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Lec 15 

  Distributionخشائظ اٌخٛص٠ؼاث 

ٟ٘ اٌخشائظ اٌخٟ حسخخذَ طشق اٌخٕف١ز اٌخشائطٟ )ادواسحٛوشاجٟ( ٌخٛض١ح اٌؼاللاث اٌّىا١ٔت ب١ٓ اٌظٛا٘ش 

اٌّٛصػت ػٍٝ اٌخشائظ ِّا ٠ؼطٟ صٛسة حم١م١ت ٌٍّشىالث االلخصاد٠ت ٚاالجخّاػ١ت ٚحٛفش سٌٙٛت اٌخح١ًٍ 

 اٌؼٍّٟ. 

ٚخشائظ اٌخٛص٠ؼاث ٚاسؼت فٟ ش١ٌّٛخٙا ِّا ٠جؼً اٞ خش٠طت ٟ٘ ػباسة ػٓ خش٠طت حٛص٠غ ار أٗ ِٓ 

اٌّسخح١ً حٛض١ح اٌّٛلغ إٌسبٟ بذْٚ اظٙاس اٌخٛص٠غ ٌزا فأْ اٞ ظا٘شة جغشاف١ت طب١ؼ١ت اٚ بشش٠ت ٠ّىٓ اْ 

ّذ ػٍٝ سسّٙا اٌب١أاث حٛصع ضّٓ خش٠طت حٛص٠غ فٟٙ ِخٕٛػت ِٚخبا٠ٕت ٌخشًّ اٌخٛص٠ؼاث اٌى١ّت اٌخٟ حؼخ

 اٌشل١ّت اٚ اٌخٛص٠ؼاث إٌٛػ١ت اٌخٟ حظٙش حٛص٠غ أٛاع اٌظا٘شاث اٌجغشاف١ت. 

 

٠خطٍب حص١ُّ خشائظ اٌخٛص٠ؼاث حح١ٍال دل١ما ٌّؼط١احٙا ٚرٌه وٟ ٠ّىٓ ا٠جاد اٌؼاللت ب١ٓ ِفشداث ٘زٖ 

 ب طب١ؼت اٌّؼٍِٛاث اٌخٟ حخضّٕٙا.اٌّؼط١اث ِٚٓ رُ ِحاٌٚت اسخخذاَ اٌشِٛص اٌب١ا١ٔت إٌّاسبت ٌخّز١ٍٙا ٚحس

                                                            

 

 *ٚغاٌبا ِا حشخشن اٌشِٛص إٌٛػ١ت ِغ خش٠طت و١ّت 

 

أٛاع اٌشِٛص: ٕ٘ان ػذة أٛاع ِسخخذِت فٟ خشائظ اٌخٛص٠ؼاث اْ ٚالغ اٌخش٠طت ٘ٛ سِٛص اٌخٟ حّزٍٙا 

١ت اٚ بشش٠ت ال ٠ّىٓ ب١أٙا ػٍٝ اٌخش٠طت بصٛسحٙا اٌطب١ؼ١ت بً ٠ٕبغٟ االشاسة ا١ٌٙا فاٌظٛا٘ش اٌجغشاف١ت طب١ؼ

:ٝ  اٚ حّز١ٍٙا ػٍٝ شىً سِٛص واألٔٙاس ٚاٌبحاس ٚاٌطشق ٚاٌجباي ٚغ١شّ٘ا ٚحمسُ اٌشِٛص اٌ

ٝ ػذة أٛاع سٛاء وأج ٌٍخشائظ إٌٛ -( اٌشِٛص اٌّٛلؼ١ت :1  ٟ ػٍ ٟ حش١ش اٌٝ اٌّٛلغ ٚ٘ ٟ اٌشِٛص اٌخ ػ١ت ٚ٘

اٚ اٌى١ّت وّٛالغ اٌحذد اٚ اسخخذاَ اٌّزٍذ اٚ اٌذائشة اٚ اٌشِٛص اٌحج١ّت .....اٌخ ٚاٌخٟ غاٌبا ِا حىْٛ سٍٙت 

 اٌشسُ ٚاٌفُٙ ٚاٌخفس١ش ِٓ لبً لاسئ اٌخش٠طت ألٔٙا ِصطٍحاث ِخفك ػ١ٍٙا.

 

اٌحذٚد ٚاٌطشق اٚ حش١ش ٘زٖ اٌشِٛص اٌٝ اٌظٛا٘ش اٌجغشاف١ت خط١ت اٌشىً واألٔٙاس ٚ -( اٌشِٛص اٌخط١ت :2

 خطٛط االسحفاػاث اٌّخسا٠ٚت 

 

حسخؼًّ ٘زٖ اٌشِٛص ٌخغط١ت ِساحاث اٌخش٠طت بٛاسطت اٌخض١ًٍ ٚلذ ٠ىْٛ ٘زا  -( اٌشِٛص اٌّساح١ت :3

 اٌخض١ًٍ ٔمط١ا اٚ ٍِْٛ اٚ خطٛط ِخبا٠ٕت اٌىزافت.

 

 أٛاع خشائظ اٌخٛص٠ؼاث 

 ( اٌخشائظ إٌٛػ١ت )اٚ اٌغ١ش اٌى١ّت(.1

شائظ اٌّٛالغ اٌجغشاف١ت ٌٍظٛا٘ش اٌّخخٍفت بغض إٌظش ػٓ و١ّاحٙا اٚ اػذاد٘ا ٚ٘زٖ اٌخشائظ حٛضح ٘زٖ اٌخ

البذ ِٓ احخٛائٙا ػٍٝ بؼض اٌّؼٍِٛاث االساس١ت واألٔٙاس ٚاٌحذٚد اٌس١اس١ت ٚاإلداس٠ت ٚغ١ش٘ا ٚحىاد ال حخٍٛ 
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ً ِضّٛٔا و١ّا ْ ٘زٖ اٌخش٠طت ححّ ٓ احذ أٛاع ٘زٖ اٌشِٛص فمذ حىٛ ٞ خش٠طت ِ فٟ ٔفس اٌٛلج اٌزٞ ححخ٠ٛٗ  ا

 ػٍٝ بؼض اٌشِٛص إٌٛػ١ت.

 

ٖ اٌخشائظ فٟ حّز١ٍٙا ػٍٝ االحصائ١اث ٚاالسلاَ اٌّؼٍِٛت ٚاٌّشاد حّز١ٍٙا ػٍٝ  -( اٌخشائظ اٌى١ّت :2 حسخٕذ ٘ز

ٟ اٌخّز١ً اْ ٠ىْٛ اٌخّز١ً فٟ  اٌخش٠طت ٌٚٙزا ٠طٍك ػ١ٍٙا بؼض اٌجغشاف١ْٛ باٌخشائظ االحصائ١ت ال ٠شخشط ف

١ّت لذ حخؼذٜ اٌحذٚد االص١ٍت ٌّىاْ اٌظا٘شة ِٚٓ اٌّٛلغ اٌحم١مٟ اٚ اٌطب١ؼٟ ٌخٍه اٌظا٘شة ار اْ اٌشِٛص اٌى

نتٌجة لتعدد الرموز الكمٌة وتعدد استعماالتها اٌّّىٓ سسُ ػذة أٛاع ِٓ اٌخشائظ حخٝ ضّٓ اٌظا٘شة اٌٛاحذة ٚ٘زا 

 لتتوافق مع االدراك البصري لقراءة الخرائط اما انواع الخرائط الكمٌة فهً موقعٌه او خطٌة او مساحٌة.

 رموز المواقع الكمٌة:خرائط  (1

 تتنوع الرموز ضمن هذا النوع من الخرائط فهً اما ان تكون

 بتكرار الرمز النقطً اي جعل اي نقطة تمثل كمٌة معٌنة ثم تكرارها على مدى انتشار الظاهرة. ( أ

 .التمثٌل برموز الموقع الكمٌة النسبٌة: وهذه الرموز قد تكون احادٌة او ثنائٌة البعد او ثالثٌة البعد ( ب

 ج( النقط الكمٌة: وهً على نوعٌن  

 

 طرٌقة االعداد المطلقة للنقط. ( أ

مثال: ٌراد توزٌع المساحٌة المزروعة بالقمح فً محافظة نٌنوى على خرٌطة بطرٌقه النقط المطلقة ان كانت 

 . مطلوب احتساب عدد النقط ؟1991( دونم لعام  4429422المساحة المزروعة )

 خطوات الحل:

 التً تمثلها النقطة الواحدة ) وهذا ٌعتمد على االحصائٌات ووجهه نظر الخرائطً(.تحدٌد القٌمة  (1

 تحدٌد حجم النقطة )ان كان صغٌرا او كبٌرا(  (4

 تحدٌد عدد النقط المطلوب رسمها على الخرٌطة بالقانون االتً: (2
 

عدد النقط = 
د حّز١ٍٙا    اٌم١ّت  اٌّشا

مطتاٌٛاحذة   ل١ّتإٌ
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