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 التصميم  واالنتاج الخرائطي : الفصل الثامن



2 

 GIS map design and production.واالنتاج الخرائطي  التصميم . 8

 المعلومات نظم عملٌات نتائج وتوصٌل لتلخٌص جدا فعالة وسٌلة هً الخرٌطة

 إخراج أهمٌة على الضوء سلط وما .المستخدمٌن من واسع لجمهور الجؽرافٌة

 فقط ونتفاعلٌ الجؽرافٌة معلوماتلل المستخدمٌن من العدٌد أن حقٌقة من ٌاتً خرٌطةال

 .النظام لهذا الخرائط لمنتجات استخدامهم خالل من الجؽرافٌة المعلومات نظم مع

  المخرجات لوصؾ المصطلح هذا ستخدمٌ هنا .للخرٌطة التعارٌؾ من العدٌد هناك

 الجؽرافٌة المعلومات تظهر التً الجؽرافٌة المعلومات نظمل البٌانٌة أو الرقمٌة

 من لسلسلة النهائٌة النتٌجة هً الخارطة .للخرٌطة محددة اصطالحات باستخدام

 والتحرٌر، البٌانات، جمع من بدءا الجؽرافٌة المعلومات نظم بٌاناتل المعالجة خطوات

  .خرٌطة بشكل وتختم وتحلٌلها البٌانات إدارةو ،صٌانةالو

   principles of map design  الخريطة تصميم اساسيات 1 .8

 هدؾ رسالة ٌنقل أن الخرائط، صانع خاللها ٌحاول إبداعٌة عملٌة هو خرٌطة تصمٌم

 الضوء وتسلٌط المعلومات تبادل هو خرٌطة تصمٌم فً الرئٌسٌة األهداؾ .طةٌالخر

 منعشة صورة خلق هو الثانوي الهدؾو .النتائج وتوضٌح ،والعملٌات نماطالأ على

  األهداؾ وتحقٌق لحقٌقةا حساب على ٌكون أال ٌجب هذا ولكن لالهتمام، ومثٌرة

 فً والموازنة التوافق تستوجب صعبة مهمة الخرٌطة تصمٌم .للخرٌطة االساسٌة

 واألهم وأنٌقة، بسٌطة ،جٌدة الخرٌطة تبدو أن هو واحد الجٌد التصمٌم أن .الخٌارات

 .المطلوب الؽرض الخرٌطة إلى ٌؤدي ان ذلك، من

 الخرٌطة تصمٌم لعملٌة شروط سبعة Robinson et al (1995)  روبنسون وضع اذ

:- 

 ماذا ٌحدد سوؾ الخرٌطة عملت اجله من الذي الؽرض :purpose  الؽرض-

   .المعلومات تصوٌر سٌتم وكٌؾ رسمه سٌتم

 على القٌود بعض تفرض سوؾ رسمها ٌتم التً الظواهر :reality  الواقعٌة-

  .الخرٌطة تصمٌم

 سبٌل على) البٌانات من معٌنة خصائص : available data المتاحة البٌانات-

 سوؾ (منطقة أو خط أو نقطة ،منفصلة أو مستمرة ،متجهٌة أو شبكٌة المثال،

 . الخرٌطة تصمٌم على ؤثرت
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 ٌملك لكنه بسٌطا، ٌبدو مفهوم هو المقٌاس :  map scale الخرٌطة مقٌاس-

 أن ٌمكن التً البٌانات كمٌة فً وٌتحكم .الخرائط لرسم التداعٌات من الكثٌر

 .ذلك من واكثر الرموز، وتداخل الرموز وحجم الخرٌطة، إطار فً تظهر

 المعلومات من مختلفة أنواع ترٌد مختلفة جماهٌر :Audience  المشاهدٌن-

 عادة، .مختلفة بطرق المقدمة المعلومات نرى أن ونتوقع خرٌطة، على

  ٌمكن موجزة معلوماتب مهتمون !(الصؽار واألطفال) التنفٌذٌٌن والمدٌرٌن

 رؤٌة فً ٌرؼبون ما ؼالبا المتقدمٌن المستخدمٌن حٌن فً بسرعة، استٌعابها

   .المعلومات من المزٌد

 الخرٌطة فٌها ستستخدم التً البٌئة :conditions for use  االستخدام شروط-

 أو ضعٌفة اضاءة مع الخارجً االستخدام ذات فالخرائط .كبٌرة قٌودا ستفرض

 ذات الخرائط من مختلؾ بشكل مصممة تكون أن إلى تحتاج جدا مشرقة

 .سطوعا أقل تكون االضاءة مستوٌات حٌث الداخلً االستخدام

  أو ورقٌة كان سواء العرض، وسٌلة :technical limits  التقنٌة الحدود-

 التً الخرائط مثال .عدة مجاالت فً التصمٌم عملٌة على تؤثر سوؾ ،رقمٌة

 شاشة على للعرض المصممة تلك بوضوح لٌست االنترنٌت على تعرض

 .الخاص الحاسوب

 Map compositionتكوين الخريطة  2. 8

المترابطة مع هو عملٌة إنشاء خرٌطة تضم العدٌد من العناصر تكوٌن الخرٌطة 

 .  بعضها بشكل وثٌق

 الرئٌسً الجسم هو للخرٌطة الرئٌسً التركٌز :map body خرٌطة هٌئة-

  الهٌئات من أكثر أو اثنٌن هناك ستكون المقارنة خرائط حالة فً أو للخرٌطة،

 .ألهمٌتها المناسبة للرموز واستخدام مساحة تعطى أن ٌجب .للخرٌطة

  استخدام وٌمكن  inset/overview  map شاملةال الخرٌطة / االقحام خرٌطة-

 خرٌطةال جسم من منطقة التوالً، على ،لتظهر الشمولٌة او االقحام خرائط

 من السٌاق أو العام والموقع (أوسع نطاق على) التفاصٌل من مزٌدب ةالرئٌسٌ

 .الرئٌسً الجسم
 لتحدٌد وذلك خرٌطةلل العناوٌن من أكثر أو واحد استخدام ٌتم :  title عنوانال-

 موضوع على ٌحتوي ان وٌجب.محتواه عن القارئ وإبالغ خرٌطةال اسم

 .عنها زمنٌة ومعلومات ، الجؽرافٌة موقعها ، الخرٌطة
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 ٌرمز وكٌؾ الخرٌطة على الممثلة العناصر ٌسرد هذا :legend الفهرس-

 كبٌرة مجموعة وهناك المختلفة، التخطٌطٌة التصمٌمات من العدٌد تتوفر .إلٌها

 وتفسٌر قراءة مفتاح فهو .الفهرس تصمٌم حول المتاحة المعلومات من

 .الخرٌطة

 والمسافات األشٌاء حجم على مؤشرا الخرٌطة مقٌاس ٌوفر : scale مقٌاسال-

  خرٌطةال على واحدة وحدة حٌث النسبة، وه الورقٌة الخرٌطة مقٌاس .بٌنها

 اضافة ٌفضل .االرض سطح على فً القٌمة تلك من متعددة مرات تمثل

 ابعاد فً تؽٌٌر أي مع متوافقا ٌكون كً الخرٌطة الى الخطً المٌاس

 .الخرٌطة

  ٌمكن خرٌطةلل هٌوالتوج االتجاه :direction indicator  االتجاه مؤشر-

  ورموز ، واالحداثٌات شبكات، ذلك فً بما طرق عدة من واحدة فً تمثٌلها

  ومتعامدة متوازٌة خطوط من شبكة هً والشبكة .(شمالال سهم عادة) االتجاه

 الطول خطوط من شبكة عن عبارة هو والتشبٌكو .الخرٌطة على مسقطة

  هامكانب الخرٌطة على ما نقطة تربط التً خرٌطةال على العرضودوائر

 .األرض على حقٌقًال

 لتثبٌت الخرٌطة اطار وجود ٌستدعً : map boarder  الخرٌطة اطار-

 الى ٌؤدي بحٌث بارزا الٌكون ان وٌجب ، علٌها الخرٌطة مسقط احداثٌات

 .االنتباه تشتٌت

 من العدٌد على تحتوي أن ٌمكن خرٌطةال مكونات .خرٌطةلل الوصفٌة البٌانات-

  ،هااإلنشاء تارٌخ خرٌطة،ال مسقط ذلك فً بما المعلومات من خرىالأ نواعالأ

   .والتألٌؾ البٌانات، ومصادر

   map symbolization ترميز الخريطة  3. 8

 الرسوم استخدامب مثلتو تصنؾ أن ٌجب الخرٌطة على عرضها سٌتم التً البٌانات

 بالػ أمر زٌالترم اختٌار ان .لةومقبو جٌدا محددة اتفاقٌات مع تتوافق التً والرموز

 المكانٌة األجسام تكون أن ٌتطلب ةالجٌد الخرائط رسم .خرٌطة أي فائدة لمدى األهمٌة

  .التطبٌقات فً بسهولة هاتفسر ٌمكن بشكل مرزة وصفاتهم

  التً التوافقات من واحدة مجموعة هً المكانٌة العوارض وأنواع المقٌاس قٌاسات

 .المقٌاس مع لتتوافق الخرٌطة على وترمٌزها الحقٌقة لتجرٌد تستخدم
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نوع العارض  نوع الخاصٌة

 المكانً
 اسمٌة  ترتٌبٌة  فئوٌة/نسبٌة

 الوان)رموز متدرجة

 (، وحجوم
اسبقٌة الرموز ، 

 الوان وحروؾ
صنؾ الرمز، لون،  

شكل ، اتجاه، 
 احرؾ

 pointالنقطة 

خرٌطة الجرٌان او 

عرض ) االنسٌابٌة 

و لون الخطوط 

متناسبة مع 

 (  االنسٌابٌة

رموز خطٌة 

لون ، ) تدرٌجٌة

 (حجم

خرٌطة شبكات 

لون، ) التوصٌل

 (شكل، توجٌه

 lineالخط 

/  صبؽةمستمرة 

التظلٌل، على سبٌل 

المثال، نقطة الكثافة 

أو خرٌطة 
choropleth 

خرٌطة ضالل، 

 تدرج لونً 
خرٌطة فرٌدة 

لون، شكل )الصنؾ 

 (نمط ، اتجاه،

(المساحة)المنطقة
area 

خرٌطة الكنتور، 

خط تساوي المطر ، 

خط تساوي الضؽط 

 وؼٌرها

)  لون لكل فصٌلة  رتبٌةخرٌطة لونٌة 

لون، شكل، اتجاه، 
 (نمط 

 surfaceالسطح 

 جدول ٌبٌن طرق تمثٌل العوارض المختلفة على الخرٌطة
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 اعداد وتصميم االخراج النهائي للخرائط . 16: تطبيق عملي 

 -:وٌتضمن ArcGIS v.10.2 تطبٌق على برنامج 

ما هً اهم عناصر الخرٌطة وكٌؾ ٌتم ادخالها الى تعرٌؾ الطالب -

 .  اطار الخرٌطة باستخدام برنامج نظم المعلومات الجؽرافٌة

كٌفٌة اضافة شبكة خطوط الطول ودوائر العرض الى اطار الخرٌطة -

. ، سهم الشمال ، ومقٌاس الرسم ، ومفتاح الخرٌطة وعنوانها 

 .وارسالها للطبع بالمقٌاس المطلوب

 ساعة( 2: )المدة الزمنٌة

   اوفرهٌدشخصٌة ، جهازا عرض  البتوبحاسبة : ادوات العمل


