
 الملخص

رافٌة فً الماضً والحاضر باالهتمام الكبٌر بسبب حاجة الدراسات گ     حظٌت الدراسات الكارتو

الجغرافٌة بصورة عامة لعمل الخرائط التً ٌوضح علٌها مناطق الدراسة وإبراز العالقة المتداخلة 

رافٌا فً گوارتبط تطور علم الجغرافٌة مع تطور الكارتو. بٌن الظاهرة الجغرافٌة المراد دراستها

فضالً عن كونها أفضل وسٌلة لمساعدة الباحث الجغرافً فً دراسته ألٌة ظاهرة . مختلف العصور

جغرافٌة والتعرف على خصائصها وعالقتها بالظواهر األخرى وأسلوب توزٌعها لما تمتاز به 

الخرائط عن غٌرها من أسالٌب العرض الجغرافٌة بممٌزات خاصة  منها سهولة التمٌٌز مابٌن 

ٌّز بٌن الظواهر الممثلة  الظواهر الجغرافٌة حٌث ٌستطٌع قارئ الخرٌطة أو مستخدمها أن ٌم

 .واكتشاف أهمٌتها الترتٌبٌة  أو اإلدارٌة

     وتؤدي الخرٌطة فً الدراسة الجغرافٌة دورا كبٌرا من خالل أهمٌتها فً عرض المعلومات 

الجغرافٌة المراد دراستها واستخراج النتائج الدقٌقة فلوال الخرائط لم ٌستطع اإلنسان التعرف على 

العالم الذي ٌعٌش فٌه و قد تم اختٌار هذا الموضوع لحداثته وعدم طرقه من قبل الجغرافٌٌن 

رافٌة سابقة گإضافة إلى عدم وجود دراسات كارتو. رافٌٌن على وجه الخصوصگوالكارتو

ستنتاجٌة  دور فً فهم العالقات بٌن إلرافً ، و للخرٌطة اگمتخصصة فً هذا الجانب الكارتو

ٌّرات غٌر الموجودة إال على الخرٌطة حٌث ٌمكننا من هذه الخرائط حساب قٌم مساحات  المتغ

 .ومسافات ال توجد إال على الخرٌطة

     ولغرض تحقٌق األهداف المرجوة من البحث كان لزاماً علٌنا أن تتكون الرسالة من ثالثة 

فصول إضافة إلى االستنتاجات والتوصٌات وقائمة للمصادر وملخص للرسالة باللغة االنكلٌزٌة 

ستنتاجٌة إلحٌث مثل الفصل األول اإلطار النظري للرسالة والمدخل للتعرٌف بمفهوم الخرٌطة ا

رافً باستخدام الطرائق التقلٌدٌة گأما الفصل الثانً فتضمن طرائق التمثٌل الكارتو. وكٌفٌة إعدادها

ونظم المعلومات الجغرافٌة ممثال باستخدام طرائق التمثٌل اآلتٌة طرٌقة النقاط و خطوط التساوي و 

أما . األقالٌم النوعٌة و المناطق النوعٌة والتظلٌل المساحً النوعً والكمً والرموز الهندسٌة

الفصل الثالث فجاء بثالثة محاور وذلك لغرض استكمال الهدف من الدراسة فتمثل المحور األول 

ستنتاجٌة فً عملٌة القٌاس المتضمن قٌاس المساحات والمسافات واالتجاهات إلباستخدام الخرائط ا

رافً التقلٌدي گأما المحور الثانً فجاء تحت عنوان المقارنة بٌن العمل الكارتو. وتحدٌد األقالٌم

ستنتاجٌة لٌناقش سلبٌات الترمٌز اآللً إلونظم المعلومات الجغرافٌة من خالل تنفٌذ رسم الخرٌطة ا

 Arcل أو التلقائً، وفوائد استخدام نظم المعلومات الجغرافٌة إضافة إلى مشاكل العمل فً برنامج ا

GIsستنتاجٌة إل  أما المحور الثالث فتمثل بعملٌة التحلٌل للنتائج التً حصلنا علٌها من الخرٌطة ا

 .وصوالً إلى االستنتاجات والتوصٌات وقائمة بالمصادر والمستخلص باللغة االنكلٌزٌة

 


