليها نحو أفاق العز واملجد التليد ... 

عبدالرحمن الرماضنة

‰jÈ ]Ü«qÊ<·^”π]<hÅ_
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مكونات الخريطة الجيولوجية
جيولوجية . ١ خريطة  أي  لعمل 

أن نحصل عىل  بد  ما ال  ملكان 
لنفس  طبوغرافية  خريطة 

املكان.
عىل . ٢ يساعد  ــذي  ال العنوان 

وتحديد  الخريطة  توظيف 
النطاق التضارييس الذي تنتمي 

إليه.
مختلف . ٣ فيه  وæثل  املفتاح، 

للطبقات  الجيولوجية  الظواهر 
فيه  ونجد  واألزمنة  الصخرية 
اإلصطالحية  ــوز  ــرم ال بعض 
يتم  التي  للطبقات  بإلضافة 
øثيلها بحروف وألوان. ويوجد 
الجيولوجية  الخريطة  يف 
واآلخر  عاموي  األول  مفتاح� 

أفقي.
مخترص . ٤ جيولوجي  وصــف 

باللغت�  الخريطة  ملنطقة 
العربية واإلنجليزية.

يتم . ٥ حيث  ــرســم  ال مقياس 
الجيولوجية  الخرائط  رســم 
الهاشمية عىل  األردنية  للملكة 
مقياس  و   ٥٠٫٠٠٠/١ مقياس 

.١٠٫٠٠٠٠/١

ðخولة مسودة / املركز الجغرايف املل} األرد

تعريف الخريطة الجيولوجية
للمنطقة  املكونة  الصخور  أنواع  تب�  ك�  معينة  ملنطقة  األرض  الصخور عىل سطح  توزيع  توضح  التي  الخريطة  هي 
التي øثلها وكذلك تدل عىل عالقات الصخور ببعضها البعض وتراكيبها البنائية. وكل ذلك يتم إيضاحه عىل الخارطة بالرموز 

واأللوان.
ك� توضح الخارطة الجيولوجية أنواع عديدة من الصخور وقد تحتوي الخارطة عىل الصخور الرسوبية فقط وقد تحتوي 

عىل الثالثة أنواع من الصخور (رسوبية ، نارية ، متحولة). 

خريطة باير الطبوغرافية ١٠٠,٠٠٠/١



خريطة باير الجيولوجية  (امليدانية) ١٠٠,٠٠٠/١

خريطة باير الجيولوجية النهائية ١٠٠,٠٠٠/١

آلية عمل الخرائط الجيولوجية 
١-الخريطة الطبوغرافية:

ــم تــجــهــيــز املــعــلــومــات  ــت ي
الجيولوجية  للخريطة  الطبوغرافية 
يعتمد  التي  القاعدة  تعترب  والتي 
الجيولوجية.   املعلومات  لبناء  عليها 
الكنتور  خــطــوط  عــىل  وتحتوي 
واملناطق  والــشــوارع  وأرقــامــهــا 
بإلضافة  اإلرتفاع  ونقاط  السكنية 
بطريقة  (وتكتب  املناطق  ألس�ء 

الرومنة).
 ðاألرد الرتبيع  ــم  رس ويــتــم 
للخريطة  رئييس  كرتبيع   (JTM)
الفلسطيني  والرتبيع  الطبوغرافية، 

(Pal) كرتبيع ثانوي.
 

٢-املعلومات الجيولوجية:
قبل  من  عليها  الحصول  ويتم 
وتكون  الطبيعية  املصادر  هيئة 
وألــوان  ورمــوز  خطوط  شكل  عىل 
تصنف الصخور املوجودة يف منطقة 
الخرائط  إعداد  يتم  الدراسة. حيث 
من  مجموعة  بواسطة  الجيولوجية 
يقومون  الذين  الفني�  و  الباحث� 
ووصف  واملسح  الحقلية  باألع�ل 
عىل  املنكشفة  واملـــواد  الصخور 
السطح وقياس س�كتها. ويتم تعزيز 
إختبار  طريق  عن  الحقيل  العمل 
نقل  ثم  ومن  املعامل،  يف  العينات 
الصخور  بتلك  الخاصة  املعلومات 
(الخريطة  ــاس  أس خــرائــط   عــىل 

الطبوغرافية).

 ٣-البدأ بالعمل:
 óــســح ضــو ــمــل م ــد ع ــع  ب
تبدأ  امليدانية  الجيولوجية  للخريطة 
واملناطق  للخطوط  الرتقيم  عملية 
والفهارس، ثم عملية تلوين املناطق 
املتفق  األلوان  حسب  الجيولوجية 
الطبيعية،  املصادر  هيئة  مع  عليها 
لكافة  املونتاج  بعميلة  نقوم  وأخ¢اً 
واملصطلحات  والــرمــوز  الكتابات 
باإلضافة  الخريطة  عىل  املوجودة 
املخترص.وبعد  الجيولوجي  للوصف 
تدقيق الخريطة وتصليح املالحظات 
نقوم بعملية تحويل امللف للطباعة 

النهائية الثقيلة.



اتفاقية �عاون أ�ادي�� و�ح�� ب�ن املركز اإلقلي�� لتدر�س 
علوم وتكنولوجيا الفضاء وا��امعة اللبنانية الدولية

املساحة  العسكر�ة الُعمانية واملركز ا��غرا�� ي�بادالل 
الهدايا التذ�ار�ة

أعضاء املركز اإلقلي�� لتدر�س علوم وتكنولوجيا الفضاء �� ز�ارة للمب�� الدائم للمركز اإلقلي��

املركز واملساحة العسكر�ة القطر�ة ي�بادالن الهدايا التذ�ار�ة

�
�אªא� א���כ« א����א�� �� ¬

وز�ر ال��بية والتعليم الدكتور عمر الرزاز يفتتح فعاليات املؤتمر 
األول  إلدارة املعلومات ا��يوم�انية



خ��اء ومختص�ن من  دول عر�ية وأجن�ية �ستعرضون آخر التطورات �� علوم الفضاء والفلك  �� املؤتمر العر�ي الثا�ي عشر لعلوم 
الفضاء والفلك واملؤتمر الفل�ي اإلسالمي السا�ع

بمشاركة ١٥ دولة عر�ية وإسالمية ورشة علمية حول تقنيات األقمار الصناعية املكعبة باملركز

خ��اء ومختص�ن من ٢٠ دولة عر�ية وأجن�ية �ستعرضون آخر التطورات �� املعلومات ا��غرافية �� املؤتمر الدو�� األول إدارة 
املعلومات ا��يوم�انية ب�نظيم من املركز



مذكرة تفاهم ب�ن املركز  وشركة التصو�ر ا��وي السعودية

مدير املساحة العسكر�ة الكو��ية يبحث �عز�ز التعاون املش��ك مع املركز 
ا��غرا��

مدير عام املركز يكرم  عدد من املتدر��ن من دولة االمارات الشقيقة

امل��ق العسكري اليابا�ي لدى األردن يزور املركز

ورشة علمية عن األقمار الصناعية املكعبة



تحت رعاية سماحة مف�� عام اململكة ندوة علمية الفلك والشرع �� استقبال هالل رمضان باملركز ا��غرا�� املل�ي األرد�ي

املركز  �ستقبل مجموعة من طلبة �لية الهندسة �� جامعة عمان العر�ية

العالم الفل�ي الفلسطي�� الدكتور سليمان بركة يحاضر باملركز



املركز  �عقد دورة �� نظم املعلومات ا��غرافية ملوظفي وزارة الزراعة

احدى املدارس ا��اصة �� ز�ارة علمية للمركز

اختتام دورة نظم املعلومات ا��غرافية لعدد من موظفي وزارة الزراعة باملركز

جامعة البلقاء التطبيقية تبحث التعاون التدر��� �� 

مجاالت العلوم املساحية مع املركز



وفد أرم�� يمثل مرصد بور�ان للف��ياء الفلكية يبحث التعاون مع املركز ا��غرا��

امل��ق العسكري ال�شي�� يزور املركز

درع تذ�اري ي�سلمه وز�ر ال��بية والتعليم الدكتور عمر الرزاز من الدكتور املهندس عو�ي محمد ا��صاونة مدير عام املركز ا��غرا�� 
�� املؤتمر الدو�� األول إلدارة املعلومات ا��يوم�انية



امل��ق العسكري الصي�� يبحث افاق التعاون ا��رائطي واملسا�� ب�ن املركز ا��غرا�� ومختلف املؤسسات الص�نية ذات العالقة

وفد من جامعة ب�نغهامتون األمر�كية لبحث التعاون املستقب�� مع املركز  �� ا��االت العلمية والبحثية

الهيئة الوطنية للمساحة العمانية تبحث التعاون التدر��� والعل�� �� مجال العلوم املساحية مع املركز




