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 Arc GIS 10.2تطبيقات عملية في برنامج 

 Georeferencingاالرجاع الجغرافي 

 نظم في األساسية الخطوات أهم من خريطة ألي  ( Georeferencing) اإلرجاع الجغرافي يعتبر

 على بناء   جغرافيا الصحيح إلى مكانها استخدامها المراد الخريطة إرجاع يجب حيث ,المعلومات الجغرافية

 على بدقة محددة نقاط ربط إيجاد بأنه الجغرافي اإلرجاع تعريف يمكن و .المرفقة بالخريطة المعلومات

 هذه حيث تستخدم ,بالخريطة الخاص والمرجع المسقط على بناء على الطبيعة اإلحداثيات معلومة و الخريطة

 الصحيح مع مكانها في بقةمطا الخريطة تصبح ولكي الطبيعة والخريطة بين ربط كنقاط المعلومة النقاط

 .الطبيعة

 -أهداف التمرين:

 . استدعاء )اضافة( صورة خريطة ممسوحة ضوئيا الى البرنامج .1

 . عمل االرجاع الجغرافي لهذه الصورة لتحديد موقعها الجغرافي الحقيقي .2

 . تقييم عملية االرجاع الجغرافي وتحديد مدى جودتها )دقتها( .3

 االرجاع الجغرافي في ملف نصي .. حفظ بيانات 4

 . تقويم الصورة االصلية وانتاج نسخة جديدة منها تكون مرجعة جغرافيا .5
 

 Arc Map 10.2برنامج   -1

 من عدد من البرامج تشمل:  Arc GISتكون ي

 لتحرير البيانات والتحليل ورسم الخرائط. Arc Map.برنامج 1

الدارة الملفات من نسخ وحذف وانشاء....الخ وايضا في البرمجة  Arc Catalogue.برنامج 2

 . Modelingوالنمذجة

الذي يضم ادوات تحليل ومعالجة البيانات وعمل التحليالت االحصائية والمكانية  Arc Toolbox.برنامج 3

جة وادوات تخصيصة في كافة التخصصات مثل اسقاط الخرائط و نظم االحداثيات والهيدرولوجي ومعال

 المرئيات.

باستخدام لغة  Arc GISواعداد ادوات جديدة داخل   Programming للبرمجة  Arc Object.برنامج4

(VBA)Visual Basic Application  . 

 )الضخمة( على المستوي العالمي. لعرض البيانات العالمية ثالثية االبعاد Arc Globe.برنامج 5
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للعرض التفاعلي المتحرك للبيانات مثل الطيران التخيلي فوق منطقة معلوم لها  Arc Scene.برنامج 6

 .3D Animationابعادها الثالثية 

 )فقط( المكونات الثالثة االولية هي مكونات البرنامج االساسية والتي سنستخدمها

 

في قائمة البرامج المثبتة على  GIS Arcمن مجموعة  Arc Mapنبدا تشغيل برنامج 

 Startاو من قائمة  Desktop   على ال   الكومبيوتر

 من : Arc Mapتتكون شاشة 

مجموعة من شرائط االدوات ستختلف شكلها من مستخدم الخر )الن البرنامج به مجموعة  -

الدوات كبيرة من الشرائط وال يمكن فتحها جميعا معا ، لذلك يقوم كل مستخدم بفتح شرائط ا

 التي يحتاجها في هذه اللحظة او هذه الخريطة( ، بما فيها شريط العنوان بأعلى الشاشة .

 رأسيا تنقسم الشاشة )الجزء االبيض( الى جزأين : -

* قائمة المحتويات على يسار الشاشة : بها يتم عرض اسماء وخصائص الطبقات او الصور 

 التي يتكون منها المشروع الحالي .

عرض الخريطة على يمين الشاشة : بها يتم عرض المحتوى الجغرافي )المعالم * نافذة 

 المكانية( لكل ملف من المفات الموجودة في قائمة المحتويات .

في شريط االدوات االخير بأسفل الشاشة توجد احداثيات المشروع او احاثيات الخريطة الحالية 

لبرنامج طالما اننا لم نحدد بعد االحداثيات ، وبالطبع فهي االن احداثيات وهمية يبدا فيها ا

اي ان  Unknown Unitsالحقيقية ، نالحظ ايضا ان البرنامج يكتب بجوار االحداثيات كلمة 

وحدات االحداثيات غير معلومة ، اذا تحركنا بالماوس داخل نافذة عرض الخريطة سنجد ان 

ان البرنامج يعرض في هذا  قيم االحداثيات )في شريط االدوات( تتغير باستمرار ، حيث

 الشريط احداثيات موقع الماوس على الخريطة .

 

 

 



3 
 

 

 Arc Mapاضافة بيانات الى مشروع   -2

في اول خطوة سنضيف صورة الخريطة )الممسوحة ضوئيا( الى المشروع الحالي من خالل 

والتي تستخدم الضافة البيانات )صور او طبقات او ملفات( الى      Add Dataايقونة 

انه يعطي اسم االيقونة بمجرد الوقوف عليها  Arc GISالمشروع )من اهم خصائص برنامج 

 بالماوس مما يسهل للمستخدم المبتدئ للبرنامج معرفة وظيفة كل ايقونة ( .

خطوات التجول داخل ملفات الوندوز( نذهب للمجلد الموجود به ملف الصورة المطلوبة )بنفس 

 : Addونختار الصورة ثم نضغط 

 

 

 

 

االن سيظهر المحتوى الجغرافي )معالم( صورة الخريطة في نافذة العرض )يمين الشاشة( 
 بينما شيظهر اسم ملف صورة الخريطة نفسها في نافذة قائمة المحتويات على يسار الشاشة :
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االن نريد ان نستكشف تفاصيل هذه الصورة )فهي مجرد صورة خريطة وليست خريطة في 

على القارئ استخدام هذه االيقونات بنفسه والتدريب  –حد ذاتها( فنستخدم االيقونات التالية 

 عليها : 

 تكبير جزء )مستطيل( محدد من الخريطة نحدده بالماوس .                      

 

 

 )مستطيل( محدد من الخريطة نحدده بالماوس .تصغير جزء 

 

 تكبير الخريطة بنسبة محددة )دون تدخل المستخدم لتحديد جزء معين( .                      
                       

 تصغير الخريطة بنسبة محددة                        

 

 بالماوس .تحريك الخريطة في اتجاه معين                        

 

 عرض كامل الخريطة بكل معالمها .                        
   

 .  التقدم للشاشة التالية                          الرجوع للشاشة السابقة .                        

                         

نالحظ ان االحداثيات الظاهرة في شريط االدوات باسفل الشاشة ما زالت احداثيات وهمية 

 اي وحدات مجهولة : Unknown Units)ارقام غير منطقية( ومكتوب بجوارها 
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 خطوات االرجاع الجغرافي لصورة  -3

يدل ذلك على ان البرنامج يتعامل االن مع هذه الصورة دون ان يعرف المنطقة الجغرافية التي 

عند مسح الخريطة  SCANNERتمثلها )هذه االحداثيات هي احداثيات جهاز الماسح الضوئي 

 Arcاالصلية ضوئيا( بناءا على ذلك فان اولى الخطوات المطلوبة االن هي : تعريف برنامج 
Map لمنطقة الجغرافية للصورة باحداثياتها الجغرافية الحقيقية ، وهذه العملية هي ما بحدود ا

 " .Georeferencingيطلق عليها اسم "االرجاع الجغرافي 

نقاط )على االقل( على الصورة  4تتم عملية االرجاع الجغرافي للصورة من خالل تحديد عدد 

 لنقاط :وادخال قيم االحداثيات الجغرافية الحقيقية لهذه ا

 . 4الحد االدنى لعدد نقاط االرجاع الجغرافي يساوي  -

وكلما زاد هذا العدد كلما كانت عملية  4من االفضل ان يزيد عدد نقاط االرجاع عن  -

 االرجاع ادق وافضل .

يجب ان تكون نقاط االرجاع الجغرافي موزعة توزيعا جيدا على انحاء الصورة ، واالفضل  -
 ان تكون هذه النقاط في االركان االربعة للصورة . –في حالة االكتفاء باربع نقاط فقط  –

للبدء في عملية االرجاع الجغرافي يجب ان يكون شريط االدوات الخاص باالرجاع نشطا في 

فيمكن تفعيله بالضغط بالماوس  –على الشاشة  –، فان لم يكون موجودا  Arc Mapشاشة 

من اعلى الشاشة )الجزء الرمادي اللون( فتنسدل قائمة بها جميع شرائط  االيمن على اي جزء

حيث تكون الشرائط النشطة امامها عالمة )صح( ، نبحث عن اسم شريط  Arc Mapادوات 

 ونضغط بالماوس لتفعيله . Georeferencingادوات 

 فيظهر لنا شريط االدوات على الشاشة :

 

لتكبير الجزء    ع االولى نستخدم ايقونة التكبير   قبل ان نبدا في تحديد نقطة االرجا

 العلوي على اليسار من صورة الخريطة :
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" لتحديد Add control pointمن شريط ادوات االرجاع نختار ايقونة "اضافة نقطة تحكم 

موقع نقطة االرجاع على الصورة ، ونالحظ ان مؤشر الماوس قد تغير شكله االن ليصبح مثل 

 + حتى يسهل على المستخدم تحديد موقع نقطة االرجاع بدقة .عالمة 

بالنظر لصورة الخريطة )في المثال الحالي( نجد ان النقطة المعلوم لها االحداثيين )خط الطول 

 شماال : 35شرقا مع دائرة العرض  41ودائرة العرض( هي تقاطع خط الطول 

 

)بكل دقة( ثم نضغط الماوس االيمن فتفتح باستخدام الماوس االيسر نحدد موقع نقطة االرجاع 

 الحقيقيين لهذه النقطة : X , Yالدخال قيم االحداثيين  Input X and Yنافذة بها امر 
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 :يتعامل مع االحداثيات باستخدام  Arc Mapبرنامج 

 في اتجاه الشرق . Xمحور  -

 في اتجاه الشمال . Yمحور  -

ودائرة العرض ستكون هي  Xاي ان في االحداثيات الجغرافية : خط الطول سيكون هو المحدد 

لنقطة االرجاع االولى )انظر صورة الخريطة(  X، بذلك فان قيمة االحداثي  Yالمحور 

 .  35لها ستساوي  Yوقيمة االحداثي  41ستساوي 

ثم نكتب قيم االحداثيات الحقيقية لنقطة االرجاع  Add X and Yنضغط بالماوس على امر 

 االولى :
 

 
 
 

 . OKثم نضغط 

ربما نالحظ ان الجزء )من الصورة( المعروض على الشاشة قد تغير فجأة االن ، والسبب في 

قد حرك الصورة قليال لكي تقع نقطة االرجاع االولى في موقعها  Arc Mapذلك ان برنامج 

 الذي قمنا بادخاله .
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االن نريد ان نكرر نفس الخطوات لنقطة االرجاع الثانية والتي ستكون في اقصى يمين الجزء 
العلوي من الصورة ، توجد عدة وسائل للوصول لهذا الجزء )باستخدام االيقونات المختلفة من 

       Fullاستخدام ايقونة االمتداد الكلي  –على سبيل المثال  –( لكن يمكن Toolsشريط ادوات 

Extent    الجزء المطلوب من لغرض كامل الصورة ثم استخدام ايقونة التكبير لتكبير

 الصورة :
 

شرقا مع دائرة  45ونحدد موقع النقطة التي سنستخدمها كنقطة ارجاع )تقاطع خط طول 

 شماال(. 35عرض 

 
نحدد  نكرر االن نفس الخطوات كما تم في نقطة االرجاع االولى : باستخدام الماوس االيسر

 Input X and Yموقع نقطة االرجاع )بكل دقة( ثم نضغط الماوس االيمن فتفتح نافذة بها امر 

 الحقيقيين لهذه النقطة. X , Yالدخال قيم االحداثيين 

 
 حقيقية )الجغرافية( لهذه النقطة.ثم ندخل قيم االحداثيات ال

 . OKثم نضغط 

لعرض كامل الصورة مرة فنضغط ايوقنة االمتداد الكلي فاذا اختفت الصورة من الشاشة 
اخرى ، نالحظ ان هناك عالمتين + باللون االحمر موضوعين في مواقع نقطتي االرجاع 

 اللتين قمنا بتحديدهما حتى االن.
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بنفس الطريقة نقوم بعمل نقطة االرجاع الثالثة )اقصى يمين اسفل الصورة( ونقطة االرجاع 
 الصورة( كما في الخطوات التالية.ر اسفل الرابعة )اقصى يسا

 
 

لنقطة االرجاع الثالثة )وايضا  F6يمكن مالحظة ان االحداثيات الظاهرة عند ضغط مفتاح 

الرابعة( ستكون قريبة من االحداثيات الحقيقية للنقطة ، الن البرنامج من خالل احداثيات اول 
اثيات نقطتي ارجاع يكون قد حدد بالتقريب موقع الخريطة الجغرافي ، لكن يجب ادخال قيم احد

 النقطة الحقيقية وبكل دقةز

عالمات + حمراء في مواقع نقاط االرجاع الجغرافي  4فنجد لي ن نضغط ايقونة االمتداد الكاال

ون عملية االرجاع االربعة ، وهم موزعين على اركان الصورة كما هو مطلوب حتى تك
 الجغرافي جيدة.
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 حفظ وتقييم دقة االرجاع الجغرافي لصورة  -4

به من خطوات االرجاع الالجغرافي ، وسيتم ذلك باستخدام ما قمنا  Saveاالن علينا حفظ 

في شريط ادوات االرجاع او رؤية جدول االرتباط وهي ايقونة  View Link Tableايقونة 

 الجغرافي ، عند الضغط على هذه االيقونة تفتح لنا نافذة كالتالي :

 
 

 في هذه النافذة )او جول االرتباط( :

 نقاط في المثال الحالي( . 4االرجاع الجغرافي الذي قمنا به )عدد السطور = عدد نقاط  -

على   X , Yيحددان االحداثيات  X Source , Y Sourceاول عمودين من اليسار وهما  -

اي االحداثيات التي اتت من جهاز الماسح لكل نقطة من نقاط االرجاع ، الصورة االصلية 

 ذاته عندما قمنا بعملية المسح الضوئي للخريطة االصلية . Scannerالضوئي 

يحددان االحداثيات الحقيقية )التي قمنا نحن بادخالها(  X Map , Y Mapثاني عمودين وهما  -

 لكل نقطة من نقاط االرجاع الجغرافي .

قيمة  –عند كل نقطة  –النه يرتبط  Link Tableيسمى هذا الجدول باسم جدول االرتباط  -

 احداثياتها على الصورة واحداثياتها الحقيقية )الجغرافية( .

يحدد قيمة الخطا المتوقع عند كل نقطة من نقاط  Residualsالعمود االخير في الجدول  -

 االرجاع .

اي قيمة الخطا المتبقي الكلي المتوسط وهو  Total RMS Errorاسفل الجدول يوجد قيمة  -

 مؤشر متوسط لجودة عملية االرجاع الجغرافي .

هو اهم معلومة في جدول االرتباط في المثال الحالي فان  Total RMS Errorالعنصر االخير 

فهل هي جيدة ام ال ؟ لكن اوال ما هي وحدات هذه القيمة ؟ هل   0.0008139هذه القيمة = 

او بالكيلومتر او بالدرجات؟ اجابة هذا السؤال ترجع لتحديد الوحدات التي ادخلناها هي بالمتر 

االحداثيات الحقيقية  Arc Mapفي عملية االرجاع الجغرافي نفسها ؟ فعندما اعطينا برنامج 

فهل هذه االحداثيات بالمتر او بالكيلومتر او بالدرجات ،  35،  41لنقطة االرجاع االولى = 

كانت احداثيات جغرافية )خط الطول ودائرة العرض( في المثال الحالي ، اي انها بالدرجات ، 
اذن قيمة الخطا سيحسبها البرنامج بنفس الوحدات اي بالدرجات ، اي ان الخطا المتبقي الكلي 
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درجة ، السؤال الثاني : هل   0.0008139ل الحالي = في المثا Total RMS Errorالمتوسط 

 0.00178كيلومتر ، فان قيمة  108هذه القيمة جيدة ام ال ؟ اذا عرفنا ان الدرجة = تقريبا 

 .كيلومتر ، يمكننا اعتبارها قيمة جيدة  0.08=  108×   0.0008139درجة = 

نطقة جغرافية حوالي نتعامل معها في المثال الحالي هي لم)الحظ ان الصورة التي 

كيلومتر( مما يجعلنا نقول ان عملية االرجاع الجغرافي التي قمنا بها تعتبر عملية 200×200

 دقيقة او جيدة .

لحفظ بيانات االرجاع الجغرافي ، ونحدد اسم و  Saveفي نافذة جدول االرتباط نضغط ايقونة 

ف في نفس المجلد الموجود به )من االفضل حفظ هذا المل text fileمكان هذا الملف النصي 

 .ة لسهولة الوصول اليه فيما بعد(الصورة االصلي

 . Saveثم نضغط 

 Arcبذلك نكون انتهينا من اتمام االرجاع الجغرافي لصورة الخريطة ، نقوم االن بغلق برنامج 
Map  واذا سالنا البرنامج هل نريد حفظ هذا المشروع ام ال سنختارNO  !! في الوقت الحالي 

 

 تطوير نسخة مرجعة جغرافيا من الصورة االصلية  -5

 A newمرة اخرى من جديد ، وسنختار اول امر  Arc Mapسنقوم االن باعادة فتح برنامج 
empty map . لفتح مشروع جديد 

 
الضافة صورة الخريطة االولى كما فعلنا       add dataثم نستخدم ايقونة اضافة البيانات 

 OKن ، فاذا جاءت شاشة التحذير نضغط في بداية هذا التمري

 
اذا دققنا النظر في شريط االدوات االسفل من شاشة البرنامج سنجد ان االحداثيات ما زالت 

 احداثيات وهمية وليست هي االحداثيات الجغرافية الحقيقية لصورة الخريطة :
 

السبب اننا قمنا باضافة صورة الخريطة )االصلية( وهي في االساس لم تكن مرجعة جغرافية ، 
اما بيانات االرجاع الجغرافي الذي قمنا به فقد حفظناها في ملف اخر ، الستدعاء هذا الملف 

في شريط )بيانات االرجاع الجغرافي لهذه الصورة( نفتح جدول االرتباط باستخدام ايقونة  

 .االرجاع الجغرافيادوات 
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لف النصي الذي قمنا بحفظه الموجودة باسفل يسار النافذة ، نختار الم Loadثم نضغط ايقونة 

 .سابقا

، فنجد ان صورة الخريطة قد اختفت من الشاشة الحالية بسبب ان برنامج  openونضغط 

Arc Map  قد حركها الى موقعها الجغرافي الصحيح بناءا على قيم االحداثيات الجغرافية

 سنجد :  الحقيقية المخزنة في ملف االرتباط ، فاذا ضغطنا ايقونة االمتداد الكلي  

. عالمات او مواضع نقاط االرجاع الجغرافي قد ظهرت كأربع عالمات + حمراء على 1

 الصورة .

شاشة البرنامج قد تغيرت قيمها لتصبح االن االحداثيات الجغرافية . االحداثيات في اسفل 2

 الحقيقية )خط طول ودائرة عرض( للصورة .

فانها  Arc Mapمن هنا نستنتج ان في كل مرة سنضيف هذه الصورة الى مشروع في برنامج 

وة ستأتي باحداثياتها الوهمية غير الحقيقية واننا مضطرين الضافة بيانات االرجاع في خط
منفصلة حتى نضع الصورة في موقعها الجغرافي الصحيح ، اي انها عملية مكونة من 

 خطوتين في كل مرة .
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 Arcاما اذا اردنا ان نجعل الصورة )صورة الخريطة( مرجعا جغرافيا ويستطيع برنامج 
Map " ان يعرف موقعها الجغرافي الصحيح من اول مرة فاننا سنستخدم امرRectify  "تقويم

 " :Georeferencingالموجود في شريط ادوات االرجاع الجغرافي تحت كلمة 

 
 
 
 
 
 

 
 

 ثم في النافذة الجديدة : Rectifyنضغط 

: نحدد اسم الصورة الجديدة )صورة الخريطة التي ستكون المرجعة  Nameبجوار  -

 جغرافيا( .

 . TIFFة : نختار صيغة الصورة الجديدة ، نختار صيغ Formatبجوار  -

 . Saveنضغط  -

 
 
 
 
 
 
 
 

قد قام بانشاء صورة جديدة )نسخة طبق االصل من الصورة  Arc Mapاي ان برنامج 

االصلية( لكنه خزن داخل نفس الصورة بيانات الموقع الجغرافي الصحيح )االحداثيات 
 الصحيحة( لهذه الصورة والمنطقة الجغرافية التي تمثلها .

واذا سالنا البرنامج هل نريد حفظ هذا المشروع ام  Arc Mapمرة اخرى : نقوم بغلق برنامج 

 في الوقت الحالي !!  NOسنختار ال 
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 A newمرة اخرى من جديد ، وسنختار اول امر  Arc Mapثم نقوم باعادة فتح برنامج 
empty map : لفتح مشروع جديد 

 
 
 
 
 
 
 

الضافة الصورة المرجعة )وليس الصورة  Add dataثم نستخدم ايقونة اضافة البيانات 

 االصلية( للخريطة :
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 نالحظ ان :
الصورة المرجعة ال تختلف على االطالق )من حيث محتواها الجغرافي( عن الصورة  -

 االصلية فهي نسخة طبق االصل منها .
 )عالمات + الحمراء( على الصورة المرجعة .ال توجد عالمات االرجاع االربعة  -
 االحداثيات فياسفل الشاشة هي احداثيات جغرافية حقيقية . -

 مالحظات اخرى عن االرجاع الجغرافي  - 6

 اوال : التعامل مع الدرجات والدقائق والثواني في االحداثيات الجغرافية :

 Oilخريطتين التعليميتين االخيرتين )ان يقوم بإتمام عملية االرجاع الجغرافي لل للطالبيمكن 
map map, city mapبنفس الخطوات التي قمنا بها حتى االن ).  

 
ارقام( الى احداثي مكون من  3) اثي مكون من درجات ودقائق وثوانيلتحويل قيمة احد

ونضيفها للدرجات ونقسم 60درجات وكسور الدرجات )رقم واحد( فاننا نقسم الدقائق على 

ونضيفها للدرجات ، اذا اخذنا مثال الركن الشمالي الغربي من هذه  3600على الثواني 

 39‘15"15الخريطة )الثالثة( فسنجد ان موقع نقطة االرجاع االولي هو تقاطع خط الطول 

 شماال . 23".‘16شرقا مع دائرة العرض 

 

"15’15o39 ( = 60÷16( + )3600÷15شرقا + )درجة . 39.254167=  39 

"15 o23 ( = 60÷0( + )3600÷15شماال + )درجة . 23.004167=  23 

 
 ثانيا : تحديد النقاط السيئة الدقة في االرجاع الجغرافي :

، لكن من االفضل  4من شروط عملية االرجاع الجغرافي ان العدد االدنى للنقاط ال يقل عن 

لمختارة في حالة كون يمكن الغاء نقطة من النقاط انقاط كلما كان ذلك ممكنا ،  4ان يزيد عن 

. ويمكن أضافة نقاط أخرى بنفس الطريقة من :Link Tableالخطأ فيها كبيراَ وذلك من خالل 

قليل كلما كانت الدقة أكبر وهكذا الى ان نحصل على اقل  Total RMSفكلما كان  خالل 

 خطأ ممكن ثم نقوم بتخزين الجدول بنفس الطريقة السابقة.
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المالحظة االخيرة في عملية االرجاع الجغرافي ان المرئيات الفضائية )بعكس الخرائط 
ال يكون عليها شبكة احداثيات ، في هذه الحالة نقوم باستخدام اجهزة الجي الممسوحة ضوئيا( 

بي اس لقياس االحداثيات الجغرافية الحقيقية )في الطبيعة( لبعض المعالم في المرئية ، ثم 
 ه االحداثيات في اتمام عملية االرجاع الجغرافي للمرئية .نستخدم هذ

 

 
 
 
 


