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كلمة العدد
صدور  على  مضى  قد  يكون  العدد،  هذا  صدور  مع 

فقد  أربعون  عامًا،  المقياس  مجلة  من  األول  العدد 

مجلة  تهدف  حيث   ،1982 عام  المقياس  أعداد  أول  صدر 

المساحية  العلوم  نشر  مفاهيم  في  العلمية  المقياس 

االستشعار  وتطبيقات  الجغرافية  المعلومات  وأنظمة 

عن بعد وكيفية  إنتاج الخرائط وما يتعلق بالتصوير الجوي 

ودراسات  تتعلق  موضوعات  إلى  باإلضافة  والفضائي، 

والمائية  والزراعية،  البيئية  المجاالت  من  وغيرها  األراضي  واستخدامات  الطبيعية  بالموارد 

فهي تعتبر منبرُا علميًا وبحثيًا للباحثين والمختصين وطالب الجامعات في  تخصصات هندسة 

بالتطور  األيام  أخذت  مرور  ومع  قليلة  صفحاتها  كانت  والجيولوجيا،  والجغرافيا  المساحة 

والتقدم على أيدي مميزة من العاملين بالمركز الجغرافي الملكي األردني من  ذوي الخبرات 

الفنية الطويلة وأكاديميين وأساتذة من الجامعات المرموقة، إذ زاد عدد  صفحاتها، وتنوعت 

مواضيعها، كما تميزت مجلة المقياس بتصميمها وألوانها، وجودة ورقها،  وإخراجها . 

القارئ  إثراء  في  الماضية  العقود  األربعة  مدى  وعلى  المقياس  مجلة  أسهمت  لقد 

العربي في كل  مكان، من خالل صفحاتها المتخصصة ذات المرجعية العلمية التي يمكن 

التي  المجاالت  في  وتوظيفها  اإلبداعية  والدراسات  العلمية  في  البحوث  منها  االستفادة 

العدد المطبوع ورقيًا  الجمع بين  الجغرافي  المركز  التنمية  وأهدافها، ويحرص  تخدم خطط 

والنسخة اإللكترونية  بحيث يضمن وصولها إلى شريحة كبيرة من القراء في الوطن العربي . 

كما ويتزامن إصدار هذا العدد من هذه المجلة؛ مع اختيار مدينة مأدبا عاصمًة للسياحة 

المنظمة  أعدتها  التي  المرجعية  السياحية  الشروط  كافة  الستيفائها   ،2022 العربية  لسنة 
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مدير عام املركز الجغرافي امللكي األردني 
العميد م. معمر كامل حدادين

ة  مات طبيعيَّ العربية  للسياحة، تأكيًدا على مكانتها بين المدن العربية، وما تمتاز به من مقوِّ

ة  وحضارية، فهي غنية بالتراث والعراقة والمعالم األثرية والدينية وتشتهر بالمعالم  وتاريخيَّ

التاريخية،  باإلضافة إلى المعالم الطبيعية الخالبة من وديان مميزة وإطالالت جبلية فريدة 

من نوعها . 

وبهذه المناسبة خصصت مجلة المقياس في هذا العدد، صفحات تتضمن تاريخ مدينة 

مأدبا  وأبرز المعالم السياحية واألثرية واألماكن الدينية الموجودة في هذه المدينة .      

والبحثية  العلمية  المواضيع  من  بالعديد  حافاًل  جاء  فإنه  العدد؛  هذا  إلى  وبالعودة 

الجغرافية واالستشعار  بالمجاالت المساحية والمعلومات  الهامة  ذات االختصاص  والتقنية 

على  لكم  نعرضها  الجغرافي  للمركز  المتنوعة  والفعاليات  عن  األنشطة  فضاًل  ُبعد،  عن 

شكل صور. 

آملين أن تنال رضاكم وإعجابكم، وأن ترفدونا بما لديكم من مقاالت ودراسات ومواد 

والفلكية  الجيومكانية  والمعلومات  والخرائطية  المساحية  العلوم  في  علمية  متخصصة 

والتخصصات  الهندسية، إضافة إلى ما ترونه مناسبًا للنشر في المجلة. 

واهلل ولي التوفيق،،   
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املقدمة 

آلية حتويل عّمان إىل مدينة ذكية

العميد المهندس معمر كامل حدادين

ي المدن والمناطق 
ي عام 2022 إىل أن أك�ث من نصف سكان العالم يعيشون �ف

تش�ي بيانات البنك الدوىلي �ف
ي مدن 

ية، ويتوقع أن ترتفع هذه النسبة إىل نحو 70% بحلول عام 2050، وستكون أغلب هذه الزيادة �ف الح�ف
ي آسيا وأفريقيا، وستك�ب هذه المدن من حيث المساحة والسكان، وذلك يتطلب منها  إعادة تأهيل نفسها 

قار�ت
لتستقبل األعداد الهائلة من الب�ش الذين سيعيشون فيها بالمستقبل.

ى لبناء مدن  البلديات وأمانة عمان الك�ب ي 
تسىع الحكومات األردنية المتعاقبة ومجالس اإلدارة المحلية �ف

اال  يتحقق  اإلستدامة، وهذا ال  المدن شاملة وصحية وقادرة عىل  تكون هذة  تأدية وظائفها، بحيث  قادرة عىل 
من خالل التنسيق الواسع لسياسات وخيارات االستثمار، والتحرك ح�ت تشكل مستقبل تنميتها، وإتاحة الفرص 
ي العقود 

ي عدد السكان �ف
ي البنية التحتية والخدمات، وزيادة �ف

ًا �ف للجميع، خاصة أن مدينة عّمان شهدت تطورًا كب�ي
ة مما عزز من الحاجة للتوجه نحو التحول اىل مفهوم المدن الذكية. األخ�ي

وبناء  الذكية،  المدن  منظومة  الحديثة ضمن  باألساليب  للعمل  االستعداد  المؤسسات  من  العديد  بدأت 
ي 

قواعد البينات المركزية، وربطها مع المؤسسات األخرى ضمن شبكة حكومية مركزية، حيث قام المركز الجغرا�ف
ي بتأسيس قاعدة البيانات الجيومكانية للبنية التحتية وربط المؤسسات ذات العالقة بها من خالل 

الملكي األرد�ف
البوابة الجيومكانية ، بهدف إدارة البيانات المتعلقة بالبنية التحتية والخدمات كمقدمة لتحويل المدن األردنية إىل 

مدن ذكية.

ي قاعدة البيانات الحكومية برزت الحاجة لإلعتماد عىل الذكاء اإلصطناعي 
ايد المتوقع �ف ف ونتيجة للنمو الم�ت

الذكية  المدن  لخدمة  ها  وتسخ�ي البيانات  من  الضخمة  الكمية  هذه  مع  للتعامل  اآللة  وعلم  البيانات  ومعالجة 
نت االشياء بهدف مواجهة تحديات العولمة. ي كافة المجاالت وذلك ع�ب تطبيق ان�ت

وسكانها �ف
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مدينة عّمن

األردنية  المملكة  عاصمة  هي  عّمان  مدينة  تعد 
مدن  أك�ب  فهي  العاصمة،  محافظة  ومركز  الهاشمية 
لعدد  بالنسبة  العربية  المدن  أك�ب  المملكة وواحدة من 
حواىلي   2022 عام  ي 

�ف سكانها  عدد  بلغ  إذ  السكان، 
ف نسمة، مما يجعلها أيًضا واحدة من  4,642,000 مالي�ي

ي العالم.
أرسع المدن نموًا بالسكان �ف

عت�ب عّمان المركز التجاري واإلداري لألردن وقلبه 
ُ
ت

نقطة  عّمان  أصبحت  حيث   ، والتعليمي االقتصادي 
موقعها  نتيجة  العربية  الجاليات  من  للكث�ي  استقطاب 
الكث�ي  تجذب  انها  كما  المعارصة،  وعمارتها  ف  المتم�ي
الشمالية  وأمريكا  الغربية  أوروبا  من  سنوًيا  السياح  من 
بها  تك�ث  حيث  العربية،  الدول  ومن  اليا  وأس�ت واليابان 
المعالم السياحية والعالجية الطبية. ان إفرازات موقعها 
ق  وال�ش الشام  بالد  وسط  ي 

�ف وتحديدًا  ي  اتي�ب االس�ت
ي  الوط�ف اقتصادها  عىل  للسيطرة  أخضعها  األوسط، 

وحّرك ما يعادل 90% من استثمارتها الوطنية.

البيانات الضخمة

للبيانات  الكمي  باالنفجار  الراهنة  الحقبة  ف  تتم�ي  
مختلفة  مصادر  من  البيانات  ي 

تأ�ت حيث  الرقمية، 
القدرات  تتجاوز  بحيث  الحجم،  وضخمة  ومتنوعة 
البيانات  قواعد  إلدارة  التقليدية  والحاسبات  ية  الب�ش

واستنباط المعلومات منها أو تحليلها.

ي الوقت المناسب 
وتتفرد هذه البيانات بتوافرها �ف

الحديثة  ات  المتغ�ي وتنوع  واسع،  نطاق  وعىل  المحدد 
وسعة اإلطالع، وإجراء البحث والتدقيق بمنهجية أرسع 
وأدق، وبروز الحاجة اىل تفس�ي المصطلحات والمفاهيم 
توفر  يستدعي  ذلك  فإن  الفشل،  لتجنب  المستخدمة 
للبيانات  إدارة  توف�ي  عن  فضاًل  البيانات  وجودة  إدارة 
اآللية  الحاسبات  نظم  وتطويــــع  جودتها  ومراقبة 

وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مع عدم 
إغفال تفعيل األساليب الرقابية.

)Artificial Intelligence(  الذكاء اإلصطناعي

ي  ال�ت الطريقة  الذكاء اإلصطناعي إىل  يش�ي مفهوم 
ي، وهو جزء  يتم من خاللها محاكاة قدرات الذكاء الب�ش
تصميم  عملية  مع  يتعامل  الذي  الحاسوب  علم  من 
الخصائص  من  مجموعة  تظهر  ي  ال�ت الذكية  األنظمة 
ي يتم ربطها بالذكاء المتعلق بالعديد من السلوكيات  ال�ت
بالعقول  مرتبطة  معرفية  وظائف  تؤدي  ي  ال�ت ية،  الب�ش
 
ً
التعلم، والتفاعل، وحل المشكالت، علما ية مثل  الب�ش
ومستمر،  تطور رسيــــع  ي 

�ف اإلصطناعي  الذكاء  أنظمة  أن 
بدقة  وصفها  يمكن  الذكاء  ملكة  أن  أساس  عىل  وتُب�ف 

وبدرجة تمكن اآللة من محاكاتها.

إعداد  إىل  اإلصطناعي  الذكاء  توظيف  يحتاج 
اف  مسبق، وتخطيط واع، وتنفيذ دقيق، ومتابعة وإرسش
وتوف�ي  الفاعلة  واإلدارات  الكفاءات  ووجود   ، ف حثيث�ي
البيئة والبنية التحتية المناسبة لضمان تحقيق األهداف 
اىل  والوصول  الخدمات،  من  مستوى  أفضل  وتقديم 

أفضل المخرجات.
تحتاج المدن الذكية إىل توظيف الذكاء اإلصطناعي 
ي تجمعها من كافة المصادر  لتحليل البيانات الضخمة ال�ت
وأنظمة  ات  والكام�ي االستشعار  أجهزة  مثل  الداخلية 
الخارجية  والمصادر  المدينة،  داخل  والحياة  النقل 
يعات والربط مع الشبكات  مثل الحكومة الذكية والت�ش
الكلية  اإلدارة  عملية  تخدم  نماذج  وإيجاد  العالمية، 
للمدينة وتطويرها وتعكس احتياجات سكانها ورغباتهم 

ووسائل اسعادهم.

معايري املدن الذكية

التحول  عملية  إطار  ي 
�ف الذكية  المدينة  تعرف 

ي، حيث يقصد بمفهوم المدينة الذكية هو تكامل  الح�ف
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التكنولوجيا ونظم المعلومات واالتصاالت مع عمليات 
وانظمة المدينة التقليدية بهدف تطوير إدارة العمليات 
والمؤسسات  الهيئات  بمشاركة جميع  المختلفة وذلك 
تحويل  بهدف  والخاص  العام  ف  القطاع�ي ي 

�ف الحكومية 
والحكومة  النقل  قطاعات  تشمل  ي  ال�ت المدينة  عنارص 
 
ً
علما والبيئة  والطاقة  المياه  وإدارة  واالقتصاد  واألفراد 

اإلستجابة  ودقة  رسعة  عىل  القدرة  يع�ف  الذكاء  بأن 
وتحليلها  وتحديدها  والقضايا  والمشكالت  للمتطلبات 

. تكنولوجياً
إيجاد  إىل  ي  منه�ب بشكل  الذكية  المدينة  تسىع 
المتاحة  المدينة  أنظمة  مجال  ي 

�ف االبتكارات  وتشجيع 
مما  الحديثة،  والنظم  التكنولوجيا  توظيف  خالل  من 
اقتصادية  قيمة  إيجاد  ف  ب�ي العالقات  ف  إىل تحس�ي يؤدي 
واجتماعية من جهة  واستهالك الموارد من جهة أخرى، 
ويؤدي بالتاىلي إىل المساهمة بطريقة متناسقة لتحقيق 
الرؤية واألهداف الواضحة المدعومة باإلجماع السائد 
ي رأس 

ي المدينة، حيث يساهم االستثمار �ف
كاء �ف ف ال�ش ب�ي

لوسائل  األساسية  والبنية  واالجتماعي  ي  الب�ش المال 
وتكنولوجيا  كالنقل،  والحديثة  التقليدية  االتصال 
االقتصادية  التنمية  دعم  ي 

�ف واالتصاالت  المعلومات 
اإلدارة  مع  الحياة،  من  راقية  نوعية  وإيجاد  المستدامة 
الجماعي  العمل  خالل  من  الطبيعية،  للموارد  األمثل 

ام واإلدارة القائمة عىل المشاركة. ف واالل�ت
إن مفهوم المدينة الذكية يدل عىل تكامل المدينة 
ف  لتحس�ي  

ً
معا الطبيعية  والموراد  والب�ش  والصناعة 

ي المناطق الحضارية من خالل حلول متكاملة 
الحياة �ف

وخطط  تطبيقات  ابتكار  تشمل  بحيث  إستدامة،  أك�ث 
ف  وتأم�ي التشاركية  عىل  قائمة  منهجية  وإتباع  أفضل 
طاقات ذات كفاءة عالية ووسائل نقل أفضل، وتوظيف 
ينعكس  بحيث  ذكي  بشكل  واإلتصاالت  التكنولوجيا 
مواعيد  ودقة  المستهدفة كأنضباط  النواحي  عىل كافة 
وسائل النقل، والبحث عن أماكن المؤسسات والمرافق 
، فعىل سبيل  العامة والخاصة، وترسيخ النهج التشاركي

مجلس  إلجتماع  المبارسش  ي 
التلفزيو�ف البث  أن  المثال 

المدينة يولد الشعور لدى كافة السكان بأنهم مشاركون 
ذكية  تطبيقات  وإدخال  بها،  إطالع  وعىل  بالقرارات، 
مثل الداللة للعثور عىل أقرب مركز خدمات طبية عند 
لية  ف الشعور بالمرض، باالضافة اىل توف�ي الخدمات الم�ف

. التكنولوجية مثل الطاقة والمياه وال�ف الص�ي
ي يضم ثالث 

ان المدينة الذكية هي تجمع عمرا�ف
المكان  تقنية واجتماعية وبيئية، فهي   عنارص أساسية 
الناحية  من  والواقىعي  ي 

ا�ف االف�ت العالم  فيه  ي 
يلت�ت الذي 

اضية إذا زودت  التقنية ، وهي بمثابة مدينة رقمية واف�ت
بتقنيات المعلومات واالتصاالت، والشبكات الالسلكية، 

والذكاء اإلصطناعي وشبكات أجهزة االستشعار.

واالسرتاتيجيات  واألدوات  العملية  التطبيقات 
الالزمة لتحويل مدينة عمن اىل مدينة ذكية:

إليجاد  ي  منه�ب بشكل  الذكية  المدينة  تسىع 
بواسطة  المتاحة  األنظمة  مجال  ي 

�ف االبتكار  وتشجيع 
إيجاد  ف  ب�ي العالقات  تغي�ي  إىل  يؤدي  مما  التكنولوجيا، 
قيمة إقتصادية وإجتماعية من جهة واستهالك الموارد 
بطريقة  المساهمة  إىل  بالتاىلي  ويؤدي  أخرى،  جهة  من 
متناسقة لتحقيق الرؤية واألهداف الواضحة المدعومة 

ي المدينة.
ف �ف ف المساهم�ي باإلجماع السائد ب�ي

تعت�ب البوابة الجيومكانية نقطة البداية والقاعدة 
توفر  حيث  الذكية،  المدن  لتطبيقات  األساسية 
اإلحصائية  والبيانات  الخرائط،  الجيومكانية  البوابة 
مرافق  لمختلف  الموثوقة  والمعلومات  الجيومكانية، 
ومنشآت المجتمع، تستند المنصة عىل أحدث  تقنيات 
وتوفر   ، االصطناعي والذكاء  الجيومكانية  التكنولوجيا 
خدمات  واألفراد،  والخاصة  الحكومية  للقطاعات 
تفاعلية،  خرائط  خالل  من  إحصائية  وبيانات  تفاعلية 
ي توفر بيانات تفصيلية  كالخريطة التفاعلية الصحية ال�ت
عن المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات، وخريطة 
بيانات التعليم والمنشآت التعليمية، وخريطة المنشآت 
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الفندقية، وخريطة التجارة الخارجية.
بأنها  الجغرافية  المعلومات  نظم  مصادر  تمتاز 
غالًبا ما تكون عبارة عن خرائط وصور جوية، تم التقاطها 
بمرئيات فضائية، كما يمكن أن تكون البيانات الوصفية 
بيانات  وجداول  أسماء  شكل  عىل  الجغرافية  لألماكن 
وتقارير، وتخضع كل هذه األنواع من البيانات للتصحيح 
من   

ً
وإحصائيا مكانًيا  وتخزينها  وتوضيعها  والمعالجة 

ويتم  وتحليلها،  واستعادتها  الملحقة  امج  ال�ب خالل 
اإلخراج كشاشات  وحدات  بواسطة  النتائج  استعراض 
الحصول  األمر  يتطلب  األحيان  بعض  ي 

و�ف الحاسوب، 
عىل نسخ ورقية من هذه المعلومات كالخرائط والتقارير، 

ونية. أما الرسومات البيانية فتقدم ع�ب المواقع اإللك�ت
المركز  ي 

�ف الجيومكانية  البوابة  انشاء  تم 
المعلومات  تكنولوجيا  لمواكبة  ي 

االرد�ف الملكي  ي 
الجغرا�ف

والتكنولوجيا المكانية الحديثة ع�ب الويب ليكون ج�ًا 
ي 

الجغرا�ف المركز  مخزون  من  لالستفادة  مكانية  وبوابة 
ي المتكامل من البيانات المكانية والوصفية 

الملكي االرد�ف
والخرائط الطبوغرافية األساسية المرجعية حيث توفر 
اإلمكانيات الالزمة من برمجيات وخوادم مرخصة وقواعد 
بيانات مكانية خاصة تدعم إنشاء الخدمات ع�ب الويب 
الرقمية  الخرائط  عمل  وبالتاىلي   ،)Web Services(
ونية التفاعلية)Web Maps(، وعمل التطبيقات  اإللك�ت
 )Web Applications( التفاعلية للبيانات ع�ب الويب
ي  حسب االحتياجات المطلوبة ليتم توظيفها بشكل يل�ب
والمؤسسات  الوزارات  لرفد  والمتطلبات  االحتياجات 
ذلك  ي 

�ف والراغبة  العالقة  ذات  المعنية  والجهات 
حسب االتفاق، مع امكانية تقديم خدمات خاصة لكل 
هم  معاي�ي حسب  بياناتهم  عىل  الحصول  بعد  مؤسسة 
المتعلقة بدقة البيانات وجودتها إلدخال هذه البيانات 
ي منظومة 

ومعالجتها وادارتها ضمن بيئة تفاعلية آمنة �ف
الجهات  لهذه  يسمح  بشكل  المكانية،  البيانات  قواعد 
ف بياناتها واحداثياتها الدقيقة والوصف المرتبط  بتضم�ي
ونية متاحة لالستخدام ع�ب  بها عىل خرائط رقمية الك�ت

الويب وبوظائف وخصائص متعددة يسهل استخدامها 
 ، تفاعىلي بشكل  وعرضها  وتحليلها  معها  والتعامل 
ي اتخاذ القرارات والتخطيط 

وبالمحصلة فانها تساعد �ف
وذلك  العلمي  والبحث  الدراسات  واعداد  المستقبىلي 

لخدمة االهداف الوطنية.

أسس التحول للمدن الذكية:

بعدة مراحل،  الذكية  للمدن  االنتقال  تمر عملية 
نحو  الذكي  متطلبات كاالنتقال  عدة  منها  مرحلة  ولكل 
النقل  وسائل  تكون  وأن  للطاقة،  الكفؤ  االستهالك 
البنية  ف  تم�ي إىل  باإلضافة  وآمنة،  التكاليف  منخفضة 
التحتية بوسائل تقنية حديثة. لذا يعت�ب التحول للمدن 
التكامل  عىل  ويعتمد  ومعقد  األبعاد  متعدد  الذكية 
حيث  واإلدارة،  بالتنظيم  المتمثلة  للعوامل  الجماعي 
اإلدارية  التحديات  من  جملة  الذكية  المدن  تواجه 
وع،  الم�ش بحجم  المتمثلة  الحكومية  كالمبادرات 
اإلدارات  ف  ب�ي والتنسيق  التدريب،  امج  والتكنولوجيا ك�ب
والتفاعل مع المكونات المؤسسية والسياسية كالحواجز 
المعلومات  لتكنولوجيا  التحتية  والبنية  التنظيمية، 
نحو  الموجهة  المعلومات  أنظمة  مثل  واالتصاالت 
من  واسعة  يحة  رسش إلستهداف  باإلضافة  الخدمات 

.  وإطالعياً
ً
هم معرفيا ف المجتمع واألفراد لتحف�ي

أهم التحديات التي تواجه مدينة عمن لتصبح 

مدينة ذكية:
اىل  لتتحول  التحديات  من  الكث�ي  عّمان  تواجه 
مدن ذكية ألن البنية التحتية والمؤسسات تم إنشاؤها 
منذ زمن طويل وتحتاج إىل التطوير والتحديث لتواكب 
متطلبات المدن الذكية، باإلضافة إلتساع مساحة عمان 
ي عدد السكان نتيجة للهجرات 

والزيادة غ�ي الطبيعية �ف
المختلفة، وإختالف مستوى الخدمات بشكل عام، وقلة 
الحكومية  الخدمات  إستخدام  عىل  ف  المواطن�ي إقبال 

ونية. اإللك�ت
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الخالصة 

البيانات الضخمة والذكاء اإلصطناعي للمساعدة عىل أن تكون عّمان  ز أهمية االعتماد عىل تكنولوجيا  ت�ب

ي تقدمها المدن الذكية من سهولة  ال�ت العديدة  ات  ف ي مقدمة المدن الذكية عىل مستوى المنطقة،  نظرًا  للمم�ي
�ف

األفراد،  ف جودة حياة  النفقات، وتحس�ي ي 
�ف والتوف�ي  ية،  الب�ش الموارد  إدارة  ي 

�ف والكفاءة  الخدمات،  الحصول عىل 

التقنية والفنية، وتوحيد  التنفيذ واإلنشاء، والمشكالت  ي تؤخر عملية  ال�ت التحديات  بالرغم من وجود بعض من 

الذكية بحيث تظهر مدينة عمان بصورة زاهية  المدينة  التفاعل مع  القادر عىل  ي  الب�ش العن�  المعاي�ي وتأهيل 

تضاهي المدن العالمية وتواكب التطورات التقنية والرقمية الهائلة.

املراجع العربية

• خليفة، إيهاب )2018(. التحول نحو “المدن الذكية” في العالم.. الدوافع التنموية والتهديدات األمنية. مجلة 	
دراسات المستقبل. العدد2 ص 32-6.

• 	https://www.albankaldawli. .2022/6/30 موقع البنك الدولي )2022(. زيارة الساعة :3012 يوم
 1#org/ar/topic/urbandevelopment/overview

• العتلة، مجد عطية وخوالدة، حمزة علي والزبون، نضال محمد )2022(. المدن الذكية وإمكانيات تطبيقها 	
 Vol 30, No 2, االنسانية.  للدراسات  اإلسالمية  الجامعة  مجلة  استطالعية.  دراسة  األردن:  عمان،  مدينة  على 

203-2022, pp180
• غنيم، سلوى عبد الرحمن مجاهد )2019(. مفهوم المدينة الذكية كمحرك للتحول الحضري للمدن المصرية 	

نحو االستدامة: الفرص والتحديات. مجلة العلوم الهندسية، جامعة أسيوط العدد 5 المجلد 47 ص. 601 – 626.

املراجع األجنبية

	• Castelnovo, Walter; Misuraca, Gianluca; Savoldelli, Alberto )2016(. Smart Cities 
Governance. Social Science Computer Review, Vol. 34 Issue 6, p724-739.
	• Deakin, Mark; Al Waer, Husam )2011(. “From Intelligent to Smart Cities”. Journal 
of Intelligent Buildings International: From Intelligent Cities to Smart Cities. 3 )3(: 140–
152.
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نبذة:

ــى  ــت OceanX ع ــام 2020 هدف ــذ ع من
تعزيــز التغطيــة املكانيــة ملســحنا العلمــي 
املخطــط–1(  )انظــر  العقبــة  لخليــج 
ــه،  ــن نوع ــد م ــايئ فري ــم م ــاره جس بإعتب
ــة  ــة البيئي ــن األنظم ــد م ــتضيف العدي يس
ــة تغــر  ــة يف مواجه ــة ومرون ــر إنتاجي األك
املنــاخ مــن أي مــكان آخــر يف العــامل وأكــر 
امليــزات الجيولوجيــة إثــارة لالهتــام. فضال 
ــة الدراســات Oceanographic يف  عــن قل
أعــاق البحــار واستكشــاف الكثــر مــن 

ــة. املنطق

املقدمة

تهــدف البعثــة اإلستكشــافية إىل وضــع األســس العلميــة لتأســيس املركــز الــدويل ملحميــة العقبــة 
اإلقتصاديــة وكذلــك إتاحــة فــرص علميــة غــر مســبوقة لدعــم الشــباب والجهــات املعنيــة يف األردن 
مــن خــالل توفــر بيانــات قيــاس األعــاق و البيئــة البحريــة لدعــم الدراســات والبحــوث التطبيقــة 
التــي ترتجــم الفهــم املحســن إىل سياســات وإجــراءات مناســبة لتطويــر اإلدارة الســاحلية املتكاملــة 

بصــورة تتوافــق مــع أهــداف التنميــة املســتدامة.

ــرات  ــج خ ــاخ ودم ــر املن ــال تغ ــن يف مج ــن الباحث ــة م ــم مجموع ــود يف دع ــذه الجه ــاعد ه تس
املؤسســات يف املجتمــع األكادميــي املحــي و االقليمــي والــدويل لتقديــم أنشــطة التدريــب العمــي 

ــة بصــورة تحســن مــن قــدرة املجتمعــات . والزمــاالت عــى املســتويات الدولي

املخطط – 1

مسح قاع البحر ورسم خرائط األعماق لمنطقة العقبة 
OceanXplorer االقتصادية بإمكانيات سفينة

م.معاذ العتوم
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األهداف

الفني  الدعم  تقديم  اإلستكشافية  البعثة  من  الهدف 
العقبة  ملحمية  الدويل  املركز  تأسيس  يف  للمساهمة  والبحثي 

االقتصادية وتتمثل كالتايل :

• مسح قاع البحر الخاص منطقة العقبة اإلقتصادية األردنية	

• بدقة 	 األعامق  خرائط  ورسم  املمسوحة  الييانات  معالجة 
عالية

• توفري بيانات ومعلومات نوعية جديدة فيام يخص التخطيط 	
يف تصميم وتنفيذ وتقييم املشاريع البيئية والبحرية 

• نقل الخربة ومشاركة املعرفة حول التكنلوجيا غري املسبوقة 	
Ocean Xplorer يف سفينة

  منهجية العمل

اىل  باالضافة  البيانات  ومعالجة  األعامق  مسح  عملية  كانت   ، عام  بشكل 
من  الشاميل  الطرف  يف  األردنية  االقتصادية  للمنطقة  الخرائط  رسم  أعامل 
أيام  خمسة  مدار  عىل   )2  - املخطط  )انظر  األحمر  البحر   ، العقبة  خليج 
عمل جامعي تفاعيل. بحيث تم تقسيم العمل إىل مجموعتني ليناسب طبيعة 

املنطقة وترسيع التنفيذ وهي كااليت :

املخطط – 2 :  الحدود البحرية

)Ocean X( املجموعة األوىل

 Ocean Xplorer استخدام مستشعرات متعددة خاصة بسفينة يتم 
يعمل  مستشعر  السفينة  متتلك  الساحل.  عن  البعيدة  األعامق  ملسح 
عىل مسح أعامق ترتاوح بني 200 – 1000 مرت و الذي تم استخدامه 
– 2000 مرت.  بني 1000  يرتواح  االخر  املستشعر  بينام  املسح  لعميلة 

)انظر الشكل – 1(

الشكل – 1

 )Metal Shark( املجوعة الثانية

يتم استخدام مستشعرات من نفس النوع خاصة Metal Shark ملسح 
أعامق  مسح  عىل  يعمل  مستشعر  القارب  ميتلك  الساحلية.  املناطق 
ترتاوح من 1 – 200 مرت والذي تم استخدامة لعملية املسح الساحيل. 

)انظر الشكل – 2(

الشكل – 2
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أسس العمل واملعالجة التقنية للمنهجية

ال Sonars املستخدم يف السفينة يختلف عن املستخدم يف القارب ( 	
االخر  تخلف عن  منهام  كل  يستقبلها  التي  ألولية  البيانات  لذلك 

وهي كااليت : 

 Vessel Sonars Data
Metal Shark Reson T50-S Bathymetry, seafloor 

backscatter

OceanX – R EM712, EM304, 
EK80, CHIRP 

3460, ADCP 75 
kHz, ADCP 300 

kHz

Bathymetry, seafloor 
backscatter, water 

column backscatter, 
sub-bottom profiler, 

ADCP
اعتمدت عدد النوبات )Beams( املطلوبة عىل الرسعة التقريبية ( 	

عن  فضال  والعمق  للتغطية  الالزمة  اإلجاملية  واملساحة  للسفينة 
عدد الجوالت. 

يصل التداخل بني الخطوط 50 - 100٪ )انظر املخطط – 3(ويتم ( 	
تقليل رسعة التعيني إىل 7 عقدة . ستعمل هذه اإلسرتاتيجية عىل 
 )backscatter(زيادة دقة الشبكة الناتجة وتحقيق تشتت خلفي

عايل الجودة.

املخطط – 3

متتلك السفينة جهاز منفصل )Remus 6000 AUV( لدية القدرة ( 	
عىل املسح ألعامق أكرث من 6000 مرت)انظر الشكل – 3(. يتميز 

بخصائص منها :
Camera, Side scan sonar, Multibeam sonar,
Sub-bottom profiler, CTD sensor, ADCP )Acoustic 
Doppler Current Profiler(, eDNA sampler.

الشكل – 3

)الجدول-1( & ( 	 انظر  لها  املخطط  للمنطقة  املسح  عملية  تغطية 
)املخطط – 4( 
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الجانب التقني لعملية املسح

يتم تجهيز السفينة أو القارب املخصص لعملية املسح وترتيب الفريق 
الفني املصاحب للمهمة وهي كااليت :

	 بنسبة املسح  عملية  استئناف  أو  البدء  نقطة  تحديد  يتم 
تداخل 50%. )انظر املخطط – 5(

املخطط – 5

	 قبل إنزاله يف املاء Sound Eco يكشف الغطاء عن جاهز ال
بعمق 40 سم يف حال استخدام القارب )انظر الشكل – 4(

الشكل - 4

	 املاء )Sound Velocity Profile )SVP يف  جهاز  إنزال 
ألعامق مختلفة بتسارع ثابت )انظر الشكل – 5(

الشكل – 5

	 قبل Water Profile لتعريف SVP استرياد امللف من جهاز
البدء بعملية املسح انظر  )املخطط – 6( & )املخطط – 7(

املخطط – 6
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املخطط – 7

	 عىل شاشة Diagram يظهر Sound Eco قبل تشغيل ال
األجهزة يحتوي خطني متوازيني بلون أصفر يستخدمان لحرص 

أو تجاهل ال Noise أثناء عملية املسح 

	 17 إطالق املوجات( مبعدل( Sound Eco بعد تشغيل ال
 Sea يظهر خط أخرض ميثل ال  Knots6 وبرسعة beam/s 
 .140° OceanX  & 120° Metal Shark بزاوية تصوير floor

)انظر الشكل – 6(

الشكل - 6

	 يف رسم الخرائط بلون Noise أثناء عملية املسح يظهر ال
أحمر وهذا يدل عىل فقد بيانات ألسباب متعدده منها )منحدر 
شديد يحتاج للتصوير بزاويتني/ عمق أكرث من 200 م بالنسبة 
البحرية(.  الكائنات  املوجات/ رسب من  ارتداد  للقارب/ عدم 

)انظر الشكل – 7(

الشكل - 7

	 بإعادة املذكورة  لالسباب  املفقودة  البيانات  تعويض  يتم 
املسح مرة اخرى ولهذا قد تصل نسبة التداخل يف خليج العقبة 

اىل 100% فضال عن صغر املساجة ودقة املسح

	 Metal لل   )Raw Data( األولية  للبيانات  الصيغة  امتداد 
KMALL نوع واحد OceanX  أما SVK / .DP نوعني Shark

	 خاصة برمجيات  باستخدام  األولية  البيانات  معالجة  يتم 
)Stand-alone( للسفينة        Qimera & Quris ثم اخراجها 

بصيغة Geo tiff حتى يتمكن من تحليل البيانات.

	 نظام األمان يف التصوير واإلبحار وغريه عبارة عن وجود اثنني
)Double Safety( من كل نوع جهاز أو محرك ....ألخ 

 الجانب التقني لعملية املعالجة
تتم عملية املعالجة داخل Ocean X يف قسم Mission Control باستخدام 

برمجيات خاصة  )Stand-alone( للسفينة وبطريقة هرمية كااليت :

Stand-( خاصة  برمجيات  باستخدام  األولية  البيانات  معالجة  يتم   
  Geo ثم اخراجها بصيغة Qimera & Quris          للسفينة )alone

tiffحتى يتمكن من تحليل البيانات باستخدام برمجيات اخرى.

• التأكد من قيم Sound Velocity الفعلية أملدخلة يف عملية املسح	

• 	    developing geo-data bathymetric surface تنفيذ عملية

• 	 developing geo-data البيانات بعد عملية )Cleaning Noise( تنظيف

• تنفبذ عملية All Cleaning Data بعد إجراء معالحات متعددة	

• 	 Geo tiff انتاج خرائط األعامق بصيغة

تشمل املعالجات املتعددة حجم ونوعية البيانات وهي كااليت :

	 للامء motion artifice معالجة

	)Rall/Peach/ Heave(معالجة املعلامت الرئيسية يف البيانات األولية

	Transmitted & Backscattered للموجات Beams تحليل عدد وحجم

	 املتأثرة  )Water Profile/Sound Velocity( البيانات  معالجة 
بالعوامل الفيزيائية للامء )التلوث بأنواعه/ درجة الحرارة/ امللوحة(

	 معالجة البيانات يف مناطق التداخل خاصة عند وجود منحدرات أو
صخور يف قاع البحر

التوصيات
	 لعمل دراسة Geo tiff استخدام خرائط األعامق عالية الدقة بصيغة

حول توليد Hydropower من التيارات الصاعدة والهابطة.

	 بجميع صور النظام البحري Machine Learning تزويد مكتبات
الخاص بقسم Media Ocean X )علام بأنه متت التوصية بذلك من 

قبل فريق املركز الجغرايف املليك األردين لكابنت السفينة(

	محاكاة غمر املوج عىل طول الشواطئ باستخدام خرائط أعامق البحر

	 رسم خرائط تصنف أماكن التلوث البيئي واإلنبعاثات يف خليج العقبة

	رسم خرائط التنوع الحيوي للنظام البحري يف خليج العقبة
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م.حى العليدي & م.إنتصار الحيحي

ونظم  بعد،  عن  االستشعار  تقنيات  استخدام  يعد 

املعلومات الجغرافية من الوسائل الحديثة الفعالة لدراسة املوارد 

و  خصائصها،  عى  والتعرف  األريض،  الغطاء  خاصة  الطبيعية   ّ

أماكن تواجدها، ثم مراقبتها ووضع الخطط الستغاللها، من خالل 

إدخال، وتخزين، وتحليل البيانات، واملعلومات و انتاج الخرائط 

االلية، واستخالص النتائج واملؤرشات التي تُفيد بالتنبؤ املستقبي 

وتغر االنواع املختلفة للغطاء االريض واستعاالت االرايض .

حوض  منطقة  يف  األريض  الغطاء  الدراسة  هذه  تتناول 

الرموك داخل اململكة من خالل تحليل املرئيات الفضائية واملسح 

خرائط  إلنتاج  جغرافية  معلومات  قاعدة  إعداد  بهدف  امليداين 

الغطاء االرضي لمنطقة حوض اليرموك في األردن
باستخدام تقنيات االستشعارعن بعد

ونظم المعلومات الجغرافية

التسلسي  املنهج  االعتاد عى  للغطاء األريض, حيث تم  رقمية 

قواعد  إعداد  يف  املتبعة  واملنهجية  األريض  الغطاء  تصنيف  يف 

املعلومات الجغرافية,باستخدام صور من االقار الصناعية التالية 

.)Sentinel-2 , ALOS, Landsat TM(

األريض  الغطاء  أمناط  لتصنيف  اسس  اختيار  تم  حيث 

يف  املتبع  النظام  مثل   ، العاملية  التصنيفات  أنظمة  عن  مطورة 

منظمة االغذية العاملية )FAO( خالل عدة سنوات مختلفة بفارق 

زمني  بينهم عرش سنوات عى النحو التايل)1997,2007,2017( 

, ويضم حوض الرموك داخل اململكة مناطق من عدة محافظات 

متجاورة )اربد ,املفرق,عجلون ,جرش(.

تكمن اهمية دراسة الغطاء األريض ملنطقة محددة يف تطوير هذه املنطقة واالستفادة من جميع 
مكوناتها يف العديد من املجاالت منها الصناعية والزراعية وايضا االقتصادية والعمل عىل تنمية وحمية 
الحديثة وهي االستشعار  العلمية  الوسائل  املنطقة املدروسة وذلك من خالل استعمل  تاهيل  واعادة 
االريض.  الغطاء  يف  الحاصلة  التغريات  كشف  يف  تساعد  التي  الجغرافية  املعلومات  ونظم   ، بعد  عن 
للزيادة الكبرية للسكان ، والتوسع العمراين ، فإن مسح املوارد - وخاصة املوارد املتجددة منها-  ونظراً 
وتوزيعها وتحديد مساحتها أصبحت رضورة ال غنى عنها لتأمني املوازنة وسد الحاجة. لقد كان للتقنيات 
الحديثة الدور الرئيس يف معرفة ومراقبة التغريات الحاصلة للغطاء األريض اذ ان املرئيات الفضائية هي 
من  األريض  الغطاء  دراسة  وتعترب  األريض  للغطاء  الحاصلة  التغريات  ومراقبة  رصد  يف  الرئيس  املصدر 
املواضيع ذات األهمية الخاصة يف عمليات التخطيط والتنمية لذا عملت الكثري من الدول واملنظمت 
الدولية كاألمم املتحدة من خالل برنامجها ملراقبة البيئة، عىل إيجاد قواعد معلومات وطنية، تهدف من 
خاللها إىل إنتاج خرائط متنوعة باالعتمد عىل تقنيات االستشعار عن بعد ونظم املعلومات الجغرافية.
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وتعتمد العملية عى اختبار قيمة االنعكاسية يف الفرتات 

املذكورة الظهار القيم املتشابهة والقيم املختلفة التي تغرت لذا 

النتيجة تظهر بشكل صورة نهائية وقد تم إيجاد اتجاهات  فان 

التغر يف الغطاء األريض وعمل الخرائط الالزمة لذلك. اذ تم من 

خالل برنامج ERDAS IMAGINE تصنيف الغطاء االريض اىل 

عرشة انواع )تصنيفات(:

كشف  .وبعد  بذلك  خاصة  جداول  يف  نتائجها  ودونت 

مقدار التغر الحاصل يف منطقة الدراسة, ودراسة نسبة كل نوع 

االردنية  اململكة  داخل حدود  كامال  للحوض  ذكرها  السابق  من 

اجراء  لتسهيل  وذلك  االربع  للمحافظات  والنسبة  الهاشمية 

الدراسات وايضا لتحقيق اهداف الدراسة.

وتهدف هذه الدراسة إلى:
املعلومات . 1 ونظم  بعد  عن  االستشعار  تقنيات  استعال 

الجغرافية يف الكشف عن التغر يف  الغطاء االريض واستعاالت 

االرايض خالل الفرتة 1997- 2017.

تحديد وتصنيف االنواع الرئيسة للغطاء األريض واستعاالت . 2

األرايض يف منطقة حوض الرموك داخل منطقة الحد االردين.

أنواع . 3 نوع من  الذي حدث يف كل  التحول  مناطق  حرص 

الغطاء األريض واستعاالتها.

بناء قاعدة معلومات رقمية للغطاء األريض واستعاالت . 4

األرايض يف حوض الرموك لألعوام 2017.2007,1997، وانتاج 

خرائط رقمية خاصة بالغطاء األريض واستعاالت االرايض يف 

حوض الرموك خالل هذه االعوام .

أهمية الدراسة:
 ترز أهمية يف توضيح وكيفية استخدام نظم املعلومات 

الجغرافية وتقنيات االستشعار عن بعد يف دراسة الغطاء األريض 

واستعاالت  االريض  الغطاء  وتحليل  األرايض،  واستعاالت 

دراسة  عملية  وتسهيل  تاريخي.  منظور  من  والتغرات  االرايض 

يف  تساعد  التي  الخرائط  وانتاج  املستمرة  الديناميكية  التغرات 

التخطيط التنموي االقليمي , وادارة املوارد الطبيعية و البرشية.

وترتبط اهمية هذه الدراسة باهمية حوض الرموك الذي 

يشكل مساحة 1393 كيلو مرت مربع من مساحة االردن واهمية 

2006م   عام  الوحدة  سد  انشاء  بعد  وخصوصا  الجغرايف  موقعه 

بقدرة تخزينية 225 مليون مرت مكعب حيث ظهر تأثره بارتفاع 

نسبة الغطاء املايئ يف الدراسة بن عامي 2007 و2017 بعد ان 

تم انشائه.

منطقة الدراسة:
اسُتِمد اسم الحوض من نهر الرموك الذي ينبع من بحرة 

األردنية،  السورية  الحدود  من  ليشكل جزءاً  يسر  ثم  املزيريب 

من  وقسم  حوران  لسهل  الغريب  الجزء  الحوض  أرايض  وتشمل 

املائية  املجاري  من  الرموك مجموعة  نهر  يرفد  الجوالن.  هضبة 

املوسمية أهمها )وادي الزيدي والذهب والهرير والعالن والرقاد( 

وتصب كلها يف نهر الرموك الدائم الجريان.

الريموك واٍد يقع بني عدة دول )االردن، فلسطني، سوريا ولبنان(

هو أحد روافد نهر األردن وأكرها، ويقع يف شال غرب االردن، 

وبالنسبة ملساره، يشكل الرموك الحدود بن سوريا من الجنوب 

واألردن من الشال، بينا بالقرب من تقاطعه مع األردن ، فإنه 

يشكل الحدود بن فلسطن واألردن.
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موقع حوض اليرموك

 الغطاء االرضي لحوض 
اليرموك )1997(
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الغطاء االرضي لحوض اليرموك )2007(

الغطاء االرضي لحوض اليرموك )2017(



حزيران-2022 المقياس               العدد 29      18

OBJECTID AGG_USLB area)2017( area)2007( area)1997(
	 Water Bodies 	 1.72518 0.02
	 Bare Soil 288 290.306286 			
	 Urban Area 159 146.003149 117
	 Extraction Sites 	 4.084947 	
	 Forests 68 67.54217 90
6 Rainfed Orchards 161 143.9011 100
7 Irrigated Vegetables and crops 		 17.098663 16
8 Rainfed vegetables and crops 362 363.870779 377
9 Irrigated Orchards 37 		.						 		

10  Rangelands 292 324.021521 			

total area 1395

مساحة كل وحدة داخل الحوض 
خالل السنوات الثالث 

نسبة كل وحدة بالنسبة لمساحة
الحوض كامال لسنة )2017(

التوصيات:

ونظم 	  بعد  عن  االستشعار  معطيات  عى  االعتاد   

املجاالت  يف  الجغرافية  الدراسات  يف  الجغرافية  املعلومات 

واملراقبة  التصنيف  يف  وكفائتها  النتائج  لدقة  نظرا  املختلفة 

والتنبؤ املستقبي بالتغرات املمكنة, كا تعد من من االدوات 

للغطاء  والزمني  املكاين  التطور  دراسة  عملية  تسهل  التي 

املوارد  ادارة  اىل  ,اضافة  االريض واستعاالت االرايض وادارته 

القرارات ووضع االسرتاتيجيات  الطبيعية واملساعدة يف اتخاذ 

بناء  خالل  من  وتطويرها  لذلك  املناسبة  السياسات  ورسم 

قاعدة معلومات جغرافية وطنية شاملة.

حوض 	  يف  األرايض  وتقييم  لتحليل  دراسات  اجراء 

والبيئية  واالجتاعية  االقتصادية  النتائج  لدراسة  الرموك 

املرتتبة عى استخدامات االرايض.

km	 km	km	
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مقدمة:
 
ً
تعتبر المساحة بكافة فروعها، األرضية والجوية والفضائية، على قدٍر كبير من األهمية نظرا

لكونها أساس عمل المخططات والخرائط التي تستخدمها أغلبية التخصصات الهندسية، ومن هذه 
التصميم  إجراء  التعرف على تضاريس منطقة معينة، بهدف  المعمارية في  الهندسة  التخصصات 
المالئم، وكذلك الهندسة المدنية في تصميم وتنفيذ الطرق والجسور واألنفاق والعبارات وتمديدات 

خطوط المياه والمجاري والكهرباء وغيرها من متطلبات البنية التحتية. 

باستمرار،  والمتزايدة  المتعددة  والتطبيقات  التخصصات  هذه  تتطلبها  بما  القيام  أجل  ومن 
وإلكترونية  بصرية  قياس  بأجهزة  التطبيقات  هذه  على  القائمون  يستعين 

واألفقية  المائلة  المسافات  قياس  لغايات  والغرض  الدقة  متفاوتة 
واالنخفاضات  االرتفاعات  الستنتاج  والرأسية  األفقية  والزوايا 

الجسور  وأفقية  األعمدة  رأسية  من  والتحقق  والمناسيب 
أن  الطبيعي  ومن  الجبال.  وحروف  الوديان  محاور  وبیان 

اآللية  الرسم  وأدوات  اإللكترونية  بالحاسبات  يستعان 
المتقدمة لغايات إنجاز األعمال المكتبية المتنوعة، 

السائح في تجواله والطيار  كذلك نشاهدها مع 
والبحار في تحديد خطوط سيرهما ومع الضابط 
في تخطيط هجومه ودفاعه، ومع الزراعي في 

لمشاريع  وتصميمه  وتخطيطه  دراسته 
الزراعة والري والصرف.

هندسة الماسحة يف تطور مستمر
وزيادة يف التطبيقات

أ. د. یوسف مصطفى صيام .
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القياسات  إنجاز  في  األخطاء  مصادر 
المساحية المتعددة :

تتعدد مصادر األخطاء في إنجاز القياسات 

المساحية، فمنها األخطاء الطبيعية التي تنجم 

الجوية  األحوال  في  التفاوت  عن  الغالب  في 

الجوي،  والضغط  والرطوبة  الحرارة  حيث  من 

إلى  تعود  التي  المصنعية  األخطاء  وكذلك 

القياس، باإلضافة إلى  الجهات المستخدم في 

مستخدم  إلى  تعود  التي  الشخصية  األخطاء 

وعدم  والكفاءة  الخبرة  نقص  حيث  من  الجهاز 

ظروف  إلى   
ً
أيضا تعود  وربما  واإلنتباه  التركيز 

نفسية وإلى بيئة العمل. كما يجب التنبه بشکل 

القياسات  إجراء  األخطاء في  إلى مصادر  خاص 

باستخدام أجهزة المساحة اللكترونية. ومن هذه 

المصادر ما يتعلق بالبطارية من حيث ضعفها أو 

الكهربائية  الوصل  أداة  في  أو  فيها  خلل  وجود 

 بالجهاز، كذلك يجب اإلنتباه 
ً
وعدم وصلها تماما

خطأ  نتيجة  الجهاز  في  اهتزاز  حدوث  عدم  إلى 

في لمس أو تحريك بعض أجزاء الجهاز من أزرار 

وغيرها. 

الضباب  أثناء  العمل  تجنب   
ً
أيضا يراعى 

الكثيف واألمطار والثلوج والغبار وكل ما يساهم 

اإلشارة  وضعف  الرؤية  مدى  من  التقليل  في 

الكهربائية المنعكسة. كذلك يجب إدخال درجات 

الحرارة والضغط الجوي والرطوبة وتغيراتها سواء 

بشكل آلي أو يدوي، في الحسابات لتجنب وقوع 

 
ً
أخطاء تقلل درجة من الدقة المطلوبة خصوصا

عند قياس مسافات لعشرات كيلومترات، يراعي 

وليس  خشبي  حامل  فوق  الجهاز  تثبيت   
ً
أيضا

دقیق  ارتفاع  ووفق  دقیق  وبشکل  معدني، 

ومناسب، سواء لجهاز القياس أو للعاكس . 

أخذ  يستحسن  أنه  بالمالحظة  جدير 

عند  الجوي  والضغط  والرطوبة  الحرارة  قياسات 

الخط  بين طرفي  مميزة  متوسطة  مواقع  عدة 

أخذ  ثم  ومن  اإللكتروني  بالجهاز  قياسه  المراد 

على  الالزم  التصحيح  وإجراء  القراءات  معدل 

من  التقليل  ويمكن  المتوسطة.  القيم  أساس 

من خالل  الجوية  الشروط  عن  الناشئة  األخطاء 

نفسها  للمسافة  مرات  عدة  القياس  إعادة 

بالمالحظة  جدير  المتوسطة.  القيمة  واعتماد 

أنه لیس من الضروري إعادة القياس عدة مرات 

األمر  يقتصر  بل  القصيرة  المسافات  حاالت  في 

طرفي  عند  الجوية  لألحوال  قراءات  أخد  على 

وفيما  القراءات.  معّدل  وأخذ  فقط  المسافة 

الكيلومترات  مئات  تبلغ  التي  بالمسافات  يتعلق 

المراد  الخطوط  فوق  الطيران   
ً
أحيانا يلزم  فقد 

وقيم  الحرارة  درجات  لتسجيل  أطوالها  قياس 

الضغط على طول تلك الخطوط لغايات تحقیق 

دقة أعلى في اجراء التصحيحات .  

العاكسة  بالعدسات  يتعلق  ما  وفي 

لتجنب ضعف اإلشارة  التأكد من كفايتها  فيجب 

القياس مع  أثناء   
ً
المنعكسة خصوصا الكهربائية 

ألنها  الغبار  أو  المطر  أو  الثلج  أو  الضباب  وجود 

وكذلك  الرؤية،  مدى  من  التقليل  في  تساهم 

خط  مسار  على  عوائق  وجود  عدم  من  التأكد 

الحزمة  أو  اإلشارة  استمرارية  لضمان  النظر 

العدسات  باتجاه  الجهاز  من  المرسلة  الضوئية 

يجب  كما  المرصود،  الهدف  فوق  من  العاكسة 
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التأكد من عدم وجود أوساخ أو غبار على أسطح 

عدسات الجهاز أو العدسات العاكسة.

دقة قیاس المسافات باألجهزة االلكترونية
المسافات  قياس  بدقة  يتعلق  ما  في 

إلى  الوصول  يمكن  فإنه  اإللكترونية  باألجهزة 

دقة ال تقل عن )1:50000( أي بخطأ ال يتجاوز 

)1( سم لكل )500( متر من المسافة المقيسه 

قلت  وإذا  كم،   )1( المسافة  هذه  تجاوزت  اذا 

المسافة عن )1( کم فيمكن لألجهزة االلكترونية 

 )1( بخطأ  أي   )1:25000( بحدود  دقة  تحقيق 

سم لكل )250( م . 

يجدر بالذكر أنه ال يمكن الوصول إلى هذه 

الدرجات من الّدقة إال بعد إجراء كافة التصحيحات 

المتعلقة باألحوال الجوية )حرارة، رطوبة، ضغط 

القياسات  إجراء  ضرورة  إلى  باإلضافة  جوي(، 

بمهارة ودقة عاليتين مع التأكد من دقة الجهاز 

)معايرته( . 

االلكترونية  األجهزة  استخدام  ويبقى 

الخمسينات  بداية  ومنذ  المسافات،  لقياس 

السائد  األمر  هو  الماضي،  العشرين  القرن  من 

بهما  تتحلى  التي  والسرعة  الدقة  لميزتي   
ً
نظرا

مسح  أعمال  في  خاص  وبشكل  األجهزة  هذه 

المناطق الشاسعة التي تتطلب قياس مسافات 

كثيرة وطويلة. وال بّد هنا من اإلشارة إلى جهاز 

المحطة الشاملة )Total Station(، الذي يمثل 

 للتقدم الهائل في حقل اإللكترونيات وتقنية 
ً
رمزا

الحاسوب حيث يمكن من خالله قياس كل من 

المائلة  والمسافتين  واألفقية  الرأسية  الزاويتين 

واألفقية، باإلضافة إلى معلومات أخرى عديدة 

مشتقة من هذه القياسات األساسية في عملية 

اإلحداثيات  المعلومات  هذه  ومن  واحده.  رصد 

والمناسيب، كما يمكن تزويد هذا الجهاز بجامع 

معلومات لغايات التسجيل األتوماتيكي للقياسات 

التي تتم من خالله ليتم بعدها نقل نتائج هذه 

القياسات إلى الحاسوب إما بشكل مباشر أو من 

وإخراجها  معالجتها  لغايات  تليفوني  خط  خالل 

بالشكل المطلوب.

كذلك يتوجب اإلشارة، وباهتمام بالغ إلى 

 GPS( Global( العالمي  تحديدالمواقع  نظام 

تحديد  يمكن من  الذي   ،Positioning System

المواقع والسرعات واالتجاهات في شتى أنحاء 

الساعة وفي   وعلى مدار 
ً
 وجوا

ً
 وبحرا

ً
برا العالم 

الجوية  والشروط  الطقس  أنواع  مختلف  ظل 

إلى  رئيس  بشكل  باالستناد  وذلك  المناخية، 

مجموعة من األقمار الصناعية . 

لقد أدى ظهور هذا النظام إلى إحداث ثورة 

تقنية حقيقية وهائلة في مختلف میادین هندسة 

المساحة وهندسة االتصاالت، وإلى تحقيق قفزة 

نوعية كبرى في السرعة والسهولة والشمولية 

يعتبر   )GPS( النظام  هذا  فان  وعليه  والمرونة. 

تقنيات  في  النوعية  الفقرات  أعظم  أحد  بحق 

األساسية  العناصر  ومن  المساحة  هندسة 

التي يتوجب توفرها لغايات تحديد مواقع 
: )GPS( النقاط األرضية بواسطة نظام الـ

• مجموعة من األقمار الصناعية يزيد عددها 	

على ثالثة :

• شبكة تحكم أرضية تتألف من :-	

عدد من محطات الرصد منتشرة في مواقع . 1
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متباعدة حول العالم.

عدد من محطات اإلرسال أو )التغذية(.. 2

محطة تحكم أرضية رئيسة. . 	

في  الرئيسة  التحكم  محطة  دور  يتلخص 

من  إليها  الواردة  والبيانات  المعلومات  معالجة 

محطات الرصد باستخدام حاسوب عالي الكفاءة، 

وذلك لغايات تحديد مواقع حساب فوارق الزمن 

في ضبط الساعات الملحقة بكل تابع )أو قمر( 

وتصحيح أية أخطاء وتحديث المعلومات وإجراء 

عن  المعني  القمر  إلى  وإرسالها  التصحيحات 

طريق إحدى محطات اإلرسال، وذلك مرة واحدة 

على األقل اليوم الواحد.

 : )GPS( ومن مزايا استخدام نظام الـ

- إنه النظام األكثر سرعة في تحديد زوايا 

العرض والطول.

الدقة  من  متفاوتة  درجات  على  متوفر   -

حسب طبيعة وغايات االستخدام، ومن الطبيعي 

أن الثمن مرتبط بدرجة الدقة المطلوب تحقيقها 

من هذا النظام.

مقارنة  الجوية  بالعوامل  كثيرأ  يتأثر  ال   -

بأجهزة المساحة التقليدية

- سهولة اإلستعمال وتغطية كامل الكرة 
ً
 نهارا

ً
األرضية ليال

- يمكن اختیار النقاط دون الحاجة إلى أن 

تكون على مسافة رؤية متبادلة، فقد تصل إلى 

عدة آالف من الكيلومترات

: )GPS( ومن عيوب نظام الـ

عند   
ً
أحيانا يتوقف  وربما  العمل  يصعب   -

وجود عوائق تعترض أو تحول دون وصول إشارات 

على   ،)GPS( الـ  هوائي  إلى  الصناعية  األقمار 

الرغم من عدم الحاجة لرؤية النقاط أو التفاصيل 

من بعضها البعض لغايات تعيين إحداثياتها حيث 

يكون التعامل مع األقمار الصناعية من النقطة 

ذاتها. 

- يصعب العمل بهذا النظام داخل مناطق 

األحراش واألشجار الكثيفة

تحديد  في  النظام  هذا  يستخدم  ال   -

إحداثيات نقاط تحت سطح األرض أو تحت سطح 

الماء أو في أحياء المدن التي تكثر فيها المباني 

والمنشآت والمعالم البارزة العالية.

مالحظات عامة :-

المساحية  األجهزة  تعريض  تجنب  يجب   -

للصدمات واالهتزازات.

- يجب عمل صيانة مؤقتة ودائمة لألجهزة 

انتهاء  فور  جيد  بشكل  الجهاز  تنظيف  وضرورة 

العمل الميداني .

ولیس من خالل  يده  من  الجهاز  يحمل   -

األجزاء األخرى للجهاز.

- يراعى فتح الصندوق وإغالقه وهو في 

والبراغي  العدسات  تتعرض  أفقي كي ال  وضع 

للصدم أو االحتكاك  بجدران الصندوق . 

العمل  أثناء  للجهاز  مظلة  توفير  يراعى   -

وعدم تعريضه ألشعة الشمس المباشرة ولفترة 

 النخفاض دقة القياس وتلف الجهاز، 
ً
طويلة تجنبا

من  الجهاز  حامل  يكون  أن   
ً
دائما يفضل  كما 
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 للتأثير السلبي 
ً
الخشب وليس من المعدن تجنبا

على ودقة الجهاز.

- التحقق من مستوى طاقة البطارية قبل 

 
ً
علما اللزوم،  عند  شحنها  وإعادة  التشغيل  بدء 

بأن حالة البطارية قد تكون مناسبة لقياس الزوايا 

وغير مناسبة لقياس المسافات.

آلخر  وقت  من  الجهاز  معايرة  ضرورة   -

بمراجعة وكيل الشركة الصانعة للجهاز.

مهندسوا  يتابع  أن   
ً
جدا المهم  من   -

وفنيوا المساحة التطورات والتحديثات المتتابعة 

وعلوم  اإللكترونية  المساحة  أجهزة  صناعة  في 

األمر  وهذا  المعلومات،  وتكنولوجيا  الحاسوب 

متقدمة  مساحية  بدورات  اإللتحاق  إلى  يحتاج 

داخل الوطن وخارجه.

العلمية  والمراكز  الجامعات  كافة  على   -

التي تتضمن برامجها علوم المساحة أن تواكب 

الصعيدي  على  المساحية  التقنيات  مستجدات 

العملي والنظري .

مهندس المساحة وفني المساحة. 

يجب التفريق بين مهندس المساحة وفني 

تناط  التي  العمل  طبيعة  حيث  من  المساحة 

بكل منهما، علی مهندس المساحة أن يدرس 

مواصفات وشروط ومتطلبات العمل المساحي، 

وتنفيذه،  دراسته  اإلشراف على  الذي سيتولى 

العدد  حيث  من  الفنيين  اختيار  هذا  يتطلب 

والكفاءة واإلختصاص، باإلضافة إلى تحديد نوع 

التي  الميدانية  واألدوات  األجهزة  ودقة  وعدد 

يتطلبها المشروع.

ومن المهم أن يواكب مهندس المساحة 

التطورات المتواصلة في صناعة وتحديث أجهزة 

أن يقوم مهندس   
ً
أيضا المهم  المساحة، ومن 

بزيارة  المساحة  فنيي  من  يختار  ومن  المساحة 

المساحة،  أعمال  فيه  ستجرى  الذي  الموقع 

انجاز  االنتهاء من  العمل وبعد  بدء  وذلك قبل 

العمل المساحي المطلوب.

بدء  قبل  الموقع  زيارة  من  الغرض  إن 

حيث  من  المنطقة  طبيعة  معرفة  هو  العمل 

والمباني  الطرق  وكثافة  ونوع  طبوغرافيتها 

والمنشئات األخرى ومدى شمولية عناصر البنية 

والكهرباء  المياه  كتمديدات  الضرورية  التحتية 

بفني  يتعلق  ما  في  أما  وغيرها.  والمجاري 

أجهزة  على  العمل  يتقن  أن  فعليه  المساحة 

معين  مشروع  في  يستخدمها  التي  المساحة 

التحقق  وكذلك  المطلوبة،  الدقة  على  ويتعرف 

من معايرة أي جهاز سيجري استخدامه.

بنفسية  يعمل  أن  المساح  واجب  ومن 

الجاد المخلص  بعيدة عن اإلكتئاب وكره العمل 

لسبب يعود للشركة أو المكتب الذي يعمل فيه 

أو حتى لظرف عائلي معين لما ينشأ عن ذلك من 

ضرٍر مادي يكلف الكثير من حيث التكلفة المالية 

والتأخر في إنجاز األعمال الالحقة والمتتابعة .
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ً
تدريجيا تطورت  ذلك  بعد 
العلمية  المجالت  من  أصبحت  ح�ت 
ي كيفية صناعة 

ي تهتم �ف المتخصصة، ال�ت
والمسح  المساحية  والعلوم  الخرائط 
المعلومات  وأنظمة  ي 

والفضا�ئ الجوي 
الجغرافية واالستشعار عن ُبعد، باإلضافة 
إىل موضوعات ودراسات تتعلق بالموارد 
البيئية  المجاالت  من  ها  وغ�ي ي 

األرا�ف واستخدامات  الطبيعية 
المركز  ي 

موظ�ف مساهمة  بفضل  وذلك  والزراعية،  والمائية 
ف  وباحث�ي ف  وأكاديم�ي الطويلة  الفنية  ات  الخ�ب وذوي  ي 

الجغرا�ف

المقياس،  مجلة  من  عدد  أول  صدور  عىل  انقضت   
ً
عاما أربعون 

، حيث صدر العدد األول  ي
ي الملكي األرد�ف

المجلة الرسمية للمركز الجغرا�ف
ي عام 1982 م، كانت عبارة عن مطوية من صفحات 

من هذه المجلة �ف
المركز  ونشاطات  منجزات  بعض  إبراز  حول  تتمحور  وفكرتها  قليلة 

. ي
الجغرا�ف

يوسف محمد الغالييني/ مدير التحرير  

أربعون عامًا من العطاء
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ي 
ة، كما تتضمن المجلة �ف ف وأساتذة من الجامعات، لقيامهم برفد إعداد هذه المجلة بنتاج علمهم وبحوثهم المتم�ي

. ي
صفحاتها أخبار ونشاطات المركز الجغرا�ف

ي 
ي والمتابع لـ مجلة المقياس أن يتلمس مدى التطور والتقدم الذي أحرزته المجلة �ف ويستطيع القارئ العر�ب

ي الوقت 
ي عىل إعدادها وطباعتها �ف

موضوعاتها وصفحاتها وشكلها ومضمونها، حيث تحرص إدارة المركز الجغرا�ف
العلمية  وابحاثها  مواضيها  ي 

�ف والمعلومات  المعارف  إثراء  بأهمية   
ً
إيمانا شهور،  ستة  دوري كل  وبشكل  المحدد، 

المتخصصة. 

، بما تحتويه من معلومات  ي ائح المجتمع المحىلي والخارحب ًا من جميع رسش  كب�ي
ً
وقد القت المقياس استحسانا

، وقد اتسع توزيعها إىل مختلف القطاعات الحكومية  ف ف واألكاديمي�ي قيمة وأصبحت مصدرًا لطلبة العلم والباحث�ي
المهنية  والنقابات  والعسكرية  المدنية  والمؤسسات  الوزارات  جميع  إىل   )  

ً
مجانا  ( توزيعها  يتم  والخاصة، حيث 

ي 
�ف توزيعها  يتم  أنه  إىل  باإلضافة  األردن،  لدى  المعتمدة  الدبلوماسية  والبعثات  والخاصة  الحكومية  والجامعات 

ها  ي والوفود الزائرة للمركز، وتجاوزت ن�ش
ي ينظمها أو يشارك فيها المركز الجغرا�ف النشاطات العلمية والثقافية ال�ت

الخاص  ي 
و�ف اإللك�ت الموقع  خالل   من 

ً
ونيا إلك�ت ها  ن�ش يتم  العالقة، حيث  ذات  الجهات  إىل  المملكة  حدود  خارج 

 . ي
بالمركز الجغرا�ف

ف من خارج المملكة  وساهم بعض الكتاب والباحث�ي
الق  وقد  صفحاتها،  عىل  وأبحاثهم  مقاالتهم  ن�ش  ي 

�ف
ي الملكي الكث�ي من كتب الشكر والتقدير 

المركز الجغرا�ف
ي تعقب صدور كل عدد. من مختلف الجهات ال�ت

شامخة  ابداع  منارة  المقياس  مجلة  وستب�ت 
منتجة  المحددة  المادية  اإلمكانيات  رغم  عالية  بمهنية 
الداخل  من  ف  المبدع�ي الكتاب  من  العديد  تستقطب 
ف وعرب، وستظل تحوز عىل اعجاب عدد  والخارج أردني�ي
ف  والمختص�ي ف  واألكاديمي�ي ف  الباحث�ي من  القراء  من  كب�ي 
الجغرافية  والمعلومات  المساحية  العلوم  مجاالت  ي 

�ف
واالستشعار عن ُبعد وصناعة الخرائط وعلم الجغرافيا.

ي ألقدم الشكر والتقدير إلدارة المركز  وأختم كلم�ت
والمعنوي  المادي  دعمها  عىل  ي 

األرد�ف الملكي  ي 
الجغرا�ف

الموصول  والشكر  العلمية  المطبوعة  هذه  إلستمرار 
ف عليها،  ي إعداد هذه المجلة ومن ارسش

لكل من ساهم �ف
من   

ً
أيضا وإخراجها،  تصميمها  عىل  ف  للقائم�ي والشكر 

ي مقال أو بحث أو دراسة.
ساهم �ف
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تتم عملية استقبال البيانات الفضائية الملتقطة من االقمار الصناعية بإحدى طريقتني :

الطريقة األوىل: إستقبال البيانات المبارسش عن طريق المحطات االرضية )Direct Receiving Stations(: حيث يتم إستقبال . 	
كي الخدمة مع هذه االقمار. وتعت�ب هذه الخدمة مكلفة نوعا ما طبقا لعدة 

البيانات بشكل مبارسش من قبل هذه المحطات لمش�ت

عوامل أهمها:

: إنشاء محطات أرضية الستقبال البيانات الفضائية ...

: صيانة وإدامة تشغيل المحطات االرضية 2..

: درجة الوضوح )كمية وحجم( البيانات الفضائية 	..

	 . :)Virtual reception( المبارسش البيانات غ�ي  إستقبال  الثانية:  الطريقة 
محطات  ي 

�ف الفضائية  البيانات  استقبال  طريق  عن  ذلك  يتم 

المالكه ألقمار الصناعية ومن ثم إرسالها  االستقبال االرضية للدول 

ي تشتمل عىل  ف عن طريق أجهزة االستقبال االرضية وال�ت ك�ي اىل المش�ت

نت، أجهزة تخزين( متطورة . )وحدة حاسوب، إن�ت

إستقبال البيانات الفضائية 

يف المركز اجلغرايف الملكي األردين

أسايس وهو  يدور حول مفهوم  الحديثة حيث  التقنية  عامل  االخرتاعات يف  أحدث  بعد من  االستشعار عن  تكنولوجيا  تُعد 

جمع املعلومات والبيانات من مسافة )عن بعد( بواسطة تسجيل األشعة الكهرومغناطيسية املنعكسة أو املنبعثة من سطح 

األرض للتعرف عىل هيئة ميزة األجسام دون متاس فيزيايئ مبارش.

كانت بداية نشوئه باالعتامد عىل العني املجردة ثم تطور ليصبح اعتامده عىل األقامر الصناعية والتي تتميز برسعة التصوير 

والوضوح العايل دون تأثر بالحدود السياسية و جمع البيانات يف مختلف الظروف الجوية.

الجيولوجي : طارق الشوابكه
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ي من عدة أقمار صناعية متمثلة ب :	 
ي الملكي االرد�ف

ي المركز الجغرا�ف
ها حاليا �ف الطريقة الثانية قد تم توف�ي

	. ZY3 : refers to ZiYuan-3 Chinese Satellite :

<NAD>: is panchromatic band with spatial resolution (2.1 m) at nadir.

<MUS>: is multispectral band with spatial resolution (5.8 m) at nadir.

	. GF1 : refers to GaoFen-1 Chinese Satellite :

<PMS>: is panchromatic band with spatial resolution (2 m) at nadir.

<MUS>: is multispectral band with spatial resolution (8 m) at nadir.

كما أن هناك إستقبال لبيانات بعض االقمارالصناعية عالية درجة الوضوح  وحسب الطلب منها :	 

	. GF2 : refers to GaoFen-2 Chinese Satellite :

<PMS>: is panchromatic band with spatial resolution (0.8 m) at nadir.

<MUS>: is multispectral band with spatial resolution (3.2 m) at nadir.

 القيمة المضافة من إستقبال البيانات الفضائية يف المركز اجلغرايف الملكي األردين :

توف�ي غطاء كامل من الصور الفضائية الحديثة للمملكة.. 	

ي تتحملها خزينة الدولة نتيجة تكرار طلب الصور الفضائية من قبل مؤسسات الدولة لنفس المنطقة.. 	 وقف الكلف االضافية ال�ت

ي ) الخرائط الطبوغرافية , االطالس ,....(. 	
ي الملكي األرد�ف

تحديث منتجات المركز الجغرا�ف

كات الخاصة ,...(.. 	 ف )الجامعات , ال�ش كاء المحلي�ي فتح آفاق تعاون مع ال�ش
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امليالد، حيث  الثالث عرش قبل  القرن  أسس املؤابّيون املدينة يف 

كانت جزًءا من مملكتهم املمتدة رشق نهر األردن، كا تواىل عليها 

بارًزا  دوًرا  لعبت  املنطقة. كا  التي حكمت  الحضارات  العديد من 

التاريخّية  الكنائس  من  عدًدا  ضّمت  إذ  احتلها البيزنطّيون،  أن  بعد 

ألتباع الديانة  أهمّيًة  األماكن  أكر  من  اليوم،  املدينة  وتعد  الهاّمة. 

تلك  وجود  بسبب  املسيحّية، 

املعامل الدينّية.

الكثر  كا يقع يف محيطها 

األثريّة واألماكن  من املواقع 

الحج  املتمّثلة مبواقع  املقدسة 

املسيحي مثل املغطس، جبل 

للسّياح، علًا  مقصًدا  منها  يجعل  ما  الرصاص،  نيبو، مكاور وأم 

أهمية  مثل  كانت  للمسيحية  األوىل  القرون  يف  مادبا  أهمية  بأن 

مدينة القدس كأهم مركز للحياة املسيحية يف رشق األردن، حيث تم 

ذكرها يف اإلنجيل، إال أنها تعرضت للدمار نتيجة للزلزال العنيف الذي 

العربية  القبائل  تلته، ولكن  باملنطقة عام 749، وزالزل أخرى  لحق 

ابتداًء من  واستوطنتها  إحياءها  منطقة الكرك أعادت  املسيحية من 

حد  عى  واملسلمون  املسيحيون  اليوم  يسكنها  حيث  م،   1880 عام 

سواء. 

املدن  أهم  من  واحدة  وهي  كثرًا بالفسيفساء،  مادبا  اشتهرت 

يف  خاص  بإرث  املدينة  تشتهر  حيث  الفن،  بهذا  العامل  يف  الحرفّية 

الفريدة.  وعارتها  ومساجدها  القدمية  البيزنطّية  وكنائسها  أزقتها 

جملة المقياس ترصد واقع المعالم األثرية والسياحية لمدينة مادبا

عاصمة السياحة العربية لعام 2022

مادبا أو مأدبا مدينة تقع يف وسط اململكة األردنّية الهاشمّية، وهي مركز محافظة مادبا تبعد 33 
كيلومرتًا جنوب غرب العاصمة عّان، وترتفع عن مستوى سطح البحر بحوايل 770 مرتًا، بلغ عدد 

سكانها يف عام 2015 حوايل 105,353 نسمة، حيث تُعتر تاسع أكر مدينة يف اململكة. 

مدير التحرير

يوسف الغالييني



حزيران-2022 المقياس               العدد 29      30

ُسميت  حتى  الفن،  هذا  العامل لتعليم  يف  الوحيد  تحوي املعهد  كا 

الفسيسفائية  اآلثار  أهم  مادبا من  وتُعد خارطة  الفسيفساء.  مبدينة 

يف املدينة. 

تم تأسيس أول مجلس بلدي للمدينة يف عام 1912، وهو اليوم 

خمسة  حدودها  ضمن  تقع  التي  الكرى،  مادبا  بلدية  اسم  تحت 

كيلومرتًا   54 حوايل  عى  املمتدة  مادبا  مدينة  حدود  تكّون  مناطق، 

العربّية  السياحة  عاصمة  بلقب  املدينة  فوز  عن  أُعلن  وقد  مربًعا . 

لعام 2022، بعد تحقيقها للمعاير والرشوط املرجعّية كافة.

التارخي القديم :
التاريخّية  الكتابات  من  العديد  يف  وجوارها  مادبا  اسم  ورد 

القدمية، والكتب الساوية، كالتوراة واإلنجيل واألسفار . وجاء فيها 

اسم »ميداب« و»حشبون« )حسبان( و»ذيبون« )ذيبان( وجبل بينو 

املواقع  الوالة، وغرها من  )ماعن( ومكاور ووادي  و »بعل معون« 

املهّمة، إضافة إىل النقوش والشواهد األثريّة العديدة، والتي يُستدل 

منها أن املدينة كانت إحدى املدن العامرة يف األزمان القدمية، وأن 

لها تاريًخا يعود إىل حضارة املؤابين وعدة مالك أخرى حكمتها.

منطقة رشق  امليالد يف  قبل  الثالث عرش  القرن  بدايات  يف  ظهر 

هي  محي،  طابع  ذات  كانت  ودويالت  مالك  األردن عدة 

وكانت  مالك املؤابين والعّمونين واألدومين واألمورين. 

يف وادي  أراضيها  امتدت  التي  مؤاب،  مملكة  أرايض  ضمن  مادبا 

تكن  مل  املالك  تلك  حدود  أن  إال  إىل الحسا جنوبًا.  املوجب شاالً 

ثابتة، بل كانت تتغر وتتبدل بن الفرتة واألخرى، وذلك تبًعا لطبيعة 

أن منطقة  يعني  املالك. وهذا  السائدة يف هذه  السياسّية  األحوال 

مادبا وجوارها قد تبادلت السيطرة عليها يف بعض األحيان دول غر 

املؤابين، كاألمورين والعّمونين. وكانت تلك الفرتة نفسها التي خرج 

منها بنو إرسائيل من مرص يف فرتة النبي موىس، الذين وقعت بينهم 

وبن املؤابين عدة معارك، متكن بعدها امللك العري عمري االنتصار 

تبعية  ولكن  مادبا.  منها  كانت  مؤابية،  مناطق  والسيطرة عى عدة 

امللك  عليه  انترص  طويال، حيث  تدم  مل  عمري  للملك  مؤاب  مملكة 

ميشع، ومتكن من استعادة قوة مؤاب وطرد بني إرسائيل منها. ولقد 

خلّدت مسلة ميشع تلك االنتصارات. 

لقد لعب موقع مادبا تاريخًيا دور كبر يف أهميتها، حيث كانت 

حيث  الشام،  ببالد  مرص  يربط  امللوك الذي  محطات طريق  إحدى 

األوسط.  الرشق  منطقة  التجارية يف  الطرق  وأهم  أقدم  أحد  يُعتر 

كا اعتمد املؤابيون وغرهم من األقوام يف الدول القدمية عى هذا 

الطريق للتجارة. كانت السيطرة عى هذا الطريق من أهم أسباب 

رشق نهر  الواقعة  واملالك  إرسائيل  بني  بن  حدثت  التي  املعارك 

زحفت  القديم عندما  املقدس بعهده  الكتاب  يف  ورد  األردن .وقد 

هذا  طول  عى  الشال  ملوك  من  أربعة  من  مؤلف  حلف  جيوش 

الطريق ملحاربة امللوك مدن بسهل الخمس مبا يف ذلك مدينتا سدوم 

عر  قومه  مع  يسلكه  متنى موىس أن  الذي  الطريق  وهو  وعمورة، 

أرض إدوم للحصول عى أرض كنعان.

خضعت مادبا بعد فرتة للسيطرة اآلرامية، ثم احتلها اآلشوريون، 

مقابل  بأنفسهم  أنفسهم  ليحكموا  للمؤابين  الحكم  أعطوا  الذين 

إعطاء الجزية. وعندما تغلب البابليون عى اآلشورين، سيطروا عى 

القائد نبوخذنرص بالهجوم  قام  وقد  مؤاب.  ومنها  مناطقهم،  جميع 

عى القدس والسبي  هجومه  بعد  وذلك  أهلها،  عى حسبان وذبح 

البابي األول. وقد تراجعت مؤاب بعد ذلك. 

احتلها االسكندر  ثم  للغزو الفاريس،  ذلك  بعد  املنطقة  خضعت 

مظاهر  بعض  املنطقة  إىل  فأدخل  ق.م،   332 املقدوين عام 

الحضارة اليونانية .استمر هذا األمر حتى دخول األنباط املدينة يف القرن 

الثاين قبل امليالد، حيث متكن امللك الحارث األول من اسرتجاع مادبا 

وجوارها وضمها 

وأسند  ململكته. 

إدارة  األنباط 

وجوارها  مادبا 

إىل بني يعمر.
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الرومان والبزينطيون
خضعت مادبا لسيطرة الرومان يف بداية القرن الثاين، وأصبحت 

مدينة  مادبا  الرومان  جعل  البرتائية .لقد  العربية  ضمن املقاطعة 

منوذجّية بامتياز، فبنوا الشوارع املعّمدة، واملعابد، ومباين أخرى. كا 

أقاموا أحواض ماء ضخمة وسوراً يحصنها. لقد تم الحفاظ عى جزء 

من شوارع مدينة مادبا الرومانّية يف منتزه مادبا األثري، حيث يقطع 

من  املدينة  املتنزه،  عنارص  أبرز  من  وهو  القديم،  الروماين  الشارع 

الرشق إىل الغرب، ويقود إىل بوابات أسوارها القدمية، وميتد مدفونا 

إنشاء  الرومان  أعاد  كا  املنتزه.  ملسافة طويلة خارج  األرض  تحت 

طريق امللوك ايل مير مبادبا، وتحديًدا يف فرتة اإلمراطور تراجان .وقد 

فرتة  يف  إكاله  تم  كا   ، “Via Traiana Nova”اسم عليه  اُطلق 

قبل  من  بعد  فيا  الطريق  استخدام  تم  اإلمراطور هادريان .لقد 

الحجاج املسيحين القادمن إىل فلسطن واألردن، لكونه مير من عدة 

أماكن مسيحية مهمة، مبا فيها جبل نيبو، واملغطس عى نهر األردن. 

بعد  خاصًة  البيزنطّية،  يف الفرتة  مادبا  ازدهرت  لقد 

العرب  الزعاء  أحد  اعتنقها  حيث  املنطقة،  انتشار املسيحّية يف 

م .   292 أيام الغساسنة سنة  فيها  وتأّصلت  الضجاعمة،  قبائل  من 

تلك  يف  العربّية  املقاطعات  أهم  مادبا ومكاور وحسبان من  وكانت 

الفرتة. كا أصبحت املدينة بعد ذلك إحدى مدن املقاطعة الثالثة يف 

الفلسطيني .وقد ُعن ملادبا أسقف اسمه قايوناس  عهد ثيودوسيس 

الثاين يف حوايل سنة 451 م. كا ُوجدت العديد من اآلثار الكنسّية 

الخارطة .ولعل  الكنائس كنيسة  هذه  أهم  ومن  الفرتة.  تلك  إبان 

انتشار بناء الكنائس يف مادبا يف هذه الفرتة أعطي داللة مهمة تدل أن 

سكانها كانوا بأعداد كبرة، ساعد ذلك يف الرخاء االقتصادي يف مادبا. 

اشتهرت مادبا كثرًا بالفسيفساء، حتى ُسميت مبدينة الفسيفساء. 

مادبا .وهي  املدينة خارطة  يف  الفسيسفائية  اآلثار  أهم  ومن 

خريطة  أقدم  وهي  قدمية.  لكنيسة  فسيفسائية  أرضية  من  جزء 

توجد  إىل سنة 560.  إنشاؤها  يعود  والتي  املقدسة،  أصلية لألرايض 

والتي  مادبا،  مدينة  جوارجيوس يف  القديس  داخل كنيسة  اليوم 

بُنيت يف عام 1896 فوق بقايا الكنيسة البيزنطية. متتد خريطة مادبا 

عرضا   15.75 بنحو  أبعادها  وتُقدر  الكنيسة،  أرضية  من  جزء  عى 

مواقع  فيها  وتظهر  لها.  مدينة القدس مركزا  وتشكل  طوال،   5.60

يف فلسطن واألردن وسوريا ولبنان ومرص.

التارخي احلديث
العشائر  من  بعض  قدوم  حتى  متواضعة  املدينة  أهمية  ظلت 

املسيحّية من الكرك ابتداءا من عام 1880، فأحيوها من جديد بعد 

ذلك،  بعد  اإلدارية  املباين  من  عدد  تشييد  تم  كا  استوطنوها.  أن 

كان أهمها دار الرسايا العثانية املبنية يف عام .1896 كا تم تشييد 

عدد من املباين الدينية من الكنائس واملساجد يف تلك الفرتة وبعدها 

يف مواقع أثرية هاّمة، فتم تشييد كنيسة قطع رأس يوحنا املعمدان 

القديس  تشييد كنيسة  تم  حن  يف   ،1883 سنة  يف  الالتن(  )دير 

جاورجيوس سنة 1896، كا تم تشييد مسجد امللك حسن يف 2007، 

تى ذلك منو يف السكان بشكل متسارع حول دور العبادة تلك.

كانت مادبا وجوارها تتبع لقضاء السلط الواقع ضمن مترصفّية 

مستمرة،  إداريّة  تغرات  املنطقة  شهدت  وقد   .1872 سنة  الكرك 

حيث أنشأت الدولة العثانّية أول ناحية يف الجيزة، ثم ناحية الثمد، 

وقد انتقل مركز هذه الناحية فيا بعد إىل مادبا، واستقر األمر نهائًيا 

وناحية عان  الجيزة  ناحية  املنطقة هي:  نواحٍ يف  إنشاء ثالث  عى 

وناحية مادبا. كا تأسس أول مجلس بلدي باملدينة عام  .1912 لقد 
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املدن  من  كغرها   1946 عام  األردن  استقالل  بعد  مادبا  تطورت 

اإلداري  املستوى  وعى  صعيد.  من  أكر  يف  الفًتا  تطوًرا  األردنية 

والتنظيمي، تحولت من قضاء إىل لواء إىل أن أصبحت أخرًا مبستوى 

مركز إلحدى محافظات األردن االثنتي عرشة، يتبع إليها لواء ذيبان 

وعدد من األقضية. 

تاريخها،  املدينة تضم عدة متاحف تحيك  أن  إىل  اإلشارة  تجدر 

منها متحف مادبا األثري ومتحف الحكاية الرتايث يف جبل نيبو ومنتزه 

مادبا األثري .وقد زار منطقة مادبا ثالثة من البابوات، حجّوا إىل موقع 

يف  املنطقة  زار  حيث  الثاين،  بول  جون  وهم البابا  مغطس املسيح، 

آذار/ مارس 2000. بعد ذلك البابا بنديكتوس السادس عرش يف أيار/ 

امللكين  اليونانية  الالتينية  الكنيسة  لبناء  أسس  عندما   ،2009 مايو 

أيار/  فرنسيس يف  قبل البابا  من  فكانت  زيارة،  ثالث  أما  الجديدة. 

مايو .2014

أبرز معالم المدينة

كنيسة اخلارطة	 

الخارطة هي كنيسة  جاورجيوس أو كنيسة  القديس  كنيسة 

رومانية أرثوذكسية تقع وسط مدينة مادبا يف األردن. تُعد أحد أهم 

وأقدم كنائس املدينة، حيث تم تأسيسها عام. 1896 تم بناء الكنيسة 

عى بقايا كنيسة بيزنطية يعود تاريخها إىل منتصف القرن السادس.

تضم الكنيسة وثيقة جغرافية كتابية ممثلة بخارطة فسيفسائية 

لألرايض املقدسة من األردن وفلسطن  ودلتا النيل وفينيقيا )لبنان(، 

ضفتي نهر  عى  وخصوصا  املنطقة  يف  موقعا   150 يقارب  ما  تصف 

األردن. ومتتد الخريطة عى جزء من أرضية الكنيسة، وتُقدر أبعادها 

بنحو 15.75 بالعرض و 5.60م بالطول، وتشكل مدينة القدس مركزا 

أو جاورجيوس  جورج  القديس  إىل  نسبة  الكنيسة  ُسمّيت  وقد  لها. 

)الخرض(.

مسجد احلسني بن طالل	 

مسجد الحسن بن طالل أو  مسجد مادبا الكبر هو أكر مساجد 

مدينة مادبا يف األردن، واملسجد الجامع فيها. تم إنشاؤه عى الشكل 

كان  قبل ذلك  بعدة مراحل زمنية  أنه مر  إالّ  الحايل يف عام 2007، 

أولها فرتة الخالفة الراشدة، حيث مّر الخليفة عمر بن الخطاب مبادبا 

التي صى  املنطقة  املسجد يف  بناء  تم  وقد  القدس،  يف طريقه لفتح 

فيها الخليفة، وهي منطقة »الخطابية« التي ُسميت بسمه فيا بعد. 

اختفاء  إىل  أدت  قد  السكان  وهجرة  والزمن  املناخ  عوامل  أن  إالّ 

األردن، حيث  تقريبا حتى عام 1929، أي عهد إمارة رشق  املسجد 

اشرتى األمر عبد الله بن الحسن أرض املسجد وأقام عليها مسجدا 

صغرا. ظل الوضع كا هو عليه حتى تم بناء املسجد الحايل يف عام 

2007، وهو اليوم أحد أهم معامل املدينة، وأحد أكر مساجد اململكة 

األردنية الهاشمية، حيث تبلغ مساحته 2,950 مرت مربع.
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متحف مادبا األثري	 

يقُع إىل جنوب كنيسة الخارطة ويحتوي عى العديد من القطع 

الفخارية والخزفية، وكذلك عى  القطع  الفسيفسائية، وعى  األثرية 

العديد مِن املالبس التقليدية ملنطقة مادبا وعى الحّي واملجوهرات 

التي كانت ترتدى يف املايض، وغر ذلك من اآلثار.

كنيسة العذراء	 

يف  تقع  املرميية هي كنيسة أثريّة  العذراء أو الكنيسة  كنيسة 

املدينة،  كنائس  وأقدم  أهم  إحدى  مدينة مادبا وسط األردن .تُعد 

السابع، وتحديًدا عام  القرن  األموي يف  بداية العهد  اُنشئت يف  فهي 

662م، مع ثالثة كنائس أخرى بُنيت بجانب الشارع الروماين املُحاط 

بصف من األعمدة، والذي يقع اليوم داخل منتزه مادبا األثري وسط 

مادبا القدمية، ويقطعها من الرشق إىل الغرب. 

والذي  املمتد،  الكنيسة  دائري وصدر  الكنيسة من جناح  تتكون 

يدعمه عقدان تحت األرض. أما الفسيفساء التي تزخرف حالًيا أرض 

الكنيسة، فهي تتكون من ثالث دوائر متحدة املركز داخل مربع كبر 

نقًشا بالكتابة  املركزية  الرصيعة  وتحمل  زهري.  تشبيك  من  يتألف 

الصفاء  برضورة  الكنيسة  يدخلون  الذين  املصلّن  اإلغريقية تذكر 

الروحي املتطلب لتكريم مريم العذراء .إن أهمية هذه الفسيفساء 

تكمن يف تاريخها، فهي آخر فسيفساء أرضية نُفذت يف األردن.

دير الالتني	 

كنيسة ومزار قطع رأس يوحنا املعمدان أو دير الالتن يف مادبا 

هي كنيسة التينية كاثوليكية تقع وسط مدينة مادبا يف األردن، تُعد 

أحد أهم وأقدم كنائس املدينة، حيث تم تأسيسها عام 1883.

أقيمت يف البدء ككنيسة صغرة وبسيطة عى قمة تل مادبا من 

بعد  لتصبح  والرتاب  والقصيب  بالخشب  والطن، وسقفت  الحجارة 

ذلك الكنيسة الحالية لرعاية الالتن يف مادبا. وهي أقدم كنيسة تُقام 

فيها الشعائر الدينية يف مادبا منذ تأسيسها حتى اليوم دون انقطاع.

تحتوي عى العديد من الرسومات والتصاوير الجصية واملنحوتات 

تحوي  كا  )يحيى(.  املعمدان  حياة يوحنا  متثل  التي  املميزة 

عى أكروبول يتكون من أقبية قدمية وبرئ مؤايب وعدة آثار قدمية تقع 

وبيت  كمعبد ومدرسة  قدمياً  تُستخدم  كانت  والتي  الكنيسة،  تحت 

للكاهن. كا تتبع الكنيسة مدرسة الالتن. ويحوي مركز الزوار التابع 

للدير عى نسخة طبق األصل ألرضية فسيفسائية بيزنطية تم العثور 

عليها يف أم الرصاص بالقرب من مادبا.
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محامات ماعني	 

تقع حّامات ماعن عى بعد 58 كيلو مرتاً جنويب عّان يف محافظة 

تنخفض  منطقة  وهي  مدينة مادبا 27 كيلومرت.  عن  وتبعد  مادبا، 

مجموعة  عى  ماعن  منطقة  تحتوي  البحر.  سطح  عن  مرتا   120

مختلفة  حرارة  بدرجات  نبعاً   63 إىل  عددها  يصل  الينابيع  من 

عنارص  عى  تحتوي  إذ  الكيميائية،  تركيبتها  يف  متشابهة  ولكنها 

الرادون وكريتيد  مهمة كالصوديوم والكالسيوم والكلوريد وغاز 

الحرارة يف  درجات  الكربون .وتصل  أوكسيد  الهيدروجن وغاز ثاين 

بعض الينابيع إىل 63 درجة مئوية.

جبل نيبو	 

جبل نيبو أو نبو هو جبل يقع يف األردن، ويرتفع 817 مرتا عن 

تبعد  نبو التي  وجدت مدينة  الجبل  عى  أن  يعتقد  البحر.  سطح 

مدينة مادبا.  من  الغرب  إىل  كم   10 وتبعد  عن عان 41 كيلومرتاً 

من  وهو  األردن،  امليت ووادي  عى البحر  مطلة  نبو  جبل  منطقة 

األيام  العامل )needs reference( ويف  يف  للمراقبة  األماكن  أفضل 

املجردة البحر  بالعن  يرى  أن  املرء من عى قمته  الصافية يستطيع 

وأبراج  الصخرة  قبة  فيها  البلقاء وكل فلسطن مبا  امليت وجبال 

حتى  الشيخ شاال  مدينة القدس وجنوب لبنان وجبل  يف  الكنائس 

جبال سيناء جنوبا. وهو الوجهة املفضلة لدى الحجاج اليهود القادمن 

من حول العامل إلميانهم أن قمة الجبل تضم رفات النبي موىس.

املراجع:

 .Wikipedia. Wikimedia Foundation )2022( مادبا    

Available at:  https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8

%A7%D8%AF%D8%A8%D8%A7 )Accessed:  November 

16, 2022(.  
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العالم هذا اليوم يعيش في عصر التكنولوجيا وثورة 

المعلومات التي أصبحت من أهم الممارسات التي 

ساهم  مما  اليومية  حياته  في  اإلنسان  بها  يقوم 

المجاالت،  مختلف  في  تغيرات  إحداث  كبير  وبشكل 

التكنولوجيا  من  جديد  نوع  ظهور  إلى  ذلك  وأدى 

الدقيقة والسريعة اال وهي شبكة االنترنت.

والتقنيات  الوسائل  أهم  من  اإلنترنت  شبكة  تعتبر 

المعاصرة التي تساهم في تعميم المعرفة ونشرها 

على مساحات واسعة من العالم وهى وسيلة لتبادل 

الخبرات والمعرفة ونشر الثقافة ومد جسور التواصل 

العالم المختلفة كما تعتبر  والصداقات بين أقطاب 

الوسيلة األسرع في نشر األخبار والتقارير.

يلعب اإلنترنت دورا هامًا في حياتنا اليومية فضاًل على 

بيئة  أنه أصبح جزءا مكماًل للمقومات األساسية في 

العمل  مكان  في  اإلنترنت  نستعمل  ال  فنحن  العمل 

مكان  كل  وفي  منازلنا  في  نستعمله  بل  فحسب 

ويمكن استخدامه من أجهزة صغيرة سهل الحمل من 

مكان ألخر تعرف بالهواتف المحمولة، ونستطيع من 

خالله التعليم عن بعد ووسيلة مهمة وسهلة للبحث 

والمالية  الحكومية  المعامالت  وإنجاز  العمل  عن 

أن  فضاًل  فاعلية،  وأكثر  أيسر  الحياة  جعل  مثير  فهو 

من  الكثير  وله  مكلف،  وغير  جدُا  سهل  استخدامه 

الفوائد في مجاالت الحياه فلقد ساهم بزيادة الثقافة 

بعضهم  مع  التواصل  على  الناس  بمساعدة  وقام 

البعض سواء كانوا داخل األردن ام خارجه، فلقد زودنا 

بالمعلومات الالزمة من مختلف المواضيع. 

األشخاص  ُبعد  عن  الدراسة  تمنح  أن  يمكن  كما 

من  يحصلوه  أن  يمكن  ال  ما  بلدانهم  في  المتمّيزين 

العلم لتعّذر قدرتهم المادية أو العائلية على السفر، 

تحسين  والنبوغ  التمّيز  ألصحاب  اإلنترنت  فُيتيح 

شبكة اإلنترنت تطور وتفاعل
رئيس قسم الحاسوب

انس عدنان صالح
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دون  والدراسية  والمعيشية  االقتصادية  أوضاعهم 

البحث  أثناء  الوقت  ويوّفر  األم،  أوطانهم  يغادروا  أن 

النشاطات  حضور  أو  المعلومات  أو  الوظائف  عن 

المسافات،  فيختصر  واالجتماعية،  والعلمية  الثقافية 

ويقرب البعيد، ويمنح المزيد من مرونة الحركة بكافة 

مجاالتها.

لكن هناك بعض اآلثار السلبية المترتبة جراء استعمال 

استخدامه،  الشخص  يحسن  لم  إذا  اإلنترنت  شبكة 

واذكر من اهمها اإلدمان على اإلنترنت وضياع الوقت 

بال فائدة، حيث الكثير من يستخدم اإلنترنت أو وسائل 

في  طويلة  ساعات  يقضي  االجتماعي  التواصل 

مجدية،  غير  يومية  بأحاديث  اآلخرين  مع  التواصل 

ويمكن ال سمح اهلل اإلصابة باألمراض النفسية، منها 

البيئة  عن  واالنفصال  بالتوّحد  اإلصابة 

االطالع  إن  القول  ويمكن  المحيطة، 

على بعض األمور غير المناسبة لبعض 

والوسواس  الرهاب  يسبب  قد  األعمار 

الفساد،  على  والجرأة  والريبة  والشك 

بكثير  المجتمعية  األخالق  عن  واالنسالخ 

من األمور التي يؤثر فيها الفكر السلبي 

غير  واألفالم  المؤذية  العروض  أو 

األخالقية، ومن هنا تتضُح أهمية مميزات 

استثمارها  ووجوب  اإلنترنت  استخدام 

عدم  على  والحرص  والمجتمع،  النفس  إفادة  في 

تجره  وما  العنكبوتية  الشبكة  سلبيات  مع  االنحدار 

مختلف  في  المرء  يريد  ما  إلى  الوصول  سهولة  من 

المجاالت.

هذه  استثمر  األردني  الملكي  الجغرافي  والمركز 

أكبر  بشكل  للتواصل  المفيد  بالشكل  التكنولوجيا 

ومباشر، وإيصال كل ما هو جديد عن المركز من اعمال 

المستفيدين،  لجميع  وغيرها  ونشاطات  وخدمات 

وخارج  داخل  واالجتماعات  اللقاءات  عقد  عن  فضال 

عبر  للتواصل  الطرق  من  الكثير  يوجد  إذ  االردن، 

وبرامج  اإلجتماعي  التواصل  مواقع  فيها  بما  اإلنترنت 

الدردشة واالبتعاد عن االعالم التقليدي في التواصل.
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والحمداهلل نحن في المركز الجغرافي الملكي األردني وبتوجيهات اإلدارة العليا، نتعامل مع هذه التكنولوجيا 

وبشكل يومي والتي احدث تغيرات كبيرة 

في مجال اإلعالم لدينا في نشر المعلومة 

فائقة  بسرعة  واالحداث  والوقائع  والخبر 

وانتشار ال حدود له، وهو ما لمسناه من خالل 

تسويق  على  وساعد  الجمهور  مع  التبادل 

محليًا  المركز  واعمال  وخدمات  منتجات 

تطوير  على  ايضا  وساعد  وعالميًا  واقليميًا 

خدمات المركز، إضافة الى أنه ساهم في 

مد جسور التواصل مع المستفيدين.

لقد حقق المركز الجغرافي الملكي األردني في عملية التواصل االجتماعي نجاحا كبيرًا، فنجد المتقاعدين 

الذين كانوا يعملون في المركز منذ أكثر من 40 عامًا يحادثون أصدقائهم الذين على رأس عملهم ويشاركونهم 

تغريداتهم  يكتبون  حينما  مناسباتهم،  في 

أو يقرؤون ما وصلهم من رسائل الكترونية، 

ومن خاللها االلتقاء بهم وجهًا لوجه.

كبيرة  فرصة  يعتبر  الجديد  اإلعالم  هذا  ان 

استغالله  وعلينا  والثقافات،  للمجتمعات 

انفسنا  نقدم  ان  اردنا  إذا  منه  واالستفادة 

للعالم، فاالنترنت فتح المجال للجميع بدون 

مما  قيود  وبدون  والتواصل  لإلبداع  استثناء 

يتطلب علينا استثماره وبشكل ايجابي.
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في  الجغرافية  الدراسات  حظيت 
بعناية  اإلسالمية   العربية  الحضارة 
الحركة  بدأوا  الذين  »فهم  فائقة، 
قامت  التي  الجغرافية  الفكرية 
علم  قسموا  إذ  علمية،  أسس  على 
مثل  كثيرة،  فروع  إلى  الجغرافية 
والبشرية  الطبيعية  الجغرافية 
واالقتصادية والسياسية والتاريخية« )1(. 
ومن  كثيرة،  لذلك  دوافعهم  وكانت 
أهمها خدمة الدولة؛ ولذا نجد الخلفاء 
والسالطين واألمراء يغدقون األموال 
في  متميزًا  عماًل  يقدم  لمن  الطائلة 

هذا المجال.
الوصفية  الجغرافية  فكانت 
الجغرافية  فروع  أهم  من  تعتبر  التي 
الحضارات  أهملتها  والتي  الحديثة، 
حتى  اهتمامهم،  محور  السابقة، 
القول:  إلى  الباحثين  بعض  ذهب 
هم  والمسلمين  العرب  علماء  »إن 
الوصفية،  الجغرافية  علم  مؤسسو 
بوصف  يعني  الذي  العلم  وهي 

اإلسالمية، على  العربية  الحضارة  في  الجغرافية  علم  رواد   .  1
الدفاع، ص50، ط4، 1409هـ، 1989م؛ النادي األدبي، جازان.

األرض من حيث مساحتها وسكانها وأجناسهم، 
واالجتماعية  االقتصادية  وحياتهم  وطبائعهم، 
من قيم وعادات وتقاليد، وطبيعة أرضهم وغير 
األمر  لوالة  جليلة  خدمة  يقدم  كله  وهذا  ذلك. 
عليهم  وييسر  اإلسالمية،  الفتوحات  حركة  في 
مع  التعامل  وكيفية  المفتوحة  البالد  معرفة 

أهلها واالستفادة من خيراتها وثرواتها.
اإلسالمية  العربية  الحضارة  علماء  وطور 
أهميتها  وعرفوا  والرياضية،  الفلكية  الجغرافية 
في تحديد خطوط الطول والعرض، واستعملوا 

النظريات الرياضية والمثلثية.
بل  والنقل  السماع  بمنهج  يكتفوا  ولم 
اعتمدوا منهج التجربة والمشاهدة الميدانية من 
خالل الرحالت واألسفار ونشر الدين، وطلب الرزق، 
واستخدموا الخرائط الجغرافية كوسائل لإليضاح، 
الذي  تعالى:)هو  قوله  من  ذلك  في  منطلقين 
مناكبها،  في  فامشوا  ذلواًل،  األرض  لكم  جعل 

وكلوا من رزقه وإليه النشور()2( 
قال  الرزق  وطلب  السفر  على  الحث  وفي 

الشافعي: )3( 
 َوانِْصْب فَإنَّ لَِذيَذ الَْعيِْش يِف النََّصِب
 إِْن َسال طَاَب َوإْن لَْم يَْجِر لَْم يَِطِب
َعرَِب َوِمَن  ُعْجٍم  ِمْن  النَّاُس   لََملََّها 

تفارقُه ن  عمَّ عوضاً  تجد   سافر 
يفسدُه املاء  وقوَف  رأيُت   إين 
والشمس لو وقفت يف الفلِك دامئة

أدت  التي  األسباب  الدفاع  علي  الدكتور  ويوجز 
2 . سورة الملك، آية 15.

3 .الدفاع، ص53.

علم اجلغرافية يف احلضارة العربية اإلسالمية

د.عبدالحميد علي المناصير
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إلى عناية علماء العرب والمسلمين بعلم 
الجغرافية على النحو اآلتي:

دعت  التي  اإلسالمية،  الفتوحات   -1
الحاجة فيها إلى معرفة الطرق والمسالك 
إلمداد  الزراعية  والمناطق  والممالك 
مؤن  من  إليه  تحتاج  بما  الفتح  جيوش 

وتموين.

مكة  إلى  وأقربها  الطرق  أيسر  معرفة   -2
أداء  في  الحجاج  لمساعدة  المكرمة 

فريضة الحج.
وأشعارهم  القبائل  أخبار  لجمع  الرحلة   -3
واستخالص المعلومات الجغرافية والفلكية 

منهم شفاهًا.

4-  الرحالت التجارية.

5- عناية والة األمر برجال العلم، وقد كانوا 
يجزلون العطاء لكل من يكتشف طريقًا 
الدولة  أجزاء  لمعرفة  األمة  يخدم  سهاًل 

اإلسالمية، والدول المجاورة لهم.

العرب  ويمكن تقسيم مؤلفات علماء 
األقسام  إلى  الجغرافية  في  والمسلمين 

اآلتية:
1-  مؤلفات تناولت عصر الدولة العباسية 

والبشرية  الطبيعية،  الناحية  من 
واالقتصادية والفلكية.

العالم  بدراسة  عنيت  مؤلفات   -2
األندلس  فدرسوا  بأسره،  اإلسالمي 

وشمال إفريقية.
األرضية  الكرة  تناولت  دراسات   -3
وسكانها من الناحية الجغرافية الوصفية.
البحار  وعلم  المالحة  تناولت  دراسات   -4
إلى  وما  واألمطار  والرياح  والمحيطات 

ذلك.
العلمية  والموسوعات  المعاجم   -5
العرب  علماء  أعمال  فيها  جمع  التي 
والمسلمين واألوائل في العلوم البحثية 
والتطبيقية، مثل معجم البلدان لياقوت 
الحموي، ونهاية األرب للنويري، ومسالك 
األعشى  وصبح  للعمري،  األمصار 
ألبي  البلدان  وتقويم  للقلشقندي، 

الفداء وغيرهم كثير.
واآلراء  النظريات  »إن  الدفاع:  ويقول 
امتداد  هي  الجغرافية  علم  في  الحديثة 
عند  الفكرية  واالتجاهات  واآلراء  للنظريات 
علماء العرب والمسلمين األوائل في هذا 

المجال«.)4( 
االضافات  من  الحكم  هذا  وانطلق 

4 . الدفاع، ص60-58.
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إلى  أضافوها  التي  األصيلة  الجوهرية 
الجهود السابقة، والتي كانوا في بعضها 
روادًا، وهذا كله يدحض األقوال المشبوهة 
العربي  العقل  أن  إلى  تذهب  التي 
واإلسالمي عقل علوم أدبية وشرعية، وأن 
أبدعوا  التي  والنظرية  التطبيقية  العلوم 
فيها ال تزيد على أن تكون نقواًل عن اليونان 

والهنود والفرس.
اعتمدوا  أنهم  أيضًا  لهم  يسجل  ومما 
مؤلفاتهم  في  وثيقًا  علميًا  منهجًا 
والقيام  المالحظة  قوامه  ودراساتهم 
والرحالت  الدقيقة  والقياسات  بالتجارب 
مما  بها،  الموثوق  والمراجع  الميدانية، 
النظريات  بعض  في  التشكيك  لهم  أتاح 
علوم  مجال  في  الخاطئة  السابقة 
ورفضوا  بعضها،  فعدلوا  الجغرافية 
بعضها، وطوروا بعضها اآلخر، وكان لذلك 
العلمي  المنهج  وضع  في  واضح  أثر  كله 
بعدهم،  جاء  من  عليه  بنى  الذي  الدقيق 
المستشرقين  لعناية  تفسير  ذلك  وفي 
وعلماء الغرب في نقل كثير من المؤلفات 
في  أيضًا  وعنايتهم  لغاتهم،  إلى  العربية 
ترجمة كثير من هذه الجهود إلى لغاتهم.

علماء  مشاهير  تعداد  صدد  في  لسنا 
صاحب  الخوارزمي  أمثال  من  الجغرافية 
صاحب  خرداذبة  وابن  األرض،  صورة  كتاب 
واليعقوبي  والممالك،  المسالك  كتاب 
صاحب  رستة  وابن  البلدان،  كتاب  صاحب 
كتاب األعالق النفسية، والهمداني صاحب 

واألصطخري  العرب،  جزيرة  صفة  كتاب 
والممالك،  المسالك  كتاب  صاحب 
األرض،  صورة  كتاب  صاحب  حوقل  وابن 
أحسن  كتاب  صاحب  والمقدسي 
والبيروني   ، األقاليم  معرفة  في  التقاسيم 
للمسعودي،  القانون  كتاب  صاحب 
والبكري صاحب كتاب معجم ما استعجم 
بكر  وأبو  والمواضع،  البالد  أسماء  من 
الزهري صاحب كتاب الجغرافية، واألدريسي 
اختراق  في  المشتاق  نزهة  كتاب  صاحب 
نخبة  كتاب  صاحب  والدمشقي  اآلفاق، 
الدهر في عجاب البر والبحر، وغيرهم كثير، 
منهما  اثنين  جهود  في  القول  وسنوجز 

هما أبو الفداء والعمري.
محمود  علي  بن  إسماعيل  الفداء  أبو 
سنة  وتوفي  672هـ  سنة  ولد  األيوبي، 
732هـ، وكان يلقب بالملك المؤيد وعماد 
الدين، وهو من فروع المظفر بن شاهنشاه 
حكمت  و  األيوبي،  الدين  صالح  أخي  ابن 
الفداء  وألبي  الزمن.  من  مدة  حماة  أسرته 
الموضوعات  ومتنوعة  كثيرة  مؤلفات 
مما يدل على سعة معرفته واطالعه على 
ما توصلت إليه الحضارة العربية اإلسالمية 
مجال  في  أهمها  ولعل  عدة،  مجاالت  في 
البلدان،  تقويم  كتاب  الجغرافية  العلوم 
كتاب  »يعتبر  الدفاع:  على  فيه  يقول 
تقويم البلدان ألبي الفداء من كتب علم 
من  عليه  يحتوى  لما  الرائعة  الجغرافية 
ووصف  والجبال  واألنهار  التجار  عن  معارف 
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طبيعة األرض، واستخدام خطوط الطول 
وتكلم  األماكن...  تحديد  في  والعرض 
خط  أن  واستخلص  األرض،  كروية  عن  فيه 
بمنطقتي  تمر  وهمية  دائرة  هو  االستواء 
وقسم  والخريفي،  الربيعي  االعتدالين 
وجنوبي،  شمالي  قسمين:  إلى  األرض 
على  تدل  الناضجة  العلمية  األفكار  وهذه 
الجغرافية  علم  مجال  في  واسعة  ثقافة 

الفلكية«.)5(  
ويقول فيه جورج سارتون: »إن أبا الفداء 
علماء  من  جغرافي  عالم  أكبر  يعتبر 
إلى  الرحالت  يحب  فكان  أجمع،  الجغرافية 
وحالتها  مناخها  لدراسة  األقطار  مختلف 
بالتأليف،  مغرمًا  كان  كما  السياسية، 
التاريخ  حقلي  في  مؤلفاته  امتازت  وقد 
العلمي  والتحري  بالدقة  والجغرافية 
السفر  أن  الحظ  من  أول  وهو  الصحيح، 
حول األرض يؤدي إلى زيادة يوم أو نقصان 

يوم«.)6( 
هذا  لتأليف  دوافعه  الفداء  أبو  وذكر 
فإني  يقول:  إذ  كتابه  مقدمة  في  الكتاب 
البالد  في  المؤلفة  الكتب  طالعت  لما 
وغيرها  والبحار  الجبال  من  األرض  ونواحي 
فمن  بغرضي،  موفيًا  كتابًا  فيها  أجد  لم 
الفن  هذا  في  عليها  وقفت  التي  الكتب 
ذكر  مطول  كتاب  وهو  حوقل،  ابن  كتاب 
لم  أنه  غير  مستوفيًا  البالد  صفات  فيه 

5 . الدفاع، ص198.
6 . المرجع نفسه، ص199.

يضبط األسماءـ وكذلك لم يذكر األطوال 
مجهول  ذكره  ما  غالب  فصار  العروض  وال 
االسم والبقعة، ومع جهل ذلك ال تحصل 
أصيل  منهج  هذا  أن  شك  )وال  تامة.  فائدة 
ألهميته  الجغرافية  األسماء  لجان  تعتمده 
التحريف  عن  وإبعادها  األسماء  ضبط  في 

والتصحيف(.
الممالك  في  األدريسي  وكتاب 
وغيرهما،  خرداذبة  ابن  وكتاب  والمسالك، 
وجميعهم حذوا حذو ابن حوقل في عدم 
والعروض  األطوال  تحقيق  إلى  التعرض 
األطوال  في  المؤلفة  الكتب  وأما 
والعروض فإنها عرّية عن تحقيق األسامي 

وعن ذكر صفات المدن.
تصحيح  في  المؤلفة  الكتب  وأما 
األنساب  كتاب  مثل  وضبطها  األسامي 
الحموي،  لياقوت  والمشترك  للسمعاني 
وكتاب مزيل االرتياب عن مشتبه االنتساب، 
المجد  ألبي  كالهما  الفيصل  وكتاب 
فإنها  الموصلي  اهلل  هبة  بن  اسماعيل 
وتحقيقها  األسماء  ضبط  على  اشتملت 
والعروض  األطوال  إلى  تعرض  غير  من 
يجهل  والعروض  باألطوال  الجهل  ومع 
سمت ذلك البلد، فال يعرف الشرقي منها 
وال الغربي وال الجنوبي وال الشمالي، ولما 
هذا  في  جمعنا  وتأملناه  ذلك  على  وقفنا 
المذكورة  الكتب  في  تفرق  ما  المختصر 
أو  البالد  بجميع  اإلحاطة  ندعي  أن  غير  من 
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بغالبيتها....« )7( 
 واهتم المستشرقون بجهود أبي الفداء 
أول  وكتابه  الجغرافية،  مجال  في  العلمية 

كتاب ترجم إلى اللغة العربية بهذا الفن.
ويقول الدفاع: » والفضل يعود إلى أبي 
المعلومات  جداول  استخدام  في  الفداء 
واألقاليم  للمدن  الوصفية  الجغرافية 
والمسلمين  العرب  علماء  من  فهو 
الزيوج  بجداول  تامًا  اهتمامًا  اهتموا  الذين 
ميدان  في  ذلك  وظف  وقد  الرياضية، 
مختصرًا  كتابه  فظهر  الجغرافية،  علم 
الحدود  عن  الضرورية  المعلومات  يشمل 
االجتماعية  والحياة  والتضاريس  السياسية 
إضافة  والطرق،  والعمرانية  واالقتصادية 
كروية  عن  األصيلة  المعلومات  إلى 
الجغرافية  أفاد  ولقد  ومناخها...  األرض 
ببحوثه  الشرعية  والعلوم  واألدب  والتاريخ 
المبتكرة« وأسدى خدمات جليلة للحضارة 

العربية واإلسالمية .
العمري  اهلل  فضل  بن  يحيى  بن  أحمد 

700هـ،  سنة  دمشق  بمدينة  ولد  الدمشقي، 

أصوله  في  ينتسب  749هـ،  سنة  فيها  وتوفي 

إلى عمر بن الخطاب.

)الدرر  كتابه  في  العسقالني  حجر  ابن  ويذكر 

الكامنة في أعيان المئة الثالثة- المجلد األول( أن 

أبا العباس العمري كان يتوقد ذكاء مع حافظة 

قوية، ومقدرة عجيبة على  الكتابة نثرًا وشعرًا(.

في  كراتشكوفسكي  أغناطيوس  ويذكر 
7 . تقويم البلدان ألبي الفداء، ص3-2.

الجزء  العربي-  الجغرافي  األدب  )تاريخ  كتابه 

ممالك  في  األبصار  )مسالك  كتاب  أن  األول( 

استفاد  فقد  العمري...  اهلل  فضل  البن  األمصار( 

العلماء  أكابر  كل  الوسطى  القرون  في  منه 

ما  إذا  حتى  وترك،  وفرس  عرب  من  الشرق:  في 

رحل العلم عن بالدنا، واستقر بأرض أوروبية تنبه 

الطامي،  بحره  من  فاستقوا  إليه  المستشرقون 

الطلياني،  وأماري  الفرنسي،  كاترمير  مثل 

في  البيضاء  والراية  المعّلي،  القدح  لهما  فكان 

الغني  المعدن  هذا  من  المعارف  كنوز  استخراج 

المستشرقين  من  غيرهم  وأما  الكريم،  السخي 

الذي حذوا حذوهم فهم كثير«.)8( 

كتابه  تأليف  في  منهجه  العمري  ويبين 

دالة  نبذة  تقديم  في  اهلل  واستخرت   « فيقول: 

ومن  فيها  وما  األرض  ذكر  في  المقصود  على 

لم  وما  فاألشهر؛  واألشهر  فاألظهر،  فيها:األظهر 

كل  وحالة  ومثله،  ذلك  في  ذكره  من  بدًا  أجد 

قتنا  و  في  وأهلها  هي  عليه،  هي  وما  مملكة 

واجتمع  المملكة،  تلك  نطاق  ضمه  مما  هذا 

األفهام  إلى  ألقّرب  الدائرة؛  تلك  طرفا  عليه 

البعيدة غالب ما هي عليه أّم كل مملكة من 

فيها  يوجد  وما  والمعامالت،  المصطلح 
اآلخر،  القطر  قطر  كل  أهل  ليبصر  غالبًا 
كأنهم  هو،  كيف  ليعرف  بالتصوير؛  وبّينه 
مما  والعيان  بالمشاهدة  عيونهم  ُقّدام 
اعتمدت في ذلك على تحقيق معرفتي له، 
فيما رأيته بالمشاهدة، وفيما لم أره بالنقل 
ممن يعرف أحوال المملكة المنقول عنه 

8 . مقدمة تحقيق كتاب مسالمك األمصار، ألحمد باشا زكي، ص2.
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أخبارها، مما رآه بعينه أو سمعه من الثقات 
بأدنه«)9(.

وجهوده  العمري  عن  يطول  والحديث 
التي  المتعددة  ومصنفاته  التأليف  في 
من  عظيمًا  وتقديرًا  كبيرًا  استحسانًا  القت 
في  العالم  علماء  من  بعده  جاء  من  كل 
من  غيره  عن  خبرة  له  ولعل  الفن،  هذا 
علمي  تصور  له  كان  أنه  عصره،  علماء 
واكتشافها  أمريكيا  وجود  حول  خطير 
عام  كولومبوس  كريستوفر  الرحالة  قبل 
897هـ، فقد قال العمري: »ال أمنع أن يكون 
ما انكشف عنه الماء من األرض من جهتنا 
منكشفًا من الجهة األخرى، وإذا لم أمنع أن 
أن  أمنع  الجهة ال  يكون منكشفًا من تلك 
يكون من الحيوان والنبات والمعادن مثل 

ما عندنا من أنواع وأجناس أخرى«.
العباس  أبو  »كان  الدفاع:  يقول 
العرب  علماء  لدى  المعرفة  تمام  معروفًا 

9  . المصدر نفسه، ص2.

حقلي  في  المعاصرين  والمسلمين 
لنظرياته  وذلك  والتاريخ؛  الجغرافية 
وأفكاره الخطيرة في هذين الموضوعين. 
بأنه  إياه  بنعتهم  المستشرقين  وأنصفه 
الواسع  واالطالع  العالية  الثقافة  صاحب 

والمواهب النادرة...«. )10(  
وهذا التصور دفع الدفاع إلى أن يقول:« 
مما ال شك فيه أن كريستوفر كولومبوس 
نظرية  على  مطلعًا  كان  اإليطالي  المالح 
العمري هذه؛ لذا قام برحلته البحرية ليثبت 

صحتها.
أنموذجًا  العالمان  هذان  يمثل  واقول 
فيها  أسهمت  التي  الكبيرة  للمساهمة 
في  وعلماؤها  اإلسالمية  العربية  الحضارة 
مختلف مجاالت العلوم والمعارف، وكانت 
الدروب،  أثارت  التي  المنيرة  المشاعل 
األوروبية  للحضارة  المغاليق  وفتحت 

الحديثة وعلمائها.

10 . الدفاع ص 306.





45 AL-Miqyas       Issue 29    June-2022

مقدمة:

سم من خاللها مظاهر المكان  ف ل�ي ي ابتكرها اإلنسان منذ أالف السن�ي تعد الخريطة من أقدم الوسائل ال�ت

ه. أي بلغة ع�نا الحاىلي  ي يريد أن يحتفظ بها لنفسه أو ينقلها لغ�ي الذي يعيش به ويضع بها المعلومات ال�ت

فأن الخريطة هي قاعدة بيانات متعددة األغراض للمكان والبيئة من حولنا. )1(

ي خاص، ويظهر توزيــــع 
ي عىل أساس ريا�ف الخريطة هي تمثيل مصغر لسطح األرض – أو جزء منه – مب�ف

ية باستخدام رموز خاصة منتقاة لوظيفة كل خريطة. )2( وحالة وعالقات المعالم الطبيعية والب�ش

إنتاج الخرائط الطبوغرافية

Adobe Illustrator باستخدام برمجية

مراحل إنتاج الخارطة:

أواًل: تجميع البيانات

البيانات  يتم تجميع  المرحلة  ي هذه 
�ف

ي سيتم عرضها عىل الخريطة  والمعلومات ال�ت

فضائية  مرئيات  أو  قديمة  خرائط  من  أما 

ي 
�ف تجميعها  يتم  بيانات  أو  جوية  وصور 

المساحية  األجهزة  باستخدام  الطبيعة 

.GPS األرضية مثل

: ArcGISPro ثانياً: ترتيب البيانات باستخدام 

ي سيتم عرضها عىل الخريطة وعمل التصنيف  ف الطبقات ال�ت يتم استخدام برنامج ARC GIS PRO بهدف تجه�ي

 الشكل )1( الصور الجوية

م.علي العليمات/ م. ليث الزيادات
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ي للخريط باستخدام برنامج 
) symbology ( للطبقات ومن ثم تصديرها بصيغة )AIX( ليتم عمل اإلخراج النها�ئ

.Adobe Illustrator

 Adobe Illustrator نامج يتم استخدام ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud هو امتداد ل�ب

و Adobe Photoshop يسمح لرسامي الخرائط ومصممي الرسوم بتصميم مرئيات باستخدام خرائط وطبقات 

ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud )3( الشكل

ArcGISPro الشكل )2( برنامج
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ف هذا االمتداد بأنه يتعامل مع البيانات الجيومكانية )بيانات ذات إحداثيات(  تعتمد عىل البيانات من ArcGIS. يتم�ي

للتحرير عالية  قابلة   )Vector data( يتعامل مع طبقات متجهة للخريطة كما  الرسم  بمقياس  التحكم  وإمكانية 

الدقة.

: Adobe Illustrator باستخدام )Layout( ثالثاً: عمل اإلخراج النهايئ للخريطة

ي للخريطة من خالل تطبيق المواصفات 
النها�ئ يتم استخدام برنامج Adobe Illustrator لعمل اإلخراج 

الكارتوغرافية  للخرائط عىل الطبقات.

المرجع:

)1( ، )2( مدخل إىل الخرائط الرقمية / د.جمعة محمد داود / النسخة األوىل 2012

Adobe Illustrator )4( الشكل
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)3D Laser Scanning( املسح الليزري ثاليث االبعاد

 3D Laser( األبعاد  ثالثي  الليزري  المسح  يعتبر 
المساحي  الرفع  تقنيات  وأدق  أحدث  من   )Scanning
مجسمات  وعمل  المكانية  البيانات  جمع  في  المستخدمة 
خالل  من  والمعمارية  الهندسية  للمشاريع  األبعاد  ثالثية 
الحصول علي سحابة نقطية )Point Cloud( من نقاط 
الليزر معلومة األحداثيات )X,Y,Z( والتي يمكن من خاللها 
رسم خرائط ثالثية األبعاد بدقة عالية تصل الى مليمترات 
التقنية اختصاص المساحة كونها  )مم(، حيث غزت هذه 

تشتمل على ماسح ليزري وكاميرا رقمية توفر تغطية صورية وفديوية للمناطق الممسوحة باالضافة الى امكانية تكامل 
الجهاز مع منظومة المالحة العالمية عبر االقمار الصناعية الـ GNSS لتوفير مجسم حقيقي ثالثي االبعاد، وتوفير 
درجة عالية من الدقة باالعتماد على  الصور ثالثية األبعاد للتعامل مع تضاريس سطح االرض الحقيقية عن طريق 
عرض ومعالجة االجسام المغطاة بالـPoint Clouds عبر برمجيات متخصصة بمساعدة الكمبيوتر عبر أشعة الليزر 
التي تقوم بتسجيل معلومات عن جميع االجسام المصورة او الممسوحة ضمن مجال رؤية الجهاز بتفاصيل عالية الدقة.

ان جهاز المسح الليزري )Laser Scanner( هو أداة تقوم بتحليل عناصر بنائية أو بيئة عمرانية ألجل تجميع 
معلومات مكانية وفيزيائية تتعلق بشكل الظواهر واستخدام المعلومات المجمعة بهدف بناء مجسم رقمي ثالثي األبعاد 
كنسخة لألصل من خالل تسجيل الماليين من النقاط بنظام ثالثي االبعاد )X,Y,Z( واستنباط احداثيات االجسام المصورة 
وعرضها على شاشة الحاسوب حيث يسجل الجهاز الصفات الراديومترية (مستوى الرمادية) كمعلومات فيزيائية اضافية 
ملحقة بالمعلومات الهندسية المتمثلة باالحداثيات واستخدامها في العديد من التطبيقات المتنوعة، حيث يتم تكوين غيمة 
نقطية )Point Cloud( لإلحداثيات الهندسية لسطح الشكل الموثق من خالل تسليط إشعاع ليزري نحوه بشكل نبضي 
أو مستمر والذي يعتبر الطور الرئيسي والنمطي في هذه التقنية لتشكيل نماذج رقمية لسطح الشكل الموثق، كما يمكن 

المهندس عدي صالح الربيع
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أللوان المواد الخاصة بالعناصر الموثقة أن  تمسح وتنشأ 
رقميا عند استخدام خاصية مسح المعلومات اللونية لكل 
نقطة أثناء عملية المسح من خالل حقل الرؤية الخاص 
بها واعطاء معلومات  بعدية عن تفاصيل السطح الموثق 
وتعيين المواقع المكانية ثالثية األبعاد لكل نقطة ممسوحة 

تبعا لنظام إالحداثيات المحلي لجهاز المسح الليزري.

الطريقة على متابعة  المساحي بهذه  الرفع  يساعد 
بالرسومات  والمقارنة  الدقة  درجة  وقياس  العمل  سير 
التصميمية والقدرة على اكتشاف األخطاء مبكرا ومراقبة 

العمل الجاري واتخاذ القرارات الصحيحة عند الحاجة، كما يمكن ايضا توظيف هذا النوع من المسح ثالثي األبعاد 
في التوثيق واعادة ترميم المباني والمنشات كتوثيق التراث المعماري والعمراني باالعتماد على الغيمة النقطية الناتجة 
عن أعمال المسوحات والتي تعتبر من مصادر المعلومات المطلوبة للتوثيق العمراني ذات المعطيات الكثيفة والغنية، 
باإلضافة إلى خاصية سرعة التقنية في تحصيل المعلومات ودقتها في النتائج النهائية، حيث اجريت اعداد كبيرة من 
عادة اإلنشاء أو عمليات التحليل والدراسات العلمية والتاريخية للمواقع والمنشات  البحوث العلمية ألغراض الصيانة واإ

األثرية التاريخية.

والوقت  الجهد  توفير  في  التقنية  هذه  إمكانيات   إن 
التصميم  عملية  تحسين  في  كفاءتها  مع  مجتمعين  والكلفة 
وتقليل األخطاء يجعل منها خيار هام ومطلوب كنتيجة لما 

تقدمه من منافع وتسهيالت متعددة في االعمال الهندسية.
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التي  الطاقة  بأنها  الكهروضوئية  الطاقة  ُتعّرف 
إلى  الشمسية  األشعة  تحويل  خالل  من  إنتاجها  يتم 
الخاليا  أهمها  حديثة  تقنيات  باستخدام  كهربائية  طاقة 
الكهروضوئية  الخاليا  الكهروضوئية. ويتم االستفادة من 
االستخدامات  في  سواء  الحياة  مناحي  من  الكثير  في 
المنزلية أو الصناعية أو الخدمية. وفي هذا السياق، يتمتع 
األردن بوفرة من الطاقة الشمسية جعلته من أكثر مناطق 
العالم إمكانية في استثمارات الطاقة الكهروضوئية. حيث 
يبلغ المتوسط   اليومي السنوي لإلشعاع الشمسي الواصل 
إلى سطح األرض حوالي 4-7 كيلو واط ساعة / متر 
مربع، وهو ما يعادل ما مجموعه 1400-2300 كيلو 

واط ساعة / م2 تقريبًا في السنة.

حول  المعلومات  على  الحصول  ألهمية  ونظرًا 
الطاقة الكهروضوئية في تحديد القدرات اإلنتاجية للطاقة 
من األلواح الكهروضوئية وما لها من دور في التأثير على 
الطاقة،  القرارات في مجال رسم سياسات وأنظمة  اتخاذ 
الموقع  في  الميدانية  الدراسات  مثل  التقليدية  الطرق  فإن 
تعد طرقًا مستهلكة للوقت والجهد والمال وغالًبا ما تقدم 

والمرافق  الحكومية  القرارات  لمتخذي  كافية  غير  بيانات 
التي  البيانات  تصبح  فقد  ذلك،  إلى  باإلضافة  العامة. 
النمو  بسبب  بسرعة  قديمة  التقليدية  بالطرق  جمعها  تم 
وللتغلب على مثل هذه  الكهروضوئية.  للمنشآت  السريع 
تقنيات تمكننا من  التحديات، فهناك حاجة إلى استثمار 
الحصول على معلومات دقيقة وقابلة للتحديث باستمرار 
بطريقة  وتوزيعها  الكهروضوئية  الطاقة  استغالل  حول 

فعالة. 

دور  الدراسات  أثبتت  فقد  اإلطار،  هذا  وفي 
التقنيات الجيومكانية المتمثلة في االستشعار عن بعد ونظم 
دارة عملية بناء وتقييم  المعلومات الجغرافية في تخطيط واإ
مشاريع الطاقة الكهروضوئية. حيث يقدم االستشعار عن 
اإلشعاع  كمية  لتقدير  الالزمة  البيانات  من  العديد  بعد 
تقديمة  الواصل على سطح األرض من خالل  الشمسي 
الشمسي  اإلشعاع  في كمية  المؤثرة  العوامل  بيانات عن 
الواصل كبخار الماء وكمية الجزيئات ونسبة الغيوم في 
كبيانات  الطبوغرافية  المعلومات  إلى  باإلضافة  الجو 
واتجاهات  االنحدار  ودرجات  البحر  االرتفاع عن سطح 
األرض،  واستعماالت  األرضية  والغطاءات  المنحدرات 
والتي يتم استخدامها باإلضافة للبيانات المناخية األرضية 
الشمسي على مساحات جغرافية  لحساب كمية اإلشعاع 

دور التقنيات اجليومكانية يف دراسة الطاقة الكهروضوئية

أستاذ مشارك/ جامعة اليرموك

د. خالد هزايمة
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واسعة. وقد تم تطبيق ذلك في العديد من الدراسات باستخدام بيانات األقمار الصناعية المختلفة كالقمر الصناعي 
)MODIS(، والقمر الصناعي )METOSAT( اللذان يقدمان معلومات على مستوى إقليمي واسع، واألقمار الصناعية 
عالية الوضوح المكاني مثل القمر الصناعي )QuickBird( وأجهزة التصوير الجوي )LiDAR( على مستوى المناطق 

الحضرية من أسطح المنازل. 

النماذج  من  العديد  فهناك  الكهروضوئية،  الطاقة  دراسة  في  الجغرافية  المعلومات  نظم  بدور  يتعلق  وفيما 
الرياضية التي تستخدم في تقدير اإلشعاع الشمسي. فعلى سبيل المثال، يعد نموذج )SolarFlux( واحدًا من أول 
هذه النماذج والذي تم إدراجه ضمن أدوات برنامج )Arc/Info(. وهناك نموذج آخر يعرف باسم )Solei( والذي تم 
إضافته إلى برنامج )IDRISI(. ومن النماذج األخرى نموذج )R.Sun( الذي تم تطويره كأداة لتقدير اإلشعاع الشمسي 
برنامج  إلى  إضافته  تم  والذي  متنوعة  ذات تضاريس  ولبيئات جغرافية  في ظروف جوية مختلفة )صافية وغائمة( 
)GRASS GIS(. كما أن هناك نماذج أخرى أكثر تقدمًا وأكثر استخدامًا مثل )Solar Analyst( والذي تم تطويره 
ضافته كأحد اإلضافات التابعة لبرنامج )ArcGIS( والذي يمكن من خالله إنتاج خرائط التوزيع الجغرافي لإلشعاع  واإ
الشمسي على المستويات المحلية واإلقليمية باالعتماد على نماذج االرتفاع الرقمي )الشكل 1(. لقد ساهمت التقنيات 
الجيومكانية في توفير كمية ضخمة من المعلومات التي أتاحت إمكانية دراسة وتقييم إمكانيات الطاقة الكهروضوئية 
على المستويات الجغرافية المختلفة والتي بدورها أسهمت وستسهم في عمليات صناعة القرار المتعلق بإنتاج واستهالك 

الطاقة وما يترتب عليها في خدمة أهداف التنمية المستدامة سواء على المستوى الوطني أو العالمي.

الشكل )1(: التوزيع الجغرافي لكميات اإلشعاع الشمسي السنوي الواصل إلى سطح األرض في مدينة إربد
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نشاطات

المركز الجغرافي الملكي األردني 

في صور

مدير عام المركز الجغرافي في استقبال الوفد األمريكي

زيارة ملحق وزراة الدفاع البريطاني للمركز الجغرافي
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المركز الجغرافي وجامعة اإلسراء يوقعان مذكرة تفاهم

توقيع اتفاقية مع معهد البحوث االجتماعية لتعزيز التعاون في مشروع جمع األمطار الغزيرة واالحتفاظ بها في األردن 
)كابتن رين(

وفد من بلدية اربد الكبرى برئاسة رئيس البلدية يزور المركز الجغرافي 
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المركز الجغرافي وسلطة إقليم البترا يوقعان اتفاقية تعاون

المركز الجغرافي وجمعية التمور يطلقان الخارطة اإللكترونية للنخيل برعاية وزارة الزراعة

بحث سبل التعاون المشترك بين المركز الجغرافي وجامعة مؤتة
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المركز الجغرافي يشارك باليوم العلمي المساحي الثالث

احتفال المركز بيوم الوفاء للمتقاعدين والعسكريين القدامى

دورة لضباط من االمارات العربية المتحدة في قراءة الخارطة وتفسير الصور الجوية
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تعزيز الشراكة  بين المركز الجغرافي الملكي و مركز المعلومات الوطني للتكنولوجيا

دورة اساسيات علوم الفضاء لطالب جامعة األميرة سمية

المركز الجغرافي ينظم ندوة بعنوان الفلك والشرع في تحري هالل رمضان
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تعاون المركز الجغرافي و المعهد الملكي للدراسات الدينية إلنتاج خارطة الوئام  الهاشمي بين األديان

تنظيم محاضرة طبية بمناسبة يوم األم

زيارة لمجموعة من الطالب لإلطالع على اعمال المركز الجغرافي
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استقبال الطلبة الجدد في كلية المركز الجغرافي الملكي األردني األردني للعلوم المساحية والجيومكانية

دورة االسماء الجغرافية لعدد من موظفي المؤسسات الحكومية

تخريج دورة قراءة خارطة لعدد من ضباط القوات المسلحة
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Atmospheric correction model for calculating: Reflectance, Surface albedo, Emissivity, Surface 
temperature and NDVI.

Solar radiation balance elements, including : Net radiation, Soil heat flux, Sensible heat flux, Latent 
heat flux and Instantaneous and daily ET values.

Results
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Study area

● Azraq district is located in the east of 
the Hashemite Kingdom of Jordan.

● Land area of 1,680 km²

● Average temperature 12-21°C.

● Relative humidity 40-80 %.

●	 Precipitation	varies 59 mm.

Methodology: Preprocessing

SEBAL requires a satellite image and 
some meteorological data:

	.   Cloud conditions

	.   Land-use map

	.   Header file information )Meta-
data file( including:

	 The sun elevation angle )β( at the 
overpass time

	 The satellite overpass data and time

	 Gain and Bias levels for each band 
)channel(

	 The latitude and longitude of the 
center of the image

	.   Weather data including: Wind speed, Air 
temperature, Solar radiation, Humidity and 
Precipitation.

Ø Landsat-8 image, EarthExplorer – USGS

Ø Resolution	:	30m

Ø Using	OLI(B2–B7)	&	TIRS(B10+B11)

Calculations of solar 
radiation parameters and 
evapotranspiration from 
Landsat-8.  )source: A.A.F. 
Beg et al. 20.6( 

Model chain: Sixteen models were prepared for 
spatial analysis using ERDAS visualization software, 
i.e.,

• Landsat-8 image, EarthExplorer – USGS

• Resolution : 30m

• Using OLI)B2–B7( & TIRS)B10+B11(
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Abstract
ET )Evapotranspiration( is one of the climate elements, which plays an important 

role in water balance, and effects on the ecosystem of any region. Therefore, many 

mathematical equations and algorithms have been found and designed to calculate 

and estimate values of evapotranspiration. Calculation methods are either based 

on data from meteorological stations or using other sources of data where the 

area is lacking from meteorological stations. Remote sensing data are one of the 

important sources and techniques to estimate many climate elements including 

evapotranspiration. The main objective of current study is to estimate the spatial 

variation of ET using Surface Energy Balance Algorithms for Land and Landsat-8 

imagery. The analysis is carried out using Landsat-8 )OLI/TIRS( data, ASTER GDEM 

and reference weather parameters. Sixteen ERDAS models are prepared to calculate 

the various parameters related to solar radiation. The models are prepared to 

calculate the values of surface radiance surface reflectance, surface albedo, NDVI, 

LAI, surface emissivity, surface temperature, net radiation, soil heat flux, sensible 

heat flux, latent heat flux, which are consequently used to calculate the hourly and 

daily evapotranspiration in study area

Crop Water Requirements Using 
Remote Sensing

Eng. Mo’ath  Abdallah Salameh Etoom

Project	objective: Agricultural  Water  resources  management  –  Net  Crop  Water 

Requirements for several crops within the scope including: Alfalfa, Olives, Fruit …etc.





مجلة علمية نصف سنوية -تصدر عن املركز الجغرايف املليك األردين

فاكس: ٦٥٣٤٧٦٩٤ -٩٦٢+

www.rjgc.gov.jo :الموقع اإللكتروني

اِّـركز الجغراَّـ اِّـلكي األردني

هاتف:  ٦٥٣٤٥١٨٨-٩٦٢+

  rjgc@rjgc.gov.jo :البريد اإللكتروني

اإليداع لدى دائرة المكتبة الوطنية (د/٢٠١٤/٥٦٠٧)

دور التقنيات الجيومكانية في دراسة الطاقة الكهروضوئية

آلية تحويل عّمان إلى مدينة ذكية

هندسة المساحة في تطور مستمر
وزيادة في التطبيقات

علم الجغرافية في الحضارة العربية ا�سالمية Crop Water Requirements
Using Remote Sensing

مسح قاع البحر ورسم خرائط ا�عماق
لمنطقة العقبة االقتصادية بإمكانيات

OceanXplorer إنتاج الخرائط الطبوغرافية باستخدامسفينة
Adobe Illustrator برمجية


