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 كمية التربية/ قسـ الجغرافية
جامعة المكصؿ

القبول

االستالم

2011 / 04 / 06

2011 / 02 / 20

ABSTRACT
Maps are considered means for expressing special analysis used to
view, store information, means of documentation and a way of
communication between the map creator and the reader. As such, maps
have grown in importance to become a stage for presentation, analysis
and decision-making. Colors in a map are one of the most important
visual variables that express what is being conveyed in the said map. The
importance of adding colors into a map stems from the fact that these
colors are the link between the map and the beholder's eye, thus
facilitating the process of perception on the part of the reader.
The research aims at studying the parameters in which one can
successfully determine the colors to be used on a map containing
residential blocks. Generally, the process of adding colors to residential
blocks on a map is not usually based upon systematic standards, which
include measuring the total area of the residential blocks, the number of
people living in each block using the Geographical Information System
(GIS) to determine the number of adjacent polygons and extract a
neighbor class for each neighborhood in order to employ the appropriate
color to side neighborhoods according to parameters based on colors,
shades of colors, and overlap of colors and its relation with the shade
value of the color black.

المستخلص
تعد الخارطة كسيمة مف كسائؿ اؿتعبير كالتحميؿ المكاني لعرض المعمكمات كخزنيا ككذلؾ
 كازاء ىذه األىمية. فضالن عف ككنيا كسيمة لالتصاؿ بيف المنش ئ كالقارئ. ىي كسيمة لمتكثيؽ
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أصبحت كسيمة لمعرض كالتحميؿ كاتخاذ الق اررات  .كيعد استخداـ األلكاف احد اىـ المتغيرات
البصرية التي تكضع لمتعبير عف محتكل كدالالت الخارطة .كيكتسب المكف أىمية مف حيث ككنو
الرابط لمحاسة البصرية لممتمقي لغرض تسييؿ عممية اإلدراؾ كالربط لمحتكل الخارطة.
كييدؼ البحث ؿدراسة األسس التي يمكف مف خالليا

نستطيع مف خالليا تحديد استخداـ

كضع كاختيار المعايير التي

األلكاف عمى خارطة المناطؽ السؾ نية كتداخؿ االحياء

كالبمككات السكنية  .إذ غالبا ما نالحظ اف كضع

األلكاف لممناطؽ السكنية ال يتـ كفؽ اس س

كمعايير محددة مثؿ استخراج مساحة األحياء كعدد السكاف لكؿ حي كذلؾ باستخداـ برامج نظـ
المعمكمات الجغرافية كالتي سكؼ تقكـ بتحديد عدد المضمعات المتجاكرة كاستخر

اج فئة الجكار

لكؿ حي لغرض تمثيميا لكنيا كفؽ معايير كاسس تعتمد عمى المكف كالدرجة المكنية كمدل التداخؿ

كااللكاف مع القيمة الظمية لمكف األسكد.

هدف البحث:

ييدؼ البحث الى بياف استخداـ المكف ككيفية اختيار

األلكاف  ،كفؽ المعايير كاألسس

العممية كالتي تراعي سيكلة اإلدراؾ لمظاىرة  .كبياف مدل إمكانية تطبيؽ ىذه المعايير كاألسس
لتحديد االلكاف المستخدمة لخارطة االحياء السكنية المتجاكرة  .مف خالؿ استخداـ برنامج

 GISكبرنامج shop

 .Photoآخذيف بنظر االعتبار اف

الضكئية اك االلكاف الصباغية (الطباعية).

مشكمة البحث:

Arc

ىناؾ فرؽ بيف استخداـ االلكاف

تكمف مشكمة البحث في اف دائرة االلكاف ال يكجد ليا مقياس ثابت كمكحد

 .كاف عممية

التمكيف يمكف اف تبدأ بام لكف اساسي كتدريجاتو ضمف دائرة االلكاف  .كاف المكف يكتسب أىمية
الرتباطو بالحالة الحسية لممساعدة عمى سرعة االدراؾ كالترابط  .إف استخداـ األلكاف في خرائط

األحياء السكنية ال يعتمد في كثير مف االحياف عمى قكانيف كأسس محددة  .لذلؾ تـ دراسة المكف
كارتباطاتو بالجانب السايككلكجي لإلنساف كبياف ندل تأثير تبايف التداخؿ السكني عمى اختيار

االلكاف كايجاد العالقة بينيما.

منهج البحث:

إعتمد الباحث المنيج االستقرائي (التركيبي) مف خالؿ بياف مدل عالقة االلكاف كتبايناتيا

عمى االحياء السكنية المتداخمة كالمتالحقة.
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المبحث األول

إدراك وتصنيف األلوان
تعد الخارطة كسيمة اتصاؿ تيدؼ الى ايصاؿ معمكمات كحقائؽ عف الكاقع الجغرافي مف

صانع الخارطة الى مستخدميا  .كيعد المكف مف ا لمفردات األساسية لتمؾ الخارطة

كبما اف

الخارطة ىي احدل كسائؿ التعبير كالتحميؿ المكاني كىي كسيمة الجغرافي لعرض العالقات سكاء
ما ارتبط منيا بالجانب البشرم اك الطبيعي كااللكاف ىي احدل كسائؿ التعبير كالتمثيؿ البصرم
( )

ليذه العالقات .لذا يمكف تقسيـ مستخدمي الخارطة الى مجمكعتيف-:
االولى  :يمثميا األكاديميكف كالباحثكف كطمبة الجامعات كالكميات
المؤسسات العامة كالخاصة كالتي تتعامؿ مع الخارط

كذكك االىتماـ األخريف في

ة بشكؿ دائـ كعمى أسس

كارتككرافية كعممية.
الثانية  :تمثميا عامة الناس كأكثر الخرائط استخداما لدييـ تمؾ التي

تظير في الصحؼ

كالمجالت كاالعالنات التجارية كعمى شاشات التمفاز كشبكات المكاقع االلكتركنية

كىؤالء ال يتعاممكف مع الخارطة عمى انيا تمثيؿ حقيقي ـ تكامؿ لمكاقع الجغرافي.

.

إف ىذا التفاكت في رؤية الخارطة كعمميا يعكس لنا ـ دل اىمية دراسة المكف في الخارطة
بكصفيا عامال ميما  ،سكاء كاف لمتمثيؿ العممي لمظكاىر في المج مكعة األكلى أك مف خالؿ

اضافة سمة أك صبغة لكنية لخرائط المجمكعة الثانية كالتي تككف في أغلب االحياف بعيدة عف
الجانب العممي الستخداـ المكف في الخارطة.
إف دراسة خصائص األلكاف ميمة لمدخكؿ الى معرفة

كيفية استخداميا في الخرائط

كالخطكات الكاجب اتباعيا ألغراض التمثيؿ.
 1-1الخواص الفيزياوية لأللوان-:

( )

تتحدد دراسة الخكاص الفيزياكية لأللكاف مف خالؿ معرفة-:

أ -الطكؿ المكجي  -:لكؿ لكف طكؿ مكجي معيف كىك مختمؼ عميو  .كيتراكح طكؿ المكجة التي
تستطيع العيف البشرية رؤيتيا بيف  4000-800مميمكركف  .إذ إف لكؿ لكف طكؿ مكجي

معيف يككف ما قبؿ المكف البنفسجي كما بعد المكف القرمزم (بعد االحـ ر) ،شكؿ ( ).

( ) زكي مشكقة ،الخصائص النفسية لمخرائط الصحفية ،مؤتة لمبحكث كالدراسات مجمد
ص.84
( ) يحيى حمكدة ،نظرية االلكاف ،بدكف مكاف طبع ، 98 ،ص. 0
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 -اف طكؿ الدرجات مع المكف كالضكء يمثؿ بكصفو شكالن

مف اشكاؿ الطاقة االشعاعية كلو

خاصمتاف ىما (التردد ) كالذم يمثؿ عدد المكجات ك (طكؿ المكجة ) كىك يمثؿ المسافة بيف
قمة المكجة الضكئية كقمة المكجة التي تمييا.

شكل ( :)1الطول الموجي لاللوان

المصدر Arthur, Robinson, Elements of cartography. 1975, p.310 :

كعميو فاف طكؿ المكجات المرسمة تعطي ذبذبات سطكح لكني بالثانية عف كؿ لكف مف

الكاف الطيؼ الشمسي كالجدكؿ ( ) يبيف لنا االلكاف االساسية كالثانكية مع اطكاليا المكجية.
جدول ( :)1يمثل الطول الموجي لاللوان
المكف

التصنيؼ

الطكؿ المكجي

ت

االحمر

اساسي

 650-800مميمكركف

البرتقالي

مركب ثنائي

 590-640مميمكركف

3

االصفر

اساسي

 550-580مميمكركف

4

االخضر

مركب ثنائي

 490-530مميمكركف

5

االزرؽ

اساسي

 460-480مميمكركف

6

النيمي

اساسي

 440-450مميمكركف

7

البنفسجي

مركب ثنائي

 390-430مميمكركف

المكف

المصدر :مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى فرج عبك ،عمـ عناصر المكف.

ب -نقاء المكف :ىي نسبة المكف البيض المكجكدة في المكف ذاتو  ،اذ تختمؼ كمية المكف األبيض
مف لكف الى لكف أخر.

ج -الضياء (نصكع المكف ) :ىك كمية الضكء المنعكسة مف

كؿ لكف  .كيتأثر مقدار الضكء

المنعكس بحسب لكف السطح المستقبؿ لمضكء  .فالسطح الالمع يككف الضكء فيو منعكس ان

انعكاسا منتظما  .اما السطح غير الالمع فتحدث فيو ظاىرة االنعكاس المستطير
المنتظـ) مما يؤثر عمى درجة نصكع (لمعاف) المكف( ).

( ) قاسـ حسيف صالح ،سايكمكجية إدراؾ المكف كالشكؿ ،دار الرشيد لمنشر  98ص.3
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 -االحساس النفسي باأللوان:

تكجد عالقة بيف الناحية السيككلكجية

لإلنساف كااللكاف ككذلؾ ارتباطو بالناحية

أم حقيقة أك قيمة اال ارتباطو بالعيف البشرية التي تسمح باإلحساس
الفسيكلكجية .فالمكف ليس لو ة
بو كادراكو شريطة كجكد الضكء.

إف المكف يتغير بالنسبة الى خصائصو في الطيؼ .كاالحساس باأللكاف كادراكيا ىك عممية

معقدة تتداخؿ فييا متغيرات كثيرة كمتنكعة

منيا ماىي تنبيو مة تتعمؽ بطبيعة األشياء المدركة

كمنيا ماىك فسيكلكجية كاخرل نفسية فضال عف العكامؿ الحضارية كاالجتماعية.
اف االحساس بالمكف كادراكو تتـ بعممية ثالثية األبعاد كىي :

أ -العممية الفيزياكية.

ب -العممية الحسية.
ج -العممية النفسية.

ىذه األبعاد حيف تتحقؽ يتـ فييا اإلدراؾ كاالحساس باأللكاف شكؿ ( ) كيتجدد االحساس
( )

باأللكاف مف خالؿ-:

 -كنة المكف (.)*()Hue

 -القيمة اك الدرجة (.)Value

 -3الشدة (.)Intensity

شكل ( :)2مثمث اإلدراك لأللوان

شكل ()1
المصدر  :مف عمؿ الباحث

( ) ابراىيـ محمد حسكف ،استخداـ االلكاف في خرائط تكزيع المطر ،الجمعية الجغرافية العراقية ،المجمد

، 6

بغداد ،أيمكؿ  ، 985ص.6
(*) كنو المكف :ىي صبغة المكف التي تميزه عف لكف آخر  .أم لو مدلكؿ ؿكني كاضح ،كىي ال تعني المكف فاتح
اك غامؽ اك لكف قكم اك ضعيؼ .كانما تدؿ عمى المكف نفسو.
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 3-1تصنيف األلوان وأنظمتها-:

إف تصنيؼ كترتيب األلكاف لغرض تنظيميا ضمف مجمكع ة مف الخطكات المسبقة كالتي

تويأ لكي يستفاد منيا المختصكف كالكارتككرافي بشكؿ خاص إليجاد العالقات المكنية المنسجمة
مع ىدؼ كمحتكل الخارطة بغية الكصكؿ إلى التقارب المكني المطمكب التعبير عنو لمظاىرة

المراد تمثيميا عمى الخارطة.

( )

كىناؾ عدة أسس يمكف مف خالليا تصنيؼ األلكاف كىي-:

 تصنيؼ يقكـ عمى أساس درجة اإلحساس بالمكف كىك يعتمد عمى العالقة النفسية بيفاإلنساف كالمكف.

 تصنيؼ يقكـ عمى أساس اؿخصائص الفيزياكية لأللكاف كىك يعتمد عمى ترتيب األلكاف كمايأتي:

أ -األلكاف األساسية (األصفر-األحمر-األزرؽ)

ب -األلكاف الثانكية كىي ناتجة مف عممية مزج األلكاف األساسية.

ج -األلكاف الثالثية كىي األلكاف التي تنتج عف مزج األلكاف الثانكية.
د -األلكاف الحيادية أك الرمادية (األسكد كاألبيض)

 -3تصنيؼ يقكـ عمى ضكء ترتيب األىمية لمظاىرة مع المكف.

اف دراسة االدارؾ البشرم لمضكء المنعكس كالكانو قد تمت مف خالؿ عدة دراسات كانظمة
( )

أىميا-:

 -1نظام منسل (:)Mensil

يعد نظاـ منسؿ مف االنظمة المنتشرة عالميا

 .كىك يعتمد عمى ادراؾ كتـ ميز االنساف

لاللكاف كالذم يصبح ميما لالدراؾ الحسي لمظكاىر .كيعتمد نظاـ منسؿ عمى -:
أ -قياس كفق المكف .The Hue Measure

ب -مقياس قيمة المكف .The Value Measure

ج -مقياس شدة المكف .The Intensity Measure

 -2نظام اوزولد (:)Oswuld

يصنؼ العالـ اكزكلد األلكاف حسب مراكزىا كتسمسميا في تحميؿ الطيؼ الشمسي ككضع

دائرة فييا  .األلكاف األساسية (األحمر -األصفر -األزرؽ) .األلكاف المركبة اك الثانكية الناتجة بيف

كؿ لكنيف ثـ عمد الى تشكيؿ ستة حقكؿ متدرجة بيف كؿ لكف كلكف ضمف األلكاف األساسية.
 -3نظام المجنة الدولية:
( ) فرج عبك ،عمـ عناصر الفف ،جامعة بغداد دار دلفيف ،ميالنك. 98 ،
( ) إبراىيـ محمد حسكف  ،مصدر سابؽ ،ص

.
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يعتمد ىذا النظاـ عمى الخصائص الفيزياكية لمكف كفيو يتـ تحديد المكف عمى اساس
المكجة السائدة كالنقاء كالفيض الضكئي.
 -4نظام رود (:)Rod
كىك تصنيؼ يعتمد عمى مجمكعة ألكاف الطيؼ الشمسي  .بحسب أطكاؿ مكجاتيا  .معتمدا
التقسيـ عمى الرقـ مف (صفر.) 000-
اف ىذه االنظمة إتفقت بجعؿ االلكاف في رسـ دائرم يشمؿ األلكاف األساسية الثالث
(األحمر  ،األزرؽ ،األصفر ) مع كجكد تدرج يكضح األلكاف الثانكية المشتقة مف ىذه األلكاف
فضال عف المكف االسكد (القيمة الظمية ) .كىك االمر الذم يساعد عمى مركنة استخداـ المكف
كتدرجاتو مف خالؿ ىذه الدائرة  .كمف خالؿ ا الطالع عمى ىذه األنظمة يعد نظاـ منسؿ
( )Mensilلاللكاف اكثر االنظمة استخداما نتيجة تطابؽ المفردات كالدرجات المكنية ليذا النظاـ
مع التمثيؿ المكني لمظكاىر المراد التعبير عنيا (بشرية – طبيعية ) .بسبب ككف الدائرة المعدة
لأللكاف ترتكز في منطقة المركز عمى األلكاف األساسية (األحمر  ،األصفر  ،األزرؽ) ثـ تأتي
ثالث ألكاف ثانكية بعد مزج األلكاف األساسية كبعد ذلؾ تأتي تدرجات أربعة ألكاف لكؿ لكف أساسي
ضمف محيط الدائرة الخارجي كىك ما يمكف الباحث اك المتمقي مف سيكلة لعممية التمثيؿ اك
إدراؾ المتمقي.

المبحث الثاني

الخارطة
.
القواعد والم عايير التي تحدد استخدام االلوان عمى

اف ترتيب األلكاف كتصنيفيا ضمف مجمكعات يستفاد منيا المختصكف عامة كالكارتككرافي
بشكؿ خاص إليجاد العالقة المكنية المنسجمة مع ىدؼ الخارطة اك اليدؼ مف استخداـ األلكاف .
لذلؾ فاف ترتيب األلكاف كتصنيفيا يتـ باتجاىات مختلفة مف خالؿ:
أوالًال -:تصنيؼ يقكـ عمى أساس درجة اإلحساس بالمكف كىك يعتمد عمى العالقة النفسية بيف
االنساف كالمكف إذ اف ىنا ؾ األلكاف ذات االمكاج الطكيمة التي تعطي اإلحساس بالسخكنة
(الح اررة) كاأللكاف ذات األمكاج القصيرة كتعطي اإلحساس بالبركدة .كعمى ضكء ذلؾ تسمى
األلكاف الحمراء كالبرتقالية كالقريبة منيا باأللكاف الساخفة اك الحارة .بينما تسمى االلكاف
اؿريبة مف األزرؽ باأللكاف الباردة ،شكؿ (.)3
اؿزرقاء ك ق
األلوان الباردة

شكل ( :)3اإلحساس بالمون
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يسمى باأللكاف الساخنة أك الدافئة

كقد تختمؼ كجيات النظر في تفسير معنى ما

( )Hot and warm coloursمف جانب كاأللكاف الباردة ( ،)cold colorsمف جانب اخر.

اذ اف األلكاف األحمر كاألصفر كتدرج اتيما مف كجية نظر الكارتكؾرافي تعبر عف مناطؽ

الح اررة اك المناطؽ الدافئة ككذلؾ بالنسبة لمكف األزرؽ إذ يمثؿ المناطؽ الباردة  .بينما األشخاص

كالمصكر كف اك رجاؿ االتجاىات الطبيعية يعني لو ـ المكف األحمر لكنا باردا اما المكف األزرؽ
( )

كتدرجاتو فيي تمثؿ اعمى درجات ح اررة المكف.

ثانياًال -:تصنيؼ يقكـ عمى الخصائص الفيزياكية لأللكاف كقد تـ شرحو في المبحث األكؿ.

 تباين األلوان  -:اف المقصكد بالتبايف ىك التضاد اك االختالؼ الحاصؿ بالؿكف كفي( )

مكضكعة األلكاف تكجد عدة أنكاع ليذه التباينات كىي-:

أ -التبايف في الدرجة المكنية  :كىك يتحدد بالظاىرة التي تختص بتغير درجة لكف معيف

بالنسب لدرجة لكف اخر مجاكر لو  .فتجاكر األلكاف اذا ما اختمؼ في الدرجة فاف الفاتح
ة
منو يظير افتح مما ىك عليو في حقيقتو كالغامؽ يظير أعمؽ.

ب -التبايف في كنة المكف :كىك يتجدد بالظاىرة التي تختص بتغير كف ق لكف بالنسبة إلى كنو
لكف اخر مجاكر لو اذا تساكت الدرجة المكنية لكؿ منيما

 .إذ يتجاكر لكناف متكامالف

احدىما ساخف كاآلخر بارد مما ينتج تبايفنا تزداد فيو سخكنة األكؿ كما يزداد فيو الثاني

بركده.

ج -التبايف في الدرجة المكنية كالكنو :اف ىذا النكع مف التبايف يتضمف كؿ ظكاىر التغير في
الدرجة كالكنو معا  .كىي التي تبرز بالنسبة

لأللكاف المتجاكرة المختمفة اذ اف العيف

البشرية عند رؤيتيا لمكنيف متجاكريف مختمفيف في الدرجة كالكف

كذلؾ لتأثير التجاكر كالكنو عمى إبراز قيمة المكف.

ق ال تراىما كأصميما .

 2-2عدد األلوان المستخدمة  :عفد اختيار األلكاف لرسـ الخارطة يجب االخ ذ بردكد الفعؿ
المتعددة سكاء كانت الفيسيكلكجية التي تعتمد عمى ميكانيكية العيف البشرية ،أك ما

يخص

الجانب السيككلكجي لإلنساف اك الجانب المكضكعي الذم يجب اف ينظر اليو مف الناحية
العممية اك االكاديمية .كيبرز في عممية استخداـ المكف في الخارطة عنصراف ىما:

أ -اختيار االلكاف.

ب -الطريقة التي تستخدـ لغرض الحصكؿ عمى الشيء المطمكب اك المرغكب انتاجو لمرسـ
النيائي.

( ) رياض عبد الفتاح ،التصكير الممكف ،مكتبة االنجمك المصرية ،الؽاىرة ،ط  ،بدكف سنة طبع ،ص.405
(2) Kaufmen, Loyel. The uses of color, proceeding of the internation symaqsiun on
computer assisted cartography Reston, Vargina – September, 1975, p.273.
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اف االستخداـ النمك ذجي لأللكاف يككف بالتدرج مف المكف (البرتقالي المحمر ثـ البرتقالي

المصفر ،األصفر  ،األزرؽ المخضر ثـ اؿ ؽرمزم (البنفسجي ) ،األسكد ) ،لقد عكضت تقانات
مسلة الخمط مف خالؿ اعطائنا اختيارات كاسعة لمنماذج كالظالؿ المكنية
الحاسبات كبرامجيا عف أ

ضمف نفس مبادئ اختيارات األلكاف.

 3-2نوع الرموز المستخدمة  :يعد استخداـ رمز معيف اك خاص ام ار حاسما اذ مف المعتاد اف

يتـ اختيار نكع معيف مف الرمكز كخطة األلكاف في نفس الكقت  .كيساعد اختيار المكف

مع رمكز معينة في إخراج الخارطة بشكؿ صحيح  .فمثال عندما تككف بعض مناطؽ

النمكذج صغيرة في مثؿ ىذه الحالة ستككف األلكاف ذات الكثافة العالية مرغكب

اعتيادينا.

فييا

 4-2عدد الفئات التي تمثل باأللوان  :يمكف اف نعتبر انو كمما ازدا دت عدد الفئات كمما كانت
المنفعة اآلتية مف األلكاف اكبر .كيمكف القكؿ عندما تككف الفئات اصغر في العدد يجب
اف تككف خطكات القيمة أكبر (عمى افتراض استخداـ التدرج بالقتمة).
( )

كتنقسـ الفئات التي يقسـ الييا النمكذج الى-:
 -مرتبة الفئتيف اك الفصميف:

في ىذه الفئة استخداـ المكف ال يمكف اف يككف لمتفريؽ بيف فئتيف كمي تيف إذ انو يستخدـ

فقط ألسباب ذكقية كجمالية.

 -مرتبة الثالث فئات ( 3فصكؿ):

مف اجؿ اختيار ثالث فئات مف األفضؿ اختيار الكاف متباعدة بدرجة ( )60أك اكثر مف

دائرة االلكاف اذ انو عمى الجانب الدافئ يككف المكف اصفر -برتقالي-احمر كمف المحتمؿ البرتقالي

(المصفر -االحمر -البرتقالي المحمر -البنفسجي المحمر ) .اما الجانب البارد اف االختيار
األحسف سيككف لاللكاف االصفر -االخضر -االزرؽ.

 -3مرتبة األربع فئات ( 4فصكؿ):

في ىذه الفئة سيككف إفتراض الكثافة العالية مرغكب ـ اداـ التشخيص يككف لمحالة األكثر

تحديدا  .اذ يتـ استخداـ المكف الرصاصي بالنسبة لمجانب الدافئ بدائرة المكف

الثالثية ) اـ ا بالنسبة لمجانب البارد فتسمسؿ

(استخداـ األلكاف

األلكاف يككف األصفر -األخضر -األزرؽ-

األرجكاني .كفي الفئات األربع ىناؾ احتماؿ ىك اف يتـ تكظيؼ نفس المكف في أكثر مف مستكل
قيمتو كاحدة.

(1) Feashet. T.Hward color for quantitative. Differentiation. ISBN, USA. 1979, p.
291.
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 -4مرتبة الخمس فئات ( 5فصكؿ):
اف تخطيط المكف في ىذه الفئة يبرز عدة اعت بارات مع جانب التفرمؽ في حكالي ()60

بيف األلكاف كعدـ استخداـ المكف أكثر مف مرة كاحده  .اذ يؤدم الى صعكبة تحديد الجانب البارد

األلكاف

اك الد افئ كاالستعماؿ عمى دائرة المكف يككف المكف الرمادم لمجانب البارد أك مع

(األصفر -األخضر -األزرؽ -األرجكاني) كيككف االختيار باستخداـ كال الج انبيف الدافئ كالبارد
( )

لدائرة المكف ىك بتكظيؼ األلكاف (األصفر -األخضر -األزرؽ -األرجكاني -األحمر)

 -5مرتبة الست فئات ( 6فصكؿ):

كىي تككف ( )60عمى دائرة المكف إذ يجب إستعماؿ المكف الرمادم عمى الرغـ مف اف
استخدامو سيككف ـ شابو لحالة (خمس فئات ) باستثناء حالة إضافة المكف الرمادم ينتج سمسمة

الرمادم (األصفر -األخضر -األزرؽ -األرجكاني المحمر ) كيككف استخداـ الرمادم عمى درجة
فتحة أقؿ مف  % 0كعمى افتراض اف كؿ لكف يستخدـ عمى مستكييف فكؽ الفتحة اذ قد نستخدـ
سمسمة ألكاف مناسبة لثالث فئات

األزرؽ).

(األصفر -البرتقالي -األحمر ) اك (األصفر -األخضر-

 -6مرتبة السبع فئات ( 7فصكؿ):
في ىذه الحالة يفترؽ المكنيف بػ ( .)30إذ اف األلكاف الثالثية يجب اف تستخدـ كبدرجة
األلكاف المعتمدة ليا يجب أف يؤخذ معيا بنظر

عالية مف الدقة  .اف تطبيؽ ىذه الفئات مع

االعتبار المبادئ التي اعتمدىا فيشر ( )Feasherفي استخداـ األلكاف كىي:

أ -عندما تككف ىناؾ عدة مستكيات ذات أىمية خاصة فالمطمكب اف نأخذ بنظر االعتبار أىمية
المستكيات دكف االعتماد عمى أساس استعماؿ عدة ألكاف.

ب -يجب اف تككف األلكاف ابتدائية اك ابتدائية كثانكية كبكثافة عالية لمتحقؽ مف الفركقات
بكضكح.
ج -اف حدة التمكيف لمفئات ال تستطيع التزايد في استم اررية الفتحة  .اذ اف الخارطة المستخمصة
يجب اف تعتمد عمى أساس نظاـ األلكاف.

د -يجب معرفة الحجكـ التي سيكظؼ المكف لتمثيميا  .بحيث اف عممية مزج األلكاف سينتج ألكاف ان
أخرل غ مر تمؾ األلكاف المعينة  .اف األلكاف تستخدـ مف أجؿ التفريؽ بيف مكاضيع ذات
أىمية متساكية كيجب أف تككف تقريبا عمى نفس درجة الفتحة كالكثافة.

(1) Gretchen N. Peterson. GIS Cartography. CRC. Press, London. 2007. pp.114-143.
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المبحث الثالث

األلوان المقترحة لخارطة المناطق السكنية
في الظاىرة الجغرافية يتـ

إعطاء لكف كاحد لمظاىرة كاف التدرج لمكف الكاحد يستخدـ

لمتعبير عف التدرج في الظاىرة الكاحدة.

كلغرض تحديد خطة تمكيف يتـ استخداـ لكف لكؿ قاطع اك كحدة حجمية محددة ممكف مف
خالليا استخداـ التدرج المكني  .كعند استخداـ ام نظاـ ذم تدرج لكني يجب دراسة طبيعة
الظاىرة الممثمة.

اذ يجب التمييز بيف اف يتـ تمكيف األحياء السكنية كاستخداـ ألكاف مختمفة فقط مف اجؿ

التمييز بيف ىذه االحياء كبيف اف يتـ استخداـ برامج المعمكمات الجغرافية مف اجؿ تحديد االحياء
اك المناطؽ السكنية مع مساحات كحجـ ىذه االحياء كاعداد السكاف لكؿ حي لبياف مدل كجكد

صفة التجاكر بيف حي كآخر ثـ تقسيـ ىذه االحياء الى فئات لغرض بياف تثبيت عدد

األلكاف

المستخدمة كتدرجاتيا كما ىي نسب مزج األلكاف كمطابقتيا لعدد الفئات التي قسمت الييا األحياء
السكنية ضمف الخارطة.
 1-3تحديد خارطة مساحة األحياء السكنية:
اف دراسة تغيير التر ؾيب ا لداخمي كتحديد الحدكد لالستخدامات الداخمية لممدف كظيكر
نظريات رسـ طبيعة تكزيع استعماالت

األرض الحضرية تظير تغي ار كاضحا

لتركيب المدينة

الداخمي كالذم ال يمكف تعميمو عمى مدف العالـ األخرل  .كذلؾ الف لكؿ مدينة خصكصية ذاتية

ذلؾ بأحجاميا كتكقيعيا أك بتباعدىا ككثافتيا .

تؤثر في مجمؿ الفعاليات الحضرية سكاء كاف

كىناؾ جممة مف العكامؿ كالفعاليات التي تككف مؤشرة كمحدكدة لممدينة كمركزىا الحضرم

كىي( ):

 .اف المراكز الحضرية تختمؼ في عمقيا الزمني.
ف في حركة ديناميكية مستقرة  ،النيا تمثؿ سمة المجتمعات الحضرية.
 .اف المدمة

 .3العناصر ا لمؤثرة في التركيبة الحضرية متغيرة كمتطكرة كالتكنكلكجيا كالنقؿ كالمفاىيـ
االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية.

 .4التبايف بيف متغيرات مكقع كمكضع المدينة.
 .5زيادة االىتماـ باالعتبارات الجمالية كالصحية في المدف.

( ) صالح حميد الجنابي ،جغرافية الحضر ،دار الكتب لمطباعة كالنشر ،جامعة المكصؿ ، 987 ،ص 3
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 2-3ضوابط تحديد استعماالت االرض:
إلى:

تدخؿ عدة متغيرات لضبط عممية استعماالت األرض داخؿ المدينة كىي تنقسـ أك تتفرع

 .ضكابط طبيعية :كتدخؿ ضمنيا (المكقع النيرم-طبيعة سطح األرض-التربة-المناخ).

 .ضكابط بشرية (إقتصادية ) :كتدخؿ ضمنيا (المنافسة – النقؿ – قيمة األرض – التخطيط
الحضرم كالذم يضـ-:
أ .كثافة السكاف داخؿ المدف.

ب .امتداد الكحدات السكنية كنكعيتيا.
جػ .تحديد مكاقع المؤسسات العامة.

د .تحديد الشكارع كسعتيا داخؿ المدينة.

اف الخرائط التي تنظـ التكزيع المكاني المطمكب الستعماالت

األرض داخؿ المدينة ىي

التي تكضح طبيعة ككثافة االستعماالت السكنية كالصناعية كالتجارية كالخدمية كالترفييية  .كىي

تكضح شكؿ المدينة كتصكرىا المستقبمي مف حيث التغير في كافة االستعماالت كاالستخدامات
التي يجب اف تراعى فييا كظائؼ استعماؿ االرض لممدينة مف خالؿ( ):
 .مخطط السكف.

 .مخطط الكظيفة التجارية.

 .3مخطط الكظيفة الصناعية.
 .4مخطط الخدمات.
 .5مخطط الطرؽ كالشكارع.

 .6مخطط الخدمات العامة.

 .7مخطط المناطؽ الترفييية.
 3-3تحديد المناطق السكنية داخل المدينة:

بما اف االستعماالت السكنية تشغؿ اكبر نسبة عمى خارطة

أم مدينة فيمكف تمييز

المناطؽ السكنية كحسب مستكياتيا المختمفة كفقا لطراز العمارة أك البناء أك حسب المستكيات

االقتصادية كاالجتماعية كتتضح الكثافة اإلسكانية بمعرفة عدد الدكر أك الكحدات السكنية في
الكيمكمتر المربع الكاحد .كتبرز المناطؽ السكنية في المدينة مف خالؿ:

 .الكحدات السكنية الكاقعة ضمف المنطقة التجارية المركزية .رغـ قمة الكثافة السكانية فييا.
 .الكحدات السكنية في المنطقة االنتقالية كىي تقع ضمف حدكد المدينة القديمة.

 .3القطاعات السكنية المحصكرة بيف الشكارع الرئيسية كىي تتفرع مف مركز المدينة باتجاه
األطراؼ.

( ) فالح شاكر اسكد ،الخرائط المكضكعية ،جامعة المكصؿ ، 99 ،ص . 3 - 30
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 .4الكحدات السكنية في األطراؼ التي تقع عمى ىكامش المدينة كخارج حدكدىا.

 .5الضكاحي السكنية كىي مخططة كذات تكتالت معينة في دكر السؾ ف عمى األسس الطبقية
كاالجتماعية كالدخؿ.

فضال عف ذلؾ ىناؾ االستعماؿ الصناعي كالتجارم كالزراعي كه

ضيقا نسبيا بالمقارنة مع االستعماالت السكنية أك التجارية.

ك يشغؿ حي از مكانيا

 4-3تحديد وتحميل األلوان لخارطة األحياء السكنية

اف االحياء السكنية تعتبر مف الظكاىر المتغيرة الحدكد ضمف فترات زمنية متباعدة كالتي

يمكف اعتبارىا انيا تمثؿ ظكاىر مستمرة.

لذلؾ سكؼ يتـ اختيار األلكاف كدائرة تطبؽ عمى خارطة مدينة المكصؿ

شكؿ ( )4اف

اختيار آلية بداية لأللكاف لف تككف ممزمة الف دائرة األلكاف ليس ليا مقياس ثابت أك مقياس محدد

أك معيف لتكزيع األلكاف  .كفي جانب آخر يجب مراعاة مساحة الحي السكني كعالقتو بنصكع

المكف  .إذ كمما كافت مساحة الحي ذات حجـ كبير يعطي لكفان أكثر بياتة (قيمة تشبع المكف )
كذلؾ لكي يتـ تجاكز صفة السيادة أك الغمبة لمكف عمى لكف آخر  .كىناؾ مشكمتاف تؤثراف كثي ار

في عممية استخداـ األلكاف عند تحديد الحد األعمى كالحد األدنى كىي-:
 -مطابقة عدد األلكاف.

 -االختيار المالئـ لأللكاف.

كبناء عمى ما تقدـ فقد اختيرت خارطة لمدينة المكصؿ بمقياس (  ، 997 )40000/إذ

تـ تحديد مساحة األحياء السكنية كقياس أبعاد المساحات الممثمة ليا مف خالؿ بياف

األضالع لكؿ حي سكني لسنة  000جدكؿ ( ).

عدد

جدول ( :)2األحياء السكنية ومساحاتها وأرقام التجاور
اسـ الحي

ت

المساحة
كـ

عدد

اسـ الحي

األحياء ت

المجاكرة

المساحة
كـ

عدد

األحياء

المجاكرة

.

الفاك

, 00

3

.8

المياسة

, 00

4

.

سكؽ المكصؿ

,8 0

4

.9

العكيدات ( ) -

6, 00

4

.3

النبي شيت

3,400

3

 . 0باب البيض

,500

4

.4

الشيخ ابك العال ( )3-

3,350

5

 .خزرج

5,500

4

.5

الدكاسة ( )3-

6,450

4

 .الككيت ( ) -

7,700

.6

المنصكرية

3, 50

3

 . 3الطيراف ( ) -

69,800

3

.7

باب الجديد

, 00

4

 . 4الغزالني ( ) -

50,000

3
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اسـ الحي

ت

المساحة
كـ

عدد

األحياء ت

المجاكرة

اسـ الحي

المساحة
كـ

عدد

األحياء

المجاكرة

 . 5الميداف

30,80

5

 .44حي العامؿ

0,000

4

 . 6عمك البقاؿ

0, 50

5

 .45حي الرسالة

6,875

3

 . 7الخاتكنية

,700

3

 .46حي نابمس

4,700

3

 . 8الشيخ فتحي

3,500

4

 .47كادم العيف

7, 75

4

 . 9الشفاء ( ) -

,000

7

 .48اغادير

,800

3

 . 0قضيب الباف

,9 5

4

 .49النصر

3,800

3

 .ابي تماـ

,000

5

 .50الفيصمية ( ) -

9,300

5

 .الشفاء ( ) -

,900

7

 .5حي الضباط

7, 00

3

 . 3الرفاعي ( ) -

7,500

5

 .5حي الميندسيف

9,400

 . 4االصالح الزراعي

6,050

4

 . 5باب سنجار

5,6 5

 .53السكيس

4,000

4

 .54المالية

6,700

3

 . 6االقتصادييف

8,45

4

 .55باب نركاؿ

3,800

3

 . 7ابف االثير ( ) -

8,45

4

 .56حي الفرقاف ( ) -

4,000

 . 8الصناعة االيمف ( )3-

5

6,

6

 .57النعمانية

7,900

5

 . 9حي النجار

4,600

6

 .58حي الجزائر ( )4-

9,300

7

 .30حي الثكرة

8,500

4

 .59النبي يكنس

5,600

6

 .3حي الربيع

0, 75

 .60نينكل الشرقية

6,600

5

 .3حي العركبة ( ) -

5,750

4

 .6باب شمس

3,800

3

9,775

3

 .6حي الجامعة

5,3 5

3

 .34حاكم الكنيسة

زراعية

-

 .63البمديات

, 75

4

 .35حي المغرب

9,700

6

 .64المركز الجامعي ( )3-

لـ يمثؿ

5

 .36اليرمكؾ

6, 50

4

 .65حي  7نيساف

4,075

4

 .37النيركاف ( )6-

33,300

3

 .66حي الصديؽ

8, 00

 .38كادم حجر

,800

4

 .67السكر

5,3 5

5

 .39مال عثماف المكصمي

7,775

6

 .68الثقافة

,875

4

 .40الـ نصكر ( )3-

8,800

3

 .69الشرطة

5

 .4تؿ الرماف ( )3-

9,300

4

 .70االندلس

5,375

 .4مكصؿ الجديدة ( )3-

5, 50

7

 7 .33تمكز ( )4-

 .43حي المأمكف

8,850

3,

 .7الحدباء ( ) -

,500

3

 .7حي العربي ( )3-

, 65

-
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اسـ الحي

ت

المساحة
كـ

 .73معمؿ االلباف

لـ يمثؿ

 .74القيركاف

5, 00

 .75حي الغابات

عدد

األحياء ت

المجاكرة
-

-

5

المساحة

اسـ الحي

كـ

 .90القدس

عدد

األحياء

المجاكرة

3, 5

3

3,

5

 .9عدف

5

 .9الخضراء ( )3-

5,9 5

 .76حي المثنى ( )3-

9,500

5

 .93االخاء

9,700

6

 .77حي النكر ( ) -

,4 5

5

 .94المصارؼ ( ) -

0,000

4

 .78الزىكر

4,775

4

 .95المحاربيف

8,9 5

5

 .79االعالـ

0, 50

4

 .96الكحدة ( )8-

4 ,550

4

 .80التاميـ

3, 00

4

 .97فمسطيف ( )3-

5

6,

6

 .8القادسية االكلى ( ) -

3,050

4

 .98سكمر ( )6-

5,7 5

7

 .8القادسية الثانية

7,875

5

 .99االنتصار ( )5-

37, 00

5

 .83حي التحرير ( )3-

5,9 5

3

 . 00الحرية

5, 50

 .84حي القاىرة ( )3-

,900

3

 . 0محمد يكنس السبعاكم

9,790

4

 .85حي البكر

9,675

6

 . 0السالـ ( )5-

0,400

4

 .86حي البريد

0,575

5

6,6 0

3

 .87الصناعة االيسر ( )4-

8,800

6

 .88حي الزىراء ( )3-

8,6 5

4

 .89الكرامة

9,4 5

3

 . 03يافا

المصدر :مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى مديرية بمدية المكصؿ

كلغرض استخراج مساحة كؿ حي لتمثيمو لكنيا حسب المساحة كحدكد كؿ

حي تـ

االعتماد عمى برنامجي  Rasterك  Vectorلغرض تحديد عدد االحياء مع الحدكد كالمساحة
لكؿ حي سكني كتجاكره مع

األحياء األخرل كذلؾ بتقديـ خارطة المدينة مف خالؿ برنامج

 Rasterكتحكؿ بعد ذلؾ إلى خطكات برنامج  Vectorالذم يقكـ بتحكيميا إلى مضمعات يتـ

مف خالليا قياس مساحة كؿ ضمع ثـ (تضرب بمقياس الرسـ تربيع ) .كعند إرجاعيا إلى برنامج

 Rasterتظير لنا الخارطة كجكد ما يأتي  ،كما يكضح الشكؿ (:)4

 كجكد فئة مف (  )7-مضمعات أم اف ىناؾ تجاكر لألحياء يصؿ إلى مجاكرة حي إلى 7أحياء أخرل.

 -عمى ضكء ذلؾ تـ تحديد القيمة الظمية لكؿ حي مع المكف المستخدـ ،جدكؿ (.)3

 -3تـ تمثيؿ األحياء باأللكاف مف خالؿ االعتماد عمى استخداـ دائرة االلكاف لمعالـ منسؿ (دائرة
منسؿ لأللكاف).
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 -4تـ تمثيؿ كؿ حي حسب الفئة مع المكف باالعتماد عمى زاكية الدرجات المكنية ابتداء مف
 30-60-90- 30- 50- 80كـ ف  -30إلى بداية زاكية
الثاني مف الدائرة).

  80لمنصؼ

 -5تظير لنا عممية االستخداـ التداخؿ المكني المكجكد يبف كؿ لكف كلكف آخر مف خالؿ
التداخؿ في استخداـ فئات االحياء مف (  ، )7-جدكؿ ( )4آخذيف بنظر االعتبار تقسيـ
الفئات لمعالـ فيشر ( ،)Fesherكلكف بتباعد بيف الزكايا بمقدار  30لكؿ تجاكر لالحياء،
شكؿ (.)5

شكل ( :)4الفئات الرقمية لالحياء المتجاورة لمدينة الموصل

المصدر  :مف عمؿ الباحث اعتمادا عمى خارطة بمدية المكصؿ
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جدول ( :)3يمثل استخدامات القيم الظمية (المون األسود) مع األلوان األخرى
النسبة

الؿكف
البرتقالي المحمر تنازليا

% 5

% 0

%5

المكف االصفر تنازليا

% 5

% 0

%5

المكف االخضر تصاعديا

%5

% 0

% 5

المكف االزرؽ تصاعديا

%5

% 0

% 5

المكف البنفسجي تصاعديا

%5

% 0

% 5

المصدر :مف عمؿ الباحث
جدول ( :)4األحياء السكنية حسب فئات التجاور
ت

اسـ الحي

فئة

التجاكر

العربي
.
الحرية

 .4سكؽ المكصؿ

كـ

التجاكر

كـ

دكاسة-باب جديد
مياسة
العكيدات-باب البيض
خزرج

.650

حي الفرقاف
الككيت ( )
باب سنجار
الربيع-المامكف
.
الرحمانية
الميندسيف
الصديؽ-الشرطة
القيركاف -الخضراء ()3

الفاك – النبي شيت
المنصكرية-الطيراف( )
الغزالني( )
الخاتكنية 7-تمكز()4
النيركاف ()6
المنصكر ( -)3الرسالة
 .3نابمس -اغادير
نصر-الضباط
المالية-نركاؿ
باب شمس -الجامعة
الحدباء( )-تحرير()3
القاىرة-الكرامة
قدس-يافا

المساحة

ت

اسـ الحي

فئة

المساحة

الشيخ فتحي -قضيب
الباف
االصالح الزراعي
االقتصادييف -ابف االثير
الثكرة-العركبة

65.3 5

اليرمكؾ-تؿ الرماف
العامؿ -كادم العيف
السكيس-البمديات
 7نيساف-ثقافة
الزىكر-االعالـ

3

3 7.7 0

التأميـ-القادسية االكلى
الزىراء-مصارؼ
كحدة-محمد يكنس
السبعاكم
السالـ

4

3 3.300

المركز الجامعي

الشيخ ابك العال-الميداف
عمك البقاؿ -ابي تماـ
 .5الرفاعي -الفيصمية
النعمانية-نينكل الشرقية
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ت

اسـ الحي

فئة

المساحة

التجاكر

كـ

ت

كالمعيد الفني

التجاكر

كـ

الصناعة االيسر –

السكر
الغابات كالفندؽ
المثنى -النكر
القادسية- /البريد
عدف – المحاربيف

االخاء
فمسطيف

الشفاء – مكصؿ
 .7الجديدة
الجزائر  -سكمر

االتصار

الصناعة االيمف –
النجار
 .6المغرب – مال عثماف
المكصمي

اسـ الحي

فئة

المساحة

المجمكع

6

7

54. 50

87. 55

43.4 5

النبي يكنس – البكر

المصدر :مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى مديرية بمدية المكصؿ

مف خالؿ ما تقدـ يمكف اف نالحظ :
 .اف التدرج باستخداـ المكف ابتداء مف المكف البرتقالي إلى المكف البرتقالي الفاتح أك المصفر
بنسبة  %85المكف البرتقالي ك  % 5ؿلبرتقالي المصفر  .كىك مخصص لفئة التجاكر لفئة
كاحدة.
األصفر بنسبة  %85إلى  % 5كخصص لفئة
 .استخداـ المكف البرتقالي المصفر إلى
التجاكر الثانية.
 .3استخداـ المكف األصفر إلى األخضر الفاتح بنفس النسبة كىك خصص لفئة التجاكر الثالثة.
 .4استخداـ المكف األخضر الفاتح إلى األخضر الغامؽ بنفس النسبة كخصص إلى فئة التجاكر
الرابعة.
 .5استخداـ المكف األخضر الغامؽ إلى األزرؽ المخضر بنفس النسبة كخصص إلى فئة
التجاكر الخامسة.
 .6استخداـ المكف األزرؽ المخضر إلى األزرؽ الفاتح كبنفس النسبة كخصص إلى فئة التجاكر
السادسة.
 .7استخداـ األزرؽ الفاتح إلى األزرؽ الغامؽ كبنفس النسبة كخصص إلى فئة التجاكر
السابعة.
كبذلؾ يمكف اف نالحظ اف استخداـ المكف البرتقالي كاف بتنازؿ مف  30إلى  0كالمكف
األصفر بتنازؿ مف  80إلى  40كاألخضر بتصاعد مف  0إلى  30كاألزرؽ بتصاعد مف 60
إلى  ،80جدكؿ (.)5
اف ما طبؽ مف ألكاف كباختيار ـ ف زاكية   80كالذم ابتدأ بالمكف البرتقالي إلى بداية
المكف األزرؽ الغامؽ يمكف اف يطبؽ بصكرة أخرل لدائرة األلكاف لمعالـ منسؿ كيمكف اف يبتدأ مف
392
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<  80ابتداء مف المكف البرتقالي المحمر ثـ المكف األحمر ثـ المكف البنفسجي المحمر (القرمزم
الغامؽ إلى المكف األزرؽ اؿغامؽ كصكال إلى المكف األزرؽ الفاتح) ،شكؿ (.)5
كىذا االمر يمكف تطبيقو كما ذكر كذلؾ الف دائرة األلكاف ليس ليا بداية كاحدة ككذلؾ ال يكجد
مقياس ثابت أك محدد.
فئة التجاكر
فئة
فئة

جدول ( :)5التمثيل الموني لفئات التجاور
المكف المستخدـ
برتقالي

اصفر مائؿ لالحمرار
اصفر مخضر

C 0 + Y 80

اخضر مزرؽ

C 30 + Y 40

فئة 3
فئة 5

اخضر

فئة 6
فئة 7

M 30 + Y 80
M 0 + Y 80

اصفر

فئة 4

الدرجة المكنية

ازرؽ

المصدر :مف عمؿ الباحث
 :Cاالزرؽ  :M ،برتقالي المحمر  :Y ،االصفر ،

Y 80

C 0 + Y 40
C 60

 :Kاالسكد

شكل ( :)5التمثيل الموني لألحياء المتجاورة لمدينة الموصل

المصدر :مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى خارطة األساس ؿمديرية بمدية المكصؿ
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الخالصة واالستنتاجات :
 .اف مساحة كؿ حي ىي التي تحدد السمة اك الغمبة لمكف المستخدـ في التمثيؿ مما يؤثر
الحقا عمى إبراز المكف المستخدـ لمتعبير عف كؿ فئة.
 .اف إضافة اك زيادة القيمة الظمية لمكف يككف ليا تأثير عمى انعكاس المكف كىك ال يؤثر عمى
حجـ كمساحة الحي كلكف يعطي نظرة اكلى لمستخدـ الخارطة.
 .3اف النسب الصغيرة لمتداخؿ كؿ لكف ( )% 5مع الفئة الممثمة لمتجاكر ليا تأثير في تغيير
قيمة كصفة المكف المستخدـ.
 .4ال يمكف استخداـ المكف الكاحد بصكرة متدرجة لمتعبير عف أكثر مف فئتيف ،ألنو سكؼ يعطي
صكرة مشكشة عف الفئات كاستخداـ األلكاف ليا.
 .5ال يكجد محدد الستخداـ المكف في ام دائرة لكنية كذلؾ لعدـ كجكد أية آلية لبداية كنياية
استخداـ المكف سكل انيا مقسـ ة الى فئة األلكاف الباردة كاأللكاف الحارة  .كاف استخداميا يجب
اف يتـ عمى أساس تقسيـ دائرة المكف الى درجات كاختيار الزكايا ليا فضال عف مراعاة حجـ
كمساحة كؿ فئة يمثؿ ليا (الحي السكني).
 .6يؤثر نمط تكزيع األحياء (منتظـ -مبعثر ) عمى آلية مكحدة لتمثيؿ االحياء حسب حدك دىا
كمجاكرة األحياء األخرل اك االستعماالت األخرل لألرض  .اذ اف التدرج في حدكد األحياء
سكؼ يؤثر عمى درجة كنكع المكف المستخدـ كىك الذم سكؼ يظير كجكد تدرج منتظـ
لأللكاف مف عدمو اذ برزت في الخارطة اف صفة الجكار غير منتظمة مما اثر عمى عممية
تكزيع األلكاف كتدرجيا مف لكف الى لك آخر.
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