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نمذجة خرائط الكارتوكرام 
لكميات انتاج القمح في 

 محافظة كركوك



 

 

 
  

 لكميات انتاج القمح في محافظة كركوك) يهدف البحث (نمذجة خرائط الكارتوكرام
تطورا نوعيا في مجال الدراسات الكارتوكرافية، وخاصة بعد شيوع التقنيات الحديثة 

 – SOM (Selfالمتطورة في مجال الرسم االلي وتقنيات الخرائط ذاتية التنظيم 
organization map)  اللتين تعتمدان على اسلوب تقنيات التحليل التلقائي للبيانات ، وان

) تعتمد على خوارزميات رياضية تمكن من تحليل البيانات بشكل الي SOMخرائط (
ومعالجتها للوصول الى رسم خرائط الية دقيقة وهي خرائط الكارتوكرام التي لها القدرة 

ة االدراك للقارئ والمستخدم ، والتي تعتمد في تمثيلها على القيم االحصائية والسرعة وقو
للظاهرة المدروسة سواء أكانت هذه البيانات مطلقة ام نسبية ام معادالت مع مساحة 
المنطقة نفسها في تمثيل الظاهرة بالرغم من وجود بعض التشويه في الشكل والمساحة 

  .قيم االحصائية في شكل مساحي معبردف الى تمثيل الوالذي يمكن االستغناء عنه ، بل يه
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بـوردن   قبل البدء بالتفصيل عن الكارتوكرام البد ان نعطي نبذه تاريخية عنه. فقد نشر

في الطبعة الرابعة من كتابه "تصميم الخرائط الموضـوعية لرسـم    )Borden D. Dent( دنت
  وكاالتي: الخرائط" يبدأ فصله حول رسم الخرائط بهذه الطريقة

أن يطلـق   والتي يمكن .،"diagrammatic maps الخرائط البيانية"أطلق إروين رايز 
مشـوهة، أو  ال صـورة الأو  االحصـائية،  قيمةالأو خرائط ذات  الكارتوكرام، اليوم خرائط عليها

فإن الرسوم البيانيـة هـي تمثـيالت فريـدة للفضـاء       اسمها،وأيا كان  مكانية،مجرد تحويالت 
    الجغرافي.

تقوم تقنية رسم الخرائط على أساس القيمة بتشفير البيانات المعينة في طريقـة بسـيطة   
وغير متجاورتـان   متجاورتان شكلينأصبحت ووفعالة مع عدم تعميم البيانات أو فقدان التفاصيل 

تتضمن متطلبات التعيين الحفاظ على الشكل والتواصل الموجه والبيانات التي تحتـوي  ، شائعتين
  على تباين مناسب.

خرائطها معتمداً على ، ودقة تقدير الظواهر الجغرافيةيتعرف قارئ الخرائط على أشكال 
ي الشكل والمسـاحة وان  البيانات اإلحصائية في شكل مساحي معبر، مع وجود بعض التشويه ف

ألنها تعتمد على خوارزميات رياضية تمكـن مـن    ،هذا التشويه يعد ثانوياً يمكن االستغناء عنه
نوعـا مـن    الكـارتوكرام يمثـل  تحليل البيانات بشكل آلي ومعالجتها وتمثيلها بشكل دقيـق. و 

ال يصور المسـاحة   الكارتوكرامالجغرافية. نظرا ألن  الظاهراتالرسومات التي تصور سمات 
فإن رسم الخرائط ليس خريطـة   معينة،بناء على سمة وحدات حجم ال عن وإنما يغير الجغرافية،

  .)١(التي تتغير فيها المساحة الجغرافية اتختلف الرسوم البيانية في درجاتهانما  ،حقيقية
  

في الجزء الشمالي، والشمال  تمثل حدود الدراسة حدود محافظة كركوك الحالية الواقعة
الشرقي من العراق يحدها من الشمال محافظة أربيل، ومن الشرق والشمال الشرقي محافظة 
السليمانية، ومن الجنوب والجنوب الشرقي والغربي محافظة صالح الدين والشمال الغربي 

  محافظة نينوى. 
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 , ٤٥- رتي عرض (أما من حيث الموقع اإلحداثي، فان المحافظـة تنحصر بين دائ
شرقاً. تتشكل محافظة °) ٤٤ , ٤٤-و ° ٤٣ , ٢٥- شماالً وخطي طول (°) ٣٦،٠٠-، °٣٤

قضاء  –قضاء الحويجة  – قضاء الدبس –كركوك من أربعة أقضية (قضاء كركوك المركز 
مركز قضاء داقوق)، وتتبعها إدارياً ست عشرة ناحية (مركز قضاء كركوك، شوان، قرة 

، الملتقى، مركز قضاء الدبس، التون كوبري، و، قرة ليالن، يايجي، تازة خورماتهنجير
سركران، مركز قضاء الحويجة، الرياض، العباسي، الزاب، مركز قضاء مركز قضاء داقوق، 

) والخريطة ١وكما في الجدول ( ٢م) ك١٠١٥١,٨، وبمساحة بالغة (٢٠١٤الرشاد)، لسنة 
  ).١(رقم

  ٢٠١٤وحدات االداریة في منطقة الدراسة لسنة ) مساحة ال١جدول رقم (
  ٢المساحة/كم  الوحدة اإلداریة ت

 698 ناحیة لیالن 1
 387.9 مركز قضاء كركوك 2
 830.8 ناحیة شوان 3
 645.1 ناحیة سركران 4
 651.3 ناحیة قرة ھنجیر 5
 605.4 ناحیة الزاب 6
 411.3 ناحیة التون كوبري 7
 597.5 مركز القضاء الدبس 8
 141.4 ناحیة الملتقى 9
 302.7 ناحیة یایجي 10
 512 ناحیة العباسي 11
 289.4 ناحیة تازة 12
 1254.6 ناحیة الرشاد 13
 1194.9 مركز قضاء داقوق 14
 977.3 ناحیة الریاض 15
 652.2 مركز قضاء الحویجة 16

 10151.8   المجموع
  (بيانات غير منشورة). ٢٠١٤كركوك، التخطيط والمتابعة، كركوك،  المصدر. وزارة الزراعة، مديرية زراعة 

  
  



  
                                                                

   

١١٨٧ 

 

  
تكمن مشكلة الدراسة في ضعف إدراك تمثيل بيانات اإلنتاج الزراعي لمحصول القمـح  

من جهد  في محافظة كركوك، والتي ال تظهر الصورة البصرية المدركة في التوزيع، لما تتطلبه
يفتقر الى تمثيل خـرائط الكـارتوكرام بجميـع    arc mapووقت في التنفيذ، فضالً عن برنامج 

  انواعه، لذا لجأت الدراسة الى استخدام برامج أخرى تعوض هذا البرنامج.
  ومن خالل هذه المشكلة يمكن طرح التساؤالت االتية:

العالقة بين كمية اإلنتـاج ومسـاحة الوحـدة     كيف يمكن ان توضح خرائط الكارتوكرام -١
 اإلدارية في محافظة كركوك؟

  ماهي اهم البرامج المستخدمة في اشتقاق خرائط الكارتوكرام بأنواعها المختلفة؟ -٢
 ) موقع محافظة كركوك من العراق١خريطة رقم (

  
: ١ مقيـاس  اإلداريـة،  العـراق  خارطـة  للمسـاحة،  العامـة  المائيـة، الهيـأة   المـوارد  وزارة: المصدر

  ٢٠١٣ لسنة ،بغداد،١٠٠٠٠٠٠

  



  
  

                

     

١١٨٨ 

&
 

  
ان لخرائط الكارتوكرام القدرة العالية في توضيح العالقة بـين كميـات انتـاج القمـح      -١

 والمساحة لمحافظة كركوك.
ــرامج  -٢ ــدرة  QGIS GRASS3.4و ScapeToad-v11و GEO DA1.5ان لب الق

  بأنواعها المختلفة. العالية في اشتقاق خرائط الكارتوكرام
  

  يهدف البحث الوصول الى النقاط االتية:  
توضيح فكرة عمل الكارتوكرام بكافة انواعه وماهي اهم البرامج التـي يمكـن العمـل     -١

 عليها.
طريقة انشاء خرائط الكارتوكرام الياً ونمذجتها كي يتم التعرف على أي النمـاذج أكثـر    -٢

 ادراكاً.
لخاصة بكل طريقة تمثيل ليتسنى لنا تصميم برنامج خاصـة بـأنواع   توضيح الكودات ا -٣

 الكارتوكرام.
العمل على ابراز فكرة الخرائط الشرطية التي تحمل في طياتها العديـد مـن األفكـار     -٤

 والتطبيقات.
  

 في رسم وانشاء قواعد البيانات.ARC GIS10.5برنامج  -١
تص بالتمثيل الخرائطي ومن اهم المزايـا التـي   وهو برنامج مخ Scape toadبرنامج  -٢

 يتمتع بها هذا البرنامج قدرته العالية على تمثيل الكارتوكرام المتصل.
وهو أحد برامج نظم المعلومات الجغرافية الملحقة، ومـن اهـم مزايـاه     QGISبرنامج  -٣

 المنفصل. مقدرته في تمثيل الكارتوكرا
هو برنامج متخصص في خرائط التوزيعات من اهـم مزايـا هـذا     GEODAبرنامج  -٤

 البرنامج قدرته على تمثيل الكارتوكرام الهندسي.
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٧. :  
تم االعتماد على كميات اإلنتاج لمحصول القمح في محافظة كركوك، والتي تم الحصول 

  ).٢وكما في الجدول ( ٢٠١٣عليها من شعبة الزراعة في محافظة كركوك لعام 
    

  ) البيانات المستخدمة في الدراسة٢جدول (
  ٢المساحة/كم  انتاج القمح /الف طن  الوحدة اإلداریة ت

 698 5050 ناحیة لیالن 1
 387.9 7501 مركز قضاء كركوك 2
 830.8 8123 ناحیة شوان 3
 645.1 9807 ناحیة سركران 4
 651.3 11714 ناحیة قرة ھنجیر 5
 605.4 13325 ناحیة الزاب 6
 411.3 16825 ناحیة التون كوبري 7
 597.5 18816 مركز القضاء الدبس 8
 141.4 19408 ناحیة الملتقى 9
 302.7 24421 ناحیة یایجي 10
 512 28847 ناحیة العباسي 11
 289.4 45423 ناحیة تازة 12
 1254.6 47919 ناحیة الرشاد 13
 1194.9 71668 مركز قضاء داقوق 14
 977.3 79805 ناحیة الریاض 15
 652.2 107377 مركز قضاء الحویجة 16

 10151.8 516029   المجموع
  (بيانات غير منشورة).٢٠١٣المصدر. وزارة الزراعة، مديرية زراعة كركوك، التخطيط والمتابعة، كركوك، 

  
على قدرة خريطة الكارتوكرام في توصيل المعلومات بسهولة  اتفق معظم الكارتوكرافيين

 المجال. والتي يمكن التعبير عنها بأنهـا كان ذا خبرة في هذا  إذا ةالخريطة، خاصويسر لقارئ 
تمثيل مساحي مبني على العالقة بين القيمة االحصائية ومساحة االقليم الذي يحتوي تلك الظاهرة 
الجغرافية وتكون النتيجة في النهاية مساحات مكبرة او مصغرة بناء على القيم االحصائية الداخلة 
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ـ    االدراسة، وهذفي  م التمثيل يعد جديدا في الخرائط الموضوعية حيث جرت العـادة علـى رس
الرموز المعروفة كالدوائر والنقاط والمربعات والمثلثـات علـى    باستخدامالخرائط الموضوعية 

الى مساحة االقليم نفسه تشـترك   باإلضافةاقاليم الخارطة. اما الكارتوكرام فان القيم االحصائية 
احصـائي،  علـى تعمـيم    يال تحتوفي تمثيل الشكل النهائي لخارطة الكارتوكرام وهي خرائط 

  البناء.  االحصائيات خالل التحليل او  ال تفقدفهي  كلذلو
ان طريقة الكارتوكرام هي تمثيل كارتوكرافي كمي يعتمد على التغيير في مساحة وشكل 

يعني ان طريقة انشاء خرائط الكـارتوكرام هـي اشـتراك القـيم      االخريطة، وهذالمناطق في 
ة او معدالت مع مساحة المنطقة نفسها فـي  االحصائية للظاهرة سواء كانت ارقام مطلقة او نسبي

تمثيل الظاهرة. هذا النوع من التمثيل يسمى الكارتوكرام او الخارطة المبنية للقـيم االحصـائية   
الجغرافية بدالً من الشكل الفعلي لشكل سطح االرض ومن الضروري التنويه ان هذا االخـتالف  

هذا التشـوه   نوالشكل، ولكلمسافة واالتجاه في التمثيل يؤدي الى نوع من التشوه في المساحة وا
على بيان اي من العناصر السابق ذكرهـا   زال يركيعد ثانوياً الن هدف ذلك النوع من الخرائط 

  .)٢(الكارتوكرام باسمبل يهتم ببيان القيم االحصائية في شكل مساحي يعرف 
يـة والسياسـية   فطريقة الكارتوكرام ببساطتها تجذب الظاهرات االقتصـادية واالجتماع 

وهذا يعني ان خارطة الكارتوكرام تعني صياغة سهلة للظـواهر  كارتوكرافياً، والطبيعية لتمثيلها 
من اي االساليب االخرى من خالل االستخدام النافع والمفيد للقـيم   تبسيطاً أكثرالجغرافية بشكل 

  اإلحصائية.
  

الكارتوكرام تحت اساسيات الترميـز المعروفـة بالنقطـة والخـط     عندما ندخل ترميز 
والمساحة نجد ان الكارتوكرام يعتمد على رمز المساحة فقط وهو العنصر الذي يتغير في الحجم 

  حتى يعكس الظاهرة الجغرافية المدروسة.  
  

هنالك عدة عناصر للكارتوكرام من أهمها: 
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أن المحافظة على الشكل اساس في بناء خرائط الكارتوكرام قـدر  : الشكلالتعرف على  -
نتعرف على االشكال المحيطة بنا بناء على الشـكل ونعـرف   ولذلك يجب ان  االمكان.

الخارطة.يتطلب صحة الشكل على  ااالسلوب، هذاالشياء االخرى بنفس  
هـذه   نتمثله، فأبناء على االحصائيات التي  الكارتوكرام يقاسان  :تقدير مساحة الشكل -

جميع االحوال فأن  يللخارطة، وفعن طريق التبسيط او التصنيف  تتأثر االحصائيات ال
تقدير القيمة االحصائية يرتبط بشكل القيمة المعطاة في المفتاح ولكي يكـون االتصـال   

كـان ويجـب ان يكـون    بقدر االم لألساس فعاالً فأن شكل االقليم البد ان يكون مشابهاً
  المقياس عبارة عن مربع يعكس اقل القيم واوسطها واعالها.

لقد بينت الدراسات ان االتصال عن طريق الكارتوكرام صعب اال مـن   :نموذج االتصال -
  خالل الخطوات التالية:

 .المحافظة على شكل االقليم الجغرافي المبني بطريقة الكارتوكرام بقدر االمكان 
 التعرف على المكان فيجب اضـافة خارطـة جانبيـة     هال يمكنلخارطة كان قارئ ا إذا

 لتوضيح الموقع.
 ًللخارطة في الجزء السفلي منهـا للتعـرف    جانبياً على منشأ الخارطة ان يضيف مفتاحا

  .)٣(المتمثلةعلى القيم االحصائية 
  

   الكارتوكرام المتصل 
 الكارتوكرام المنفصل 
 الهندسي الكارتوكرام 

- 
الى جنب كما  جنباً الخريطةهو عبارة عن تمثيل خرائطي تظهر فيه االقاليم الممثلة على 

لـه بالهـدف    ةال عالقولكن هذا التشوه التشوه، في خارطة االساس مع وجود بعض  هي تقريباً
  الذي تستخدم من اجله الخارطة وهو بيان القيم االحصائية الممثلة في اشكال مساحية مترابطة.

وان خرائط الكارتوكرام المتصل هو النوع االهم او االكثـر اسـتخداماً فـي خـرائط     
حدود منـاطق الخريطـة    ةطوبولوجيالكارتوكرام ،فهذا النوع يحاول الحفاظ قدر االمكان على 
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ين تفسيرها بسهولة ،مع الحفاظ على ترابط المناطق فيما بينها واجراء تغيير فـي مسـاحات   لتمك
الجديدة من حيث تغييـر حجـم    حسب قيم البيانات ،اذ يمكن توضيح الية هذه الطريقةبالمناطق 

لتغير التوزيعات في مناطق الخريطة كما لو ان عدسة محدبة مكبرة وضعت علـى   المساحة تبعاً
تمثل المناطق ذات البيانات االصغر كمـا   ااكبر، بينملتي تمثل بيانات ظاهرة جغرافية المناطق ا

  ).١وكما في الشكل ( لو سلطت عليها عدسة مقعرة.
  ) فكرة عمل أداة الكارتوكرام المتصل١شكل (

 
  .scape toad المصدر: اعتماداً على برنامج 

من عدسة محدبة ومقعرة فوق كل منطقة وبقياس تحدب وتقعر  أكثروبالتالي عند تطبيق 
ستظهر الصورة النهائية للخريطة والتي تبرز  ذالمناطق، ايتناسبان مع حجم البيانات الممثلة لهذه 

  .في الخريطة لألقاليمتغير المساحات 
-- 

  وبالتالي يعطي نوعاً من التعجب واالستغراب والتساؤل   للقارئتمثيل غير مألوف 
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    تبين وتظهر كثير من الوضوح للمعلومات التي قد تكون مجتمعة وغير ضـرورية فـي
 االخرى.الخرائط 

  الطرق االخرى من بيانها نظرا الختالف اسـلوب التمثيـل    نال تتمكتبين معلومات قد
 .التمثيلالذي يعتمد على استخدام االقاليم في 

  الكـارتوكرام   خريطـة تؤدي المحافظة على الحدود واالتجاهات التي تقوي العالقة بين
 المبينة للظاهرة الجغرافية وبين الموقع الجغرافي الذي تتواجد به.

   يستطيع القارئ ان يتعرف على التوزيع الفعلي للظاهرة الجغرافية كما يستطيع التعـرف
 صعوبة.على العالقات بدون 

-- 
 .الشعور لدى المستخدم بنوع من عدم الدقة للنتائج التي تبينها خرائط الكارتوكرام 
  الكارتوكرام.الشعور لدى المستخدم بنوع من الغموض للطريقة الالزم اتباعها في رسم 
  بسرعة.االماكن المعروفة من الصعب التعرف عليها في خرائط الكارتوكرام 
  باضـافة ينصـح   صعباً ولذاالتشوه في شكل الحدود واالتجاه يجعل التعرف على الموقع 

 الموقع.خارطة جانبية لبيان 
-- 

وكما في الشكل التالي بعـدها    Scape toad الى برنامج  Shape fileنقوم باستدعاء  -
 لتظهر لنا نافـذة تحـت عنـوان     cartogram cartogram نقوم بالذهاب الى ايعاز 

cartogram creation wizird  بعدها نذهب الى ايعازnexet    بعدها تظهر لنـا قائمـة
يمكن عمل كارتوكرام لها وهي كمية انتاج القمح بع ذلك جميع يتطلب ادخال القيمة التي 

عمليـة . وكمـا فـي    وننتظـر ال  computeثم nexet الالئحات التي تظهر نعطي لها 
ويقوم عمل هذا البرنـامج علـى اسـتخدام    االشكال التالية التي توضح خطوات العمل. 

خاصة تعمل على تحليل الخريطة ومن ثم تمثيلها بهذا الشكل وهـذه   CODE) ( كودات
  الكودات هي كاالتي:

Continuous Area Cartogram 
library(cartogram) 
library(tmap) 
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library(maptools) 
#> Loading required package: sp 
#> Checking rgeos availability: TRUE 
data(wrld_simpl) 
afr <- wrld_simpl[wrld_simpl$REGION == 2, ] 
afr <- spTransform(afr, CRS("+init=epsg:3395")) 
# construct cartogram 
afr_cont <- cartogram_cont(afr, "POP2005", itermax = 5) 
#> Mean size error for iteration 1: 5.79457153280442 
#> Mean size error for iteration 2: 4.99349670513046 
#> Mean size error for iteration 3: 4.39148731971216 
#> Mean size error for iteration 4: 3.92873533652118 
#> Mean size error for iteration 5: 3.56785782735669 
# plot it 
tm_shape(afr_cont) + tm_polygons("POP2005", style = "jenks") + 
  tm_layout(frame = FALSE)(4) 

  
  ) خطوات العمل الشتقاق الكارتوكرام المتصل٢شكل (

  
[  
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  Scape toadالمصدر: اعتماداً على برنامج 

ليـتم تصـنيفها    ARC GIS10.5 بعد ذلك نقوم بتصدير هذه الملـف الـى برنـامج    
  واخراجها. وكما في الشكل ادناه

  
ليتم تصديرها بشكل نهائي وكما  ARC MAP10.5 بعد ذلك يتم إخراجها على برنامج 

  ).٢في الخريطة (
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  ) الكارتوكرام المتصل لكميات انتاج القمح في محافظة كركوك٢خريطة (

  
  .ARC MAP10.5 ، وبرنامج  SCAPE TOAD)، وبرنامج ٢المصدر: اعتماداً على جدول (

) ٣ثم نقوم بمقارنة نتائج الكارتوكرام من ناحية المساحة ليتم توضيحها فـي الخريطـة (  
  )  ٣والجدول (
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) مقارنة النتائج بين الخريطة االصلية والكارتوكرام النتاج القمح في محافظة ٤خريطة (
  كركوك

  
  . ARC MAP10.5 المصدر: اعتماداً على المطابقة في برنامج 

  ) مقارنة النتائج بين المساحة االصلية ومساحة الكارتوكرام وحجم الخطأ٣جدول (

انتاج القمح   الوحدة اإلداریة ت
  /الف طن

المساحة 
  ٢االصلیة/كم

_ ٢المساحة/كم
  الكارتوكرام

حجم 
  الخطأ

 86.1 114.6 698 5050 ناحیة لیالن 1

2 
مركز قضاء 

 كركوك
7501 387.9 149.4 98.0 

 89.8 176.6 830.8 8123 ناحیة شوان 3
 94.7 202.2 645.1 9807 ناحیة سركران 4
 98.1 233.1 651.3 11714 ناحیة قرة ھنجیر 5
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انتاج القمح   الوحدة اإلداریة ت
  /الف طن

المساحة 
  ٢االصلیة/كم

_ ٢المساحة/كم
  الكارتوكرام

حجم 
  الخطأ

 94.8 274.5 605.4 13325 ناحیة الزاب 6

7 
ناحیة التون 

 101.7 323.0 411.3 16825 كوبري

8 
مركز القضاء 

 الدبس
18816 597.5 374.1 98.2 

 103.5 366.0 141.4 19408 ناحیة الملتقى 9
 101.7 468.6 302.7 24421 ناحیة یایجي 10
 99.1 568.1 512 28847 ناحیة العباسي 11
 102.8 862.6 289.4 45423 ناحیة تازة 12
 98.1 953.8 1254.6 47919 ناحیة الرشاد 13

14 
مركز قضاء 

 داقوق
71668 1194.9 1386.3 100.9 

 99.8 1560.8 977.3 79805 ناحیة الریاض 15

16 
مركز قضاء 

 الحویجة
107377 652.2 2060.4 101.7 

 1569 10074.2 10151.8 516029   المجموع

 .SCAPE TOAD المصدر: اعتماداً على برنامج 
- 

والمعبرة في تمثيل الظاهرات الجغرافية، وهو أيضاً ضمن األساليب التخطيطية السهلة 
وهو يختلف عن الكرتوجرام المتصل في كونه يعبر عن شكل اإلقليم أو المنطقة بصورة أدق 

كما أنها تحقق إمكانية كبيرة للمقارنة وذلك  وأقرب إلى الواقع ، كما أنها سهلة البناء والقياس.
  للتعرف على التباينات والتشابهات.

، كما )٥(هذا التمثيل الياً على معادلة الية وكودات خاصة وهي كاالتي وتقوم فكرة عمل
  ).٣في الشكل (

# construct cartogram 
afr_ncont <- cartogram_ncont(afr, "POP2005") 
# plot it 
tm_shape(afr) + tm_borders() + 
  tm_shape(afr_ncont) + tm_polygons("POP2005", style = 
"jenks") + 
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  tm_layout(frame = FALSE) 
  

   
  ) فكرة عمل الكارتوكرام المنفصل٣شكل (

  
  .https://github.com/sjewo/cartogramالمصدر: 

وتم انشاء خريطة الكارتوجرام المنفصل لكميات القمح في محافظة كركوك اعتماداً على 
) في الصفحات األولى من البحث، وذلك من خالل اتباع سلسلة مـن  ٢وجدول ( QGISبرنامج 

  الخطوات وكاالتي:
لكميـات  ARC GIS10.5 كما هو معروف تم انشاء قاعدة بيانات باسـتخدام برنـامج    -

 QGIS . ومن ثم الذهاب الى برنـامج  Shape file القمح في محافظة كركوك بصيغة 
دد ثم الذهاب الى تحديد نقطة مركزية لكل وحدة إدارية بعد ذلك يتم استدعاء الملف المح

) التالية توضح الية العمـل  ٤بعدها نقوم بتحديد كل نقطة على أساس شكلها. واالشكال (
 ).٥والخريطة (
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 QGIS) الية عمل الكارتوكرام المنفصل في برنامج ٤شكل (
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  

 .QGIS3.2 المصدر: اعتماداً على برنامج 
 

٢ ١ 

٣ 
٤ 

٦ ٥ 

٧ 

٨ 
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 ) طريقة تمثيل الكارتوكرام المنفصل لكميات انتاج القمح في محافظة كركوك٥خريطة (

  
  .QGIS3.2) وبرنامج ٢المصدر: اعتماداً على جدول (

  ويالحظ من الخريطة أعاله :
  سهولة قياسها وادراكها البصري. -
  الفعلي للوحدة اإلدارية.اقرب ان تكون محافظة على الشكل  -
 إمكانية المقارنة بين االقضية من ناحية كميات اإلنتاج. -
 عدم تجانس الشكل مع بعضه البعض. -
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- 
يعد الكارتوكرام الهندسي احد أنواع التمثيل في خرائط التوزيعات. ومن اهم انواعه هـو  

سمي هذا النوع من رسم الخرائط باسم و DORLING CARTOGARMS دورلينجكارتوكرام 
ال يحتفظ رسم الخرائط في درلينج بأي مـن  وفي هذه الطريقة  مخترعه ، داني من جامعة ليدز. 

وهو من اكثر الطـرق   الشكل أو الطبولوجيا وال بجسم مركزي إلنشاء رسم تخطيطي لدورلينج
  فعالية في رسم الخرائط.

لشكل الموحد بدالً مـن توسـيع أو تقلـيص    ذات ا الظواهرسيحل رسام الخرائط محل 
بالحجم المناسب. يشـير البروفيسـور    وعادة مايتم رسمها اما بالدائرة او المربع الظواهر نفسها

دورلينج ، للسبب الموضح أعاله في قسم رسم الخرائط غير المتالصـق، إلـى أن األشـكال ال    
  لكل شكل.تتداخل بل يتم تحريكها بحيث يمكن رؤية المساحة الكاملة 

وفي هذا النوع من الكارتوكرام سيتم التمثيل بالدوائر والمربعات والمثلثـات والكـرات   
  )  3Dوثالثية االبعاد(

تكمن فكرة عمل هذا النوع من الخرائط الى تحويل الوحدة اإلدارية اكملها الى االشـكال  
تم االعتمـاد علـى    المذكورة، يكون حجمها على أساس المتغير المطلب تمثيله. في هذه الدراسة

  كميات انتاج القمح في محافظة كركوك.  
  : )٦(وتبنى هذه الخرائط على كودات خاصة داخل البرمجيات وهي كاالتي

# construct cartogram 
afr_dorling <- cartogram_dorling(afr, "POP2005") 
 
# plot it 
tm_shape(afr) + tm_borders() + 
  tm_shape(afr_dorling) + tm_polygons("POP2005", style 
= "jenks") + 
  tm_layout(frame = FALSE) 

  اما فكرة عمل هذه الخرائط فتوضح في الشكل التالي:
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  ) الكارتوكرام الهندسي بطريقة داورلينج لخريطة الواليات المتحدة االمريكية٥شكل (

  
https://www.google.com/search?q=DORLING+CARTOGRAMS&safe.  

وذلـك مـن    GEODA اما طريقة عمل هذا النوع من الخرائط فيتم باستخدام برنـامج  
  خالل سلسة من الخطوات وكاالتي:

، بعدها نقوم بفـتح  ARC GIS10.5 في برنامج  SHP يتم انشاء قاعدة بيانات بصيغة  -
وبعدها  ARC GIS ومن ثم نقوم باستدعاء الملف المنشأ في برنامج  GEODAبرنامج 

الموجود ضمن القائمة المنسدلة، بعدها نحـدد   CARTOGRAM يتم الذهاب الى ايعاز 
) يوضح الية عمل هـذا  ٦. والشكل (OK ن ثم المتغير المراد عمل كارتوكرام عليه وم

) تمثل كـارتوكرام المنفصـل بطريقـة داولـرنج     ٦النوع من الكارتوكرام. والخريطة (
 لكميات انتاج القمح في محافظة كركوك.

  ) الية عمل الكارتوكرام بطريقة داورلينج لكميات القمح في محافظة كركوك٦شكل (
  
  
  

  . GEODA المصدر: اعتماداً على برنامج 
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  ) التمثيل بطريقة كارتوكراوم داولرنج لكميات انتاج القمح في محافظة كركوك٦خريطة (

  
  .GEODE ) وبرنامج ٢المصدر: اعتماداً على جدول (

) بمربعات يختلف حجمها بحسـب  ٧( وتكمن فكرة عمل طريقة ديمرس من خالل الشكل
  قيمة المتغير.
  ديمرس لخريطة الواليات المتحدة االمريكية ) الكارتوكرام الهندسي بطريقة٦شكل (

https://www.google.com/search?q=DORLING+CARTOGRAMS&safe. 
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والخريطة التالية ايضاً توضح طريقة ديمرس كارتوكرام المربعات وتنطبق عليها نفـس  
  ).٧العمل وكما في الخريطة  (الية 

  لكميات القمح في محافظة كركوك DEMERS ) التمثيل بطريقة ديمرس ٧خريطة (

  
  .GEODE ) وبرنامج ٢المصدر: اعتماداً على جدول (
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 ARC اما فيما يخص التمثيل بالكرات والمثلثات فسيتم تمثيله الياً باسـتخدام برنـامج   
GIS  ضمن أدوات البرنامج، اذ نقوم باختيار الشكل الهندسي المـراد  من خالل الترميز الموجود

) التـي  ٨تمثيله ونختار المتغير، بعدها يتم انتاج الخرائط بشكلها النهائي. وكما فـي الخريطـة (  
  ) التي توضح  طريقة المثلثات.٩توضح طريقة الكرات. والخريطة (

  ظة كركوك) التمثيل بطريقة الكرات لكميات القمح في محاف٨خريطة (

  
  . ARC GIS ) وبرنامج ٢المصدر: اعتماداً على جدول (
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  ) التمثيل بطريقة المثلثات لكميات القمح في محافظة كركوك٩خريطة (

  
  . ARC GIS ) وبرنامج ٢المصدر: اعتماداً على جدول (

  ويالحظ من الخرائط السابقة مايلي:
وهذا يمكن مالحظته بصـرياً بحسـب   تتباين كميات اإلنتاج من وحدة إدارية الى أخرى  -

اختالف التمثيل، فقد احتل قضاء الحويجة المرتبة األولى في كميات اإلنتـاج والبالغـة   
 ) الف طن.١٠٧٣٧٧(
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) الف ٥٠٥٠احتل مركز قضاء كركوك اقل الوحدات اإلدارية انتاج للقمح والمقدرة ب ( -
الت األرض الحضرية طن، والسبب في ذلك يعود الى ان هذا القضاء مخصص الستعما

 ومزاولة أصحابه الوظائف الحكومية وعدم اتجاههم الى قطاع الزراعة.
  Conditional maps 
ظهرت في اآلونة األخيرة تقنيات حاسوبية لها القدرة على انشاء مصفوفات خرائطيـة علـى      

غرار المصفوفات اإلحصائية، تعتمد هذه الطريقة على توزيع مجموعة من الفئات بحسب طريقة 
تصنيف جديدة. وتعتمد في بناءها على عدة متغيرات فمثالً نأخذ المساحة مع كميات القمح واسـم  

 اإلدارية. الوحدة
  : )٧(القدرة على تصميم مثل هذه الخرائط ويقوم على خوارزمية هيGEODA ان لبرنامج 

Mapper.Initialize(cfg => { 
cfg.CreateMap<Foo,Bar>() 
.ForMember(dest => dest.baz, opt => opt.Condition(src => (src.baz >= 
0)));}); 

  ).٨البرنامج المذكور وكما في الشكل (اما عملية تمثيلها الياً فتتم عن طريق 
  ) عملية اشتقاق الخرائط الشرطية لكميات اإلنتاج في محافظة كركوك٨شكل (

  
  .GEODA المصدر: اعتماداً على برنامج 
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  ) النمذجة الشرطية لكميات اإلنتاج مع اسم الوحدة اإلدارية لمحافظة كركوك١٠خريطة (

  
  ).٢، وجدول (GEODA المصدر: اعتماداً على برنامج 

وهنالك ايضاً تمثيل اخر للخرائط الشرطية يأخذ متغيرين واحد وهو كمية اإلنتـاج مـع   
  المساحة فقط وكما في الخريطة ادناه.

  ) النمذجة الشرطية لكميات اإلنتاج مع مساحة الوحدة اإلدارية لمحافظة كركوك١١خريطة (

  
  ).٢(، وجدول GEODA المصدر: اعتماداً على برنامج 
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يالحظ من الخرائط أعاله ان لهذه الخرائط القدرة العالية فـي تفسـير العالقـات بـين     
الظواهر على شكل فئات فمثال في تحتل الحويجة المرتبة األولى في انتاج القمح اال انها التحتـل  

تـل  المرتبة األولى من حيث المساحة لذا نجدها تحتل المرتبة األولى من حيث اإلنتاج اال انها تح
  المرتبة الثانة من ناحية المساحة.

وبتعبير اخر قد تم تقسيم الجانب االفقي الى المساحة وينقسم الى ثالث فئـات والجانـب   
العمودي يحمل متغير القمح أيضا ينقسم الى ثالث فئات فيكون التحليل علـى ان أي الوحـدات   

ء كركوك يقع في اقل مسـاحة  اإلدارية تقع في هذه المساحة وضمن كمية هذا اإلنتاج، فنجد قضا
  واقل انتاج، وقضاء الحويجة يقع في المستوى الثاني قي المساحة واكثر كمية في اإلنتاج.

  
، وتخضع هـذه  تبعاً لقيمة المتغيربأبعاده الثالثة أي  سطح المتغيروتوضح هذه الخرائط 

 . وفي هذا البحث تم اسـتخدام برنـامج   الخرائط لمقياس رسم معين سواء في امتدادها الرأسي
ARC SCENE    النشاء خريطة كميات انتاج القمح في محافظة كركوك. وكما فـي الخريطـة

). ويعاب على هذا النوع من الخرائط انه اليخضع لمقياس رسم معين كمـا انـه اليـرتبط    ١٢(
  بالموقع المكاني وفق احداثيات معينة.

  كميات انتاح القمح في محافظة كركوك.) نمذجة البعد الثالث ل١٢خريطة (

  
  ARC SCENE ) وبرنامج ٢المصدر: اعتماداً على جدول (
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  ويالحظ من الخريطة أعاله ان اكثر المناطق ارتفاعاً هي اكثرها انتاجاً والعكس صحيح.
 

معرفـة أي  سيتم جمع جميع النماذج المنجزة لغرض التعرف على كل نوع ومـن ثـم   
  النماذج اكثر ادراكاً.

  ) مطابقة جميع أنواع تمثيل خرائط الكارتوكرام مع الخرائط الشرطية١نموذج (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
ً على دمج الطبقات السابقة.   المصدر: اعتمادا
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  توصلت الدراسة الى جملة من االستنتاجات أهمها:
الوحدات اإلدارية فيما بينها البعض بحسب قيمة المتغير تتباين مساحات واشكال واحجام  - ١

فكلما زادت قيم المتغير زادت احجام التمثيل، بمعنى ان هنالك عالقة إحصائية بين قيمة 
 المتغير وحجم وشكل الوحدة المكانية.

اثبتت خرائط الكاتروكرام والخرائط الشرطية قـدرتها الفعالـة فـي مسـتوى االدراك      - ٢
ك التي تعتمد على متغيري الحجم والشـكل وتحـافظ علـى تجـانس     البصري، سيما تل

 حدودها اإلدارية كخرائط الكارتوكرام المنفصل.
ان للتتقنيات الحديثة دور كبير على نقل الفكر الخرائطي مـن التطبيـق علـى الـورق      - ٣

وتكليفه الوقت والجهد وعدم الدقة الى الفكر المعلوماتي القائم علـى اسـتخدام البـرامج    
سوبية في تطبيق هذه الخرائط، وذلك عن طريق تصميم اداوت تعتمد على كـودات  الحا

 وخورازميات خاصة.
ظهور الخرائط الشرطية حديثاً على ساحة علم الخرائط يعد بمثابة الخطوة األكثر أهمية  - ٤

 في مسألة الترابط المكاني واالدراك البصري.
يل االدراك السريع، لذا اليمكـن  ان طريقة تمثيل الكارتوكرام تضحي في المساحة في سب - ٥

  قياس مساحات الوحدات المكانية عن طريق الكارتوكرام.
 

  على ضوء النتائج المروحة انفاً توصي الدراسة بمايلي
توصي الدراسة باجراء عملية اختبار احصائي وادراك بصري لجميـع النمـاذج التـي     .١

 واقرب للواقع.صممت وذلك لغرض معرفة أي النماذج اكثر ادراكاً 
تقديم هذه الدراسة للذين مختصين في تصميم البرامج وذلك لغرض انشاء برنامج خاص  .٢

 يجمع كل أنواع التمثيل لهذه الخرائط.
تدريب الطلبة على هذه البرامج كونها برامج تمثيلية وتحليله ولها المرونـة والسـهولة    .٣

 الكافية لتلبية حاجات مشاريعهم.
الخرائط الشرطية كونها فكرة حديثة ولها القابلية الكامنة علـى  العمل على تطوير فكرة  .٤

  اخذ اكثر من ثالث متغيرات وتمثيلها على الواقع وتحديداً في الدراسات البشرية.
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(1) https://gistbok.ucgis.org/bok-topics/cartograms. 
خرائط الكارتوكرام لبعض البيانـات السـكانية فـي     صديق مصطفى جاسم محمد الدوري، نمذجة (٢)

العراق باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعـد، أطروحـة دكتـوراه (غيـر     
  .١٥، ص٢٠١٣منشورة)، كلية التربية، جامعة تكريت، 

لعب كٌان، الر ناصر بن محمد بن سلمى، خرائط التوزيعات البشرية مفهومها وطرق انتاجها مكتبة ا (٣)
 ١٩٩٥الر اٌض ، 

(4) https://github.com/sjewo/cartogram. 
(5) https://github.com/sjewo/cartogram 
(6) https://github.com/sjewo/cartogram. 
(7) http://docs.automapper.org/en/stable/Conditional-mapping.html. 
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صديق مصطفى جاسم محمد الدوري ،نمذجة خرائط الكارتوكرام لبعض البيانات السكانية فـي   .١
توراه (غيـر  العراق بأستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد،اطروحة دك

  .٢٠١٣ جامعة تكريت، ،التربيةكلية  منشورة)،
 مكتبة العبيكان، ،ات البشرية مفهومها وطرق انتاجهاناصر بن محمد بن سلمى ،خرائط التوزيع .٢

 .١٩٩٥ الرياض، الطبعة االولى،
(بيانـات غيـر    ٢٠١٤وزارة الزراعة، مديرية زراعة كركوك، التخطيط والمتابعة، كركوك،  .٣

 منشورة).
 ،١٠٠٠٠٠٠: ١ مقياس اإلدارية، العراق خارطة للمساحة، العامة الهيأةالمائية،  الموارد وزارة .٤

 .٢٠١٣ لسنة بغداد،
5. http://docs.automapper.org/en/stable/Conditional-mapping.html. 
6. https://gistbok.ucgis.org/bok-topics/cartograms. 
7. https://github.com/sjewo/cartogram. 
8. https://www.google.com/search?q=DORLING+CARTOGRAMS&safe 

 


