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المحاظرة الخامسة
اخراج الخریطة -5

كافة خطوات انشاء ملفات الخرائط الرقمیة (الطبقات) سواء في المحاظرات السابقة تم اكمال 
امن حیث البیانات المكانیة والبیانات غیر المكانیة ، لكن لطباعة الخرائط على الورق یلزمن

سلیمة .ستفید منھا بصورة علمیة اضافة اساسیات التي تجعلنا ن
نجد بعض االیقونات التي لم arc mapبالتدقیق في الجزء االیسر االسفل من شاشة برنامج 

نستخدمھا حتى االن .

السابقة كنا داخل شاشة البیانات حیث قمنا بترقیم (رسم) المعالم المكانیة في كل في التمارین 
االن سنضغط ایقونة شاشة العرضنضیف خریطة المحافظات التي قمنا بأنشاھا ثمطبقة ،

ى الخریطة كما لو كنا سنطبعھا على قطعة من الورق :راو االخراج لن



ا.م.د. احمد حسون / م.زینب عبدالرزاق / م.م. یونس سوادينظم المعلومات الجغرافیة               

63

فان لم یكن نشطا على الشاشة layoutایضا یوجد شریط ادوات خاص بشاشة العرض واسمھ 
ة قفیمكننا تنشیطھ بالطریقة المعتادة بان نضغط الماوس االیمن في اي جزء (رصاصي) من منط

شرائط االدوات باعلى البرنامج ومن القائمة المنسدلة نختار ھذا الشریط :



ا.م.د. احمد حسون / م.زینب عبدالرزاق / م.م. یونس سوادينظم المعلومات الجغرافیة               

64

فیظھر شریط ادوات شاشة العرض :

تقریبا فان ایقونات الشریط تماثل وظائف ایقونات شاشة البیانات لكنھا تعمل فقط على شاشة 
عرض البیانات فتكبرھا او تصغرھا .... الخ ، اي ان ایقونات ھذا الشریط لن تكون نشطة في 

.خاصة فقط بشاشة العرضشاشة البیانات النھا 
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اضافة عنوان الخریطة 1-5
" :title" ومنا نختار امر "عنوان insertالرئیسیة للبرنامج نضغط ایقونة "ادراجمن القائمة 

فیظھر لنا مربع حواري في شاشة العرض فنكتب داخلھ عنوان الخریطة المطلوب ، ولیكن مثال  
: العراقمحافظات 
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.طةلخریناسب على الخریطة ، مثال منتصف اعلى امبالماوس نحرك العنوان لنضعھ في مكان 
ایضا یمكننا تغییر حجم ولون نص العنوان من خالل اختیاره اوال بالماوس (یصبح مظلال) ثم 

او من شریط ادوات العرض الضغط مرتین متتالیتین
:
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لتغییر حجم ولون العنوان :change symbolایقونة نضغط 
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اضافة اتجاه الشمال للخریطة 2-5
" ومنھا نختار امر "سھم الشمال insertمن القائمة الرئیسیة للبرنامج نضغط ایقونة "ادراج 

north arrow".

فتظھر قائمة بھا العدید من انماط واشكال سھم الشمال فنختار منھا :
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بالضغط طة فنقوم بتحریكھ للمكان المطلوبیظھر السھم على الخریokوعند الضغط على 
یمكن بالنقر المزدوج علیھ تضھر نافذه . المستمر على الماوس وتحریكھ الى أعلى یمین الخارطة

یمكن تغییر خواصھ من لون وشكل كتابھ وغیرھا من الخواص.

اضافة مقیاس رسم الخریطة 3-5
scale" ومنھا نختار امر "مقیاس رسم خطي insertمن القائمة الرئیسیة نضغط ایقونة "ادراج 

bar او امر "مقیاس رسم كتابي "scale text":
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من المھم مالحظة انھ ان لم تكن صورة الخریطة االصلیة قد تم ارجاعھا جغرافیا بالفعل فان 
تمام الخریطة وموقعھا الجغرافي اال بعد مقیاس الرسم سیكون خطا ، فالبرنامج لن یعرف حدود ا

ن قادرا على عمل مقیاس رسم صحیح.عملیة االرجاع ومن ثم فسیكو
الرسم تظھر نافذة بھا عدة انماط من مقاییس scale barفي حالة اختیار مقیاس الرسم الخطي 

:فنختار منھا النمط المطلوب

فنستطیع تغییر خصائص ھذا المقیاس :propertiesاذا ضغطنا ایقونة 
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ات المقیاس (من درجات) الى اي وحدة اخرى فنفتح السھم الصغیر بجوار اذا اردنا تغییر وحد
division units ، فنجد عدة اختیارات منھا : كیلومتر ، متر ، سنتمتر ، قدم ، بوصة ، یاردة

ي ، مثال نختار وحدات الكیلومتر.میل ، میل بحر
فنحركھ لى الخریطة ایضا فیظھر المقیاس عokفنعود للشاشة السابقة ونضغط okثم نضغط 

أیظا یمكن تغییر خصائص ھذا .(بالماوس) للمكان المطلوب (عاده الجھة السفلى الیسرى)
المقیاس من لون ونوع كتابة وغیرة بالضغط المزدوج علیھ حیث تضھر نافذه یمكن تجریبھا 

حسب رغبھ الطالب.
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طةیح الخرااضافة مفت4-5
" ومنھا نختار امر "مفتاح الخریطة insertمن القائمة الرئیسیة للبرنامج نضغط ایقونة "ادراج 

legend: "
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تتكون الشاشة من جزاین : االیسر بھ كافة اسماء مفردات المشروع من طبقات وصور ...الخ 
وجد یبینما الجزء االیمن یعرض مفردات ما سیظھر في مفتاح الخریطة ، في المثال الحالي

ان ما سیظھر في المفتاح ھو ھذه الطبقاتوبالتالي فطبقات المحافظات، المدن، االنھربالمشروع
مفتاح الخریطة فنظللھا بالماوس ثم نضغط مرتین او ازالة اي طبقة من، لكن اذا اردنا اضافة 

اما اذا اردنا عدم اظھار الطبقة في المفتاح فنظللھا بالماوس ثم نضغط السھم .السھم للیمین 

.للیسار 

legendالتالي فتظھر الشاشة التالیة التي تضم "عنوان مفتاح الخریطة" او كلمة nextثم نضغط 
كما legendوخصائص اظھار العنوان من لون وبنط وحجم ، بعض المستخدمین یتركون كلمة 

افاما ان نغیر ھذه الكلمة باي عنوان اخر نراه مناسبر في مفتاح الخریطة وھذا خطا ھي لتظھ
نرید وضع عنوان لمفتاح الخریطة.وان نحذفھا تماما ان لم نكنللمفتاح ا

nextفي المثال الحالي سنقوم بحذف ھذه الكلمة (لن نضع عنوان لمفتاح الخریطة) ثم نضغط 
طار مفتاح الخریطة فیمكن اغییر سمك االطار من السھم بجوار التالي ، فتظھر نافذة لخصائص ا

backgroundكما یمكن تغییر لون خلفیة مفتاح الخریطة من السھم بجوار كلمة borderكلمة 
.drop shadowوایضا تغییر ظالل المفتاح من السھم بجوار كلمة 

في الشاشة الثالثة finishمرة اخرى في الشاشة التالیة ثم نضغط nextوكذلك nextنضغط 
لیتم اضافة مفتاح الخریطة فنحركھ للمكان المطلوب على الخریطة :



ا.م.د. احمد حسون / م.زینب عبدالرزاق / م.م. یونس سوادينظم المعلومات الجغرافیة               

74

احداثیات الخریطة اضافة شبكة5-5
شبكة احداثیات الخریطة ھي العنصر الوحید من اساسیات الخریطة الذي ال یتم اضافتھ من قائمة 

لكن لھ طریقة خاصة ، في قائمة المحتویات (الجزء االیسر من الشاشة) توجد insertادراج 
بجوار عالمة صفراء ، نضغط بالماوس االیمن على ھذه الكلمة ثم نختار خصائص layersكلمة 

properties:
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اي شبكة االحداثیات :gridمن النافذة الجدیدة ندخل على ایقونة 

اي شبكة جدیدة :newنجد االیقونة الوحیدة النشطة ھي ایقونة 
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لالحداثیات الجغرافیة graticuleانواع من شبكة االحداثیات : نوع 3اختیارات او 3نجد االن 
) UTMلالحداثیات المتریة (مثل احداثیات measured grid(خط طول ودائرة عرض) ، نوع 

، اذا اخترنا اي نوع سیتم عرض نموذج لھ في جزء المعاینة یاحیةساو الالرشادیة، االحداثیات ا
ت ) تم تنفیذة من االساس باحداثیاالعراقعلى یمین النافذة ، حیث ان المشروع الحالي (محافظات 

او التالي :nextثم نضغط graticuleجغرافیة فسنختار شبكة االحداثیات من نوع 
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رسم الشبكة على الخریطة :في الجزء العلوي نختار كیفیة 
.labels onlyشبكة خارجیة على اطراف الخریطة فقط -
tick marks andشبكة خارجیة باالضافة لوضع عالمات التقاطعات داخل الخریطة -

labels.
.graticule and labelsشبكة كاملة تظھر على كل الخریطة -

خطوط الطول ودوائر العرض) المطلوبة اما في الجزء االسفل من النافذة فنحدد الفترة (بین 
لرسم شبكة االحداثیات :

درجات كفترة الظھار 5سنختار نوع الشبكة الخارجیة وسنحدد –في التمرین الحالي –مثال 
فننتقل لشاشة تحدید العالمات nextنضغط ئر العرض. الشبكة في كال من خطوط الطول ودوا
االن نضغط مباشرة.nextعالمات الرئیسیة لھا) اضغط الفرعیة لشبكة االحداثیات (بخالف ال

finish لالنتھاء من تحدید خصائص شبكة االحداثیات المطلوبة ثم نضغطok في النافذة التالیة
فتظھر شبكة االحداثیات على الخریطة :
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نستخدم ایقونة التكبیر (من شریط ادوات شاشة العرض ولیس من شریطك ادوات شاشة البیانات)
لتكبیر الجزء العلوي االیمن من الخریطة . 



ا.م.د. احمد حسون / م.زینب عبدالرزاق / م.م. یونس سوادينظم المعلومات الجغرافیة               

79

من االفضل تكبیره حتى یكون واضحا ة احداثیات الشبكة صغیر لحد ما وكتابخط فنالحظ ان 
على الخریطة عند طباعتھا ، لتغییر اي خصائص من خصائص شبكة االحداثیات نعود مرة 

ط الماوس االیمن ونختار امر في قائمة المحتویات وفوقھا تماما نضغlayersاخرى الى كلمة 
properties.

یمكننا propertiesومن ایقونة graticuleسنجد االن ان ھناك فعال شبكات احداثیات من نوع 
تغییر اي خاصیة من خصائص ھذه الشبكة :

في النافذة الجدیدة عدة اختیارات :



ا.م.د. احمد حسون / م.زینب عبدالرزاق / م.م. یونس سوادينظم المعلومات الجغرافیة               

80

تغییر خصائص فترة الشبكة (القیمة بین كل خطین طول او دائرتي عرض على الشبكة) .أ
او الفترة :intervalsمن خالل امر 

او linesتغییر خصائص عرض الشبكة (اطار خارجي او شبكة كاملة) من خالل امر .ب
الخطوط :

:او المحاورaxesمر ج. تغییر خصائص محاور الشبكة (كیفیة اظھار االحداثیات) من خالل ا
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:او  العنوانlabels) من خالل امرمحاور الشبكة (اللون والجم والخطد. تغییر خصائص كتابة 

نختار sizeھذه ھي الشاشة التي نریدھا االن لكي نكبر حجم عناوین شبكة االحداثیات ، في خانة 
:6بدال من 12الحجم 
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مرة اخرى ، فنجد حجم كتابة االحداثیات على okونعود للنافذة االصلیة فنضغط okثم نضغط 
الشبكة قد تغیر :

اضافة معلومات مسقط الخریطة 6-5
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لم یتبق من اساسیات الخریطة اال ذكر المسقط المستخدم بھا ، من الخریطة االصلیة المطبوعة 
ھذه الخریطة ) التي بدانا بھا ھذه التمارین فنحن نعرف ان مسقطscanned(الممسوحة ضوئیا 

علینا World Geodetic System 1984 (WGS 1984)االساسیة ھو النظام الجیودیسي العالمي 
من textاضافة ھذه المعلومة للخریطة الحالیة قبل طباعتھا ، یتم ذلك من خالل اضافة نص 

مج الرئیسیة.من قائمة البرناinsertامر ادراج 
" ثم نحركھ WGS 1984یظھر مربع حواري (مثل مربع عنوان الخریطة) نكتب داخلھ جملة "

للمكان المطلوب على الخریطة :
.تشمل جمیع اساسیاتھا المطلوبة–االن –بذلك تكون الخریطة 
(WGS84)1984أو النظام الجیودیسي العالمي 1984نظام المساحة العالمي 

)Geodetic SystemWorld( بما في ذلك والمالحة، والجیودیسیا، الخرائط، ھو معیار یستخدم في رسم

.وأنظمة التموضع في الفضاء(GPS)نظام التموضع العالمي

خصائص ھذه الطبقة توجد طریقتان : الظھار اسم كل محافظة على الخریطة لفتح
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الضغط مرتین متتالیتین (دوبل كلیك) على اسم الطبقة . .1
.propertiesالضغط بالماوس االیمن على اسم الطبقة واختیار امر .2

من االیقونات الموجودة بالسطر االعلى labelsفي نافذة خصائص الطبقة نضغط ایقونة االسماء 
اي النص المطلوب اظھاره ونختار text string، ونضغط السھم االسود الصغیر بجوار كلمة 

ط ونحدد ایضا نوع الخوھو العمود الموجود بھ اسماء المحافظات governmentعمود 
: okالنص وكذلك لونھ ثم نضغط حجم المطلوب و

فاذا نظرنا االن للخریطة فلن نجد اسماء المحافظات قد ظھرت بعد ، لننا نحتاج تفعیل امر 
label features او اظھار االسماء من القائمة المنسدلة عندما نضغط بالماوس االیمن على

اسم الطبقة :
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(بوضع اما الطریقة االسھل الظھار االسماء على الخریطة فھي تفعیل امر االظھار الموجود
عالمة صح) في نافذة االسماء ذاتھا :

ھنا الفن الكارتوجرافي الخراج الخریطة في صورة جمیلة سھلة القراءة والتفسیر وخاصة یتبقى
ترتیب عناصر الخریطة واظھار المحتوى الجغرافي لھا بصورة واضحة للقارئ كمثال یمكن 

یطة لیصبح شكلھا النھائي كالتالي (یمكن كتابة أسم مشتغل الخریطة ، اسم الطالب، تعدیل الخر
:)Textثم Insertالخ من 
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في fileمن قائمة print previewقبل طباعة الخریطة فعال یمكن معاینتھا باستخدام امر 
شریط االدوات الرئیسي للبرنامج :
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اعة :فنرى الخریطة كاملة في حدود ورقة الطب
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متصلة مباشرة بالكومبیوتر الحالي فیمكننا طباعة الخریطة من printerفان كان لدینا طابعة 
.fileفي قائمة printامر 

اما ان لم یكن متوافرا جھاز طباعة او في حالة اننا نرید وضع الخریطة داخل تقریر او بحث 
الى صورة :export mapمثال فالحل یكون في تصدیر الخریطة 
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نحدد اسم الصورة ومجلد تخزینھا على الكومبیوتر وایضا الصیغة (االمتداد) المطلوب لھا :

یمكن الرجوع الى مكان الصورة المخزونة وفتحھا حیث تفتح كصورة .saveثم نضغط 
یمكن نسخھا واضافتھا الي اي ملف وورد مثال في تقریر او محاضره، الخ.


