AICHS
The Second Annual International Conference on Human Sciences (AICHS) /
Fallujah During the Ottoman & Iraqi Monarchy Eras
Volume 2020

Conference Paper

Designing Cartogram Maps of the Morphological Stages of Fallujah City Between 1870 and
1940, Using Geographic Techniques

تصميم خرائط الكارتوغرام للمراحل المورفولوجية في مديںة الفلوجة
( باستخدام التقںيات الجغرافية١٩٤٠- ١٨٧٠) للمدة
Ahmed Mohammed Jihad Kubaisi

جهاد الكبيسي

د احمد.م.أ

Ministry of Education / Directorate General of Education Anbar Senior Educational Supervisor

 مشرف تربوي أقدم/ المديرية العامة لتربية ا ںبار/وزارة التربية
Abstract
Corresponding Author:

This paper attempts to use the concept of cartography to review the morphological
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stages the city experienced for the period (1870-1940). In particular, this study uses three-
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dimensional volumetric maps to highlight the various stages of development along with
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Scape Toad, one of the cartogrpahic techniques which uses specific quantitative data
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(spatial space), and the environment tools ArcGis10.7 and Arc scene. One can present
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the phases of the city’s formation through a CD-ROM (avi) as a historical geographical
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document. The paper has two sections, the first offers an introduction to the morphology
of the city, while the second discusses the cartogram of morphological maps.
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تحاول هذه الورقة البحثية التعريف بمفهوم خرائط الكارتوغرام وتوظيفها في استعراض المراحل المورفولوجية
ْ
تمثلت بمرحلتي النشأة والظهور كما تسلط الضوء على
 والتي،(م١٩٤٠-١٨٧٠) التي تمر بها المديںة للمدة ما بين
الخرائط الحجمية ث ثية ا بعاد براز تلك المراحل بما يعكس شكلها الحقيقي في التصميم الحضري للمدن
ُ
( وهو أحد التقںيات الجغرافية في صںاعة خريطة الكارتوغرام بحسب بياںاتScape Toad) واستخدم برںامج
وأمكن تسجيل

(Arc scene)

و

(ArcGis10.7)

 زيادة على أدوات بيئة،(كمية محددة )الحيز المساحي

ّ
( كوثيقة جغرافية تاريخية وإن هدف الورقة يركز علىavi) المراحل التي مرت بها نشأة المديںة بقرص مدمج
ً
 مدخل إلى:  واشتمل على أو،إظهار دور تقںية خرائط الكارتوغرام في توثيق مورفولوجية نشأة مديںة الفلوجة
ً
 وقد توصلت الںتائج إلى إمكاںية تقںية، تطبيقات كارتوغرام الخرائط المورفولوجية: ثاںيا،مورفولوجية المديںة
خرائط الكارتوغرام في عرض المراحل المورفولوجية للمديںة بما ينسجم وشكلها ا ساس وأںماطها المكاںية التي
.تشكلت بها بنية المديںة العمراںية
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اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ :مدن ،مورفولوجية ،ںظم معلومات جغرافية ،خرائط كارتوغرام.

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔIntroduction :
تمثل الخريطة المورفولوجية إحدى الخصائص المهمة لتوضيح شخصية المكان وم مح النسيج الحضري للمديںة،
وقد فرضت الجغرافيا وتقںياتها الحديثة استخدام برامج رسم الخرائط وتحليلها ومںحت الكارتوغرافي وسيلة تقںية
مميزة بأدوات متعددة وما عليه سوى مهارة الرسم والتحليل ،ودعت الحاجة إلى وجود تصور دقيق لم مح التطور
ً
العمراںي لمراحل نشأة المديںة ّ
ًّ
وحضاريا في الوقت ںفسه ،و ّ
تاريخيا وجغر ًّ
ًّ
سيما تركيبة العمران
افيا
بعدها ارثا
ً
ًّ
حجميا يعكس قيمة
وںظم الشوارع ،وتمثل خرائط الكارتوغرام واحدة من أدوات تمثيل الظاهرة الجغرافية ش
التغير الكمي سواء في )المساحة أو السكان( ،واستعان البحث ببرںامج ) (Scape Toadالخاص برسم خرائط
الكارتوغرام لتصميم الخريطة المورفولوجية لمرحلة النشأة والظهور لمديںة الفلوجة ما بين ) ،(١٩٤٠-١٨٧٠وهي المدة
الزماںية لحقل البحث ،ثم تحويلها إلى برںامج ) (Arc Sceneلرسم تلك المراحل بشكل ث ثي ا بعاد يحاكي
الواقع ا فتراضي ليكون بمثابة مںظور مجسم ںمو المديںة وتطورها ،و ّلما كاںت الغاية ا ساس للورقة البحثية تسليط
الضوء على تقںية خرائط الكارتوغرام لمرحلة مورفولوجية مهمة فلن أذكر المعلومات التاريخية والوثائقية عن تلك
ً
لكںه سيكون ً
المرحلة ،و ّ
ً
واضحا مبسطا لتجربة يمكن تعميمها على مديںة ما أو إقليم جغرافي آخر.
عرضا

ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺒﺤﺚResearch problems :
 .١هل يمكن توظيف خرائط الكارتوغرام لتمثيل المراحل المورفولوجية؟.
 .٢كيف ںمثل المراحل المورفولوجية لنشأة المديںة وظهورها باستخدام التقںيات الجغرافية؟.
 .٣هل توضح خريطة الكارتوغرام المراحل المورفولوجية بما يتںاسب والشكل الحضري العمراںي للمديںة؟.
ْ
 .٤كيف نستطيع أن ںوثق الخريطة المورفولوجية لنشأة المديںة باستخدام برامج الميديا؟.
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ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚResearch Hypothesis :
ْ
ّ
 .١إن توفر التقںيات الجغرافية يمكن أن ينتج خرائط كارتوغرام حجمية.
 .٢يمكن تمثيل المراحل المورفولوجية بخرائط كارتوغرام بحسب كل مرحلة.
ً
ّ
ًّ
حجميا يتںاسب مع الشكل الحضري للمديںة.
 .٣إن التمثيل في خرائط الكارتوغرام يوضح ش
ّ
 .٤إن التقںية الحديثة توفر إمكاںية توثيق الخريطة المورفولوجية بملفات متعددة.

ﻫﺪف اﻟﺒﺤﺚResearch Aim :
الهدف ا ساس للورقة البحثية هو تسليط الضوء على توظيف التقںيات الجغرافية المعاصرة باستخدام برںامج
) ،(Scape Toadالخاص بتصميم خريطة كارتوغرام لتمثيل مرحلة النشأة والظهور للمديںة من خ ل تسجيل
ً
ًّ
حجميا للنسيج العمراںي ،والبرامج ا خرى.
يعرض ش

ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚResearch Approach :
اعتمد البحث على مبدأ العرض والتحليل وا ستںتاج ستعراض مرحلة النشأة والظهور ،والمںهج التقاںي المعاصر
) (Contemporary Technical Approachباستخدام التقںيات الجغرافية الحديثة الممثلة ببرںامج
)Toad

(Scape

عداد خريطة الكارتوغرام المورفولوجية مع تقديم ںماذج تبرهن ا فكار التي طرحتها الورقة البحثية

من خ ل عرض البرںامج المستخدم في صںاعة خريطة الكارتوغرام وخصائصها ،ووضع ںماذج مقترحة للخريطة
المورفولوجية.

أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚResearch Importance :
تتمثل أهمية البحث من خ ل التعريف بدور برںامج إعداد خرائط الكارتوغرام في تمثيل المرحلة المورفولوجية
للمديںة الممثلة بالنشأة والظهور وأهمية ںظم المعلومات الجغرافية ) (Gisفي توثيق ديںاميكية الخرائط جغر ًّ
افيا
ًّ
وتاريخيا ،كما يستعرض الجاںب العملي من خ ل خطوات محددة على وفق مبدأ التسلسل الزماںي ــ المكاںي
للمراحل المورفولوجية.
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ﺣﺪود اﻟﺒﺤﺚResearch Boundary :
ً
ً
تقع مديںة الفلوجة بين دائرتي عرض ) (٣ْ٣.٢ً١-٣ْ٣.١َ٧شما  ،وخطي طول ) (٤ْ٣.٤ً٤-٤ْ٣.٤ً٩شرقا إلى الشرق
من محافظة ا ںبار ،ويحدها من الشمال والشمال الشرقي قضاء الكرمة ،ومن الغرب والشمال الغربي ںاحية
الصق وية ،وإلى الجںوب والجںوب الغربي قضاء عامرية الصمود .وتںحصر في ضمن الحدود البلدية لمديںة
ً
الفلوجة بمحاذاة أيسر ںهر الفرات وطريق المرور السريع شرقا ،ومحطة سكك الحديد )بغداد-فلوجة-عكاشات(
ً
غربا ،وكما في الخريطة ).(١

خريطة ) (١حدود مںطقة البحث )مديںة الفلوجة( وموقعها
المصدر :من عمل الباحث :محافظة ا ںبار  -دائرة التخطيط العمراںي  -الشعبة الفںية  ،٢٠٠٩-مديرية بلدية
الفلوجة -الشعبة الفںية ــ  ،٢٠١٢بياںات مفتوحة المصدر اون

ين Open Street Map

أﺳﻠﻮب اﻟﺒﺤﺚ وأدواﺗﻪResearch Method and Tools :
ً
اتبع الباحث في هذه الورقة خطوات عملية اںط قا من جمع المواد العلمية المراجع والمصادر التي تںاولت سواء
بشكل أساس أو ثاںوي موضوع البحث ،زيادة على وضع هيكلية مقسمة على مبحثين اجتمعت َ
لتكون مںظور
علمي عن توظيف التقںيات الجغرافية الحديثة التي ما اںفكت تتطور ونستكشف يوما بعد آخر برامج جديدة
)بالنسبة للباحث العربي( ،إذ احتوت المراجع ا جںبية على عدد كبير من البرامج التي استخدمت في التحليل
المكاںي لںظم المعلومات الجغرافية مںذ بداية الستينيات حتى مطلع التسعينيات ،فا سلوب العملي على وفق
خطوات ا دخال والمعالجة والتكوين والدمج وا ختزال للبياںات الجغرافية ،ومن ثم إخراج خرائط الكارتوغرام
وتحويلها إلى ملفات ) (shpfileليتم ترميزها وإخراجها بما يتوافق وهدف البحث ،بعدها يتم توثيق الخرائط
وتسجيلها بملفات ) (aviلتكون وثيقة رقمية جغرافية ــ تاريخية تمثل مرحلة مهمة لںمو المراحل المورفولوجية
ً
لنشأة المديںة وظهورها ،مستعيںا ببرںامج ) (Scape Toadالخاص بشكل رئيس بصںاعة خرائط الكارتوغرام
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ً
ً
حجما ً
ً
معيںا لظاهرة كمية أو ش محددا لظاهرة جغرافية باعتماد )متغير المساحة( كما تمثله الخريطة
توضح
المورفولوجية موضوع البحث بشكل يستعرض ً
فيلما لںمو الخريطة وحركتها زيادة على برامج بيئة )(ARCGIS10.7
و ).(ARC SCENE EXE

أوﻻ ً - :ﻣﺪﺧﻞ إﻰﻟ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ:
ً
يمكن تعريف المورفولوجية ) (Morphologyاصط حا بأںه) :العلم الذي يختص بدراسة الشكل والهيأة( ،أما
المورفولوجيا الحضرية

)(Urban Morphology

فيعںي النسيج البںائي للمدن ،وتشمل المخطط ،والشكل،

والوظيفة ،والتي تعكس بدورها شكل المديںة ومراحلها التاريخية .وأورد ابن خلدون على أںها ظواهر تتعلق ببنية
المجتمع ،وهي تحاول دراسة الظواهر التي تتصل بالسكان وأصول المدںيات وتوزيعهم على المساحة التي تشغلها
والںظم التي تسير عليها المجتمعات في هجرة أفرادها وكثافتهم ،كما ربط بين الوظيفة والشكل بصورة واضحة،
مؤكدا الع قة الجدلية بين ا ثںين ،وعرفه ) (Carte rبأںه دراسة الهيكل الحضري الداخلي للمديںة[١] .
ّ
وذكر )ﻣﻴﺮﻲﻓ  (Murphyأن المورفولوجيا تعںى بعںاصر الشكل كتںظيم الشوارع ،وأشكال ا بنية ،ومجمل
ّ
المظهر الحضري ،وإن وظيفة المديںة وتطورها يمكن فصلها عن بعض[٢] .
ويسعى مفهوم مورفولوجية المديںة إلى كشف المظهر الخارجي وتحليل عںاصره الداخلية للمديںة التي تشكلت
بمراحلها البنية العمراںية ونسيجها الحضري والتخطيطي ،ويرى بعضهم أںه يعںى بدراسة ںمو المديںة وع قته
بمظهرها ،ويرى آخرون أںه التخطيط المںاسب للمديںة بما ينسجم وشكلها وخصوصية مكاںها ].[٣وذكر )غرايبة(
ّ
أن المظهر العام للمديںة هو مفهوم المورفولوجية إذ يتغير شكلها في تاريخها الذي يمر بمراحل متعددة ولكل
مرحلة خصوصيتها تميزها عن غيرها ،وبںاء عليه تعںي المرحلة المورفولوجية أي حقبة لتاريخ المديںة تتميز
ً
بأشكال معمارية تختلف عن غيرها بسبب نشاطات السكان وحاجاتهم ّ
ًّ
إرثا ًّ
وحضاريا يعكسها سكان
ثقافيا
بعدها
المديںة وبالتالي يتحدد شكل المديںة العام الںهائي[٤] .
ً
وتأسيسا على ما ذكر آںفآ يمكن ْأن ً
ںعرف مفهوم مورفولوجية المديںة بأںه )ﻳﺪرس اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ
وﻓﻖ ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ وﻧﺴﻴﺠﻬﺎ اﻟﺤﻀﺮي وﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ وﻧﻈﻢ اﻟﺸﻮارع
وﺗﺨﻄﻴﻄﻬﺎ وﺗﺒﻴﺎن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ وﻣﻈﻬﺮﻫﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻲ وأﺛﺮ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺴﻜﺎن وﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ
وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﻟﻴﺘﺤﺪد ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻌﻤﺮاﻲﻧ )اﻟﺪاﺋﺮي أو اﻟﻤﺮﺑﻊ أو اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ أو اﻟﺸﺮﻳﻄﻲ وﻏﻴﺮه(.
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ﺛﺎﻧﻴﺎ - :ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺗﻮﻏﺮام اﻟﺨﺮاﺋﻂ اﻟﻤﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
تجمع خرائط  Cartogramsبين المعلومات ا حصائية والجغرافية في الخرائط الموضوعية ،إذ يتم قياس المںاطق
الجغرافية )مثل أحياء سكںية أو مقاطعات زراعية أو دول( بما يتںاسب مع بعض ا حصاءات )مثل السكان
والدخل( .وقد استخدم هذا الںوع من تصور الخرائط مںذ عقود طويلة الجغرافيون ورسامو الخرائط ،وتم اقتراح
الخرائط وتںفيذها مع تحسين الجواںب المختلفة مثل الدقة ا حصائية )خطأ الخرائط( ،والدقة الجغرافية )الحفاظ
على الخطوط العريضة ل شكال الجغرافية( ،والدقة الطوبوغرافية )الحفاظ على التشابهات الصحيحة بين بلدان(
][٥
ّإن رسم الخرائط مع التقںيات الحديثة توفر لںا تصور البياںات الجغرافية الموزعة بل تعطي ً
مزيدا من فهم
المعلومات واستكشاف ںمط البياںات .وتقںيات جديدة قد غيرت الطريق لتوليد خرائط وتزويدںا بوجهات ںظر
جديدة لفهم المعلومات الجغرافية .والكارتوغرام مختلفة عن الخرائط الموضوعية ،والخرائط ذات القيمة بحسب
المںطقة ،أو تشوه الخرائط مںاطق من المضلعات بما يتںاسب مع بياںات الظاهرة المرسومة ،وهںاك عدد من
الخرائط تم إنشاؤه في مشروع ) (World mapperتظهر البياںات ا جتماعية وا قتصادية ،البيئية والسياسية
للعالم ][٦
تطورا ً
وتوفر ً Cartograms
بارعا في تمثيل بياںات المںطقة؛ وقد تشوه الخرائط الحدود الحقيقية للخريطة
ا ساسية بحيث تكون مسافات أو مںاطق ا قسام ا حصائية يتںاسب مع القيم التي يتم تمثيلها.
ّإن رسم الخرائط أحدث ً
ً
وتغييرا في وسائط الخرائط خ ل العقود القليلة معتمدة على ںظم المعلومات
تںوعا
الجغرافية ،وظهور خدمات ا ںترںت الديںاميكية والتفاعلية وفي سياق المحمول في حد ذاتها مستمرة وتتطور.
تعد خرائط ) (Cartogramsإحدى التقںيات المعروفة المستخدمة للتعويض عن ا زعاج أو التشوه بين المںاطق
بصريا ً
ً
ً
واحدا )متغير حجم المضلع( ستخدام أكثر أهمية،
متغيرا
ا حصائية ومںاطقها الطبوغرافية ،وهذا يحرر
ً
مثل تمثيل النسيج العمراںي نسبة لهذه المںاطق )تقاس عادة بحجم مساحتها( ،مع ترك ع قتهم الطوبولوجية
سليمة[٧](.
تستںد خرائط الكارتوغرام على تمثيل بياںات جغرافية كمية لكل مربع أو دائرة تمثله الخريطة )إقليم أو دولة
ً
أو مديںة( ومن ثم ترميزها بحسب القيمة )عدد سكان ،مساحة إقليم( لتشكل تشوها لمضلعات الخريطة وبدورها
تعكس إدراكا بصريا لحجم التشوه بحسب القيمة البياںية ،[٨] .كما موضح في الشكل(١) .
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الشكل ) (١خريطة كوروبليث تم تحويلها كارتوغرام
[9] kaspar,s.,Fabrikant,S.I.,FreckmannP.(2011).Empirical study of
cartograms.proceedings,25 international cartographic conference, international
cartographic association,Jul.3-8,2011,Paris, France

تم استخدام تطبيق ) (ScapeToadوهو أحد برامج مطوري ںظم المعلومات الجغرافية مفتوح المصدر مكتوب
بلغة  Java،تم تصميمه كتطبيق مستقل باستخدام تنسيق  ESRI Shape fileل دخال وا خراج .يقوم ً
أيضا بتصدير
الخرائط بتنسيق  .SVGيحتوي على واجهة سهلة ا ستخدام ،والتي توجه المستخدم خ ل عملية إنشاء الخريطة.
يںظر ا شكال ) (٤.٣.٢لمراحل العمل.

الشكل ) (٢واجهة الموقع ا

لكتروںي لتطبيق )(ScapeToad

المصدرhttp://scapetoad.choros.place/ :

Page 580

DOI 10.18502/kss.v4i8.7204

AICHS

الشكل ) (٣ںافذة تطبيق ScapeToad

الشكل ) (٤خطوات ا دخال والمعالجة
المصدر :عمل الباحث با

عتماد على تطبيق )(scape toad

 -١اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻰﻟ )-١-٤-٢(١٩٢٢ -١٨٧٠اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻰﻟ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  ١٨٧٠إﻰﻟ ﺳﻨﺔ
 ١٩٢٢ﻧﺸﺄة اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ:
هذه المرحلة إنشاء مسجد صغير قبالة خان عويد ّ
الحمو ،فأنشأ كاظم باشا سںة )(١٨٩٧م المسجد الجامع
شهدت ِ
هذه المرحلة إنشاء مراكز إدارية وخدمية ،كما أنشأ مركز للجںدرمة عںد بداية الجسر في الںصف
كما شهدت ِ
الثاںي من القرن التاسع عشر وفي سںة ) (١٨٧٠م خان عويد ّ
الحمو على غرار الخاںات التي اںتـشرت في تلك
ُ
المدة ،[١٠] .وكان السبب الرئيس لنشوء المديںة وتطورها ،وقد أنشئت خاںات ل ستراحة سںة ) (١٨٧٠م .إذ تم
ّ ّ
بعد أن القيمة الكمية للبياںات هي
تحويلها إلى خريطة كارتوغرام تبين التغير في الشكل المساحي في العمران
)مساحة الحيز العمراںي( أي ً
تبعا للمساحة العمراںية .كما في الخريطة )(٢
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الخريطة ) (٢كارتوغرام المرحلة ا ولى نشأة المديںة سںة )(١٨٧٠
المصدر :من عمل الباحث:
عبد

فرحان ،المديںة المعاصرة بين الفكر التخطيطي وا دارة الحضرية ))مديںة الفلوجة ــ حالة دراسية((،

أطروحة دكتوراه غير منشورة ،مركز التخطيط الحضري وا قليمي ،جامعة بغداد ،٢٠١١ ،ص ،٨٦وزارة العدل ،دائرة
التسجيل العقاري )الطابو( في الفلوجة.
وبدأت المديںة تشهد حركة عمراںية بعد إنشاء جسر خشبي ) (١٩١٨مكان الجسر الذي أنشأه مدحت باشا سںة
) ،(١٨٨٥واتسعت أهمية موضع الفلوجة سںة ) (١٨٦٩م ّ
بعدها ںقطة تحول لعبور ںهر الفرات باتجاه الطريق البري
بغداد  -دمشق عام ) .[١١] (١٩٢٣لتظهر بلدة الفلوجة التي تمثل المركز ا داري قليمها سںة ) (١٩٢٦م تميزت
ْ
هذه المرحلة بتخطيط عشوائي من الجهات المختصة فأدى أن تكون الوحدات السكںية غير مںتظمة في شكلها
ّ
ومساحتها وتداخلها تحت تأثير ںظام الشوارع العضوي ،وأن ںمط بںاء الدور هو الںمط الشرقي التقليدي ،فتوضحت
معالم النسيج العمراںي للمديںة والعںاصر المكوںة له بوظيفة نشوء المديںة كںقطة استراحة ،حيث المسجد والسوق
وبيت الحاكم ،[١٢] .واستخرجت خريطة كارتوغرام لهذه المرحلة كما في الخريطة ) (٣تمثل المرحلة ا ولى نشأة
المديںة وںموها سںة ) ،(١٩١٩والخريطة ) (٤تمثل المرحلة ا ولى لنشأة المديںة وتطورها سںة ).(١٩٢١

الخريطة ) (٣كارتوغرام المرحلة ا ولى نشأة المديںة وںموها سںة ) (١٩١٩المصدر :من عمل الباحث:
] [١٣سعدي إبراهيم الدراجي .(٢٠١٧) .الحمامات في مديںة الفلوجة )دراسة عمارية( .مجلة جامعة ا ںبار
للعلوم ا نساںية .٢٣-١ ,(first)٣ .ص ،٦:طابو بغداد.١٩١٩،
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الخريطة ) (٤كارتوغرام المرحلة ا ولى لنشأة المديںة وتطورها سںة ) .(١٩٢١المصدر :من عمل الباحث:
عبد

فرحان ،المديںة المعاصرة بين الفكر التخطيطي ا دارة الحضرية ))مديںة الفلوجة ــ حالة دراسية((،

أطروحة دكتوراه غير منشورة ،مركز التخطيط الحضري ا قليمي ،جامعة بغداد ،٢٠١١ ،ص ،٨٦دائرة طابو بغداد،
فوتغرافات هوائية سںة .١٩٢١
-٢اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ) (١٩٢٣-١٩٤٠ﻇﻬﻮر اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
تميزت هذه المرحلة بتأسيس كيان الدولة وظهور المؤسسات الحكومية ،مما تطلب الحاجة إلى استعما ت
أخرى ،وتوسع التجمع الحضري ،وقد شهدت هذه المرحلة إنشاء الجسر الحديد سںة  ١٩٣٢الذي زاد المديںة
أهمية كبيرة للطريق بين بغداد وب د الشام .وتميزت هذه المرحلة ظهور بوادر تںظيمية وتقسيمات قطاعيـة لمںطقـة
السوق وتوسع الشوارع إلى الںظام الشبكي وظهور البيوت العربية المحورة ،[١٤] .وتوسعت المديںة بث ثة محاور
هي الشمال والشرق والجںوب تحيط بالمركز الحضري بںمط عشوائي على امتداد الطرق التي تربط المديںة
بالقرى المجاورة ،وںمط مںتظم على امتداد الطريق بين الجسر الحديدي بمںاطق شرق المديںة ،إذ ظهرت أحياء
ً
جاںبيه ،وبسبب الزيادة في سكان المديںة البالغ تعداده ) (١٠٩٤٧نسمه سںة
المديںة التي استحدثت حقا على
ِ
) ،[١٥] (١٩٤٧يںظر الخريطة ) (٥تمثل بدورها المرحلة المورفولوجبة الثاںية للںمو العمراںي للمديںة لعام ).(١٩٣٤
إلى جاںب خريطة كارتوغرام وفق متغير المساحة لمقدار التوسع العمراںي لهذه المرحلة.

الخريطة ) (٥كارتوغرام المرحلة الثاںية لںمو وظهور المديںة سںة ) (١٩٣٤المصدر :من عمل الباحث با عتماد
على حدود بلدية الفلوجة الكادسترو لسںة ١٩٣٤
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أخذ اتجاه توسع المديںة ث ثة محاور باتجاه الشمال والشرق والجںوب تحيط بالمركز الحضري من الظواهر
العمراںية التي ميزت هذه المرحلة هي الجسر الحديد وبداية تطور الںقل وزيادة النشاط التجاري ،وعدد من
المؤسسات الخدمية وا دارية .كما ں حظ من الخريطة ) (٦التي تمثل المرحلة الثاںية للتطور العمراںي لسںة
ْ
) .(١٩٤٠وتمثيلها بخريطة كارتوغرام توضح مقدار التغير في حجم التوسع وتغير شكلها وإن كان بم مح بسيطة
لكںها مدركة على وفق قيمة مساحة الحيز العمراںي آںذاك لتلك المرحلة.

الخريطة ) (٦كارتوغرام المرحلة الثاںية للتطور العمراںي للمديںة سںة ) (١٩٤٠المصدر :من عمل الباحث
با عتماد على عبد

ومن خ

فرحان ،٢٠١١ ،ص١١٢

ل دمج خرائط المراحل المورفولوجية بصيغة ) (shpالخريطة ) (٧وخرائط كارتوغرام )(scape toad

ً
في الخريطة ) (٨يمكن المقارںة بوضوح الشكل الحضري الذي توسعت به المديںة ،مستںدا إلى مقدار تغير الحيز
ً
وضوحا وإن كان على قدر قليل في بعض من أجزائه
المساحي بما يتوافق وهدف خريطة الكارتوغرام ،إذ ں حظ
حجم التشوه الذي أحدثته خريطة الكارتوغرام ليتںاسب مع حجم مساحة العمران خ ل مراحل نشأة المديںة
وظهورها.

الخريطة ) (٧المراحل المورفولوجية بصيغة )(shp
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الخريطة ) (٨كارتوغرام المراحل المورفولوجية

وتتجلى م مح التطور باستخدام أںظمة رسم خرائط سطح المكتب أو برامج ںظم المعلومات الجغرافية على
تسارع التطور الديںاميكي في السںوات القليلة الماضية بفضل زيادة توافر ا ںترںت المںاسب للتقںيات والتطبيقات
المحمولة ،وكذلك توسع شبكة ا ںترںت لعدد أكبر من المستخدمين .وهںاك جاںب كبير آخر في سياق تشكل
الخريطة المورفولوجية هو تطوير الخرائط التي تعود إلى أربعين ً
عاما ،واںتشار الخرائط داخل ںطاق أوسع ںتيجة
ا بتكار التقںي في عملية تںوع رسم خرائط الكارتوغرام المورفولوجية[١٦] .
بعد تصميم خرائط المراحل المورفولجية واستخراجها يتم تحويلها إلى ملف ) (SHPللتعامل معها في بيئة
برںامج

)(ARCGIS

ومن ثم تحويلها إلى بيئة

)(Arc Scene

ث ثية ا بعاد

)(3D

وتحويلها إلى تسجيل زمںي

لمراحل التطور والںمو ،لمحاكاة ا بصار الجغرافي للتطور العمراںي مما يوثق لںا خرائط مورفولوجية ديںاميكية
يمكن عرضها في أي وقت ومكان وبالتالي خزںها على شكل ملفات أرشيفية ذات طابع تاريخي وجغرافي ،كما
ً
تم تمثيل مرحلة النشأة بخريطة مجسمة لمحاكاة الواقع كأںموذجا يمكن تعميمه في رسم مراحل الںمو العمراںي
للمدن ،وبالتالي توضح لںا الشكل الحضري الذي تكوںت به تلك المرحلة أو ّ
لتجسد ً
جاںبا من عمراںها ،وهذا ما
يميز التقںيات الجغرافية المعاصرة.
يںظر ا شكال ) (٧.٦.٥والخريطة )(٩

الشكل ) (٥تصميم خريطة كارتوغرام للمراحل المورفولوجية ث ثية ا بعاد
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الشكل ) (٦تحويل خريطة كارتوغرام إلى ث ثية ا بعاد بحسب كل مرحلة لںموذج المرحلة ا ولى )(١٨٧٠
الشكل ) (٧توثيق المراحل المورفولوجية بالتسلسل الزمںي ملف )(AVI

الخريطة ) (٨محاكاة ث ثية لمرحلة النشأة لمديںة الفلوجة

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔResults and discussion: :
اتضح من خ ل تجربة التطبيق العملي في رسم خرائط الكارتوغرام المورفولوجية اںها تمتلك خاصية عرض
ّ
البياںات الكمية بشكل حجمي ذي مںظور ل بصار الجغرافي بما يتںاسق ومںطقة الدراسة ،وإن البرںامج المستخدم
ّ
يتمتع بواجهة سهلة وأدوات بسيطة ودليل إرشاد يمكن ا ستعاںة به والتدريب عليه ،وتبين أن توظيف خريطة
الكارتوغرام في تمثيل النسيج العمراںي للمديںة كحالة الورقة هذه التي وضحت مرحلة النشأة والظهور عداد خرائط
ً
ً
واضحا لشكل التوسع وحجمه مںذ بداية التكوين
مںظورا
تمثل المراحل الزماںية التي تكوںت بها ،مما يعكس
حتى التسلسل الزمںي للںمو العمراںي من خ

ل عرض خرائط الكارتوغرام ) (3Dومقارںتها بخرائط )(SHP) (2D

ًّ
بصريا من خ ل تغير حجمها
اذ برزت برؤية زاوية  ٤ْ٥ومقدار الظل المسلط ) (%٦٢مما ينتج خرائط مدركة
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)متغير حجم المساحة( لمستويات التوسع العمراںي .ومن ثم تسجيلها بملف ) (AVIيمكن استعراضه في أي وقت
كوثيقة تاريخية جغرافية.
ّ
إن ا ںتقال إلى التصميم والتںفيذ يعتمد على التقںيات المعلوماتية إذ أضحى مںاص من استخدامه بغض
الںظر عن اخت ف ا راء بين الباحثين من كوںه )وسيلة أو أداة( أو بمثابة تخصص له مںهجيته وغيرها ،ف يمكن
ّ
ْ
للجغرافيا مسلمين بذلك أن تحيد عن هذه القاعدة المعلوماتية و سيما الخرائط والكارتوغرافيا الرقمية وبعد ںتائج
ّ
العمل ومخرجاته وقراءة الخرائط وتحليلها يتبين أن الورقة البحثية قد وضعت إجابة مںاسبة سئلتها ،من خ ل
إمكاںية التقںيات الجغرافية في تصميم خرائط الكارتوغرام لتمثيل المراحل المورفولوجية لنشأة المديںة وظهورها
ليكون ً
مقاسا لتجارب أخرى عن ںمو المدن ،وقد أوضحت خرائط الكارتوغرام بحسب المراحل بما يتںاسب
وتتبع الشكل الحضري والنسيج العمراںي التي مرت به مرحلة النشأة والظهور ،كما تم توثيق الخريطة المورفولوجية
باستخدام أداة ) (Animation Timeوخزںها بملف ).(Avi
ّ
ْ
وهںا يمكن أن ںدرك أن فرضية البحث قد تحققت بإثبات تصميم خرائط كارتوغرام حجمية باستخدام تقںية
تطبيق سكيب تود ،فقد تم تصميم الخريطة المورفولوجية لمرحلة النشأة والظهور على الرغم من حجم المديںة
ً
ًّ
حجميا تںاسب مع الشكل الحضري
الكبير وصغر مساحة التوسع آںذاك .وقد بينت خرائط الكارتوغرام ش
لنشأة المديںة وظهورها.
ّ
وںافلة القول إن تسليط الضوء على توظيف التقںيات المعاصرة من خ ل استخدام برںامج ))((Scape Toad
والخاص بتصميم خريطة كارتوغرام مورفولوجية لتمثيل مرحلة النشأة والظهور للمديںة من خ ل تسجيل ديںاميكي
ً
ً
ًّ
حجميا للنسيج العمراںي ،فض عن برامج أخرى كان الهدف ا ساس للبحث ،وعليه يوصي البحث
يعرض ش
بضرورة توظيف هذه البرامج الحديثة ومواكبة جديد التقںيات ،و بد من تںوع إںتاج خرائط الكارتوغرام وتمثيل
الظاهرات الجغرافية وقيمها الكمية على بياںات أخرى )حجم السكان ،وعدد ا مراض ،وعدد المسافرين ،وحجم
مساحة التوسع العمراںي ،وعدد المدارس .....وغيرها( ،كما يوصي البحث باعتماد خرائط الكارتوغرام المورفولوجية
في توثيق مراحل الںمو العمراںي ،ويقترح البحث عمل دورات تطويرية في مجال صںاعة الخرائط واںواعها
وخصائص كل مںها ورموزها وتمثيلها الكارتوغرافي.
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