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 االفتتاحية
 ،همون أهدافيحدد نالذي محياته، وكذلك المجتمعات والدول هالفرد الناجح في إن 

 مننفسه هدفا فالفرد والمجتمع ل دحدفإذا والوصول إليها،  ،قيقهاتح مفي حسبانه ونيضعو 
يصل إلى المطموب، فتحديد الهدف أمر مهم ومقوم  سوف، و اةييضيع في متاهات الح

لى ومنذ السنوات األو  -بناءاألمن مقومات النجاح، لذا عمى اآلباء والمربين، أن يعمموا 
 الوصول إليها من أجلم أهدافا ينبغي عميهم االجتهاد أن يحددوا ألنفسه -في دراستهم

 تتوافق مع رغباتهم وقدراتهم. حتىر األهداف يايمع، كما يجب أن يعمموهم وتحقيقها
 نا العربي أن يضعوا أهدافا واضحة المعالمالمجتمع كمه والدول في عالموعمى 

يسعى الجميع ف ،، والجاهل قبل المتعممالكبير يعرفها الصغير قبل لمنهوض بالمجتمع
، دافر األبها تكون طوباوية ال يشعر أن من أجل تحقيقها وتنفيذها، ال الجهود وتتضافر 

بعض األحيان في هم دنجبل ها، يققلتح تعاونونوال ي ونفال يسع تها،قيموال يحسون ب
 .لعدم درايتهم بها عكسها ونيعمم

لم  الم في مجتمعاتنا أفرادا وجماعاتلعدم وجود األهداف الواضحة المعونتيجة 
 تصل ملو  ولية؛إلى مستوى المسؤ  -اواقتصادي اواجتماعي اوفكري اعقمي -لفرد منايصل ا
نحو  مباةالوال اإلهمال والتسيب بنااالحظ عمى شبالمف ،الرقي أولى درجات إلى نامجتمعات

أمرين: المال وبأي إال م نفسه ونحو مجتمعه، فيقبل بأدنى المراتب ولم يعد في أنظاره
وخارت  ،م العزيمةمؤهالته، فضعفت لديهإلى  السعي وجه كان، والمنصب المرموق دون

 .فاسف األمورووقع الكثير في س ى،قو ال
ارتقوا ومقاصدهم معروفة  ،واضحةكانت أهدافهم شبابا  نجد أن المقابلوفي 

التشجيع  شيء إلى ما يطمحون إليه، مع اووصمو بفضل ذلك إلى مقامات مرموقة، 
    .فمن سار الطريق وصل والمتابعة،

  هيئة التحرير                                      
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 د / عمى عياد الكبير                                           
 كمية اآلداب/ جامعة طرابمس                                           

 

 
 -مقدمة:
خاصدددة بالمعمومددات فددي مختمددا المجددا ت و ن التقدددم الئائددذ الددذي تقددئد  تقنيددة إ

وبتقددددم وازد دددار  دددذ  التقنيدددة  نتيجدددة لملدددورة الرقميدددة ا لكترونيدددة  ،المجدددا ت الحيويدددة منئدددا
والعموم األخرى التي لئا  ،عداد الخرائط الجيولوجيةا  و  ،حيث النمو السريع لتقنيات التخريط

فمئمة إعدداد الخدرائط   ،والحاسوب وغير ا ،وعموم الفضاء ،عالقة بذلك ملذ عموم األرض
فدددي  دددذ  المرحمدددة تمدددر بتطدددور كبيدددر نتيجدددة لمتقنيدددات واألجئدددزة الحاسدددوبية المتملمدددة بدددنظم 

والوسدديمة التطبيقيددة لمجغرافيددا المعاصددرة فددي  ،المعمومددات الجغرافيددة التددي لئددا مكانددة عمميددة
ني العمذ بئذ  التقنيدات ونقمئدا أسموب التمليذ المكاني لممعمومات الجغرافية المختمفة، وبتب

دخالئا أل اءمن اقتن -وهلل الحمد -تمكناإلى دولة ليبيا  لعمذ بئا جذ ا ذ  التقنية الحديلة وا 
م بتدددرخيص مدددن قدددركة  2002ة قسدددم الجغرافيدددا ونظدددم المعمومدددات الجغرافيدددة مندددذ سدددن فدددي

ات الحديلددة ، وذلددك قددعور مددن سياسددة القسددم فددي التطددوير ومواكبددة التقنيددمريكيددةازري األ
والمتملمدة فدي  ،ته في تعمم  ذ  التقنيةاعمى مستوي العالم التي تخدم الطالب وتطوير مئار 

 ةحدداث نقمدإسدات وسدوا العمدذ لئدذ  التقنيدة فدي وحاجدة المؤس ،نظم المعمومات الجغرافيدة
لددذلك عميدده تددم  ؛بكافددة المؤسسددات العاممددة بميبيددا لتغييددر النظددام الكالسدديكي الموجددودجددادة 
مدن خدالذ الكدوادر الدذي تدم  االجغرافية بالقسم وبددء العمدذ بئد اء وحدة نظم المعموماتإنق

 وذلدك مواكدب متطمبدات سدوا العمدذ   GISتدريبئم عمى إحدى البرامج المتخصصة فدي 
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 ،حيث بدأنا خطو  بخطو  نستغني عن الخارطة الورقية ببددء التفكيدر فدي الخارطدة الرقميدة
ألي دولدة داخدذ فير معمومدات دقيقدة عدن سدطر األرض تدو وقد دعت الحاجدة الماسدة إلدى 

ألن الحاجدة تدزداد يومدا بعدد يدوم إلدى تحدديث معموماتئدا ألجدذ  ؛ومنئا دولدة ليبيدا ،حدود ا
وفددى الخددرائط الرقميدددة يمكددن أن يدددتم دمددج البياندددات  ،توظيفئددا فددي التنميدددة وخطددط التحدددوذ

سددواء مددن صددور  ،لئددابصددورة متكاممددة بكددذ سددئولة بغددض النظددر عددن المصدددر األصددمي 
وقددد  ،أو الناقددذ الرقمددي ،أو تمددك المنتجددة باسددتخدام الماسددر الضددوئي ،األقمددار الصددناعية

، وقدد أدى التوجده العدام نحدو الدراسدات التطبيقيدة فدي العقدد يكون المصدر ا دخاذ اليدوي
 ت حدددددث المجدددداأمومددددات الجغرافيددددة التددددي تعتبددددر مددددن األخيددددر واسددددتخدام تقنيددددة نظددددم المع

ئم فددي إعدددداد الدراسددات المكانيددة بتدددوفير أسدداليب إلكترونيدددة وبية التطبيقيددة التدددي تسددالحاسدد
فدي  GISا ستعانة ببرنامج  توقد تم ،لربط معمومات وصفية ومكانية عن سطر األرض

نتدددداج خريطددددة رقميددددة متعددددددة ا  و  ،تحددددديث خريطددددة طددددرابمس الجيولوجيددددة موضددددوع البحددددث
وقاعدة بيانات توضر المعمومات الجيولوجية المتوفرة عن الخريطة والتدي يمكدن  ،الطبقات

 من خاللئا إضافة وتحديث البيانات كمما لزم األمر  
ن أنظمدددة المعمومدددات الجغرافيدددة  دددي حمدددوذ تعتمدددد عمدددى تقنيدددات الحاسدددب ا لدددي إ

لمعمومدددددات ، وتعتبددددر نظددددم اطددددة بئددددالتعددددالج المعمومددددات المكانيددددة وقواعددددد البياندددددات المرتب
ولين بالقطداعين العدام ؤ يعتمدد عميئدا صدانعي القدرار والمسد الجغرافية مدن أ دم الددعائم التدي

، وباسددددتخدام لمختمفددددة فددددي قددددتى المجددددا ت الحيويددددةوالخدددداص فددددي التخطدددديط والدراسددددات ا
دخدددداذ جميددددع المعمومددددات الوصددددفية  تطبيقددددات نظددددم المعمومددددات الجغرافيددددة يمكددددن تحديددددد وا 

وربدط  دذ  المعمومدات بقاعددة البياندات التدي تحتدوى بددور ا  ،ولوجيدةالخاصة بالخرائط الجي
، ويمكددن تحويددذ أخددرى عمددى المعمومددات الخاصددة بكددذ خريطددة جيولوجيددة وربطئددا بخددرائط

 دام أدوات خاصة تتير تحديد ددددعاد ، وذلك باستخددددددط لاللية األبدددددط الرقمية إلى خرائدددددالخرائ
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   (1)مناسيب ا رتفاعات والمساحات واألحجام 
 -مفهوم نظم المعمومات الجغرافية: -

لم يعد  ناك مفئوم لابت لنظم المعمومات الجغرافية، وذلك لتعدد المجا ت 
التطبيقية التي تعتمد عميئا اليوم، و ختالا وجئات النظر حوذ تحديد وتصنيا 

البعض يعتقد أن سر أ مية نظم المعمومات األ داا التطبيقية لتمك النظم، كما وأن 
، والبعض الجغرافية يكمن في ا مكانيات ا لكترونية لمبرامج ومكونات الحاسب ا لي

  (2)خر يرى ذلك في البراعة التي تم التوصذ إليئا في أساليب معالجة البياناتا 
معمومات لذ ن عند تناوذ  ذا التعريا الخاص بنظم الإلى اولعذ أوذ ما يتبادر 

الجغرافية  و سؤاذ محدد عن معنى  ذا ا سم أو  ذا ا صطالح                                  
Geographical Information System (GIS): ما  و المقصود بنظم  :كأن نقوذ

وذلك  ، ذا السؤاذ سوا تكون متعددة المفا يم نع وا جابة ،المعمومات الجغرافية؟
وكذلك  ،ت وتعدد مجا ت استخدام  ذ  النظم عمى المستوى العالميلتعدد التعريفا

اختالا المجا ت التخصصات حيث تتعدي فروع وأقسام العديد من المجا ت ملذ 
وكذ  ،، والتطبيقات المختمفةوالبيئية ، والموارد الطبيعية،والمساحة الجغرافيا، والتخطيط،

  ايرة لغير  من المجا ت األخرىمن  ذ  المجا ت يتناولئا بطريقة مختمفة مغ
 -تعريف الكبير: -

 زة دددددددددددة من األجئددددددددة  و مجموعددددددات الجغرافيدددددم المعمومددددديري الكبير أن تعريا نظ
                                                 

(1)
، مجمدددة المسددداحة، العددددد اللالدددث، السدددنة اللانيدددة ،ا ستقدددعار عدددن بعدددد  اهلل سددديالة عبدددد ندددورأ  

 .06-6ص  تصدر ا مصمحة المساحة بالجما يرية العظمى ،م0991 رسبتمب

(2)
  Paul  Alongley ,et.al., Geographic information systems and Science, 

John wiley&sons,Ltd, 2001, p.21. 
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إلكترونيدددة والبرمجيدددات والقددددرات الفنيدددة القدددادرة عمدددى التعامدددذ مدددع المعطيدددات والتدددي يمكدددن 
خراجئددا فددي صددورة خددرائط رقميددة وقواعددد بيانددات إدخالئددا وتخزينئددا ومعالجتئددا  وتحميمئددا وا 

ضافة ما  و جديد عميئا باستمرار   يسئذ التعامذ معئا وا 
 ( GIS )لمحة تاريخية عن نظم المعمومات الجغرافية -

م وتدوفر مرئياتده لممتخصصدين 1957ناعي فدي أكتدوبرطصدابعد إطالا أوذ قمر 
لبتدددت تقنيدددة أاألرض مدددن الفضددداء، و و عصدددر دراسدددة سدددطر دخدددذ العدددالم عصدددرا جديددددا  ددد
نئدددددا أداة  امدددددة فدددددي تطبيقدددددات كبيدددددرة منئدددددا الخرائطيدددددة أئي ا ستقدددددعار عدددددن بعدددددد الفضدددددا

ومكندددددت مرئيدددددات  ندددددد دسدددددات مدددددن تخدددددريط التكويندددددات  ،والجيولوجيدددددة والزراعيدددددة وغير دددددا
الصخرية والمعالم التركيبية في منداطا كليدرة مدن سدطر األرض بقدكذ اقتصدادي وسدريع، 

جددداب ندددت مدددن التعدددرا عمدددى أقدددكاذ تضددداريس األرض المختمفدددة بقدددكذ ألدددار إعوكمدددا مك
عمالئم بسدطر األرض حيدث  حدظ النمدو السدريع فدي تددفا أالكلير ممن تتعما دراساتئم و 

المعمومات من الفضاء الخارجي في قتى العموم المختمفة ملذ مجا ت التخدريط والزراعدة 
ومراقبدددة التمدددوث والتنقيدددب عدددن الدددنفط       ودراسدددة البيئدددة والجيولوجيدددا ومقاومدددة التصدددحر

صددبر مددن الضددروري إيجدداد نظددام معمومدداتي قددادر أا ت األخددرى حيددث وغير ددا مددن المجدد
الحاجة إلى تجئيز  دذ  ، ومن لم ظئرت مع  ذا الكم الئائذ من المعموماتعمى التعامذ 

ن نظددددم أعددددادة اسددددتخدامئا عنددددد الحاجددددة  مددددن  نددددا نجددددد عددددداد ا وتحميمئددددا  ا  البيانددددات و 
طمددا عميدده أمددى يددد روجددر توممنسددون و م ع1964ت فددي كندددا عددامأالمعمومددات الجغرافيددة بددد

وخالذ فترة السبعينيات زاد عدد القدركات المتخصصدة فدي برمجيدات  (1) ( CGIS )اسم 

                                                 
(1)

 R, Tomilnson , “ Presidential Address: Geographic Information 

Systems and Geographers in the 1990 ”  ,Canadian Geographer.(33) : 

pp.34-36.                                                                                                                                                             
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ات ئدديلمئ ةدو نظددم المعمومددات الجغرافيددة وقددئدت فتددرة اللمانينددات زيددادة فددي الميزانيددة المرصدد
الخاصدددددة لدددددنظم المعمومدددددات الجغرافيدددددة، وكدددددذلك زيدددددادة فدددددي عددددددد الحكوميدددددة والقدددددركات 

 ،المتخصصددين وانخفدداض فددي أسددعار أجئددزة الحاسددوب والبرمجيددات الخاصددة بئددذ  الددنظم
مقيدام بأعمداذ لبرندامج واحدد قيدام مكانيدة ا  التسعينيات تحسن في البرمجيدات و  وقئدت حقبة

لحاسدوب خدالذ األلفيددة ا وبتطدور أجئدزة ،أكلدر مدن برندامجإلدى كاندت فدي الماضدي تحتداج 
وسددوا تقددئد الفتددرة القادمددة لددورة  ت،نترنددوقددبكة ا اسددتخدام الوسددائط المتعددددة  أاللاللددة بددد

وذلدددك بفضدددذ التحسدددن الممحدددوظ فدددي أجئدددزة الحاسدددوب  ،فدددي اسدددتخدام الخدددرائط المتحركدددة
ى قخصا يحمدذ حاسدوبا صدغيرا ولم يعد من الغريب أن تر  ( Palm pc )المحموذ يدويا 

ن تحقدا مكاندة أ -بعدما  قته من نجاح وا تمدام -، ويتوقع لئذ  األجئزة، أو جيبهفي يد 
، (GPS)، وأنظمددة تحديددد المواقددع العالميددة تطبيقددات نظددم المعمومددات الجغرافيددة امددة فددي 

اليدوم   هن صدناعة الحواسديب تتجدأخاصدة و ، مى أجئزة جمع البيانات التقميديةن تتفوا عأو 
 في أجئزة صغيرة يمكن حممئا أو وضعئا في الجيب   ظائاإلى تقديم المزيد من الو 

 يب خيددارا مناسددبا مددن حيددث التكمفددةوتعتبددر المسدداعدات الرقميددة القخصددية والحواسدد
 لنقر التقنيات المتعمقة بالرسوم والخرائط عمى فريا العمذ  

 مفهوم الخريطة الرقمية 
الجغرافيدة كمدا فدي الخريطدة التقميديدة   روامظدلتحتوي الخريطة الرقمية عمى رمدوز 

لكنئددا تحتددوي عمددى العديددد مددن العناصددر األخددرى التددي تجعمئددا أفضددذ بكليددر مددن الخريطددة 
 -وأ م  ذ  العناصر  ي: ،نئا قابمة لمتحديث كمما دعت الحاجةأو  ،التقميدية

 ة أكبددر بكليددر مددنكميددة المعمومددات والبيانددات التددي يمكددن أن تحتويئددا الخريطددة الرقميدد  1
 يمكن تحديلئا كمما دعت الحاجة لذلك   الخريطة الورقية، كما أنه

عمى طبقات متعدددة يمكدن إظئدار كدذ طبقدة منئدا بأنئا تحتوي تتميز الخريطة الرقمية   2
 كلر من طبقة  أو دمج أ ،عمى خريطة مستقمة



 مجلة التربوي

استخدام تقنية نظم المعمومات الجغرافية في تحديث الخرائط الورقية )الخرائط الجيولوجية 
 01العدد                                                       كنموذج(                  

323 

 

حجددام ومقدداييس مختمفددة فددي وقددت قياسددي أخراجئددا فددي ا  إمكانيددة تغييددر حجددم الخريطددة و   3
 قصير  

 إمكانية ربط البيانات الموجودة في قواعد البيانات واستخراج العالقات المكانية بينئا   4
ميددع المعمومددات أ ددم مددا يميددز الخددرائط الرقميددة قابميتئددا لمحددذا وا ضددافة والتعددديذ لج  5

 و بيانات في الجداوذ  أسواء كانت مرسومة 
 مفهوم قواعد البيانات الجغرافية :
مدن البياندات  structured collectionموعدة مركبدة تعريدا قواعدد البياندات كمج

ممدا يجعمئدا  uniform way( بطريقدة منتظمدة accessibleالتدي يمكدن الددخوذ عميئدا )
عنصدددرا  امدددا فدددي نظدددم المعمومدددات الجغرافيدددة حيدددث يدددتم تنظددديم البياندددات باسدددتخدام أندددواع 

  DBMSمختمفة من نظم إدارة قواعد البيانات 
 إدارة قواعد البيانات هما:هناك نوعين من نظم 

1- Hybrid systems حداليات( في قاعدة يئا تخزين البيانات الئندسية )األيتم ف
و ي النوع األكلر قيوعا في تطبيقات نظم  ،بيانات منفصمة عن قاعدة البيانات الوصفية

-unique Id) رقم منفردويتم فيئا ربط القاعدتين من خالذ  ،المعمومات الجغرافية

number) وبعيدا عن  ذا النوع من  ،يربط بين األقكاذ الئندسية وبياناتئا الوصفية
من الممكن ربط  ذا الرقم المنفرد مع قواعد  فإنه Internal linkingالربط الداخمي 

 بيانات خارجية من خالذ القبكات الدولية 
2- Integrated systems دة يتم فيئا تخزين البيانات الئندسية والوصفية في نفس قاع

ويمكن الربط مع مصادر البيانات الخارجية من خالذ وسيط نظم إدارة قواعد  ،البيانات
  RDBMS interfaceالبيانات 

ى كميات ضخمة من وعادة ما تحتوي قواعد بيانات نظم المعمومات الجغرافية عم
م حداليات أو وصفية( ومن المئم جدا  يكمة  ذ  البيانات )والتي إذا لأالبيانات )سواء 
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يتم  يكمتئا بطريقة رقيدة فإن سرعة رد النظام عمى العمميات المختمفة ستكون طويمة 
والتي تساعد أيضا في  DBMSجدا( حيث يتم ذلك من خالذ نظم إدارة قواعد البيانات 

أو أجزاء  ،نواع معينة من البياناتأمن خالذ اختيار  queriesالرد عمى ا ستفسارات 
  معينة من قاعدة البيانات

وجميع  ذ  القواعد عبارة عن  ياكذ لتجميع البيانات بقكذ يتير استدعاؤ ا 
لذا تتميز قواعد البيانات الجغرافية وتنفرد   (1)وتعديمئا عند الحاجة بكذ سئولة وسرعة 

حداليات الجغرافية ( )األعن غير ا من قواعد البيانات بارتباطئا الوليا بالموقع الجغرافي 
 رضية  موقع عمى سطر الكرة األ يأل

 مشكمة البحث 
ويعتبر  ،تتمحور مقكمة البحث حوذ نقص الخرائط الرقمية لجميع مناطا ليبيا

عماذ ولى األأ ذا البحث في إعداد الخريطة الرقمية )لوحة طرابمس( الجيولوجية من 
مئا في واستخدا منئا التي قام بئا الباحث عمى مستوي ليبيا بحيث يمكن ا ستفادة

 العديدة من الدراسات المستقبمية خاصة ذات الطابع الجغرافي  
 أهداف البحث :

  نقددداء خريطدددة رقميدددة لخريطدددة طدددرابمس يئددددا البحدددث إلدددى تحدددديث الخدددرائط الورقيدددة وا 
 متعددة بقكذ طبقات   1:250000الجيولوجية مقياس رسم 

  إظئدددار فوائدددد نظدددم المعمومدددات الجغرافيدددة ومكوناتئدددا  وعناصدددر ا األساسدددية ووظائفئدددا
 ا لية في إعداد الخرائط الجيولوجية الرقمية  

 ة أو دمجئا مع طبقة دددددئا بسئولدددددة في الخريطة وتحديلدددددوذ إلى أي طبقدددددإمكانية الوص 

                                                 
لجغرافيا العربية وعصر ، نظم المعمومات الجغرافية  امحمد عمي دمحمد عبد الجوا العنقرى،   (1)

 .65ا ص1002، عمان األردن،المعمومات، الطبعة األولى، دار صفاء لمنقر والتوزيع
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 أخري  
 رقميدددة بصدددورة سددددئمة قابمدددة لالسددددتخدام تددددليذ الصدددعوبات أمددددام مسدددتخدمي الخددددرائط ال

 والتحديث  
 : أهمية البحث

  تطبيدددا أحددددث تقنيدددات نظدددم المعمومدددات الجغرافيدددة الموجدددودة حاليدددًا فدددي إنقددداء خريطدددة
 رقمية قابمة لمتحديث  

   مسا مة نظم المعمومات الجغرافية في تخفيض زمن ا نتاج وتحسين الدقة 
  بفاعميتئدددا التقنيدددة والتطبيقيدددة فدددي إعدددداد الخدددرائط مسدددا مة نظدددم المعمومدددات الجغرافيدددة

الجيولوجية الرقمية بما يتالءم مع توفير معمومات من خالذ قاعدة البيانات التي تعد لئذا 
 الغرض  

  لمعايير العالمية لئذا اتحديث الخرائط الجيولوجية الرقمية لمجئات المستفيدة منئا وفا
 النظام  

 ة الرقمية :المساقط المستخدمة في الخريط
 -GCS-European-Libyan-Datum)  (1979ا سقاط األوروبي الميبي لسنة   1
 1792متددر طبعددة  100فددرا منسددوب  (UTM)مسددقط مركدداتور المسددتعرض الدددولي   2

قددكاذ أ، وفددي رسددم جميددع بقددات الخريطددة الرقميددة طددرابمسم، وتددم اسددتخدامه فددي جميددع الط
  رواالظدد ميددات الحسددابية كحسدداب أطددواذوذلددك ألندده يمكددن مددن خاللدده إجددراء العم  رواالظدد

    نئار والطرا، والمساحية كالبحيرات والسبخات الخطية كاأل
 أدوات البحث

 يستخدم البحث العديد من األدوات  نجاز الخريطة الرقمية و ي :

 ،ذ عميئا )خرائط جيولوجية، خرائط طبوغرافيةدددئا والعمدددددددة المراد تحويمددددددالخرائط الورقي  1
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 صور فضائية ( 
 جئاز الماسر الضوئي لتحويذ الخرائط الورقية إلى صور نقطية    2
 جئاز حاسوب ذات مواصفات عالية    3
خراج الخريطة الرقمية  ESRI ARC GISبرامج   4   (1)، لتنفيذ وا 

 منطقة الدراسة:
قما  وبين خطى الطوذ   00  33،   00   32تقع منطقة الدراسة بين دائرتي عرض 

أمددا بالنسددبة لموقعئددا حسددب التقسدديم العددالمي لموحددات  ،قددرقا  30 13،   00  12
الجيولوجية فئي يحدد ا مدن القدماذ البحدر المتوسدط ومدن القدرا لوحدة الخمدس رقدم ش ذ 

ومدن الجندوب لوحدة مدزد  رقدم ش  ،33-12س اجدير رقدم أومن الغرب لوحة ر  ،14-33
 وتوضر الخريطة موقع الدراسة   ،33-1ذ 

                                                 
(5)

 ESRI (1991) , Understanding GIS The ARS/INFO Methods , 

(Redlands , CA: Environmental Systems Research institute).  
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م بمقيدددددداس 1975حيددددددث صدددددددرت الخريطددددددة الجيولوجيددددددة لموحددددددة طددددددرابمس سددددددنة 

سدنة ا صددار األوذ أمدا ا صددار اللداني لدنفس  27وانتجت  ذ  الموحة مندذ  1:25000
الخاصدة بدنظم م بنفس المقياس ولم يتم استخدام تقنية الحديلة 1993الموحة كان في سنة 
در ، المعمومدات الجغرافيدة كدًا مدن الباحدث بأ ميدة  دذ  الدنظم الحديلدة فدي تطدوير الخددرائط اوا 

، وخاصدة بعدد اقتنداء  دذ  بمة لتحديث كمما دعدت الحاجدة لدذلكالورقية إلى خرائط رقمية قا
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التقنيدة التددي تسددتخدم المعمومدات الرقميددة مددن خددالذ الحاسدبات ومنئددا الخريطددة الجيولوجيددة 
ممة بدولدة ليبيدا فدي الدراسدات الخاصدة بالتنميدة القدا الرقمية التي تعتبر األساس لمعديد من

  وفدى الخدرائط الرقميدة يمكدن أن يدتم دمدج البياندات بصدورة متكاممدة بغدض قتى المجا ت
سددواء مددن صددور األقمددار الصددناعية أو تمددك المنتجددة  ،النظددر عددن المصدددر األصددمي لئددا

 ، وقددددخدداذ اليدددوي وقددد يكددون المصدددر ا ،باسددتخدام الماسددر الضددوئي أو الناقددذ الرقمددي
ئم في إعدداد الدراسدات المكانيدة بتدوفير نحو الدراسات التطبيقية التي تس أدى التوجه العام

،  مكانيدددة عدددن أي نقطدددة عمدددى سدددطر األرضأسددداليب إلكترونيدددة لدددربط معمومدددات وصدددفية و 
مقيددداس رسدددم  33-13وتعدددد المنطقدددة التدددي تملمئدددا لوحدددة طدددرابمس الجيولوجيدددة رقدددم ش ذ 

دراسددددات جيولوجيدددة وتعدينيددددة كلددددر منددداطا ليبيددددا التدددي أجريددددت عميئدددا أن مددد 1:250000
وتتدددوفر لئدددذ  المنطقدددة  ،كيمدددو متدددر تقريبدددا 13500، وتبمدددس مسددداحة  دددذ  المنطقدددة مختمفدددة

لوحددددة طبوغرافيددددة  24، و1:24000مجموعددددة كاممددددة مددددن الصددددور الجويددددة مقيدددداس رسددددم 
راسدات الجيولوجيدة عمدى لدوتدذ المعمومات المتحصذ عميئا مدن ا ،1:5000مقياس رسم 

وتكويندات ترجدع  ،والعصدر الكريتاسدى ،قدم التكويندات العصدر الجوراسدىأن المنطقة فيئا أ
ومن خدالذ دراسدات التتدابع الطبقدي ) ا سدتراتجرفى ( فالمنطقدة  ،إلى الزمن اللالث والرابع

     (1)تغطيئا رواسب تتراوح أعمار ا من الميزوزوى والعصر الرابع 
 -نظم المعمومات الجغرافية :أهمية   -

تكمددن أ ميددة نظددم المعمومددات الجغرافيددة فددي كونئددا نمطددا تطبيقيددا لمحاسددب ا لددي، 
ومددن صددميم المئددام  Hard ware)والعتدداد الحاسددوبي ) (Soft ware)بقددقيه البرمجددي 

دارة ومعالجددة وتحميددذ وعددرض كددم  ائددذ مددن  التددي تؤديئددا  ددذ  التقنيددة تخددزين واسددترجاع وا 
 ة من ققين أساسين ددالجغرافية بطريقة دقيقة وفعالة وتتكون المعمومات الجغرافيالمعمومات 

                                                 
 م .2796، ، لوحة طرابلس الجيولوجيةمركز البحوث الصناعية ، الكتيب التفسيري  (1)
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  ما:
 ي المعمومات التي تحدد بدقة مواقع العناصر الجغرافية كموقع  المعمومات المكانية: -

 تكوين جيولوجي ملاًل 
لعناصددر الجغرافيددة كمسدداحة األرض  ددي المعمومددات المتعمقددة با المعمومااات البيانيااة:  -
الوصدفية والمكانيدة ، وترجع أ مية نظدم المعمومدات الجغرافيدة فدي ربدط المعمومدات بعاد اأو 

، وكذلك ربط الخرائط والبيانات في والنقاط البقري عمى  ذا السطر، عمى سطر األرض
وحفددظ  ،إطددار نظددام واحددد بطريقددة دقيقددة جدددًا وفعالددة لكددذ عنصددر فددي قاعدددة المعمومددات

وكمددددا تددددأتي أ ميتئددددا فددددي تيسددددير ا طددددالع عمددددى الخددددرائط  ،والبيانددددات وصدددديانة الخددددرائط
صددديانة سدددي والدددتخمص مدددن عدددبء و والمعمومدددات البيانيدددة حدددين الحاجدددة إليئدددا فدددي وقدددت قيا

  (1)وتخزين الخرائط الورقية
 مزايا نظم المعمومات الجغرافية : -
   سئولة العمذ وتوفير الوقت والجئد 
   الدقة الفائقة في العمذ والسرعة 
  التحديث والتجديد وا ضافة أو الحذا  إمكانية 
   الموضوعية التامة والوضوح الكامذ 
   جراء الجوانب والعمميات ا حصائية  إمكانية التحميذ والقياس من الخرائط وا 
   الربط بين المعمومات المختمفة المصدر 
   التنبؤ والتوقع المستقبمي 
 مجاالت استخدام نظم المعمومات الجغرافية: -

                                                 
، ةاألولى، دار الكتاب الحديل، مقدمة في نظم المعمومات الجغرافية، الطبعة حمد سالم صالرأ  (1)

  11-15م ص  2000القا رة
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تطبيقددات نظددم المعمومددات الجغرافيددة تمبددي كددذ األغددراض والتخصصددات العمميددة أصددبحت 
صددبحت أألنئددا  ؛فددي عدددة مجددا ت وخاصددة بإقسددام الجغرافيددا المختمفددة بالجامعددات الميبيددة

 سددتعانة بتقنيددات ا ستقددعار عددن بعدددبعددد ا و معظددم الدراسددات مرتبطددة بجغرافيددة المكددان، 
منئدا، وعمددى فدي معظدم الدددوذ وخاصدة المتقدمدة  أصدبحت ميدادين تطبيقاتئدا كبيددرة وواسدعة

فقئدددددا ليقدددددمذ مواضددددديع كليدددددرة متعمقدددددة بدراسدددددة سدددددطر األرض، أكدددددذ المسدددددتويات، واتسدددددع 
، حيددددث تخدامات األراضددددي والغطدددداء النبدددداتيوالتخددددريط الجيولددددوجي، واسددددتنباط خددددرائط اسدددد

التددي  وقددد جدداءت أ ددم النقدداط ،تعددددت مجددا ت ا سددتفادة منئددا إلددى العديددد مددن المجددا ت
 توضر قدرة نظم المعمومات الجغرافية عمى ا ستفادة منئا:

  تقييم وتوحيد المعمومدات والبياندات ا حصدائية والخدرائط الموضدوعية المتعمقدة بمختمدا
قارنددة  ددذ  عناصددر المددوارد واللددروات الطبيعيددة بمسددتوي واحددد يددوفر المرونددة والدقددة فددي م

 المقتركة بينئا  مى عناصر التأليراتعالمعمومات وا ستد ذ 
 معمومددات الخاصددة بدالموارد الطبيعيددة مددن جئددة الالمنظومددة سددبذ الحصدوذ عمددى  يد تئ

بددددً  مددن البحددث عنئدددا فددي مؤسسددات ومراكدددز  ،وبأسدددموب متطددور وسددريع ،مركزيددة واحدددة
 مختمفة 

  تدعم المنظومة كافة مؤسسات الدولة المعنيدة مدن الحصدوذ وا طدالع عمدى معمومدات
 دذ  المؤسسدات المرتبطدة  ىت قياسي من خالذ محطدات لانويدة عمدوق التي تحتاجئا وفي

 بالمنظومة 
  وضع قروط لتنمية المناطا الحضرية العقوائية في المستقبذ من خالذ وضع أسدس

جغرافيدددة لالمتدددداد العمراندددي تتناسدددب مدددع المنددداطا المحيطدددة واقدددتراطات البنددداء بئدددا طبقدددًا 
 لممخطط المعتمد 

  البيئددي المنتقددر فددي المندداطا األقددذ تطددور عددن طريددا تحديددد مراقبددة ومتابعددة التمددوث
 مخمفات ( وطرا التعامذ معئا  -مصانع  -مصادر  ذا التموث ) ورش 
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  دارة المقددددداريع وتحديدددددد السدددددمبيات التدددددي تفرز دددددا عمميدددددات تنفيدددددذ  المقددددداريع مراقبدددددة وا 
وتعارضدددئا مدددع المقددداريع األخدددرى  ) كدددأن يدددتم تنفيدددذ مقدددروع صدددناعي كبيدددر عمدددى أرض 

 تحتوي في باطنئا عمى لروات معدنية مئمة ( 
 ي منطقدة مقئد مجسدم أل مزج الصور الفضائية بالخرائط الطوبوغرافية لمحصوذ عمى

ويددتم عددرض المقددئد المجسددم عمددى أجئددزة العددرض  ،ومددن الزاويددة المطموبددة ،يددتم اختيار ددا
ة وتددألير المرتبطددة بئددا لغددرض إعطدداء التصددور الكامددذ عددن الطبيعددة الطوبوغرافيددة لممنطقدد

 ذلك عمى الموارد الطبيعية وسبذ ا ستفادة منئا 
  حفدددظ المعمومدددات حيدددث تقدددمذ كافدددة المعمومدددات التدددي تضدددم مئدددات الخدددرائط والتقدددارير

  ةغناطيسدددية سدددئمة الحفدددظ وبنسددد  متعدددددوالصدددور الفضدددائية مسدددجمة كمئدددا عمدددى أقدددرطة م
  (1)ويمكن إدخالئا واسترجاعئا بسئولة

  ملدذ الخدرائط الجيولوجيدة الرقميدة والخدرائط الخاصدة بتوزيدع إنتاج الخرائط التخصصية
 السكان حسب فئات السن 

  ا ستخدام في المجا ت واألغراض العسكرية 
 ت العامة والحيوية آقامة المنقحديد أفضذ المواقع في منطقة ما  ت 
  اختيار أفضذ مسارات خطوط النقذ 

 

                                                 
(8)

  R.F.     ABLER , The national science Foundation national center for 

geographic information and analysis, International Journal for 

geographic information systems vol    .(1987), pp.303- 326 . 
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 تمثيل البيانات عمى هيئة طبقات

 
 المعمومات الدوليةالمصدر قبكة 

يدددتم إنتددداج الخريطدددة الرقميدددة مدددن عددددد مدددن القدددرائر أو الطبقدددات حيدددث يدددتم تقسددديم 
، وتتددير تطبيقددات ئر طبقددا لتصددنيفاتئا واسددتخداماتئاالعناصددر المتقددابئة لمخريطددة إلددى قددرا

تعتبدر ، و مدذ عمدى قدريحة واحددة أو عدد  قدرائرأنظمة المعمومدات الجغرافيدة لممسدتخدم الع
الصناعية  ي األساس الفوتوغرافي التفصيمي الذي يقكذ الطبقة األساسية  صور األقمار

وتعتبددر البيانددات األرضددية الطبقددة اللانيددة التددي تسددقط  ،األولددى لددنظم المعمومددات الجغرافيددة
والخدرائط  ،وخدرائط مسدر الخددمات ،عمى الطبقدة األساسدية مسدتخدمة الخدرائط الطبوغرافيدة

( فدي طبقدة Point-Line-Areaويتم إدخاذ كذ قكذ مدن أقدكاذ الخريطدة ) ،الجيولوجية
نتدداج خريطددة واحدددة بعضددئا   منفصددمة عددن األخددرى، ويمكددن تجميددع  ددذ  الطبقددات فددوا

قددداممة  وحيدددث نجدددد أن الخريطدددة الجيولوجيدددة موضدددوع الدراسدددة الحاليدددة تضدددم عدددددًا مدددن 
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 عددددًا مددن الطددرا والوديددان، التددي تتملددذ عميئددا برمددوز مختمفددة  فئددي تضددم مددلالً  ا رو الظدد
ا ر التدددي تتملدددذ عمدددى و ، كمدددا تضدددم بعدددض الظدددLunesالتدددي تمتدددد عمدددى قدددكذ خطدددوط 

، ملددددذ السددددبخات والتكوينددددات الجيولوجيددددة، Areasالخريطددددة فددددي قددددكذ يغطددددى مسدددداحات 
ا ر التدددي تظئدددر عمدددى الخريطدددة فدددي قدددكذ نقددداط و والقدددكذ اللالدددث عبدددارة عدددن بعدددض الظددد

Points بار الميا  ومراكز الخدمات  آو  ملذ نقط ا رتفاعات 

 
 المصدر: من عمذ الباحث باستخدام نظم المعمومات الجغرافية   
   طبقة الطرا: 1

تحتددوى لوحددة طددرابمس عمددى قددبكة طددرا كليفددة نظددرًا لموقددع العاصددمة داخددذ حدددود 
وتدددم تقسددديم  دددذ  الطدددرا إلدددي خمسدددة تقسددديمات حسدددب التقسددديم  ، دددذ  الموحدددة الجيولوجيدددة
 (: 1المعروا لمطرا )قكذ 

 ( كيمومتر تقريبًا 21 151الطريا الساحمي ويبمس طولئا )  1
 ( كيمومتر تقريبًا 35 244الطرا الرئيسية ويبمس طولئا )  2
 ( كيمومتر تقريبًا  50 129الطرا الفرعية ويبمس طولئا )  3

، را عددن طريدا عمميدات إحصددائية يقدوم بئدا البرنددامجحددديث تدم حسدداب أطدواذ الطد
 وتتملذ في حساب طوذ الطرا بإستخدام وظيفة رسم بياني نسيجي مؤلا من سمسمة من 
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   (1) (Histogram)المستطيالت 
 ( طبقة قبكات الطرا1قكذ )

 
 المصدر : من عمذ الباحث باستخدام تقنية نظم المعمومات الجغرافية         

   طبقة الوديان: 2
الوديددان الموجددودة فددي  ددذ  الموحددة تكدداد تكددون متقددابئة إلددى حددد كبيددر جدددًا، حيددث 

  فدي فصدذ القدتاء إعظم  دذ  الوديدان جافدة وتعتبر م ،يالحظ أ م الوديان وادي المجنين
حيث سقوط األمطار يسبب أنسياب بعض منئدا مسدببًا فدي بعدض األحيدان فيضدانات ممدا 

                                                 
(1)

الكبير عياد عمى، إعداد الخرائط الجيولوجية الرقمية باستخدام نظم المعمومات الجغرافية   
 م  4112، رسالة ماجستير غير منقورة ، جامعة المرقب ، "لوحة طرابمس كنموذج"
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وقددد حدددث عدددة مددرات عندددما  ،المدداءبر فددي المنطقددة الددذي يغمر ددا ك خسددائيددنجم عددن ذلدد
ينسدداب وادي الخددروع نحددو مدينددة طددرابمس كمددا حدددث فددي بعددض السددنوات، وكددذلك وادي 

 الربيع في منطقة وادي الربيع مسببًا خسائر لممزارعين في تمك المنطقة  
 ( طبقة الوديان2قكذ )

 
 المصدر : من عمذ الباحث باستخدام تقنية نظم المعمومات الجغرافية         
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 طبقة عصر الميوسين والطباقيري العموي:( 3قكذ )

 
 المصدر : من عمذ الباحث باستخدام تقنية نظم المعمومات الجغرافية         
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 طبقة عصر البميستوسين( 4قكذ )

 
 المصدر : من عمذ الباحث باستخدام تقنية نظم المعمومات الجغرافية         

 
   طبقة التكوينات الجيولوجية: 3

تملددذ الخريطددة الجيولوجيدددة الرقميددة ا نتددداج أو ا خددراج النئدددائي لددنظم المعمومدددات 
الجغرافيدددددة موضدددددوع البحدددددث لوحدددددة طدددددرابمس الجيولوجيدددددة والدددددذي تقدددددمذ كامدددددذ الوحددددددات 

 لممنطقة   الجيولوجية
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 ( طبقة التكوينات الجيولوجية5قكذ )

 
 المصدر : من عمذ الباحث باستخدام تقنية نظم المعمومات الجغرافية         

 مميزات الطبقات . -
  تقسيم الخريطة الرقمية إلى عدة طبقات يتير معالجة كذ طبقة من البيانات عمى حددة

 بد  من معالجة كامذ البيانات  
  وتنظيم البيانات والمعمومات  سئولة إدارة 
  يتير لعدة فريا عمذ أو إفراد العمذ عمى طبقة مختمفة لنفس الخريطة الرقمية 
  يقمذ احتما ت حدوث األخطداء بتركيدز نطداا العمدذ عمدى طبقدة محدددة مدن الخريطدة

 الرقمية وتأمين الطبقات األخرى  
 يات نظم ددددددمكانإدام دددددستخاات بددددالعالق ج والمقارنة ودراسةدددددميات الدددددجراء عممإمكانية إ 
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ستكقافية المرتبطة بالتخريط الجيولوجية الجغرافية يساعد في العمميات ا  المعمومات
  (1)والخرائط الجيولوجية

 في التحميالت والدراسات والمستخرجات المطبوعة  ةإعطاء دق 
  حديلة أو غير مطموبة  ) عدم عرض( الطبقات التي تحتوى عمى بيانات ليست 
 إعداد قاعدة البيانات : -

ة ومخزنة وفا نظام أو بنيدة تعرا قاعدة البيانات بأنئا مجموعة من البيانات مرتب
 ، ويمكن تحديث بيانات قواعد البيانات بواسطة أحد المستخدمين لكي يسدتطيع بقيدةمحددة

الدراسددة سددوا تكددون الركيددزة ن قاعدددة البيانددات لئددذ  إالمسددتخدمين ا سددتفادة منئددا حيددث 
لدذلك حيدث تتمتدع منطقدة الدراسدة بالعديدد  ؛األولى لعممية تحدديث البياندات كممدا لدزم األمدر

والتدددددي سددددوا تجدددددرى عميئددددا العديدددددد مددددن الدراسدددددات  ،مددددن الخامددددات ا قتصدددددادية المئمددددة
 ،المسدددتقبمية لمعرفدددة ا حتيددداطي منئدددا وتقددددير الخامدددات الصدددالحة لمعديدددد مدددن الصدددناعات

  (2)ى مالءمتئا في تطوير قطاع الصناعة في ليبيا ومد
 فوائد ترتيب البيانات في نظم المعمومات الجغرافية: -
   ضبط الوصوذ إلى البيانات بطرا معيارية بغية استخدامئا أو تعديمئا 
 ث يمكن  حقدا دين بحيددددديا محدد أو غرض معدددددتخزين البيانات بقكذ مستقذ عن تطب 

 ألغراض وتطبيقات أخري  استخدامئا 
   ا قالذ من التكرار في تخزين البيانات 

                                                 
(1) Raper, J.F., 1989, The 3D Geoscientific mapping and Modeling 

systems: a conceptual design, in Three-Dimensional 10- Applications 

in Geographic Information Systems, J.F. Raper, eds., London: Tayler 

and Francis, P.11-19. 
 ، غير منقور ، بناء قاعدة البيانات الجغرافيةم 4119 اد األفندي،ؤ أحمد ف (2)
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   إتاحة الوسائذ لصيانة البيانات وتحديلئا والحفاظ عميئا 
دخداذ كدذ البياندات الموجدودة فدي  وقد تم تصميم قاعدة البيانات في  دذ  الدراسدة وا 

وين الخريطددددة الجيولوجيددددة حتددددى يسددددئذ الوصددددوذ إلددددى كددددذ المعمومددددات الخاصددددة بكددددذ تكدددد
نددات وتددم تصددميم قاعدددة البيا ،ومعرفددة كددذ التفاصدديذ الخاصددة بدده ،جيولددوجي بدقددة متنا يددة

 كبر عدد من التطبيقات المطموبة من النظام  أبقكذ جيد يؤمن استخدامئا في 
عددادة بتحميددذ البيانددات لموصددوذ إلددى  ئيم المنطقددي لقواعددد البيانددات يبتدددإن التصددم
ديدددد المجموعدددات ، حيدددث يدددتم أو  تحات البيانددداتي لمعالقدددات بدددين مجموعدددنمدددوذج افتراضددد

عمددى البيانددات الخاصددة  يمددلال قاعدددة البيانددات التددي سددتحتو  ، كددأن يحددددالرئيسددية لمبيانددات
وعمدددى  دددذا  ،ومسددداحة كدددذ تكدددوين ،واألزمندددة والتكويندددات لكدددذ زمددن ،باألعمددار الجيولوجيدددة

ويقددمذ  ،األساسددية والجدددوذ  ددو وحدددة التخددزين ،النسددا تددم تخددزين البيانددات ضددمن جددداوذ
 البيانات الخاصة بأحد المواضيع مرتبة وفا أسطر وأعمدة  

 الخريطة النهائية المجمعة : -
و دددى  ،إلنتددداج النئدددائي فدددي نظدددم المعمومدددات الجغرافيدددةلتعتبدددر الخريطدددة المجمعدددة 

ولكن بطريقة يسدئذ التعامدذ معئدا  ،تقمذ جميع المعمومات الموجودة في الخريطة الورقية
ويمكددن تحدددديث المعمومددات كممدددا تتطمددب األمدددر  ،وفددا برنددامج متطدددور معددد لئدددذا الغددرض

حداليات الواحدة، وبذلك يمكن أن  ذ  الطبقات منسوبة إلى جممة األ حيث نجد كذ، لذلك
نقاء خريطة جيولوجية مركبة  ،نقوم بدمج طبقتين  أو جميع  ذ  الطبقات وا 
قبيه عممية دمج طبقتين أو أكلر لتحقيا غرض معين، ملذ دمدج الطبقدة ويمكن ت

يمكددن التعددرا و التددي تحتددوي عمددى خطددوط الكنتددور مددع الطبقددة التددي تحتددوي عمددى الوديددان 
مكانيددة تجميعئددا فددي مندداطا منخفضددة بعددد ا  و  ،عمدى دراسددة التصددريا المددائي لئددذ  الوديددان

 المعمومات الجغرافية  طريا نظم ناء عدة عمميات إحصائية وحسابية عإجر 
 



 مجلة التربوي

استخدام تقنية نظم المعمومات الجغرافية في تحديث الخرائط الورقية )الخرائط الجيولوجية 
 01العدد                                                       كنموذج(                  

341 

 

 االستنتاجات:
 ي طبقدة أعئدا بسدئولة حيدث يسدئذ الوصدوذ إلدى إنتاج خريطدة رقميدة يمكدن التعامدذ م

 منئا  
   إنتاج خريطة متعددة الطبقات 
  إنتاج خريطة من خالذ الخريطة الرقمية تحدوى البياندات المطموبدة وذلدك بقدكذ يسدئذ

 عمى الباحلين العمذ ويوفر الوقت والجئد  
 ندده مددن إلتطبيقددات البرمجيدة المختمفددة حيدث تعطدى إمكانيددة اسدتخدامئا فددي العديدد مددن ا

 الممكن استخدام  ذ  الخريطة مع تطبيقات أخرى تخدم عموم متعددة 
  غييدددر قدددكذ ولدددون ومحتويدددات نددده مدددن السدددئذ تإسدددئولة دمدددج ومعالجدددة البياندددات حيدددث

  ما يتالءم مع الدراسات واألبحاث المستقبمية بالخريطة 
  كافددة البيانددات الموجددودة  يتصددميم قاعدددة بيانددات جيولوجيددة تحددو توصددمت الدراسددة إلددى

 إضافة ما  و جديد عميئا  :أي ،يسئذ تحديتئا باستمرارلعمى الخارطة 
  ملدذ أحجدار الزيندة ومحداجر القرقدورتتوفر في المنطقة العديد من الموارد الطبيعيدة ،

 ا سمنت  وصخور الحجر الجيري النقي الصالر لصناعة 
 مدددر حددددوذ ياندددات الددددواردة فدددي الخريطدددة كممددددا لدددزم األيمكدددن تعدددديذ وتحددددديث جميدددع الب

  (1)موضوعاتئا بكذ سئولة ويسر
 

                                                 
( (1

قددات لمجغددرافيين، الطبعددة أساسدديات وتطبيعزيددز محمددد الخزامددي، نظددم المعمومددات الجغرافيددة  
 م 2000 ، منقأة المعارا، ا سكندرية، اللانية
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