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 المحاضرة السابعةتكملة 

التحليل غير المكاني للطبقات 6 -7

ض حتى االن بعمل بع تتكون اي طبقة من بيانات مكانية وبيانات غير مكانية فان كنا قد قمنا

التحليالت المكانية للطبقات مثل حساب المساحات واالطوال فسنقوم االن بفحص وتحليل البيانات 

. ان افضل مقاييس النزعة المركزية للبيانات غير المكانية هو Attribute Dataغير المكانية 

المتوسط الحسابي وان افضل مقاييس التشتت واالنتشار هو االنحراف المعياري.االن سنستخرج 

 .Arc Mapقيم هذين المعاملين االحصائين للبيانات غير المكانية الي طبقة في مشروع 

يحتوي قيم  Area( اصبح لدينا عمود UTMلى نظام في طبقة محافظات العراق )بعد اسقاطها ع

مساحة كل محافظة بالكيلومترات المربعة.السوال االن:كم يبلغ مجموع مساحات المحافظات. كم 

يبلغ متوسط مساحات المحافظات؟كم يبلغ االنحراف المعياري لمساحات المحافظات. نضلل 

 :Statisticsلقائمة نختار احصاء العمود)بالماوس االيمن( ثم نضغط الماوس االيسر ومن ا
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)عمود المساحات(  Areaهو  Fieldتظهر نافذة الملخص االحصائي وبها اسم العمود

 ومعلوماته االحصائية كالتالي:

 

 

 Minimum                                        6.6اقل قيمة

 Maximum                                    1.7.72.241اكبر قيمة 

 Sum                                              .64212.222المجموع

 Mean                                            72141.4.0246المتوسط 

 Standard Deviation         71770.248672االنحراف المعياري

وي اعداد سكان كل محافظة فاذا والذي يحت Populationتحتوي الطبقة ايضا على عمود اسمه 

اردنا معرفة معلوماته االحصائية مباشرة يمكن فتح السهم الصغير االسود واختيار هذا العمود 

 فتظهر بياناته مباشرة:
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لكن ماذا اذا اردنا معرفة مجموع ومتوسط عدد السكان لمحافظات البصرة والناصرية وميسان 

ات ( في جدول البيانبتظليل المحافظة االولى)البصرةقوم فقط )وليس لجميع المحافظات(.  ن

بالضغط بالماوس االيسر على المستطيل الصغير في اقصى يسار الجدول عند هذا الصف ثم 

ثم نختار محافظة الناصرية بالماوس باستمرار )من لوحة مفاتيح الكمبيوتر(  Ctrlنضغط مفتاح 

ة مظللة سواء في جدول البيانات او على ثم نختار محافظة ميسان، فتصبح المحافظات الثالث

نحدد احد المحافضات  Select Featureالخريطة، ويمكن أيضاَ ان نختار من الخريطة من خالل 

 .features  Shaft+ Selectاما البقية فنضغط
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 مرة اخرى لهذه المحافظات المظللة: Statisticsاالن سنعيد اختيار امر احصاء
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)عدد المحافظات المظللة( وبالتالي  7يبلغ  Countفتظهر النافذة االحصائية ونالحظ ان العدد 

              744.771.777777والمتوسط يبلغ   ..641.6فان مجموع اعداد سكانهم هو 

 :277067.474.16واالنحراف المعياري يساوي 

 



د حسون / م.زينب عبدالرزاق / م.م. يونس سواديا.م.د. احم    نظم المعلومات الجغرافية                 
 
 

183 
 

التحليل غير المكاني للطبقات 7 -7

تم ادخال قيمتها  Raw dataالبيانات غير المكانية التي تعاملنا معها حتى االن كانت بيانات اصلية 

استنباط بيانات غير مكانية  Arc Mapفي اعمدة الطبقة لكن على الجانب االخر فيتيح برنامج 

 جديدة عن طريق الحسابات.

 :1مثال 

االدارية، لكننا نريد ان نعرف)نحسب(  قمنا بحساب قيم مساحة كل محافظة من محافظات العراق

النسبة المئوية لمساحة كل محافظة الى مساحة المنطقة كلها.بداية البد ان يعرف الطالب نفسه 

ليقوم بتنفيذها، علما بان اي  Arc Mapالمعادلة الحسابية المطلوبة لكي يقوم باعطائها لبرنامج

 د.خطا في المعادلة سيعطي نتائج خطا ايضا وبكل تاكي

 

كيلومتر مربع )من التحليل االحصائي لعمود  64212.222. مجموع مساحات المحافظات=

 المساحات(

 والمعادلة المطلوبة هي :

 /مجموع مساحات المحافظات144×النسبة المئوية لمساحة اي محافظة= مساحة المحافظة 

              /         144×اي ان: النسبة المئوية لمساحة اي محافظة=مساحة المحافظة
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)المسقطة  ( بانشاء عمود جديد في قاعدة البيانات طبقة محافظات العراقAdd Fieldنقوم)امر 

 خانه للكسور: 1خانات اجمالية منهم 0ويتكون من  Area_Perc( وليكن اسمه UTMبنظام 

ثم نظلل العمود الجديد ومن القائمة نختار امر حسابات  Start Editingنبدا تفعيل التعديل 

 :Field Calculatorالعمود 
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اجزاء: جزء يضم اعمدة الطبقة لالختيار منها جزء يضم ايقونات  7تتكون نافذة الحسابات من 

 العمليات الحسابية جزء سيتم كتابة المعادلة المطلوبة:

:بالماوس نضغط على اسم  Area_Percاالن سنبدا كتابة المعادلة المطلوبة لحساب قيم العمود 

ان اسم العمود قد تم -مباشرة-في الجزء العلوي االيسر من النافذة فنجد Areaعمود المساحة 

 اضافته لجزء المعادلة:
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فتنتقل مباشرة   الضرب من الجزء االيسر العلوي للنافذة نضغط دوبل كليك على أيقونه عالمة 

)من لوحة المفاتيح( ثم نضغط دوبل كليك على ايقونة  144الى سطر المعادلة، ثم نكتب الرقم 

 فتصبح المعادلة كالتالي: 64212.222.ثم نكتب الرقم   عالمة القسمة 
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لحساب  Area_Percليتم تنفيذ هذه المعادلة الحسابية على جميع سطور العمود   Okفنضغط 

 النسبة المئوية لمساحة كل محافظة من اجمالي مجموع مساحات المحافظات كلها:
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 %74.8من مساحة العراق بينما تمثل محافظة االنبار  %  7..اي ان محافظة البصرة تمثل     

 من المساحة االجمالية للمنطقة.

 :2مثال

 الكثافة السكانية لكل محافظة:من قيم اعداد السكان ومساحة المحافظات نريد حساب معامل 

 الكثافة السكانية=عدد السكان/مساحة المحافظة بالكيلومتر المربع

 Pop_Densننشا عمود جديد اسمه مثال 
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)مثل المثال السابق( لتكون المعادلة   Field Calculatorثم نقوم بتفعيل امر حسابات العمود 

 المطلوبة كالتالي:
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 لتكون النتائج كالتالي:   Okنضغط 
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بينما اقل كثافة  7نسمة/كم     08..1.41اي ان اعلى كثافة سكانية توجد في محافظة بغداد       

 في محافظة   المثنى. 7نسمة/كم  .1قيمتها    

 


