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  -:ماٌاتً المكانً التحلٌل مفهوم ٌتضمن : المكاني التحليل

 ،التالعب التحوالت، من كل ٌشمل ألنه الجغرافٌة المعلومات نظم ةجوهر ٌمثل -

 على تساعد بحٌث قٌمة ذات لجعلها الجغرافٌة البٌانات على تطبٌقها ٌمكن التً واألسالٌب

 فحص عند الواضحة غٌر الشاذة والحاالت األنماط عن والكشف القرارات، دعم

 .الخام المعلومات

  فانه التحلٌلٌة الخرائط مصطلح اما مفٌدة، معلومات إلى الخام البٌانات تحوٌل عملٌة-

 فائدة أكثر لجعلها خرائط على تطبٌقها ٌمكن التً التحلٌل طرق إلى لإلشارة أحٌانا ٌستخدم

 .بالمعلومات وغنٌة

 ٌتم التً للعوارض المواقعتغٌر مع نتائجها تتغٌر التً األسالٌب من مجموعة عن عبارة-

 .لتحلٌلها المستخدم طارالإ بتغٌر أو تحلٌلها،
 من غٌره عن لتمٌٌزه لبٌاناتل المكانًالمنظور  لدعم وضعت التقنٌات من مجموعة -

 األشٌاء مواقع على نتائجها تعتمد التقنٌات من مجموعة بأنه تعرٌفه ٌمكن التحلٌل، أشكال

 spatial  العوارض مواقع كل إلى الوصول ٌتطلب مما تحلٌلها، ٌجري التً األحداث أو
 .attributes  الوصفٌة هاوسمات

Spatial Analysis 
التحليل المكاني    

: أن ٌكون التحلٌل المكانًٌمكن   

لدراسة األدلة التجرٌبٌة فً البحث عن األنماط التً ٌمكن : Inductive  االستقرائي•

 .أن تدعم نظرٌات جدٌدة

على اختبار النظرٌات المعروفة أو مبادئ التركٌز وهو  : deductive استنتاجي•

 البٌاناتخاصة ب

وذلك باستخدام التحلٌل المكانً لتطوٌر أو وصف تصامٌم  :normative   معياري•

 .من المعلومات الخام أفضلتكون جدٌدة أو 
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Data بٌانات    

Information معلومات    

 knowledge  معرفة 

  Wisdom  

 حكمة

 مستوٌات معالجة البٌانات 



صفات المعلومات المكانية    
Properties of  spatial data 

 وفقا attribute  الخاصٌة او السمةو المكانٌة العوارض من كل تمٌٌز ٌمكن 

  أهم وان .منها قٌمها تأخذ التً األساسٌة لمجموعاتا بحسب الرٌاضٌة هالخصائص

 مسافات وجودو ،ordering المعلومات او البٌانات مجموعة  ترتٌب هً خصائصال

   . continuity واالستمرارٌة ،distance العناصر بٌن

 ترتٌب دون من منفصلة مجموعة هً (المجتمع)عوارض مجموعة المثال، سبٌل على

 أٌضا هو الفضاء .ةالمساف مع خطً بترتٌب ةمستمر مجموعة هو الوقت .مسافات أو

  الفضاء، فًف . لعناصرها طبٌعً انتظام لها لٌس ولكن ،ةالمساف مع ةمستمر مجموعة

 الجغرافٌة االحداثٌات فنظام لذلك .للعوارض مختلفة عشوائٌة ترتٌبات اجراء باالمكان

 كون حالة فً جزئٌا وترتٌبا ، االبعاد احادٌة للعوارض تاما وترتٌبا انتظاما ٌعطً

 اذا منفصلة معلومات اعتبارها ٌمكن االعداد فمجموعة .اكثر او االبعاد ثنائٌة العوارض

 عوارض فتصبح العوارض حرارة درجة كانت اذا اما عوارض، اعداد انها على اخذت

   .مستمرة

 اجزاء من اكثر او لواحدة مستمرة كونها حالة فً جزئٌا مستمرة تعد عوارض هناك

   . المجموعة لكل ولٌس  المجموعة

 من معدود او محدد لعدد فقط موجود خصائصها كون حالة فً منفصلة المجموعة وتعد 

  .القٌمة مستمرة هً وزمانٌا مكانٌاair temperature الهواء حرارة مثال . القٌم

   . والوقت الفضاء بحسب جزئٌا مستمرة هcloudsً الغٌوم

 .وزمانٌا مكانٌا منفصلة ظاهرة باعتباره إلٌه ٌنظر أن ٌمكنlightning  البرق

 -:الى تقسٌمها ٌمكن المعلومات او فالبٌانات وعلٌه
 
  عوارض او كٌانات هً ،(كٌانال على القائم)discrete "منفصلةال المعلومات.1

 امتدادها اما فٌها، التمثٌل أساس هً أرض، قطعة أو ،الطرٌق البحٌرة، مثل ،مستقلة

 الجدول خالل من بها المرتبطة خصائصها طرٌق عن فٌعرف والمكانً الزمانً

  . عارض او كٌان بكل والخاصة

  و الفضاء هو فٌها  التمثٌل أساس ،(مٌدانٌة أو)continuous "المستمر المعلومات .2

 .الوقت /الفضاء فً معٌن مكانب تعلق سماتب فٌها فردٌةال كائناتال وتعرف .الوقت أو /
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 بنجاح تمٌز كان إذا اسمٌة تعد سمة او خاصٌة كل : Nominal  ةاالسمي1.

 على .حسابٌة قدرة أو ضمنً ترتٌب أي دون من ولكن المواقع، بٌن بنجاح

 ولكن مفٌدة، مكانٌة سمة او خاصٌة ٌكون الهاتف لرقم ٌمكن المثال، سبٌل

 أرقام تقسٌم أو إلضافة معنى ال فإنه . له رقمً معنى ال عموما نفسه العدد

 من أفضل أو أكثر هو 9680244 الرقم بان شعور هناك ولٌس الهاتف،

   لفئات االعتباطٌة العددٌة القٌم اعطاء الحال كذلك .8938049 الرقم

  الغابات، = 2 للزراعة، الصالحة = 1 ،المثال سبٌل على ،االرض استعماالت

 القٌم تكون) التسمٌة من مناسب شكل مجرد هو، اآلخرٌن = 4 األهوار، = 3

 على ،OBJECTID هو كما االسمٌة، سمة على مثال الموقع اسم .(االسمٌة

 .اعداد كونها  من الرغم

 بمعنى الترتٌب، على تدل تكان إذا تراتبٌة هً سمةال تعد : Ordinal يةترتيب2.

 سماتال مع الحال هو كما ولكن ،2 الفئة من أفضل كونت قد 1 الفئة أن

 هناك ولٌس ،المعنى عدٌمة هً علٌها حسابٌة عملٌات أي اجراء االسمٌة

 ٌكون قد ترتٌبًال نطاق على اخر مثال .2 الفئة من أسوأ ًه 3 الفئة أن ضمنا

 على مدٌنةال من مناطق بعض ٌفضل قد الفرد - لسكنا مواقع فً ةضلاالمف من

  أو ملحوظ بالكاد تكون قد المناطق بٌن االختالفات هذه ولكن ، اخرى حساب

  .جدا شدٌد

  أنواع وتمثل ،كمٌة كلها الصفات من المتبقٌة الثالثة األنواع : interval  فترة3.

 ٌعطً بٌنها فٌما االختالفات كان اذا كمٌة الصفات تعد .القٌاسات من مختلفة

 على الحرارة درجة قٌاسات مع المثال سبٌل على الحال هو كما ،مختلفا امعن

 .البحر سطح مستوى فوق االرتفاع لقٌاس أو فهرنهاٌت، أو مئوٌة جداول
 ٌعطً اخر بقٌاس معٌن قٌاس تقسٌم كان إذا نسبة الصفات تعد: Ratio نسبة4.

 ضعفً ٌزن واحدا شخصا أن نقول أن المنطقً فمن المثال، سبٌل على .معنا

 درجة 20 حرارة درجة إن نقول أن المنطق من لٌس ولكن آخر، شخص

 مقٌاس النه مئوٌة، 10 حرارة درجة عن الناتج الدفًء ضعف هً مئوٌة

 مقٌاس مثل للحرارة، المطلق نطاق على ولكن) نسبً هو المئوي الحرارة

 100 إلى الحارة ضعف أن ٌقال أن الواقع فً وٌمكن درجة 200 ،كلفن

  .النسبة نطاق على توجد أن ٌمكن ال السلبٌة القٌم ذلك على وٌترتب .(درجة

 .سالبة قٌم لها لٌس النسبٌة الحسابات

 ، رتبية ، اسمية بـ تمثلت 1946 ، ستيفن قبل من وضعت التً القٌاس مستوٌات

 -:كاالتً وهً ،نسبية ، فئوية
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 فً قٌاسات ترى ان المألوف غٌر من لٌس انه : cyclic   الحلقية او الدورية .5

 وجود مشكلة ولمواجهة . دورٌة ظواهر او اتجاهات تمثل الخصائص جدول

 0 ذلك مثال .متساوٌتٌن تظهران ان ٌمكن محدد مقٌاس وبحسب منفصلتٌن نقطتٌن

 لذلك . حلقٌة تكون االتجاه بٌانات ان اذ . واالتجاه الموقع فً متساوٌٌن 360 و

 الخاصٌة من النوع هذا ولكون .الحالة هذه فً مطلوبة تكون المكانً التحلٌل تقنٌات

 وهو ، جدٌدا تمٌٌزا ٌجدوا ان المكانً التحلٌل محللً على ٌتوجب فانه قٌاسً، هو

    الواسعة المكانٌة والصفات spatially intensive  المكثفة المكانٌة الصفات
spatially extensive  ، مساحة ، السكان اجمالً تشمل الواسعة فالمعلومات 

 . ككل للمكان فقط صحٌحة هذه ،  لموقع والمحٌط الطول معٌن، موقع

 العاطلٌن ونسبة الدخل، ومتوسط السكانٌة، الكثافة فتشمل مكانٌا المكثفة السمات اما 

 وكذلك المكان من جزء أي فً صحٌحة فانها متجانسا المكان كان وإذا العمل، عن

 مكانٌا مكثفة سمات على الحفاظ الضروري من كثٌرة ألغراض .كله للمكان

 األماكن دمج ٌتم عندما للغاٌة مختلف بشكل تستجٌب ألنها حدة، على مكانٌا وواسعة

 الضروري من علٌه  .المكانً التحلٌل أنواع من العدٌد تجرى وعندما انقسامها، أو

 ، مختلفة بصورة سٌتصرفان فصلهما او دمجهما عند النه حدة على منها كل ابقاء

  .مختلفة مكانٌة تحلٌالت تطبٌق عند او
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