
Spatial Modelling المكانية   النمذجة   

 من وكثٌر والسٌاسٌٌن، والمخططٌن الباحثٌن ٌساعد الذي االسلوب هو النمذجة

 أو الوقت فً المستقبلٌة التنبؤات اجراء من لتمكٌنهم سواء حد على الخبراء

 األحداث سجالت مع تفاعلً إجراء وهو ،ما منطقة فً المكانٌة التقدٌرات

 بطرٌقة العمل مراحلب والتنبؤ ،نموذجك الخبراء نظر ووجهة ،(البٌانات) الطبٌعٌة

  إجراء خالل .النتائج أفضل على للحصول ومكانٌا زمانٌا  فً تسلسلٌةو موازٌة

  مع التعامل  وهً ،متتابعة بطرٌقة مختلفة مفاهٌم ثالثة استخدام ٌتم النمذجة

  الصٌغ استخدام ومرحلة ،المفاهٌمً العالم فً والتفسٌر الواقعٌة، الظواهر

 البصرٌة، المالحظاتب هاستٌعاب ٌمكن الواقعً العالم .الرمزي العالم فً الرٌاضٌة
 .العددٌة العٌنات وأخذ ،التجاربو

   modelling process المودٌل معالجة

 : الخطوات من سلسلة ٌتطلب مودٌل اي تطوٌر ان

 .نمذجتها المراد الظاهرة وماهً ، المودٌل اهداف تحدٌد االولى الخطوة .اوال

 باستخدام للمودٌل االساسً الهٌكل تنظٌم بامكانه المودٌل ببناء ٌقوم الذي

   . مفاهٌمٌة مخططات

 خصائص ولتعرٌف عناصر مجموعة الى المودٌل تجزأت هو ، الثانٌة الخطوة

  بٌانً مخطط بناء هو لذلك وسٌلة وخٌر ، العناصر بٌن والتفاعل عنصر كل

flowchart  واالٌعازات الرٌاضٌة المعادالت جمع علٌه المودٌل ومصمم 

 لتنفٌذ تستخدم لتًا الصورٌة المعالجات برنامج او GISالـ ببرنامج الخاصة

 . الحسابٌة العملٌات

 لتنفٌذ بٌانات تتوفر ان المصمم ٌحتاج اذ المودٌل، ومعاٌرة تبنً ، الثالثة الخطوة

 مخرجات بمقارنة تقوم تكرارٌة، محاولة هً المودٌل معاٌرة ومعاٌرته، المودٌل

 تنفٌذ واعادة المعامالت لقٌم تعدٌل واجراء المدخلة البٌانات على اعتمادا المودٌل

 . المودٌل

 المودٌل لكن ، للتنبأ جاهزة وسٌلة هو ،calibrated model المعاٌر المودٌل

 المودٌل اثبات نهائٌة، بصورة ٌقبل ان قبل validate واثبات مصادقة الى ٌحتاج

  فً استخدمت التً تلك عن تختلف ظروف تحت التنبأ على المودٌل قابلٌة تخمن

 تلك عن تختلف بٌانات مجموعة ٌتطلب المودٌل واثبات مصادقة لذلك .المعاٌرة

 الى البٌانات تقسٌم بامكانه المودٌل فمصمم .المودٌل تطوٌر فً استخدمت التً

   . الثباته واالخرى المودٌل لتطوٌر احدهما مجموعتٌن
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   Binary models الثنائية الموديالت .1

 

 او الظواهر المعقدة الطبقة من المكانٌة الظواهر الختٌار المنطقٌة الصٌغ تستخدم

  1 .اٌضا ثنائٌة بصٌغة الثنائً المودٌل مخرجات .المتعددة الشبكٌة الطبقة

  .ذلك خالفت اذا (خطا) 0 و االختٌار ادلة مع الظاهرة تطابقت اذا (صحٌح)

 

 اجراء ٌتطلب  ، vector-based binary model  المتجهً الثنائً المودٌل

 فً المستخدمة البٌانات دمج ٌتمكن كً  overlay المكانٌة المطابقة عملٌات

 .مركبة ظواهر ذات طبقة فً وهندسٌا خصائصٌا query االستفسار

 

 االستفسار اجراء بامكانه .raster based b.m الشبكً الثنائً لمودٌلا بالمقابل 

 فكرة تمثل شبكة كل فٌها والتً  multiple rasters  الشبكٌة الطبقة من مباشرة

 .criterion معٌن دلٌل او

 

 وفٌه الثنائً، للمودٌل الشائع التطبٌق هو sitting analysis الموضعً التحلٌل

 مسماة مناطق بتخمٌن االولى بطرٌقتٌن، الموضعً لالستفسار المودٌل تنفٌذ ٌتم

   المهمة، المواقع كل على باالعتماد او ومحددة مختارة مناطق او

 

 -: االتٌة المكانٌة المواصفات ٌحمل صناعً موقع اختٌار ذلك مثال

  اٌكر، 5 االقل على المكان حجم•

   ، تجاري نطاق•

 ، للبٌع شاغراو•

 ، للفٌضان معرض غٌر•

  ، مٌل 1 من باكثر الرئٌسً الطرٌق عن الٌبعد •

  %10 عن الٌزٌد مٌله•
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 : Index model الفهرسة موديل .2

 

 قٌمٌة رتبٌة خارطة وٌنتج مساحٌة وحدة لكل الفهرسة قٌمة حساب ٌتم وفٌه

ranked map  اذ الثنائً للمودٌل مشابه وهو الفهرس، قٌم على باالعتماد 

  multicriteria االدلة او االفكار المتعدد التقدٌر على ٌعتمدان كالهما ان

  ان اال ، البٌانات لمعالجة  overlay التطابق عملٌة على ٌعتمدان وكالهما

 بدال index value دلٌل قٌمة لها ٌكون مساحة وحدة لكل الفهرسة مودٌل

 .الثنائً المودٌل حالة فً كما ال او نعم كلمة عن

 weighted linear combination الموزون الخطً الدمج طرٌقة - 

method الدلٌل قٌمة لحساب شائعة طرٌقة وهوindex value.  تتضمن 

 -: مستوٌات ثالث حسابً الطرٌقة

 االخرى الظواهر بمقابل ٌحسب عامل او ظاهرة لكل النسبٌة االهمٌة :االولى

.  

 هو لذلك الشائعة والطرٌقة قٌاسً، نمط الى تحول ظاهرة لكل البٌانات :ثانٌا

 قٌم الى البٌانات لتحوٌل تستخدم التالٌة والمعادلة الخطً، التحوٌل استخدام

   :1.0 الى 0 على قٌاسٌة

Si=Xi-Xmin / Xmax-Xmin 

 Xi ،Xmin ,X االصلٌة للقٌمة الجدٌدة القٌاسٌة القٌمة  تمثل Si  عندما

max االصلٌة القٌم فً والعلٌا الدنٌا القٌمة هما . 
 

 فٌها والتً .الترتٌبٌة او االسمٌة الظواهر حالة فً استخدامها الٌمكن اعاله والمعادلة

 0 او 5 الى 1 او 1 الى 0 بٌن قٌاسٌة قٌم الى لتحوٌلها والمعرفة التجربة  تستخدم

  . 100 الى

تحسب لكل وحدة  index valueقٌمة الدلٌل  – ثالثا

وتقسٌم  مساحة بواسطة جمع قٌم الظواهر الموزونة 

 . المجموع على مجموع االوزان الكلً 

 

 wiعدد الظواهر ،   nهً قٌمة الدلٌل ،   Iحٌث ان   

 i  القٌمة القٌاسٌة للظاهرة  i ،  xi  وزن الظاهرة
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لكل عامل  التاثٌرقابلٌة  نماذج الفهرس عادة لتحلٌل المالءمة وتحلٌل وتستخدم 

من سبعة من حرف كل لهو اختصار " درٌستٌك"ومصطلح . على ظاهرة معٌنة

التً تؤثر بشكل مباشر على حركة الملوثات داخل  الهٌدروجٌولوجٌةالعوامل 

 . وطبقات التربة الفرعٌةالتربة 

بٌن تقٌٌمات تعطى له استٌك ردعامل من عوامل التعٌٌن القٌاسات داخل كل ٌتم 

مثل )العوامل فبعض . على أساس كٌفٌة تأثٌرها على حركة الملوثات 10و  1

لمٌاه ا تاثرعلى من العوامل االخرى  لها تأثٌر أكبر بكثٌر ( عمق المٌاه الجوفٌة

عن استٌك ردٌتم تضمٌن هذا فً حساب مؤشر . غٌرهامن بالملوثات الجوفٌة 

.  أساس أهمٌتها النسبٌةعلى العوامل المؤثرة طرٌق تعٌٌن األوزان لكل من 

المرجح من ( مؤشر دراستك االعلى)المؤثرة العالٌة المناطق ذات المؤشرات 

مؤشر دراستك المناطق ذات  اكثر منتلوث لدرجات الجوفٌة تعرض المٌاه أن 

 .الواطئ

 :هًاستٌك ردمعادلة حساب مؤشر 

 .DRASTIC index modelمودٌل هو دراستك  الفهرسنموذج تطبٌقات 

DRASTIC Index=(D x 5) + (R x 4) + (A x 3) + (S x 2) + (T x 1) 

+ (I x 5) + (C x 3) 

 -:حٌث ان 

D – معامل عمق المٌاه الجوفٌة 

 .تحت سطح المٌاه الجوفٌةعمق ٌمثل ال

 10إلى ( إلى المٌاه الجوفٌةعمٌق للعمق ال) 1من تتراوح استٌك ردوقٌمة 

 (.عمق ضحل إلى المٌاه الجوفٌة)

 (.5)أعلى وزن : له  النسبٌةاألهمٌة 

R -   ًالتغذٌةمعامل صاف 

 .معدل تسرب المٌاه من خالل التربة إلى المٌاه الجوفٌة

 9إلى ( معدل إعادة شحن بطًء) 1تتراوح التقٌٌمات من  له استٌكردوقٌمة 

 (.معدل شحن سرٌع)

 (.4)الوزن العالً : له النسبٌةاألهمٌة 
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A -  المٌاه الجوفٌةطبقة معامل الوسط ل 

 .المٌاه الجوفٌةنوع الصخر التً تقع فٌها 

(  حركة المٌاهعٌق التً تالمواد ) 1من قٌمته تتراوح  له  استٌكردمؤشر 

:  األهمٌة النسبٌة(. المٌاه الجوفٌةحركة التً تساعد على المواد ) 10إلى 

 (.3  )الوزن المتوسط 

S –   معامل وسط التربة 

للوصول إلى المٌاه الماء لحركة التربة نوع وهو الوسط الذي ٌعتمد على 

 .الجوفٌة

المواد ) 10إلى ( المواد ٌعوق حركة المٌاه) 1من تتراوح له استٌك رد

 (.2) المنخفض الوزن: األهمٌة النسبٌة(. المٌاه الجوفٌةحركة تساعد على 

T -   (المنحدر)الطوبوغرافٌا معامل 

 .وهذا ٌعتمد على شدة المنحدر او قلة االنحدار

الجرٌان ٌمٌل الى الماء  -منحدر حاد ) 1من قٌمه تتراوح له استٌك رد

(.  ٌتسرب الى التربةالماء المرجح أن / منحدر لطٌف ) 10إلى ( السطحً

 (.1)أدنى وزن : األهمٌة النسبٌة

I -   معامل نطاق الفجوات 

 ٌاهبالمتكون غٌر مشبعة لوالتً  ٌةالسطحالمنطقة تحت هً الفجوات منطقة 

 .  ٌةالجوف

 10إلى ( الملوثاتٌمنع / ٌعوق حركة المٌاه ) 1 بٌن تتراوح استٌك رد

أعلى وزن  -األهمٌة النسبٌة (. الملوثاتٌمنع ال / ٌشجع حركة المٌاه )

(5.) 
C –   الهٌدرولٌكًالتوصٌل معامل 

 .قدرة طبقة المٌاه الجوفٌة على نقل المٌاه

قدرة نقل ) 10إلى ( انخفاض قدرة نقل المٌاه) 1من تتراوح له استٌك رد

 (.3  )الوزن المتوسط  -األهمٌة النسبٌة (. المٌاه عالٌة
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 Regression model موديل االنحدار . 3

هو مودٌل ٌربط العالقة بٌن المتغٌر المعتمد مع عدد من المتغٌرات المستقلة بمعادلة 

او لتقدٌر قٌم المتغٌر المعتمد باالعتماد على  للتبؤرٌاضٌة ٌمكن استخدامها الحقا 

 .  بمعرفة قٌم المتغٌرات المستقلة 

لجمع البٌنات   overlayاجراء عملٌة المطابقة  باالمكانفً نظم المعلومات الجغرافٌة 

وله . او المتغٌرات الضرورٌة فً طبقة واحدة تستخدم لحساب عالقة االنحدار 

 تطبٌقات عدٌدة 
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 Process model موديل المعالجة .  4

 العالم فً المعالجات بٌئة حول المتوفرة المعلومات تكامل على ٌعمل مودٌل هو

 المعالجة لجعل المعادالت او العالقات من بمجموعة وٌجمعها الطبٌعة فً او الحقٌقً

 كل لتغطٌة فرعٌة مودٌالت بناء ٌتطلب قد العملٌة هذه وخالل .كمٌة مخرجات ذات

 ٌتم رٌاضٌة معادالت تستخدم قد هذه القٌاس وحدات من وقسم . المعالجة متطلبات

 قوانٌن من معادالت ٌستخدم قد اخر قسم حٌن فً ,تجرٌبٌة بٌانات من اشتقاقها

 للعملٌات مالزمة وتفسٌرات وكذلك التنبؤ امكانٌة ٌعطً قد المعالجة ومودٌل الفٌزٌاء،

   . المودٌل فً المستخدمة

 متغٌرات مع تتعامل كونها ، المعالجة لمودٌل مثالً نوع هً البٌئٌة فالمودٌالت

 النباتً والغطاء ن والطبوغرافٌة المناخ مثل فٌزٌائٌة المتغٌرات ضمنها من متعددة

   . االراضً ادارة مثل الحضرٌة المتغٌرات عن فضال ، والتربة

  Soil erosion model موديل تقدير تعرية التربة -

تعرٌة التربة هً عملٌة بٌئٌة تتضمن كل من المناخ وصفات التربة والطبوغرافٌة 

  .وان معادلة فقدان التربة المعدلة . وظروف سطح التربة والنشاطات البشرٌة 

Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE) عن معدل  تتنبا

حقلٌة ضمن انظمة  منحداراتفقدان التربة عن طرٌق الجرٌان السطحً من على 

 -:وكما فً المعادلة ادناه. زراعٌة وادارة معٌنة ومن خالل اراضً المراعً

 A= R.K.L.S.C.P 

 -:حٌث ان 

 A ٌمثل معدل فقدان التربة. 
R ًباالمطار -معادل التعرٌة لعالقة الجرٌان السطح 
K معامل تعرٌة التربة 
L معامل طول االنحدار او المنحدر 
S  معامل شدة المنحدر 
C  معامل ادارة المحاصٌل 
P  معامل تطبٌق الدعم support practice factor  وٌقصد به التحوٌرات الحاصلة

 فً الحقل لتغٌر نمط الجرٌان فً الحوض
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فً معادلة تعرٌة التربة باالعتماد   L.Sطرٌقة لتقدٌر قٌمة    1986 وبورجاقترح مور  

 -: بلنكولعلى  مودٌل قاموس 
 

 :حٌث ان 

As المساحة المشاركة فً التعرٌة اعلى المنحدر 
ß  زاوٌة المنحدر 

m  ً0.6طول المنحدر وقٌمته حوال 
n شدة المنحدر 


