
 
 
 
 
 
 

.  GISتناول البحث إعداد خرائط الصناعات التحويلية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية 
وما ، وتأتي أهمية الموضوع من األهمية الكبيرة للصناعة ودورها الكبير في تطور اقتصاديات الدول
نظم  تشهده الصناعة من تطور كبير في الوقت الحالي . ومحاولة التعرف على إمكانية االستفادة من

المعلومات الجغرافية في رسم المواقع الصناعية وتمثيل العالقات المكانية بينها على خرائط تسهل 
عملية إجراء المقارنات بين تلك المواقع والتعرف على المشاكل التي تواجهها. ثم اختتمت الدراسة 

  باالستنتاجات والتوصيات .
Abstract 

       This Research aim to Study Geographical Distribution of Industrial 
manufacturing in Nineveh Governorate and knowing of Important factors 
which helped to its Localization in its Current places like raw materials and 
Employment etc. the search depend of the field study as basic resource of data, 
and most important Conclusion of search was using old tools in Production and 
its Effect on Productions Type and Little Units issue Comparing with market 
needs and Population issue in Governorate and study Conclude with 
Conclusion and Recommendation  
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يشكل التصنيع أحد أهم األنشطة البشرية التي ارتبط بوجودها تقدم األمم والشعوب، بـل إن  
مستويات تنمية وتطور الشعوب أصبحت تقاس بقدرتها على التصنيع باعتبار العالقة الجدليـة بـين   

على سـبيل   التصنيع كوسيلة منهجية والتنمية كغاية وهدف، مما جعل البعض يخلط بينه وبين التنمية
  الترادف.

تعد الجغرافية أحد العلوم التي اهتمت بدراسة النشاط الصناعي وذلك من خـالل تفسـير   و
أنماط التوزيع المكاني للصناعة، ومعرفة المتغيرات والعوامل التي تؤثر في تحديد مواقع الصـناعة  

لمشاكل الناجمة عـن هـذا   ودراسة التباين المكاني للمواقع الصناعية ودراسة االختالفات المكانية وا
  التوزيع .

فـي   GISمن هذا المنطلق بدأ التفكير بدراسة إمكانية االستفادة من نظم المعلومات الجغرافية       
، وتمثيل العالقات المكانية بينها لما لها من أهميـة  التحويلية في محافظة نينوى إعداد خرائط الصناعة

في محاولة للبحث عن أهم األسباب التي ساعدت على توزيع الوحدات الصناعية في مواقعهـا  ، كبيرة
  والتعرف على عوامل التوطن كارتوكرافياً.  

 
في إنشاء خـرائط متخصصـة ودقيقـة     GISاالستفادة من إمكانيات نظم المعلومات الجغرافية  -١

  افي للصناعات التحويلية .لعوامل التوطن الصناعي والتوزيع الجغر
تصميم خرائط متقدمة ذات قدرات عالية على توصيل الفهم والمعرفة الكارتوكرافية ممـا يغنـي    -٢

وتساعد متخذي القرار على االقتصاد في الوقـت والجهـد   ، عن التقارير والجداول والملفات الضخمة
 والكلفة .

 التطبيقية الميدانية لواحدة من فروع االقتصاد الوطني  تتجسد أهمية البحث في الدراسة
ومحاولـة  ، المتمثلة بالصناعات التحويلية والتي تعد من مؤشرات التنمية في الدول المتقدمـة حاليـاً  

التعرف على العالقات المكانية بين المواقع الصناعية والتعرف على مواطن الخلل المكاني الناجم عن 
 وفي هذا إدراك علمي لمحتوى الجغرافية التطبيقية .  تركزها في أماكن محددة

 
  تلعب نظم المعلومات الجغرافية دوراً كبيراً في خدمة جغرافية الصناعة . -١
  .  GIS على خرائط يمكن تسهيل الوقت والجهد في دراسة المواقع الصناعية عن طريق االعتماد -٢
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 GISتتصف الدراسات الكارتوكرافية للنشاط الصناعي باستخدام نظم المعلومات الجغرافيـة  

فضالً عن عدم وجود دراسة استخدمت نظم المعلومات الجغرافية إلنتـاج الخـرائط   ، بأنها قليلة جداً
  ودراسة النشاط الصناعي في المحافظة على اإلطالق . 

ط الصناعي بدراسة واحدة هي أطروحة الـدكتوراه  وقد تمثلت الدراسات الكارتوكرافية للنشا
والتي أنجز فيها الباحث أطلساً للنشاط الصناعي ، )١( ٢٠٠٦للباحث حامد سفيح عجرش الركابي لعام 

وكذلك التوزيـع الجغرافـي    )البصرة وذي قار وميسان(الذي تناول الخصائص الجغرافية لمحافظات 
  للصناعات الكبيرة فيها وحجم التلوث وتوزيعه المكاني لهذه الصناعات . 

  أما بالنسبة للدراسات التي تناولت الصناعات في المحافظة فهي :
وتناولت هذه الدراسـة التوزيـع الجغرافـي لصـناعة      )٢( ٢٠٠٤دراسة احمد جليل اسماعيل   - ١

  وطنها والمشكالت التي تعانيها .السمنت في المحافظة وعوامل ت
وتناولت هذه الدراسة التحليـل المكـاني للصـناعات     )٣( ٢٠٠٦دراسة انتصار هاشم محمود   - ٢

  الكيمياوية وعوامل توطنها وتوزيعها الجغرافي والمشاكل التي تعانيها.
تناولت هذه الدراسـة التوزيـع الجغرافـي للصـناعات      )٤( ٢٠٠٧دراسة احمد طالل خضر   - ٣

 جية في المحافظة وعوامل توطنها وتوزيعها الجغرافي والمشاكل التي تعانيها.النسي
وتناولت بنية وهيكـل الصـناعات اإلنشـائية وتوزيعهـا      )٥( ٢٠١٢دراسة احمد طالل خضر  - ٤

  الجغرافي في محافظة نينوى وعوامل توطنها والمشاكل التي تعانيها .
 
 

 فإذا الكارتوجرافيا اسمها عالمية األمكنة، وهي لغة عن للتعبير الجغرافي وسيلة الخرائطتعد 
 تطـور  ويعد . وضوحاً وأكثر بسيطة بطريقة رسالته توصيل في نجح معها التعامل الجغرافيأجاد 

 خـالل  الجغرافية البيانات من هائلة كميات تحليل في ساعدت التي العوامل من اآللي أجهزة الحاسب
 هامـة  الحديثـة وأداة  من التطبيقات اآلن تعد والتي الجغرافية المعلومات بنظم يعرف ما وهو دقائق

  وغيرهم. والجغرافيين ومخططي المدن القرار لمتخذي
 وفـي  التحليليـة  وظائفهـا  في خاصةً الجغرافيا علم مع الجغرافية المعلومات نظم وتلتقي

ـ  المستقبلية أو التنبؤات االفتراضات وضع في المساهمة  الظـاهرات  علـى  تطـرأ  أن يمكـن  يالت
 المعلومـات  نظم فيها التي تطبق العلمية المجاالت من الكثير في جغرافية بصمات ونجد الجغرافية،
 المعلوماتيـة  المجاالت من الكثير الجغرافيا توفر كما بينهما، الوثيقة الصلة على دليل وهذا الجغرافية
  .الجغرافيا علم في الجغرافية المعلومات نظم لتطبيق التي تلزم
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 العالقات بدراسة يهتم فإنه لذلك والتفاعالت المكانية، العالقات يدرس الجغرافيا علموبما أن 
 مهـام  إلـى  وبالنظر األرض، سطح على الحياة تتداخل في وكيف الجغرافية والظاهرات المعالم بين

حيث  التقانة، وهذه الجغرافيا علم بين الوثيقة والصلة الكبيرة العالقة تتضح نظم المعلومات الجغرافية،
 كما الجغرافيين لدى ملحة ضرورة الجغرافية، المعلومات وثورة تقدم هذه التقانة مع العالقة أصبحت
 .به مسلماً أمراً الجغرافيين عمل مجال إلى تقانة نظم المعلومات الجغرافية إدخال عملية أصبحت

يبقى أحد أهم ركائز القاعدة االقتصادية لمدينة والبد من اإلشارة إلى إن النشاط االقتصادي 
وإن لم تكن المدينة قائمة على النشاط الصناعي فإن أي نشاط آخر فعال البد وأن يرتبط ، اليوم

بالحركة الصناعية والذي بدوره يرتبط بالتنمية العمرانية الشاملة على المستوى المحلي داخل المدينة 
  . (٧)٦لمدينةأو على مستوى النطاق اإلقليمي ل

وتتعامل نظم المعلومات الجغرافية مع البيانات المكانية والوصفية مع إمكانية عرضها 
 Advanceوإدارتها وربطها بكفاءة عالية جداً فضالً عن إمكانيات التحليل البسيط والمتقدم

analysis ، والتحليل اإلحصائيStatistical analysis ٨(8) .  
 أهـم  هـي  فالخريطـة  GISنظم المعلومات الجغرافية  في هاماً دوراً الخرائط علم ويلعب

 الـذي  المنـتج  األحيان من كثير في الجغرافية وهي المعلومات نظم إلى إدخالها يتم التي المعلومات
 تتحدد وظاهرات معالم من المكانية المعلومات جميع ألن ونظراً  .نظم المعلومات الجغرافية تخرجه

 والحجم اللون مثل خرائطية ألساليب وتخضع والمساحات والخطوط النقط بواسطة بإحداثيات وتمثل
 وتعتبر  .البيانات قواعد تصميم مجال في هاماً جانباً يقدم علم الخرائط فإن التظليل، وطريقة والشكل
 نظـم  أعمـال  فـي  مباشرة التي تؤثر األمور من وإخراجها وتصميمها ومساقطها الخرائط مقاييس

بمـا   التمثيل وطرق األلوان الختيار الالزمة القواعد يتيح الخرائط علم أن كما . الجغرافية المعلومات
  الهدف . مع يتفق

وتعد الخرائط خير وسيلة لتمثيل البيانات والمعلومات المسندة مكانياً أو إحصـائياً، وتـزداد   
معالجة وتحليل الكثير مـن  أهمية هذه الوسيلة إذا كان إنتاجها بواسطة وسائل جديدة تقوم على إدارة و

المعلومات التي تحصل عليها من الدراسة الميدانية أو المعلومات اإلحصائية أو المكتبة أو االستشعار 
، عن بعد وتحويلها إلى خرائط متنوعة تتضمن قدرات تحليلية ذاتية تستند على البـرامج الحاسـوبية  

ساعد على إشباع الحاجة العلميـة والعمليـة   فضالً عن أن لكل خارطة قاعدة بيانات يمكن تحديثها وت
  وتحديد المشاريع المستقبلية وتقييم الحالية.

 . واإلحصـائي  المكـاني  التحليل على مقدرتها في الجغرافية المعلومات نظم أهمية وتكمن
 مجـاالت  عـدة  وهناك . والمنقحة المجمعة المعلومات من ال فائدة بدونه الذي األساس هو والتحليل

 علـى  التي تعتمـد  التحليالت المثال سبيل على منها نظم المعلومات الجغرافية لخدمتها تسخير يمكن
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 نقطتـين  بـين  المسارات تحديد أنسب أو وتخطيط، األراضي استعمال تغير) والمكان الزمان عامل
 نظـم  منهجيـات  ومعظـم ، خطـوط  أو حديدية طرق أو إسفلتية طرق المسارات هذه كانت سواء

 الطبيعيـة  بجميـع فروعهـا   والمراجع الكتب في المتوافرة النظريات من تنبع الجغرافية المعلومات
  .التطبيق نوعية والبشرية وحسب

وبشكل كبير في تسهيل مهمة اختيار الموقع األفضل  GISكما تساهم نظم المعلومات الجغرافية      
برامجيـات نظـم المعلومـات    للمصنع عن طريق الكم الهائل من المعلومات التي يمكن إدخالها في 

  وهذا يعد من أساسيات جغرافية الصناعة ،ويأتي في مقدمة مهامها .، الجغرافية
فمثالً إذا أرادت جهة معينة أو شخص ما إنشاء مشروع صناعي واختيار الموقع األفضل لذلك        

المصنع من حيث طرق النقل وسهولة الوصول والربط بين المصنع والسوق وسهولة نقـل األيـدي   
لتشتت العاملة والقرب من مواقع المواد الخام والطاقة والوقود والمخازن ومناطق تركز المصانع أو ا

وغير ذلك من العوامل المؤثرة في إنشاء المصنع . فـإن هـذه المتغيـرات    ، أو التخصص أو التنوع
وهنا يـأتي دور نظـم   ، جميعاً لها عناصر جغرافية وترتبط مع بعضها بإمكانية تمثيلها على خرائط

جمعهـا فـي   المعلومات الجغرافية في جمع تلك المتغيرات وإمكانية تمثيلها على خرائط متعـددة أو  
خارطة واحدة وإعطاء القدرة على إمكانية تكوين الفهم الكامل لتلك المتغيرات والعوامل عن طريـق  

  .   )٩(الخارطة التي تعد كتاباً مفتوحاً 
    GIS 

 : اآلتية الوظائف الجغرافية المعلومات نظم تحقق    
ذات العالقـة بـالمواقع    الخرائط وتخزين الصناعية بالخريطة الخاصةتخزين البيانات الجغرافية    -  أ

 . والجغرافية صفية الو للبيانات الدوري فضالً عن التحديث، الصناعية ومواقع المواد الخام
قعهـا  جمع وتحليل البيانات ذات العالقة بالعوامل المؤثرة بتوقيع المشاريع الصـناعية فـي موا     - ب

بالوحدات الصناعية كطرق النقل والمـادة الخـام ورأس المـال     الخاصة البيانات عن واالستعالم
 الكهربائية والوقود . وتصريف الفضالت والطاقة والمياه

 جمع وتحليل بيانات الهيكل الصناعي والخدمات الواجب توفرها للوحدة الصناعية ودراسة إمكانية  - ت
التجمعـات العمرانيـة    داخـل  العمرانيـة  بالعناصر الخاصة افيةالجغر المعلومات عن االستعالم

 التعليميـة  الترفية، الصحية، المحيطة بالوحدة الصناعية كالخدمات األراضي ودراسة استعماالت
 وغيرها .

جمع وحصر وتحليل اإلمكانات الطبيعية المتوفرة في المنطقة من موارد معدنية ونباتية وحيوانية   - ث
بـالثروات   المكانية الخاصة بالمواقع المرتبطة الوصفية المعلومات تحديد إمكانية. والتعرف على 
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 والثروات التعدينية الموارد من ومستقبالً حالياً الصناعة استفادة مدى تحديدالطبيعية .فضالً عن
 .المتاحة الطبيعية

 المكانية بالمواقع وربطها الديموغرافية المعلومات وتحديدجمع وتحليل البيانات الخاصة بالسكان   - ج
 النشـاط  حسـب  السكان وتوزيع السكان الوحدات اإلدارية في المحافظة ،مثل حجم مستوى على

 البنيـة  إمكانية تلبية مدى التعليمية. وكذلك تحليل والنوعي والحالة العمري اإلقتصادي والتركيب
 والمستقبلية. الحالية الصناعة الحتياجات السكانية

 الخاصة الجغرافية المواقع إدخال إمكانيةبالبنية الصناعية وتحليلها ودراسة جمع البيانات الخاصة  - ح
 الصـناعية  وللمنشآت للمنطقة التفصيلية البيانات المحافظة وتشمل في القائمة الصناعية بالمناطق
 بكفـاءة  معلومـات  أيـة  عن االستعالم عملية يتيح مما بها الوصفية الخاصة بالبيانات وربطها

 فـي  اإلنشـاء  تحت الصناعية بالمناطق الخاصة الجغرافية المواقع إدخال إمكانيةوالتعرف على
 بالمنشـات  الخاصـة  الجغرافيـة  المواقع إدخال إمكانيةبها الخاصة بالبيانات المحافظة وربطها

 ومعرفـة إمكانيـة   بها الخاصة بالبيانات وربطها في المحافظة اإلنشاء وتحت القائمة الصناعية
بالصناعة   المتخصصة البحوث ومراكز التدريب مراكز عن واالستعالم الجغرافية تالبيانا إدخال

والبيـع   التسـويق  الصناعية ومنافـذ  المصارف الهندسية والبنوك للخدمات االستشارية والمكاتب
  . والمستقبلية الحالية الصناعة الحتياجات تلبيتها مدى وتحليل

 سبيل لالستثمار، على المرشحة المشاريع الصناعية دراسات وإدخال إعداد وكذلك دراسة إمكانية
  :المثال

 في للصناعات القائمة والفجوة اإلنتاجية الطاقات وتحديد المحافظة في البناء مواد خامات دراسة  -  أ
 وعمـل  استغاللها تحدد إمكانية خرائط على موقعها توفر ومدى بالخامة والتعريف االستخدام

 علـى  مشـروعات  واقتـراح  والخارجية لها المحلية واالستخدامات للخامة الفنية المواصفات
 دراسة وعمل المشروعات هذه المقترحة إلنشاء المواقع أفضل واختيار وفرة بها التي الخامات
 . مشروع لكل استثمارية جدوى

 : مثل البناء ومنتجات مواد دراسة  - ب
 الزيوت ...الخ) – البنجر الغذائية (سكر الفجوة هدف سدب الغذائية المنتجات دراسة  - ت
 ... الخ .  منزليةال جهزةواأل الكهربائية المنتجات دراسة  - ث
  واستخداماتها. بأنواعها الحديدية المنتجات دراسة  - ج

  :التالية الخصائصالخاص بالوحدات الصناعية  الجغرافي المعلومات نظام ويحقق ويوفر
 البيانات إستقالل -١
 العالقات في التنوع -٢
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 البحث إمكانية -٣
 التكاملية -٤
 واألمن السرية -٥
 الترابط -٦
 البساطة -٧
  والكفاءة األداء -٨
- 

صنعها على  وقد اتجاهاته لتحديد المكتوبة، اللغة قبل العصور أقدم منذ الخريطة اإلنسان استخدم     
الحالي،  إلى وضعها وصلت حتى ذلك بعد وتطورت  .الصيد أماكن لتحديد الحيوانات، وجلود الرمال
 الخريطـة  وتعرف، وبشرية طبيعية ظاهرات من ماعليه و األرض سطح دارسة في ألهميتها وذلك
 معـين  ومسقط بمقياس رسم مستوٍ سطح على منها جزء أو األرض سطح لظاهرات تمثيل أنها على

الخرائط الصناعية على أنها الخرائط التي تختص بتمثيل كل مـا يتعلـق    وتعرف .)١٠(معينة ورموز
، وتتصـف بقـدرتها علـى تـوفير     )١١(بالنشاطات الصناعية المختلفة سواء كانت الكمية أو النوعية

  .)١٢(معلومات أساسية للمهتمين بالنشاط الصناعي
تعد أساساً مهماً وقاعدة والخرائط الصناعية تعتبر نوعاً من أنواع الخرائط الموضوعية التي 

ال غنى عنها في فهم وتحليل مشاكل وإمكانات المناطق المختلفة وقد ازدادت أهميـة هـذه الخـرائط    
واستخداماتها بعد التطور الكبير الذي حصل في مجال إعداد الخرائط وإنتاجها بمختلف مراحلها حتى 

الخرائط الذي يحتل مكاناً بارزاً بين  أصبحت تحتل مركز الصدارة لعناوين الدراسات الحديثة في علم
الفروع األخرى لعلم الجغرافية ألنه العلم الذي يهتم بالطرق المثلى التي تمكن المختص مـن التعبيـر   

تعبيراً كمياً أو نوعياً بأسلوب يتسم بالوضوح والسهولة ، عن ظواهر سطح األرض الطبيعية والبشرية
ه من إمكانات واسعة ودقيقة في العرض والتحليل والربط والسرعة في توصيل المعلومات ولما يوفر

  .)١٣(والتفسير وفي معالجة البيانات كطريقة ناجحة من حيث الدقة والتحليل
وللخرائط الصناعية أهمية كبيرة سواء للمختص أو المهتم بجغرافية الصناعة أو في علم 

  :)١٤(الخرائط على حد سواء وتبدوا هذه األهمية في الجوانب التالية 
تعد الخرائط الصناعية وسيلة مهمة وأساسية للتعرف على المقومات الطبيعية والبشرية المؤثرة   - ١

في إقامة الصناعات وتوزيعها الجغرافي والتي يمكن بواسطتها تحديد المناطق األكثـر مالئمـة   
  لقيام الصناعات.

الخرائط الصناعية عن األنماط المكانية للصناعة السائدة فـي منطقـة معينـة وتحـدد      تكشف  - ٢
  المناطق ذات التركز الصناعي.
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توفر الخرائط الصناعية معلومات تفصيلية وشاملة عن الهيكل الصناعي في منطقة معينة والتي   - ٣
  يمكن من خاللها تحديد االتجاهات المستقبلية للتطور الصناعي.

أداة تحليلية مفيدة للمخططين من أجل التقويم العـام أو االسـتطالعي   ، ئط الصناعيةتعد الخرا  - ٤
  فضالً عن إنشاء قاعدة بيانات عامة كجزء من نظام المراقبة المستمر للنشاط الصناعي.

، تعد الخرائط الصناعية من أفضل الوسائل المستخدمة لخزن البيانات الجغرافيـة بشـكل عـام     - ٥
  ومنها بيانات جغرافية الصناعة كتوزيع المصانع وكمية اإلنتاج وغيرها .

توفر الخرائط الصناعية معلومات تفصيلية عن حركة تسويق المنتجات الصـناعية واتجاهاتهـا     - ٦
  نحو األسواق المحلية أو الدولية.

الخلفيـة  تعد الخرائط الصناعية وسيلة مهمة للتعرف على أهم الروابط الصـناعية األماميـة و    - ٧
  للصناعات في منطقة ما والتي تحقق من خاللها الصناعة وفورات اقتصادية كبيرة .

تكشف الخرائط الصناعية عن التركيب والبنية الصناعية للوحدات اإلدارية أو اإلقليم في البلـد    - ٨
الواحد بحيث تسمح بإجراء المقارنات المكانية لتوزيع المصانع بمختلف أحجامها ضـمن تلـك   

  ات أو األقاليم.الوحد
توضح الخرائط الصناعية المشكالت الناجمة عن اختيار المواقع الصناعية غير المناسـبة فـي     - ٩

منطقة ما. كما تعد من الوسائل المهمة التي تساعد في التعرف على أهم اآلثار البيئية والتنمويـة  
  للصناعات القائمة في منطقة ما.

في لألراضي المستغلة صناعياً ومعرفة مسـاحات تلـك   تبين الخرائط الصناعية التوزيع الجغرا  -١٠
  وأبرز المحددات التي تعيق توسيع الوحدات الصناعية.، األراضي

ذات العالقة بـالمواقع   الخرائط وتخزين الصناعية بالخريطة الخاصةتخزين البيانات الجغرافية    -١١
 .لدوري للبياناتا الصناعية ومواقع المواد الخام واألسواق وغيرها، فضالً عن التحديث

جمع وتحليل البيانات ذات العالقة بالعوامل المؤثرة بتوقيع المشاريع الصناعية فـي مواقعهـا     -١٢
بالوحدات الصناعية كطرق النقل والمادة الخـام ورأس المـال    الخاصة البيانات عن واالستعالم

 الكهربائية والوقود. والطاقة الصناعية وتصريف الفضالت والمياه
جمع وحصر وتحليل اإلمكانات الطبيعية المتوفرة في المنطقة من مـوارد معدنيـة وغابـات      -١٣

 بـالمواقع  المرتبطة الوصفية المعلومات تحديد إمكانيةونباتات وثروة حيوانية . والتعرف على 
 من ومستقبالً حالياً الصناعة استفادة مدى تحديدبالثروات الطبيعية . فضالً عن الخاصة المكانية
  .المتاحة الطبيعية والثروات التعدينية الموارد
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دام ستخاهمها ن أيعة مرس طوراتتث الجغرافي لبحفي امة دستخلمايثة دلحت التقنيادت اشه
ــةلکواحصائية ب اإلألساليا ــي لحاسدام استخوا، لفضائيةواية ولجور الصت اتحليالو، ميـ ب اآللـ

ـ لغد يعب اآللـي  لحاسول أن القن ايمکت الجغرافيـة . و ماولمعلظــم ا ند وبعن عواالستشعار  ة ـ
عة رلسوالة ولسهاغاية فـي  سيلة د ويع، إذ عنه ثباحي ألء الستغناــن ا ال يمکـر، والـذي  لعصا

ــي اباحي ألن صبح ال يمک، وأقةدلوا ددة، لمتعامجه راکبة بوامن مد الب، وعنهء الستغناث جغرافــ
ل تعميدي التـي  أل، وابهارى يالتي   عينهن عجغرافي أن يستغني لطيع ان يستلذا هل کن مم غربالو

ــي ا ــي لحاسدام استخط اتبد ارقل، ولحقف ــي اسلوأسيلة وکب اآلل ــي لبحوب ف مج رابالبث الجغراف
Software د تعم وتصمالتـــي مج رالبأو ا، ب اآللـــيلحاسز اة جهاطسوامة بدلمستخدة واجوالمتا

ـل ألساسية مثت ابالعمليام لقياايمکنها التي مج رالبن امدة يدعواع ند أجوي، وتحليلية معينةراض ألغ
 .)١٥(ع جارالستوالمعالجة ل والتحلين وايزلتخا

كما إن ظهور الحاسب اآللي أحدث ثورة في العلوم عامة، وفـي المجـاالت اإلحصـائية    
ويرها، لتظهـر  خاصة، مما أدى إلى تراجع الطرق التقريبية التي سعى الباحثون قديماً إليجادها وتط

طرق جديدة أكثر دقةً تحقق توفير الوقت والجهد، حيث يتحمل الحاسب اآللي أحجامـاً هائلـة مـن    
معلومات هي أقرب إلى الواقع، وبذلك انتقل اإلنسان من مرحلـة االعتمـاد    البيانات ويستخلص منها

ـ     ا يعـرف بـالخرائط   على الخارطة الورقية التقليدية التي تختصر كماً هائالً مـن البيانـات إلـى م
اإللكترونية الذكية بما تحويه من بيانات ضخمة ومعلومات مع إمكانية تقييم دقـة المعلومـات التـي    

وبذلك ظهرت نظم المعلومات الجغرافية كأداة تساهم في إنشـاء   .)١٦(نحصل عليها من هذه الخرائط 
مـات وتقيـيم دقـة هـذه     مثل هذه الخرائط وتحديثها باستمرار وتتبع التغيرات واسـتخالص المعلو 

  .)١٧(اإلحصاء المعلومات مرتبطة بشكل وثيق بعلم
والبد من اإلشارة إلى إن تخريط الوحدات الصناعية لمدينة الموصل في نظـم المعلومـات   

وإن الخريطـة األسـاس   ، وحـدة صـناعية   ٤٠٠٠إذ يوجد فيها قرابـة  ، يمكن ال GISالجغرافية 
كما ظهرت مشكلة أخرى هي ، فيها هذا العدد من الوحدات المستخدمة في المدينة ال يمكن أن يوضع

والجتياز هذه المشكلة يجب القيام بعمليـة فصـل   ، ظهور تالحم في الوحدات الصناعية عند التمثيل
وعرضها بخريطة لوحدها ذات مقياس مخصص لهـا أو  ، المواقع التي تتالحم فيها وحدات صناعية
ميع وفي هذه الحالة سيتم رسم أكثر من خارطة مما يسبب فصل الفروع الصناعية وتقسيمها إلى مجا

  مشكلة في اإلدراك الخرائطي.  
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لذلك اعتمدنا في هذا البحث على دراسة التوزيع الجغرافي لمقالع األحجـار فـي محافظـة    
لسهولة التمثيل، والتعرف بصورة مبسطة على كيفية إعداد خارطة ذات إحداثيات دقيقة قائمـة   نينوى

حيث تم أخذ إحداثيات المقالع باستخدام جهـاز تحديـد    ٢٠١٢على الدراسة الميدانية للباحث في عام 
  .GPSالمواقع العالمي الـ 

افي متكامل لتطبيقـات  وهو نظام احتر Arc GIS 9.3وقد استخدم في هذا البحث البرنامج 
)٢(نظم المعلومات الجغرافية وتطويرها وإنتاج الخرائط بأنواع مختلفة

ويتضمن عمل هـذا البرنـامج    
  لغرض عمل قاعدة بيانات متعلقة بمنطقة الدراسة البيانات اآلتية:  

  المرئية الفضائية :  -١
م والمأخوذة من القمر الصناعي  ١بدقة تمييزية  استخدمت المرئية الفضائية لمحافظة نينوى

  تم على أساسها تصحيح الخرائط المدخلة في البرنامج . Base mapايكونوس والتي استخدمت كـ 
  الخرائط: -٢

استخدمت الخرائط في إتمام قاعدة البيانات الجغرافية للتحليل المكاني للمتغيرات المعتمـدة فـي   
بعد إجـراء  ، ٢٠١٢في محافظة نينوى من مديرية بلدية الموصل لسنة توطن مقالع األحجار الرئيسة 

  لها وتوحيد المقاييس وهي كاآلتي : Georeferencingعملية اإلسناد الجغرافي 
  .٢٠١١خارطة االقضية لمحافظة نينوى لعام  -أ 
  خارطة المعادن االقتصادية في محافظة نينوى. -ب
  المسح الميداني: -٣

استخدم المسح الميداني في إتمام قاعدة البيانات الجغرافية المستخدمة في الدراسـة والتـي   
  ع المقالع وإعداد الخارطة لها. ضتتضمن الحصول على موا

تتم عملية إدخال إحـداثيات المقـالع علـى     GISكمثال على عملية االستفادة من برامجيات و
فتفـتح نافـذة    Go to X . Yثم نختار   Editإیعازمن خالل ، الخارطة بعد عملية تصحيح الخارطة

وهكـذا بتكـرار   ، فيظهر الموقع على الخارطة ENTERنكتب فيها اإلحداثيات المطلوبة ثم نضغط 
ع فـي برنـامج   ـات المقالـال إحداثيـة إدخـعملي )٢(العملية إلى نهاية اإلحداثيات . الحظ شكل 

Arc GIS 9.3.  
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  ) ١الشكل (
 خارطة المعادن األساس لمحافظة نينوى قبل عملية التصحيح 

  
  ) ٢شكل (ال

 خارطة المعادن األساس لمحافظة نينوى بعد عملية التصحيح 
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  ) ١الخارطة (
  التي أجريت عليها عمليات توقيع اإلحداثيات  ٢٠١٠المرئية الفضائية لمحافظة نينوى لسنة 
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  )٣الشكل (
 Arc GIS 9.3عملية إدخال إحداثيات مقالع األحجار في برنامج 

  
  Arc GIS 9.3مخرجات برنامج  -

  )٢الخارطة (
  التوزيع الجغرافي لمقالع األحجار في محافظة نينوى

  
  . Arc GIS 9.3عمل الباحث اعتماداً على الدراسة الميدانية وبرنامج  -
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  )١الصورة (
 عملية استخراج األحجار في سنجار منطقة سينو

  
  . ٢٠١٣الدارسة الميدانية للباحث  -

  )٢الصورة (
 عملية استخراج األحجار في منطقة أسكي موصل 

  
  . ٢٠١٣الدارسة الميدانية للباحث  -

  
  )٣الصورة (
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 عملية استخراج األحجار في منطقة حمام العليل 

  
  . ٢٠١٣الدارسة الميدانية للباحث  -

 
 GIS 

 في المجـاالت  إليها الحاجة ازدادت أن بعد واضحة الجغرافية المعلومات نظم أهمية أصبحت
 بـين  بأنها تجمـع  وتميزها المكانية البيانات وتحليل تنظيم على قدرتها المختلفة بسبب والتخصصات

 والتحليـل والمعالجـة   المشـاهدة  إمكانية مع بقواعد البيانات الخاصة واالستعالم االستفسار عمليات
 وهـذه  الجويـة والفضـائية،   والمرئيات والصور الخرائط من عليها الحصول يتم لبيانات البصرية
نظم المعلومـات   فوائد استخدام من أهم تلخيص ويمكن . التطبيقات من لكثير متاحة تجعلها الميزات

 :يأتي ما في جغرافية الصناعة في GISالجغرافية 
 أسابيع أو أيام عدة إلى يحتاج خريطة إنتاج كان إذا فمثالً  .الدقة وتحسين اإلنتاج زمن تخفيض  - ١

 الحاسـوب  استخدام أن كما  .ساعات بضع أو ساعة في إنجازها الحاسوب يمكن باستخدام فإنه
 الخـرائط  لصناع البشرية واألخطاء لعوامل الطقس نتيجة تحدث التي األخطاء من الكثير يقلل

 .النفسية والحاالت اإلرهاق عن الناتجة
 باأليدي تكتظ الخرائط رسم صاالت كانت فقد . الرسم أعمال وتسهيل والتكلفة الجهد تخفيض  - ٢

 سـتخدام ا وبفضل واحد ِلمشَغّل فيمكن اآلن أما .والكتابة والتلوين بالرسم يقومون ممن العاملة
 التكلفـة  تقليل يعمل على وهذا ،التقنيين من مجموعة مكان يحل أن الجغرافية المعلومات نظم

 أن إلـى  اإلشـارة  من والبد . ماليا كسبا يعنى الذي اإلنتاج زمن وتخفيض مباشر غير بشكل
  .كبيراً  عادة يكون العائد ولكن عالية تكون قد الجغرافية المعلومات نظم إلقامة التكلفة المبدئية
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 والرجوع الحاسوب داخل الخرائط من كبيرة كميات حفظ يمكن إذ البيانات حفظ أعمال تسهيل  - ٣
 يطلبه الذي بالشكل خرائط على البيانات عرض تسهيل وكذلك التعديالت الالزمة وإجراء إليها

 وتحويـل  إحداثيات نظام أي استخدام والقدرة على اإلسقاط، ونوع المقياس حيث من المستخدم
 .العددية البيانات على الحسابية العمليات إجراء وإمكانية آخر إلى نظام من الخريطة

 لألوضـاع  نماذج إلى والتوصل والوصفية المكانية للبيانات المتقدمة التحليالت إجراء تسهيل  - ٤
 .القرار اتخاذ لتسهيل خيارات وسيناريوهات ووضع دراستها، المطلوب

 مـع  التعامـل  على والمقدرة والوصفية المكانية البيانات مختلف بين الربط في GIS إمكانية  - ٥
 .وقت واحد في البيانات طبقات من مجموعة

 .واالبتكار والخلق اإلضافة وإمكانية افتراضية شروط بوضع المستقبلي والتوقع التنبؤ إمكانية  - ٦
 الالزمـة  المعلومات وتوفير اإلستراتيجية والمشاريع الكبيرة للمشاريع التخطيط في المساعدة  - ٧

 .القرار التخاذ
 .فعالة  بطريقة موحد نظام داخل الصناعية بالبيانات الخرائط ربط  - ٨
 كميـات  حفظ الكبيرة على القدرة للمعلومات الخاصة بجغرافية الصناعة مع رقمي أرشيف بناء - ٩

 .معها والتعامل المعلومات هذه من هائلة
  .على البيئةأخطاراً  تسبب ت الصناعية التيالمشكال من الكثير رصد في المساعدة -١٠
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  كشفت الدراسة عن العديد من النتائج كان أهمها :      

 على التحليل المكاني واإلمكانيات الكارتوكرافيـة   GISنظراً إلمكانيات نظم المعلومات الجغرافية -١
في التصميم واإلخراج وتمثيل المتغيرات البصرية، وتمثيل العالقات المكانية لظواهر الجغرافية 
بسهولة ووضوح ودقة كبيرة جداً أصبح من المهم على كل جغرافي أن يتعلمها ويتقنهـا، ألنهـا   

  تزيد من اإلبداع بوقت وجهد مختصر.
موضـوع  (ماً، والدراسات الصـناعية  للخارطة دور مهم وأساسي في الدراسات الجغرافية عمو -٢

على وجه الخصوص، كونها تعد أفضل وسيلة إلظهـار صـورة التوزيـع واالرتبـاط      )البحث
المكاني للصناعات وعالقاتها بعوامل توطنها، حيث يمكن من خالل تحليل الخـرائط الصـناعية   

عة أن تكتمل صورتها وتقيم مواقعها الحالية وال يمكن ألية دراسة في جغرافية الصنا، ومطابقتها
  بدون االعتماد على الخارطة.

في بيان الكثير من الجوانب الصناعية وتوضـيحها إلـى    GISتساعد نظم المعلومات الجغرافية  -٣
جانب الخارطة الستكمال دراسة التوزيع المكاني للصناعة وعالقاتها المختلفة والتعـرف علـى   

  مشاكلها.
تصميم خرائط متقدمة ذات قـدرات كبيـرة علـى     GISيمكن عن طريق االعتماد على برامج  -٤

ممـا  ، توصيل الفهم والمعرفة الكارتوكرافية مما يغني عن التقارير والجداول والملفات الضخمة
 يساعد متخذي القرار على االقتصاد في الوقت والجهد والكلفة .

 
  تقدم نسوق المقترحات اآلتية :ترتيباً على ما         

لتحديد تكوين كل منطقـة و تحديـد أنـواع الصـخور     ، إجراء مسح جيولوجي شامل للمحافظة  - ١
المنتشرة في أنحاء المحافظة وكميتها ومستوى االحتياطي القابـل لالسـتثمار كأحجـار الجـبس     

قـام فيهـا صـناعة    وغيرها من المواد األولية لكي يتم معرفة وتحديد المناطق التي يمكـن أن ت 
  .  مستقبالً، بعد األخذ بنظر االعتبار العوامل الموقعية األخرى

وأعـداد المشـتغلين   ، إقامة قاعدة بيانات جغرافية بمواقع وحدات الصناعات التحويلية بشكل عام  - ٢
فيها وكميات اإلنتاج والمساحات ورأس المال وعدد المكائن والبعد عن السـوق وغيرهـا مـن    
البيانات واألمور االقتصادية المتعلقة بها من أجل حصر الصناعة ومتابعـة االهتمـام بوحـداتها    

  اإلنتاجية . 
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رجال األعمـال فـي توجيـه     يستفيد منها GISإيجاد أدلة صناعية وأطالس استثمارية باستخدام   - ٣
األموال في المناطق الجاذبة وتجنب المناطق الطاردة لالستثمار ، بسـبب عوامـل اقتصـادية أو    

  سياسية أو اجتماعية داخلية لكل محافظة في العراق . 
رسـم الخـرائط   دراسات جغرافية الصناعة والتأكيد على استخدام نظم المعلومات الجغرافية في   - ٤

فـي   GISصة وإنتاجها. والجدية في تدريس مادة نظم المعلومات الجغرافيـة  الصناعية المتخص
) إضافة إلى الدراسات العليا مع التأكيد علـى  ربع سنواتأل(المراحل األولية  في قسم الجغرافية 

  الجانب العملي فيها .
 )عـادن وخاصة وزارة الصـناعة والم (استخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية في دوائر الدولة   - ٥

ألن هذه التقنية تساعد على اختصار الوقت والجهد على البـاحثين والمخططـين إذ تـوفر لهـم     
  البيانات الوصفية والخرائطية بسرعة ودقة متناهية.

في الدراسات والبحوث الجغرافيـة وعمليـات المسـح     GISاستخدام نظم المعلومات الجغرافية   - ٦
كالقياسات والمطابقات الخرائطية وغيرها، وما توفره هذه الميداني الحقلية لالستفادة من تحليالتها 

 التقنية من دقة في العمل واختصار في الوقت وخفض في التكاليف المالية.
إقامة مركز وطني لنظم المعلومات الجغرافية في العراق لتطوير الباحثين والمالكـات البشـرية     - ٧

يقوم بتوفير البرامج الالزمـة   GISللوزارات التي تحتاج إلى استعمال نظم المعلومات الجغرافية 
ـ    ع لذلك، فضالً عن توفيره للمرئيات الفضائية التي تؤمن تغطية كاملة للعراق، مـع التواصـل م

المراكز الدولية المتخصصة بهذا المجال مثل المركز الجغرافي الملكي األردني لنظم المعلومـات  
  الجغرافية وغيره .
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التوزيع الجغرافي للصناعات الكبيرة في محافظـات البصـرة وذي قـار    ، حامد سفيح عجرش - ١
 .٢٠٠٦، جامعة البصرة، كلية اآلداب، أطروحة دكتوراه ،غ . م، دراسة كارتوكرافية -وميسان 

رسالة ماجستير ،غ. م، كليـة  ، توطن صناعة السمنت في محافظة نينوى، احمد جليل اسماعيل - ٢
 .٢٠٠٤، جامعة الموصل، التربية

رسالة ، التحليل المكاني للصناعات الكيمياوية الرئيسة في محافظة نينوى، انتصار هاشم محمود - ٣
 .٢٠٠٦، جامعة الموصل، كلية التربية، غ. م، ماجستير

تحليل جغرافـي،   -ن الصناعات النسيجية الرئيسة في محافظة نينوى توط، احمد طالل الطائي - ٤
 .٢٠٠٧، جامعة الموصل، كلية التربية، غ. م، رسالة ماجستير

، تطورهـا ومشـكالتها   -توطن الصناعات اإلنشائية في محافظة نينـوى  ، احمد طالل الطائي - ٥
  . ٢٠١٢، جامعة الموصل، كلية التربية، غ . م، أطروحة دكتوراه

  

اإلطار المحدد للعالقات والعناصر الالزمة للخريطة الصناعية العمرانية كأحد ، أحمد حلمي سالم -  ٧
، تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في التخطيط  العمراني

 http://www.oicc.org/seminar:١ص

  . ١٦٨-١٣٣، ص ٢٠٠٠، عمان،األردن ،١ط، نظم المعلومات الجغرافية، قاسم الدويكات - ٨
  

دور برمجيات نظم المعلومات الجغرافية في بناء شبكات البيانات والخرائط ، محمد يوسف حاجم – ٩
بحث منشـور علـى موقـع    ، الرقمية للصناعات العربية وتوجيه االستثمار في المكان المناسب

  WWW.IDAMO.COMالمنظمة العربية للتنمية الصناعية : 
مهارات الخريطة والرسوم البيانية والصـور وتوظيفهـا فـي منـاهج     ، احمد حمد الربعاني - ١٠

 . ٩ص ، ٢٠٠٨سلطنة عمان،، الدراسات االجتماعية،المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية

 .١٠ص، المصدر سابق، حامد سفيح عجرش - ١١

 .٨المصدر نفسه ،ص - ١٢
التكوين األساسية ألطلس محافظـة البصـرة الزراعـي    طرق ، مها دحام عبد الرضا الساهر - ١٣

 .٨، ص٢٠٠٢، جامعة البصرة، كلية التربية، رسالة ماجستير ،غ . م، دراسة خرائطية

 .٩ - ٨ص، المصدر سابق، حامد سفيح عجرش - ١٤

الحاسب اآللي المسـتخدمة فـي الدراسـات     تحليل برامج، علي مصطفى كامل - ١٥
کلية ، فيارالجغم اقسر األحمر بمصـر،  لبحسبخات ا علی الجغرافية نموذج تطبيقي

    www.bu.edu.egبحث منشور على الموقع : ، جامعة بنها، دابآلا
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www.almawred-بحث منشور على الموقع : ، الخرائط الجغرافية -  ١٦
it.com/index.php  

، GIS نظم المعلومـات الجغرافيـة   للبيانات فيالتحليل اإلحصائي ، يمان سنكري - ١٧
 . ٢٣ص ، ٢٠٠٨، مراجعة المهندس عبد اهللا كامل، دار شعاع ،سوريا

(2) Tim Ormsby ,Getting to know Arc GIS ESRI press, California, USA,2004 
,p23. 

 
  


