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 1الصفحة                                اعداد مدرس املادة: وسام محود حاشوش الفتالوي

 خرائط التوزيعات )غير الكمية، الكمية( 
   تمهيد
يستخدم اجلغرايف اخلريطة عادة لغرضني اساسني االول وسيلة للتعبري عن احلقائق الكثرية اليت   

،  حلقائق املوجودة يف ذهن اجلغرايفيود ان يزيدها ايضاحاً وذلك كوهنا افضل بكثري من الوصف لتوضيح ا
اما الغرض الثاين فيمكن يف كون اخلريطة اداة ميكن من خالهلا عرض املعلومات والبياانت االحصائية 
، وبذلك يكون اجلغرايف قد استند اىل علم اخر ليتمكن من الوصول اىل الغرض الثاين من اخلريطة اال  

بني العلمني )علم اجلغرافيا  وهو علم )الكارتوكرايف( . وبذلك ميكن ان نتوصل اىل حقيقة العالقة الوثقى  
 وعلم الكارتوكرافيا( .  

اذ ان تطور العلم االول مرتبط بتطور العلم الثاين اذا مل يكن االساس له . ويعتين علم الكارتوكرافيا   
اخلرائط تدعى  بكيفية معاجلة البياانت اجلغرافية وكيفية متثيلها خرائطيًا مكونة بذلك نوعًا خاصًا من 

اليت تعىن بعرض موضوع او ظاهرة حمددة مستخدمة اشكااًل رمزية تتمثل برموز   ضوعيةابخلرائط املو 
 املوضع واخلط واملساحة .  

لقد بدأ اكتساب اخلرائط املوضوعية طابعًا علميًا دقيقًا مع اواخر القرن الثامن عشر اذ بدأ   
نها ، وبعد احلرب العاملية الثانية  االهتمام هبذا املوضوع لفهم البيئة الطبيعية هبدف السيطرة عليها وحتسي

حصلت طفرات كبرية على اخلرائط املوضوعية وذلك يف اعقاب تدفق سيل املعلومات اليت وفرهتا الصور  
اجلوية وبعدها الصور الفضائية واستمر بعد ذلك تطورها يتطور وسائل التقدم العلمي واصبح امر  

 .  اً الي ظاهرة امراً ممكناً وبسيط احلصول على خريطة 
وتستخدم اخلرائط املوضوعية او خرائط التوزيعات طرقاً كارتوكرافية عديدة لتوضيح العالقات  

املكانية بني الظواهر املوزعة عليها مما يعطي صورة حقيقة للمشكالت وكذلك يوفر سهولة يف حتليلها  
طرق على خرائط  علمياً. وهذه الطرق منها ما هو كمي ومنها ما هو نوعي، ويستخدم لتمثيل هذه ال

 التوزيعات انواع من الرموز وهي كما ذكران: 
 رموز املوضع .  .1
 رموز اخلط .  .2
 رموز املساحة .  .3
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 2الصفحة                                اعداد مدرس املادة: وسام محود حاشوش الفتالوي

 أنواع الرموز الكارتوكرافية    -1
يعرف الرمز على انه اللغة املعربة عن اخلريطة اذ ميكن من خالهلا التعبري عن ظاهرات حمددة   

 يرغب الباحث يف متثيلها بصورة فعالية .  
وكمية( وفقًا لكوهنا ميكن ان   –وميكن ان نقسم رموز اخلرائط اىل جمموعتني اساسيتني )نوعية  

، او كمية معينة من الظواهر يف منطقة معلومة ة من انحيةلظواهر يف منطقة معلوممتثل انواعاً معينة من ا
وهي رموز املوضع    ايضاً من انحية اخرى ، وضمن هاتني اجملموعتني تقع سلسلة الرموز يف ثالث جماميع

 .  واخلط واملساحة
 
 رموز املوضع )النقطية(  1-1

( ومتثل ابلطرق  1قم)وهي احدى الرموز املمثلة لظاهرة معينة وبنقطة دالة على موقعها شكل ر  
النوعية لتوضيح االختالفات يف النوع فقط متخذة اشكال هندسية او تصويرية او حرفية او رقمية ، 
كما متثل ابلطرق الكمية لبيان االختالفات يف الكمية وتتخذ اشكاالً املوضع ابلنقاط واخلط واملساحة  

 واحلجم .  
 ية ( رموز املوضع النقطي الكمية والنوع1شكل رقم )
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 3الصفحة                                اعداد مدرس املادة: وسام محود حاشوش الفتالوي

 رموز اخلط   1-2
هو الرمز املعد لتمثيل ظاهرة خطية مشرية اىل موقعها، اما ان يشري اىل انسابية الظواهر اجلغرافية   

ل معامل تتواجد عادة على  (، اومتثل هذه الرموز نوعياً عندما متثDynamicعاكسة انطباعًا ابحلركة )
( . اما رموز  2مثل جمرى مائي او طريق او سكة حديد وغريها من االمثلة شكل رقم ) شكل خطي

اخلط الكمية فتهتم الظهار الكم املنتقل من مكان اىل اخر كاخلطوط االنسيابية ، اذ يتغري على طول  
ل السلع  مساره الكميات املمثلة زايدة او نقصااًن مثل حركة املرور وحركة اهلجرة السكانية وحركة انتقا

بني املناطق املختلفة . ويعد السهم هناية اخلط دالة احلركة املستمرة ، اما يف حالة كون الظاهرة غري  
مستمرة فأن اخلط ال بد ان يقطع او يعاق ليدل على عدم االستمرارية.  فضاًل عن نوع اخر من خطوط 

ة لظاهرة معينة من مكان  الكمية وهو ما يعرف خبط التساوي ، حيث تتساوى على طوله نفس القيم
 اىل اخر أي انه يكون مبثابة خط تقسيم بني السطوح املختلفة القيمة. 

 ( رموز اخلطوط الكمية والنوعية 2شكل رقم )

 
 
 

 



 قسم اجلغرافيا كلية الرتبية للعلوم االنسانية جامعة ذي قار 
 

 4الصفحة                                اعداد مدرس املادة: وسام محود حاشوش الفتالوي

 رموز املساحة  1-3
 

تعين كل انواع التظليالت اليت تغطي امتدادات مساحية سواء اكانت هذه التضليالت تتألف   
من امناط اخلطوط املتوازية او اخلطوط املتعامدة او امناط التظليل النقطي او كل االلوان االساسية اليت  

 جاورة.  ميكن مزجها العطاء لون جديد يعرب عن االنتقال بني مناطق التوزيعات االساسية املت
ومتثل نوعيًا ابمناط التظليل املساحي التصويري كما متثل كميًا ابمناط التظليل املتدرج بطريقيت   

التوزيع النسيب وطريقة املساحات احملددة خبطوط التساوي وبصورة اساسية تتباين الرموز املساحية من  
تخدم لوضع الرموز املساحية النوعية  انحيتني االوىل التباين يف النموذج كاخلطوط او الدوائر وهذا ما يس

م لتمثيل الرموز  والناحية الثانية التباين يف القيمة البصرية أي عتمتها او خفة لوهنا وهذا ما يستخد
   0( 3شكل رقم )املساحية الكمية 

 
 ( رموز املساحة الكمية والنوعية3شكل رقم )
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 5الصفحة                                اعداد مدرس املادة: وسام محود حاشوش الفتالوي

 خرائط التوزيعات النوعية )غري كمية(   -2
وهي اخلرائط اليت هتتم ابظهار موقع الصفة او اخلاصية وابلتايل فان عملية وضع الرموز عليها   

 بدون اظهار تناقض قيمي )عددي( كمي.  
مبعىن آخر اهنا هتتم بتوضيح الظاهرات اجلغرافية وتوزيعها دون النظر اىل كمياهتا او اعدادها   

ية كاحلدود السياسية ومواقع املدن الرئيسة واالهنار  ولكنها البد ان تتضمن على بعض املعلومات االساس 
 . 

وتستخدم هذه اخلرائط رموز غري كمية لذلك جاءت مطابقة ملا وصفت به ، حيث ان هذه   
الرموز تبني االختالف يف النوع فقط بذلك تكون قد مثلت منطقة جغرافية ذات صفة او نوع موحد . 

   -واهم طرق متثيلها هو :
 
 رموز املوضع )غري الكمية(  التمثيل ب 2-1

تعدددددددددد خدددددددددرائط رمدددددددددوز املوضدددددددددع النقطدددددددددي غدددددددددري الكميدددددددددة مدددددددددن اخلدددددددددرائط الشدددددددددائعة سدددددددددواء يف  
 اخلددددددددددددددددرائط االرشددددددددددددددددادية سددددددددددددددددواء كانددددددددددددددددت السددددددددددددددددياحية او  او االطددددددددددددددددالس او الكتددددددددددددددددب املدرسددددددددددددددددية

 الطبوغرافية. 
ي وتتنوع وتستخدم العديد من الرموز لبيان موقع ونوع الظاهرة دون االشارة اىل مدلوهلا الكم 

 هذه الرموز تنوعاً كبرياً منها :  
الرموز اهلندسية الشكل : وهي عبارة عن اشكال هندسية صغرية . وميكن ان ميثل الرمز الواحد   -

عدة ظواهر من خالل رمسه مصمتًا مرة او فقرعًا مرة اخرى ومقسومًا بقطر مظلل نصفه ومن  
شكل  400-300عني . وتوجد حوايل هذه الرموز الدائرة الصغرية واملربع واملستطيل وامل

هندسي اخر مشتق، اذ متتاز هذه الرموز عن غريها أبمكانية استخدام عدد كبري منها على حيز  
 صغري. 

الرموز الصورية : وهي عبارة عن صور صغرية لنوع من الظاهرات اليت ترمز هلا. وقد يكون   -
خلرائط ذات النوع االكثر  استخدام هذه الرموز يشكل مؤثر يف بعض االحيان خاصة يف ا

معينة أي ان هذه الرموز   ختطيطاً، فمثاًل ان االكياس قد تشري اىل توزيع بعض السلع يف منطقة
 جيب ان تعرب عن صورة مدلوهلا لوجود الشبه التام او القريب منها.
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 6الصفحة                                اعداد مدرس املادة: وسام محود حاشوش الفتالوي

رموز احلروف واالرقام : وهي عبارة عن حروف اجبدية )انكليزية او عربية( توضع على بعض   -
ائط التوزيعات لتدل على موقع وجود الظاهرة املراد متثيلها. ولكن مما يؤخذ على هذه الرموز  خر 

اهنا قد تعطي شكل مضطرب )مشوش( نوعاً ما للخريطة وخاصة عندما يتوجب ادخال عدة  
 انواع من الرموز وذلك نتيجة اخللط بني هذه االنواع. 

كاملساحية        وز اخرى  ماذ أتيت كشروع اضافية مع ر   اما رموز االرقام فاهنا تستخدم ولكن بصورة اقل
 للداللة على بعض امليزات والصفات واملعلومات االضافية. 

 
 التمثيل برمز اخلط غري الكمية   2-2

متثل الظواهر ذات االمتداد الطويل الكبري يقتصر امتدادها العرضي ما بني سنتمرتات حمدودة   
اىل بضعة امتار. وهي من اكثر انواع الرموز انتشاراً فقلما جند خارطة ختلو من حدود سياسية او جماٍر  

 مائية. 
باق مقياس رسم  ان هذه الرموز حيزة خاصة ومهمة وهي حتديد املواقع املضبوطة غالبة وانط 

اخلريطة عليها ابلنسبة للمسافات ، بينما بقدر رسم اخلطوط بعرض يتفق مع مقياس الرسم أي ميكن  
استخراج االطوال احلقيقية للطرق مثاًل . ولكن ال ميكن استخراج عرضها احلقيقي ولكن ميكن رسم  

 اخلرائط الطبوغرافية.  الطرق واالهنار او أي ظاهرة ذات امتداد طويل مبقياسها الصحيح اال يف  
وميكن استخدام خريطة اخلطوط غري الكمية لتوضيح ظاهرة واحدة مثل الطرق واالهنار او عودة   

 الظواهر اخلطية.  
 
 التمثيل بطرق املساحة غري الكمية   2-3

مفردة  هتتم اخلرائط املمثلة بطرق املساحة غري الكمية اببراز االنتشار املساحي لظاهرة جغرافية  
او ظاهرات جغرافية مركبة ، وتعد من اهم انواع اخلرائط املوضوعية وذلك راجع اىل تنوع الظاهرات  

وتعتمد الفكرة االساسية العداد هذا   ا وتوضيح نطاقات توزيعها املكايناجلغرافية اليت تتطلب دراسته
ت نوعية خالية من التدرج  النوع من اخلرائط على تغطية املساحات احملددة بظالل او الوات ذات دالال

ة  الكثايف وذلك لكون الوظيفة االساسية هي بيان توزيع النوعيات املساحية وليس االختالف يف الكمي
  :. ومن اهم طرق متثيلها ما أييت



 قسم اجلغرافيا كلية الرتبية للعلوم االنسانية جامعة ذي قار 
 

 7الصفحة                                اعداد مدرس املادة: وسام محود حاشوش الفتالوي

 أ. طريقة التظليل املساحي  
  Chorosتعرف هذه الطريقة ابسم الكركروماتية ، ويرتكب ذا املصطلح من مقطعني االول   

ومعناه تظليل او تلوين وبذلك يكون املعىن   Chromaعناه مكان او مساحة او اقليم ، والثاين وم
 .  ل هو التظليل املساحي او املكاينالكام

وميكن خلرائط التظليل املساحي ان تصمم لبيان التوزيع املساحي لظاهرة واحدة عن طريق   
ان تكون من النوع املركب اذ كان الغرض  تظليلها بظل معني وتكون من النوع البسيط ، كما وميكن 

 منها متييز جمموعة من العناصر املشرتكة عن طريق االستعانة بعدة جماميع من الظالل .  
وهناك بعض الصعوابت اليت تواجه الطريقة الكركوماتية وهي تظليالت التوزيع قد تتداخل بعضها   

، وابملقابل هناك عدة طرق لتالقي هذه  مع البعض االخر خاصة يف مناطق االنتقال بني الظاهرات 
  :الصعوابت ومنها

طريقة االصابع املتداخلة : وهي من اكثر الطرق املستخدمة وخاصة يف توزيع االجناس البشرية   -
 والدايانت واللغات غريها .  

طريقة تداخل تظليالت التوزيعات يف املناطق االنتقالية : حيث ترتك التظليالت تتداخل مع   -
بعض حبيث ال تكون التظليالت حمددة خبطوط واضحة . ويشيع استخدامها يف  بعضها ال

 التوزيعات الزراعية .  
 قة االنتقال مث تظلل بظل مغاير. طريقة حتديد مناطق االنتقال :  حتدد يف هذه الطريقة منط -
طريقة حتديد خطوط النطاقات : حتدد يف هذه الطريقة كل منطقة توزيع رمز خطي خمتلف   -

وترتك هذه احلدود اخلطية املختلفة االشكال تتداخل مع بعضها البعض وتستخدم هذه الطريقة 
يف التوزيعات لتوضيح النطاقات املختلفة ، ويستحسن اال يكون عدد التوزيعات النوعية كثرية  

 .  يف اخلريطة 
 . التظليل التصويري  ب

وهي عبارة عن تغطية مساحات التوزيع النوعية برموز تصويرية صغرية تتكرر على كل املساحة   
وذلك بداًل من استخدام امناط التظليل او االلوان يف الطريقة الكروكروماتية وبذلك جاءت هذه الطريقة  

 . الطريقة الكوركرماتية ط يفملساعدة اخلرائطي يف التغلب على مشكلة التداخل واالختال
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اذ اهنا تسمح بتداخل واختالط عناصر التوزيع ، مثل اختالط الرموز التصويرية املمثلة للدايانت املختلفة  
 يف منطقة معينة فاهلالل يرمز للداينة االسالمية والصليب للداينة املسيحية وغريها .  

برموز الظاهرة الفعلية فضاًل عن صعوبة متثيل ولكن نظراً لصعوبة ترمجة مجيع الظاهرات اجلغرافية   
وتكرار الرمز التصويري بصورة مضبوطة جند ان هذه الطريقة اقتصر استعماهلا على خرائط االطالس  

 العامة .  
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 9الصفحة                                اعداد مدرس املادة: وسام محود حاشوش الفتالوي

 خرائط التوزيعات الكمية   -3
وهي الصنف الثاين من اخلرائط املوضوعية ، ونعين هبا تلك اخلرائط اليت تكون فيها القيم   

املستعملة لتمثيل موضوع معني قد اشتقت من عمليات احصائية للمعلومات الرقمية كالنسب 
والتوسطات والكثافات او قد تكون القيم حقيقة مطلقة ، لذلك ال ميكن ان نطلق على خرائط التوزيع  

اخلرائط املوضوعية بصورة عامة خرائط احصائية ، حيث اهنا متثل حاالت خاصة لتمثيل اخلرائط  او 
 الكمية.  
وتقدم هذه اخلرائط معلومات تقوم مقام االرقام مثل عدد السكان واعداد الثروة احليوانية وغريها   

ة معينة ، وتكون هذه  كثرية . ووظيفة هذه اخلرائط االساسية هو توضيح التباين يف الكميات يف منطق
اخلرائط اكثر تعقيداً من خرائط التوزيعات النوعية لكوهنا حتتاج اىل حتوير يف البياانت واملعلومات وترتيبها 

 مما جيعلها اكثر سهولة عند استخدامها.  
واملتطلبات للمعلومات االساس غري صعبة وذلك لكون الرتكيز االساس ينصب على اظهار   

االختالفات الكمية )الرقمية( ضمن الظاهرة نفسها املراد متثيلها على اخلريطة اكثر مما هو االهتمام  
 مبوقعها الدقيق جداً.  

 
 التمثيل بطرق املوضع الكمية   3-1

 ة الكمية يف خرائط التوزيعات عموماً يتم أبحدى الطريقتني: ان عملية متثيل الرموز املوضعي 
الطريقة االوىل : تقوم على أساس تكرار رمز نقطي منتظم احلجم معلوم القيمة ، وميثل العدد الكلي  
لتكرار هذا الرمز اجملموع الكلي للظاهرة قيد التمثيل ، وتقع طريقة التمثيل برموز النقط ضمن هذه  

 اجملموعة.  
قة الثانية : تعتمد على متثيل بياانت الظاهرة برموز موضعية نسبية وهي رموز يتغري طوهلا او الطري

مساحتها او حجمها تغريًا نسبيًا تبعًا لتغري مقدار الكم الذي ميثله الرمز مثل : طريقة التمثيل برموز  
 .ثلث( واحلجم )املكعب واالسطوانة(اخلط واملساحة )الدائرة واملربع وامل

  
بما ان هذه الرموز تمثل احدى طرق التمثيل الكمي اذ انها تظهر   التمثيل برموز النقاط :  أ.

 تباين الكم في الموضع والتباين في التوزيع الفعلي للظاهرة الممثلة، وهناك طريقتان هما: 
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تعد النقاط من ابسط انواع طرق الموضع الكمية كما وتعد الخرائط  طريقة النقاط الكمية :  .1
المستتتتتتتتتتتتخدمة لها من ابستتتتتتتتتتتط انواع الخرائط، اذ تمثل فيها الكمياا او القيم الم لقة  نقاط 
ذاا حجم منتظم اذ يع ي لكتتل نق تتة منهتتا متتدلوغ كمي وللرط تمثيتتل طريقتتة النقتتاط  

 الكمية على الخري ة نتبع ما يأتي : 
ية فحص للبياناا االحصتتتتتتتتتتتائية المراذ تمثيلها وذلل ال تيا  مدلوغ كمي اجراء عمل (1)

مناستتل لكل نق ة وان نجات توعيع النقاط يتوعع على ا تيا  هذا المدلوغ ، بحي  
ال يكون كبير جدًا مما يترتل عليه عدذ عليل من النقاط او صتتتتتتتتتتتتتلير جدًا منخف  

  القيمة مما يترتل عليه زياذة كبيرة في عدذ النقاط.
اما بالنستتبة لحجم النقاط فب  د ان يكون مبئمًا ومناستتبًا مع مستتاحة الخري ة وعدذ 
النقاط، وهناك عدة طرق لتبفي هذه المشتتتتتتتتتتتتتكلة  اصتتتتتتتتتتتتتة اذا كان  الظاهرة تتعل  

  -بالمساحة الكمية منها:
 ا تيا  حجم النق ة حسل مقياس  سم الخري ة .  .أ
 نيتي التتتذب ا تكره العتتتالم ا تبتتتا  حجم النق تتتة حستتتتتتتتتتتتتتتتل الرستتتتتتتتتتتتتتم البيتتتاني التق .ب

  وس ماكاب.  
ويجل مبحظة التناستتتتتتتت   ين عدذ النقاط وحجمها بحي  ال يظهر التوزيع مشتتتتتتتتتتًا او 

 متبحمًا .  
 توعيع اماكن النقاط على الخا طة وهناك طريقتان:  (2)

توعيع النقاط بشتتتتتتتكل متستتتتتتتاوب ذا ل كل مستتتتتتتاحة الوحدة االذا ية أب ان يكون  .أ
اذ يكون معروضتتتتتتتتتتتتتتًا  ذون ان يتتأ ر بحكم او  أب   Objectiveالتوزيع حيتاذيتًا  
 الخرائ ي .  

 Subjectiveتوزيع النقاط بشكل غير متساوب أب يون التوزيع ذاتيًا او شخصيًا   .ب
أب متتأ ر  رأب الخرائ ي التذب يتأ تذ في اعتبتا ه العوامتل المختلفتة المىذيتة الى 

 على مصتتتتتاذ  كثيرة اظها  التوزيع الجلرافي للظاهرة في هذه الصتتتتتو ة مستتتتتتنداً 
ي او ئانكالخرائط ال بوغرافية والجيولوجية و رائط الترب او  ياناا التحستتتت  ال

الد استتتتتتتتتتتتتتة الميتدانيتة . وتكون النقتاط  هتذه ال ريقتة ممثلتة بقتد  الى مكتان للتبتاين 
 واال تبف الحقيقي للتوزيع . 
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اوغ من استتتتخدذ هذا النوع من  رائط النقاط  (ذلي ستتتتامل)يعد . طريقة النقاط النسببةية : 2

وعد اطل  عليه استتتتتتتم  رائط االلع نق ة الن كل  ري ة تشتتتتتتتمل الع نق ة وكل   1948عاذ  
% من مجموع الظاهرة عيد التوزيع على الخري ة ، ويختلع هذا االستتتتتتتتتتتتتلوب  0.1نق ة تمثل 

ع استتتخدامها والتي تستتتخدذ عن ال ريقة المألوفة لرستتم  رائط التوزيع بالنقاط الكمية التي يشتتي
 عيمًا واعداذ م لقة وتعتمد على النسل المئوية.  

بحيت  جعتل الخري تة تحتوب  1953تعتديتل هتذه ال ريقتة عتاذ  ( وس متاكتاب)وحتاوغ  
% من مجموع 1على مئة نق ة واطل  عليها  رائط نقط النستتتتتتل المئوية الن كل نق ة تمثل 

هتذا النوع من الخرائط ستتتتتتتتتتتتتتهتل التنفيتذ وتتبع الخ واا   القيمتة التي تمثتل توزيعتًا معينتًا . ويعتد
 اآلتية : 

. استتتتتخران النستتتتل المئوية او االلفية لعدذ النقط الموزعة على الخا طة من  بغ تحويل القيم 1
   100×   الجزءاو االعتداذ الى تلتتل النستتتتتتتتتتتتتتتل وذلتل من  بغ ت بي  عتانون النستتتتتتتتتتتتتتتل هو 

اذ كان  النسبة          1000% او مضروبًا  1اذا كان  النسل مئوية وبذلل تكون النق ة 
 % .  0.01 ة الفية تمثل النق

توعيع النقاط حستتتتتتتتتتتتتل مواععها التقريبية باالستتتتتتتتتتتتتتعانة على الخرائط ال بوغرافية او  ياناا  .2
 التحس  النائي او الد اسة الميدانية او غيرها . 

ان الخرائط المرستتومة  هذه ال ريقة من شتتأنها ان تستتهل المقا ناا الرياضتتية كما انها 
كسترية والنستبية ولكنها ناذ ًا من تبين لنا اعداذًا ولو  تزوذنا بمعلوماا متوفرة حوغ التوزيعاا ال

 تقريبية 
وهناك طريقة ا رى الستتتتتتتتتتخداذ النقاط في تمثيل  موز الموضتتتتتتتتتع النق ية وهي طريقة 
النقاط الملونة ، حي  تستتتتتتتتتتتخدذ لتمثيل اكثر من ظاهرة جلرافية على الخري ة نفستتتتتتتتتتها وذلل  

تكون لهذه ال ريقة جدوى كبيرة عندما ال تكون باستتتتتتتتتتخداذ لونين او اكثر في توزيع النقاط ، و 
من قتة توزيع الظتاهرة االولى هي نفستتتتتتتتتتتتتتهتا من قتة توزيع الظتاهرة الثتانيتة واوغ من ا تكر هتذه 

. وتجمع هتتتتذه ال ريقتتتتة  ين ميزتين وهمتتتتا اظهتتتتا    1953ال ريقتتتتة هو العتتتتالم جينكر عتتتتاذ 
 .  هر اليها بشكل كاملندما يظالتفاصيل عندما ينظر اليها عن عرب واظها  االنماط العامة ع

 

 الكل
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 ب. التمثيل برموز الموضع الخطية النسةية 
توجد طريقة واحدة لتمثيل  موز الموضتتتع الخط النستتتبية تعتمد استتتاستتتًا على التلير في  

ال وغ )تلير طوغ الرموز( متمثلة ب ريقة االعمدة النستتتتتتتتتتتتتبية والتي تكون عبا ة عن مجموعة 
مع الكمية التي تمثلها في مواضتع معينة على الخري ة ،  من االعمدة يتناستل طوغ كل منها

وتعد هذه ال ريقة من  ين ال رق النستتتتتتتتتتتتبية ذاا الشتتتتتتتتتتتتكل الخ ي والوحيدة ذاا البعد الواحد  
وبتذلتل فتأن الكم الموضتتتتتتتتتتتتتتعي يمثتل طولهتا ، وهنتاك عتدة انواع من االعمتدة يمكن تمثيلهتا على 

لبستتتتتتتي ة المنفرذة والمزذوجة والمقستتتتتتتمة او الخري ة بحستتتتتتتل اللرط منها ، االعمدة البيانية ا
 المقا نة، وتمتاز بسهولة  سمها ومرونتها وسهولة عراءتها وتتلخص طريقة تمثيلها كاآلتي : 

فحص الكمياا المراذ تمثيلها ومن  م ا تيا  وحدة عياستتتتتتتتتتتتتية مناستتتتتتتتتتتتتبة تبئم الكمياا 
البيانية في حستتتتتتتتتاب اطواغ  المراذ تمثيلها مع طوغ العموذ ويمكن االستتتتتتتتتتعانة  و ق المربعاا 

ياس  ستتتتتتتتتتتتم مقاالعمدة مع مبحظة كون عرط االعمدة واحدًا ومتناستتتتتتتتتتتتبًا مع طوغ العموذ و 
 الخري ة .  
 

 ج. التمثيل برموز الموضع المساحة النسةية 
تعتمد  موز التمثيل المستتتتتتتتتتتتاحة النستتتتتتتتتتتتبية على اذ اغ االشتتتتتتتتتتتتكاغ ذاا االبعاذ الثنائية  

كالدوائر والمربعاا والمثلثاا. اذ تمثل بشتتتتكل تتناستتتتل فيه مستتتتاحة هذه ااشتتتتكاغ مع كمياا 
 الظاهرة المراذ تمثيلها واهم ال رق هي: 

 
 
 
 
 
 
 طريقة الدوائر النسةية  .1

 ي الحاالا التالية:يستخدذ التمثيل بالدوائر النسبية ف
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ولكنه يتمثل في موضتوع محدوذ أو في مستاحة صتليرة  كبير جداً عندما يكون العدذ اإلجمالي 
، أو نق ة محدذة علىى الخري ة مثل تمثيل ستتتكان المدن ، تمثيل انتان المناجم والمصتتتانع ، 

 .  تمثيل انتان البتروغ ، تمثيل اإلنتان الز اعي
اعتبا  كل اعليم بمثابة موضتتتتتتتتتتتوع نق ي لرستتتتتتتتتتتم الدوائر على الرغم من ففي هذه الحالة يمكن 

 . االمتداذ المساحي لهذا اإلعليم
 طريقة انشاء الدوائر النسبية

 2ط ن   مساحة الدائرة =
     3.14أو       22      =ط   عم  ا  

                   7 
             2يمكن القوغ أن مساحة الدائرة =  ن 

 أب أن ن  )نصع ع ر الدائرة ( =     المساحة        
 

 :القاعدة العامة هي أنه 

هذه ااعداذ على أنها  اذا كان لدينا كمياا نريد تمثيلها بالدوائر النستتتتتتبية فيجل أن ننظر الى
التربيعية لهذه ااعداذ فإننا  مربع نصتتتتتتتتع ع ر الدائرة التي ستتتتتتتتتمثلها وذذا استتتتتتتتتخرجنا الجذو 

 على نصع الق ر "ن ".سوف نحصل 
 تصتتتتتتتتتتتلئ لتمثيل ذائرة على الخري ة  عد تكون ااعداذ الناتجة بعد ايجاذ الجذو  كبيرة الولكن 

هناك عدة طرق متبعة ال تيا  القيمة القياستتتتتتتية لتحويل القيم الكبيرة الى أنصتتتتتتتاف   وعلى ذلل 
 :أع ا  للدوائر النسبية ،  وكلها طرق متشا هة تىذى الى نتيجة واحدة وهى 

 أواًل : طريقة استخداذ الجذو  التربيعية مباشرة أو مضاعفاتها
  انيًا : طريقة التناسل الحسا ي " المقص "

  الثًا : طريقة الخط المتساوب ااعساذ
  ابتعتتتتتتتًا : طتريتقتتتتتتتة التختط التقتيتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتي التمتقستتتتتتتتتتتتتتم حستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل التجتتتتتتتذو  التتتربتيتعتيتتتتتتتة لتلتكتمتيتتتتتتتاا التعتتتتتتتدذيتتتتتتتة 

 
 الرتبيعية مباشرة أو مضاعفاهتا أواًل : طريقة استخدام اجلذور  

 . نفحص اإلحصائية ونرتبها تنازلياً أو تصاعدايً .1
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 . نستخرج اجلذور الرتبيعية جلميع األرقام ابإلحصائية .2
 ....إخل 10000،  1000،  100أو قوى هذا العدد  10. نقسم كل اجلذور على 3
اخلريطة فيمكن أن نضرب كل األرقام  . إذا كان العدد الناتج بعد القسمة صغري ال يتناسب وحجم4

 أو غريه .  5أو  4أو  3أو  2يف رقم اثبت وليكن 
 مفتاح الدوائر: 

خيتار رقم أكرب من أكرب رقم يف اإلحصائية ، ورقم أصغر من أصغر رقم يف اإلحصائية ، كما خيتار رقم  
 ائية نفسها .أوسط، وجيرى هلذه األرقام نفس العملية احلسابية اليت أجريت ألرقام اإلحص

 ملحوظة هامة :  
 يفضل أن تكون األرقام املختارة ملفتاح الدوائر ذات هناايت صفرية.

 مثال :  
واملطلوب متثيل هذا   هد1413اجلدول التايل يوضح تعداد سكان مدن اململكة العربية السعودية عام  

 . اجلدول بطريقة كرتوجرافية مناسبة ابالستعانة ابخلريطة املرفقة
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 قسم اجلغرافيا كلية الرتبية للعلوم االنسانية جامعة ذي قار 
 

 16الصفحة                                اعداد مدرس املادة: وسام محود حاشوش الفتالوي

 

 



 قسم اجلغرافيا كلية الرتبية للعلوم االنسانية جامعة ذي قار 
 

 17الصفحة                                اعداد مدرس املادة: وسام محود حاشوش الفتالوي
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 التمثيل بطرق الخطوط الكمية  3-2
 ضتتتتتتتتتتتتتتوعيتتتة  تنتمي هتتتذه ال ريقتتتة بب شتتتتتتتتتتتتتتتتل الى مجموعتتتة طرق تمثيتتتل الخرائط المو  

 ، وتتضمن نوعين من  موز الخط الكمية هي: ) رائط التوزيع الكمية(
ة بالخط االنستتتتتتتتتتتتيا ي بخرائط وتستتتتتتتتتتتتمى الخرائط الممثل: التمثيل برموز الخط االنسببببببببياب  .أ

، حيت  يتلير ستتتتتتتتتتتتتتمتل الخ وط الممثلتة حستتتتتتتتتتتتتتتل تلير عيمتة الكميتاا التي تمثلهتا كتةالحر 
لكميتاا المتنقلتة من مكتان الى الخ وط . أب اللرط االستتتتتتتتتتتتتتاس من التمثيتل هو اظهتا  ا

 . الفعاغ في التمثيل  هذه ال ريقة . وتعد انسيا ية الخ وط واالسهم العنصرآ ر
ائيتة وغيرهتا كمتا يمكن تمثيتل الظتاهراا يمكن تمثيتل الظواهر ال بيعيتة كتالتصتتتتتتتتتتتتتتا ي  المت 

 . تتلخص طريقة تمثيلها على الخا طة كاالتي : لبشرية واالعتصاذية وغيرها ايضاً ا
 .  مبئمة لسمل جميع الخ وط الممثلةا تيا  وحدة عياسية  .1
 . سمل الخ وط الممثلة لجميع القيم نقسم القيم على الوحدة القياسية لنحصل على .2
تحديد الخ وط على الخري ة بالستتتتتتتتتتتمل المناستتتتتتتتتتتل لكل عيمة لتصتتتتتتتتتتتل  ين المناط    .3

 المتحركة نحوها وتحدذ االتجاهاا  رؤوس اسهم موازية لها . 
اذا متا تليراا اتجتاهتاا الخ وط فمن االفضتتتتتتتتتتتتتتل ان تكون منتاط  التلير عبتا ة عن  .4

 .  المنكسرة ان امكن ذلل   سم الخ وطمنحنياا ل يفة وتجنل 
تعرف   وط التستتتاوب بانها تلل الخ وط التي تتستتتاوى  /التمثيل برموز خطوط التسبباو   .ب

على طولهتا القيمتة نفستتتتتتتتتتتتتتهتا لظتاهرة معينتة توجتد  ين مكتان وا ر على الخري تة وبمتا ان 
( ومعناه Isoهو المصتتتتتتتتتتت لئ الشتتتتتتتتتتتامل وهو مركل من كلمتين )  Isorethimsمصتتتتتتتتتتت لئ 
معناه العدذ . فلالبًا ما تضتتتتاف مصتتتت لحاا ا رى للرط وصتتتتع    Aritjimsمتستتتتاوب و 

  Isothermsالتتتتظتتتتتتتاهتتتترة التتتتتتتتتي يتتتتمتتتتثتتتتلتتتتهتتتتتتتا متتتتثتتتتتتتل  تتتت تتتتوط التتتتحتتتترا ة التتتتمتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاويتتتتتتتة 
 وغتتيتترهتتتتتتتا كتتثتتيتترة وحستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل طتتبتتيتتعتتيتتتتتتتة   Isobarsو تت تتوط الضتتتتتتتتتتتتتتتلتتط التتمتتتستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاوب 

 القيم الموزعة. 
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 التمثيل بطرق المساحة الكمية  3-3
، حي  تستتتتتتتتتتخدذ الجلرافية ذاا االمتداذ المستتتتتتتتتاحي ل رق جميع الظاهرااتمثل هذه ا 

 ، وهي تنقل البياناا الكمية لقا ئ الخري ة ب ريقتين . ياً لبيان كمية انتشا  الظاهرة مساح
 
الكو وبل  هو مصتتتتتتت لئ مركل من لفظين . طريقة التوزيع النسبببببة  لالتاليل المتد ج  : 1
نعني مكان او مستتتتتتتتتتتتتاحة  Chorosالمستتتتتتتتتتتتتاحة )حي  ان  االصتتتتتتتتتتتتتل يعنيان الكم في  نيتينانيو 

Plethos وافضتتتتتتتتتتتتتتتتتل متتتتا يمثتتتتل هتتتتذا النمط هو في  رائط الكثتتتتافتتتتة نعني ستتتتتتتتتتتتتتعتتتتة او كميتتتتة 
 Density maps  او  رائط التظليتتتتلShading maps   والجتتتتل تمثيتتتتل هتتتتذه ال ريقتتتتة على

 الخري ة تتبع ما يأتي : 
 الذا ية . نحصل على  ري ة أساس موضئ عليها حدوذ التقسيماا ا .أ
المئوية او المعدالا او غيرها بالنسبة للوحداا المساحية  استخران الكثافاا او النسل .ب

 الموجوذة فيها، وتسقط ذا ل كل وحدة اذا ية . 
  :، فأن عملية تحديد الفواصل تتوعع علىا تيا  فواصل الفئاا .ن

 ا تيا  عدذ الفئاا ▪
 ا تيا  اطواغ الفئاا   ▪

 : والقواعد الحسا ية ال تيا ها وهيال تيا  عدذ الفئاا توجد بع  ال رق االحصائية 
 ع          ) ن = عدذ الفئاا  ، ع = عدذ المفرذاا (   2.  ن = 1
 عاعدة الدليل العاذ .   .2

 ، لو ع = لوغا تم عدذ الفئاا ( ) ن = عدذ الفئاا    × لو ع  5ن =     
  

 
 اما ال تيا  اطوغ الفئاا فتستخرن بأسلوبين : 

ونعني  هتا ان طوغ الفئتة واحتد في الفئتاا كتافتة ولهتذا تتوزع حتدوذ  االطوال المتسببببببببباويبة :أ. 
الفئاا بشتتتتتتتتتكل منظم  ين   وط التستتتتتتتتتاوب على مدى القيم ن ويتوعع طوغ الفئة على مدى 

  :ذلل يكون القانون القيم وعدذ الفئاا وب
 اصلر عيمة –اكبر عيمة  

 عدذ الفئاا 
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وبذلل يضتاف النات  الى اصتلر عيمة صتعوذًا حتى اكبر عيمة اذ تمثل اطواغ الفئاا، 
 .وتتضئ االطواغ المتساوية في  رائط  الكنتو  والخرائط المنا ية

أب يكون الفاصتتتتل غير منتظم  ين   وط التستتتتاوب وهذا ما يتضتتتتئ  االطوال المختلفة :  .ا
تفتاوا الكبير  ين القيم المنخفضتتتتتتتتتتتتتتة والقيم في  رائط التوزيعتاا البشتتتتتتتتتتتتتتريتة وذلتل نتيجتة ال

، وهناك عدة استتاليل الستتتخراجها من اهمها استتلوب المتوالية الهندستتية من  بغ  المرتفعة
 القانون اآلتي : 

واضتتتتتتتتتتتتتتافتة النتيجتة الى لوغتا تم كتل عيمتة من القيم ومن  م ايجتاذ االعتداذ المقتا لتة وتمثتل هتذه 
 االعداذ حدوذ الفئاا . 

استتتلوب المنحنى التكرا ب المجتمع، حي  ترتل القيم اما تنازليًا واما تصتتتاعديًا فتستتتتخرن عيمة 
، وان موعع الوستتتتتيط يكون عند منتصتتتتتع القيم اما الربيع االعلىوستتتتتيط والربيعين االذنى او ال

االذنى فيقع عنتتد الربع االوغ من القيم او الربيع االعلى فيكون عنتتد الربع الثتتالتت  من القيم . 
وبعد ذلل نقوذ باستتخران القيمة الفعلية للفئة الوستي ة من  بغ الجدوغ المرتل اما تصتاعدياً 

  رق السابقة نكون عد حدذنا الفواصل. او نتازليًا في عيمه، وبال
 

 

  8-6ظليتتتتل المتتتتتد ن التتتتذب ال يتجتتتتاوز ت. ا تيتتتتا  نمط تظليتتتتل منتتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتتل للتوزيع وهو ال3
تتتد جتتاا، فتتاذا زاذ عن ذلتتل ينت  عنتته ا بتتاك وتشتتتتتتتتتتتتتتوي  لعين القتتا ئ مع اال تتذ  نظر 

ناط  القليلة  االعتبا  مستألة التظليل الداكن للمناط  ذاا الكثافاا العالية ، وبالعك  للم
كمتتا ال يمكن ترك المنتتاط  ذاا الكثتتافتة القليلتتة فتا غتة  تدون تظليتتل النته يع ي ان بتتاعتًا 

 .بعدذ وجوذ أب عيمة على االطبق في المن قة
 

 وغا تم اصلر عيمة ل –لوغا تم اكبر عيمة 
 عدذ الفئتتتتتاا 
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