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 الملخص:
تهدف الدراسة إلى تحديد أساليب التمثيل الكارتوغرافي المستخدمة إلنتاج الخرائط المناخية لمنطقة      

الزاوية اعتمادا على ما توفره الخرائط المناخية القديمة المتاحة في األطالس ومركز األرصاد الجوي والمواقع 
لعناصر المناخ باستخدام نظم  العالمية المتخصصة في الدراسات المناخية من معلومات وبيانات

بداية من عملية اإلرجاع أو geographic information systems( GISالمعلومات الجغرافية )
لحدود  Digitizingلخريطة األساس، وعملية الترقيم أو الرسم   Georeferencingالتصحيح الجغرافي 

الستخدامه في  Symbologyيات الترميز وعمل ،منطقة الدراسة، وبناء قاعدة بيانات للبيانات المناخية
طرق  باستخدامإنتاج خرائط مناخية رقمية، وخلصت الدراسة إلى إنتاج مجموعة من الخرائط الرقمية 

لبعض العناصر المناخية نظم المعلومات الجغرافية في  Interpolationmethod االشتقاق المكاني
 وع الرموز المستخدمة والهدف منها. تبعا لن Layout Viewلمنطقة الزاوية بعد إخراجها 

 .Digitizing، الرموز الكمية، الخرائط الرقمية، GISخرائط المناخ، الكلمات الدالة:
Climatic Maps of Azzawiyah Area Application 

Study Using the (GIS) 
ABSTRACT: The study aims to identify the methods of cartographic 

representation used to produce climate maps of the Azzawiyah Area based on the 

information and data provided by the ancient climate maps available in atlases, 

the Meteorological Center and the global sites specialized in climate studies. 

Climate using geographic information systems (GIS) Starting with the 

Georeferencing of the baseline map, drawing digitizing the boundaries of the 

study area, building a database of climate data and Symbology coding processes 

for use in the production of digital climate maps. The study concluded that a set 

of digital maps was produced using GIS for some of the climatic elements of the 

corner area after they were removed by Layout View, depending on the type of 

symbols used and their purpose. 
Keywords: Climate Maps, GIS, Quantitative symbols, Digital Maps, Digitizing 
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 الخرائط المناخية لمنطقة الزاوية
 دراسة تطبيقية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

 :ة. المقدم1
 على سطح األرض،ها وتغير الخريطة أداة جغرافية، ووسيلة مهمة لتوضيح الظواهر الجغرافية وتوزيعها تعد 

جراء المقارنات بين األقاليم، سطح األرض إلى سطح ورقة  الظواهر الجغرافية منفالخريطة هي نقل  وا 
الجوية والمرئيات أو استخالص المعالم من الصور  الجغرافيةوالبيانات ترجمة اإلحصاءات أو مستوي، 
 .محددومسقط إلى خرائط باستخدام رموز نوعية أو كمية وفق مقياس رسم  وتحويلها ةالفضائي

خراجها تطور كبير من قبل الدول والمؤسسات واألفراد، ومرت  هادوا عدارسم الخريطة  ت عمليةشهد وا 
خرائط ال. فجغرافيةالت البمراحل تاريخية طويلة بحيث تنوعت وصنفت وتعدد استخدامها في مختلف المجا

، بسبب ما Digital Mapاليوم تعتمد على نظم المعلومات الجغرافية في إنتاجها بصورة رقمية  الطبيعية
، من حيث بناء ةللبيانات المناخيلتعامل مع الكم الهائل والتنوع الكبير في ا( من سرعة ودقة GISيقدمه )

نتاج الخرائط   .والرسوم البيانية والتحليل المكاني لهاقواعد البيانات المناخية، وا 
التمثيل الكارتوغرافي نوع من أنواع الخرائط الطبيعية التي تهتم ب هي Climatic Mapsط المناخيةائالخر 

لفترة  على الخريطة برموز محددة الشهرية والفصلية والسنوية لعناصر المناخو  اليومية المتوسطاتو للبيانات 
يح ضوهذه الخرائط تهتم بتو . [1]ر أو فصل أو سنة أو مجموعة من السنواتقد تكون شه، عينةزمنية م

حيز جغرافي محددة المساحة سواء كانت العالم كله أو الخصائص أو الظروف المناخية السائدة في منطقة 
باستخدام  ةخريطة واحدالجمع بين عنصرين مناخيين في  نايمكنو كما ،صغير من الدولة )وحدة إدارية(

وهذا يعني أن .[0،3]الرسوم البيانية أو عن طريق خرائط التوزيعات الكمية بمختلفة، أما التوزيعات الرموز 
-0222من  لعدة سنوات تمتدفي منطقة الزاوية لفترة زمانية  أو الطقس خرائط المناخ تبين حالة الجو

ية األمطار أو مثل درجة الحرارة أو كم تمثل كل خريطة عنصر مناخي واحد برموز خاصة،حيث  0212
ومن أهم الخرائط المناخية وأكثرها انتشارا .أو الرطوبة النسبية أو الضغط الجوي  ساعات السطوع الشمسي،

 واستخداما في الدراسات المناخية خاصة والطبيعية عامة ما يلي:
 خطوط التساوي:استخدام ب المناخيةـ خرائط التوزيعات 1

من أهم الطرق الكارتوغرافية التي يستخدمها الباحث في تعد ، Isopleth maps تسمى بخرائط االيزوبلت
وهي خطوط وهمية تصل بين المحطات  ،الحديثة في األطالس والدراسات الجغرافية إعداد الخرائط المناخية

خرائط خطوط التساوي التي تتساوى فيها نفس القيمة للعنصر المناخي المراد تمثيله، كأو المواقع المناخية 
، ويمكن وغيرها،الضغط الجوي  وأ النسبية األمطار أو الرطوبةكميات ة الحرارة أو مة لتمثيل درجالمستخد
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 وفر نظم المعلومات الجغرافية سهولة رسمحيث .[1،4،5،1]بكفاءة عالية استخدامها لتمثيل بيانات المناخ
 بدقة عالية.   هاوتمثلي المناخية خرائط االيزوبلت

 :التظليل المساحياستخدام المناخية بـ خرائط التوزيعات 2
 تمثيل وفيهاDensity mapsأو خرائط الكثافة  Choroplethmapsبخرائط التظليل النسبي  تعرف

بحيث ، يوضح قيمة الظاهرة المناخية المراد تمثيلها بتدرج ظلي أو لونيالمناخية أو المعدالت  البيانات
ذات القيم أو  المحطاتذات القيم المختلفة، ويتكرر في  المحطات المناخيةيتباين اللون أو الظل بين 

رة بين خطوط التساوي بظالل أو المعدالت المتشابهة، كما يمكن تظليل أو تلوين المساحات المحصو 
استخدام درجات اللون األحمر لتوضيح التوزيع الجغرافي لدرجة الحرارة، أو تدرج اللون ك، ألوان متدرجةب

 .[4،5]شهرية أو فصلية أو سنويةهذه البيانات سواء كانت  األمطاراألزرق لتوزيع كميات 
 :الرسوم البيانيةاستخدام بخرائط المناخية ـال3

 كاألعمدة والمنحنياتأو بياناتها  هالتمثيل عناصر الرسوم البيانية  منالعديد  يةالخرائط المناختستخدم 
 ختلفةستخداماتها المإلى وردة الرياح وا باإلضافة، في رسم بياني واحد أو الجمع بينها بأنواعهاالبيانية 

، المناخية للعناصر بيانيالالتمثيل  من أبسط أنواع  األعمدة البيانية ، وتعتبرلتوضيح سرعة واتجاه الرياح
هي تستخدم لتمثيل المتوسطات الشهرية أو الفصلية أو السنوية لدرجة الحرارة أو كميات األمطار أو ف

 .وغيرها ،الرطوبة النسبية

 الخرائط المناخية ونظم المعلومات الجغرافية:
في المواقع العالمية من حيث الكم والنوع قاعدة أيضا المتاحة و المتوفرة محليا  شكلت البيانات المناخية

باستخدام بعدة طرق و لها علي هيئة خرائط مناخية رقمية يبيانات لنظم المعلومات الجغرافية، مكنته من تمث
وصفية للخرائط أو البيانات العد وا حسب نوع الخريطة الرقمية المنتجة، باإلضافة لبناء ق ةمختلفرموز 
ة ضمن برامج التنمي للعديد من المشاكل المختلفة والمساعدة في وضع الحلول ،وتحليلها المناخية للمواقع

 نظم المعلومات الجغرافية في Spatial Analysisأدوات التحليل المكاني تكما وفر  .المستدامة للبيئة
(GIS)طرق من خالل تمثيل بيانات المحطات المناخية باالعتماد على  إمكانية إنتاج الخرائط المناخية 

والتي تقوم على تقدير أو اشتقاق قيم لنقاط ، Interpolationmethod االشتقاق أو االستكمال المكاني
التي تم رصدها المعلومة القيم و النقاط الرئيسة اعتمادا على مجموعة المحطات أثانوية أخرى مناخية 

بين هذه النقاط آليا ويتم بعد ذلك الربط وفق طرق إحصائية وحسابية، ميدانيا ضمن حدود منطقة الدراسة
بخطوط التساوي حسب العنصر المناخي المستخدم أو استخدام مجموعة من الظالل أو األلوان المتدرجة 

، وكلما زادت عدد المحطات المناخية في حة المحصورة بين خطوط التساوي التي تعبر عن الكثافة للمسا
 .[7]منطقة الدراسة كلما كانت الخريطة دقيقة، والعكس
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 ،في نظم المعلومات الجغرافيةInterpolationmethod هناك العديد من طرق االستكمال المكاني     
على  اإعدادهمتنوعة تعتمد في مناخية خرائط  تقوم على المعادالت الرياضية واإلحصائية في إنتاج التي

، )درجة الحرارة أو كميات األمطار المناخ المختلفةعناصر تمثل هنا التي  Z. Value Fieldقيمة 
 الخصائصاالرتفاع أو تمثل ...( أو الرطوبة النسبية، سواء كانت معدالت شهرية أو فصلية أو سنوية

وأهم  وعلى الباحث االختيار بينها بما يتماشى مع بيانات دراسته، ،وغيرها، المياه الجوفية لآلبار ةكيميائيال
 طرق االستكمال أو االشتقاق المكاني ما يلي:

 :Inverse Distance Weighted (IDW) طريقة مقلوب المسافة الموزونة ــ1
النقاط مع قصر قة على المسافة بين المحطات المناخية)نقاط التحكم(حيث يزداد تأثير يتعتمد هذه الطر 

، ويتم رسم خطوط التساوي للبيانات المناخية المسافة بينهما ويقل التأثير باالبتعاد عنها مع زيادة المسافة
باستخدام  وفق معدل األوزان للنقاط والمسافة بينهما، بنقاط التحكم الرئيسةلجديدة دون المرور بين النقاط ا

،  Shepardعلى يد شيبرد 8691التي ظهرت سنة IDWconstant  طريقة المسافات الوزنية المعكوسة

 .[2،8]وهي من الطرق سهلة التطبيق وتستخدم في األرصاد الجوي

 
Source: GIS: Tool HelpSource:webapps.fundp.ac.be/geotp/SIG/InterpolMethods 

 :Spline طريقة الشرائح ــ2
، وأقل كفاءة في تمثيل البيانات الشهرية والسنويةتعد من الطرق المهمة في الدراسات المناخية الستكمال 

، وتعتمد في االستكمال المكاني للنقاط المفقودة على معادالت رياضية، وهى البيانات الساعية أو اليومية
 .[12]تمر بكل النقاط وتقلل من انحناءات السطح بشكل عام

 
Source:webapps.fundp.ac.be/geotp/SIG/InterpolMethods 
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 :Kriging طريقة كريجنج ــ3
من الطرق اإلحصائية التي تضع في حسابها االرتباط المكاني بين المحطات المناخية)نقاط التحكم( 

في الحيز الجغرافي، أما النقاط  ، فيكون هناك ارتباط مكاني بين النقاط المتقاربةلوصف التباين في السطح
 جوخاصة طريقة كريجن تعقيدها فهي األكثر استعماال، وبالرغم من مستقلة اإحصائياتهالمتباعدة فتكون 

 .[7،12،10]والتي تستخدم عندما تكون البيانات متباعدة ومتناثرة االعتيادية

 
Source: GIS: Tool Help 

 :استكمال شريحة الصفيحة الرقيقة الملساء طريقةــ 4
 Thin Plate Smoothing Splineتعد طريقة استكمال شريحة الصفيحة الرقيقة الملساء

Interpolationتجمع بين طرقتي استكمال كريجنج يمن الطرق ذات االستخدامات المناخية فه 
Kriging الشرائح  واستكمالSpline وتتعامل مع التغيرات التضاريسية بالمنطقة )االرتفاع( ومواقع ،

 .[10]وفق معدالت إحصائية (اإلحداثيات) المحطات المناخية
 :Thiessen polygonمضلعات ثيسنطريقة ــ 5

وهي من الطرق المهمة في إنتاج الخرائط المناخية خاصة في المناطق التي تمتاز بقلة عدد المحطات 
أو  نصيف المسافة بين كل نقطتينتمن خالل  أو المحطات وتقوم على رسم مضلع بين النقاط ،المناخية
ث ي، وبحالقيمة قيمة اقرب نقطة أو محطة مجاورة، وهنا تعطي كل محطة أو نقطة غير معلومة محطتين

بداية برسم شبكة من  بغض النظر عن مكانها، يحتوي كل مضلع على محطة أو نقطة معلومة واحدة
، بشكل المثلثات تصل بين المحطات المناخية، ثم عمل خطوط عمودية من منتصف أضالع المثلثات

، وكلما ويأخذ كل مضلع قيمة النقطة التي بداخله تصنع معها مضلعات يحوي كل مضلع نقطة واحدة فقط
كانت النقاط متقاربة كانت األشكال الناتجة أقرب إلى شكل المربع أو في حالة تباعدها نحصل على 

 . [7،10]أشكال متباينة 

 
Source: GIS: Tool Help 
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 تكمن أهمية البحث في اآلتي:ــ أهمية الدراسة:
خراجها على ها وعتمثيل بناء قواعد للبيانات المناخية الجغرافية فيبراز أهمية نظم المعلومات إـ 1 رضها وا 

 .Digital Mapsخرائط رقمية شكل
 ـ قلة الدراسات الخرائطية في ليبيا، والتي تهتم بإنتاج الخرائط بصورة عامة والخرائط المناخية خاصة.0
نتاجها بشكل رقمي حديثج علمي لتحديث الخرائط المناخية القديمهـ توفر هذه الدراسة من3 كيفية ، و ة وا 

يجدون صعوبة في إنتاج  نالذي والباحثين يفيد الكثير من الجغرافيين لالمناخية بشكالتعامل مع البيانات 
 لمناخ عن مناطق دراستهم.لعناصر اخرائط حديثة 

 تحاول الدراسة اإلجابة على التساؤالت التالية:مشكلة البحث:ــ 
باستخدام نظم  منطقة الزاويةفي  بيانات العناصر المناخيةخرائط رقمية توضح  جإلنتاإمكانية توجد ـ هل 1

 ؟(Interpolationmethod)المعلومات الجغرافية
أو البيانات لإلحصاءات  Geographical Data Baseجغرافية  ـ هل يمكن إنشاء قاعدة بيانات0

 نظم المعلومات الجغرافية؟ باستخدامالكمية بالرموز  Symbologyهاوترميز ، في منطقة الدراسة المناخية
 :تهدف الدراسة إلىالدراسة: فاهدأــ 
خراجها.ــ1  إبراز إمكانية نظم المعلومات الجغرافية في إعداد الخرائط المناخية وا 
 للعناصر المناخية في منطقة الدراسة. جغرافية ــ بناء قواعد بيانات0
في إنتاج  Geographic Information System( GISالجغرافية)توظيف تقنية نظم المعلومات ـــ 3

 منطقة الزاوية.في  للعناصر المناخية Digital Mapخرائط رقمية 
 
 .GISبشكل رقمي باستخدام  والكتب والبحوث والمتاحة في األطالس ـ تحديث الخرائط المناخية القديمة4
 فرضية البحث:ــ 
استخدام نظم ب منطقة الزاويةفي  بيانات العناصر المناخيةخرائط رقمية توضح  إلنتاج مكانيةإتوجد ـ 1

 .(Interpolationmethod) المعلومات الجغرافية
 هاوترميز ، في منطقة الدراسة أو البيانات المناخيةـ يمكن إنشاء قاعدة بيانات لإلحصاءات 0

Symbology  نظم المعلومات الجغرافية باستخدامبالرموز الكمية. 
 :ختيار الموضوعاــ أسباب 

البحوث  ضعف اإلنتاج الرقمي للخرائط المناخية فييتمثل في السبب الرئيس الختيار الموضوع ـ 1
اخية الموجودة على الخرائط المنأغلب البحوث العلمية  تعتمد ، حيثليبيا خالل السنوات األخيرةبالجغرافية 

ا كما موجودة في مصدرها باستخدام نظم إعادة رسمه من خالل،والرسائل العلمية في األطالس والكتب
 لرسمها بشكل حديث ومبتكر. GISدون االستفادة من إمكانيات،المعلومات الجغرافية
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للعناصر المناخية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية بشكل  يخرائطالتي تهم بالتمثيل الـ قلة البحوث 0
 ظم المعلومات الجغرافية.حديث يتماشي مع التطور العلمي في برمجية ن

 صعوبات البحث:ــ 
، في ليبيا حصول على البيانات المناخية المتعلقة بعناصر المناخ من مركز األرصاد الجوي الصعوبة ـ 1

 .منطقة الزاويةل Dillyيومية  ولذلك اعتمدت الدراسة على ما توفر وكالة ناسا من بيانات مناخية
 :منطقة الدراسةــ 

تمتد من منطقة ، من سهل الجفارةاألطراف الشمالية  ،وبالتحديد فيفي شمال غرب ليبيا الزاويةمنطقة تقع 
، وتمتد نحو الجنوب بمسافة تصل إلى غربا تقريباكم 02مسافة باتة ر صبمنطقة إلى حدود  اشرق جودائم
 °21´.50و  °21´.10شمااًل، وبين خطي طول  °´.5032و  °23´.15بين دائرتي عرض  ،كم02
 الجبل الغربيطق امنمن الغرب، و  صبراتةة منطق، و الشمال(، ويحدها البحر المتوسط من 1)الشكل شرقا

 . [13](طرابلس والعزيزية) من الشرق  الجفارة طقامنو  )غريان ويفرن(،من الجنوب

 
 [13]اعتمادا على  GISالمصدر: الباحثان باستخدام  

 والمحطات المناخية  : موقع منطقة الدراسة1الشكل

 منهجية البحث:ــ 
 بالعديد من المراحل، وهى:  منطقة الزاويةفي  للعناصر المناخيةمرت عملية إنتاج الخرائط الرقمية 

 ـ البيانات المستخدمة:1
سنة  بيانات مكتب التخطيط العمراني، الزاوية، اعتماد على لمنطقة الزاوية Base Mapــ خريطة األساس 

0223 . 
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المناخية للعديد من المحطات المناخية الرئيسية والفرعية الموجودة ضمن حدود منطقة الدراسة ــ البيانات 
 NASAالفضائية والصادرة من وكالة ناسا 0212-0222(للفترة من 1والمناطق المجاورة )الجدول

 .قعاوالمتاحة في المو 
-access-https://power.larc.nasa.gov/data

viewer/?fbclid=IwAR2SJVtaMhB42b49ItLDrsiFBFklfsxBFQBQHtvlblHZ0qZzUZS 
ZAHEu5dUUHEu5d 

والرطوبة  ،وكميات األمطار والجافة، ـالمعدالت السنوية والفصلية لدرجة الحرارة الصغرى والعظمىـ
 وغيرها. النسبية،

 : المحطات المناخية المستخدمة في الدراسة1الجدول
 

 المحطة
  الموقع الفلكي

 االرتفاع
 م

 
 المحطة

  الموقع الفلكي
 االرتفاع

 م
دائرة  الطولخط  دائرة العرض خط الطول

 العرض
 53 16.6..1 1.22..8 صياد 53 1.28..1 1.91..8 الزاوية 

 35 .188..1 81.8861 السواني 543 1819..1 122...8 بئر الغنم

 551 .18...1 81.0.88 العزيزية 55 1.99..1 9.61..8 صرمان

 145 89.6..1 .81.088 غريان 53 1611..1 21.0..8 صبراتة

 395 0918..1 96....8 يفرن 51 1.10..1 1192..8 العجيالت

 155 ..00..1 8.16..8 الزنتان 01 ..21..1 .88.111 الوطية

 المصدر: الباحثان اعتماد على بيانات وكالة الفضاء األمريكية ناسا

 ـ المنهج العلمي:2
على أساس وتمثيلها  ية،عناصر المناخلإنتاج الخرائط الرقمية لالمنهج الكارتوغرافي في  اعتمد البحث على

، والمنهج اإلحصائي الستخراج المعدالت الشهرية المناخية الرموز الكمية المستخدمة في خرائط التوزيعات
 .، باإلضافة للمنهج الوصفيالمستخدمة في الدراسة لعناصر المناخوالفصلية والسنوية 

 ـ التقنيات المستخدمة: 3
 ةالمناخية لمنطقخرائط الإلنتاج Arc Map 10.3نظم المعلومات الجغرافية  ةتقني الدراسة ستخدمتا

جراء المقارنات للمعدالت المناخية  ، حيث تعد الخريطة من أفضل وسائل العرض الكارتوغرافيةالزاوية وا 
وعمل  ،Scannerجهاز بواسطة لمنطقة الدراسةتم إدخال خريطة األساس  فقد .البصرية بين األقاليم

حدود لل Digitizingترقيم القيام بعملية ، و UTM zone 32النظام العالمي  بالجغرافي حسع اإلرجا
المستخدمة  للبيانات المناخيةوبناء قاعدة  وتحديد مواقع المحطات المناخية، ،لمنطقة الدراسة اإلدارية

 .(0وفق خطوات محددة )الشكل Spatial interpolationللدراسة، وعمل الخرائط المناخية من خالل 
 

https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/?fbclid=IwAR2SJVtaMhB42b49ItLDrsiFBFklfsxBFQBQHtvlblHZ0qZzUZS%20ZAHEu5dU
https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/?fbclid=IwAR2SJVtaMhB42b49ItLDrsiFBFklfsxBFQBQHtvlblHZ0qZzUZS%20ZAHEu5dU
https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/?fbclid=IwAR2SJVtaMhB42b49ItLDrsiFBFklfsxBFQBQHtvlblHZ0qZzUZS%20ZAHEu5dU
https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/?fbclid=IwAR2SJVtaMhB42b49ItLDrsiFBFklfsxBFQBQHtvlblHZ0qZzUZS%20ZAHEu5dU
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 : خطوات العمل2الشكل

 المناخية  جمع البيانات والمعلومات

 الخرائط المناخية الرقمية

 الخرائط المناخية

ـ خرائط المناخ الموجودة في األطالس والكتب لليبيا أو جزء منها 1
 ) إقليم أو بلدية أو محلة(

ـ خرائط المناخ الموجودة في الرسائل واألبحاث والدراسات العلمية 2
 أو لليبيا أو جزء منها عن منطقة الدراسةالمحلية والعالمية 

ـ البيانات المناخية الصادرة عن المركز الوطني لألرصاد الجوية 1
 أو المحطات المناخية )البيانات المحلية(

 لمواقع الدولية المناخيةـ البيانات المناخية المتاحة في ا2
(NOAA, NASA وغيرها بشكل يومي أو شهري أو سنوي ) 

ملف نقطة  إلى Excel sheetتحويل ملف أكسل 
والبيانات المناخية باستخدام  لمواقع المحطات المناخية

(GIS)Shape file point 

 

 Georeferencingـ اإلرجاع الجغرافي
 Digitizingـ الترقيم

 المناخيةبيانات ال

لمواقع Shape file pointإنشاء ملف نقطة 
دخال  مختلفة داخل وخارج منطقة الدراسة وا 

 (GIS) في المناخية من الخريطةالبيانات 

 Shape file polygonالدراسةتحديد منطقة 

 )خريطة األساس(

 

لمواقع  Excel sheetعمل ملف أكسل  
( والبيانات المناخية X.Yالمحطات المناخية )

 األخرى 
Shape file point 

 

 Shape file polygonتحديد منطقة الدراسة

 (GIS))خريطة األساس( 

 

 (GIS)في Spatial Analysis التحليل المكاني  

 

 Spatial Interpolation 

Inverse Distance Weighted (IDW)          

Spline 

Kriging 

ThinPlate Smoothing Spline Interpolation 

Thiessen polygon                                      

 Layoutاإلخراج النهائي 

 Climatic Maps الخرائط المناخية 
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 الدراسات السابقة:ــ 
والرسائل  تزخر المكتبة الجغرافية بالعديد من الدراسات الكارتوغرافية المتمثلة في الكتب والبحوث     
، وتوضح األسس النظرية في البشرية التي تعتمد على الطرق التقليدية في إعداد خرائط التوزيعات العلمية

مت بالتمثيل الكارتوغرافي للظواهر إنتاجها، كما ظهرت في اآلونة األخيرة العديد من الدراسات التي اهت
 ، منها:وخاصة عناصر المناخ الطبيعية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

( عن التمثيل الخرائطي لبيانات مناخية منتخبة) عنصري الحرارة 0218واللهيبي، ،ـ دراسة )سلطان1
بهدف إبراز دور نظم  والتساقط المطري( في محافظة نينوى باستخدام نظم المعلومات الجغرافية،

المعلومات الجغرافية في التمثيل الخرائطي اعتمادا على البيانات المناخية، وخلصت الدراسة إلى إنتاج عدد 
 .[14]من الخرائط الرقمية لعنصري الحرارة واألمطار بمحافظة نينوى 

صة بدرجة الحرارة ( بعنوان االستكمال المكاني للبيانات المناخية الخا0212، وصابر،ـ دراسة )عادل0
حيث هدفت الدراسة إلى  لمحافظة نينوى باستخدام أنموذج االرتفاع الرقمي ونظم المعلومات الجغرافية،
باستخدام  0212-1822التمثيل الخرائطي للبيانات درجة الحرارة وتحليل تغيرها زمانيا ومكانيا للفترة من 

، GISوبرنامج  CLIMAPاستخدام برنامج أنموذج االرتفاع الرقمي وطريقة االستكمال المكاني ب
 .[2ة ]وخلصت الدراسة إلى وجود تباينات مكانية وزمانية لدرجة الحرارة الشهرية والفصلية والسنوي

( بعنوان التمثيل الخرائطي لعناصر المناخ في قضاء المسيب باستخدام 0215وخليل، ،ـ دراسة )الجوذري 3
ائط رقمية لكل عنصر مناخي وبناء قاعدة بيانات مناخية، نظم المعلومات الجغرافية بهدف إنتاج خر 

 .[15]التساوي وتوصلت إلى إنتاج خرائط لعناصر المناخ باستخدام خطوط 
( التي تهتم بالتمثيل المكاني والزماني لتذبذب األمطار في المنطقة 0214والدجيلي، ،ـ دراسة ) الشاعر4

محطة مناخية داخل العراق  01غرافية اعتمادا على بيانات الديمية في العراق باستخدام نظم المعلومات الج
، وخلصت الدراسة إلى تحديد المنطقة الديمية التي تتماشى مع خط 0211-1821وخارجها للفترة من 

نتاج عدد من خرائط الرقمية لتذبذب األمطار باستخدام نظم المعلومات الجغرافية052المطر   .[11]مم، وا 
 

 باستخدام البيانات المناخيةالخرائط المناخية 
المناخية الصادرة عن المحطات المناخية أو واإلحصاءات ها على البيانات ئتعتمد هذه الخرائط في إنشا

 مراكز األرصاد الجوي أو المتاحة في المواقع العالمية. من أهمها: 
 :خرائط درجة الحرارةــ 

في منطقة ما  )الصغرى والعظمى والجافة( ة الحرارةدرجالتوزيع الجغرافي لوهي الخرائط التي تهتم بتوضيح 
باالعتماد  مساحي، ويستخدم لرسمها خطوط التساوي أو التظليل الخالل فترة زمنية محددأو جزء منها 

 إلى: مقسن، تعلى البيانات الشهرية لدرجة الحرارة في نقاط محددة تمثل المحطات المناخية
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 الحرارةأوال: خرائط المعدالت السنوية لدرجة 
لدرجة الحرارة )الصغرى أو  ةالخرائط التوزيع الجغرافي للمعدالت أو المتوسطات السنوي توضيح هذه

العظمى أو الجافة( في منطقة ما أو جزء منها خالل فترة زمنية محدد، ويستخدم لرسمها خطوط التساوي 
 ي:أو التظليل المساحي، ويمكن توضيحها في منطقة الزاوية على النحو التال

 :عظمىأـ خرائط المعدالت السنوية لدرجة الحرارة ال
وهي الخرائط التي تبين المعدالت السنوية لدرجة الحرارة العظمي في منطقة الزاوية، وتم تمثيلها      

حيث تتناقص المعدالت السنوية لدرجة ،(3)الشكلباستخدام خطوط الحرارة المتساوية، والتظليل المساحي
تزداد في في حين ْم في منطقة بئر الغنم، 01تجاه نحو الجنوب الشرقي لتصل نحو الحرارة العظمى باال

 ْم كما في منطقتي الزاوية المدينة وصرمان. 01 – 05المناطق الشمالية والغربية حيت تتراوح بين 

 
 GISالمصدر: الباحثان باستخدام 
 الزاوية: المعدالت السنوية لدرجة الحرارة العظمى في منطقة 3الشكل

 :صغرى ب ـ خرائط المعدالت السنوية لدرجة الحرارة ال
الصغرى في  لدرجة الحرارة يهتم هذا النوع من الخرائط المناخية بالتوزيع الجغرافي للمعدالت السنوية     

إلنتاج خريطة التظليل المساحي (IDW)مقلوب المسافة الموزونة منطقة الزاوية باعتماد على طريقة 
 3D Analyst(اعتمادا على  أدوات 4باإلضافة إلى خريطة خطوط الحرارة الصغرى المتساوية )الشكل

Tools،  في بئر الغنمْم في 14ويالحظ أن المعدل السنوي لدرجة الحرارة يتناقص باالتجاه جنوبا ليسجل ،
والزاوية  منطقة الدراسة وبالتحديد في مناطق جودائم في المنطقة الشمالية من 17.5-17حين يتراوح بين 

في المناطق الوسطى وبالتحديد في  11.5-15، وتصل بين المدينة، والحرشة، والصابرية، وبئر ترفاس
، ويظهر تأثير عامل االرتفاع على التوزيع مناطق هويسة وقرية ناصر وبئر التائب وبئر الطويلة وغيرها

 .في منطقة الدراسة بشكل رئيسالجغرافي لدرجة الحرارة 



 0202مارس  5- 3ليبيا،  –، طرابلس 4المؤتمر الدولي الرابع للتقنيات الجيومكانية ، ليبيا جيوتك 

10 
 

 
 GISالمصدر: الباحثان باستخدام 
 : المعدالت السنوية لدرجة الحرارة الصغرى في منطقة الزاوية4الشكل

 :ج ـ خرائط المعدالت السنوية لدرجة الحرارة الجافة
منطقة الزاوية من الخرائط المهمة في الدراسة الجغرافية ألنها توضح المعدل العام لدرجة الحرارة في  تعد

لدرجة  لتظليل المساحيل، حيث تم إنتاج خريطة 0من خالل ناتج قسمة درجة الحرارة الصغرى والعظمى/
 Spatialباستخدام االستكمال المكاني  (5المتساوية )الشكل خطوط الحرارة وأخرى لالحرارة الجافة،

Interpolationأن المعدل السنوي لدرجة الحرارة الجافة يتماشى مع المناطق  خرائط، ويظهر من ال
باالتجاه من الجنوب الشرقي إلى  عام وتتزايد بشكلْم 01.5-01.05 الساحلية في ليبيا حيت يتراوح بين

 ْم.00.5الشمال الغربي لتسجل نحو من 

 
 GISالمصدر: الباحثان باستخدام 
 في منطقة الزاوية جافةال: المعدالت السنوية لدرجة الحرارة 5الشكل

 :ثانيا: خرائط المعدالت الفصلية لدرجة الحرارة
في  لمعدالت الفصلية لدرجة الحرارة العظمى أو الصغرى أو الجافةالتوزيع الجغرافي لهذه الخرائط تبين  

المعلومات الجغرافية بواسطة ، ورسمت باستخدام نظم ةمنطقة جغرافية أو جزء منها،خالل فترة زمنية محدد
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(، حيث تتباين درجة الحرارة العظمى 12-1طريقة خطوط التساوي وطريقة التظليل المساحي)األشكال
والصغرى والجافة بين فصول السنة، وبصورة عامة تسجل درجة الحرارة العظمى أعلى مستوياتها في فصل 

(، في حين تصل درجة الحرارة 12لشكلْم في منطقة الدراسة)ا44.5-12.1الصيف حيث تراوحت بين 
تزايد المعدل ي( وكما و 1ْم )الشكل01الصغرى أدنى معدالتها الفصلية في فصل الشتاء والتي لم تتجاوز 

الفصلي لدرجة الحرارة العظمى باالتجاه نحو الجنوب بسبب االبتعاد عن المؤثرات البحرية، في حين 
الفصلية لدرجة الحرارة )العظمى، الصغرى، الجافة( أظهرت خرائط فصل الصيف تناقص في المعدالت 

تزايدها باالتجاه نحو الشمال الشرقي والجنوب الشرقي ،ويالحظ في األجزاء الوسطى من منطقة الدراسة
 والجنوب الغربي، ويمكن تفصيلها في منطقة الزاوية على النحو التالي:

 :يفأ ـ خرائط المعدالت الفصلية لدرجة الحرارة في فصل الخر 

 
 GIS: الباحثان باستخدام المصدر

 : المعدالت الفصلية لدرجة الحرارة في فصل الخريف بمنطقة الزاوية6الشكل
 ب ـ خرائط المعدالت الفصلية لدرجة الحرارة في فصل الشتاء

 
 GISالمصدر: الباحثان باستخدام 
 الزاوية: المعدالت الفصلية لدرجة الحرارة في فصل الشتاء بمنطقة 7الشكل
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 GISالمصدر: الباحثان باستخدام 

 : خطوط المعدالت الفصلية المتساوية لدرجة الحرارة في فصل الشتاء بمنطقة الزاوية8الشكل
 :ج ـ خرائط المعدالت الفصلية لدرجة الحرارة في فصل الربيع

 
 GISالمصدر: الباحثان باستخدام 
 الربيع بمنطقة الزاوية : المعدالت الفصلية لدرجة الحرارة في فصل9الشكل

 د ـ خرائط المعدالت الفصلية لدرجة الحرارة في فصل الصيف

 
 GISالمصدر: الباحثان باستخدام 

 : المعدالت الفصلية لدرجة الحرارة في فصل الصيف بمنطقة الزاوية11الشكل
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 ــ خرائط األمطار:
وهي أحد أنواع خرائط المناخ التي تهتم بتوضيح التوزيع الجغرافي لكميات األمطار الهاطلة في منطقة      

ات معينة أو جزء منها، وتبايناتها المكانية والزمانية باالعتماد على كميات األمطار الشهرية في محط
أرضية معلومة القيمة أو الكمية، ويمكن بناء قاعدة بيانات مطرية لمنطقة الدراسة باستخدام نظم  مناخية

نتاج مجموعة متنوعة من الخرائط المطرية بالمعلومات الجغرافية، و  استخدام طرق التحليل المكاني ا 
Spatial Analysis  إلى: هاتقسميمكن كالتظليل المساحي أو خطوط المطر المتساوية، و 

 أوال: خرائط المعدالت السنوية لكميات األمطار
الخرائط بالتوزيع الجغرافي للمعدالت السنوية لكميات األمطار السنوية في منطقة الزاوية، ويمكن تهتم هذه 

( حيث 11ما عن طريق التظليل المساحي أو خطوط المطر المتساوية )الشكلإGISإنتاجها باستخدام 
أمطار البحر المتوسط التي تتأثر بحركة المنخفضات  وتمثلهالساحلية، تتركز األمطار في المناطق ا

الجوية، وتتزايد المعدالت السنوية كذلك باالتجاه نجو الجنوب الشرقي بسبب عامل االرتفاع لتسجل نحو 
ات األمطار بين يالحظ تناقصها باالتجاه نحو الجنوب الغربي، وتتراوح المعدالت السنوية لكميمم، و 075
 مم في منطقة الدراسة.   015-075

 
 GISالمصدر: الباحثان باستخدام 

 : المعدالت السنوية لكميات األمطار بمنطقة الزاوية11الشكل
 ثانيا: خرائط المعدالت الفصلية لكميات األمطار

والبيئية، حيث تبين التوزيع الجغرافي لكميات  ةوالزراعيالجغرافية  تعد هذه الخرائط مهمة في الدراسات
( حيث 10، وتشكل أمطار الشتاء قمة المطر في منطقة الدراسة )الشكلاألمطار حسب فصول السنة

وتتركز أعلى كميات األمطار في ، مم417.32-345.5يتراوح المعدل الفصلي ألمطار الشتاء بين 
المعدل  غفصل الخريف في المرتبة الثانية حيث بلتأتي أمطار في حين األطراف الشمالية الغربية، 

مم، وتسجل المناطق الشمالية الغربية والجنوبية الشرقية أعلى المعدالت 340.04-323.1الفصلي بين 
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الفصلية، وبشكل عام تتناقص األمطار باالتجاه نحو الجنوب الغربي، وأخير أمطار فصل الربيع التي 
مم  143.5-108.1بين  ما ة عامة حيث تتراوح معدالتها الفصليةتتزايد باالتجاه نحو الجنوب بصور 

 (.  13)الشكل

 
 GISالمصدر: الباحثان باستخدام 

 : المعدالت الفصلية لكميات األمطار في فصلي الخريف والشتاء بمنطقة الزاوية12الشكل

 
 GISالمصدر: الباحثان باستخدام 

 فصل الربيع بمنطقة الزاوية : المعدالت الفصلية لكميات األمطار في13الشكل
 ــ ثالثا المعدل السنوي لكميات األمطار بطريقة مضلعات ثيسن: 

 Thiessenمضلعات ثيسن طريقة المرة هاألمطار هذاستخدم إلنتاج خريطة المعدل السنوي لكميات 

polygon ( 14يظهر)الشكلإلبراز أهميتها في إنتاج الخرائط المناخية وخاصة خرائط األمطار، حيث
خطوات عمل هذه النوع من الخرائط، والتوزيع الجغرافي للمعدل السنوي لكميات األمطار في منطقة 

 مم.075)منطقة بئر الغنم(أعلى معدالت سنوية بنحو  ةالدراسة، وبشكل عام تمثل المنطقة الجنوبية الشرقي
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 GISالمصدر: الباحثان باستخدام 

 لكميات األمطار بمنطقة الزاوية لسنوي المعدالت ا :14الشكل

 ــ خرائط الرطوبة: 
التي تبين نسبة بخار الماء الموجودة فعال في الهواء عند درجة حرارة المناخية  الخرائطأحد أنواع وهي 

معينة، وهي تعتمد على البيانات الشهرية للرطوبة النسبية التي يتم إعدادها في محطات األرصاد الجوية أو 
 عن منطقة محددة أو جزء منها، ويمكن تقسيمها إلى: لمواقع العالميةالمتاحة في ا
 :للرطوبة النسبية سنويةالالمعدالت أوال: خرائط 

نتاجها إ، حيث تم تهتم هذه الخرائط بتوضيح المعدالت السنوية للرطوبة النسبية في منطقة الزاوية      
خريطة التظليل المساحي باإلضافة إلى خريطة إلنتاج (IDW)المسافة الموزونة  بمقلو  طريقةباستخدام 

(، ومن خاللها نجد أن المعدل السنوي 15المتساوية )الشكل ةخطوط المعدل السنوي للرطوبة النسبي
في منطقة الدراسة، وبصورة عامة يتناقص باالتجاه نحو الجنوب   %10 -52للرطوبة النسبية يتراوح بين 

 الرئيس لبخار الماء، وجفاف الهواء.  بسبب البعد عن البحر المتوسط المصدر
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 GISخدامتالمصدر: الباحثان باس

 : المعدالت السنوية للرطوبة النسبية بمنطقة الزاوية15لالشك
 ثانيا: خرائط المعدالت الفصلية للرطوبة النسبية

،حيث أنتجت تهتم هذه الخرائط بالتوزيع الجغرافي للرطوبة النسبية واختالفاتها المكانية بين فصول السنة
 11خريطة التظليل المساحي باإلضافة إلى خريطة خطوط الرطوبة النسبية المتساوية )الشكل

في  ة، وبصورة عامة تتناقص المعدالت الفصلية للرطوبة النسبيKriging كريجنج (باستخدام طريقة17و
النسبية، خاصة منطقة الزاوية باالتجاه نحو الجنوب، حيث سجل فصل الشتاء أعلى معدالت للرطوبة 

بسبب انخفاض درجة الحرارة التي تسهم في تناقص قدرة  %15-50المناطق الساحلية، فقد تراوحت بين 
، وسجل فصل %52.5-44بين ما استيعاب الهواء الجوي لبخار الماء، في حين تراوحت في فصل الربيع

(، 17درجة الحرارة )الشكل بسبب ارتفاع %52-37بين ما تراوح تالصيف أدنى معدالت للرطوبة النسبية 
 مع محافظة المناطق الساحلية على أعلى معدالت للرطوبة في مختلف الفصول.  

 
 GISالمصدر: الباحثان باستخدام 
 في فصلي الخريف والشتاء للرطوبة النسبية: المعدالت الفصلية 16الشكل
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 GISالمصدر: الباحثان باستخدام 
 في فصلي الربيع والصيف للرطوبة النسبية: المعدالت الفصلية 17الشكل

 الخرائط المناخية باستخدام الكتب واألطالس والرسائل العلمية
يعتمد هذا النوع من الخرائط على تحديث الخرائط المناخية القديمة المتاحة في الكتب واألطالس      

و بليبيا أو بإقليم منها، وتقوم على والرسائل والبحوث العلمية المحلية والدولية المتعلقة بمنطقة الدراسة أ
لتلك الخريطة وفق بياناتها  Digitizingوعملية الترقيم  Georeferencingعمل اإلرجاع الجغرافي 

لمواقع Shape file point ( أو عن طريق إنشاء ملف نقطي Clipالمناخية أوال ثم تحديد منطقة الدراسة )
دخال البيانات المناخية من الخريطة  إلى قاعدة بيانات خاصة في مختلفة داخل وخارج منطقة الدراسة وا 

(GIS)  ،نتاج الخرائط المناخية بصورة حديثة تتماشى مع التطورات العلمية في المجاالت الجغرافية وا 
إلنتاج خريطة درجة  لفةلمواقع مختShape file point إنشاء ملف نقطي وسنقتصر هنا على طريقة 

مم 088-002الحرارة المتاحة في األطلس الوطني، حيث يتراوح المعدل السنوي بمنطقة الدراسة بين 
م بمحطة بئر الغنم، في لم052تشكل محطة صرمان قمة المعدل السنوي بالمنطقة، كما يمر خط المطر 

 (. 12م يمر بالقرب من منطقة بئر الطويلة )الشكللم 035حين خط 

 
 GISالمصدر: الباحثان باستخدام 

 دل السنوي لكميات األمطار في منطقة الزاوية: المع18الشكل
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 باستخدام الرسوم البيانيةخرائط المناخية ال
ذه الخرائط الرسوم البيانية إلبراز االختالفات المكانية بين عناصر المناخ المختلفة للمقارنة  بين تستخدم ه

درجة الحرارة )العظمى والصغرى والجافة( أو توزيع األمطار الفصلية في مواقع أو محطات مناخية محددة 
فات المكانية للمعدالت باستخدام األعمدة البيانية وغيرها، وسنقتصر هنا على إنتاج خريطة لالختال

الفصلية لكميات األمطار بين المحطات المناخية، التي تظهر أن أمطار فصل الشتاء تشكل القمة المطرية 
في كل المحطات المناخية، ثم تأتي أمطار فصل الخريف قي المرتبة الثانية، وأخيرا أمطار الربيع 

قارب درجة الحرارة الجافة مع معدال يالعظمى (. في حين سجل المعدل السنوي لدرجة الحرارة 18)الشكل
 تباينه مكانيا بين المحطات المناخية تبعا للقرب من البحر المتوسط وعامل االرتفاع.

 
 GISالمصدر: الباحثان باستخدام 

 : المعدل السنوي لدرجة الحرارة والمعدالت الفصلية لكميات األمطار بمنطقة الزاوية19الشكل

 النتائج:
المحطات المناخية في ليبيا عموما وفي منطقة الدراسة بشكل خاص مما يشكل صعوبة في إنتاج ـ قلة 1

خرائط مناخية رقمية حديثة ودقيقة لمنطقة الزاوية، حيث توجد محطة أو محطتين في كل منطقة أو بلدية، 
 .مثل تلك الخرائط تاجمما دفع الباحثان لالعتماد علي البيانات المناخية المتاحة في المواقع العالمية إلن

ـ تبين من خالل الدراسة أهمية تقنية نظم المعلومات الجغرافية في بناء قاعدة بيانات للبيانات المناخية 0
 وعرضها بصور متعددة كالخرائط المناخية والرسوم البيانية وغيرها.

السنوية والفصلية من  ـ إنتاج مجموعة من الخرائط المناخية لدرجة الحرارة )الصغرى والعظمى والجافة(3
 خالل تقنية نظم المعلومات الجغرافية بدقة عالية وبطرق مختلفة.

ـ إمكانية عمل خرائط لكميات األمطار السنوية والفصلية بدقة عالية باالعتماد على البيانات المتاحة في 4
 المواقع العالمية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية.
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نتاج خرائط رقمية ذات دقة  لالمناخ الموجودة في األطالس والرسائ ـ يمكن االستفادة من خرائط5 العلمية وا 
 .وجودة عالية

نتاج عدد 1 ـ سهلت القدرة العالية التي يتمتع بها نظم المعلومات الجغرافية من بناء قاعدة بيانات مناخية وا 
 من الخرائط المناخية بسرعة ودقة عالية.

ية للمعدالت السنوية والفصلية لكميات األمطار بطرق متعدد كطريقة ـإنتاج مجموعة من الخرائط المناخ7
 من خالل تقنية نظم المعلومات الجغرافية بدقة عالية.  Thiessen polygon ثيسنمضلعات 

 التوصيات:
ـ إتاحة البيانات المناخية المحلية أمام الباحثين المحلين بدون شروط ورسوم لالستفادة منها في الدراسات 1

 بنسخة من الدراسة مثال. ةمية، وبشرط تزويد الجهة الداعمالعل
ـ يجب على المركز الوطني لألرصاد الجوي االهتمام بإنشاء العديد من المحطات المناخية الجديد لرصد 0

 العناصر المناخية الرئيسة، وتدريب الكوادر الفنية، وعلى الحكومة الليبية تقديم الدعم المالي والفني له. 
ب الكوادر العلمية في المركز الوطني لألرصاد الجوي والباحثين على برنامج نظم المعلومات ـ تدري3

 الجغرافية واستخداماته في الدراسات المناخية.
 ـ تشجع العمل الجماعي بين الباحثين والجهات العامة والخاصة وتحفيزهم على العمل واإلنتاج العلمي.4
والكوادر  ي لألرصاد الجو اخ في ليبيا بالتعاون بين المركز الوطني ـ العمل على مشروع إنشاء أطلس للمن5

 العلمية في أقسام الجغرافيا بالجامعات المحلية. 
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ي( في محافظة نينوى باستخدام نظم المعلومات الجغرافية،مجلة )عنصري الحرارة والتساقط المطر 
، الجامعة العراقية، كلية اآلداب، قسم 0218-0212مداد اآلداب، عدد خاص بالمؤتمرات 

 .0218الجغرافيا، العراق،
علي حمزة الجوذري، وشيماء محمد خليل، التمثيل الخرائطي لعناصر المناخ في قضاء  [.8]

، جامعة بابل، 00معلومات الجغرافية، مجلة كلية التربية، العددالمسيب باستخدام نظم ال
 .0215العراق،

هديل عبدالمجيد الشاعر، وعلي مهدي الدجيلي، التمثيل المكاني والزماني لتذبذب األمطار  [89]
باستخدام نظم المعلومات الجغرافية،مجلة  0211-1821في المنطقة الديمية في العراق للمدة 

 .0214، العراق،03لعددالبحوث الجغرافية، ا
 


