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 التحليل المكاني للظواهر النقطية. 5

 عشوائً منتظم عنقودي 
  Criteria of points pattern analysisتحليل نمط توزيع النقاط مؤشرات  -

هناك مؤشرات ٌجب توفرها فً البٌانات كً ٌتسنى لنا فحص نمط التوزٌع النقطً  

   -:لها وهً

مستٍو، وٌحتاج كال اإلحداثٌات لخطوط ٌجب أن ٌتم تعٌٌن البٌانات المكانٌة على . 1

 .والعرض للنقطةالطول 

 -: التحلٌل من طرٌقتٌن وٌشمل

 وتتضمن للنقاط المكانً التوزٌع بتحلٌل وتتمثل -:للنقاط المكانً التوزٌع :اوال

   quadrat counts analysis بالمربعات الفرز طرٌقة .(أ ، منها عدة طرق

 .(جـ ،  Nearest neighbor methods    االقرب الجار تحلٌل طرٌقة .(ب

 ومعامل  moran’s I   موران معامل وشمل  autocorrelation  الذاتً االرتباط

 . Geary's C جٌري
 

 لتحدٌد الطرٌقة هذه وتستخدم ،interpolation  واالستكمال الحشر طريقة :ثانيا

 وزن ،ثاٌسون طرٌقة ،.المكانً توزٌعها بحسب للنقاط الثالث البعد لقٌمة التوزٌع

 .وغٌرها النقاط وكثافة ، كرجنك ، المسافة معكوس

 -:وٌشمل للنقاط المكاني التوزيع

 :بالمربعات الفرز طريقة .(أ

 فً األشجار مواقع مثل التوزٌع فً البعدٌن ذات النقاط على التركٌز ٌتم وهنا

 الطبقات على المتحجرات والٌنابٌع، البركانٌة، واألنابٌب الزلزال، مركز الغابة،

 . الجرٌمة وحوادث األمراض وتفشً المعدنٌة، والرواسب الصخرٌة،

 ،المكانً التوزٌع عشوائٌة نحو كلٌا تمٌل لتًا نقطة أنماط بٌن التمٌٌز هً والفكرة 

 Random, regular, and cluster  . العنقودي التوزٌع او  االنتظامٌة او
distribution . 
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   quadrat counts analysis الفرز الرباعي طريقة . 1

وهذه طرٌقة تعتمد على كثافة النقاط ، وتتم بحساب عدد النقاط او تكراراتها ضمن 

 .شبكة من المربعات 

على  اتغٌر كثافته ةكٌفمن خالل فحص  اطالنقتوزٌع قٌم ٌرباعً التحلٌل -

 .الفضاء

مشٌد بطرٌقة كثافة نمط عشوائً مع المربعات اس تحلٌل ٌقتتم مقارنة كثافة ثم -

بعٌدا تشتت عنقودي ام مأكثر هو هل   اطنقالتوزٌع لمعرفة ما إذا كان نظرٌة 

 .عشوائًالنمط عن ال

 .  من النقاط عدد تقع فً بعضها منتظمة  اتشبكة مربعانشاء -

العٌنات فً  نمذجةأساس األرباع، التً هً باسم المربعات إلى وٌشار -

 .المكانٌةاالحصائٌة  لتحلٌالتا

، كل أو معظم النقاط تقع داخل واحد أو عدد للغاٌةالعنقودي  النقاط نمط فً -

 .فقطالمربعات قلٌل من 

المربعات تحتوي على عدد مماثل من كل فً التشتت فان غاٌة الفً نمط  -

 .  النقاط

 -:وٌتم حسابها وفق االتً

 رسم شبكة من المربعات تغطً منطقة الدراسة 1.

 .  حساب عدد النقاط فً كل مربع 2.

اختٌار حجم المربع لرسم شبكة المربعات مهم جدا فً دقة الحساب ونتٌجة 3.

 .  التحلٌل اذ ٌجب ان ٌكون منسابا للتحلٌل 

ٌتم حساب مساحة المربع ومنها ٌحسب طول ضلع المربع باستخدام المعادلة 4.

 -:االتٌة
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where n is the number of 
points in the sample size.  

 .ٌجب تحدٌد منطقة الدراسة وتحدٌد مسبق لنوع التحلٌل. 2

ال ٌنبغً أن تكون البٌانات عٌنات نقاط مختارة، بل مجموعة كاملة من البٌانات . 3

 .المراد تحلٌلها

ٌنبغً أن تكون هناك عالقة بٌن العوارض فً منطقة الدراسة واالحداث فً . 4

 .النمط

 .ٌجب أن تكون النقاط حوادث حقٌقٌة ولها اإلحداثٌات المكانٌة الحقٌقٌة. 5



3 

استخدام مؤشر نسبة التغاٌر الى المعدل لتحدٌد مدى االبتعاد عن كل من التوزٌع . 5

 -: ٌاتًالمنتظم والعشوائً والعنقودي، وكما 
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The Variance to Mean Ratio or VTMR is calculated as:  

لٌتم بعدها تصنٌف توزٌع ( 1)مع الواحد الصحٌح  VTMR بعدها ٌتم مقارنة قٌمة 

 .  النقاط على انه اما منتظم او عنقودي او عشوائً 

 
 .  clustered فان التوزٌع عنقودي ( 1)اكبر من واحد  VTMRاذا كانت قٌمة  -

    dispersedفان التوزٌع متشتت ( 1)اذا كانت قٌمته اقل من واحد -

 .  فان التوزٌع عشوائً ( 1)اما اذا ٌساوي واحد -
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-:مثال  

 ٌمثل تكرار او عدد النقاط فً كل مربع 

هذا ٌعنً ان نمط توزٌع النقاط 

 هو متشتت

ix ٌمثل تكرار او عدد النقاط

 فً كل مربع 
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  توزٌع مع المالحظة النقاط توزٌع بٌن مقارنة فً مفٌد رباعًال الفرز تحلٌل

 ٌعطً انه حٌث .القٌود بعض على ٌحتوي فإنه ذلك، ومع .نظري عشوائً

 المربعات فً للنقاط اشارة فٌه لٌس ولكن ،مربع كل فً نقاطال عن معلومات

 . االتً الشكل فً مبٌن وكما االمكانٌات محدود فهو لذلك التحلٌل، فً المجاورة

 Nearest Neighbor Analysis تحليل الجار االقرب  . 2

 فً ٌختلفان الشكلٌن ان المالحظ من

 بطرٌقة ولكن ، النقاط توزٌع نمط

 ، واحدة هً النتٌجة الرباعً التحلٌل

 نقطتٌن توجد مربع كل فً أي

 .  لذلك فان تحلٌل الجار االقرب ٌوفر حال لهذا االشكال 

 .  نقطة فاكثر كً ٌكون دقٌقا  30ٌتطلب تحلٌل الجار االقرب وجود -

البٌانات االحصائٌة لتحلٌل الجار االقرب ٌتم اشتقاقها من معدل المسافة بٌن -

 . النقاط واقرب جار لها 

الجار االقرب بالرتبة الثانٌة ٌعتمد على حساب معدل المسافة بٌن والنقاط -

 .  وهكذا الحال لتحلٌل الجار االقرب بالرتب العالٌة . واقرب ثانً جار لها 

ٌعمالن على ( الجار االقرب ، وتحلٌل الرباعً) بالرغم من ان كال التحلٌلٌن -

 .  تحلٌل توزٌع النقاط اال انهما ٌعمالن وفق مفهومٌن مكانٌٌن مختلفٌن

التحلٌل الرباعً ٌفحص توزٌع النقاط وفق مفهوم  حساب عدد النقاط داخل -
اما تحلٌل الجار االقرب فانه ٌعتمد مبدأ المساحة الى . مساحة المربع الواحد 

 .  النقاط 
 

هو نوع اخر من تحلٌل نمط توزٌع النقاط Rn تحلٌل الجار االقرب وٌرمز له 

 .  وٌقوم بفحصها هل نمط توزٌعها هو عنقودي  او عشوائً او منتظم 

ٌكون عندما كل النقاط تتوزع بالقرب    Cluster patternالتوزٌع العنقودي-
  Rn = 0  من نقطة واحدة بشكل عنقودي أي ان قٌمة 

نمط معٌن  الٌوجدوٌحصل عندما  Random  pattern :   التوزٌع العشوائً -
وعادة توزٌع النقاط فً الطبٌعة ٌكون  Rn = 1 لتوزٌع النقاط أي ان قٌمة 

 . او االنتظامٌة  العنقدةعشوائٌا مع مٌل نحو 
وفٌه ٌكون توزٌع النقاط منتظم تماما  regular pattern النمط المنتظم -

 .  والنقاط تتوزع بمسافات متساوٌة Rn =2.15 وقٌمة 
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Clustered                 Random                      Regular  

(nucleated)  

 tendency towards                 tendency towards      (uniform)  

Where  

Rn = وصف التوزٌع بحسب الجار االقرب 

𝒅 𝒐𝒃𝒔 = ( بحسب وحدة القٌاس )  معدل المسافة بٌن النقاط 

A =  (مربع وحدة القٌاس) مساحة منطقة الدراسة  

n =  ًعدد النقاط الكل 

𝒅 𝒐𝒃𝒔 =
 𝑑𝑖

𝑛
   

di=  المسافة بٌن كل نقطة واقرب نقطة ومجاورة لها 

𝑹𝒏 = 𝟐 × 𝒅 𝒐𝒃𝒔 ×
𝒏

𝑨
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 -:مثال

كم ومجموع المسافات بٌن النقاط بحسب جوارها هو 15* كم  12منطقة مساحتها 

 .   Rn جد قٌمة . نقطة 30كم وعدد النقاط هو  51.7

 -:الحل 

𝒅 𝒐𝒃𝒔 =
 𝑑𝑖

𝑛
 = 51.7/30 = 1.72 km  

2كم180=  15× 12مساحة المنطقة   

𝑅𝑛 = 2 × 𝑑 𝑜𝑏𝑠 ×
𝑛

𝐴
 

Rn = 2 x 1.72 √ 30/ 180 = 3.44 √  0.17 = 3.44 x 0.41= 1.41  

1.41 

 ، عشوائً توزٌع %95 احتمالٌة مستوى تمثل المظللة المنطقة ان المخطط ٌببن

 نحو اتجاهه  التوزٌع ٌكون كً المظللة المنطقة خارج تقع ان ٌجب  Rn  قٌمة وان

 . المنتظم التوزٌع او العنقودي التوزٌع

 توزٌع عشوائً 

 توزٌع منتظم

 توزٌع عنقودي



7 

 . جد نمط التوزٌع للنقاط االتٌة باستخدام طرٌقة الجار االقرب -:2مثال 

1 2     13.0  
2 3       9.0  
3 2       9.0  
4 2       9.5  
5 8       9.0  
6 7     12.5  
7 6     12.5  
8 5       9.0  
9 8     12.5  
10 11       4.0  
11 10       4.0  
12 11       8.5  

Rn = 2 × d obs ×
n

A
 𝒅 𝒐𝒃𝒔 =

 𝑑𝑖

𝑛
   

where di=  المسافة بٌن

 النقطة وجارتها

(كم)المسافة   
 النقطة وجارها 

 االقرب
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Solving nearest neighbor by matrix method: 
  حل الجار االقرب بطريقة المصفوفة

𝜌 =
𝑛

𝐴
 

Step1: 

Step 2: 

Step 3: 
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