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 Lec 1                        الفصل الثالث : الخرائط البيانية

 )) تعريف الرموز النسبية (( 
 الرموز الخطية او الشريطية او االعمدة . -
 شروط توقيع االشرطة او االعمدة عمى الخرائط البيانية . -
 الرموز المساحية  -

 انواع الرموز المساحية 
 طرق حساب ابعاد الرموز المساحية  

 شروط توقيع الرموز المساحية عمى الخرائط .
 * الرموز الحجمية 

 تقييم طريقة الرموز النسبية ومجاالت تطبيقيا  -
 خرائط االشكال البيانية . -
 خرائط الخطوط االنسيابية . -
 تقييم خرائط الحركة . -

في خرائط التوزيعات لتمثيل الكم ايضا موز الموضع او الرموز النقطية تستخدم ان ر 
وبالتالي تصبح رموزا موضعية كمية ويمكن استخدام الرموز الموضعية الكمية في 

 . الطريقتينىاتين  بإحدىالخرائط الموضوعية 
 . اما بتكرار رمز نقطي منتظم الحجم معموم القيمة .1
 . التوزيع بالرموز النسبية .2

عبارة عن تغيير مساحة او حجم كل رمز موضعي تعريف الرموز النسبية : ىي 
سواء كان دائرة او مربعا او غير ذلك من الرموز اليندسية الشكل تغييرا نسبيا تبعا 
لمقدار الكم الذي يمثمو ىذا الرمز وذاك ومن امثمة ذلك الدوائر النسبية التي تمثل 

 سكان العراق او اقسام سطح العراق .
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 الكمية :خريطة التوزيع بالنقط 

خريطة التوزيع بالنقط الكمية ىي ابسط انواع الخرائط التي تستخدم رموز الموضع 
الكمية وىي نوع معتمد جدا في خرائط التوزيعات , تمثل فيو الكميات او االعداد 
المطمقة بنقط ذات حجم منتظم بحيث يعطي لكل نقطة منيا مدلول كمي او قيمة 

ىذا النوع من خرائط التوزيعات مفيدة بصفة معينة نختارىا نحن بشكل مناسب و 
خاصة عندما يكون توزيع الظاىرات المراد تمثيميا عظيم االختالف من مكان الخر 

 مثل توزيع السكان والمحاصيل .... الخ .
 
 

 متطمبات انشاء ىذه الخريطة :
. االحصاءات الخاصة بالظاىرة المراد توزيعيا موزعة حسب الوحدات االدارية في 1

 االقميم المراد دراستو .
 . خريطة اساسية ليذا االقميم .2

وكمما كانت االحصاءات موزعة عمى اساس الوحدات االصغر مساحة كمما كان 
التوزيع واخراج الخريطة اكثر دقة اي كمما كبر مقياس رسم الخريطة االساسية كمما 

 كان اخراج الخريطة اكثر دقة واقرب الى الحقيقة .
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 ال : مث

 النقاط السكان المحافظة ت
 25 2542852 نينوى 1
 7553 753171 التأميم 2
 11535 1135223 ديالى 3
 15522 1522727 االنبار 4
 54 5423964 بغداد 5
 1158 1181751 بابل 6
 5594 594235 كربالء 7

 
نريد ولكي نرسم خريطة توزيعات بطريقة النقط , نبدأ اوال بدراسة الكميات التي 
 تمثيميا بيانيا عمى الخريطة ) اي توزيع سكان العراق حسب المحافظات اعاله ( ؟

 خطوات الحل :
 ) فرضا ( 155555. قيمة النقطة الواحدة = 1

                                 

عدد النقاط لمحافظة نينوى = 
 القيمة المراد تمثيميا

 قيمة النقطة الواحدة
 

                                  2542852 
 نقطة  25=  -------------=                          

                                  155555 
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 ارسم خارطة العراق ووزع عمييا النقط المطمقة :مثال : 

 السكان المحافظة ت
 215555 نينوى 1
 273555 بغداد 2
 154555 البصرة 3
 نسمة  1555نفرض قيمة النقطة الواحدة = 

ولمسيولة طريقة التوزيع بالنقط في الواقع نبدأ بثالث امور مجيولة وىذه االمور 
  -الثالثة غير المعمومة ىي :

 . مشكمة اختيار قيمة النقطة الواحدة .1
 . مشكمة حجم النقطة .2
 . مشكمة توقيع النقطة في المكان الصحيح .3

التوزيع بالنقطة يعتمد الى حد كبير عمى اختيار قيمة فان الواقع في نجاح خريطة 
ىذه النقطة منخفضة جدا بحيث يصعب توقيع النقط النقطة الواحدة فيجب اال يكون 

داخل حدود الوحدات ذات الكميات الكبيرة , الن اختيار قيمة منخفضة ) صغيرة ( 
لنقط الموقعة , كما ال ينبغي ان تكون قيمة سوف تترتب عميو زيادة كبيرة في عدد ا

 بعضالنقطة كبير جدا سوف يترتب عميو عدد قميل من النقط االمر الذي سيجعل 
المساحات ) الوحدات االدارية ( خالية في النقط تقريبا وبالتالي تفشل الخريطة في 

عتمد عمى نقل الصورة الحقيقية لمقارئ اما بالنسبة لحجم النقطة المناسب لمخريطة ي
 ثالث امور رئيسية ىي : 

 . مقياس رسم الخريطة االساسية التي ستوقع عمييا نقط التوزيع .1
 . عدد النقط التي ستوقع عمى ىذه الخريطة .2
ذات  يشالتنقيط والر  يشر  يش. الطرق المتاحة لرسم النقط ) انواع االقالم والر 3

 الخزان والسن الدائري المجوف . 
والتوفيق بين عدد النقاط وحجم النقط ) فمثال نفرض حجم النقطة اي يجب التنظيم 

 ممم .... ( 558ممم او  554
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. احتساب مساحة النقطة حجم ) حجم النقطة ( باالعتماد عمى مقياس رسم 4
فيو ان نحل مشكمة حجم )  الخريطة وىناك نوع اخر من خرائط التوزيع بالنقط يمكن

ل مع مساحات كمية فمثال عندما نريد تمثيل مساحة ( النقطة وذلك عندما تتعام
مساحة  مساحات معينة مثل مساحة محصول معين فيمكن في ىذه الحالة رسم 

الخريطة وبذلك يمكن ان تعطينا الخريطة انطباعا واقعيا النقطة حسب مقياس الرسم 
لمقدار االرض الفعمية والمشغولة بالظاىرة التي نريد تمثيميا , وليس من الصعب 

راء العمميات الحسابية الخاصة بيذا االمر ما دمنا نعرف مقياس رسم الخريطة اج
  االساسية التي سنوقع عمييا نقط التوزيع , ونعرف قيمة النقطة الواحدة .

 ن : نصف قطر النقطة .
 ء : قيمة النقطة بالدونم .

 ع : عدد الدونمات ) عدد االفدن في الكيمومتر مربع (
 الخريطة بالكيمومتر . : مربع مقياس رسم 2س

  ط : 

 
 

ء
ع(س ) ط

 ن    
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فاذا اردنا توزيع مساحة القمح في محافظات القطر اذا عممت ان قيمة النقطة الواحدة 
  1/1555555دونم وان مقياس رسم الخريطة  2555= 

 عدد النقاط القمح المحافظة ت
  136325 دىوك 1
  175457 السميمانية 2
  458978 اربيل 3

 دونم  452الفدان = 
  238عدد الفدان في الكيمو متر مربع = 

 99956=  452*  238=  2عدد الدونمات في كم
   

 قيمة النقطة الواحدة   نق =                   
 عددالدونمات في كم   ط   مربع مقياس رسم

 

 
      

          
  
 
 
 نق   

                  
                                  =0,089 

 ىكذا  نتوصل الى نصف قطر النقطة حسب مقياس الرسمو 
 

 وىناك طريقة اخرى  
  1/1555555اذا كان لدينا خريطة مقياس رسميا 

 كم 15سم =  1 5:
 كم  15ممم =  15: 
  2كم 155ممم =  155: 
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  Lec 2                       طريقة النسبة والتناسب وىناك طريقة اخرى ىي 

من خريطة التوزيع بالنقط ىو اعطاء القارئ صورة صحيحة عن توزيع ان الغرض 
الحساب الدقيق لعدد النقط الممثمة , والواقع ان معظم الكرتوجرافيين الكثافات وليس 

عدد النقط ويقولون عن تالحم النقط في  بإمكانيةيرفضون ىذا االدعاء الخاص 
الجيات العالية الكثافة بانيا نتيجة منطقية يجب ان نيدف الييا اذ ان التباين بين 
المناطق الخالية من النقط ) البيضاء ( والمناطق السوداء المون لشدة تالحم نقطيا 

 المرئي . مع ما بينيما من انتقال تدريجي يعتبر شكال مثاليا من اشكال التمثيل
 مميزات وعيوب خريطة التوزيع بالنقط :

. عمى الرغم من خريطة النقط مرسومة اصال عمى اساس كمي اي ان لمنقطة قيمة 1
 معينة .

شكل مدىش ولكنيا تصور بة و عتظير الفروق واالختالفات في التوزيع بكيفية بدي
ي في الكميات بشكل ضعيف جدا ولذلك فان افضل استخدامات خريطة النقط ى

اظيار التوزيعات التي تبدو عمى )) رقع (( وحيث تحدث فروق واضحة في التوزيع 
صغيرة نسيبا ) وان كانت ميمة ( فمن تكون  واما اذا كان التوزيع متساو نوعا وفروق

 مناسبة تماما لمثل ىذه الحالة .طريقة التوزيع بالنقط 
ة اذا اردنا ان نعمل نسخة . التصوير ) االستنساخ ( ىو الطريقة الوحيدة الصحيح2

صعبة  ن نضمن دقة الخريطة وانيا عمميةاخرى من خريطة النقط النو ال نستطيع ا
 جدا .

صحيحا فاذا كان لدينا عدد معين من النقط في مساحة  . ال تعطي انطباعا مرئيا3
معينة فان النقط تبدو اقل كثافة عندما تحاط بمساحات اكثر نقطا بينما تبدو نفس 

 .( 1) شكل رقم  لنقط اكثر كثافة عندما تحيطيا بمناطق ذات نقط اقل عددا ىذه ا
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 ( 1شكل رقم )                          

طريقة التوزيع بالنقط : تستخدم طريقة التوزيع بالنقط بشكل مناسب وفعال  تطبيقات 
 في التوزيعات االقتصادية والسكانية .

 التوزيعات االقتصادية : 
. لبيان توزيع المحاصيل الزراعية والمساحات الزراعية والثروة الحيوانية وذلك من 1

ارقام مطمقة لكن مما يعيب استخدام ىذه الطريقة في التوزيعات الزراعية ىو ان 
خرائطيا ال توضح بشكل دقيق وانتاجية الدونم ) او اي وحدة مساحية ( او العدد في 

ت النقط موزعة توزيعا متساويا داخل حدود الوحدة المساحية خصوصا اذا كان
المنطقة التي ندرسيا ىذا التوزيع المنتظم لمنقط يمكن ايضا ان يعطينا انطباعا خاطئا 

وحدتان اداريتان في كل منيا نفس العدد من الماشية لمكثافات فمثال اذا كان لدينا 
ان كثافة النقط في ولكن مساحة الوحدة االدراية الثانية ضعف مساحة الوحدة االولى ف

ان نضع  يحسنالوحدة االولى سوف تكون ضعف مثيمتيا في الوحدة الثانية ولذلك 
في اعتبارنا العوامل الجغرافية المختمفة عند توقيع النقط حتى يبدو توزيع النقط قريبا 
من الحقيقة  وينقل الينا االنطباع الصحيح لكثافة التوزيع ويجب ان يراعي ىذا االمر 

 في الخرائط الكبيرة المقياس .اما تم
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توضح خريطة التوزيع بالنقط نوعا واحدا من  الخرائط االقتصادية  عادة ما -
الظاىرات الجغرافية , مثال توزيع محصول القمح ولكنو يمكن في حالة استخدام 
لونين مختمفين ان تحتوي نفس الخريطة عمى نوعين مختمفين من التوزيع فيمكن مثال 

خريطة تتضمن توزيع انتاج المطاط الطبيعي بنقط سوداء وانتاج المطاط ان نرسم 
ط حمراء او خريطة تشمل توزيع انتاج قصب السكر وبنجر السكر وقد صناعي بنقال

حاول ) جينكز ( استخدام النقط الممونة في توزيع المساحات الزراعية في اقميم 
الطريقة فعاال جدا في توضيح الوسط الغربي بالواليات المتحدة وكان تطويره ليذه 

 التوزيعات الزراعية المتنوعة .
فان طريقة التوزيعات بالنقط الممونة في التوزيعات االقتصادية طريقة ناجحة وفعالة 

 رغم ما تتطمبو من جيد وصبر .
 خرائط التوزيعات السكانية :

مطمق لمسكان تستخدم طريقة التوزيع بالنقط في التوزيعات السكانية لبيان التوزيع ال
في الوحدات االدارية المختمفة حسب بيانات التعداد السكاني او لبيان توزيع عنصر 
معين من السكان مثل توزيع االيطالين الموجودين في فرنسا او المانيا االتحادية وفي 
حالة خرائط توزيع السكان بالنقط يجب ان نختار قيمة النقطة بعناية وبشكل مناسب 

تمثل الجيات المشتقة  جدا فسوف ال ة فاذا كان قيمة النقطة كبيراممثملالعداد ال
لمسكان عمى الخريطة ومن ناحية اخرى فان قيمة النقطة صغيرا جدا فسوف تتالحم 

 النقط وتندمج في المناطق الكثيفة لمسكان .
 وقد يكون من المفيد جدا ان نستخدم طريقة التوزيع بالنقط في التوزيعات السكانية .

 يفية وخصوصا في الخرائط الكبيرة المقياس .المناطق الر  في -
المدن عمى نفس الخريطة فيحسن ان اما في حالة توزيع سكان الريف وسكان  -
 مثل سكان المدن بالدوائر النسبية وسكان الريف بالنقط .ن

ب خريطة المدينة ذات مقياس تستخدم في توزيع سكان المدينة واقميميا ويتطم -
 كبير.
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ة النشاء خريطة تشمل توزيع تنشر وليم ابمبوم مقالة ضمنيا طريق 1952ي سنة وف
 السكان واستخدام االرض في المدينة 

ان بيانات السكان وحدىا ليست كافية النشاء خريطة دقيقةلسكان المدينة او ان 
كان توقيعا صحيحا في داخل المعمومات عن استخدام االرض ضرورية لتوقيع الس

رسم خريطة الستخدام االرض في المدينة مبينا عمييا االستخدامات  وقد كل مبنى
المختمفة , صناعية , تجارية وسكنية وغيرىا ثم ظمل ىذه االستخدامات بتظميالت 

 . يمختمفة ماعدا استخدام السكن
 


