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 مقدمة 7-1

تتكون اولى خطوات التحليل الي طبقة من حساب خصائصها المكانية )مساحات المضلعات و 
اطوال الخطوط...الخ( لكن هذه التحليالت المكانية تتطلب معرفة المرجع الجغرافي )او 

 coordinate systemالمبني عليه الطبقة وايضا نوع احداثيات الطبقة  datumالجيوديسي( 
ان كانت احداثيات جغرافية ام احداثيات مترية واي نوع من هذه االحداثيات او ما يطلق عليه 

قان ما  arc GISفان لم يتم تعريف هذه الخصائص لبرنامج  map projectionمسقط الطبقة 
بقة المكانية لن يكون دقيقا ، او بمعنى اخر لن يكون هو ما يقوم به من حسابات لخصائص الط

حساب ثم قمنا ب العراقنريده من قيم ، على سبيل المثال اذا كان لدينا طبقة تمثل الطرق في 
لكننا نعرف في الواقع ان  4.17وكانت النتيجة = البصرة الى  محافظة بغدادطول الطريق من 

 GISتقريبا ، فاين الخطا في القيمة الناتجة من حسابات  كيلومتر 449هذا الطريق يبلغ طوله 
االجابة ببساطة تتمثل في نوع احداثيات الطبقة التي استخدمناها ، فربما تكون احداثياتها من 
النوع الجغرافي )خطوط الطول وطوائر العرض( وبالتالي فان نتائج حسابات البرنامج ستكون 

ير ايضا سنتناول التحليل غالمحاضرة الحالية. وضوع بالدرجات وليس بالكيلومتر وهذا هو م
 .للطبقات attribute tableالمكاني لخصائص البيانات غير المكانية 
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سنبدا في التعامل مع الجزء الثالث من البرنامج  arc GISفي هذه المرحلة من التعامل م برنامج 
( وهو ما يسمى ببرنامج صندوق arc catalogueوالجزء الثاني  arc map)بخالف الجزء االول 

هو الذي يحتوي بعض  –كما هو واضح من اسمه  –( هذا البرنامج arc toolboxاالدوات 
مكانية لصور الشبكية واجراء التحليالت الاالدوات التي تستخدم في التعامل المتقدم مع الطبقات وا

 عليها.

الموجودة في شريط االدوات الرئيسي في  من خالل ايقونته  arc toolboxيمكن فتح برنامج 
( بالضغط على هذه االيقونة نجد الشاشة arc catalogue)وايضا في برنامج  arc mapبرنامج 

 arcبخالف قائمة المحتويات ونافذة عرض البيانات وهو برنامج  –قد اضيف اليها جزء ثالث 
toolbox: 

 
 



( وبجواره عالمة + فاذا  ينقسم برنامج صندوق االدوات الى مجموعات )كال منها له رمز
ضغطنا على اي مجموعة سنرى ما بها من مكونات والتي قد تكون مجموعات فرعية او ادوات 

 لها رمز:

 
 defineهي اداة تحديد المرجع  arc toolboxاول اداة سنستخدمها االن من صندوق االدوات 

projection  وهي موجودة في مجموعة االدوات الفرعية ادوات االسقاط والتحويلprojections 
and transformation  من مجموعة ادوات ادارة البياناتdata management tools : 

 



الى تحديد )او تعريف( المرجع الجغرافي لطبقة  define projectionتهدف اداة تحديد المرجع 
vector  وايضا لصورةraster :نضغط عليها دوبل كليك للتنفيذ 

 

شرحا بسيطا وسريعا لوظيفة االداة وكيفية تنفيذها وذلك بالضغط  arc toolboxيتيح برنامج 
 الموجودة اسفل النافذة :  show helpعلى ايقونة عرض المساعدة 



 
 . hide helpفان لم نكن نريد عرض هذا الشرح فنضغط االن ايقونة اخفاء المساعدة 

سنحدد اسم الطبقة المدخلة ، اي الطبقة  input dataset or feature classفي السطر االول 
لوبة من بقة المطالتي نريد تحديد مرجعها الجغرافي ، نضغط على السهم الصغير لتحديد الط

قائمة طبقات المشروع الحالي )او نضغط ايقونة المجلد  لتحديد الطبقة ان لم تكن بالفعل في 
 : Iraq_governmentالمشروع الحالي( ونختار طبقة محافظات مكة المكرمة 



 
حيث ان البرنامج يخبرنا  ستضهر الشاشة التي فوق وفيها عالمة 

بان هذه الطبقة معرفة مسبقاَ ولها احداثيات جغرافية. في حالة عدم وجود اي احداثيات 

 ستضهر الشاشة التالية:

 

الموجودة على يمين  يمكن تعريف نظام احداثيات الطبقة من خالل الضغط على ايقونة 
 : selectاالختيار  السطر الثاني ، تظهر نافذة جديدة وسنختار منها ايقونة



 
 geographic coordinateفي النافذة الجديدة سنجد اختيارين : نظم االحداثيات الجغرافية 

system  )ونظم االحداثيات المسقطة )او المتريةprojected coordinate system. 

حيث اننا سبق في محاضراتنا السابقة اخترنا نظام االحداثيات الجغرافية الن الخارطة التي عملنا 

 WGS1984.عليها مثبت عليها احداثيات جغرافية واخترنا من هذه االحداثيات 
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نوع االحداثيات  ياتهم منبعد تحديد نظام االحداثيات االساسي للطبقات الثالثة سنقوم بتغيير احداث
 map projectionsالجغرافية الى نوع االحداثيات المترية ، وهو ما يعرف باسم اسقاط الخرائط 

ان االحداثيات المترية تكون اكثر مالئمة لخرائط المناطق الجغرافية غير الشاسعة النها ستستخدم 



الحقا في اجراء الحسابات والتحليالت المكانية اي اننا سنحتفظ بالطبقة االصلية )ذات االحداثيات 
 لكن باحداثيات مترية. -االصل قطب –الجغرافية( وسنقوم بتطوير طبقة اخرى 

 featuresمن مجموعة ادوات الطبقات  projectسيتم استخدام اداة االسقاط  vectorللطبقات 
من مجموعة  projection and transformationsت االسقاط والتحويل من مجموعة ادوا

 .data management toolsادوات ادارة البيانات 

 projectionمن  project rasterسيتم استخدام اداة االسقاط  rasterاما للصور والمرئيات 
and transformations  من مجموعة ادوات ادارة البياناتdata management tools 
 :projectوتنفيذها مشابه تماما الداة 

 projectionمن  project rasterسيتم استخدام اداة االسقاط  rasterاما للصور والمرئيات 
and transformations  من مجموعة ادوات ادارة البياناتdata management tools 
 : projectوتنفيذها مشابه تماما الداة 

 
 لبدء تنفيذها: projectنضغط دوبل كليك على اداة اسقاط الطبقات 



 

في السطر االول سنحدد الطبقة المدخلة )الطبقة المطلوب اسقاطها من النظام الجغرافي الى 
وهي طبقة محافظات العراق  input dataset or feature classالنظام المتري( 

Iraq_government : 



 
بمجرد اختيار الطبقة سنجد ان البرنامج )في السطر الثاني( قد عرف نظام االحداثيات االصلي 

كما حددناه في الخطوة  GCS_WGS_1984وهو نظام  input coordinate systemللطبقة 
الخاص باسم الطبقة الجديدة  output dataset or feature classالسابقة ، في السطر الثالث 

)اي  Iraq_governments_Projectان البرنامج يقترح اسم لهذه الطبقة سيكون بعد االسقاط ف
( ومن الممكن ان نقبل اقتراح البرنامج او ان projectاالسم االصلي للطبقة مضافا اليه كلمة 

 نقوم بانفسنا بتحديد اسم اخر للطبقة الجديدة.

الخاص بتحديد المرجع و نظام  output coordinate systemاالن لم يبقى اال السطر الرابع 
 UTMاالحداثيات المطلوب التحويل اليه ، في المثال الحالي سنختار نوع االحداثيات المترية 

  38معظم محافظات العراق تقع ضمن الشريحة ، من المعلوم ان  1984على المرجع العالمي 
ن محافظة االنبار واجزاء م 39 فقط اجزاء صغيرة من محافظة البصرة تقع ضمن خطوط الطول



االختيار الموجودة على يمين   سنبدا في الضغط على ايقونة اذا  .  37تقع ضمن الشريحة 
 السطر الرابع.

 

االن سنختار النوع الثاني من نظم االحداثيات )االحداثيات المترية(  :selectثم نضغط ايقونة 
projected coordinate system: 

 

 



 

 (.(UTM Universal Transverse Mercatorثم سنختار نظم االحداثيات المترية من نوع 

 Universal هو نظام احداثيات عالمي من نوع ميريكاتور المستعرض وهو اختصار لكلمات UTM نظام

Transverse Mercator ىدمة في انشاء الخرائط علي المستووهذا النظام من أشهر نظم االحداثيات المستخ 

-Three العالمي. وكما هو معروف فأننا نحتاج لنظام احداثيات لتحويل االحداثيات ثالثية االبعاد

Dimensional Coordinates  ، ط خالتي نستخدمها في القياسات الحقيقية علي سطح االرض )خط الطول

يستخدم في رسم  Two-Dimensional Coordinates نظام احداثيات ثنائي االبعاد ىالعرض ، االرتفاع( ال

 .الخرائط

 ثم نختار 



 
 ثم



 

 نجد ان الطبقة الجديدة قد تم اضافتها للمشروع الحالي:



 

 من المكان الذي تم الخزن فيه.   addفي حالة عدم ضهورها يمكن أضافتها من ايقونة 

فااذ ضغطنا عليها )في قائمة المحتويات( دوبل كليك لعرض خصائصها نجد ان نظام االحداثيات 
وان حدود الطبقة قد تغير ايضا الى االحداثيات  WGS_1984_UTM_Zone_38Nهو 

 المترية:

 



 

للطبقتين االخرتين في بيانات الفصل  projectيمكن للطالب ان يكرر تنفيذ اداة تغيير المرجع 
 ي : طبقة انهار العراق وطبقة مدن العراق.الحال
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 توجد طريقتين لحساب مساحة المضلعات داخل الطبقة 

 الطريقة االول : من جدول البيانات غير المكانية :

لطبقة محافظات منطقة مكة المكرمة االدارية  attribute tableنفتح جدول البيانات غير المكانية 
Projected_government  ونضغط على ايقونة خياراتoptions  ومن القائمة نختار امر

 :add fieldاضافة عمود 



 

من نوع االرقام العادية  typeونحدد نوعه  Area  ليكون مثال  nameنحدد اسم العمود الجديد 
float  ويكون عدد خانات العمود االجماليةprecision  خانات ومنهم يكون عدد  10يساوي

 : okخانات ثم نضغط  scale 3خانات الكسور 



 
 سيتم اضافة العمود الجديد لقاعدة البيانات ، وبالطبع فان جميع محتوياته ستساوي الصفر:



 

االن سنختار العمود الجديد بالضغط على اسمه بالماوس االيسر )سيتم تظليل العمود كله( ثم 
 calculateنضغط بالماوس االيمن ومن القائمة نختار امر حساب الخصائص الهندسية 

geometry : 



 
ل عستظر رسالة تحذيرية اننا سنقوم بالتعديل )الحسابات( داخل قاعدة البيانات بينما نحن لم نف

 امر تعديل الطبقة:

 
من  start editingلغلق االمر الحالي ، ثم نعود لبدء التعديل  noمن االفضل ان نجيب 

 :editorشريط ادوات التعديل 



سنجد ان هذا االمر لديه امكانيات  calculate geometryثم نعود مرة اخرى لتفعيل امر 
 .propertyكأول اختيار في  areaلحساب المساحة 

 

سنجد ان  :okنختار وحدة الكيلومترات المربعة فهي االنسب لمساحة المحافظات ، ثم نضغط 
  . Areaقد تم حسابها بالكيلومتر المربع واضافتها في العمود  مساحة كل محافظة

 



 

 Arc Toolbox برنامج من :الثانية الطريقة

الموجودة في مجموعة االدوات الفرعية  calculate areasاداة حساب مساحة المضلعات هي 
 : spatial statistics toolsمن مجموعة اداوات االحصاء المكاني  utilitiesللخدمات 

   



لتكون هي طبقة  input feature classفي السطر االول سنحدد اسم الطبقة المدخلة 
Projected_government  وفي السطر الثاني سنحدد اسم للطبقة الجديدةoutput feature 

class  وهي طبقة مماثلة لالولى لكن مع اضافة عمود المساحة داخل قاعدة بياناتها )الحظ ان
الطريقة االولى كانت تسمح بحساب المساحة داخل الطبقة االصلية( ويقترح البرنامج اسم لهذه 

اليه كلمة )اي اسم الطبقة االولى مضافا  Projected_governments_Calculالطبقة الجديدة 
calcul:ولدينا اختيار اما الموافقة على هذا االسم المقترح او تغييره كما نريد ) 

 

لتشغيل اداة حساب المساحات سنجد الطبقة الجديدة قد تم اضافتها للمشروع وبفتح  okنضغط 
يحتوي مساحة كل مضلع )كل  f-areaجدول بياناتها غير المكانية سنجد عمود جديد اسمه 

فاالداة لم تسمح لنا باختيار  كبيرة جدا النها بالمتر المربعمحافظة( بفحص قيم المساحات نجد انها 
 وحدات حساب المساحة )عكس الطريقة االولى(:
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يمكن حساب اطوال خطوط الطبقة باستخدام امر  polyline shapefileالي طبقة خطوط 
)كما تم في حساب المساحة لطبقات  calculate geometryحساب الخصائص الهندسية 
ثم نقوم باسقاط  Iraqi_rivers ،projectionنقوم باستدعاء طبقة  المضلعات في الجزء السابق( .

تكون لها احداثيات مترية  roads_makkah_projectالطبقة للحصول على نسخة جديدة منها 
 (.project)كما تم في الخطوة السابقة باستخدام اداة  UTMبنظام 

 

 



 

 rivers_Project.shpلهذه الطبقة  attribute tableنفتح جدول البيانات غير المكانية 
 :add fieldثم نختار امر اضافة عمود   optionsونضغط ايقونة خيارات 

 



من نوع االرقام  typeويكون نوعه  length_kmمثال :   nameنختار للعمود الجديد اسم 
 3منهم عدد  precisionخانات اجمالية  10ويتكون العمود الجديد من عدد  floatالعادية 

 : okثم نضغط  scaleخانات للكسر 

 

الجديد  دثم نظلل العمو  editorمن شريك ادوات التعديل  start editingنقوم اوال بتفعيل التعديل 
بالماوس االيسر ثم نضغط الماوس االيمن ومن القائمة نختار امر حساب الخصائص الهندسية 

calculate geometry: 

 
)في السطر االول( لتكون هي االطوال  propertyنختار الخاصية الهندسية المطلوب حسابها 

length  ونختار وحدات الحسابunits  االخير( لتكون الكيلومترات ثم نضغط )في السطرok: 



 

 length_kmسيتم حساب طول كل طريق في هذه الطبقة بالكيلو مترات وستكون القيم في عمود 
 السابق انشاؤه:

 
 

 



 استخراج احداثيات النقاط  7-5

والمطلوب استخراج  Iraqi_citiesالطبقة الثالثة من طبقات بيانات التمرين الحالي هي طبقة 
 .مراكز هذه المدن وتصديرهم في ملف خارجيقيم احداثيات 

نبدا باضافة الطبقة الى المشروع الحالي )يجب ان نكون قد حددنا مرجعها الجغرافي( ثم نفتح 
( سنقوم باضافة عمودين add fieldقاعدة بياناتها غير المكانية وبنفس االسلوب السابق )بامر 

 .longitudeواالخر سيكون اسمه  latitudeسمه جديدين احدهما ا

 
 والذي سنضع به قيم دوائر العرض لكل مدينة : latitudeنبدا مع عمود 

ثم نختار  calculate geometryنظلل العمود ثم نختار امر حساب الخصائص الهندسية 
 arcفي برنامج  y)المحور  yلتكون هي قيم المحور  propertyالخاصية الهندسية المطلوبة 



map  )هو دوائر العرضy coordinate of a point  وستكون وحدات القياسunits   هي
حيث ان نظام احداثيات هذه الطبقة من نوع االحداثيات الجغرافية  decimal degreesالدرجات 

 : okثم نضغط 

 
 مدينة:والذي سنضع به قيم خطوط الطول لكل  longitudeنكرر نفس الخطوات مع عمود 

ثم نختار  calculate geometryنظلل العمود ثم نختار امر حساب الخصائص الهندسية 
 arcفي برنامج  x)المحور  xلتكون هي قيم المحور  propertyالخاصية الهندسية المطلوبة 

map  )هو خطوط الطولx coordinate point  وستكون وحدات االقياسunits  هي الدرجات
decimal degrees يث ان نظام احداثيات هذه الطبقة من نوع االحداثيات الجغرافية ثم ح

 :طبقةاضافتهم الى قاعدة بيانات البذلك تكون االحداثيات الجغرافية لكل مدينة قد تم  .okنضغط 

 



 
االن سنقوم بتصدير هذه البيانات غير المكانية الى ملف خارجي : من قائمة الخيارات 

options  في النافذة نختار امر تصديرexport: 



 
 all recordsليكون هو كل محتويات الجدول  exportفي السطر االول نترك خيار التصدير 

اما السطر االخير وهو اسم ونوع الجدول المصدر فنالحظ ان الجدول سيكون 
export_output.dbf  اي سيكون نوعه هوdbf  وهو نوع ملفات قواعد البياناتdatabase 

file  والذي يمكن فتحه باستخدام برنامجaccess  من برام مجموعة مايكروسوفت المكتبية
Microsoft office. 



 
( او ان نغيره الى نوع okمن الممكن ان نوافق على هذا النوع من الملفات )اذا ضغطنا على 

اخر وذلك بالضغط على ايقونة المجلد ، نستطيع تغيير اسم الملف ومجلد تخزينه وايضا نستطيع 
 :textاختيار نوع الملف من انواع المتاحة فنختار مثال النوع النصي 

 
 : okمثال ثم نضغط  Cities_coordinates.txtنختار اسم الملف ليكون {



 
التصدير يسال البرنامج ان كنا نريد اضافة الملف الجديد للمشروع الحالي ام بعد انتهاء عملية 

 . نضغط نعم الضافة الملف الى قائمة المحتويات.ال

 

لمطارات منطقة مكة المكرمة فنقوم بتغيير مرجع الطبقة  UTMاما الستخراج االحداثيات المترية 
)كما في الطبقتين السابقتين(  WGS1984 UTM zone 38nالى نظام  projectباستخدام اداة 

واالحداثي  xثم نكرر نفس الخطوات السابقة لنحصل على عمودين يمثالن االحداثي السيني 
 باالمتار. yالصادي 



 
 

 


