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جميع حقوق الطبع محفوظةة لمدينةة الملةب عبةد العزيةز للعلةوم والتقنيةة .غيةر مسةمو
بطبةةةع أز جةةةزج مةةةن أجةةةزاج ةةة ا التقريةةةر أو حفظةةةه فةةةي أز نظةةةام لمةةةزن المعلومةةةا
واسةةترجاع ا أو نقلةةه علةة أز ي ةةة أو بةة ز وسةةيلة سةةواج أكانةة إلكترونيةةة أم شةةرا ط
ممغنطة أم ميكانيكية ،أم استنساماً ،أم تسجيالً ،أم غير ا إال بإ ن من صاحب حق الطبةع.
إن اآلراج والنتا ج واالستنتاجا والتوصيا الم كورة فةي ة ا التقريةر كافةة ةي ماصةة
بالباحثين وال تعكس وج ة نظر المدينة.
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تقديم
ي ةدف ة ا التقريةر الفنةي الن ةا ي إلة إكمةا متطلبةا البحةل المةدعم رقةم أ -26-
 )12والةة ز اسةةتمر لمةةدة عةةامين ونصةةف  ،)1430/08/010-1428/01/01وقةةد تةةةم
بحمةةد هللا إنجةةاز جميةةع أجةةزاج وفصةةو الدراسةةة وانت ة الكتابةةة والطباعةةة الن ا يةةة ل ة ا
التقرير يوم  11رجب  1430هـ الموافق  4يوليوو 2009م .وبعةد التحكةيم الن ةا ي تمة
الموافقةة الن ا يةةة علة التقريةر يةةوم  20شووعبان 1431هوـ 31/يوليووو 2010م ،ويحتةةوز
ا التقرير الفني الن ا ي عل كام متطلبا المشروع البحثةي ،كمةا يحتةوز علة المةادة
العلميةةة التةةي تةةم تجميع ةةا موضةةوعة فةةي اإلطةةار الكام ة لكتةةاب علمةةي مكةةون مةةن أربعةةة
أجزاج وعشرة فصو وعدد من المالحق.
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شكر وتقدير
نبدأ بشكر هللا سبحانه وتعال ال ز أكرمنا ب ه الدراسة التي ت ةدف إلة تطةوير نظةام
للترميز والعنونة المكانية اإللكترونيةة وتطبيةق ة ا النظةام كة داة فاعلةة لالرتقةاج بفعاليةا
أنشطة عملية التنمية العمرانية في المملكة.
ويحةةةدونا اأمةةة أن تحظةةة نتةةةا ج الدراسةةةة با تمةةةام صةةةانعي القةةةرار والممططةةةين
والمسؤولين عن إدارة عملية التنميةة فةي المملكةة وأن تسةا م فةي تسة ي إنجةاز اأنشةطة
البشةةةرية والمعةةةامال اليوميةةةة بةةةين أطةةةراف عمليةةةة التنميةةةة علةةة كافةةةة مسةةةتويا البي ةةةة
والمجتمع ،وماصةة فةي المؤسسةا المدميةة واإلنتاجيةة المعنيةة بقضةية العنونةة والتسةمية
المكانية.
يتقدم فريق البحل بالشكر والعرفةان لجميةع مةن سةا م فةي إمةراا الدراسةة بالمسةتو
المطلوب وتحقيق أ داف ا سواج كان لب تمويالً سميا ً أو إثرا ًج فكريةا ً أو نقاشةا ً موضةوعيا ً
أو مالحظا تطويرية.
وفي مقدمة ؤالج جميعا ً مدينة الملب عبد العزيز للعلةوم والتقنيةة علة دعم ةا السةمي
ال ز مكننا -بعد توفيق هللا تعال  -من إكما ة ا الجةزج مةن الدراسةة ،كمةا ال ننسة تقةديم
الشةةكر لجامعةةة الملةةب فيص ة ومةةن ثةةم جامعةةة الةةدمام) لمةةا قدمتةةه م ةن تس ة يال إداريةةة
ولوجستية وتشجيع معنوز كان ل ا أكبر اأثر في إنجاز المشروع.
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قسم التمطيط الحضرز واإلقليمي ،كلية العمارة والتمطيط ،جامعة الدمام
الدمام ،المملكة العربية السعودية

اسةةت دف المشةةروع تصةةميم نظةةام للترميةةز والعنونةةة المكانيةةة اإللكترونيةةة فةةي المملكةةة
العربيةةة السةةعودية ،ثةةم تطبيةةق النظةةام المقتةةر باعتبةةاره لغةةة عنونةةة موحةةدة تسةةمح ب ة داج
المعامال الحضرية المتبادلة بين أطراف عملية التنمية عل كافة مستويا المجتمةع مةن
مستو الفرد واأسرة مروراً بمستو المؤسسا الماصة والعامة وعل كافةة مسةتويا
البي ة من مستو الحي والقرية والمدينة واإلقليم والدولة وصوالً إل مستو العالم.
وقد اشتم المشروع عل مقدمة وأربعةة أجةزاج ر يسةةن تناولة المقدمةة ال ةدف مةن
الدراسةةة والمن جيةةة المتبعةةة ،ونطةةاق وحةةدود الدراسةةة ،ثةةم اأ ميةةة والنتةةا ج المسةةت دفة،
والمد المتوقع تحقيقه من ا ،وأميراً توصيف يكلية الدراسة وحالة اإلنجاز.
أما الجزج اأو ن فكان التركيةز فيةه علة عةره من جيةة الدراسةة مةن حيةل عةره
المشكلة البحثية ومد الحاجة والضرورة إل عالج ةا بشةك نةاجع ،بحيةل يفةي فةي عةدد
مةن المتطلبةا العمليةةة للدراسةة ،ثةةم وضةع أرضةةية اآلليةة البحثيةةة الممطةط ل ةةا مةن حيةةل
الت صي النظرز لمف وم العنونة وال ز شم معن الترميز /العنونةة الجغرافيةة) وإسةقاط
ا المعن عل عدد من المؤسسا المدميةة ،والتةي ية تي فةي مقةدمت ا العنونةة البريديةة،
وإظ ار حجم ما تالقيه ه العنونة من عراقي مةن مةال مراجعةة اأدبيةا ا العالقةة
في عدد من الدو مث ن اليابان والصين وألمانيا وإنجلترا وفرنسا والجزا ر وتركيةا .وبعةد
العنونةةة البريديةةة تجةةيج السةةجال الجغرافيةةة  ،Gazetteersوطنيةةة كان ة أو محليةةة ،و ةةي
المعنيةةة بعنونةةة قطةةع اأراضةةي واأمةةالب القا مةةة علي ةةا .ويبةةرز فةةي ة ا المجةةا حجةةم
الصعوبا التي عانت ا المملكةة المتحةدة -علة سةبي المثةا  -مثل ةا فةي لةب مثة المملكةة
العربيةةة السةةعودية والجزا ةةر ،فةةي انكسةةار سةةيرورة العنونةةة بةةين الممططةةا الحضةةرية
القديمة والممططا الحديثة التي واكب التزايد السكاني وتسارع معدال التنمية ،وكيةف
ه المشكلة يقع بعمومه عل المستو العالمي في كون أنظمة العنونة قد قامة
أن أص
عل ة التوصةةيف النسةةبي والمواضةةعة االعتباطيةةة .يلةةي لةةب اسةةتعراه بعةةه محةةاوال
تطةةوير نظةةم عنونةةة مكانيةةة إلكترونيةةة مثلمةةا ةةو الحةةا مةةع طالشةةبكة اأرضةةية الوطنيةةة
للواليا المتحدةط  .USNGوفةي ن ايةة ة ا الجةزج تةم شةر فكةرة نظةام الترميةز والعنونةة
المقترحة في ه الدراسة ،و لب بمعية ما سبق ا من محاوال علة نفةس المنةوا ب فبةد
المقارنة جلية في التمييز بين مقتر الدراسة ومالصة اأدبيا ا العالقة.
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وحةةاو الجةةزج الثةةاني بنةةا ًج النظةةام المقتةةر للعنونةةة المكانيةةة اإللكترونيةةة وعةةره
المف وم الترميزز للنظام في قالبه العلمي الرياضي والفنةي التفصةيلي ،وآليةة تطبيقةه علة
أماكن جغرافية واقعية ،ممتارة في حاضرة الدمام.
وقةةد ابتةةدأ ة ا الجةةزج بتم يةةد تنظيةةرز يشةةر كيفيةةة االسةةتفادة مةةن إحةةداثيا الموقةةع
ه اإلحداثيا كنواة يتشك من ا عنةوان أبجةدز قابة للقةراجة،
المطلوب عنونته ،وإدما
و و قريب الشبه لح ِّد كبير من اأرقةام المسةتحدثة مةؤمراً للسةيارا فةي المملكةة ،أز أنةه
يتركب من جزأين يملكان في الحقيقة اأص اإلحداثي للموقع صاحب العنونة ،و لةب بعةد
عملية تحوي رقمي آلي مقولب في موارزمية رقمية .وقةد تةم شةر اآلليةا المؤديةة إلة
ه الموارزمية علة نحةو مفصة بكامة معةادال التحوية  ،مةع شةر بيةاني لمسةتويا
العنونة وإسقاطات ا الجغرافية ومساحا الماليا الجغرافية اأرضية المقابلة لك مسةتو ،
و لب عل مسطح الكرة اأرضية جميعاً.
وفيمةةا يمةةص المملكةةة العربيةةة السةةعودية فقةةد تةةم تعيةةين مةةا يمص ة ا مةةن ة ه الماليةةا
اأرضية بمساحات ا الممتلفة ،وأسماج ه الماليا من أكبر ةا الة ز تتسةع مسةاحة المملكةة
س ماليا من ا فقط ،إل أصغر ا والتي ال يزيد أبعاد الملية من ا عةن  3.4متةر 1.7
متر) ،وأميراً تم في ا الجزج النظرز التمييز بين ما أسميناه بالعنوان المطلةق والعنةوان
النسبي ،ويرجع الفرق بين مةا إلة امتصةار العنةوان واالسةتغناج عةن لةب الجةزج العةالمي
منه في حالة التعام المحلي ،و لب مثلما و الحا مع أرقةام ال ةاتف عنةد االسةتغناج عةن
مفتا المط الدولي في االتصاال المحلية.
يلي لب تطبيق نظام العنونة المقتر عل مواقع بعين ا في حاضرة الدمام ،و لب بعد
تعيين نقطة مرجعية للمنطقة يتم عند ا التمييز بين العنوان المطلق والعنوان النسةبي ،وقةد
شم التطبيق المواقع اآلتيةن مطار الدمام ،مسجد اأميةر سةلطان بةن عبةد العزيةز بةالمبر،
مصفاة نفط في رأس تنورة ،نقطة بعيدة تقةع علة مسةافة  200كيلةومتراً إلة الغةرب مةن
الدمام ،ثم مسةكنين متجةاورين مةن مسةاكن ي ةة التةدريس بجامعةة الةدمام ،ثةم بنايةة سةكنية
بالدمام متعددة الوحدا  ،وأميراًن مبن إدارز بإمارة المنطقة الشرقية.
ا الجزج بشر كمي للنظام اإلحداثي المستمدم وسعة العنوان ،ثم مقارنة
وقد انت
لب مع أنظمة عالمية أمر مثة الشةبكة الجغرافيةة البريطانيةة  ،British National Gridثةم
أشد النظم العالمية شةب ا ً بالنظةام المعةروه فةي ة ا الدراسةة ،والمسةم بةل نظةام العنونةة
المكانيةةة العالميةةة ) ،The National Area Coding System (NACوإظ ةةار الفةةروق المميةةزة
ا النظام.
لنظامنا عل
مصِّص الجزج الثالل المتبار النظام المقتر مةن مةال التطبيةق الميةداني علة عةدد
مةةن الج ةةا الحضةةرية والمتوقةةع أن تسةةتفيد مةةن النظةةام .ويعتبةةر ة ا الجةةزج مةةن الدراسةةة
اأشةةد حيويةةة لسةةريان الةةرو العمليةةة ومسةةتويا اإلنجةةاز العاليةةة فةةي ك ة مراحلةةه أز
فصوله) .ففي الفصة اأو منةه – أزن الفصة السةادس  -قمنةا بتحلية عينةة عمليةة مةن
نظم العنونة المكانيةة بةبعه المؤسسةا الحضةرية بالمنطقةة الشةرقية مثة البلةديا  .فبعةد
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استعراه نظم تسمية قطةع اأراضةي القديمةة فةي عةدد مةن المةدن بالمنطقةة الشةرقية ومةا
تشةةمله التسةةمية مةةن أكةةواد النطاقةةا العمرانيةةة ب حيا ةةا وبلةةديات ا الفرعيةةة ،وإظ ةةار مةةد
اإلرباب وعدم النظاميةة فةي التسةمية ،تةم إظ ةار اأسةماج المقابلةة فةي النظةام الجديةد الة ز
سع ة ه الدراسةة فةي بنا ةه ،وجةاج لةب علة عينةا حيةة مةن قطةع اأراضةي فةي أحةد
اأحياج بمدينة الدمام حي الز ةور) ،ومثلةه بمدينةة المبةر حةي الحةزام الة بي) ،ومدينةة
الظ ران حي الدانةة الشةمالية) ،ومدينةة القطيةف حةي الجزيةرة) ،لتللة لةب إجةراج تةرقيم
إلكتروني شام لك قطع اأراضي بتلب اأحياج ،بتطبيق موارزمية الترقيم  -والتي جةاج
شةةر بنيت ةةا الرياضةةية الحق ةا ً – عل ة قاعةةدة بيانةةا قطةةع أراضةةي تلةةب اأحيةةاج وتغ يةةة
التسمية الجديدة بحقو معلوماتية مناسبة صمم مصيصةا ً وأضةيف فةي قاعةدة البيانةا .
وبإجراج مقارنة بين التسةمية الجديةدة والقديمةة تجلة الفوا ةد التةي اسةت دفت ا الدراسةة بمةا
يقطع بجدو المشروع فيما سع إليه.
وفيما مال قطع اأراضي ،فقد تم تطبيق من ج التسمية الجديدة عل أنةواع أمةر مةن
العينةةا  ،مث ة ن الشةةوارع ،واأمةةالب العقةةارا ) .وفةةي ك ة نةةوع تةةم اسةةتعراه الوضةةع
الرا ن بك إشكاالته ومعضالته ،مع بيانا إيضاحية ولقطا فوتوغرافية مسةاعدة تعةين
عل تف م الصورة القديمة بك أطياف ةا ،تلةي لةب تطبيةق نظةام التسةمية الجديةد وآليتةه فةي
ك نوع .ثم تم تطبيق موارزميا التحوي مرة أمر وإنتةاا اأسةماج الجديةدة إلكترونيةا ً
عل امتداد جغرافي بمدينة الدمام لك لوحا أسماج الشوارع التي توفر لنا.
بعد لةب تةم التطبيةق علة نطةاقين مةن المةدما شةديدز اأ ميةة مةان شةبكة ك ربةاج
المنطقةةةة الشةةةرقية ،وشةةةبكة الميةةةاه والصةةةرف الصةةةحي .وفةةةي كةةة نطةةةاق مةةةدمي من مةةةا
استعرضنا النظام الشا ع اآلن لترقيم عناصر ك شبكة بمةا أمةدتنا بةه الج ةا المعنيةة مةن
معلوما  ،ثم أجرينا تطبيق موارزميا التسمية علة كامة شةبكة الك ربةاج فةي حاضةرة
الدمام بك عناصر ا ،وعل طفايا الحريق الموزعةة فةي أحةد أحيةاج مدينةة الةدمام .وقةد
صةةاحب نةةوع كةة عنصةةر لقطةةا مرا طيةةة توضةةيحية لكيفيةةة ظ ةةور التسةةمية الجديةةدة
ببرنةةامج أنظمةةة المعلومةةا الجغرافيةةة بمةةرور المشةةار إل ة العنصةةر المطلةةوب وإظ ةةار
معلوما العنصر الكاملة شاملة للعنوان/التسمية الجديدة .وكمثا تطبيقي أمير ،أتينا عل
مواقةةع المةةدن – بف تي ةةا أ) و ب) ،والمطةةارا فةةي المملكةةة وقمنةةا بالتسةةمية اإللكترونيةةة
لمجموع ا وإظ ار ا كعناصر مسماة في قا مة معلوما ك عنصر.
وفةةي الفصة التةةالي مةةن ة ا الجةةزج – الفصة السةةابع – ق ةام الباحثةةان بعةةره نتةةا ج
اسةةتطالع عينةةة مةةن المؤسسةةا التةةي تحتةةاا لةةنظم عنونةةة مكانيةةة ،مث ة ن إمةةارة المنطقةةة
الشرقية ،إدارة اإلمداد بك رباج الشرقية ،وإدارة اإلمداد بالمياه ومدما الصرف الصحي
بالشرقية ،و لب كنتيجة عدد من المقابال مع المسؤولين ب ا ،وقد شةم االسةتطالع ،ومةا
صاحبه من استبيان مطبوع وم لبوب البيانا  ،عةدداً مةن المسةا الكبةر ا التفصةيال
المتعددة ،و ه المسا ين
-

نوع ومواصفا نظام العنونة الحالي بك مؤسسة.
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-

سلبيا نظام العنونة الحالية.
مصا ص نظام العنونة المنشود مستقبالً.
ومستويا الدقة المطلوبة في النظام المنشود.

وفةةي الفص ة اأميةةر مةةن ة ا الجةةزج ،تناولنةةا اآلليةةا الفنيةةة التفصةةيلية التةةي تتبعنا ةةا
لتحقيةةق المطةةة النظريةةة للمشةةروع تحقيق ةا ً عملي ةاً .فمررنةةا بمن جيةةة العنونةةة التةةي ابتةةدأ
بتعريف الملية الدنيا للعنوان ،ودقت ةا المكانيةة ،ثةم العالقةة بين ةا وبةين مسةاحا العناصةر
المطلوب عنونت ا عل تنوع ا ،ثم الكيفية التي يمكةن ب ةا بنةاج الشةبكة الجغرافيةة للعنونةة.
ولتحقيةةق الدقةةة المطلوبةةة والتةةي ال يزيةةد في ةةا المط ة عةةن  30سةةم عل ة مسةةتو سةةطح
اأره جميعةةاً) اسةةتمدمنا نظامةةا ً لرفةةع المواقةةع يعمةة علةة آليةةة طالمعالجةةة التفاضةةليةط
 differential processingوقد تطلب لةب إنشةاج محطةة قاعديةة  Base Stationال يزيةد المطة
في موقع ال وا ي اإلحداثي عن  2سم فقط) .وقد تم رفع المواقع المطلوبة ب ج زة متجولةة
لرصد المواقع  GPS’sمةن نةوع  GeoXTمةن إنتةاا شةركة  ،Trimbleوبةالعودة إلة المحطةة
القاعةةدة بعةةد ك ة جولةةة ميدانيةةة ،ونق ة بيانةةا الرفةةع المسةةاحي للمواقةةع ،تم ة معالجت ةةا
بالبرمجيا المرفقة بالمحطة ،وإعادة مفاضلة المواقع المرفوعةة بة ج زة الرصةد الجوالةة
أز تصحيح ا) بالنسبة لموقع المحطة ،والتي تكون عل اتصا باأقمار الصناعية وقة
رفع البيانا  ،فإ ا ما تم لب ترتفع الدقة ،أز ينمفه المط في المواقع المرفوعة إل مةا
دون  30سم.
وقد تم تطبيةق ة ه اإلجةراجا
القاعدة جاج عل الترتيبن
-

علة عينةا مسةاحية علة عةدة نطاقةا مةن المحطةة

منطقة المحطة القاعدية نطاق  1كيلومتر).
حي الز ور بالدمام نطاق  4كيلومتراً).
حي الحزام ال بي بالمبر نطاق  16كيلومتراً).
جزيرة جسر الملب ف د عل حدود المملكة مع دولة البحرين نطاق  36كيلومتر).

وأميةةراً تةةم تصةةدير ملفةةا الرصةةد المصةةححة ببرمجيةةا وض ةعية أرصةةاد المحطةةة
القاعديةةة مةةن نةةوع  shape filesإل ة  Excel Sheetsحيةةل تةةم تطبيةةق موارزميةةا تحوي ة
اإلحداثيا وإنشاج التسمية/العنوان الجديدة لكة عنصةر بشةك إلكترونةي لكامة العناصةر
م ما كان عدد ا.
وبعةةد لةةب تمة إضةةافة المواقةةع المصةةححة ببرنةةامج  ArcMapإلة المةةرا ط اأرضةةية
 Base Mapsفظ ةةر تلةةب العناصةةر المعنونةةة بعالمةةا مميةةزة ممتةةارة ،وحيثمةةا ينبغةةي أن
تكون ،وشاملة كام معلوما العناصر المعنونة جميعا ً بما في ا العنوان الجديد.
وفي الجزج الرابع واأمير مةن الدراسةة تةم التركيةز علة اسةتمالص من جيةة محةددة
لتطبيق نظام العنونةة اإللكترونيةة المقتةر علة أز عنصةر جغرافةي فةي المملكةة العربيةة
السةعودية أو غير ةةا ،نظةراً لعالميةةة النظةام) .وفةي ة ه المن جيةة تةم تعيةةين آليةة للعنونةةة
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وضوابط يجب اتما ا ،مث المواضعة عل نقطة العنونة دام مساحة العنصر ،وتعيةين
نوع العنوان من حيل كونه مطلق أو نسبي ،وإ ا كان نسبيا ً فما ي النقطةة المرجعيةة فةي
نطاقةةه الجغرافةةي ،ثةةم االنتقةةا بعةةد لةةب إل ة آليةةة العنونةةة ،ويةةتم في ةةا تصةةنيف العناصةةر
الجغرافيةةة إل ة ف ةةا مشةةتركة الصةةفا الجغرافيةةة ،وإنشةةاج الموارزميةةة المعياريةةة التةةي
تعم عل اشتقاق العنةوان مةن إحةداثيا نقطةة العنونةة ،وأميةراً إدراا العنةوان كماصةية
في قا مة مصا ص العنصر الجغرافي في قاعدة بيانا العنصر .وفةي الن ايةة استعرضةنا
نتا ج تطبيق النظام المقتر وممرجاته المعملية.
وقةةد اعتمةةد الدراسةةة فةةي جمةةع المعلومةةا عل ة أسةةاليب مكتبيةةة تتضةةمن مراجعةةة
الدراسةةةا والتقةةةارير السةةةابقة ،وأسةةةاليب ميدانيةةةة تضةةةمن المسةةةح الميةةةداني والرصةةةد
اإللكترونةةي للمواقةةع باسةةتمدام أسةةاليب المسةةح المكةةاني الممتلفةةة مثة نظةةام تحديةةد المواقةةع
العةةالمي ) Global Positioning System (GPSوغير ةةا .وقةةد تةةم تحلية المعلومةةا بتوظيةةف
بعةةه حةةزم بةةرامج نظةةم المعلومةةا الجغرافيةةة )Geographic Information Systems (GIS
وحزمةة التحلية اإلحصةا ي للعلةوم االجتماعيةة Statistical Package for Social Sciences
).(SPSS
ويؤم أن يس م النظام المقتر في االرتقاج بفعاليا وأنشطة عملية التنميةة العمرانيةة
وفةةي دعةةم عمليةةة التطةةوير والتنميةةة المتسةةارعة فةةي المملكةةةب و لةةب بتةةوفير نظةةام العنونةةة
اإللكترونيةةة الموحةةد ال ة ز يةةؤدز إل ة تيسةةير التعام ة مةةع المعلومةةا المكانيةةة وتحليل ةةا
وإبراز ةةا للمسةةتمدمين مةةن أفةةراد ومؤسسةةا فض ةالً عةةن المسةةؤولين وأصةةحاب القةةرار
لتسمير ا في توجيه المطط والسياسا والقرارا التنموية لتحقيق مسةتويا كفةاجة حيةاة
وبي ة أعل وأفض .
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DEVELOPING A GLOBAL GEOGRAPHIC CODING SYSTEM FOR
SITE ADDRESSING AND APPLYING IT IN MANAGING SPATIAL
DEVELOPMENT IN THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA
Dr. Abdullah Hussain Al Kadi

Prof. Mahmoud Ahmed Abdellatif

aalkadi@uod.edu.sa
mlatif@uod.edu.sa
Department of Urban and Regional Planning, College of Architecture and Planning,
University of Dammam, Dammam

The project aimed to propose a Global Geographic Coding and Addressing System
(GGCAS) in the Kingdom of Saudi Arabia. The main objective is extended to applying the
proposed system in managing spatial development activities occurring among various
societal actors (individuals, families, private and public institutions and agencies). The
application is supposed to cover all levels of the physical environment starting from the
building level reaching to the global level passing through the neighborhood, the district,
the village, the urban, the regional, and the national levels.
The research is comprised from a general introduction and four main parts:
 The Introduction explores the objective of the study, the methodology used, the domain
and estimates of measures applied, the benefits and outcomes sought, an explanatory
skeleton of the study, and limits of achievements.
 Part I concentrates on exposing the methodology to be used in the study, the research
problem addressed, and the need and necessity of having a workable solution. That
solution should satisfy a number of requirements, the first of which is to have a theoretical
framework for the concept of “Addressing.” This concept should satisfy the symbolic
meaning of the geographic location, and the way this meaning is dealt with by different
civil service agencies. The most prominent of these agencies is the Postal Service. By
surveying different Postal services in a number of countries, like Japan, China, Germany,
UK, France, Algeria, and Turkey, it became clear that a number of difficulties were
common to all of them. When moved to local and national geographic Gazetteers, that is
dealing with land parcels and properties, it became clear how hard it was for some
countries like UK, for instance, to continue the addressing process across the archaicmodern addressing process discontinuity. A discontinuity that was clearly manifested by
fast population growth and unprecedented developmental planning. The same difficulty
has been clearly present in many other countries like Saudi Arabia and Algeria. This
problem is globally rooted in the inherited process of addressing systems that are largely
locally conventional, with no anticipation of extendable developmental horizons. Next, a
number of Grid addressing projects were reviewed, especially, the United States National
Grid (USNG). The last exposition of part I explained the new proposed system of
addressing in this research work, which when compared with the aforementioned projects,
the distinctions became clear for the support of our new system.
 Part II is devoted for building the proposed system by suggesting the main concept of
the system and articulating its scientific and technical components as well as the details
explaining its technical characteristics (the mathematical bases of coding and
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addressing, the main database, etc.). This part provides several applications of the
proposed system on real geographic elements in Dammam Metropolitan Area (DMA).
 In the first section of this part, a theoretical introduction explained the usefulness of the
geographic coordinates of the geographic element to be addressed, and how to
transform this dual-number to a readable alphabetic address, in a form that is largely
resembling car numbers recently applied in the kingdom. This form of addressing is
composed of two parts that actually digest the original coordinates in a more compact
form, and transformed by an algorithm. The detailed mathematical form of the
algorithm is explained, together with graphical exposition to addressing levels and its
geographic projections, and the measures of the actual geo-cells linked with each level
all over the Globe. For Saudi Arabia, the corresponding Geo-cells have been identified
by name and measure with its different levels. It is found that for the highest level, only
six Geo-Cells are needed to engulf the map projection of the Saudi Land. As for the
lowest level Geo-cells, areas as small as 3.4m x 1.7m can be addressed with a unique
address all over the Globe. Next, a practical procedure is introduced to simplify
addresses for local usage, this procedure is to invent out of each address what we called
a relative address, which is more compact and excludes the redundant part of the
address that is needed only for global identification. A process that is familiar with
phone numbers, when excluding country codes to use it locally.
 The next step was to practically apply the proposed addressing system to specified
geographic elements in the Dammam Metropolitan Area. A local reference point should be
identified to make use of the additional simplification of the local address, a process that is
considered as an Add-On facility to the system and not an essential part of it. The practical
part of the new addressing system is applied to: Dammam airport; a mosque in Khobar; an
oil facility in Ras Tanoura; A 200km distant point west of Dammam; two adjacent houses
in King Faisal University Housing Complex; a block of flats in Dammam; and finally, an
administration building in the local Governance complex in Dammam.
 The final section of this part explained how to quantify the geo-system used in the
process and the metric of the addressing code. A comparison was made with other
addressing systems like the British National Grid, as well as a very close system in the
logic of the theory of addressing used, known as: The National Area Coding System
NACS. The benefits of our system is exposed and justified.
 Part III presents a test of the proposed system by applying it to real geographic elements
from a number of urban agencies which are expected to make use of the new system. This
part of the study is the most dynamic one, with a high level of productivity in all its
chapters. In chapter 6, we analyzed a field sample of some urban service agencies in the
Eastern Province. We started with the municipality and reviewed its system of land parcel
coding in old and new districts and sub-districts in the Dammam Metropolitan Area. It
became apparent that irregularities and non-systematization is the standard schema inherited
along several decades of fast growth of urban development. In the meantime, we applied
our pilot samples of coding on four selected districts; Zohoor, Hezam Zahaby , North Dana,
Jazeera in the cities of Dammam, Khobar, Dhahran and Qatif, respectively. By using our
mathematical algorithm encoded as a macro-module and applying it to all land parcels for
these districts in their databases, and saving the resulted code/names/addresses in specific
inserted fields, we could easily get the old and new addresses face to face to comparison,
and hence, we verified the added values anticipated from the new system.
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 Apart from land parcels, the new generic methodology of addresses is also applied to
samples of other types; buildings, street names, street signs, and in each of which
implications of the older addresses is reviewed and problems are highlighted. Maps and
photographic shots were captured to reflect real-life in the chosen samples. Then, the
new addresses are again generated for these samples with the designated symbols for
different available sample types.
 Two other domains of civil services are then added to our pilot project, The Electric
Power Supply Network, and Water and Drainage Systems, in each of which we
reviewed the current system of relevant elements identification through available data,
then we applied our generic coding algorithm for the new addresses to the full Electric
power supply network elements, and to a specific type of Water Supply elements, that is
fire hydrant distributed in a given district in the city of Dammam. Shots of maps for the
generated addresses are included to expose the GIS-tools properties that reflect the new
address for each element of the system.
 As a final application, we applied the system to cities of the kingdom, which came in
two types according to population size: type (a) and type (b), and applied also to
airports. The new address of each element is manifested in the property list of the
element in the GIS application displaying its map.
 In the following section, chapter 7, we included the results of a questionnaire that was
distributed to a sample respondents from civil service agencies; the local governance of
the Eastern Province, the Electric Power Supply company, and the Water and Drainage
System Agency. The printed questionnaire reflected four main areas of interest with
several detailed questions for each of them. The main enquiries were: type and
specifications of the current addressing system, disadvantages of addresses currently
used, requirements and specifications the developed system should satisfy, and accuracy
of elements dimensions.
 In the final chapter of this Part we explained the detailed technical ingredients we used
to justify the theoretical basis of the project. In doing so, we defined the smallest
addressing cell, its geographic accuracy, and its relation to the dimensional extension of
the element to be addressed. Based on minimal cell concatenations, the addressing grid
is built. In order to reach the level of accuracy we planned for, which is 30 cm for any
address globe wide, we used a geographic processing system based on what is called
“Differential Processing”. This system required a fixed Base Station with high
coordinate accuracy of the order of only 2 cm, and roaming GPS Units of type GeoXT
manufactured by Trimble. For Each Planned field survey, the Base Station, with its
Antenna is set to collect Satellites data. The roaming GPS units collect geographic data,
and upon returning to the Base Station, Data is transferred to the local database and
processed – with the relevant accompanying software - for corrections that level down
inaccuracies of collected geo-data from several meters down to 30 cm only.
This methodology was applied to a number of sample geographic extensions away
from the Base Station as follows:
1- Neighborhood of the base station (1 km of the base station).
2- Zohoor district in the city of Dammam (4 km of the base station).
3- Hezam Zahaby in the city of Khobar (16 km of the base station).
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4- Central Island along King Fahd Bridge, on the Saudi-Bahain border (36 km of the
base station).
After corrections are made to the collected survey data, files were transferred to
ArcMap and converted from ShapFile Type to Excell Type. After being layered with local
Base maps the newly addressed elements were added with its new properties to the older
list of properties, and appear on the displayed maps with chosen designations as shown
through several snapshots.
 In Part IV, the last part of the study, a generalization of the process of addressing is
encapsulated to be applicable to any geographic element in Saudi Arabia (or any other
country, since the system is country-independent). In the process of standardizing the
methodology, a list of conditions and specifications is prescribed. The prominent of
which are the following:
o
o
o
o
o
o

The convention on the exact location of an addressing point within the specified
element.
The clear distinction between absolute and relative Addressing for global and
local usage respectively.
Identification of reference points for relative Addressing
Categorizing geographic elements, and conventions on Categorical symbols in a
bi-lingual language.
Creating the standard algorithm in a modularized digital form.
Creating a standard convention for the added address properties to be included in
GIS applications

These prescriptions are then applied to the data samples, and the results were reviewed
and justified to comply with the theory behind the study.
In the process of collecting data and relevant information, this study depended on
reviewing written document and official reports. It also made use of data collected in field
surveys according to the planned program of data sampling. An integrated part of the
process relied upon new technologies in the Geographic Information and Positioning
Systems. These technologies included hardware, for the base station and roaming
detectors, all of which are driven by relevant software. In addition, a number of GIS
packages for data manipulation and SPSS for statistically analyzing data, as well as MS
Office applications.
It is our hope that this study participate in elevating the efforts of urban development,
and in supporting the fast upgrade of civil services by presenting this global addressing
system that facilitate manipulating spatial information. By offering proposed coding
system, the study is envisaged to contribute to the ongoing development efforts in the
Kingdom. The system and the accompanying analysis resulting from the study will provide
individuals and institutions with better method to conduct their daily interaction and
activities; and as such to direct their development decisions toward better levels of quality
of life and environment.
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1

عبدهللا حسين القاضي ومحمود أحمد عبداللطيف ،تطوير نظام ترميز جغرافي لعنونة المواقع وتطبيقه في إدارة التنمية المكانية بالمملكة العربية السعودية
مقدملللللة

2

عبدهللا حسين القاضي ومحمود أحمد عبداللطيف ،تطوير نظام ترميز جغرافي لعنونة المواقع وتطبيقه في إدارة التنمية المكانية بالمملكة العربية السعودية
مقدملللللة

تعتبر القدرة عل االستدال عل العناوين ضرورة مةن ضةروريا الحيةاة اإلنسةانية،
وعل مر العصور استمدم البشر نظم عنونةة ممتلفةة وتطةور تلةب الةنظم بمةا يكفة دقةة
وسرعة وس ولة تواصل م وتنقل م وإرسال م أشيا م ومتعلقات م من مكان إل آمر .وفةي
المدينة المعاصرة تستمدم نظم العنونة من قب المؤسسةا الحضةرية فةي إدارة معامالت ةا
اليومية الممتلفة من تج يز وإعداد للمدما أو المنتجةا وتوريةد ا للمسةت لكين ،وأعمةا
الصةةيانة والمتابعةةة الدوريةةة للتوصةةيال مةةن المنبةةع إلة محطةةا التوزيةةع ونقةةاط الن ايةةة،
فضةةالً عةةن أعمةةا مدمةةة مةةا بعةةد البيةةع ،وكةة لب أنشةةطة متابعةةة المعةةامال المحاسةةبية
والتنظيمية مع المستفيدين وغير لب.
وفةةةي عصةةةر العولمةةةة وثةةةورة المعلومةةةا ومةةةع تزايةةةد حجةةةم االعتمةةةاد علةةة أسةةةاليب
االتصةةاال اإللكترونيةةة أصةةبح كفةةاجة أداج فعاليةةا وأنشةةطة عمليةةة التنميةةة العمرانيةةة
تعتمةةد بدرجةةة كبيةةرة عل ة قةةدرة أطةةراف العم ة التنمةةوز اأفةةراد والمؤسسةةا الماصةةة
والعامة) عل توصي المدما والمنتجا بين المواقةع واأمكنةة الممتلفةة المنتشةرة علة
الحيز ا لمكاني للبي ةة صةغيرة كانة أم كبيةرة) ومةن ثةم ظ ةر أ ميةة وجةود نظةم فاعلةة
للعنونةةة اإللكترونيةةة تسةةا م فةةي التعةةرف عل ة المواقةةع والمواضةةع الممتلفةةة بشةةك دقيةةق
وسريع.
في المدينة السعودية يالحظ أن لك مؤسسة من المؤسسا الماصة والعامة المتعاملة
في اأنشطة المدميةة أو اإلنتاجيةة المتعةددة نظةام ممتلةف للعنونةة ،تسةتمدم المؤسسةة لةب
النظام في إدارة معامالت ا اليوميةة وفةي التحديةد المكةاني لمواقةع المسةتفيدين مةن أنشةطت ا
لتوصي المعامال ل م أو لمتابعة أعما الصيانة والمراقبة أو لغير لب من المعامال .
إشكالية الدراسة
إن المتفحص لنظم العنونة المكانية المستمدمة حاليا ً في المملكة يالحظ أن ا تعاني مةن
عدد من أوجه القصور ،من ا عل سبي المثا ال الحصرن
-

-

-

االفتقار إل التوحيد القياسي بين اأنظمةة الممتلفةة ،إ يالحةظ أن كة مؤسسةة تسةتمدم
نظام عنونة ممتلف ب إن بعه المؤسسا ب ا أكثر مةن نظةام ممةا يتسةبب فةي الكثيةر
من التعارضا عند االستدال عل العناوين المكانية.
انعةةدام االرتبةةاط بةةين نظةةم العنونةةة المسةةتمدمة بالمؤسسةةة وبةةين الةةنظم المسةةتمدمة فةةي
المسةةتويا اأصةةغر واأكبةةر ،ومةةن ثةةم ال يمكةةن ربةةط الةةنظم المسةةتمدمة فةةي إحةةد
المؤسسةةا بمسةةتويا البي ةةة اأصةةغر أو اأكبةةر وماصةةة المسةةتمدمة مةةع المؤسسةةا
العالميةةة عل ة مسةةتو الةةدو المليجيةةة والعربيةةة المحيطةةة وعل ة مسةةتو دو العةةالم
اأمر النامي من ا والمتقدم.
ضعف الكفاجة ومحدودية الدقة في صيغة العنونةة ومةن ثةم طةو وقة االسةتدال علة
العناوين مما يتسبب في تة مير أداج اأنشةطة وضةياع للج ةد والمةا وتعطية للمصةالح
وفقدان الثقةة فةي التعامة بةين المؤسسةا واأفةراد ،وإن كةان لةب مقبةوالً قبة عقةد أو
عقدين مةن الزمةان ،فةإن معطيةا العصةر الحةديل والتنافسةية الكبيةرة بةين المؤسسةا
3
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-

المحلية والعالمية المتوقع دمول ا إل اأسةواق المحليةة فةي ظة مبةادج التجةارة الحةرة
والعولمة لم تعد تسمح ب لب.
يدويةةة الوسةةا ط التةةي توضةةع علي ةةا الةةنظم ،إ أن معظةةم نظةةم العنونةةة المسةةتمدمة فةةي
المؤسسةةا المحليةةة فةةي المملكةةة العربيةةة السةةعودية ةةي يدويةةة وصةةفية وليس ة رقميةةة
محوسبة بصفة كلية أو جز يةب مما يفقد ا الكثير من المميزا التي توفر ا المعلومةا
المتداولةةة عل ة الوسةةا ط الرقميةةة اإللكترونيةةة مةةن دقةةة وس ة ولة وسةةرعة وكفةةاجة فةةي
التمزين واالسترجاع تزيد مع ا فرص التعام السليم مع المعلوما .

تؤدز أوجه القصور الم كورة في نظم العنونة المكانيةة المسةتمدمة حاليةا ً فةي المملكةة
إل تة ثيرا سةلبية مباشةرة وغيةر مباشةرة) عديةدة علة كفةاجة أداج التعةامال اأساسةية
اليومية للمؤسسا العامة والماصة ،ب وللمواطن متلقةي المدمةة ،ويةنعكس لةب كلةه فةي
الن اية سلبا ً عل كفاجة نظم الحياة عل كافة المستويا الفردية والمؤسسةية فةي المجتمةع.
والعكس أيضا ً صحيح ،فإن أمكن تحسين نظم العنونة المكانية فسترتقي وتتحسةن معةدال
كفاجة المعامال في المجتمع ومن ثم ترتقي معدال كفاجة نظم الحياة في المملكة.
الهدف من الدراسة:
ي ةةدف المشةةروع إلة تطةةوير نظةةام للترميةةز والعنونةةة المكانيةةة اإللكترونيةةة ثةةم تطبيةةق
النظةةام المقتةةر باعتبةةاره أداة فاعلةةة تسةةا م فةةي االرتقةةاج بفعاليةةا وأنشةةطة عمليةةة التنميةةة
العمرانية في المملكة العربية السعودية .ويستمدم ا النظام المقتر عل أنه لغةة موحةدة
لالستدال عل العناوين ،ومن ثم تس ي أداج المعامال الحضةرية المتبادلةة بةين أطةراف
عمليةةة التنميةةة عل ة كافةةة مسةةتويا البي ةةة والمجتمةةع مةةن مسةةتو الفةةرد واأسةةرة مةةروراً
بمسةةتو المؤسسةةا الماصةةة والعامةةة ومسةةتو الحةةي والقريةةة والمدينةةة واإلقلةةيم والدولةةة
والعالم.
يؤمة أن تسةةا م الدراسةةة فةةي دعةةم عمليةةة التطةةوير والتنميةةة المتسةةارعة فةةي المملكةةةب
و لةةب بتةةوفير نظةةام العنونةةة اإللكترونيةةة الموحةةد الةة ز سيس ة التعام ة مةةع المعلومةةا
المكانيةةة وتحليل ةةا وإبراز ةةا للمسةةتمدمين مةةن أفةةراد ومؤسسةةا  ،فض ةالً عةةن المسةةؤولين
وأصةةحاب القةةرار لتسةةمير ا فةةي توجيةةه المطةةط والسياسةةا والقةةرارا التنمويةةة لتحقيةةق
مستويا كفاجة حياة وبي ة أعل وأفض .
منهجية الدراسة:
تستمدم الدراسة أساليب مكتبية وميدانيةة متنوعةة فةي جمةع المعلومةا مةن مصةادر ا
الثانويةةة واأساسةةية المتاح ةة عةةن جميةةع العوام ة والمتغيةةرا التةةي تصةةف نظةةم hلترميةةز
والعنونةةةة المكانيةةةة اإللكترونيةةةة المطبقةةةة عالميةةةا ً ومحليةةةا ً مةةةن قبةةة المؤسسةةةا الممتلفةةةة
المشةةاركة فةةي قطاعةةا عمليةةة التنميةةة العمرانيةةة ماصةةة تلةةب التةةي تحتةةاا إل ة البيانةةا
المكانية في تعامالت ا اليومية الممتلفة مع اأفراد والمؤسسا اأمر في المجتمع.
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وتوظةةف الدراسةةة أسةةاليب التحلي ة الوصةةفي والرياضةةي لبنةةاج نظةةام العنونةةة المكانيةةة
المقتةةر  ،كمةةا تسةةتمدم نظةةم المعلومةةا الجغرافيةةة ) (GISونظةةام تحديةةد المواضةةع العةةالمي
) (GPSإلنشاج قاعةدة بيانةا العنونةة المكانيةة التةي تشةتم علة مةرا ط وجةداو توضةح
كيفية االستدال والربط المكاني للمعلوما الماصة بعينة ممتارة من المؤسسةا المحليةة
التةةي تعم ة فةةي قطاعةةا مدميةةة مؤسسةةا اإلمةةداد بالك ربةةاج ومؤسسةةا اإلمةةداد بميةةاه
الشرب مثا تطبيقةي) وسةيتم تفصةي أسةاليب جمةع وتحلية المعلومةا فةي الفصة اأو
من الجزج اأو من الدراسة.
نطاق وحدود الدراسة:
موضووعيا :ت ةةتم الدراسةة بمجةةا التحلية المكةاني لحنشةةطة الحضةرية ،وتركةةز علة
موضوع نظم الترميز والعنونة المكانية اإللكترونية المطبقة عالميا ً ومحليةا ً و ةو موضةوع
يمس كفةاجة نظةم الحيةاة الحضةرية ويسةا م فةي تسة ي المعةامال اليوميةة التةي تةدور فةي
المدينة وتتطلب نظم تحديد دقيقة لحمكنة.
جغرافيووا :تغطةةي الدراسةةة كامة النطةةاق الجغرافةةي للمملكةةة العربيةةة السةةعودية بشةةك
عام ،ولكن ا تركز في تحليل ا الميداني للوضع الحالي لنظم العنونة المكانية المحلية ثم فةي
تطبيق ةةا وامتبار ةةا لتلةةب الةةنظم عل ة عينةةة مةةن المؤسسةةا المدميةةة فةةي حاضةةرة الةةدمام
بالمنطقة الشرقية شك .)1-1
زمنيا :ت تم الدراسة بتوصيف الوضع الرا ن لنظم العنونة المكانية العالميةة والمحليةة
طبق ةا ً آلمةةر الدراسةةا والبحةةول المنشةةورة بالةةدوريا العالميةةة والبيانةةا المسةةتمدة مةةن
الدراسة الميدانية االستطالعية لعينةة المؤسسةا والمدعمةة بتصةور المسةؤولين والقةا مين
عل تلب النظم بك مؤسسة.
للدراسة نتا ج متوقعة يمكن أن تستفيد من ا عدد من الج ا محليا ً وإقليميا ً وعالميان
-

-

-

سةةةتطور الدراسةةةة نظةةةام ترميةةةز لعنونةةةة المواقةةةع الجغرافيةةةة يسةةةا م فةةةي تحسةةةين إدارة
اأنشطة التنموية التةي تةدور علة اأره ويقةوم ب ةا اأفةراد والشةركا والمؤسسةا
الماصةةة والعامةةة وأج ةةزة الدولةةة اإلداريةةة الممتلفةةة باأقةةاليم والمحافظةةا والمراكةةز
الحضرية والريفية وال جر.
فضةالً عةةن لةةب سةةيقتر المشةةروع من جيةةة عمة لتوظيةةف نظةةام العنونةةة المطةةور بمةةا
يس تطبيق النظام المقتر عل أز عنصر جغرافي في إطار الحيز المكةاني للمملكةة
العربية السعودية.
يؤم أن يس م النظام المقتةر فةي االرتقةاج بفعاليةا وأنشةطة عمليةة التنميةة العمرانيةة
وفةةةي دعةةةم عمليةةةة التطةةةوير والتنميةةةة المتسةةةارعة فةةةي المملكةةةة وتسةةة ي التعامةةة مةةةع
المعلومةةا المكانيةةة وتحليل ةةا وإبراز ةةا للمسةةتمدمين مةةن أفةةراد ومؤسسةةا فضةالً عةةن
المسةةؤولين وأصةةحاب القةةرار لتسةةمير ا فةةي توجيةةه المطةةط والسياسةةا والقةةرارا
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التنموية وفي إدارة اأنشطة التنموية المدميةة واإلنتاجيةة لتحقيةق مسةتويا كفةاجة حيةاة
وبي ة أعل وأفض .

المصدرن اإلدارة العامة للتمطيط
2006م.
العمراني.
الممطط المحلي لحاضرة
الدمام الدمام ،المبر،
الظ ران).

شكل  1-1حدود منطقة الدراسة
التطبيقية :حاضرة الدمام في
المملكة العربية السعودية

أهمية الدراسة والنتائج المتوقعة منها
-

-

-

ناب العديد من الج ا التي يمكن أن تستفيد من نتا ج ا البحل ،لع أ م ان
عل المستو الوطنين وزارة االقتصاد والتمطيط ،ووزارة الشة ون البلديةة والقرويةة،
ووزارة الدامليةةةة ،مجلةةةس الشةةةور  ،كمةةةا ستسةةةتفيد مةةةن الدراسةةةة الةةةوزارا المدميةةةة
مصوصا ً وزارة الصحة ،وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية.
وعل المستو اإلقليمين أمارا المناطق ،واأمانا  ،والبلةديا  ،ومجةالس المنةاطق،
والمجةةةالس البلديةةةة .إضةةةافة إلةةة الج ةةةا الم تمةةةة بتوصةةةي المنةةةافع العامةةةة للمنةةةاطق
كشركا الك رباج ،واالتصاال  ،ومصلحة المياه والصرف الصحي.
فضةالً عةن لةب سةتكون الدراسةة محة ا تمةام القطةاع المةاص والمسةتثمرين فةي كافةةة
المجاال  ،الصناعية ،التعدين ،الزراعة ،التجارة ،وقطاع المدما .
أمةةا من جيةةة الدراسةةة فسةةتكون -بةةإ ن هللا تعةةال  -مرجعةا ً للبةةاحثين والطةةالب فةةي مجةةا
دراسا التنمية اإلقليمية حيل إن طرق وأساليب التحلي يمكةن توظيف ةا فةي كثيةر مةن
الدراسا التمطيطية.

هيكل الدراسة وحالة اإلنجاز
تتكةةون الدراسةةة مةةن ة ه المقدمةةة عامةةة باإلضةةافة إل ة أربعةةة أجةةزاج ر يسةةة متتاليةةةن
الجةةزج اأو يحةةاو بنةةاج ملفيةةة نظريةةة لموضةةوع الدراسةةة مةةن مةةال مراجعةةة اأدبيةةا
السةابقة ،يتبعةه الثةاني ويركةةز علة بنةاج النظةام المقتةةر للعنونةة المكانيةة اإللكترونيةة ،ثةةم
6
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الثالل وي تم بامتبار النظام المقتر لنظم العنونةة المكانيةة اإللكترونيةة المحليةة مةن مةال
التطبيق الميداني ،ويليه الجزج الرابع ويتضمن من جيةة لتطبيةق نظةام العنونةة اإللكترونيةة
المقتر عل أز عنصر جغرافي.
جدول  1هيكل ومحتويات الدراسة
األجزاء
مقدمة عامة
الجزج اأو ن من جية
الدراسة ومراجعة
اأدبيا
الجزج الثانين بناج النظام
المقتر للعنونة المكانية
اإللكترونية
الجزج الثاللن امتبار
النظام المقتر لنظم
العنونة المكانية
اإللكترونية المحلية من
مال التطبيق الميداني
الجزج الرابعن المالصةن
من جية العنونة أز
عنصر جغرافي
كتابة التقرير الن ا ي

الـفـصـول
..........................................
الفص اأو ن من جية الدراسة
الفص الثانين الت صي النظرز لمف وم العنونة ومراجعة اأدبيا

ا العالقة

الثاللن ت صي الفكرة البحثية للمشروع ومن جية العم
الرابعن تطبيق عملي لنظام العنونة المقتر عل أماكن في حاضرة الدمام
المامسن تحديد سعة العنوان والنظام اإلحداثي المستمدم
السادسن تحلي لعينة من نظم العنونة المكانية ببعه المؤسسا الحضرية في

الفص
الفص
الفص
الفص
المملكة
الفص السابعن استطالع آراج عينة من المؤسسا التي تحتاا لنظم عنونة مكانية
الفص الثامنن االمتبار الميداني للنظام المقتر عل عينا ممتارة من المؤسسا
ومواج ته بمرا ط قاعدية
الفص التاسعن من جية العنونة أز عنصر جغرافي في المملكة العربية السعودية
الفص العاشرن نتا ج تطبيق نظام العنونة المقتر وممرجاته العملية
ضبط التنسيق وال يك في صورة أجزاج وفصو
إعداد التقرير الن ا ي وإنجازه
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الجزء األول :منهجية الدراسة ومراجعة األدبيات

ة ا الجةةزج من جيةةة البحةةل وأدبيةةا الدراسةةة و ةةو يتكةةون مةةن فصةةلين .يسةةلط
ينةةاق
الفص ة اأو الضةةوج عل ة من جيةةة الدراسةةة حيةةل يحةةدد ةةدف ا وغايات ةةا وطةةرق جمةةع
المعلومةةا وأسةةاليب تحليل ةةا ،بينمةةا يمصةةص الفص ة الثةةاني لمراجعةةة اأدبيةةا السةةابقة
المتعلقةةة بموضةةوع المشةةكلة البحثيةةة وتلمةةيص الجوانةةب التةةي غطت ةةا وتحديةةد المتغيةةرا
الم مة وأساليب التحلي المستمدمة في تلب الدراسا .
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الفصل األول :منهجية الدراسة

 1-1تقديم
يركةةز ة ا الفص ة مةةن الدراسةةة عل ة توضةةيح مةةن ج الدراسةةة كيفيةةة جمةةع البيانةةا
وتحليل ا وعرض ا عل امتداد سنوا الدراسة للوصو إل اأ داف البحثيةة المنشةودة)،
ويبدأ الفص بتحديد دف وغايا الدراسة ،ثةم يحةدد نطةاق الدراسةة ،ثةم يوضةح من جيةة
البحل ،ويحدد الم ام وتوزيع ا عل فريق العم  ،وأميراً يوضةح مراحة العمة والمطةة
الزمنية إلنجاز الدراسة.

 2-1هدف وغايات الدراسة
ي ةةدف المشةةروع إلة تطةةوير نظةةام للترميةةز والعنونةةة المكانيةةة اإللكترونيةةة ثةةم تطبيةةق
النظةةام المقتةةر باعتبةةاره أداة فاعلةةة تسةةا م فةةي االرتقةةاج بفعاليةةا وأنشةةطة عمليةةة التنميةةة
العمرانية في المملكة العربية السعودية .ويستمدم النظةام المقتةر كلغةة موحةدة لالسةتدال
عل ة العنةةاوين ،ومةةن ثةةم تس ة ي أداج المعةةامال الحضةةرية المتبادلةةة بةةين أطةةراف عمليةةة
التنمية عل كافة مسةتويا البي ةة والمجتمةع مةن مسةتو الفةرد واأسةرة مةروراً بمسةتو
المؤسسا الماصة والعامة ومستو الحي والقرية والمدينة واإلقليم والدولة والعالم.
يؤمة أن تسةةا م الدراسةةة فةةي دعةةم عمليةةة التطةةوير والتنميةةة المتسةةارعة فةةي المملكةةة،
و لةةب بتةةوفير نظةةام العنونةةة اإللكترونيةةة الموحةةد الةة ز سيس ة التعام ة مةةع المعلومةةا
المكانيةةة وتحليل ةةا وإبراز ةةا للمسةةتمدمين مةةن أفةةراد ومؤسسةةا  -فض ةالً عةةن المسةةؤولين
وأصحاب القةرار -لتسةمير ا فةي توجيةه المطةط والسياسةا والقةرارا التنمويةة لتحقيةق
مسةةتويا كفةةاجة حيةةاة وبي ةةة أعل ة وأفض ة  .سةةيتحقق ةةدف الدراسةةة مةةن مةةال إنجةةاز
اأ داف التفصيلية التاليةن
-

-

الت صةةي النظةةرز لمف ةةوم العنونةةة ومراجعةةة اأدبيةةا ا العالقةةة واسةةتمالص أ ةم
اأسةةةس العلميةةةة والفنيةةةة والتقنيةةةة التةةةي تبنةةة علي ةةةا نظةةةم الترميةةةز والعنونةةةة المكانيةةةة
اإللكترونية العالمية.
بناج النظام المقتر للترميز والعنونة المكانية اإللكترونية وتحديد من جية العم .
تطبيق عملي لنظام العنونة المقتر عل أماكن محددة في حاضرة الدمام.
تحديد سعة العنوان والنظام اإلحداثي المستمدم في النظام المقتر .
استطالع آراج عينة من المؤسسا التي تحتاا لنظم عنونة مكانية.
االمتبةةار الميةةداني للنظةةام المقتةةر علةة عينةةا ممتةةارة مةةن المؤسسةةا ومواج تةةه
بمرا ط قاعدية.

11

عبدهللا حسين القاضي ومحمود أحمد عبداللطيف ،تطوير نظام ترميز جغرافي لعنونة المواقع وتطبيقه في إدارة التنمية المكانية بالمملكة العربية السعودية
الفص اأو ن من جية الدراسة
الجزج اأو ن من جية الدراسة ومراجعة اأدبيا

-

وضع من جيةة العنونةة أز عنصةر جغرافةي يوجةد علة كامة الحيةز المكةاني للمملكةة
العربية السعودية.
اسةةتمالص نتةةا ج التطبيةةق وممرجاتةةه العمليةةة ومناقشةةة أ ةةم ضةةوابط التشةةغي للنظةةام
المقتر .

 3-1تصميم ومنهجية البحث
تتكةون الدراسةة حسةب أ ةةداف ا مةن مقدمةة عامةة وأربعةة أجةزاج ر يسةة متتاليةة تعتمةةد
نتا ج ك جزج من ا عل الجزج ال ز يسبقهن الجزج اأو يقوم بتوضةيح من جيةة الدراسةة
ثم يحاو بناج ملفية نظريةة عةن المشةكلة البحثيةة المدروسةة مةن مةال مراجعةة اأدبيةا
السةابقة ،يتبعةه الثةاني ويركةةز علة بنةاج النظةام المقتةةر للعنونةة المكانيةة اإللكترونيةة ،ثةةم
الثالل وي تم بامتبار النظام المقتر لنظم العنونةة المكانيةة اإللكترونيةة المحليةة مةن مةال
التطبيق الميداني ،ويليه الجزج الرابع ويتضمن من جيةة لتطبيةق نظةام العنونةة اإللكترونيةة
المقتر عل أز عنصر جغرافي.
 1-3-1الجزء األول :منهجية الدراسة ومراجعة األدبيات
ويتكون
-

-

ا الجزج من فصلينن

الفصل األول :منهجية الدراسوةن ويتضةمن عةره للمشةكلة البحثيةة ،وأ ةداف وغايةا
الدراسةةة ،وطةةرق جمةةع المعلومةةا وتحليل ةةا وعرضة ا ،م ةةام ومراحة العمة و يكة
الدراسة.
الفصوول النوواني :التأصوويل النظوور لمفهوووم العنونووة ومراجعووة األدبيووات ذات العالقووةن
ي دف ا الجزج إل تكوين اأساس النظرز لتصميم نظةم الترميةز والعنونةة المكانيةة.
ويتحقق ا ال دف من مال المراجعة النقدية التفصيلية للدراسا النظرية والتطبيقيةة
التي تناول تصميم وتطوير نظم الترميز والعنونة المكانية اإللكترونيةة المسةتمدمة فةي
عدد مةن دو العةالم المتقةدم وتقييم ةا والتعةرف علة أ ةم سةلبيات ا وإيجابيات ةا .إضةافة
إل لب فإن المراجعة النقدية تمكن البةاحثين مةن تحديةد أنسةب طةرق جمةع المعلومةا
ومنا ج التحلي التي تحقق أ داف المشروع وتمكن من إنجاز مراح البحل الممتلفة.

 2-3-1الجزء الناني :بناء النظام المقترح للعنونة المكانية اإللكترونية وتطبيقه على حاضرة
الدمام
عل ة ضةةوج اإلطةةار النظةةرز للبحةةل بعةةد تطةةويره بصةةورة أكثةةر تفصةةيالً مةةن مةةال
المراجعة النقديةة للدراسةا النظريةة والتطبيقيةة العالميةة فةي الجةزج اأو  ،سةيتم فةي ة ا
الجزج بناج النظام المقتر  ،ويتحقق ا ال دف عل مد فصلين الفص الثالل والفص
الرابع).
-

الفصوول النالووث :تأصوويل الفكوورة البحنيووة للمشوورو ومنهجيووة العموول :ويشةةم معنةة
الترميز الجغرافي ،جو ر فكرة المشروع في إدما الموقع في اسةم/عنةوان) مةا يحة
12

عبدهللا حسين القاضي ومحمود أحمد عبداللطيف ،تطوير نظام ترميز جغرافي لعنونة المواقع وتطبيقه في إدارة التنمية المكانية بالمملكة العربية السعودية
الفص اأو ن من جية الدراسة
الجزج اأو ن من جية الدراسة ومراجعة اأدبيا

-

-

فيه ،التعيين ال ندسي للموقع الجغرافي ،أطةوا البلةدان وعروضة ان اإلحةداثيا  ،أمثلةة
لما ينبغي ترميزه/تسميته جغرافيا ،ف م إشكالية أسماج العناصةر الجغرافيةة ،اإلحةداثيا
الكارتيزيةةةةة ،كيفيةةةةة تحويةةةة اإلحةةةةداثي الثنةةةةا ي مةةةةط الطةةةةو  ،مةةةةط العةةةةره) إلةةةة
اسةم/عنةةوان) يتيسةةر تداولةةه ،معنة التمثية ال ندسةةي لإلحةةداثيا اأرضةةية فةةي النظةةام
السادس والعشرين ،ف م الفرق بين العنوان المطلق والعنوان النسبي.
الفصل الرابع :تطبيق عملي لنظام العنونوة المقتورح علوى أمواكن فوي حاضورة الودمام:
ويشةةم التطبيةةق العملةةي للنظةةام المقتةةر عل ة ثمانيةةة مواقةةع نسةةبية حقيقيةةة بالمنطقةةة
الشةةرقية بمةةدن الةةدمام ،المبةةر ،الظ ةةران ،ورأس تنةةورة ،ونقطةةة مةةارا حةةدود المنطقةةة
الشرقية إل الغرب من مدينة الدمام.
الفصوول الخووام  :تحديوود سووعة العنوووان والنظووام اإلحووداني المسووتخدم :ويشةةم مناقشةةة
العتماد سعة عنوان النقطة النسةبية علة المسةافة بين ةا وبةين النقطةة المرجعيةة ،تحديةد
النظام اإلحداثي اأرضي المستمدم ،وتحديد النظام اإلحداثي اأرضي المعتمد فةي ة ا
المشةةروع ،وتحديةةد متطلبةةا تطبيةةق النظةةام فةةي مسة لة نظةةام اإلحةةداثيا  ،ومقارنةةة مةةع
محاوال ترميز شبي ة عل اإلنترن .

جمع ة المعلومةةا فةةي ة ا الجةةزج مةةن الدراسةةة مةةن المصةةادر الثانويةةة المتمثلةةة فةةي
التقارير الرسمية واأبحال والدراسا المنشورة مصوصا ً اإلحصا يا الرسمية المحليةة
ودراسةةةا المنظمةةةا الدوليةةةة ،وسةةةيركز  -أيضةةةا  -علةةة اسةةةتمدام المةةةرا ط والجةةةداو
وستوظف نظم المعلوما الجغرافية ) (GISكما سيستمدم برنةامج (Statistical Package for
) Social Sciences, SPSSفي التحلي .
 3-3-1الجزء النالث :اختبار النظام المقترح من خالل التطبيق الميداني
من مال المراجعة النقدية للدراسا النظرية والتطبيقية فةي الجةزج اأو  ،ومةا سةبق
في الجزج الثاني من بناج للنظام المقتر سيتم في ة ا الجةزج امتبةار النظةام المقتةر مةن
مال التطبيق الميداني ،ويتحقق ا ال دف عل ثالثة فصةو الفصة السةادس والفصة
السابع والفص الثامن).
-

-

الفصوول السوواد  :تحليوول لعينووة موون نظووم العنونووة المكانيووة فووي عوودد موون المسسسووات
الحضرية المختلفة بالمنطقة الشرقية :ويشم دراسة لنظم التسمية والعنونة في ممس
مؤسسا ن نظم تسمية قطع اأراضي في عدد من المدن بالمنطقة الشرقية ،نظةم عنونةة
عناصةر شةةبكة ك ربةةاج المنطقةة الشةةرقية ،نظةةم عنونةةة شةبكة الميةةاه والصةةرف الصةةحي
بالمنطقة الشرقية ،وأميراً بعه التطبيقا المتنوعة للتسمية ومن ا تحديد مواقةع المةدن
والمطارا في المملكة.
الفصل السابع :استطال آراء عينة من المسسسات التي تحتاج لونظم عنونوة مكانيوة:
ويشم محاولة سريعة لتف م آراج عدد من المؤسسا المدمية بالمنطقة الشةرقية والتةي
تحتاا لنظم عنونة وتسمية مكانية ،و ين أمانة الدمام ،إدارة الك رباج ،وإدارة المياه.
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-

الفصل النامن :االختبار الميداني للنظام المقترح على عينات مختوارة مون المسسسوات
ومواجهتووه بخوورائط قاعدي وة :ويشةةم تحديةةد أغةةراه ومن جيةةة العنونةةة القا مةةة عل ة
المسةح الميةةداني ،ثةم تطبيةةق عملةةي آلليةة الجمةةع والرصةةد والمعالجةة التفصةةيلية لبيانةةا
العنونة.

جمعة المعلومةةا فةةي ة ا الجةةزج مةةن الدراسةةة مةةن المصةةادر الميدانيةةة المتمثلةةة فةةي
المسوحا الميدانية المعتمدة عل اأج زة الثابتة التي تم تركيب ا -في المحطة القاعديةة -
واأج زة المتحركة التي اسةتمدم للقيةاس أو للتةدقيق ،ومةن مةال البرمجيةا المتنوعةة
التي تم ت مين ا لرصد وتوقيع المعلوما المكانية للنقاط الممتارة.
 4-3-1الجزء الرابع :منهجية لتطبيق نظام العنونة اإللكترونية المقترح على أ عنصر
جغرافي
ي دف ة ا الجةزج مةن الدراسةة إلة اسةتمالص من جيةة محةددة لتطبيةق نظةام العنونةة
اإللكترونية المقتر عل أز عنصر جغرافي في المملكة العربية السعودية .ويتم لب فةي
فصلين الفص التاسع ،والفص العاشر)ن
-

الفص التاسع يتضةمن عرضةا ً للمن جيةة المقترحةة لعنونةة أز عنصةر جغرافةي يوجةد
عل كام الحيز المكاني للمملكة العربية السعودية.
والفص العاشر يحتوز عل نتا ج التطبيق وممرجاته العملية.

 4-1المهام ومراحل العمل وهيكل الدراسة
اشترب الباحثون في إدارة وإعداد المشروع كفريق عمة  .اجتمةع أعضةاج الفريةق مةن
مرة إل ثالل مةرا باأسةبوع .اشةترب فريةق البحةل فةي تحةديل اأدبيةا  .قةام الباحةل
الةةر يس الةةدكتور عبةةدهللا بةةن حسةةين القاضةةي ب ةإدارة ومتابعةةة الم ةةام الممتلفةةة للمشةةروع
واشةةترب مع ةه الباحةةل المشةةارب أ .د .محمةةود عبةةد اللطيةةف فةةي إنجةةاز المشةةروع كفريةةق
عم .
قسم اأعباج والمسةؤوليا حسةب تمصصةا ومبةرا البةاحثين علة امتةداد فتةرة
المشروع  24ش راً  6 +أش ر تمديد لظروف طار ةة) موافةق عليةه مةن اإلدارة العامةة
لبرامج المنح بمدينة الملب عبد العزيز للعلوم والتقنية ،موزعة عل س مراح كالتالين
-

المرحلووة األولووى :منهجيووة الدراسووة ومراجعووة األدبيووات واسووتخالص األسو العلميووة
والفنية والتقنية لنظم العنونة المكانية العالميةن وتطلبة أربعةة أشة ر لجمةع اأدبيةا
المبد ية امتد أربعة أش ر أمرز لتحديل اأدبيا ) ،واشةترب فريةق البحةل ب كملةه
في تكوين اإلطار النظرز للدراسة ،وقد تةم مةال ة ه المرحلةة إعةداد وتسةليم التقريةر
الةةدورز اأو المةةوجز للمشةةروع المحةةدد إلنجةةازه يةةوم  1428/7/1ةةل ،وتةةم تضةةمين
مراجعة اأدبيا المستملصة في التقريةر الفنةي الثةاني المفصة والمحةدد لالنت ةاج منةه
يوم  1429/1/1ل .واشترب فريق البحل في تولي مسؤولية ه المرحلة.
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-

-

-

-

المرحلووة النانيووة :بنوواء النظووام المقتوورح للعنونووة المكانيووة اإللكترونيووة وتطبيقووه علووى
حاضرة الدمام " :تطلب ثمانية أش ر وكان من المفروه أن تنت ي ه المرحلة قبة
التقرير الثاني بش رين ،ونظراً لعدم اكتمال ا لظروف ماصة بتة مين اأج ةزة وبطبيعةة
البحل الميداني في الشركا الممتةارة كعينةا للدراسةة ،فقةد تةم تضةمين ا فةي التقريةر
الثالل المحدد لالنت اج منه يوم  1429/7/1ةل .وقةد تةول د .عبةدهللا القاضةي مسةؤولية
ا الجزج.
إنجاز متطلبا
المرحلة النالنة :اختبار النظام المقترح من خالل التطبيوق الميوداني :اسةتغرق ثمانيةة
أشةةة ر ،وتةةةم تضةةةمين ا فةةةي التقريةةةر الفنةةةي الن ةةةا ي الشةةةام ) ،وكةةةان أ .د .محمةةةود
ه المرحلة.
عبداللطيف مسؤوالً عن إن اج متطلبا
المرحلة الرابعة :منهجية لتطبيق نظام العنونوة اإللكترونيوة المقتورح علوى أ عنصور
جغرافي :تم مالل ا بناج امتبار النظام المقتر وتطلب ثمانية أش ر ،وانت ة المرحلةة
بتقةةديم التقريةةر الفنةةي الن ةةا ي الشةةام ) ،وتةةول فريةةق البحةةل جميعةةه مسةةؤولية إنجةةاز
ا الجزج.
متطلبا
المرحلة األخيرة "مراجعة نهائية وكتابوة التقريور النهوائي" :واسةتغرق أربعةة أشة ر،
وانت ةة بتقةةديم التقريةةر الفنةةي الن ةةا ي الشةةام ) ،وتةةول أ .د .محمةةود عبةةد اللطيةةف
ا الجزج.
مسؤولية إنجاز متطلبا
ويوضح جدو  1-1البرنامج الزمني ومطة العم في الدراسة باأش ر).
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الفص اأو ن من جية الدراسة

جدول  1-1البرنامج الزمني وخطة العمل في الدراسة (باألشهر)
السنة األولى

السنوات
واألشهر

السنة النانية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
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الوق الفعلي المستغرق في إن اج الم مة اأصلية
الوق اإلضافي الالزم لمراجعة وتحديل المعلوما المتعلقة بالم مة
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واستمالص اأسس العلمية والفنية والتقنية لنظم
العنونة المكانية العالمية فريق البحل كله)
المرحلة الثانيةن بناج النظام المقتر للعنونة المكانية
اإللكترونية وتطبيقه عل حاضرة الدمام المسؤو ن
د.عبدهللا القاضي).
المرحلة الثالثةن امتبار النظام المقتر من مال
التطبيق الميداني المسؤو ن أ .د .محمود عبد
اللطيف)
المرحلة الرابعةن من جية لتطبيق نظام العنونة
اإللكترونية المقتر عل أز عنصر جغرافي فريق
البحل كله)
الجزج المامسن تحرير التقرير ومراجعته الن ا ية
وتنسقه المسؤو ن أ .د .محمود عبد اللطيف)
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ا العالقة

الفصل الناني :التأصيل النظر لمفهوم العنونة ومراجعة
األدبيات ذات العالقة

 1-2تقديم
ي ةدف ة ا الجةةزج مةةن البحةل إلة تكةةوين إطةةار نظةرز لدراسةةة ومراجعةةة الدراسةةا
السابقة ا العالقة بنظم العنونةة والترميةز المكةاني ،وتركةز المراجعةة النقديةة التفصةيلية
عل الدراسا النظرية والتطبيقية التي تناول نظم العنونة المكانيةة وتطبيقات ةا فةي إدارة
أنشطة عملية التنمية العمرانيةة الشةاملة ،وتحةدد أ ةم أسةس ومكونةا النظةام المقتةر مةن
مالل ا اأدبيةا والتةي علة ضةو ا يةتم تصةميم النظةامب إضةافة إلة لةب فةإن المراجعةة
النقدية للنظم المطبقةة عالميةا ً سةتمكن البةاحثين مةن تحديةد أ ةم السةلبيا واإليجابيةا التةي
يلزم أم ا في االعتبار عند إعداد النظام وتطبيقه.
وتةةتم مناقش ةة أدبيةةا الدراسةةة مةةن مةةال ثالثةةة محةةاور ،يسةةتعره المحةةور اأو
المفا يم والتعاريف النظريةة موضةوع الترميز/العنونةة الجغرافيةة وأ ميةة وتطبيقةا نظةم
الترميز/العنونةةة الجغرافيةةة فةةي المدينةةة الحديثةةة .بينمةةا يسةةتعره المحةةور الثةةاني بعةةه
محاوال تطةوير نظةم العنونةة المكانيةة اإللكترونةي العالميةة فةي عةدد مةن الةدو المتقدمةة
أمريكا ،وأوروبا) ماصة الدراسا ركز علة محةاوال تصةميم وتطبيةق نظةم عنونةة
مكانية حديثة .وأميراً يعره المحور الثالل فكرة نظام الترميز والعنونة المقتر .

 2-2الترميز/العنونة الجغرافية :مفاهيم وتعاريف أساسية
 1-2-2العنونة (المكانية) وداللة االصطالح الدارج
إ ا قي طالعنوانط  Addressالماص بج ة ما ،أو شمص ما ،فال يمتلف اثنةان علة أن
المقصود و العنوان السةكني المكةاني لتلةب الج ةة ،أو لةب الشةمص ،والممكةن الوصةو
إليه باتباع القا مة التفصيلية للعنوان وتبعا ً لترتيب ا .و ا و نظام العنونة البريديةة Postal
 Addressingالمعمةةو بةةةه فةةي كةةة بةةالد العةةةالم اآلن ،وإن كانةة جةةة وره تمتةةد ربمةةةا إلةةة
الحضارا السابقة في عمق التاريخ بما يصعب تحديد بداية بعين ا له.1

 1أرجع علماج التاريخ أن الفرعون في مصر القديمة كان اقدم من أرس سعاة الرسا  Couriersالحاملون أوامره إل المناطق الماضعة
لنفو ه وأن أقدم ما سج في لب يرجع إل  2400سنة قب الميالد .وتعود أقدم سجال الفرس إل استمدام نظام بريدز عام  550ق.م .في
ع د الملب سيروس الكبير  ،Cyrus the Greatوعند السريان إل عام  722ق.م .في ع د سارجون الثاني  ،Sargon IIبينما يعتبر آمرون أن
ع د حمورابي  Hammurabiفي الحضارة البابلية  1700ق.م ،.كان أسبق إل لب .ينظر في لب أيضاًن & The British Postal Museum
Archive, http://www.postalheritage.org.uk/,
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غيةةر أن مشةةروع طالعنونةةة المكانيةةة والترميةةز الجغرافةةيط المقةةدم فةةي ة ا التقريةةر ،ال
ينحصةةر فةةي العنونةةة البريديةةة التقليديةةة ،بة يشةةمل ا ،ويمتةةد إلة غير ةةا مةةن أنظمةةة شةةبكية
متعةةددة تتطلةةب العنونةةة ويةةتم تصةةنيف ا ضةةمن المةةدما المدنيةةة .مثةة البلةةديا وشةةبكة
ممططا المدن وقطع اأراضي التفصيلية ب ه الممططا  ،ويشم أيضا ً إدارا الميةاه
والصرف الصحي وشبكا المدما التابعة ل ةا ،ويشةم شةبكا الك ربةاج وتمديةدات ا..،
إل ة آمةةر مةةا نالةةب مةةن شةةبكا يمكةةن إسةةقاط ا فةةي الن ايةةة إسةةقاطا ً أرضةةيا ً تةةؤو في ةةا
عناصةةةر ا أو مالمح ةةةا المفةةةردة فةةةي ياكل ةةةا الشةةةبكية إلةةة مواقةةةع أرضةةةية مميةةةزة .لةةة ا
سنستعره مف وم العنونة في أصل ا الوظيفي اأو أز البريةد) بمةا يعكةس قيمةة مف ةوم
طالعنونةط كدا عل مدلو يرج الوصو إليه .وبف م اآللية المتبعة في لب يمكن عند ة
ا المدلو وتعميمه عل ك ما يمكن طلب عنوان له.
حم
 2-2-2معنى الترميز/العنونة الجغرافية
الترميةةز الجغرافةةي  Geo-codingةةو تعبيةةر يسةةتعم لوصةةف عمليةةة عنونةةة المواقةةع
بتحديد بيانات ا اأساسية وربةط تلةب البيانةا باإلحةداثيا الجغرافيةة للمواقةعب لة لب يطلةق
علةةي ة ه العمليةةة أيض ةا ً اسةةم طالترميةةز الجغرافةةي للعنةةوانط  ،Address Geo-codingو ةي
عمليةةة مرتبط ةة بشةةك أصةةي بتمصةةص نظةةم المعلومةةا الجغرافيةةة  ،GISبة أن ةةا تعتبةةر
المطوة اأول قبة بةدج العمة فةي أز مشةروع  ،GISقةد يكةون نةاب العديةد مةن البيانةا
المتوفرة عن أز غره  Objectموضوع في مكان ما عل سطح الكةرة اأرضةية قطعةة
أره ،مبنة  ،طريةةق ،ن ةةر ،محةةو توزيةةع ك ربةةاج ،مةةوزع كبةةا ن تليفونةةا ثابتةةة ،بةةرا
ك رباج ،عداد مياه ،الخ) ،لكةن لكةي يةتمكن أز نظةام معلومةا جغرافةي مةن إضةافة قيمةة
حقيقية للبيانا المعيّنة عن ا الغره فإنه من الضّرورز أن تتكام جميع تلب البيانا
مع بعض ا البعه ،واأ م من لب أن تربط جغرافيا ً ومكانيا ً عل إحةداثيا الموقةع التةي
ة ا الةةربط ةةو نظةةام
توضةةح مكانةةه بالنسةةبة أقةةرب مطةةي طةةو وعةةره ،والة ز يسة
العنونة والترميز الجغرافي.
إن عمليةة الترميةز الجغرافةي السةليمة البةد وأن تةؤدز إلة ملةق نظةام معلومةا كةةي
يمكن االستفادة منةه فةي الحيةاة العمليةة ب وجةه متعةددة فةي تسة ي التعةامال اليوميةة لعةدد
كبير من المؤسسا واأفراد ).(AFRIGIS. 2006
ويمكةن ترميةز العنةةاوين علة مسةةتويا ممتلفةة ،يحةةدد لةب نوعيةةة سةجال الترميةةز
المتاحةةة والغةةره مةةن نظةةام العنونةةة ،عل ة سةةبي المثةةا قةةد ينحصةةر ا تمةةام شةةركة بيةةع
بالمفرد بحجم المبيعا لك منطقة أو ضاحية وليس بالضرورة العنوان المفص للشارع،
في الوق ال ز ت تم شركة التجز ة بمعرفة عنوان شارع معيّن وليس رقم الشارع أو اسم
التقاطع .ل لب فإنّ مستو التفصي المطلوب لعملية الترميةز الجغرافةي التةي تنةتج بيانةا
جيدة يرتبط بالغره المطلوب والج د المباشر المب و ومن ثم تكلفة إجراج تلب العمليةة.
ومن مستويا العنونة الجغرافية ما يلي )(AFRIGIS. 2006ن
-

مستو  1اسم المحافظة
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مستو
مستو
مستو
مستو
مستو

2
3
4
5
6

ا العالقة

اسم المدينة  /أو البلدة
اسم الحي
اسم شارع
رقم الشارع ،اسم التقاطع،
رقم البناية

وتعتبةةر جميةةع المسةةتويا الموضةةحة عاليةةه مةةن البيانةةا بيانةةا وصةةفية مكتوبةةة)،
تتحةةو تلةةب البيانةةا الوصةةفية إل ة بيانةةا ا قيمةةة جغرافيةةة أكبةةر بتوقيةةع اإلحةةداثيا
الجغرافية للعنوان المربوط عليه البيانا .
 3-2-2العنونة البريدية
عرفةةةةةة العنونةةةةةةة البريديةةةةةةة  Postal Addressingعنةةةةةةدما أنشةةةةةةئ طاتحةةةةةةاد البريةةةةةةد
العةةالميط Universal Postal Union (UPU) 1فةةي عةةام 1874م ومقةةره فةةي مدينةةة بيةةرن
بسويسةةرا .وكان ة بدايتةةه أقةةرب مةةا تكةةون إل ة منتةةد للتعةةاون بةةين أعضةةا ه المؤسسةةين
بغره ت سيس شبكة عالميةة مةن المةدما البريديةة .وتقةوم ة ه الج ةة اآلن والبةال عةدد
أعضةةا ا  191دولةةة وبصةةفت ا مفوضةةية متمصصةةة تابعةةة لةةحم المتحةةدة) بةةدور ترابطةةي
وتنسيقي واستشارز ،حيل تقدم المدما الفنية أعضا ا حيثما ووقتما يطلةب من ةا لةب.
ومةةن م ةام ة ه المفوضةةية وضةةع القةةوانين التةةي يةةتم بواسةةطت ا تنفي ة إجةةراجا التبةةاد
البريةةدز ،كمةةا أن ةةا تقةةدم أعضةةا ا التوصةةيا التةةي تحفةةز نمةةو حجةةم التبةةادال البريديةةة
وجةةودة المةةدما ب وبحكةةم أن ةة ه المفوضةةية ليسةة ج ةةة سياسةةية فإن ةةا ال تتةةدم فةةي
النطاقا المحلية دام الدو والمتعلقة بالبريد الدولي .فمثالً تضةع ي ةا البريةد فةي كة
دولة تعريفت ا الماص بتكلفة اإلرساليا البريدية وعدد طوابع البريد وكيفية معالجة نظةام
البريةةد الةةداملي ،وتش ةكي ي ةةا البريةةد مةةن القةةو العاملةةة ومةةا ب ةةا مةةن كةةوادر وظيفيةةة
وت يل ا وتوزيع العم الداملي بين فروع ا وأقسام ا.
كمةا وأن شةك العنةوان و ي تةه Formatting of the Address 2المرسة دوليةا ً يوضةع مةن
قب توصيا دو المنش الراسة ) والمسةتقب المرسة إليةه) للعناصةر المرسةلة بريةدياً.
ويتعةةين علةةة وجةةةه المصةةةوص لةةةب الجةةةزج مةةةن العنةةةوان المةةةاص بشةةةك كتابةةةة الج ةةةة
المسةةتقبلة ،بتوصةةية طالج ةةة المرسةةلةط أمةةا مةةا عةةدا لةةب فيتعةةين مةةن قبة الج ةةة المسةةتقبلة
للعنصر البريدز.
ويجب أن يكتب اسم الدولة المستقبلة للعنصر البريدز بصورة صريحة كاآلتين
-

عل السطر اأمير من العنوان.
وبحروف كبيرة.

http://www.upu.int/
Formatting an international address, http://www.upu.int/post_code/en/formatting_an_international_address_en.pdf
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ويفض أن يكون بلغة الدولة المرسلة ،أو بلغة معروفة عالمياً.

وقةةد توصةةي بعةةه اإلدارا البريديةةة ب ة ن يكتةةب كةةود الدولةةة المسةةتقب المكةةون مةةن
حرفين قب نص العنوان تتبعه نقطتةان ن) و ة ا الكةود ةو المنصةوص عليةه فةي الال حةة
 )EN ISO 3166-1 Alpha 2و لةب حسةب تصةنيف المنظمةة الدوليةة للمواصةفا والمقةاييس
) .International Organization for Standardization (ISOوقةد أدرجنةا فةي جةدو  1-2توزيةع
ه اأكواد ،ونورد نا في جدو  2-2بعه اأمثلة لتوضيح استمدام النظام الكودز.
وجةةدير بالة كر أن ة ه اأكةةواد ةةي المسةةتمدمة فةةي عنةةاوين اإلنترنة لتمييةةز الةةدو ،
عل نمط موقع ي ة المواصفا والمقاييس السةعودية) ،حيةل يالحةظ الكةود  ،)saالةدا
عل الدولة التابع ل ا الموقعن http://www.saso.org.sa
جدول  1-2أمنلة لبعض األكواد حسب المنظمة العالمية للمواصفات والمقايي
الدولة العربية)
روسيا االتحادية
رواندا
المملكة العربية السعودية
جزر السلمون
جزر سيشي
لبيان أكثر تفصي  ،انظر جدو  7-2الحق).

المدرجة

الدولة اإلنجليزية)

الرمز الكود)

Russian Federation
Rwanda
Saudi Arabia
Solomon Islands
Seychelles

RU
RW
SA
SU
SC

وقد أدرجنا ا الجدو الكودز للدو لحاجتنا إل استمدامه الحقا ً في ترميز العنةوان
ا المشروع إل إنجاز ا.
البريدز الناتج عن آلية الترميز والعنونة التي يسع
ورغم ه المواضعة االتفاقية عل صيغة العنوان إال أن ةا إرشةادية فقةط ،ولكة دولةة
صةةيغت ا الماصةةة التةةي تصةةطلح علي ةةا فةةي كتابةةة العنةةوان ،ويغلةةب عل ة الةةدو اس ةتمدام
صيغتين منعكستينن اأول و ي المتبعةة فةي معظةم الةدو الغربيةة) ويكتةب في ةا أصةغر
عناصر العنوان جغرافيا ً أوالً وينت ي ب كبر ا ال ز يمث اسم الدولة إ ا كان البريةد دوليةاً،
ومثا لب جدو .2-2
جدول  2-2منال لصيغة العنونة البريدية بكندا
Name
)Street name, number, complements (if exists
Neighborhood
Municipality - State
Postal code

Canada

وعكس لب ما يتبع في اليابان وعةدد مةن الةدو غير ةا ،مثة الصةين وإيةران ،و لةب
بكتابة أكبر العناصر الجغرافية أوالً وانت ا ًج ب صغر ا في الغالب ،ومثا لب جدو 3-2
ال ز يمث عنوان مكتب البريد الر يس في طوكيو باليابان ،غيةر أن نفةس العنةوان يةنعكس
ليتالجم والتقليد الغربي إ ا كتب بالحروف الالتينية.
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جدول  3-2منال لصيغة العنونة البريدية باليابان
Tokyo Central Post Office
〒100-8799
Japanese 東京都千代田区丸の内2-7-2 7-2, Marunouchi 2-Chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8799
東京中央郵便局

غيةةر أن الصةةينيين يبقةةون عل ة العنةةوان بترتيبةةه اأكبةةر جغرافي ةا ً فاأصةةغر كمةةا ةةو
موضح بالجةدو  .4-2و نةاب امتالفةا أمةر فةي الصةياغا الممتلفةة بمةالف ترتيةب
عناصر العنوان ،إال أن ا أق حدة.
جدول  4-2منال لصيغة العنونة البريدية بالصين
Country, Postal Code
Chinese Province, City, District, Building Name, House Number
Addressee

 1-3-2-2الرمز البريد
فةةي عةةام  1941كانة ألمانيةةا أو الةةدو التةةي أدملة الرمةةز البريةةدز
 ،Postal Code, Post Code, Postcode, ZIP, Codeتلت ةا إنجلتةرا عةام  ،1959ثةم أمريكةا عةام
 ،1963وفي عةام  2005وصة عةدد الةدو التةي تسةتمدم الرمةز البريةدز ضةمن صةيغة
العنةةوان لةةدي ا ،فقةةط  117دولةةة مةةن أص ة  190دولةةة ،ةةم أعضةةاج فةةي االتحةةاد الةةدولي
للبريةد .Universal Postal Union 1ومةةن أمثلةة الةةدو التةةي ال تسةتمدم ة ا الرمةةزن أيرلنةةدا،
ونج كونج ،وبنما.
Code postal,

 2-3-2-2شمول الرمز البريد لرمز الدولة
نش من تشابه الرمز البريدز المكون من  4أو  5مانا بين الدو اأوربيةة والتبةاد
البريدز بين ةا ارتبةاب شةديد ،ممةا ترتةب عليةه شةيوع إدمةا رمةز لكة دولةة أوربيةة علة
الرمز البريدز لك من ا لتمييةز الرمةوز البريديةة الممتلفةة ،و ة ا الرمةز ةو نفسةه الرمةز
الكودز للوحا السيارا المصطلح عليه مارا دول ا  ،license plate codesفمةثالً يضةاف
الكةود  Dأمةام الرمةةز البريةدز إ ا كةان ماصةا ً ب لمانيةا ،والكةود  Fإ ا كةةان فرنسةيا ً ،والكةةود
2
 ENGإ ا كان إنجليزياً ،غير أن اتحاد البريد العالمي لم يوافق علة ة ا اإلجةراج ونصةح
باالبتةداج باسةتمدام نظةام أكةواد  – )ISO 3166-1 alpha-2المبةين فةي جةدو  -1-2اعتبةاراً
من عام  1994إال أنه لم يشع استمدامه كثيراً .وقةد أوصة اللجنةة اأوربيةة للمواصةفا
والمقةةاييس باسةةتمدام ة ا النظةةام الكةةودز ،وأصةةدر اتحةةاد البريةةد العةةالمي منشةةوراً لتيسةةير
استمدامه.3

1

http://www.upu.int/
"Frank's Compulsive Guide to Postal Addresses". Columbia University.
http://www.columbia.edu/kermit/postal.html#europe
3
"Formatting an international address, Universal Postal Union.
http://www.upu.int/post_code/en/formatting_an_international_address_en.pdf,
2
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 3-3-2-2صياغات الرمز البريد
تعتمد معظم الدو المستمدمة للرمز البريدز طأرقاماًط  Numeralsفي صياغته ،إال من
قلي ة جةةداً مةةن الةةدو ةةين اأرجنتةةين ،وكنةةدا ،والمملكةةة المتحةةدة ،و ولنةةدا ،وفنةةزويال،
ومالطةةة ،وبرونةةاز ،وجاميكةةا ،و نةةدوراس .وتملةةط ةة ه الةةدو اأميةةرة بةةين الحةةروف
واأرقةةام  .Alphanumericأمةةا مةةن حيةةل داللةةة الةةرقم ،فنجةةد أن المةةدن الكبةةر تقسةةم إل ة
نطاقا بريدية ،يتم ترقيم ا عادة اعتباراً من رقم  )1فصاعداً دامة كة مدينةة .ويتضةح
في شك  1-2نظام الرمز البريدز في مدينة لندن القديمة ،ثم لندن الكبر .1

شكل  1-2نظام الرمز البريد في مدينة لندن القديمة ،نم لندن الكبرى

ويالحةةةظ أن نظةةةام الترميةةةز فةةةي المدينةةةة القديمةةةة والمعتمةةةد علةةة رمةةةوز االتجا ةةةا
الجغرافية  )E,W,N,Wوتركيبا مزدوجة من ةا مةع أرقةام متسلسةلة ،قةد اسةتغني عنةه فةي
المناطق الممتةدة مةارا المدينةة القديمةة ،ومثةا لةب الجةدو  )5-2اآلتةي ،وفيةه يمتلةف
كةةود المنةةاطق الجديةةدة عةةن تلةةب الواقعةةة فةةي لنةةدن القديمةةة ،و ةةو إجةةراج يسةةبب شةةرما ً فةةي
التسمية يربب المستمدمين للنظام ،و ا االنكسار في آلية العنونة بشةك عةام يظ ةر كثيةراً
في ك مدن العالم التاريمية و لب ب ن يتغير نظةام التسةمية بةين المدينةة القديمةة وامتةداد ا
الحديل .و ي ظا رة ال يمكن تالفي ا إال بتغيير نظام العنونة بشك ج رز.
فةإ ا انتقلنةةا إلة نمةو ا مةةن الةةدو العربيةة -ولةةتكن الجزا ةةر مةثالً -فسةةنجد أن الرمةةوز
البريدية لعواصم الواليا المقسمة إلي ا الدولة  Province Capitalsتتكةون مةن رمةز للواليةة
مةةع ثةةالل نطاقةةا بريديةةة ،فمةةثالً الرمةةز  16000يرمةةز إل ة واليةةة الجزا ةةر العاصةةمة،
وتحم المانا الثالل اليمن أرقام تميز ما يتبع الواليةة مةن مةدن وبلةدا وقةر  .و لةب
كما يبينه المثا اآلتي بجدو 6-2ن

1

Richardson, J., 2000. The Annals of London.
HMSO, 1980. The Inner London Letter Post.
Royal Mail, 2004. Address Management Guide.
British Postal Museum and Archive - Information Sheet: Postcodes,
http://www.postalheritage.org.uk/history/downloads/BPMA_Info_Sheet_Postcodes_web.pdf
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جدول  5-2إمكانية حدوث اختالف في نظامي العنونة القديم والحديث في مدينة واحدة
Postcode districts

Postcode area

Post town

BR1, BR2

BROMLEY

BR2

HAYES

BR3

BECKENHAM

BR4

WEST WICKHAM

BR5, BR6

ORPINGTON

BR7

CHISLEHURST

BR8

SWANLEY

CR0

CROYDON

CR2

SELSDON

CR3

CATERHAM

CR4

MITCHAM

CR5

COULSDON

BR

CR

جدول  6-2الرموز البريدية في الجزائر
Post Code

Code
16000

Algiers Gare:

16017

Algiers Haute Casbah:

16021

Algiers Khelifa Boukhalfa:

16010

Algiers Malika Gaid:

16026

Algiers Mohamed V:

فإ ا انتقلنا إل دولة مث تركيا ،فسنجد أن الرمز البريدز يتكةون مةن  5مانةا  ،تمثة
المانتان اأولتان من ا رمز الوالية في النظام الكةودز  )ISO 3166-2:TRالموصة بةه مةن
قبة المنظمةةة الدوليةة للمواصةةفا والمقةاييس  ،)ISOو مةةا نفسة ما المانتةةان اأولتةان مةةن
رقم لوحة السيارا  .فمثالً نجد أن الرمز البريدز في منطقة واليةة) إسةطنبو يبةدأ بةرقم
 .34أما المانا الثالثة الباقية فتمثة المنةاطق الممتلفةة فةي منطقةة إسةطنبو  .و ةو نظةام
يشبه لحد ما النظام السابق في الجزا ر ،إال من اعتباطية الترقيم كما و مالحظ.
وتعطينةةا ة ه اأمثلةةة صةةورة جيةةدة عةةن طةةرق ترميةةز المنةةاطق البريديةةة بةةين الةةدو
المقتصرة عل أرقام فقط مث الجزا ر وتركيا ،والدو التةي تةدمج الحةروف مةع اأرقةام
مثة المملكةةة المتحةةدة) غيةةر أن المشةةترب الحاسةةم فةةي قضةةايا الترميةةز ةةو االعتباطيةةة فةةي
المواضعة علة آليةة الترميةز ،وأن ةا أقةرب إلة أسةماج أعةالم علة البقةع الجغرافيةة التةي
تشير إلي ا ،وأن ا ال عالقة في ا بين دولة وأمر  ،وال يمكن الوصةو إلة العنةوان بداللةة
الرمةةز الجغرافةةي إال باسةةتعما المةةرا ط الدالةةة اإلرشةةادية علة أن رمةةز بريةةدز مةةا يمثة
منطقة جغرافية بعين ا ،جدو .7-2
23

ا العالقة

 تطوير نظام ترميز جغرافي لعنونة المواقع وتطبيقه في إدارة التنمية المكانية بالمملكة العربية السعودية،عبدهللا حسين القاضي ومحمود أحمد عبداللطيف
الفص الثانين الت صي النظرز لمف وم العنونة ومراجعة اأدبيا
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) حسب المنظمة العالمية للمواصفاتEN ISO 3166-1 Alpha 2(  األكواد البريدية للدول7-2 جدول
)ISO( والمقايي
Decoding table of ISO 3166-1 alpha-2 codes
AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY AZ
BA BB BC BD BE BF BG BH BI BJ BK BL BM BN BO BP BQ BR BS BT BU BV BW BX BY BZ
CA CB CC CD CE CF CG CH CI CJ CK CL CM CN CO CP CQ CR CS CT CU CV CW CX CY CZ
DA DB DC DD DE DF DG DH DI DJ DK DL DM DN DO DP DQ DR DS DT DU DV DW DX DY DZ
EA EB EC ED EE EF EG EH EI EJ EK EL EM EN EO EP EQ ER ES ET EU EV EW EX EY EZ
FA FB FC FD FE FF FG FH FI FJ FK FL FM FN FO FP FQ FR FS FT FU FV FW FX FY FZ
GA GB GC GD GE GF GG GH GI GJ GK GL GM GN GO GP GQ GR GS GT GU GV GW GX GY GZ
HA HB HC HD HE HF HG HH HI HJ HK HL HM HN HO HP HQ HR HS HT HU HV HW HX HY HZ
IA IB IC ID IE IF IG IH II IJ IK IL IM IN IO IP IQ IR IS IT IU IV IW IX IY IZ
JA JB JC JD JE JF JG JH JI JJ JK JL JM JN JO JP JQ JR JS JT JU JV JW JX JY JZ
KA KB KC KD KE KF KG KH KI KJ KK KL KM KN KO KP KQ KR KS KT KU KV KW KX KY KZ
LA LB LC LD LE LF LG LH LI LJ LK LL LM LN LO LP LQ LR LS LT LU LV LW LX LY LZ
MA MB MC MD ME MF MG MH MI MJ MK ML MM MN MO MP MQ MR MS MT MU MV MW MX MY MZ
NA NB NC ND NE NF NG NH NI NJ NK NL NM NN NO NP NQ NR NS NT NU NV NW NX NY NZ
OA OB OC OD OE OF OG OH OI OJ OK OL OM ON OO OP OQ OR OS OT OU OV OW OX OY OZ
PA PB PC PD PE PF PG PH PI PJ PK PL PM PN PO PP PQ PR PS PT PU PV PW PX PY PZ
QA QB QC QD QE QF QG QH QI QJ QK QL QM QN QO QP QQ QR QS QT QU QV QW QX QY QZ
RA RB RC RD RE RF RG RH RI RJ RK RL RM RN RO RP RQ RR RS RT RU RV RW RX RY RZ
SA SB SC SD SE SF SG SH SI SJ SK SL SM SN SO SP SQ SR SS ST SU SV SW SX SY SZ
TA TB TC TD TE TF TG TH TI TJ TK TL TM TN TO TP TQ TR TS TT TU TV TW TX TY TZ
UA UB UC UD UE UF UG UH UI UJ UK UL UM UN UO UP UQ UR US UT UU UV UW UX UY UZ
VA VB VC VD VE VF VG VH VI VJ VK VL VM VN VO VP VQ VR VS VT VU VV VW VX VY VZ
WA WB WC WD WE WF WG WH WI WJ WK WL WM WN WO WP WQ WR WS WT WU WV WW WX WY WZ
XA XB XC XD XE XF XG XH XI XJ XK XL XM XN XO XP XQ XR XS XT XU XV XW XX XY XZ
YA YB YC YD YE YF YG YH YI YJ YK YL YM YN YO YP YQ YR YS YT YU YV YW YX YY YZ
ZA ZB ZC ZD ZE ZF ZG ZH ZI ZJ ZK ZL ZM ZN ZO ZP ZQ ZR ZS ZT ZU ZV ZW ZX ZY ZZ
Color legend
Officially assigned: assigned to a country, territory, or area of geographical interest
User-assigned: free for assignment at the disposal of users
Exceptionally reserved: reserved on request for restricted use
Transitionally reserved: deleted from ISO 3166-1 but maintained transitionally
Indeterminately reserved: used in coding systems associated with ISO 3166-1
Not used at present stage: not used in ISO 3166-1 at the present stage
Un-assigned: free for assignment by the ISO 3166/MA only
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كمةةا أن طةةرق الترميةةز البريةةدز بعموم ةةا ليس ة رقميةةة  digitalب ة ات ا .ب ة إن ةةا حق ة
معلومةةاتي يضةةاف إل ة حق ة اسةةم المنطقةةة الجغرافيةةة وحق ة إحةةداثيا الموقةةع الجغرافةةي
ليكون الحد اأدن لسج معلوماتي للبقعة الجغرافيةة المعنيةة .أمةا مةن حيةل قابليةة الرمةز
البريةةةدز إلةةة التوسةةةعة واسةةةتيعاب االمتةةةداد الجغرافةةةي للمنةةةاطق العمرانيةةةة الجديةةةدة أز
االمتداد اأفقي) إضافة إل زيادة الكثافة العمرانية االمتةداد الرأسةي) ،ف ة ه تمثة مشةكلة
إل حد كبير .وأوضح مظا ره كان في مدينة لندن القديمة والكبةر لة لب فقةد تغيةر نظةام
الترميز.
 4-2-2السجالت الجغرافية الوطنية والمحلية
2،
National and Local Gazetteers 1

تظ ر أ مية السجال الجغرافيةة الوطنيةة والمحليةة
إ ا انتقلنا إل العناوين الفعليةة لقطةع اأراضةي واأمةالب القا مةة علي ةا ،فنجةد أنةه قةد نشة
عن الثورة المعلوماتية التي لم يكتم عقد ا الثاني بعد أن واج اإلدارا الحكومية فةي
عدد من الدو إشكالية تصادم السجال الجغرافية التةي نشة علة المسةتويا المحليةة،
وأيضا ً تلب التي في نفةس النطةاق المحلةي وامتلفة عةن غير ةا فةي نةوع قطةاع المةدما
التي تعن ب ا.
فك إدارة محلية في قطاع مةدمي بعينةه ل ةا قواعةد بيانةا مرتبطةة جغرافيةا ً بعناصةر
القطةةاع قةةد ال تنسةةجم بالضةةرورة أنظمت ةةا المعلوماتيةةة مةةع بةةاقي القطاعةةا فةةي تعريةةف
العنوان المكاني ،نا يب عن أن تلت م القطاعةا علة المسةتو الةوطني ،أمةا أن نجةد بنيةة
معلوماتية جغرافية مشتركة للقطاعا الممتلفة يمكةن أن تعمة كبنيةة تحتيةة infrastructure
تستطيع مواكبة االمتداد المعلوماتي الغامر فحدل وال حرا.
ومةةن اأمثلةةة الواقعيةةة لمث ة ة ه الظةةروف ،ثةةم محةةاوال المةةروا مةةن ة ا الم ة زق
Local
المرتبط ب ا معلوماتيا ً نجد ما يسم بالسجال المحلية لقطع اأراضي والممتلكا
) Land and Property Gazetteer (LLPGفةةي المملكةةة المتحةةدة ،والتةةي تمث ة قاعةةدة بيانةةا
تشةةتم علة كة العنةةاوين التةةي ترعا ةةا كة إدارة مدنيةةة محليةةة .و ة ه اإلدارا ل ةةا مةةن
السلطة ما يسمح ل ا بإنشاج العناوين فةي نطةاق صةالحيات ا وإدارات ةا ،غيةر أن نفةس ة ه
اإلدارا – ولوق قريب جداً – لم يكن لدي ا في قواعد بيانا العناوين ة ه نظةام موحةد
منسةةجم فةةي بيانةةا عناصةةره المعلوماتيةةة ا الطةةابع الجغرافةةي .وقةةد أد لةةب إل ة أن
أصبح المدما الممتلفة تقدم من مال قواعد بيانا تتنافر فيمةا بين ةا وتمتفةي مظةا ر
الوحدة في ا ،وفي السنوا اأميةرة جةداً طلبة الحكومةة المركزيةة مةن اإلدارا المحليةة
أن تح ة ِّدل إجراجات ةةا وتسةةتفيد مةةن التقنيةةا المعلوماتيةةة الجديةةدة كةةي تقةةدم مةةدما أكثةةر
ارتباطا ً ببعض ا سواج للمواطنين أو أصةحاب اأعمةا  .وكةان أحةد أ ةم الوسةا لتحقيةق
ا ال دف تطوير عنوان مرجعي موحد لكام اإلدارة المحلية ،ويعني ا فةي الن ايةة أن

…………….. Evaluating the benefits of the LLPG and NLPG, http://www.nlpg.org.uk/documents/CEBR_LLPG_report.pdf
…………… National Land and Property Gazetteer, http://www.nlpg.org.uk/
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المواطن يمكنه أن ي لبلِّ عن تغير عنوانه فقط أحد تلب الج ا بدون تكرار نفس اإلجةراج
عبر ك مقدمي المدما المرتبطة بعنوانه في نطاق اإلدارة المحلية .ة ا بةالطبع باعتبةار
أن تكةةون صةةيغة العنةةوان قةةد أصةةبح موحةةدة بةةين ة ه الج ةةا الممتلفةةة ،و ة ا الشةةرط
اأمير و محب النظر في المس لة برم ِت ا.
وكةةان أحةةد اإلجةةراجا الضةةرورية الالزمةةة ع ةن ة ا الطلةةب الجديةةد ،وتطلةةب اأمةةر
إنشةاؤه ،مةا سة ِّم ل بةل طالسةجال الوطنيةة لقطةع اأراضةي واأمةالبط National Land and
) .Property Gazetteer (NLPGوإ ا مةةا تحقةةق ة ا النظةةام سةةيكون لةةد الحكومةةة المركزيةةة
قا مة موحدة بك العناوين في الدولة ،و ا يعني أنه بدونةه ،ال الحكومةة وال ج ةا تقةديم
المدما يمكن أن تت كد من أن العناوين اآلتية مةن مصةادر ممتلفةة مةن الدولةة تةؤو إلة
نفس المواقع الجغرافية ،أو إل مواقع ممتلفةة .إنةه بحةق المسةتودع المعلومةاتي المركةزز
أو المحةةةور الةةةر يس لكةةة قواعةةةد البيانةةةا المحليةةةة ا المرجعيةةةة الجغرافيةةةة والتابعةةةة
لةةإلدارا المحليةةة والمنسةةق بين ةةا) ،كمةةا أنةةه يضةةطر اإلدارا المحليةةة الممتلفةةة إل ة أن
تنصةةةاع للمعةةةايير والمقةةةاييس المعلوماتيةةةة الموضةةةوعة ل ةةة ا النظةةةام الموحةةةد المقيةةةاس
البريطاني  ،)BS7666وإال مرا عن النظام .ورغم لجوج الحكومة البريطانية إل استمدام
نفو ةةا إلقةةرار العنةةوان المرجعةةي ال ة ز رأ أنةةه يمثة البنيةةة المعلوماتيةةة التحتيةةة لقاعةةدة
معلومةةا وطنيةةة ،إال أن تطةةوير النظةةام قةةد أعيةةق بالجةةدا الناشةةئ بةةين اإلدارا المحليةةة
وطال ي ة الجغرافية الوطنيةط  Ordnance Surveyال ز تطلةب اأمةر دمول ةا كج ةة وسةيطة،
علما ً ب ن ا ال ي ة المسؤولة عن إنتاا المرا ط الوطنية في المملكة المتحدة .وأد لب إلة
أن النظام الجديةد لةم يسةتطع إرغةام اإلدارا المحليةة علة رعايةة قواعةد بيانات ةا المحليةة
عل النحو المطلوب ،إضافة إل المفاوضا المطولة حو ملكية بيانا العنونة.
ّي
وفي مايو من عةام  2005وقعة اإلدارا المحليةة فةي المملكةة المتحةدة اتفاقةا سةم ل
باتفةةاق المةةدما الجغرافيةةة  ،)Mapping Services Agreementو لةةب مةةع مةةوردز البيانةةا
الجغرافيةة  ،Suppliers of Geographic Dataوشةم ة ا االتفةاق طال ي ةة الجغرافيةة الوطنيةةط
ومدراج مشةروع طالسةجال الجغرافيةة الوطنيةةط  ،)NLPGوب ة ا االتفةاق حلّة عةدد مةن
المشةةاك مث ة ملكيةةة بيانةةا العنةةوان .وأد االتفةةاق أيض ةا ً إل ة تقييةةد اسةةتمدام اإلدارا
المحلية لقواعد البيانا الجغرافية المحلية  ،)LLPG’sا في الوق ال ز ألزم فيه ة ه
اإلدارا بدعم واستدامة مدمة نفس قواعد البيانا .
وفةةةي سةةةياق لةةةب نشةةةر ال ي ةةةة الجغرافيةةةة  Ordnance Surveyمقتةةةر تطةةةوير بنيةةةة
معلوماتيةةة بديلةةة للعنونةةة المكانيةةة واسةةمت ا طالبنيةةة المعلوماتيةةة الوطنيةةة للعنونةةة المكانيةةةط
) .National Spatial Address Infrastructure (NSAIويتضةةمن ة ا المقتةةر امةةتالب ال ي ةةة
الجغرافية لقاعدة البيانةا الوطنيةة  )NLPGثةم إعةادة بيع ةا لةنفس اإلدارا المحليةة التةي
كان ة قةةد أنش ة قواعةةد البيانةةا المحليةةة  )LLPGsالتةةي تتركةةب من ةةا القاعةةدة الوطنيةةة
 ،)NLPGو ا ما أثار موجة أمر من الجد بةين ال ي ةة الجغرافيةة واإلدارا المحليةة،
وعنةةد ة ه النقطةةة تعلةةق اقتةةرا مشةةروع طالبنيةةة المعلوماتيةةة الوطنيةةة للعنونةةة المكانيةةةط
.)NSAI
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أما القاعدة الجغرافية الوطنية  –)NLPGوالتةي أنشة بموجةب االتفةاق المشةار إليةه-
فتدار اآلن مةن قبة إحةد الشةركا وتحمة اسةم طالعنونةة ال كيةةط Intelligent Addressing
Improvement and Development Agency
ولمصةةلحة ي ةةة التطةةوير وتحسةةين المةةدما
) (IDeAو ةةي ي ةةة تعمة تح ة مظلةةة الحكومةةة المركزيةةة وتسةةع إلة تحسةةين المةةدما
المحلية.
وجةةدير بال ة كر أن القاعةةدة الجغرافيةةة الوطنيةةة  )NLPGال تحتةةوز فقةةط علة عنةةاوين
المةةواطنين حيةةل يعيشةةون ويعملةةون ،أو العنةةاوين التةةي ل ةةا رمةةز بريةةدز ،بة تحتةةوز ة ه
القاعدة المعلوماتية الوطنية عل مالمح مكانية ربما تكون غير معنونة ،وما من فا ةدة فةي
ترميز ا بريدياً ،إال أن ا قد تكون ا أ مية حيويةة لعوامة طار ةة ،مثة تة مين اأصةو
 ،Asset Insuranceأو شة ون التمطةيط  ،Planning Issuesأو اإلصةال والصةيانة ،أو أنشةطة
أمر عديدة.
وأيمةةا كةةان المنظةةور ال ة ز نطةةالع بةةه ة ه القاعةةدة المعلوماتيةةة ،فةةإن المعلومةةا التةةي
تحتوي ا ب ا تعبر أفض تعبير عةن التشةميص الةواقعي لةحره والممتلكةا والتج يةزا
المدمية المرتبطة ب ا عل مستو الدولة.
ة ا وقةةد بةةدأ تشةةغي طقاعةةدة المعلومةةا الجغرافيةةة الوطنيةةةط طبقةا ً للمعيةةار البريطةةاني
 BS7666اعتبةةاراً مةةن  30إبري ة 2008م .1وأصةةبح متاحةةة لك ة القطاعةةا المعنيةةة بمةةا
في ا القطاع الماص ،و لب في إطار رسوم استمدام لتغطية نفقا استدامة وحيويةة قاعةدة
البيانا الوطنية .)NLPG
 5-2-2المعيار البريطاني  BS7666للمرجعية األرضية للعنونة المكانية

2

يتكون ا المعيار مةن أربعةة أجةزاج ،اأو ن دلية الشةوارع والطةرق ،والثةانين دلية
قطع اأراضي واأمالب ،والثاللن معةايير العنونةة ،والرابةعن تسةجي حقةوق الطةرق ،وال
يميةةز ةة ا المعيةةار بةةين اأمةةالب السةةكنية واأمةةالب التجاريةةة ،وال بةةين قطةةع اأراضةةي
المشغولة والشةاغرة ،وال بةين اأراضةي الحضةرية والريفيةة ،وال بةين العناصةر المعنونةة
وغير المعنونة مث أعمدة االتصاال .)Communication Masts
ويقوم ا المعيار عل مف وم طقطعةة اأره الوحةدةط
) .(BLPUويعةةرف ة ا المف ةةوم فةةي الجةةزج الثةةاني مةةن المعيةةار  BS7666 part 2عل ة أنةةه
طقطعة متصلة مةن اأره ل ةا نفةس حقةوق الملكيةةط .وفةي حالةة غيةاب دلية الملكيةة ،أو
حيثما يتطلب اأمر معلوما أمر أغةراه إداريةة ،يةتم تعريةف مف ةوم قطعةة اأره
المعنية بنا ًج عل مالمح ا الجغرافية ،أو ما يقوم علي ا من إنشاجا  ،أو نوع االستمدام.
Basic Land and Property Unit

http://www.nlpg.org.uk/nlpg/link.htm?id=2071
British Standard BS7666 for Geographical Referencing, http://xml.coverpages.org/bs7666.html
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ويعطة لكة طوحةدة أرضةيةط  )BLPUرقةم مرجعةي فريةد
) (UPRNيميز ةةا عةةن غير ةةا ،ومرجعيةةة جغرافيةةة إحداثيةةة spatial reference (grid co-
) ،ordinateوواحدة أو أكثةر مةن معرِّ لفةا قطعةة اأره والملكيةة القا مةة علي ةا Land and
) .Property Identifiers (LPIو ةةة ا المعةةةرّف  )PLIةةةو فةةةي اأسةةةاس عنةةةوان طالوحةةةدة
اأرضيةط  )BLPUالتقليدز التةي تميةز طالوحةدة اأرضةيةط فةي عالقت ةا المكانيةة بالنسةبة
إلة شةةارع مةةا ،كمةةا ةةو منصةةوص عليةةه فةةي طدلية الشةةوارع الةةوطنيط National Street
) .Gazetteer (NSGوعل لب يكون للم لعةرِّ ف  )PLIمكونةا أساسةية يطالةرقم المرجعةي
الفريةةةدط ) (UPRNالعا ةةةد إلةةة طالوحةةةدة اأرضةةةيةط  ،)BLPUوطالةةةرقم المرجعةةةي الفريةةةد
للشةةارعط ) Unique Street Reference Number (USRNوالمةةة مو مةةةن طالةةةدلي الةةةوطني
للشةةوارعط ) ،(NSGباإلضةةافة إل ة معلومةةا أمةةر كافيةةة مةةن شةةبكة المالمةةح الجغرافيةةة
اأساسةةية والفرعيةةة )Primary and Secondary Addressable Objects (PAON and SAON
الضرورية لتمييز الوحدة اأرضية تمييزاً فريداً.
unique reference number

ويتم تعريةف طالملمةح الجغرافةي القابة للعنونةةط  Addressable Objectفةي اصةطالحا
المعيةةار  BS7666علة أنةةه طملمةةح حقيقةةي لةةه موقةةع ثابة  ،ويمكةةن تمييةةزه والرجةةوع إليةةه
بواحةةد أو أكثةةر مةةن العنةةاوينط .ويعةةرف اسةةم الملمةةح الجغرافةةي اأساسةةي القاب ة للعنونةةة
) Primary Addressable Object Name (PAONعلة أنةةه ببسةةاطةن طاالسةةم المعطة للملمةةح
القابة للعنونةةة والة ز يمكةةن عنونتةةه دون الرجةةوع إلة ملمةةح آمةةر قابة للعنونةةةط .ومثةةا
لةةبن اسةةم مبن ة أو رقةةم شةةارع .أمةةا الملمةةح الجغرافةةي الثةةانوز Secondary Addressable
) ،Object Name (SAONفيعط ة للملمةةح القابةة للعنونةةة بةةالرجوع إلةة طملمةةح جغرافةةي
أساسةةيط ) ،(PAONومثةةا لةةبن الطةةابق اأو مةةن أحةةد اأبنيةةة .وك ة مةةن طاسةةم الملمةةح
اأساسيط ) (PAONوالثانوز ) (SAONيمكن أن يتركب من أرقام وحروف.
 6-2-2أنظمة العنونة العالمية واعتمادها على التوصيف النسبي والمواضعة االعتباطية
يالحةةظ فيمةةا سةةبق مةةن عنونةةة اأراضةةي أو البنايةةا أو المالمةةح العمرانيةةة فةةي النظةةام
البريطاني ،أو البريد في صورة صيغة العنوان البريدز والرمةز البريةدز ومعنةاه ،وغيةره
في معظم دو العالم أنه ي تي عل صورة شبي ة بين الدو علة نحةو مةا رأينةا ،ويالحةظ
في ك لب أن التوصيف نسبي اعتباطي في المواضعة ،وأنه عديد العناصر بمةا يسةتحي
معه دمج نظامي دولتين أو إقليمين نش ا مستقلين ،عل اأق في نظام واحد ،إال فةي محةو
نظام أحد ما وإقرار الثاني.
والحظنةةا أيضةا ً أن نظةةام العنونةةة ال يمكةةن أن يةةؤو إلة منطةةق للعنونةةة أكثةةر تجريةةداً
 more abstractوال يمكن أن يكون اتي التوليد .generic
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 3-2استعراض لبعض محاوالت تطوير نظم العنونة المكانية اإللكتروني
ناب العديد من المحاوال التي ركز عل تطوير نظم العنونة المكانية اإللكترونيةة
نتعةةره ل ةةا سةةريعا ً فةةي ة ا الجةةزج لتقةةديم بعةةه اأطةةر النظريةةة والتطبيقيةةة لموضةةوع
الدراسة.
 1-3-2عنونة األماكن النابتة
تعود المحاوال اأولة لتطةوير أنظمةة العنونةة الحديثةة إلة مةا بعةد الحةرب العالميةة
الثانيةةة مباشةةرةب ويرجةةع لةةب أسةةباب عةةدةن من ةةا مةةا ةةو عسةةكرزب بسةةبب عمةةوم الحةةرب
العالمية الثانية علة غالةب النطةاق المعمةور مةن اأره ،ومن ةا مةا ةو جغرافةي التسةاع
نطاق اأراضي المطلةوب شةمول ا بنظةام العنونةة المةرتبط بالمةدما المدنيةة ،وكةان لةب
بالواليا المتحدة اأمريكية.
يسم النظام المدني للترميز الجغرافي اأمريكي طالشبكة اأرضية الوطنيةة للواليةا
المتحةةدةط ”(ArcUser Magazine, 2005; Surveyor United States National Grid “USNG
) .Magazine, 2004: 12وقةةد اسةةتق ة ا النظةةام مرجعيتةةه مةةن طالنظةةام اإلحةةداثي للشةةبكة
اأرضةةية العسةةكرية اأمريكيةةة ” .Military Grid Reference System “MGRSوطبقةا ً للجنةةة
Federal Geographic Data
البيانةةا الجغرافيةةة الفيدراليةةة بالواليةةا المتحةةدة اأمريكيةةة
 Committee, 1998: 30فإن نظام اإلحداثيا المعتمد في لب و النظام المسم طيو تةي إمط
” .Universal Transverse Mercator “UTMومةةن اأمثةةللة التةةلطبيقية ل ةةل ا النظةةام مةةا ةةو
موضح بجلدو رقم . (Federal Geographic Data Committee, 2001: 8,12) 8-2
جدول  8-2منال تطبيقي لنظام الترميز الجغرافي
المساحة األرضية المشار إليه

الرمز

 10كم مربع
 1كم مربع
 100متر مربع
 10متر مربع
 1متر مربع
 1مليمتر مربع

18SUJ20
18SUJ2306
18SUJ234064
18SUJ23480647
18SUJ2348306479
18SUJ2348316806479498

ورغم أن ا النظام ما زا مستمدما ً لدواعي الحفاظ عل البيانةا المسةجلة تاريميةا ً
اعتمةةةاداً عليةةةه ،إال أنةةةه لةةةم يعةةةد يةةةتالجم وعولمةةةة المعلومةةةا التةةةي يجةةةب أن تمةةةرا عةةةن
المرجعيا لدو بعين ةا .كمةا أن سةعة الرمةز الةدا علة المكةان تصةبح غايةة فةي التعقيةد
كلمةةا صةةغر مسةةاحة الرقعةةة المطلةةوب تحديةةد ا عل ة اأره ،فمسةةاحة  1متةةر مربةةع
تتطلب عدد  15رمزاً ما بين رقةم أو حةرف) بينمةا تتطلةب مسةاحة  1مليمتةر مربةع عةدد
 21رمزاً.
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وفةةي أوامةةر السةةتينا مةةن القةةرن العشةةرين المةةيالدز 1968م أكةةد أالن ريتشةةتير
) (Richter, 1968أ مية تطوير نظةم ا كفةاجة عاليةة للعنونةة والترميةز الجغرافةي للبيانةا
لمساعدة الحكومةا المركزيةة للةدو واإلدارا المحليّةة للمةدن المركزيةة والر يسةة علة
مواج ة ع ّدة مشاك أساسية أ م ان  )1االنفجار الكبير في تطوير اأراضةي الة ز يملةق
فوض في حفظ السجال المدنية للتعامال الحضرية اليومية المستمرة الممتلفةة لحفةراد
والمؤسسةةا ويضةةعف مةةن قةةدرا أنظمةةة ة ه الكيانةةا الحكوميةةة المحل ّيةةة فةةي اإلدارة
والتنظةةيم والمتابعةةة بسةةبب الزيةةادة المطلقةةة فةةي حجةةم تلةةب المعةةامال ب  )2تعةةداد السةةكان
المتزايد بالمناطق الحضرية والة ز يةدفع ضةرا ب عاليةة ومةن ثةم يتوقةع مةدما حكوميةة
أكثر وأفض لتحسين مستو معيشته.
وقد اقتر ريتشتير نظاما ً للترميز والعنونة الجغرافية وأوضح تفاصيله علة مةرا ط
كما و موضح في شك  2-2وشك  .3-2وتتلمص فكرة ة ا النظةام فةي االعتمةاد علة
نظام المرا ط المساحية اأمريكية في التقسيم الشبكي من مستو الدولة بشةبكية موديوليةة
مةةن المربعةةا حتةة تصةة إلةة مسةةتو البلةةوب الحضةةرز  Urban Blockوأبعةةاده التةةي
يقترح ةةا ةةي  2500قةةدم ×  2500قةةدم 83.3م × 83.3م) ،ويقسةةم البلةةوب إل ة أربعةةة
أجةةةةزاج  1250 Quadrantقةةةةدم ×  1250قةةةةدم 41.7م × 41.7م) ،يعطةةةة رقةةةةم لكةةةة
مستو من التقسيما وتستمدم لترميز العنوان المطلوب أربعةة مصةا ص جغرافيةةن مةن
اليسةةار إلة اليمةةينن رقةةم المريطةةة ،ورقةةم البلةةوب ،ورقةةم المربةةع ،ثةةم رقةةم قطعةةة اأره
).(Richter, 1968

شكل  2-2فكرة نظام ريتشتير عام 1968م للترميز الجغرافي لقطع األراضي على الخريطة
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MAP-22N

شكل  3-2منال لنظام الترميز الجغرافي لعنونة المعالم الحضرية لريتشتير

ومن المحاوال الحديثة الجادة لتطوير معجم لغوز جغرافي تفاعلي يسة الوصةو
إل اأمةاكن الممتلفةة تلةب التةي أجرية فةي إسةكتلندا ،حيةل اعتبةر كة مةن دينشةام وريةد
) (Densham, Ian and Reid, James. 2003أن تطةةوير معجةةم لغةةوز جغرافةةي تعةةد مس ة لة
ضرورية تنبع من االحتياا الواضح واأكيد للربط المكاني/الجغرافي لمجموعا كبيةرة
من البيانا  -مثالً بيانا اإلحصا يا العامة للسكان  -التةي تحتةوز حاليةا ً علة إشةارا
مكانية/جغرافية ضمنية المرجعية فقط  implicit geo-referencesعل سبي المثةا أسةماج
اأماكن عير المربوطة في إحداثيات ا الجغرافية) ،ل ا قام الباحثةان بةاقترا مدمةة للترميةز
الجغرافةةي  Geo-coding serviceتشةةك فةةي رأي مةةا أداة تعريةةف جغرافةةي geo-parsing tool
وتمثة أسةاس لمدمةة ف رسةة جغرافيةة رقميةة متكاملةة ،integrated digital gazetteer service
باسةةتمدام المدمةةة المقترحةةة تتحةةو المرجعيةةة الضةةمنية للبيانةةا إل ة مرجعيةةة جغرافيةةة
صريحة  explicit geo-referencesقابلة للتحديد والتوقيع الدقيق في المكان.
دعم المشروع البحثي لدينشام وريد مكتبة بيانةا جامعةة أدنبةرة ببريطانيةا كجةزج مةن
مشةةةروع أكبةةةر يسةةةمي جيةةةو إكةةةس ووب  geoXwalkتفاصةةةيله مشةةةروحة علةةة الموقةةةع
اإللكتروني ) ،(www.geoXwalk.ac.ukي ّدف المشروع إل تطوير مدمةة ف رسةة جغرافيةة
رقميةة بريطانيةةة تعتمةةد علة بروتوكةةو يطلةق عليةةه ) ،(ADL, OGC and Z39.50يسةةتعم
المعجم الجغرافةي مةادم شةبكة  geoXwalkإلدارة عمليةة تعريةف مسةميا اأمةاكن .يعتبةر
نظام  GeoXwalkأكثةر مةن مجةرد وسةيلة مشةا دة بسةيطة للمعةالم الجغرافيةة لحمةاكن كمةا
مزن ة فةةي الف ةةرس الجغرافةةي للمكتبةةة ولكةةن كةةون ندسةةت ا المفصةةلة detailed geometry
مزنة مع ةةا الةةروابط الجغرافيةةة الرقميةةة) فقةةد أصةةبح مةةن الممكةةن البحةةل بشةةك أفضة
31

عبدهللا حسين القاضي ومحمود أحمد عبداللطيف ،تطوير نظام ترميز جغرافي لعنونة المواقع وتطبيقه في إدارة التنمية المكانية بالمملكة العربية السعودية
الفص الثانين الت صي النظرز لمف وم العنونة ومراجعة اأدبيا
الجزج اأو ن من جية الدراسة ومراجعة اأدبيا

ا العالقة

وأكثةةر تفصةةيالً ،كمةةا تحسةةن إمكانيةةة اشةةتقاق العالقةةا بةةين المصةةا ص الممتلفةةة للموقةةع
باستمدام أسةاليب أفضة الحسةاب ال ندسةي ،ويةزوّ د النظةام نتةا ج أكثةر دقّةة مةن تلةب التةي
يمكن أن تتحقق بمجرد المشا دة البسيطة المستندة عل قواميس المعاني كما في الف ةارس
الجغرافية التقليدية .يزوّ د النظام وسيلة دمو بديلة للمعالم الجغرافية ويوجد منه العديةد
في المملكة المتحةدة) .علة سةبي المثةا اسةم مكةان مةا فةي إحةد المةدن البريطانيةة و ةو
' 'Knowsleyيمكن أن يح ّ محله رمز  ' BX 003باإلضافة إل إشارة إلحداثيا الشبكة فةي
الموقع و ي .340900, 392300 347217, 397660
تسةةتعم تطبيقةةا تحديةةد المواقةةع المطةةورة  Location-enhanced Applicationsماصةةية
القةةدرة عل ة التعةةرف عل ة مواقةةع اأشةةماص واأمةةاكن واأشةةياج لتوليةةد التفاع ة بيةةن م
ً
بداية في مجاال متنوعة محةدودة،
ولتطوير لب التفاع  ،وقد استمدم تلب التطبيقا
إال أن كةالً مةن لةي و ةونج والنةدز ) (Li, Hong, Landay. 2004يؤكةدون أنةه مةن المعتقةد أن
ة ا النةةوع مةةن التطبيقةةا سةةيواجه نمةةواً كبيةةراً فةةي المسةةتقب القريةةب .ويعتبةةرون أن بنةةاج
تطبيقا جيدة ومتقدمة لتحديد المواقع يتطلب حاليا ً مستو عاليا ً جةداً مةن المبةرة التقنيةةب
مما يجع تلب الم مة صعبة عل العديد مةن المصةممين التقنيةين ،ولمعالجةة ة ه المشةكلة
يقةةدم البةةاحثون أداة مبتكةةرة لنم جةةة تطبيقةةا تحديةةد الموقةةع تسةةم  .Topiaryتسةةمح ة ه
اأداة للمصةةةممين بابتكةةةار مريطةةةة إلكترونيةةةة تفاعليةةةة  Interactive digital mapلمواقةةةع
اأشماص واأماكن واأشياجب ثم تسةتعم ة ه المريطةة النشةيطة لعةره السةيناريو ا
التةةي تصةةور سةةياقا متعةةددة للموقةةعب تسةةتعم ةة ه السةةيناريو ا فةةي ملةةق عةةدد مةةن
القصص التي تصف سالس التفاعة بكة سةيناريو ،وبعةد لةب تبةل ة ه القصةص علة
اأج زة النقّالة ،ويقوم المساعد اأوتومةاتيكي للبرنةامج  wizardبتحةديل مواقةع اأشةماص
واأشياج عل ج از منفص  .وقد أجر الباحثون تقييما ً للنمو ا المقتر علة سةبعة مةن
مصممي واج ةا تطبيةق حاسةوبية  interface designersفكةان رد ةم إيجابيةا ً بالنسةبة لتقبة
المف وم المطرو .
تعتبةةر طالمريطةةة اإللكترونيةةة التفاعليةةةط مةةن التطبيقةةا المدميةةة المفيةةدة فةةي مجةةا
الترميز والعنونة الجغرافية ،فتلب المريطةة قةد تعتبةر إحةد أكثةر الوسةا ط فا ةدة فةي نقة
المعلوما الطار ة التي تحدل في المواقع الجغرافية الممتلفة حا وقوع ةا ومثةا علة
لةةبن المعلومةةا الطار ةةة عةةن االزدحةةام المةةرورز ،الحةةوادل ،الحرا ةةق ،أو التوصةةي
السةةةريع للبضةةةا ع والطةةةرود) .ولكةةةن يةةةرز كةةة مةةةن وسةةةوكاموا وكيمةةةورا وتاكا اشةةةي
) (Hosokawa, Yoshihide; Kimura, Naoki and Takahashi, Naohisa. 2005وإنةه مةن الصّةعب
بمكان التعرف عل المصا ص الجغرافية المكانية الدقيقة للمعلوما المستعجلة باستعما
المرا ط في بي ا أج زة االتصاال والحاسةبا المحمولةة نظةراً لعةدم تةوفر تقنيةة قةادرة
عل التركيز اأوتوماتيكي عل المناطق اأماكن) ضمن إطار شاشةة العةره الصةغيرة
لةةحداة المحمولةةة المسةةتمدمةب ل ة لب يق ة ّدم البةةاحثون طريقةةة لتطبيةةق نظةةام لتحوي ة وإنتةةاا
مريطةةة تفاعليةةة نشةةطة ا مرجعيةةة مكانيةةة location-based active map transformation
 ،systemوطبقةةةا ً لمعلومةةةا أساسةةة ا الموقةةةع الةةة ز ترسةةة منةةةه المعلومةةةا ا الصةةةبغة
المسةةةتعجلة ،يقةةةوم النظةةةام المقتةةةر بالتحديةةةد اأوتومةةةاتيكي للمنةةةاطق ا العالقةةةة علةةة
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المريطة المعروضة في إطار شاشة الج از ،وتظ ةر الميةزة الر يسةة للنظةام المقتةر فةي
قدرته عل عةره المعلومةا المسةتعجلة المرسةلة فةي إطةار العةره مةع المحافظةة فةي
نفةةس الوق ة عل ة جةةودة عةةره المعلومةةا الجغرافيةةة اأصةةلية .تمفّةةه االسةةتراتيجية
المقترحة عدد اأغراه الجديدة في إطار العره وعدد اأغراه المح وفة منه أيضةا ًب
ونتيجةةة لةةة لب يصةةةبح النظةةةام المقتةةةر قةةةادراً علةةة تزويةةةد مسةةةتمدمي أج ةةةزة الحاسةةةبا
واالتصةةاال المحمولةةة بمةةرا ط موقةةع علي ةةا معلومةةا س ة لة وسةةريعة الف ةةم .ويوضةةح
الباحثون عملية وفعالية ه الطريقة من مال استعراه ع ّدة تجارب.
وقد قدم كبارة  )2007تصوراً لنظام عنونة مكانية وقام بتطبيقه عل مدينة جةدة أ ةم
مصا ص التصور تتمث في اآلتين
-

-

ي دف النظام المقتر إل إيجاد عنةوان رقمةي سة ومنةتظم ودينةاميكي ووحيةد لجميةع
المساكن وقطع اأراضي عل مستو العالم بطريقة آلية.
العنوان الرقمي العالمي و عبارة عن إحداثيا قطعة اأره المطلوب وضع عنةوان
ل ا ،قسم العنوان إل ثالثة أجزاج و ي رقةم القطعةة ورقةم المربةع ورقةم المنطقةة كمةا
و موضح في المثا التالين سن  ،518374صن  ،2388605حيلن
المنطقة  52الرقم اأو من س والرقم اأو من ص)
المربع  18 388الرقمين الثاني والثالل من س والثاني والثالل والرابع من ص).
القطعة  374 605الثالثة اأرقام اأميرة من س وص).
وبالتالي يصبح عنوان المسكنن
 374 605البوادز  )18 388 2جدة المملكة العربية السعودية
ويعتقد كبارة أن النظام ال ز اقترحه يحقق اآلتين
سة ن يحتةةوز علة سةةتة أرقةةام فقةةط مةةع إمكانيةةة إضةةافة اسةةم الشةةارع أو اسةةم الحةةي أو
أقرب مدمة ،مع إمكانية تحديد موقع المسكن جغرافيا ً أو وصفياً.
منتظمن يحدد الموقع وطريقة الوصو آليا ً بطريقة تصاعدية أو تنازلية.
ديناميكين استمراا معلوما العنوان من قواعد البيانا .
وحيد ومميزن إمكانيةة اسةتمدامه كةرقم تعريفةي مميةز لكة قطعةة أره علة المسةتو
العالمي.

 2-3-2عنونة األماكن المتحركة
وبةةالرغم مةةن تركيةةز ة ه الدراسةةة علة عنونةةة وترميةةز المعةةالم الثابتةةة إال أن انتشةةار
وتطور االتصاال الالسلكية  Wireless Communicationsوتقنيا تحديد الموضع إلكترونيا ل
 Geo-Positioning Techniquesمن المنتظر أن تتطور تطبيقا الترميةز والعنونةة الجغرافيةة
والمةةةةدما اإللكترونيةةةةة المصةةةةاحبة ل ةةةةا لتصةةةةبح قةةةةادرة علةةةة متابعةةةةة وتحديةةةةد مواقةةةةع
المسةةةتمدمين الةةة ين يتحركةةةون بشةةةك مسةةةتمر وتزويةةةد م بوظةةةا ف ومعلومةةةا مكانيةةةة
وجغرافية دقيقة عن ك ّ مستعم منفةردب ونظةراً أن التطةور فةي سةعة القةرص المسةتمدم
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لتمزين البيانا مستمر دا ما ً ،يصبح من العملي جداً أن يتم تمةزين كة ّ معلومةا الموقةع
التي حصلنا علي ا من مستعملي المدمة اإللكترونية المتحركين عل اإلنترن .
ومع التقة ّدم البطةيج فةي سةرعة عمليةا إدمةا وإمةراا البيانةا  I/O speedsيةر كة
مةةن بةةيالنس وسةةالتينس وجينسةةن ) (Pelanis, Saltenis, and Jensen 2006أن تقنيةةا الف رسةةة
أصبح عنصراً جو ريا ً في ا السيناريو فيما توجد تقنيا الف رسة الحالية علة شةكلينن
الشك اأو يتمث في أن بعه التقنيا تركز عل تحديد موقع الجسم المتحرب إلة وقة
آمر عيّنة موقع تم تسجيل ا ،بينما ّ
تمث التقنيا اأمر موقةع الجسةم المتحةرب كدالةة ثابتةة
أو مطية للوق وتحدد الموقع مةن الوقة الحةالي وإلة أقةرب نقطةة فةي المسةتقب  ،يعةره
الباحثون مقترح م في شك تقنية ف رسة قةادرة علة تسةجي مواقةع اأجسةام المتحرّكةة فةي
جميع المراح الزمنية ،والف رس المقتر يقدم تعديالً جو ريا ً عل تقنيا التحديةد الجز ةي
 partial persistence techniquesالتةةي تةةدعم إمكانيةةة تحديةةد محةةدودة تغطةةي وقة التعامة مةةع
الغره المتحرب فقط ،وتقدم التقنية المقترحة وقتا ً كافيا ً لمراقبة التطبيقةا التةي تحةدل فةي
الحاضةر وتعتبةةر مسةتقلة عةةن العينةا السةةابقة جمع ةا والتةةي تةم تمزين ةةا لجسةم متحةةرب ،ال
توجد ف ارس حالية تتصف بمث المصا ص المقترحة.
ومةةن التطبيقةةا العديةةدة لةةنظم الترميةةز والعنونةةة الجغرافيةةة ابتكةةر كة مةةن ةةوكنبيرز
وسيلكر ) (Hockenberry and Selker 2006نظاما ً للتحلي الداللي لمعلوما الموقع Semantic
 .Analysis of Location Informationيقوم النظام المقتةر بجمةع مةدمال لغةة طبيعيةة ا
طبيعةةة وصةةفية) عةةن الموقةةع  Natural Language Inputويسةةتمدم نظةةام ترتيةةب Ranking
 Systemمقتةةر إلنتةةاا بطاقةةا بيانةةا ا معةةان ودالال محةةددة عةةن الموقةةع ،ثةةم تةةربط
تلب المعاني والدالال مكانيا ً عل مريطةة إلكترونيةة بمواقةع تواجةد ا الجغرافيةة الفعليةة
إحداثيا الموقع الجغرافية) بشك يسمح للمشا د بالحصو عل إحساس جيد بمةدلوال
اأمكنة والفراغا الحضرية وحقيقة ما تحتويه من أنشطة وما يدور في ا من أحدال.

 4-2نظام العنونة البريدية السعود الجديد (خدمة واصل):1
 1-4-2نبذة عن العنوان البريد لخدمة (واصل):
انطالق ةا ً مةةن حرص ة مؤسسةةة البريةةد السةةعودز عل ة تحقيةةق اأ ةةداف االسةةتراتيجية
الطموحةةة لمشةةاريع التوزيةةع بمحة اإلقامةةةب فقةةد حةةرص البريةةد مةةؤمراً عل ة إيجةةاد نظةةام
موحد للعنونة البريدية و لب باستمدام أحدل ما توصل إلي ا التقنيةا العالميةة فةي مجةا
أنظمة المعلوما الجغرافية و لب إدراكا من ا ب مية ربط العنةوان بموقةع جغرافةي محةدد
فةةي كافةةة المجةةاال سةةوا ًج كان ة فةةي مجةةاال اأعمةةا البريديةةة المرجةةوة مةةن المؤسسةةة
والمتمثلة في تقديم المدما البريديةة لمحة اإلقامةة أو فةي المةدما اأمنيةة أو المجةاال

 1مؤسسة البريد السعودز .2011 .نب ة تعريفية عن العنوان البريدز مدمة واص ) .ويمكن أيضا ً الرجوع إل الموقع اإللكتروني لمؤسسة
البريد السعودزن http://www.sp.com.sa/Arabic/ProductsandServices/Pages/numberingandaddressing.aspx
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المدمية اأمر التي ت دف جميع ا إل مواكبة الن ضة الشاملة التي تش د ا المملكةة فةي
كافة المجاال  .وال شب أن عدم وجود عنوان واضح وس وشةام وموحةد يعةد التحةدز
اأو واأكبر لما تصبو ال ي ة إل تحقيقه من أ داف وتطلعا كبيرة لمدمة ك مةن يقةيم
عل أره ا الوطن المعطاج.
وبعد دراسا مستفيضةة أجرت ةا مؤسسةة البريةد السةعودز أنظمةة العنونةة الموجةودة
في ممتلف دو العالم المتقدمة في ا المجا والتي تم بناؤ ا مال عشرا السنين ،فقد
وجد المؤسسة أن التقنيا المتاحةة حاليةا ً تتةيح ل ةا بنةاج نظةام أكثةر تطةوراً إ ا مةا قامة
المؤسسة باستمدام أحدل اأنظمة المتاحة في مجاال أنظمة المعلوما الجغرافية ،و ة ا
بالفعةةة مةةةا حرصةةة عليةةةه المؤسسةةةة فةةةي بنةةةاج نظةةةام طالتةةةرقيم الةةةوطني الموحةةةد للعنونةةةة
البريديةط.
قامةةة مؤسسةةةة البريةةةد السةةةعودز بتطةةةوير نظةةةام طالتةةةرقيم الةةةوطني الموحةةةد للعنونةةةة
البريديةةةط باالعتمةةاد كليةا ً علة أنظمةةة المعلومةةا الجغرافيةةة ،يةةتم مةةن ماللةةه بنةةاج طبقتةةين
ر يستين ،حيةل تمثة الطبقةة اأولة الرمةوز البريديةة التةي تةم اأمة بعةين االعتبةار عةدة
أسةةةس وعوامةةة فةةةي بنا ةةةا ،ومن ةةةا العوامةةة الجغرافيةةةة والكثافةةةا السةةةكانية والتكةةةاليف
االقتصادية والحدود البحرية وشبكا الطرق الممتلفة سوا ًج كان الطرق السةريعة التةي
تربط أرجاج ا الوطن ببعض ا أو شةبكا الطةرق الممتلفةة دامة النطاقةا العمرانيةة)،
وكةةة لب النطاقةةةا العمرانيةةةة للمةةةدن والقةةةر وال جةةةر وغير ةةةا مةةةن العوامةةة الجغرافيةةةة
الممتلفة ،و ا ما يؤكد حرص المؤسسة عل مراعاة جميع المعلوما الجغرافية المتاحة
لدي ا في بناج وتوفير الرموز البريدية لكافة نطاق المملكة العربية السعودية ،وقةد أسة م
ه السياسة فةي االنت ةاج مةن إنجةاز ترميةز كامة المملكةة مةؤمراً بريةديا ً ممةا يجعة ة ه
الرموز البريدية أصوالً وطنية ثابتة مبنية عل أسس وآليا واضحة ومعلومة ومقننة.
أمةةا الطبقةةة الثانيةةة مةةن الطبقةةا الجغرافيةةة التةةي تقةةوم المؤسسةةة بتطوير ةةا فةةي نظةةام
طالترقيم الوطني الموحد للعنونة البريديةط ف ي طبقة العنونة البريدية التي ت دف المؤسسة
مةةن مالل ةةا إلةة تةةوفير عنةةوان بريةةدز لكةة موقةةع دام ة الرمةةوز البريديةةة ،وقةةد قامةة
المؤسسة بتطوير آليا محددة لبناج ا العنوان بحيل تةم تطةويره وفةق نظةام اإلحةداثيا
المحليةةة المسةةتند إلة نظةةام اإلحةةداثيا العالميةةة الة ز أتةةا للمؤسسةةة أن تقةةدم نظةةام تةةرقيم
دقيق جداً يصة فةي دقتةه إلة المتةر الواحةد ،وفةي ة ه الطبقةة تحديةداً تظ ةر أ ميةة تةوفر
قاعةةدة بيانةةا جغرافيةةة لك ة موقةةع م مةةا كان ة طبيعةةة ة ا الموقةةع أو اسةةتمداماته و لةةب
لضرورة توفير عنوان بريدز ل ه المواقع .وقد قام المؤسسة باالسةتناد إلة مصةورا
اأقمار الصناعية ا الدقة العاليةة ببنةاج قاعةدة المعلومةا الجغرافيةة والمةرا ط الرقميةة
لممتلف الطبقا التي من أجل ا تحقيق دف بناج الطبقتين الماصة ب ا.
 2-4-2اآلليات المتبعة لبناء العنوان البريد :
فيما يلي سيتم التعرف عل الطريقة التي تةتم ب ةا عنونةة المبةاني والمنشةآ باالعتمةاد
كليا ً عل تقنيةا نظةم المعلومةا الجغرافيةة ،وكمةا كرنةا سةابقا ً فةإن العنةوان البريةدز تةم
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تكوينةةه مةةن طبقتةةين جغةةرافيتين ،و مةةا طبقةةة الرمةةوز البريديةةة وطبقةةة عنةةاوين المبةةاني
ة ه العناصةةر مةةن العنةةوان
والمنشةةآ وبالشةةر التةةالي سةةوف نوضةةح تفاصةةي ودالال
البريدز لمدمة واص )ن

شكل  4-2مفهوم الطبقات الجغرافية الخاصة بنظم المعلومات الجغرافية

اعتمد سياسة العنونة البريدية إنشاج رمةز بريةدز رقمةي يتكةون مةن ممسةة مانةا ،
حيةةل يمث ة ك ة رقةةم معن ة ودالال مكانيةةة محةةددة بحيةةز جغرافةةي دام ة المملكةةة و لةةب
باالعتمةةةاد علةةة المعلومةةةا الجغرافيةةةة والمصةةةورا الفضةةةا ية كمرجةةةع أساسةةةي لحةةةدود
ومناطق المملكة ،ويتم التقسيم لك لمانة من مانا الرمز البريدز من اليمين إلة اليسةار
عل النحو الموضح بشك 5-2ن رقم المنطقة يليه رقم القطاع ثم رقم الفرع ثم رقةم القسةم
ثم رقم المربع.

رقم المربع

رقم القسم

رقم الفرع

رقم القطاع

رقم المنطقة

شكل  5-2كل رقم يمنل معنى ودالالت مكانية محددة بحيز جغرافي داخل المملكة

 1-2-4-2المناطق البريدية:
ي المانة اأول من مانا الرمز البريدز ،حيل تم تقسيم المملكة إل ثمةان منةاطق
بريدية و لب باالسةتناد علة تقسةيما المنةاطق اإلداريةة الموجةودة فةي المملكةة باإلضةافة
إلة اأم ة بعةةين االعتبةةار شةةبكة الطةةرق والعوامة الجغرافيةةة اأمةةر  ،لتصةةبح المنةةاطق
البريدية كما توضح المريطةة شةك  .6-2ويوضةح الجةدو  9-2أرقةام المنةاطق البريديةة
والمناطق اإلدارية التي تغطي ا.
جدول  9-2أرقام المناطق البريدية والمناطق اإلدارية التي تغطيها
المنطقة البريدية
1
2
3
4

المنطقة البريدية
5
6
7
8

منقطة التغطية اإلدارية
الرياه
مكة المكرمة
الشرقية
المدينة المنورة وتبوب
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منقطة التغطية اإلدارية
القصيم وحا
عسير ونجران والباحة
الحدود الشمالية والجوف
جازان
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شكل  6-2خريطة المناطق البريدية في المملكة العربية السعودية

 2-2-4-2القطاعات البريدية:
و ي المانة الثانية من مانا الرمز البريدز ،حيل تم تقسيم كة منطقةة مةن المنةاطق
البريدية إل عدد من القطاعا لك منطقة  8قطاعا بريدية كحد أقص ) وعلة أسةس
تقسةةيم القطاعةةا التةةي تةةم مةةن مالل ةةا إعطةةاج عاصةةمة القطةةاع الةةرقم اأو مةةن أرقةةام
القطاعةةا بعةةد اسةةتثناج الةةرقم  ،1ومةةن ثةةم تةةم تقسةةيم القطاعةةا البريديةة التةةي تقةةع جنةةوب
قطاع عاصمة المنطقة أرقاما ً زوجية والتقسيما التي تقةع شةما قطةاع عاصةمة المنطقةة
أرقامةا ً فرديةةة و لةةب بحسةةب اإلمكانيةةة المتاحةةة فةةي ة ه تقسةةيم ة ه القطاعةةا  ،كمةةا تم ة
مراعاة العوام الجغرافية التالية عند تقسيم القطاعا جغرافيا ً شك )7-2ن
-

حدود نطاق المحافظا اإلدارية التي بدام نطاق المناطق.
العوام الطبيعية والجغرافية ،مث الجبا والس و واأودية التي بين المحافظا .
التكاليف االقتصادية المترتبة عل تقديم المدما مث مدما التوزيع البريدز.
التوزيع السكاني والكثافا السكانية للقطاعا .
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شكل  7-2تقسيم المنطقة البريدية األولى إلى قطاعات

 3-2-4-2الفرو البريدية:
و ي المانة الثالثة من مانا الرمز البريدز ،حيل تم تقسيم كة قطةاع إلة عةدد مةن
الفةةروع البريديةةة لكة قطةةاع  8فةةروع بريديةةة كحةةد أقص ة ) وعلة أسةةس تقسةةيم الفةةروع
البريدية التي تم من مالل ا بعد استثناج الرقم  1مةن أرقةام الفةروع المتاحةة) تحديةد نقطةة
محور ر يسة لك قطاع يتم من مالله االنطالق لترقيم الفروع البريدية بحيةل يةتم إعطةاج
الفروع التي تكون غرب نقطة المحور أرقاما ً فردية بشك تصاعدز ابتداج من التقسيما
اأقرب لمركز المحور ومن ثم تم إعطاج اأرقام التي تكون شرق المحور أرقامةا ً زوجيةة
بشك تصاعدز ابتداج من التقسيما اأقرب لمركز المحةور ،أمةا بالنسةبة لتقسةيم الفةروع
البريدية في المدن السةاحلية فتمتلةف سياسةة التةرقيم الماصةة بةالفروع البريديةة بنةا ًج علة
طبيعة وقوع ا عل البحر ،حيةل إن تةرقيم الفةروع فةي بعةه المةدن السةاحلية يةتم بشةك
تصاعدز ابتداج من التقسيما اأقرب لمركز المحور ،أمةا فةي الةبعه اآلمةر مةن المةدن
الساحلية فإنه يتم ترقيم التقسيما اأقرب للساح ب رقام زوجيةة والتقسةيما اأبعةد ت مة
القيم الفردية ،وتتم في ك اأحوا مراعةاة حةدود الطةرق والشةوارع الر يسةة لحةدود ة ه
الفروع ،وك لب تؤم بعين االعتبار العوام الجغرافية الموجود فةي دامة القطةاع شةك
.)8-2
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شكل  8-2تقسيم الفرو البريدية للقطا البريد الناني بالمنطقة البريدية األولى  -مدينة الرياض

 4-2-4-2األقسام البريدية:
و ي المانة الرابعة من مانا الرمز البريةدز ،حيةل تةم تقسةيم كة فةرع بريةدز إلة
عدد من اأقسام البريدية لك فرع  9أقسةام بريديةة كحةد أقصة ) ،وقةد تةم مراعةاة تقسةيم
ه اأقسام البريدية بشك منتظم قدر اإلمكان) ،مع مراعاة اأمة بعةين االعتبةار العديةد
من العوام الجغرافيةة التةي تكةون علة نفةس مقيةاس رسةم المريطةة كحةدود اأحيةاج إن
وجةةد ) وك ة لب يةةتم مراعةةاة الكثافةةة العمرانيةةة للفةةرع البريةةدز ،كمةةا يةةتم مراعةةاة الطةةرق
والشوارع لتكون ي الفاص بين حدود اأقسام البريدية ،ويتم ترقيم اأقسام البريديةة بعةد
تصنيف ا عل أساس القسةم اأقةرب لمحةور القطاعةا حيةل يةتم إعطةاج اأرقةام اأصةغر
لحقسام البريدية اأقةرب لمطةوط المحةور وتزيةد ة ه اأرقةام تصةاعديا ً كلمةا ابتعةدنا عةن
المحور شك .)9-2
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شكل  9-2تقسيم األقسام البريدية في الفر البريد الناني للقطا البريد الناني بالمنطقة البريدية األولى
بمدينة الرياض

 5-2-4-2المربعات البريدية (الرمز البريد ):
و ي المانة المامسة واأميرة من مانا الرمز البريةدز ،ويعتبةر المربةع ةو أسةاس
الرمز البريدز ،حيل يةتم تجز ةة كة قسةم بريةدز إلة عةدد مةن المربعةا البريديةة لكة
قطاع  9مربعا بريدية كحةد أقصة ) ،وقةد تمة مراعةاة الحجةم الن ةا ي للرمةز البريةدز
ه المساحة بدام النطاقا السةكنية التةي
و لب ب ال تزيد مساحته عن  )4×4كم ،وتق
ه المساحة كلمةا شة د المنةاطق التةي يةتم تقسةيم ا
تش د كثافة عمرانية ،ويمكن أن تق
كثافة عمرانية أكثر ،وال يشترط التسةاوز للرمةز أز بمعنة انةه قةد تكةون مسةاحة الرمةز
 3×4كم أو  1×2كم شريطة أال يتجاوز أحةد أضةالع ة ه المربةع الحجةم الن ةا ي للضةلع
والمحدد بل  4كم كحد أقص ) .كما تم الترقيم ل ه المربعا  ،عل أساس اأقةرب لمحةور
القطاعةا  ،حيةةل يةتم إعطةةاج اأرقةةام اأصةغر للمربعةةا اأقةةرب للمحةور وتزيةةد اأرقةةام
تصاعديا ً كلما تم االبتعاد عن المحور شك .)10-2
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شكل  10-2الرموز البريدية للقسم البريد السابع الفر البريد الناني للقطا البريد الناني بالمنطقة
البريدية األولى – حي الملك فهد بمدينة الرياض

 3-4-2آليات وأس

بناء العناوين البريدية لمواقع المباني والمنشآت:

بعد أن يتم بناج الرموز البريدية وفةق اأسةس الموضةحة فةي المرحلةة السةابقة يةتم فةي
ة ه المرحلةةة بنةةاج العنةةاوين البريديةةة الماصةةة بتةةرقيم ك ة موقةةع مبن ة أو منش ة ة) دام ة
الرموز البريدية و لب وفقا ً لعةدد أسةس وقواعةد يةتم التعامة مع ةا كسياسةة عامةة للتةرقيم،
ويتم القيام بالمطوا الموضحة فيما يلي من مطوا .
 1-3-4-2آلية ترقيم المواقع:
تةةم بنةةاج نظةةام اإلحةةداثيا المحليةةة الماصةةة ب رقةةام العنةةاوين البريديةةة و لةةب بنةةا ًج علة
نظةةةام اإلحةةةداثيا العالميةةةة ،حيةةةل يةةةتم التةةةرقيم علةةة أسةةةاس حسةةةاب المعادلةةةة الماصةةةة
باإلحداثيا المحلية البريدية المبنية عل ة ه نظةام اإلحةداثيا العالميةة و لةب لكة موقةع
في دام الرمز البريدز ،ويتم حساب ه المعادلة لك محور مةن محةاور الموقةع المةراد
ترقيمه المحور السيني  Xوالمحور الصادز  )Yومن ثم يتم القيام بالتالين
-

البدج من  )2000لمحور اإلحداثي السةيني  )Xمةع حسةاب معادلةة فةرق المسةافة مةن
الموقع المراد ترقيمه إل بدايةة الرمةز البريةدز عةن طريةق نظةام اإلحةداثيا العالميةة،
وب ه الطريقة لن تزيد قيمة اإلحداثي السيني عن القيمة  5999في أكبر رمةز بريةدز،
و لب أن مساحة الرمز ال تزيد عن  )4×4كم قمنا بالتوضيح مسبقاً.
41

عبدهللا حسين القاضي ومحمود أحمد عبداللطيف ،تطوير نظام ترميز جغرافي لعنونة المواقع وتطبيقه في إدارة التنمية المكانية بالمملكة العربية السعودية
الفص الثانين الت صي النظرز لمف وم العنونة ومراجعة اأدبيا
الجزج اأو ن من جية الدراسة ومراجعة اأدبيا

-

-
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البدج من  )6000لمحور اإلحداثي الصادز  )Yمع حساب معادلةة فةرق المسةافة مةن
الموقع المراد ترقيمه إل بدايةة الرمةز البريةدز عةن طريةق نظةام اإلحةداثيا العالميةة،
وب ه الطريقة لن تزيد قيمة اإلحداثي السيني عن القيمة  9999في أكبر رمةز بريةدز،
و لب أن مساحة الرمز ال تزيد عن  )4×4كم قمنا بالتوضيح مسبقاً.
بعد أن يتم االنت اج استمراا اإلحداثيا المحليةة الماصةة بالعنونةة البريديةة للمحةورين
السيني والصادز لك موقع من مواقع المباني والمنشآ بدام الرمةوز البريديةة ،فإنةه
يتم في الفقرة التالية تصنيف ه المواقع و لةب حتة يةتم تحديةد أز إحةداثي المحةورين
سيتم استمدامه كرقم للمبن وأي ما يصبح الرقم اإلضافي.

 2-3-4-2آلية تصنيف المواقع:
بعد أن تم ترقيم المباني وأصبح اإلحداثيا المحليةة معلومةة لةدينا مةن مةال الفقةرة
السابقة ،يتم في ه المطوة تصنيف المباني والمنشآ وفق ما يلين
يتم تصنيف المباني التي تكون واج ت ا عل شوارع باتجاه غرب/شرق ،وتكةون ة ه
المباني عل يمين الشارع باتجاه الشرق حيل يتم اعتبةار الةرقم اأساسةي ل ة ا المبنة ةو
اإلحةةداثي المحلةةي السةةيني) مةةع تقريةةب القيمةةة إلة أقةةرب رقةةم فةةردز -إ ا لةةم يكةةن الةةرقم
الحالي فرديا ً -ويتم لب بطر أو جمع  1للقيمة اأصلية .عليةه فةإن المبةاني التةي تنطبةق
علي ةةا نفةةس ة ه الحالةةة تكةةون أرقام ةةا ةةي القةةيم الفرديةةة مةةا بةةين  2000إل ة .)5999
ويعتبر اإلحداثي الصادز و الرقم اإلضافي للمبن شك .)11-2
شما

شرق

غرب

جنوب

شكل  11-2تصنيف المباني على يمين الشار التي تكون واجهتها على شوار باتجاه غرب/شرق

يتم تصنيف المباني التي تكون واج ت ا عل شوارع باتجاه غرب/شةرقن وتكةون ة ه
المباني عل يسار الشارع باتجةاه الشةرق فإنةه يةتم اعتبةار العنةوان اأساسةي ل ة ه المبةاني
و اإلحداثي المحلي السيني) مع تقريب القيمة إل أقرب رقم زوجي -في حةا أن الةرقم
لم يكن زوجيا ً -ويتم لب بطر أو جمع  1للقيمة اأصلية .عليه فةإن المبةاني التةي تنطبةق
علي ةةا نفةةس ة ه الحالةةة تكةةون أرقام ةةا ةةي القةةيم الزوجيةةة مةةا بةةين  2000إلة .)5999
ويعتبر اإلحداثي الصادز و الرقم اإلضافي للمبن شك .)12-2
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شما

شرق

غرب

جنوب

شكل  12-2تصنيف المباني على يسار الشار التي تكون واجهتها على شوار باتجاه غرب/شرق

يتم تصنيف المباني التي تكون واج ت ا عل شوارع باتجةاه جنوب/شةما ن تكةون ة ه
المباني عل يمين الشارع باتجاه الشما فإنه يتم اعتبار العنوان اأساسي ل ه المباني و
اإلحداثي المحلي الصادز مع تقريب القيمة إلة أقةرب رقةم فةردز -فةي حةا أن الةرقم لةم
يكةن فرديةا ً -ويةةتم لةةب بطةةر أو جمةةع  1للقيمةةة اأصةةلية .عليةةه فةةإن المبةةاني التةةي تنطبةةق
علي ةةا نفةةس ة ه الحالةةة تكةةون أرقام ةةا ةةي القةةيم الفرديةةة مةةا بةةين  6000إل ة .)9999
ويعتبر اإلحداثي السيني و الرقم اإلضافي للمبن شك .)13-2
شما

شرق

غرب

جنوب

شكل  13-2تصنيف المباني على يمين الشار التي تكون واجهتها على شوار باتجاه جنوب/شمال

يتم تصنيف المباني التةي تقةع واج ت ةا علة شةوارع باتجةاه جنوب/شةما ن تكةون ة ه
المباني عل يسار الشارع باتجاه الشما فإنه يتم اعتبار العنوان اأساسي ل ا المبنة ةو
اإلحداثي المحلي الصادز) مع تقريب القيمة إل أقرب رقم زوجي في حةا أن الةرقم لةم
يكن زوجيا ً ويتم لب بطر أو جمةع  )1للقيمةة اأصةلية .عليةه فةإن المبةاني التةي تنطبةق
علي ةةا نفةةس ة ه الحالةةة تكةةون أرقام ةةا ةةي القةةيم الزوجيةةة مةةا بةةين  6000إلة .)9999
ويعتبر اإلحداثي السيني و الرقم اإلضافي للمبن شك .)14-2
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شما

شرق

غرب

شكل  14-2تصنيف المباني على يسار جنوب
الشار التي تكون واجهتها على شوار باتجاه جنوب/شمال

بالنسبة للمباني التةي تكةون علة شةوارع بزاويةة ما لةة فإنةه يةتم قيةاس درجةة الميةو ،
حيةةل إن ةه إ ا كةةان أكثةةر مةةن  °45إلة  °135فإنةةه يةةتم اعتبةةار واج ةةة المبةةاني في ةةا باتجةةاه
جنوب/شةةما ) ،وفيمةةا عةةدا لةةب يةةتم اعتبةةار المبةةاني علة واج ةةة غرب/شةةرق شةةك -2
.)15

شكل  15-2تصنيف المباني التي تكون على شوار بزاوية مائلة

بالنسبة للمباني التي تكون عل واج تين فإنه يتم تصنيف ا وفق اأسس التاليةن
-

مراعاة الشارع اأكبر تصنيفاً ،بحيل يتم إعطاج اأولوية للطريق/الشةارع اأكبةر ويةتم
تصنيف المبن عليه.
إ ا كان المبن يقع عل شارعين متساويين في التصنيف ،يتم التصةنيف علة الشةارع
اأطو مسافة من بين م.
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فةةي حةةا وجةةود المبن ة عل ة شةةارعين متسةةاويين ك ة لب فةةي الطةةو فإنةةه يةةتم الرجةةوع
لواج ة المبن ويتم التصنيف عل أساس ا.
إ ا كان واج ة المبن تقع بزاوية  °45أو  )°135أو الزوايا العكسةية ل ةا ،والشةارع
الة ز يقةةع عليةةه المبنة متسةةاوز فةةي التصةةنيف واأطةةوا  ،فإنةةه فةةي ة ه الحالةةة يمكةةن
اعتبار المبن علة أز واج ةة وسةيعتبر تصةنيفه صةحيحا ً مةع مراعةاة القةيم الفرديةة أو
الزوجية لرقم المبن .

 4-4-2آلية ترقيم الوحدات الداخلية للمواقع:
بعد أن تم االنت اج مةن تةرقيم المواقةع الماصةة بالمبةاني والمنشةآ وتةم تصةنيف ا وفةق
أسس التصنيف ،وكما و معروف إن ناب مبةاني تحتةوز علة مجموعةة مةن الوحةدا ،
ا اأساس يةتم مراعةاة ة ه الوحةدا فةي العنونةة البريديةة و لةب بترقيم ةا بشةك
وعل
تسلسلي  ،2،3 ،1الخ) حسب عدد الوحدا دام المبن .
وب لب يصبح العنةوان البريةدز التةرقيم الةوطني الموحةد للعنونةة البريديةة) مكةتمالً لةه
مميزاتةةةه المتعةةةددة والتةةةي حتمةةةا ً سةةةوف تسةةةا م فةةةي بنةةةاج وتطبيةةةق التعةةةامال الحكوميةةةة
واإللكترونية ،باإلضافة إل استمدامه كطريقة حديثةة لالسةتدال علة العنةاوين بكة يسةر
وس ولة مما يمكن ممتلف القطاعا من استمدام آلية العنوان مرجعا ً للوصو إل تحديةد
المواقع الممتلفة شك .)16-2

شكل  16-2آلية ترقيم الوحدات الداخلية للمواقع
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ا العالقة

 5-2فكرة نظام الترميز والعنونة المقترح
لقةةد نةةاد عةةدة ج ةةا بتةةدوي قضةةية العنونةة باعتمةةاد اإلحةةداثيا الجغرافيةةة المتمثلةةة
بمطوط الطو والعره لتكون مرجعية لترميز العنونة عل مستو العالم ،وتلب الفكةرة
ي التي نتبنا ا في ا المشروع ،غير أننا نحاو وضع تصورنا الماص بما يةتالجم مةع
الثقافة المحلية من حيل إمكانية ازدواا حروف اللغة العربية أو حروف اللغةة اإلنجليزيةة
في طريقة الترميز ،كما نحاو تقلي سعة الرمز للوصو إل السةعة المعقولةة التةي نةر
مناسةةبت ا لطةةرق الترميةةز الممتلفةةة ،إضةةافة إلة عةةدد مةةن التفاصةةي اأمةةر كمةةا سةةيتبين
الحقا ً في عره فكرة المشروع .ومن أ م ه الج ةا The Natural Area Coding System
و  .The Public XY Mapping Projectويضةةاف إلة مةةا سةةبق تلةةب اأ ميةةة القصةةو التةةي
تحمل ا تكنولوجيا االتصةاال لمةا أصةبح يسةم المةدما المعتمةدة علة المكةان location
 based servicesوالتةةي بةةدأ يفرضة ا االسةةتمدام الكثيةةف لل ةةاتف المتنقة كمةةا سةةبق التنويةةه.
وبغير تعميم نظام للعنونة عل المستو العالمي بنظةام مةالص يكةون جةو ره اإلحةداثيا
المكانية فال مفر من تبني مشروعنا أو ما كان عل منواله .يراجع في لب ك من Shen,
 2003و.Jagoe, 2002
تبين مما سبق أ مية التوجه صوب فكرة توحيد نظم العنونةة والترميةز -و ةو مةا يتفةق
مع توجه مشروعنا الرا ن -لما في لب من سرعة في تطويع أنظمتنا الجغرافية والمدنيةة
لنظام عنونة جغرافي موحةد يعةد ضةروريا ً للمجتمةع السةعودز ،فتحقيةق ة ا النظةام يعتبةر
محفةةزاً ومسةةاعداً للمجتمةةع السةةعودز علة الن ةةوه واالنطةةالق سةةريعا ً فةةي نمةةو وتطةةوره
عمرانيا ً واقتصاديا ً واجتماعيا ً ومسايرة العالم المتقدم.
ولما كان ال دف و توحيد عنونة المواقع الجغرافية بنظام ترميةز يحظة بةالقبو مةن
قبةةة معظةةةم المؤسسةةةا ا العالقةةةة محليةةةا ً ومعظةةةم الةةةدو مارجيةةةا ً فةةةي حالةةةة تةةةدوي
المشةةروع) ،لةةزم ل ة لب النظةةام أن يحقةةق شةةروطا ً مطلوبةةة مةةن أغلةةب ة ه الج ةةا  ،ولةةو
وضعنا مقترحا ً ل ه الشروط لوجدنا أن ا ال بد أن تشم اآلتي )Alkadi, ،(Alkadi, 2004-a
)2004-bن
-

استقال العنوان عن مصوصية الوظا ف المستفيدة من نظام العنونةن أز ما يشةير إلة
كون العنوان لعداد مياه أو ك رباج أو مبن سكني أو أره زراعية ،الخ.
اسةةتقال العنةةوان عةةن أز رمةةوز ا صةةفة ماصةةة محليةةة أو دوليةةة) تمنةةع إمكانيةةة
تعميم ا.
بساطة صياغة العنوان بما يس معه استرجاعه وق الحاجة دون عناج.
وتحقيقا ً ل ه الشروط جاج فكرة الباحثين لترميز العنوان عل الشك التالين
أن يبني العنوان ليشير إل الموقع الجغرافي بداللة مةط الطةو والعةره فقةط ،وبة لب
يتحقق الشرطان  )2 ،1أعاله.
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-

ا العالقة

أن تتسع المانة الواحدة لنطاق الحروف المعجمية ثنا يةة اللغةة العربيةة أو اإلنجليزيةة)
وعةةدد ا  .26وب ة لب يكةةون مةةد ك ة مانةةة  )26-1بةةدالً مةةن المةةد العشةةرز )9-0
فيمتصر عره العنوان إل أقص حد .وب لب يتحقق الشرط  )3أعاله.

ومثا ل لب يكون الموقع الجغرافةي الة ز مةط طولةه وعرضةه )26.32894, 50.12926
لةةه الرمةةز المكةةاني د ع ه ه ن د ق د ب ز) بةةالحروف العربيةةة ،و )duwwt: dqdkz
بالالتينية .علما ً ب ن ه السعة من عدد الحروف ستشير إل قطعة أره بطو  3.4متر
وعةةره  1.7متةةر مضةةروبا ً فةةي معام ة انكمةةا يتناسةةب مةةع البعةةد عةةن مةةط االسةةتواج
ويسةاوز الواحةد الصةحيح عنةده) ،وفةي المحة الة ز تحةدد بمةط الطةو والعةره المبةةين
أعل و لب عل نطاق الكرة اأرضية جميعاً.
تتبةةين مةةن لةةب بسةةاطة الرمةةز المكةةاني الممتةةار لنظةةام العنونةةة ،وعموميتةةه بمعنةة
اسةةتقالله عةةن المميةةزا المحليةةة والدوليةةة ،وقدرتةةه عل ة ترميةةز أز موقةةع نظةةراً لصةةغر
المساحة اأرضية التي يشير نظام الترميز المكاني إلي ا.
نظةةةراً لطبيعةةةة المملكةةةة العربيةةةة السةةةعودية الجغرافيةةةة سةةةيتم اسةةةتمدم أسةةةلوب إسةةةقاط
ميركيتةةور المسةةتعره العةةالمي  )UTMوالمرجةةع اأرضةةي ) (WGS84حيةةل يحةةو ة ا
اإلسقاط سطح اأره البيضاوز أو أز جزج منه إل سطح مسةتو ثنةا ي اأبعةاد .وقةد
قسةم العةةالم إلة  60منطقةةة يبلة عةةره كة من ةةا  6درجةا طوليةةة ،حيةل تقةةع المملكةةة
العربية السعودية في المناطق  37و 38و .39شك رقم .)4-2

شكل  17-2الموقع الجغرافي للمملكة العربية السعودية في المناطق  37و 38و39
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ا العالقة
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الجزج الثانين بناج النظام المقتر للعنونة المكانية اإللكترونية وتطبيقه عل حاضرة الدمام

الجزء الناني :بناء النظام المقترح للعنونة المكانية
اإللكترونية وتطبيقه على حاضرة الدمام

عل ة ضةةوج اإلطةةار النظةةرز للبحةةل بعةةد تطةةويره بصةةورة أكثةةر تفصةةيالً مةةن مةةال
المراجعة النقديةة للدراسةا النظريةة والتطبيقيةة العالميةة فةي الجةزج اأو  ،سةيتم فةي ة ا
الجزج بناج النظام المقتر  ،ويتحقق ا ال دف عل فصلينن الفصة الثالةل الة ز يحةاو
ت صةةي الفكةةرة البحثيةةة للمشةةروع ومن جيةةة العمة  ،والفصة الرابةةع الة ز يتضةةمن تطبيقةا ً
عمليا ً لنظام العنونة المقتر عل أماكن محددة في حاضرة الدمام.
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الفصل النالث :تأصيل الفكرة البحنية للمشرو ومنهجية العمل

 1-3تقديم
ا الفص ن معن الترميز الجغرافي ،جو ر فكرة المشروع في إدما الموقةع
يتناو
فةةةي اسةةةم/عنةةةوان) مةةةا يحةةة فيةةةه ،التعيةةةين ال ندسةةةي للموقةةةع الجغرافةةةي ،أطةةةوا البلةةةدان
وعروضة ان اإلحةةداثيا  ،أمثلةةة لمةةا ينبغةةي ترميةةزه/تسةةميته جغرافيةةا ،ف ةةم إشةةكالية أسةةماج
العناصر الجغرافية ،اإلحداثيا الكارتيزية ،كيفية تحوية اإلحةداثي الثنةا ي مةط الطةو ،
مةةةط العةةةره) إلةةة اسةةةم/عنةةةوان) يتيسةةةر تداولةةةه ،معنةةة التمثيةةة ال ندسةةةي لإلحةةةداثيا
اأرضية في النظام السادس والعشرين ،ف م الفرق بين العنوان المطلق والعنوان النسبي.
اأصة فةةي نظريةةة الترميةةز  ،Coding Theoryأيةا ً كةةان نوعةةهن طالمواضةةعة علة نظةةام
رمزز لنق المعلوما بدقةة وسةالمة مةن مكةان إلة آمةرط ،1أو مةن مرسة إلة مسةتقب .
و ا اأص أرحب من مجرد وضع اسم لعللةم علة مكةان أو ج ةة ،بة يتمطة لةب إلة
كة معلومةةة ممكةةن تةةداول ا بمةةا فةةي لةةب أنظمةةة االتصةةاال ب نواع ةةا الممتلفةةةن ال اتفيةةة،
والالسةةلكية ،واإلنترن ة مةةؤمراً .ويشةةم فيمةةا يشةةم أنظمةةة التصةةنيف العلمةةي Taxonomy
لقطةةاع عةةريه جةةداً مةةن العلةةوم وتسةةمية عناصةةر ا أو آحةةاد بيانات ةةا وعالقات ةةا البينيةةة
الشةجريةب وكلمةا تشةعب وتضةمم البيانةا المطلةوب تصةنيف ا كلمةا تطلةب اأمةر نظةام
ترميز أكثر تعقيداً وأشد انضةباطا ً وحبكةةب فنجةد المنظمةا العلميةة الدوليةة تصةدر أنظمةة
الترميةةز العةةالمي الة ز توصةةي بةةه وتنشةةر علة أساسةةه البيانةةا المرصةةودة التةةي تجمع ةةا
محطات ا العلمية تباعا ً وعل مدار الساعة .ومثا لة لب ،نجةد طالمنظمةة الدوليةة لحرصةاد
الجويةط World Meteorological Organization 2في قضايا المنةا والطقةس والميةاه ،ل ةا مةن
اإلصةدارا طManual on Codes: International Codesط عةدة مجلةدا ب فتفصة في ةا آليةا
وضةةع اأكةةواد ،ونما ج ةةا ومةةا ينتجةةه عنةةه الرصةةد المتتةةابع مةةن جةةداو محكومةةة ب ة ه
اآلليا .
ويمكن تعريف أنظمة الترميةز عامةة ب ن ةا طبروتوكةوال ط  protocolsمتفةق علي ةا بةين
المتماطبين ،و لب بلغةة تكنولوجيةا المعلومةا  ،Information Technologyغيةر أن ةا تعةرف
3
فةةي علةةم اللغةةة وأنظمةةة التماطةةب التةةي تشةةك مع ةةا عا لةةة واحةةدة بةةلطاأنظمة السةةيميا يةط
 ،Semanticsوما لغا اإلنسان وما تشمله علةوم اللسةانيا مةن أنظمةة لسةانية إال تفريعةا

D. G. Hoffman et.al. 1991. “Coding Theory, The Essentials”, Marcel Dekkar Inc., New York.

1

 2المنظمة الدولية لحرصاد الجوية .تصدر ا سكرتارية المنظمة في جنيف ،سويسران

http://www.wmo.int/pages/prog/www/WMOCodes.html

 3أمبرتو إيكو .2005 .طالسيميا ية وفلسفة اللغةط ،ترجمة أحمد اأصمعي .المنظمة العربية للترجمة ،توزيع مركز دراسا
بيرو .
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لنظام ترميزز يتماطب به اإلنسان ويتلق من مالله المعلوما ويتداول اب ومةن ثةم ،فكة
مفردة من مفردا اللغا ةي رمةز تمة المواضةعة عليةه بةين المتةداولين لةه .ومثلمةا أن
عدد المفردا في اللغة الواحدة غير محدود ،فك لب ينبغي أال تحةد الرمةوز المعبةرة عن ةا
والتي ي مؤشرا علي ا إال بما يقيده به نظام الترميز ،وآلية االشتقاق الداملي في بنيته،
ونظامه الصةرفي وانضةواج الةبعه فةي كة د واحةد ،وبمةا يحقةق اقتصةادية النظةام system
 parsimonyوتقلي درجة اإلج اد فةي اسةتمدامه .و ة ه الرمةوز غيةر فريةدة ،وتتعةدد بتعةدد
أنظمة كتابة اللغا  ،غير أن اأص في ا أن ا صور  imagesممتلفة تقاب ك صورة من ةا
مفردة من مفردا اللغة الواحةدة ،وربمةا عةدة مفةردا منطوقةة تتةآلف علة اإلشةارة إلة
شيج واحد.
ومةةةن اللغةةةا المعاصةةةرة التةةةي حافظةةة علةةة صةةةورية الرمةةةز بشةةةك جلةةةي طاللغةةةة
الصينيةط ،ونجد نظير ا قديما ً في اللغة المصرية القديمة ،غير أن صةعوبة االسةتكثار مةن
المفردا الدالة عل ي ة الصةور دفةع اإلنسةان إلة البحةل عةن بةدي للصةور الصةريحة
الرامزة إل معاني اأشياج ،فكان امتراع الصوتيا أو الفونةا  ،photenticsأز أن يةؤو
الرمةةز الصةةورز لةةيس إلة المفةةردة أو جمةةع المفةةردا الدالةةة علة شةةيج ،بة يةةؤو إلة
الحروف المنطوقة المميزة ،أز األفبا ية ،أو اأبجدية .نظةراً النحصةار ا لحةد بعيةد ،وقةد
اشتق اسم الفونا – عل الراجح– من أصحاب ا االمتراع اإلنساني ال ز تطةور بةه
اللغا تطةوراً حاسةماً ،أال و ةم الفينيقيةين ،1أز الرمةوز الفينيقيةة التةي تكتةب ب ةا الكلمةا
ا التقليد إل باقي اللغةا وحملة
المنطوقة بداللة آحاد ا الصوتية ،أز الفونا  ،وحم
اسم ممترعي ا.
فإ ا كان اإلنسان ال يستغن حتمةا ً عةن نظةام تسةمية لمةا يقةع تحة ناظريةه مةن شةيج،
وينبغي له التعام معهب وجب عليه أن يؤلةف لةب النظةام بمةا يحقةق غاياتةه فيةه ،وبالقةدر
التي تتعاظم معه عوا د المنفعة وييسر االستمدام واقتصادياته المثل .
فإ ا تناولنا المس لة التي نحن بصدد ا في ا المشروع ،أال و ي الترميز الجغرافةي،
وقمنا بموه غمار ا النوع من الترميز ،واستطلعنا أ دافه ،وحدود إنجازاتةه ،وعوا ةق
تطويره ،وإشةكاال تطبيقةهب لوجةدنا أننةا إزاج قضةية تصةنيفية كبةر تشةبه إلة حةد كبيةر
مس ة لة تصةةنيف الكا نةةا الحيةةة مةةن حيوانةةا ونباتةةا وجمةةادا  ،وماصةةة فةةي القةةرون
الميالدية الحديثة المواكبة للكشوف الجغرافيةب من القرن المامس عشر وإل الثامن عشر
ه الكشوف الجغرافية البعيدة والرصد العلمي المصاحب ل ةا إلة كةم
الميالدزب فقد أد
ا من المعلوما عن ك مةا ةو مكتشةف مةن أنةواع نباتيةة وأشةكا حيوانيةة وصةمور
أرضيةب ولكي يكون ل ه الكشوف معنة وقيمةة وجةب تصةنيف ا وترميز ةا وتسةميت ا ،ثةم
ا في إطار من النزعة العلمية التصنيفية التي تحقق االطراد فةي
جدولت ا وحفظ ا ،وك
التسمية ،وانفتا أنظمة الترميز الستيعاب سيو الكشوف المتالحقة.

 1نقد نقد العق العربي ،جورا طرابيشي ،غير أن عباس العقاد يدل عل أن الفينيقيين قد اقتبسو ا من مرحلة من مراح تطوير الكتابة
المصرية تل ال يروغليفية.
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والحق أن ا الج د التصنيفي مازا متالحقا ً حت يومنا ا .وما تقوم بةه المنظمةا
العلمية العالميةة المتمصصةة فةي لةب الشة ن و ي ةا المواصةفا والمقةاييس الدوليةة مةن
ج د ممتد لةيس إال حلقةا متتابعةة مةن ة ا المسةلب اإلنسةاني فةي ف ةم محيطةه مةن الكةون
والملق .وربما ة ا ةو ت وية قةو هللا تعةال طوعلةم آدم اأسةماج كل ةاط البقرةن  )31مةن
حيل إن تعليم آدم – وبنيه من بعده – وما أودع فيه من ملكة التسمية إنما و بما بةل فيةه
مةةن فطةةرة الةةتعلم بآليةةة تسةةمية اأشةةياج بعالمةةا رمزيةةة .ثةةم ترتةةدز ة ه العالمةةا أرديةةة
مف ومية يمكن بواسطت ا أن يعي اإلنسان محيطه من الملةق والكةون وموجوداتةه ،وتناولةه
بالدرس والتمحيص ،ثم التسمير وجني الفا دة منه.

 2-3الترميز الجغرافي
نقصةةد بةةالترميز الجغرافةةين إلحةةاق رمز/اسةةم) ،بشةةيج مةةا ،بمةةا يشةةير إلةة موقعةةه
الجغرافي .وبما يحقق أن ا الشيج كا ن مكاني ال ينفب عن ا المكان ال ز لت لسةم بةه،
أز ال ينةةزا عنةةهب ف صةةبح طمكةةان الشةةيجط ب ة لب صةةفة اتيةةة مةةن صةةفاته ،وبت ة مر بةةاقي
الصفا في سلم اأولويا وتبعيت ا لمكان الشيج أصبح المكان ةو المعتبةر وحةده ،ومةن
ثم تصدر التسمية.

 3-3جوهر فكرة المشرو في إدخال الموقع في (اسم/عنوان) ما يحل فيه
يمكن تجريد مالصةة ة ا المشةروع فةي فكةرة اقتبسةنا ا مةن تطةور علةم الرياضةيا .
و لب عندما دمل اأرقام العربيةة مسةر اأحةدال العلميةة فقلبة مةوازين الفكةر العلمةي
وفتح أبواب العلم علة مصةراعيهب ولف ةم ة ه الفكةرة نقةارن بةين أحةد اأرقةام الالتينيةة
واأرقام العربية ،ولنبدأ المقارنة اآلتية جدو 1-3ن
جدول  1-3مقارنة بين األرقام الالتينية واألرقام العربية
عربي

روماني

آحاد
عشرا

1

I

10

X

ما

100

C

نالحظ أن الرمز  )1في النظام العربي عندما احتة المانةة أزن المكةان) اأو كةان
قيمته عدديا ل  .)1وعندما احت المانة المكان) الثاني ،كان قيمتةه العدديةة  ،)10وعنةدما
احت المانة المكان) الثالل ،كةان قيمتةه العدديةة  .)100أز أننةا اسةتفدنا مةن تنقة الةرقم
مةةن مكةةان إلة آمةةر لتغييةةر قيمتةةه العدديةةة ،أز أن القيمةةة العدديةةة قةةد تعينة بمكةةان الةةرقم،
أرقةام تتعةين قيمت ةا بمكان ةا) Place-
و ا ما جع النظام الرقمةي العربةي الرقمةي يسةم
.Valued Numeric System
مثا ن الرقم 6000 + 400 + 3 = 6403
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أز أن موقةع) الةرقم دمة فةي تعيةةين قيمةة الةرقم .و ة ا ةو بية القصةيد ،أز دمةةو
الموقع فةي تعيةين اسةم المكةان) ،حيةل إن اسةم المكةان عنةدنا ةو القيمةة التةي نسةعي إلة
تعيين ةةا لك ة مكةةان .ومةةن ثةةم نشةةتق ا مةةن الموقةةع اتةةه .أز ترتيبةةه المطلةةق بالنسةةبة لبةةاقي
المواقةع ،و ة ا الترتيةةب ةةو اإلحةةداثيا الجغرافيةة المتعةةارف علي ةةا ،وفةةي المثةةا السةةابق
لحرقةةام العربيةةة والرومةةاني ،نجةةد أن اأرقةةام الالتينيةةة تملةةو مةةن ة ه الفا ةةدة الكبةةر ب لة ا
سةةقط كنظةةام رقمةةي يمكةةن أن تبن ة عليةةه العمليةةا الحسةةابية ومةةن ورا ةةا كام ة الفكةةر
العلمي الرياضي.

 4-3التعيين الهندسي للموقع الجغرافي ،أطوال البلدان وعروضها :اإلحدانيات
التسمية أو العنونة أو الترميز الجغرافي و اإلجابة عةن السةؤا ن أيةنذ و لةب لِمةا مةن
ش نه أال يتغير مكانه ،فالدابةة المتحركةة بعادت ةا ،والريةا التةي ت ةب مةن نةا و نةاب ومةا
تحم من سةحب وغيةوم ،وإن جةاز علي ةا السةؤا ن أيةنذ إال أن بعضة ا غيةر مسةتقرة فةي
مواقةع بعين ةا النتقال ةا الةدا م ،ومةن ثةةم تمةرا عمةا يتطلةب ترميزه/وتسةميته جغرافيةاً .أمةةا
البلدة اآلتية من ةا الدابةة أو ال ا بةة إلي ةا أو رأس الن ةر الة ز تجةرز فيةه الميةاه ،أو الج ةة
المميزة بعالما والتي ت تي من ا أو تتجه إلي ةا الريةا والسةحاب المحمةو علة عاتق ةا،
ف ي من اأشياج التي تتطلب تسمية جغرافية .وكما و واضح أن ا إمةا كا نةة فةي موقةع ال
تتركةه ،كالبلةةدة والن ةةر ،و ة ا يتطلةةب بعةةدين ندسةةيين متعامةدين يتعةةين بتقاطع مةةا الموقةةع
الجغرافي ،أو ج ة ما أتي إلي ا أو من ا ،و ا ال يتطلب أكثر من بعد ندسي واحد .و ة ا
اأميةةر ةةو اأصة ومةةا يتطلةةب بعةةدين ندسةةيين فةةرع عليةةه ،أن تعيةةين موقةةع بعينةةه مةةن
بعدين اثنين الشب ال يت ت إال بعد تعيين ك بعد مفرد عل حدة.
ورغم أن العةرف قةد جةر منة بطليمةوس ومةن بعةده المالحةين العةرب والمسةلمين)
عل ة تعيةةين الموقةةع علةة اأره ،وماصةةة البلةةدان والمةةدن وبعةةه المعةةالم الجغرافيةةة
ال امة ،بداللة طول ا وعرض ا ،أز مط الطو مةن الشةرق إلة الغةرب) ومةط العةره
ابتعادا أو اقترابا من مط االستواج) ،إال أن التمثي ال ندسي التحليلي قةد بةدأ مةع ديكةار
بعةةدما مثة موقةةع اأشةةياج بداللةةة بعةةدين علة محةةورين متميةةزين شةةك  .)1-3ورغةةم أن
ة ين المحةورين لةم يكونةةا متعامةدين فةي وضةةع ديكةار اأو للتحلية ال ندسةةي) إال أن
متطلبا التحلي الميكانيكي لحشةياج المتحركةة أوجةب أن يكةون المحةورين علة التعامةدب
فةةةانطبق عند ةةة محةةةورز التحليةةة ال ندسةةةي المتعامةةةدين مةةةع محةةةورز الطةةةو والعةةةره
المتعامدين عل اأره ،وأصبح تعيين أز موقع عل اأره يتطلب معرفةة بعةدين عةن
مطين مرجعيين أساسيين  ،two meridiansواستقر اأمر عل أن يكون ان المطان مان
مط جرينت  1ك ساس مرجعي لقياس مط الطةو بمقةدر االبتعةاد عةن مةط جةرينت  ،أمةا
الثاني ف و مط االستواج ،ويكون مط العره مقياسا ً لالبتعاد عن مط االستواج.

 1اتم الفلكيون العرب مط طو مرجعيا ً أساسيا ً يقع أقص الغرب المعروف عل اأره .ويمر بما كان يسم
جزر المالدا أو السعادا وتسم اآلن جزر اأزور  – Azoresو ي اآلن تتبع البرتغا وتبعد عن لشبونة 1500
54

عبدهللا حسين القاضي ومحمود أحمد عبداللطيف ،تطوير نظام ترميز جغرافي لعنونة المواقع وتطبيقه في إدارة التنمية المكانية بالمملكة العربية السعودية
الفص الثاللن ت صي الفكرة البحثية للمشروع ومن جية العم
الجزج الثانين بناج النظام المقتر للعنونة المكانية اإللكترونية وتطبيقه عل حاضرة الدمام

مط
مط طو  ،2مط عره)2
س ،2ص)2

مط طو  ،1مط عره)1
س ،1ص)1

مط

ب

أ

أطوا

عروه
مطوط
عره)
المواقع
الجغرافية

مطوط طو ) المواقع
الجغرافية

شكل  1-3التمنيل الهندسي (الكارتيز  :نسبة إلى د كارت الفرنسي) للمواقع الجغرافية

 5-3أمنلة لما ينبغي ترميزه/تسميته جغرافيا:
واآلن إ ا عرفنا ما و الترميز الجغرافي ،وما ي آلية معرفة اإلحداثيا الجغرافيةة،
فلنةةا أن نمضةةع الثةةاني لةةحو  ،ونقةةو إن الترميةةز الجغرافةةي ةةو مةةا تعةةين لةةه إحةةداثيا
جغرافية متمثلة في مط الطو ومط العره) ثابتة مستقرة ال تغير ل ا مع الزمن.
وعل لب فك عنصر أو كا ن أو ملمةح ولةه موقةع يجةوز أن يحتمة رمةزاً جغرافيةاًن
واأمثلة عل لب عديدة ،فمن ان المدن وما عل شاكلت ا مةن بلةدا وقةر وإن صةغر ،
وقطع اأراضي ب نواع ا وإن تعدد  ،وشبكا الك رباج ابتدا ًج بمحطا التغ ية الك ربية
ومةةا يتشةةعب عن ةةا مةةن عناصةةر مث ة كب ةا ن التوزيةةع وصةةوالً إل ة أعمةةدة اإلنةةارة العامةةة
وعةةدادا الك ربةةاج الماصةةة لصةةغار المسةةت لكين ،وشةةبكا الميةةاه بعناصةةر ا ،وشةةبكا

كيلومتراً دام المحيط اأطلنطي ج ة الغرب من ا) أنور عبد العليم" ،المالحة وعلوم البحار عند العرب" ،سلسلة عالم
المعرفة ،العدد 1979 ،13م ،ص ،)52وقد قي ن [ومن هذه الجزائر – أي الخالدات  -أخذ بطليموس األطوال (أي
خطوط الطول) كما أخذ من خط االستواء العروض(.أي خطوط العرض)] أبو سعيد المغربي في "الجغرافيا" ،ص
 .)7وفي نفس الوق اتم العرب مطا ً مرجعيا ً آمر للطو يقع ج ة الشرق ويقيسون به أطو البالد ج ة الشرق و ا
المط يمر ببلدة بال ند كان تسم اأرين أو قبة اأرين ،فحم اسم ا وسمِّي طمط بلدة اأرينط ،وقي ن [كان العرب
األوائل يحسبون خطوط الطول بداية من خط زوال بلدة األرين بالهند] أنور عبد العليم" ،المالحة وعلوم البحار عند
العرب" ،سلسلة عالم المعرفة ،العدد 1979 ،13م ،ص ،52 ،40وهامش  1ص .).193
ويبدو أن الهمداني يسمى األرين( :القبة) حيث يقول[ :القبة التي وضع عليها حساب السِّندهند (أي كتاب "السندهند"]
(الهمداني" ،صفة جزيرة العرب" ،ص  .)15ونالحظ أنها وردت على صورة "قبة األرين" في كتاب المالحة وعلوم
البحار عند العرب(ص ،)52ويبدو أنها مأخوذة من كتاب السندهند ولم تكن إبداعا من العرب ،حيث نجد أنهم كانوا
يقيسون كثيرا بطريقة بطليموس بالقياس إلى أقصى العمران في الغرب ،وغالبا بالنسبة إلى جزر الخالدات/السعادات.
وكان الهمداني يقارن بين النظامين (بطليموس والسندهند) وقد وجد أن بينهما فرقا قدره  13.5درجة (ص :)15أي:
خطأ في القياس لموقع بعينه إن قيس موقعه بكال القياسين ،حيث يقول في كالمه عن خط طول مدينة "ظفار"[ :هذا
المقدار لمن أخذ بقول بطليموس ،ومن أخذ بقول أصحاب السَّندهند فإنه ينقص من طول ظفار الذي ذكرناه ثالث
عشرة درجة ونصفا].
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الصةةرف الصةةحي ،والمواقةةع البريديةةة حيثمةةا يقطةةن مسةةتلمو البريةةد ،وإشةةارا المةةرور،
وعالما الطريق ،واأشجار ،ورؤوس الطرق وما يتفرع عن ا من شبكة الطةرق بالمةدن
وما بين ا من طرق سريعة وما علي ا من محطا استراحة وتموين ،وتمتد القا مةة لتشةم
ك ما من ش نه أن يتمركز جغرافيا ً وتظ ر الحاجة لمعرفة مكانه محتو ً فةي اسةمه الةدا
عليه.
فةةي ة ا التعريةةف اآلمةةر ،أز احتةةواج االسةةم عل ة الموقةةع الجغرافةةي ن ة تي إل ة بي ة
القصيد من جو ر ا المشروع.

 6-3إشكالية أسماء العناصر الجغرافية وعدم انحصارها وتعدد صورها
لو علمنا أن قطع اأراضي في دولة ما تقدر بم ةا اآلالف -وتصة إلة عةدة ماليةين
في غير ا -ولو علمنا أن عدادا الك رباج والمياه أضعاف مضاعفة من ا التقدير ،ولو
قسنا عل لب باقي العناصةرب أدركنةا أن ترميةز ة ه العناصةر الجغرافيةة لةن يجةد بةديالً
عةةن اأرقةةام المتسلسةةلة ،بسةةيطة كان ة أو مركبةةة ،تحتضةةن بين ةةا حروف ةا ً أبجديةةة أو تبق ة
مجردة.
ولو علمنا أن أنظمة التسةمية والتةرقيم – أز الترميةز الجغرافةي  -تتبةد مةن عقةد إلة
ال ة ز يليةةه تبع ةا ً لمةةا يتطلبةةه تطةةوير أنظمةةة الدولةةة المدنيةةة ،وتوسةةعة أنظمت ةةا المعلوماتيةةة،
واندماا مناطق ا المنعزلة سابقا ً وك ن ا جزر معرفية مستقلة ،وإ ا أم نا بالحسبان أن ة ه
العزلةةة تعنةةي امةةتالف أنظمةةة التسةةمية والتةةرقيمب أدركنةةا عند ة أن انةةدماا نظةةامين يعنةةي
بالضرورة ظ ور أحد اأنظمة وطةر مةا سةواه -إن لةم يكةن طرح مةا جميعةا ً -ثةم تحوية
قواعد البيانا واأنظمة الحاسةوبية القا مةة علي ةا ،ومةا تةم إنجةازه مةن مشةروعا سةابقة
محفوظةةة أو ممطوطةةة ،رقميةةة أو ورقيةةة ،وإعةةادة إنتاج ةةا بة لب النظةةام المنتمةةب فةةوق مةةا
أفل شموسه ،وطوي أيامه .ويعلم المعنيون ب لب كم ي با ظة تكلفة تحوية أنظمةة مةن
ا النوع عل ميزانيا اإلدارا المدنية ،ومن ثمن الدولة وقدرت ا المالية.
ولو علمنةا بدي يةة امةتالف أنظمةة الةدو  ،وأن االنةدماا المعلومةاتي آ ح ال محالةة فةي
إطةةار عولمةةة معلوماتيةةة تجةةبّ مةةا قبل ةةا ،وتمحةةو مالمةةح العصةةبيا  ،ومظةةا ر المحليةةا ،
وقسةةما اأقليةةا  ،وأن المنظمةةا الدوليةةة تحة المظةةال المعرفيةةة كةةاد تفةةره علة
الةةدو فروضةا ً واجبةةة بإعةةادة برمجةةة معلومات ةةا وإ اعةةة مةةا لةةدي ا فةةي ي ةةة رقميةةة وعلة
رسوم معيارية ت بط عل الدو الممتلفة بوط أمطار ال مانع له ،وأن المتملف عةن لةب
سةةابح ضةةد التيةةار وال قةةوة لةةهب أدركنةةا عند ة أن التسةةمية والتةةرقيم االعتبةةاطي زا ة بةةال
ريب ،مؤق بال جدا  ،ال مناعة له ب ز حا  ،وليس عليه لعولمة المعلوما إال االمتثا .
ولو عددنا مالمح عبثية التسمية والترقيم الشا عة ،وأشكا الترميز الجغرافي الجزافي
الرا نة ،لطا بنا المقام ،وألح علينا السؤا ن مةا الممةرا مةن كة ا حةا ذ ومةا الحة فةي
ا اأمر العضا ذ
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 7-3اإلحدانيات الكارتيزية كمصدر للترميز الجغرافي
اإلجابة التي ال نر غير ا ولو طا الع د ب جران ا) ي ما نبسطه نان
لما كان اإلحداثيا الكارتيزية المبينة في شك  )1-3السابق ،من مط طةو  ،مةط
عره) جزجاً أصيالً في الترميز الجغرافةي ال يسةتغن عنةه ،أزن صةفة اتيةة إ ا سةقط
من تعريف أز عنصر جغرافي سقط التعريةف الة ز قةدمنا لةه سةالفا ً ،كةان لزامةا ً علة أز
نظام معلوماتي معرفي أن يحتويه بالضرورة ،ويشمله في قاعدة معلوما العنصر ،م مةا
كان نظام التسمية ،وم ما امتلف نوع العنصةر ،أو مسةاحته الجغرافيةة ،وم مةا كةان نظةام
الترميز قديما ً ورقيا ً أو حديثا ً رقمياً ،وفي أز مكان كان :صحراج جرداج أو دولةة عةامرة،
ً
يابسة كان أو مياه ،إقليمية ،كان أو دولية.
والسةةةؤا الةةة ز يطةةةر نفسةةةه ةةةون لمةةةا كةةةان لةةةب كةةة لب ،فلمةةةا ا ال يكةةةون اإلحةةةداثي
الكارتيزز نفسه مط طو  ،مط عره) و الرمز الجغرافيذ
ولكنن كيةف يكةون إحةداثي موقةع مةا مثة ن  )26.32894, 50.12926رمةزاً جغرافيةاذ إنةه
رقمةةان اثنةةان ،ال سةةبي لتةةداول ما ،وال لنطق مةةا عل ة الع ةةد المتةةداو مةةن نمطيةةة التسةةمية
والتةةرقيم ،إ كيةف يتنةةاو اأشةةماص والممتصةةين وقواعةةد البيانةةا ة ا المركةةب الثنةةا ي
الرقمي العشرز بصفته اسما عل مسم ذ
ثةةم إن ة ا اإلحةةداثي – وحسةةب المحتةةو الحسةةابي الرياض ةي فيةةه – لةةيس إال ّ متج ةا ً
 vectorصمِّم لإلشارة إل نقطة فريدة وحيدة بالنسبة لنقطةة مرجعيةة ةي نقطةة التقةاج مةط
االستواج بمط جرينت  ،كما في شك  )2-3التالي.
س ،ص)

أ
)0،0

شكل  2-3تعريف المتجه في الرياضيات (ويسمى المتجه اإلقليد )Euclidean vector

وأ م ما يتمتع به المتجه  vectorأنةه يمكةن ترحيلةه ،أز إزاحةة النقطةة المرجعيةة إلة
أز نقطة ممتارة أمر  ،ويظ المتجه اأصلي عل عالقة رياضية بسيطة بالمتجةه الة ز
تم ترحي مرجعيته .انظر شك .3-3
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أ

= ب  +ج
ل ل
ل

ب

أ

)’(0’,0

ج
ل

)(0,0

شكل  3-3عالقة رياضية بسيطة بين المتجه األصلي والمتجه الذ تم ترحيل مرجعيته

وباستمدام قاعدة جمع المتج ا يمكن نق المرجعية من تقاطع مط االسةتواج ومةط
جةرينت  ،أزن ) (0,0إلة أز موقةع مرجعةي آمةر يسة القيةاس إليةه ،مثة ن )’ ،(0’,0وفةي
حالةةة الرغبةةة فةةي معرفةةة المتجةةه المطلةةق أ) مةةن معرفتنةةا بالمتجةةه النسةةبي ب) ،تسةةتمدم
قاعدة جمع المتج ا ب أز الجمع االتجا ي .ويصبحن
متجه أ = متجه ب  +متجه جل
ودون الدمو في تفصةيال مصةا ص المتج ةا  vectorsوالتةي سةنحتاا إلي ةا فيمةا
بعد) فإن الثنا ي اإلحداثي عل النمطن  )26.32894, 50.12926مربب لحد كبير السةتمدامه
كاسم إ ا ظ عل حاله الرقمي ك ا .ولكن ناب حة يمكةن االسةتعانة بةه إلجةراج عمليةة
تحوي من ا الشك إل شك مقبو ن

 8-3تحويل اإلحداني الننائي (خط الطول ،خط العرض) إلى (اسم/عنوان)
يتيسر تداوله:
نعلم جميعا ً أن ك رقم من رقمي الثنا ي اإلحداثي و رقم عشرز .أزن رقم ت م كة
مانة من ماناته واحداً فقةط مةن بةين  10احتمةاال ممكنةة .و ة ه االحتمةاال ةي ،1،0
 ،)9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2ومن ثم أطلةق عليةه النظةام العشةرز .فةإ ا أمة نا أحةد ة ين
الرقمين ،وليكن  )26.32894وقمنا بتفكيكه كان الناتج عندنا كاآلتين
0.00004 + 0.0009 + 0.008 +0.02 + 0.3 + 6 + 20 = 26.32894
= )10-5 4 + )10-4 9 + )10-3 8 + )10-2 2 + )10-1 3 + )10+1 6 + )10+2 2

ونالحظ أن ك مانة عل الترتيب تحت قيمة أسية من قيمةة الةرقم  )10مرفوعةة إلة
ا اأس ،ول لب نسمي أو مانة صحيحة عل الشةما مانةة العشةرا  ،وقيمت ةا بةالطبع
 ،10+2يلي ةا مانةةة اآلحةاد وقيمت ةةا  ،10+1يلي ةا الكسةةر العشةلرز اأو وقيمتةةه  ،10-1و كة ا.
وبسةةبب ة ا التحلية حسةةب قيمةةة المانةةة علة أسةةاس القيمةةة  )10والتةةي تسةةم اأسةةاس،
ا النظام الرقمي بالنظام العشرز.
يطلق عل
وإ ا كان لدينا نظام رقمي يعتمةد علة قيمةة المانةة مةن مانةا الةرقم دون اأس المرفةوع
إليه الرقم 10ن أز اأساس) ،فيمكننا بتغيير ا الرقم أن نحص عل نظام رقمةي آمةر ،كة ن
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يكةةون نظام ةا ً ثنا ي ةا ً أساسةةه الةةرقم  )2و ةةو المسةةتمدم فةةي أنظمةةة الحاسةةب اآللةةي ،أو رباعي ةا ً
أساسه الرقم  )4أو ما ش نا من أساس حت لو كان ا اأساس قيمته .)26
نعةةم سةةنمتار أساسةا ً مقةةداره  26ونةةر مةةا ا يحةةدل لةةو قمنةةا بتحوية الةةرقم )26.32894
إليةةه ،وقةةد امترنةةا ة ا اأسةةاس فةةي عةةدد حةةروف أبجديةةة مشةةتركة مةةن اأبجديةةة العربيةةة
والالتينيةب و لب كي يمكننا كتابة الرقم الجديد بحروف أبجدية م لوفة.
معادلةةة التحوي ة مةةن النظةةام العشةةرز إل ة النظةةام ز اأسةةاس  ،26نسةةتمدم المعادلةةة
اآلتيةن
L= Latitude/180
)x1= Int. part of (L*26
)x2= Int. part of ((L*26-x1)*26
)x3= Int. part of (((L*26-x1)*26-x2)*26
)x4= Int. part of ((((L*26-x1)*26-x2)*26-x3)*26
)x5= Int. part of (((((L*26-x1)*26-x2)*26-x3)*26-x4)*26

ونعةةوه بةةالرقم المطلةةوب تحويلةةه و ةةو  )26.32894مكةةان المتغيةةر  Latitudeونجةةرز
العمليا الحسابية لنحص عل القيم  .x1, x2, x3, x4, x5فيكون لدينان
L = (26.32894)/180 = 0.146272
x1 = integral part of (L*26) = 3
x2 = Int. part of ((L*26-x1)*26) = 20
x3 = … = 22
x4 = … = 22
x5 = … = 19

وعل ة لةةب يكةةون لةةدينا مفةةردا الةةرقم فةةي النظةةام ز اأسةةاس  )26المقاب ة للةةرقم
 )26.32894و [ ،]3, 20, 22, 22, 19وللتحقق نجرز عملية التحوي العكسةية للوصةو إلة
الرقم العشرز مرة أمر فنحص عل ن
180

)(26) -5

+ 19

(26) -4

+ 22

(26) -3

+22

(26) -2

+ 20

(26)-1

(3

=0.14627 * 180
=26.32894
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و ا يؤكد صحة االستدال .
ولكننا نريد أن نعبر اآلن عن الرقم الجديد بداللة الحروف اأبجديةب لة ا فةإن علينةا أن
نتواضع عل عالقة مباشرة بين ك رقم مفرد مةن النظةام  )26وأحةد الحةروف اأبجديةة
الممتةةةارة ،ويمثةةة الجةةةدو  )2-3اآلتةةةي أحةةةد االمتيةةةارا الممكنةةةة بةةةالحروف العربيةةةة،
ونظير ا بالالتينية .ويتكون النظةام السةادس والعشةرين مةن  26احتمةاالً لكة مانةة رقميةة
لت م إحد القيم  )0-25عل الترتيب ،مثلما أن النظام العشرز يتركب مةن  10احتمةاال
لك ة مانةةة رقميةةة لت م ة أح ةد القةةيم  .)0-9ويظ ةةر الجةةدو الرمةةوز المقترحةةة بةةالحروف
اأبجدية العربية ومقابالت ا الالتينية علة سةبي المواضةعة) وإن كانة تصةح أز رمةوز
أمر .
جدول  2-3عالقة الحروف األبجدية العربية والالتينية باألرقام العربية
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ق

ف
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ظ

ط
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Arabic

19
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16
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value

F

G

E

د

20

C

D

ا

لب نجد أن العالقةن

 = )3, 20, 22, 22, 19ب ن ن
وعل

B

A

Latin

ا) = )DUWWT

لب يكون مط العره  )26.32894في النظام العشرز

= بنن

ا) في النظام السادس والعشرين بالحروف العربية)

=  )DUWWTفي النظام السادس والعشرين بالحروف الالتينية)
وبالمثةةة يمكننةةةا أن نقةةةوم بةةةنفس الحسةةةابا إليجةةةاد التحويةةة المةةةاص بمةةةط الطةةةو
)50.12926
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حيل إن معادال التحوي في ه الحالة تطةابق مثيل ةا فةي حسةاب مةط العةره ،إال
من فرق استمدام عدد مطوط الطو وعدد ا  360مطا ً ولةيس  180مطةا ً كمةا فةي حالةة
مطوط العرهب ل ا نجد أن معادال التحوي ين
T= Longitude/360
)Y1= Int. part of (L*26
)Y2= Int. part of ((L*26-Y1)*26
)Y3= Int. part of (((L*26-Y1)*26-Y2)*26
)Y4= Int. part of ((((L*26-Y1)*26-Y2)*26-Y3)*26
)Y5= Int. part of (((((L*26-Y1)*26-Y2)*26-Y3)*26-Y4)*26

ولو فعلنا لب لوجدنا أنن
مط الطو

 )50.12926في النظام العشرز

= ز س ا ع ا) في النظام السادس والعشرين بالحروف العربية
=  )DQDKZفي النظام السادس والعشرين بالحروف الالتينية
أز أن اإلحداثي )50.12924 ،26.32896
= بنن
=

ان ز س ا ع ا)

)(DUWWT: DQDKZ

 9-3معنى التمنيل الهندسي لإلحدانيات األرضية في النظام الساد

والعشرين

لتوضةةيح المعن ة ال ندسةةي للنظةةام السةةادس والعشةةرين عل ة سةةطح الكةةرة اأرضةةية،
سنعمد إل إسقاط سطح اأره الكروز الشك إسقاطا ً مسةطحا كمةا ةو الحةا بةالمرا ط
عل نظةام  .)UTMوعند ة يكةون سةطح اأره علة شةك مسةتطي عرضةه ةو طةو
محةةيط الكةةرة اأرضةةية أز  40مليةةون متةةر تقريب ةا ً) وارتفاعةةه ةةو المسةةافة بةةين القطبةةين
الشمالي والجنوبي أز  20مليون متر تقريبا ً) .وبمالف الوضةع الةرا ن والة ز يةتم علة
أساسه تقسيم ا المستطي إل ماليا منحصرة بين  360مط طو و 180مةط عةره،
سنعم علة تقسةيم نفةس المسةطح اأرضةي إلة ماليةا ،ولكةن فةي عةدد مطةوط  26مةط
طو فقط ،و 26مط عره .وعند ستكون مساحة ك ملية من ه الماليةا علة مةط
االستواج مباشرة) ين
 40مليون متر)26 /

 20مليون متر  ،)26 /أز  1538كم  769كم)
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ويكون الرمز الدا ر لك ملية ترتيب العامود الطولي ،ترتيب العامود العرضي)
= ن ،ب) مثالً انظر شك -5-3أ) التالين
ه الملية ونقسم ا دامليا ً بل  26مط طو  ،و 26مط عره ،فتتكةون
 ثم نعمد إلشبكة من ماليا مستطيلة الشك تعط مساحة ك ملية كاآلتين
 1538كم 769 26/كم 59 = )26/كم  29.6كم)

شك  5-3ب)

ويصبح رمز الملية ن ن ،ب ب)
 وبتكةةرار التقسةةيم الةةدام نحص ة عل ة المسةةتويا الثالةةل والرابةةع والمةةامس مةةنالتقسيم كاآلتين
مساحة الملية في المستو الثالل = 59كم)26/29.6 26/
= 2.7كم 1.14كم)

شك -5-3جل)

ويصبح رمز الملية المستو الثالل ن ن ن ،ب ب ب)
ومساحة الملية في المستو الرابع =  87.5متر  43.7متر)

شك -5-3د)

ورمز ا ن ن ن ن ،ب ب ب ب)
ومساحة الملية في المستو المامس =  3.4متر  1.7متر)

شةةةك -5-3

ل)
ورمز ةةةا ن ن ن ن ن ،ب ب ب ب ب) حيةةةل كةةة حةةةرف مةةةن ن) ،و ب) حروفةةةا ً
دا رة ،أز قد يكون أز حرف من جدو  )2-3السابق
[ويمكننا -لو ش نا -أن نص إل دقة أعل باالنتقا إل المستو السادس .و ه الدقةة
ي  13سم  6.5سم) .غير أن ه الدقة لن تفيةدنا كثيةراً لغةره العنونةة المكانيةة فةي
الحدود التي نطلب ا.
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(----ن----،ك) = (ن ،ك) = (N,
)K

( ---ن ن ---،ك ك) = )(NN, KK

أ
ب

ج
ل

(ن ن ن ن،-ك ك ك ك(NNNN, KKKK) = )-

د

ل

(ن ن ن ن ن ،ك ك ك ك ك)
)(NNNNN,KKKKK

شكل  4-3المعنى الهندسي وتمنيله على سطح األرض.

ويتضةةةةةةح مةةةةةةن الشةةةةةةك  4-3كيةةةةةةف أن الرمةةةةةةز ن ن ن ن ن ،ب ب ب ب ب) أو
 )NNNNN, KKKKKيكافئ مستطيالً أطوا أضالعه  3.4متر  1.7متر)
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 1-9-3الخلية الواحدة وأبعادها
المليةةةة التةةةي وصةةةلنا إلةةة تعريف ةةةا والمبينةةةة فةةةي شةةةك  )5-3السةةةابق وأبعاد ةةةا
3.4متر 1.7متر) ليس ثابتة المساحة عل الحقيقة.
فمعلةةوم أن دا ةةرة االسةةتواج ةةي أكبةةر الةةدوا ر عل ة اأره ،وأز دا ةةرة تمث ة مةةط
عره غير مط االسةتواج يقة محيط ةا بزيةادة مةط العةره .والعالقةة بةين محةيط دا ةرة
مط العره وقيمة نفس المط وال ز يتراو بين  )90 ،0ين
محيط دا رة مط العره = محيط دا رة االستواج جتا مط العره)
وعل

1

لب يكونن

محيط دا رة مط العره  = 26محيط دا رة االستواج جتا26
=  0.899محيط دا رة االستواج
وحيل إن طو الملية الوحدة ال ز يساوز  3.4متر) قد تم حسةاب طولةه علة مةط
االستواج ،فإنه يجب أن يتم تعدي طو الملية في ك مط عره بنفس المعادلةة السةابقة.
وعل لب ينكم طو الملية الوحدة عند مط عره  26ليصبحن
طو الملية الوحدة عند مط عره  3.4 0.899 = )26متر =  3.06متر
وبالمث ن
طو الملية الوحدة عند مط عره  = )60جتا  3.4 60متر =
 3.4 0.5متر =  1.7متر
طو الملية الوحدة عند مط عره  = )75جتا  3.4 75متر =
 3.4 0.25متر =  0.85متر
أز أن شك الملية سيتغير عل النحو المبين في الشك  5-3اآلتين

 1أنظر ملحق )4
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 0.85متر

مط عره 75

 1.7متر

مط عره 60

 1.7متر
 1.7متر

 1.7متر

مط عره 0

 3.4متر

شكل  5-3الخلية الواحدة وكيف تتغير أبعادها مع زيادة خط العرض

 2-9-3حجم الخلية بمستوياتها الخم

على النطق الجغرافية

لمعاينةةة المليةةة بمسةةتويات ا الممةةس عل ة رقعةةة المملكةةة العربيةةة السةةعودية وتفاصةةي
التمطيط العمراني نجرز المعاينا اآلتيةن
المستو اأو ن
تغطةةةي المليةةةة الكبةةةر ن ،-----ب )-----والتةةةي أبعاد ةةةا) 1538متةةةر  769متةةةر)
المساحة المبينة في شك  )6-3وأماكن ا الحقيقية أيضا ً كما يظ ر في الشةك ) ،ونالحةظ
نا أن ن = ا) ،و ب = ا).
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ح ،ت

ح،ج
27.69231

ج ،ت

ج ،ج
خطوط
عرض 20.76923

ت ،ت

ت ،ج
13.84615

المساحة الفردية (ج،ج)
يناسبها أن تكون علم على
منطقة جغرافية كبرى
(قارة)

 1,538,462متر
41.53846

55.38462
خطوط طول

شكل  6-3المستوى األول للخلية المكانية :يصلح لتوضيح النطاق اإلقليمي

فإ ا انتقلنةا إلة المسةتو الثةاني لنةر كيةف ةو حجةم المليةة المسةاحية فةي المسةتو
الثاني ،فسنجد الشك  )7-3وفيه الملية ---ع ا --- ،ا) والتي مسةاحت ا  59.2كةم
 29.2كم).
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المساحة الثنائية (ع ج ،ل ج)
وتغطي المساحة المبينة

 59,2كم
 29,5كم

شكل  7-3المستوى الناني للخلية المكانية :يصلح لتوضيح النطاق الحضر

أما الملية في المسةتو الثالةل فمسةاحت ا تةتقلص إلة
في الشك .8-3

2276متةراً 1138متةراً) كمةا

 2,276متر
 1,138متر

المساحة الثالثية
(ج ع ج ،ن ل ج)

شكل  8-3المستوى النالث للخلية المكانية :يصلح لتوضيح النطاق المحلي (الحي)
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وفي المستو الرابع نجد حجم الملية المساحية يص إل
الشك .9-3

88متراً 44متراً) كما فةي

 88متر
 44متر
المساحة الرباعية
(ب ت ع ج ،ط ذ م ج)

شكل  9-3المستوى الرابع للخلية المكانية :يصلح لتوضيح النطاق المحلي (الحي)

وفةةي المسةةتو المةةامس ،نص ة إل ة أدن ة مسةةاحة يمكةةن تسةةميت ا/ترميز ا جغرافي ةاً،
و ي  3.4متر  1.7متر)

 1.7متر
 3.4متر

المساحة الخماسية
(ج ب ت ع ج ،ض ط ذ م ج)
ويناسبها أن تكون َعلَ ْم على
مبنى(/قطعة أرض)

شكل  10-3المستوى الخام

للخلية المكانية :يصلح لتوضيح نطاق الموقع الصغير
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 10-3تبسيط هيئة العنوان/الرمز الجغرافي :العنوان المطلق والعنوان النسبي
النظام المقتر حسب ما تم شرحه سابقا ً يتكون فيةه الترميةز الجغرافةي العنةوان) مةن
جزأينن أحد ما للرمةز المعبةر عةن الموقةع علة مةط الشةرق-الغةرب و ةو المقابة لمةط
طو المكان) ،واآلمر للرمز المعبر عن الموقع عل مط الشةما -الجنةوب و ةو المقابة
لمط عره المكان) ،وي م العنوان الصورة ن ن ن ن ن ،ب ب ب ب ب).
و ا الشك للعنوان يعطينا بحق اإلحداثي المطلق عل اأره لك موقع يمكةن اإلشةارة
إليةةه بحجةةم مليةةة أبعاد ةةا 3.4م 1.7م) .ونقصةةد باإلحةةداثي المطلةةق ،أز ال ة ز ينسةةب ة ا
الموقع إل مركز اإلحةداثيا المطلةق علة اأره الة ز ةو نقطةة التقةاج مةط االسةتواج مةع
مةةط جةةرينت ب وأن ة ا اإلحةةداثي مطلةةق ب ة ا المعن ة  ،أصةةبح العنةةوان المشةةتق منةةه أيض ةا ً
مطلةةق .ول ةة ا يمكةةن تسةةمية العنةةوان ن ن ن ن ن ،ب ب ب ب ب) العنةةوان المطلةةق .وأنةةه
عنةةوان مطلةةق فإنةةه يمكةةن بإعةةادة تحويلةةه رياضةةيا ً – بالطريقةةة التةةي تةةم شةةرح ا سةةابقا ً – إل ة
إحداثيا الطو والعره ،أن نحص عل اإلحداثي المطلق الحقيقي عل اأره.
وب ا المعن يكون العنوان الترميةز الجغرافةي) الة ز علة الصةورةن ن ن ن ن ن،
ب ب ب ب ب) عنوانا ً مطلقاً.
 1-10-3العنوان النسبي :مقترح بديل لتبسيط قراءة العنوان المطلق:
بالنظر إل العنوان اآلتين
في صورته العربيةن ا ب

ع ان ه ط م ا)،

أو في صورته الالتينيةن )dqcbd: dvhon
نجةةد أن طةةو مانةةا العنةةوان  10مانةةا ) ،وعةةدم القةةدرة السةةريعة علة حفظةةه ،أو
نطقه ككلمةة أو كلمتةين لغةويتين ،قةد يةدفع الةبعه إلة اسةتثقا اسةتمدامهب لة ا سةعينا إلة
البحل عن طرق للتيسيرب فكان أن رأينا تحويلةه إلة عنةوان نسةبيب ولف ةم العالقةة بين مةا
نعود لماصية سبق اإلشةارة إلي ةا فةي شةر معنة المتجةه الرياضةي  ،vectorو ةي جمةع
المتج ا  .انظر شك  )3-3أعل .
 2-10-3العنوان النسبي وقيمته المعلوماتية في اكتناز حجم العنوان المطلق
ال بد أن ينتبه إل أن ك بعد من بعدز العنوان ،أز ك من قيمة مط طةو الموقةع أو
مةةط عرضةةه ،لةةيس إال تعبيةةراً عةةن مسةةافة ،فمةةط الطةةو ةةو مقيةةاس وإن كةةان أبجةةدياً)
للمسةةافة بةةين الموقةةع ومةةط جةةرينت  ،ومةةط الطةةو ةةو أيضةا ً المسةةافة بةةين الموقةةع ومةةط
االسةةتواجب وأن ك ةالً مةةن ةاتين المسةةافتين تعةةد بةةآالف الكيلةةومترا  ،كان ة ك ة المانةةا
المعبةةرة عةةن رمزيةةة مةةط طةةو الموقةةع أزن ا ب ع ا) ،والمعبةةرة عةةن مةةط عةةره
الموقع أزن ه ط م ا) معب ة أز غير صفرية) كما و واضح من الرموز.
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ولكن إ ا كان القياس من نقطة قريبة فةي حةدود عشةرا الكيلةومترا  ،ولةيس اآلالف
من ا ،فإن اأمر سةيمتلف كثيةراً .لمةا اذ -أن الرمةز الة ز يشةير إلة المسةافة سةيملو مةن
اأرقةام المقابلةة آلالف وم ةةا الكيلةومترا  ،وعند ة سةيتقلص الرمةز كثيةةراً كمةا سةةنر ب
وإ ا كان اأمر ك لب ،فيمكن عند أن نتملص من كبر حجم الرمةز لمجموعةة كبيةرة مةن
العناوين ب ن ننسب ه النقاط إل نقطة مرجعية وسيطة بين م النقطة البيضاج في الشك
 ،)11-3ثةةم ننسةةب ة ه النقطةةة الوسةةيطة بمفرد ةةا إل ة المركةةز المرجعةةي اأص ةلي ال ة ز
كان ك النقاط تنسب إليه.
بقعة عمرانية عرضها
(شرق-غرب) ال يزيد
عن  118.4كيلومتر

أ  -عناوين نسبية

=

ب  -عناوين مطلقة

شكل  11-3الفرق بن العنوان المطلق والعنوان النسبي

ويمكةةن مقارنةةة الج ةةد الترميةةزز بةةين طريقتةةي العنونةةة المتفقتةةين فةةي اأصةة فةةي
منش ما) بمجموع أطوا المتج ةا  .بمعنة أن العنونةة النسةبية شةك -11-3أ) سةتؤدز
إلةةة امتصةةةار ضةةةمم فةةةي مجمةةةوع أطةةةوا القياسةةةية للمتج ةةةا الرامةةةزة إلةةة المواضةةةع
المقصةودة ،و ة ا يعنةةي أن مجمةةوع أحجةةام العنونةةة فةي حالةةة العنونةةة النسةةبية سةةتكون أقة
مشقة في ال اكرة ،وفي الكتابة ،ومن ثم في سةي التةدفق المعلومةاتي الناقة للعنونةة .و ة ا
يحقق كفاجة عالية للغايةة دامة البقعةة العمرانيةة المبينةة فةي الشةك -11-3ب) أعلة  .إ
ه البقعة في التعام بين
ستنعدم الحاجة إل اإلشارة إل النقطة المرجعية المطلقة دام
قطاعا المدمة المدنية ،وسيكتف فقط بنسبة كام المواقع إل النقطة المرجعية الممتارة
دامل ا .وفي حالة تداو معلوما العناوين بين عدة بقع عمرانيةة ،فعند ة سةيكون عنةوان
كة موقةةع ةةو مجمةةوع عنوانةةه النسةةبي دامة بقعتةةه العمرانيةةة وعنةةوان النقطةةة المرجعيةةة
النسبية إل اأص المطلق تقاطع مط االستواج ومط جرينت ) .ونظراً إل اشتراب كة
المواقةةع الماصةةة ببقعةةة عمرانيةةة فةةي نقطةةة مرجعيةةة نسةةبية واحةةدة ،فاإلشةةارة إلي ةةا لجملةةة
ضممة من المواقع مرة واحدة فيه مةن التيسةير مةا يجعة رمز ةا المطلةق الحقيقةي مةدفونا ً
في الحسابا القاعدية ويكتف في اإلشارة إلي ا برمز ممتصر جداً ،ك ن تكون مثالً مدينة
الرياه ،فيكون رمز ا العربةي ره) والالتينةي  )RDوبمنةاداة ة ا الرمةز يحمة معةه
عنةةوان النقطةةة المرجعيةةة النسةةبية فةةي مدينةةة الريةةاه بشةةكل ا المطلةةق ز العشةةرة رمةةوز.
وبإضافة ا الرمةز المطلةق الواحةد والفريةد) إلة كة رمةز نسةبي فةي منطقةة الريةاه،
70

عبدهللا حسين القاضي ومحمود أحمد عبداللطيف ،تطوير نظام ترميز جغرافي لعنونة المواقع وتطبيقه في إدارة التنمية المكانية بالمملكة العربية السعودية
الفص الثاللن ت صي الفكرة البحثية للمشروع ومن جية العم
الجزج الثانين بناج النظام المقتر للعنونة المكانية اإللكترونية وتطبيقه عل حاضرة الدمام

نحص مرة ثانية عل العنوان المطلق لكة موقةع فةي منطقةة الريةاه .ومةرة ثانيةة نة ل ِّكر
بة ن لةةب الجمةةع ةةو جمةةع اتجةةا يب أز تجمةةع فيةةه قةةيم مطةةي الطةةو علة حةةدة ،ومطةةي
العره عل حدة.
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4
6
-4

الفصل الرابع :تطبيق عملي لنظام العنونة المقترح على أماكن
محددة في حاضرة الدمام

 1-4تقديم
ي دف ا الفص إلة التطبيةق العملةي للنظةام المقتةر علة أره الواقةع ،لة لب يةتم
التطبيق عل ثمانية مواقع نسبية حقيقية بالمنطقة الشرقية بمدن الةدمام ،المبةر ،الظ ةران،
ورأس تنورة ،ونقطة مارا حدود المنطقة الشرقية إل الغرب من مدينة الدمام.

 2-4التطبيق العملي للنظام المقترح
سنجرز فيما يلي تطبيقا ً عمليةا ً علة حاضةرة الةدمام بصةفت ا البقعةة العمرانيةة المشةار
إلي ا بشك  8-3أعل  .وسنمتار ل لب نقطة مرجعية أز ا المرجعيةة النسةبية) ،والتةي
سيتم قياس عناوين المواقع جميع ةا دامة حاضةرة الةدمام بالنسةبة إلي ةا .ويتبةين فةي شةك
 1-4أسف مطة العم التي سنطبق ا عل أكثر من موقع في محيط النقطة المرجعية.
نقطة مرجعية نسبية
قبة مسجد إمارة المنطقة الشرقية)
العنوان النسبي أز موقع في محيط
حاضرة الدمام

العنوان المطلق لموقع ما

شكل  1-4قاعدة تحديد العنوان :عنوان نسبي لنقطة مرجعية نسبية معرف عنوانها المطلق

الجةةدو  1-4يعةةرف النقطةةة المرجعيةةة لحاضةةرة الةةدمام التةةي تةةم امتيار ةةا المتبةةار
صالحية نظام العنونة النسبي والتي سيتم قياس باقي نقةاط المنطقةة إلي ةا .وتمثة الصةورة
شك  2-4لقطة جوية لموقع النقطة المرجعية.
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جدول  1-4تعريف النقطة المرجعية لحاضرة الدمام
البقعة العمرانيةن حاضرة الدمام
النقطة المرجعية
اإلحداثيا
كود النظام السادس والعشرين المقاب
المقاب الرمزز العربين طو نعره)
المقاب الرمزز الالتينين )Long.: Lat.

مركز قبة مسجد أمارة المنطقة الشرقية
)°26.44560 ،°50.10590
)3 ،21 ،8 ،6 ،23 ،)3 ،16 ،2 ،7 ،8
ع ان ل د ر م ا)
ر
)DQCHI: DVIGX

شكل  2-4لقطة لموقع النقطة المرجعية

واآلن سنمتار عدد من المواقع النسبية في البقعة العمرانية لحاضرة الدمام.
 1-2-4الموقع النسبي( 1 -مطار الدمام)
الجدو  2-4يعرف الموقع النسبي رقم  1فةي حاضةرة الةدمام ،وتمثة الصةورة شةك
 3-4لقطة جوية للموقع النسبي رقم  1مطار الدمام) وموقعه بالنسبة للنقطة المرجعية.
جدول  2-4تعريف الموقع النسبي رقم ( 1مطار الدمام)
موقع نسبي رقم1
تعريف الموقع
النقطة النسبية
المسافة المطية من النقطة المرجعية
اإلحداثيا
كود النظام السادس والعشرين المقاب
المقاب الرمزز العربين طو نعره)
المقاب الرمزز الالتينين )Long.: Lat.

مطار الدمام
مركز قبة مسجد مطار الدمام
 30،689متر
)°26.46870 ،°49.79890
)3 ،21 ،10 ،13 ،14 ،)3 ،15 ،13 ،7 ،16
ع ه ظ ان ط ه س م ا)
)DPNHQ: DVKNO
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 30.689كم

حاضرة الدمام
شكل  3-4لقطة للموقع النسبي رقم ( 1مطار الدمام)

واآلنن إ ا كان العنوان المطلق لك من النقطة المرجعية والنقطة النسبية  1كاآلتين
النقطة المرجعية لحاضرة الدمام = ر

ع ان ل د ر م ا)

النقطة النسبية رقم  1مطار الدمام) = ع ه ظ ان ط ه س م ا)
فما و العنوان النسبي ال ز سبق

اإلشارة إليهذ اإلجابة ين

العنوان النسبي = متجه النقطة النسبية رقم  )1المطلقة– متجه النقطة المرجعية المطلقة
= ع ه ظ ان ط ه س م ا)  -ر

ع ان ل د ر م ا)

وبإجراج فرق المتج ين في النظام السادس والعشرين نحص عل ن
العنوان النسبي =  -ق ز ط أ أ ،ع د

أ أ)

ولكن حةرف أ) يقابة فةي النظةام العشةرز  )0أز الصةفر ،ومعلةوم أن الصةفر علة
أقص الرقم ال قيمة له ،فيكون العنوان النسبي عند ون
العنوان النسبي = -ق ز ط ،ع د )
وبإضافة تعدي بسيط ،و و استبدا الجزج الثةاني المةاص بمةط العةره بداللةة قيمةة
مط العره النسبي العشرز ،حيلن
عد

= )°00.02310
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ونظراً إل أنه في ك العناوين النسبية المتوقعة في نطاقا عمرانية ال تزيد عةن 40
كم لن يص مةط العةره النسةبي إلة أكبةر مةن نصةف درجةة ،أز  ،)°00.50000لة ا
سنقرأ فقط الكسر العشرز من الدرجة ،والناتج عن الفةرق حتة المانةة العشةرية المامسةة
ا يكون لدينان
دوماً ،وعل
عد

=< 2310

وب لب يكون العنوان النسبي بين مطار الدمام والنقطةة المرجعيةة التةي ةي مركةز قبةة
مسجد إمارة المنطقة الشرقية كاآلتين
العنوان النسبي لمطار الدمام = -ق

ط2310:

وبإجراج نفس اآللية بالحروف الالتيني ،يكونن
العنوان النسبي لمطار الدمام =

-OZS:2310

ونالحةظ العالمةةة السةةالبة قبة الحةةروف ،والحةروف ةةي الجةةزج المتعلةةق بمةةط الطةةو
ه الصورة أن الموقةع النسةبي يقةع غةرب النقطةة
النسبي ،ويكون معنا ا إ ا ورد عل
المرجعية ،و ا و الحا مع مطار الدمام ال ز يقةع غةرب إمةارة المنطقةة الشةرقية ،ولةو
ظ ر العالمة السالبة قبة اأرقةام التةي تشةير إلة مةط العةره النسةبي ،فإن ةا تعنةي أن
الموقع النسبي يقع إل الجنوب من النقطة المرجعية ،و ا غير حاصة مةع مطةار الةدمام
ال ز يقع إل الشما قليالً بالنسبة إلمارة المنطقة الشرقية.
وبالمث يمكن إجراج نفس الموارزمية) Algorithmب أز اإلجراج الرياضي التحويلي،
عل أز موقع في النطاق العمراني للنقطة المرجعية .وأمثلة لبن
 2-2-4الموقع النسبي( 2 -مسجد األمير سلطان بن عبدالعزيز بالخبر)
سنمتار نقطة نسبية تقع في مدينة المبر القريبة من مدينة الدمام والتي تمث مع ا أ ةم
تجمعين عمرانيين في النطاق العمراني المسم في حاضرة الدمام .والنقطة الممتارة ةي
مركز مسجد اأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمبر أمام فندق الميريديان) ،ويوضح جةدو
 3-4المواصةفا الموقةةع النسةبي رقةةم  ،2وتمثة الصةورة شةةك  4-4لقطةة جويةةة للموقةةع
النسبي رقم  2وموقعه بالنسبة للنقطة المرجعية.
جدول  3-4تعريف الموقع النسبي رقم ( 2مسجد األمير سلطان بن عبدالعزيز بالخبر)
موقع نسبي رقم2
تعريف الموقع
النقطة النسبية
المسافة المطية من النقطة المرجعية
اإلحداثيا
كود النظام السادس والعشرين المقاب
المقاب الرمزز العربين طو ن عره)
المقاب الرمزز الالتينين )Long.: Lat.

موقع عشوا ي بمدينة المبر
مركز مسجد اأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمبر أمام الميريديان)
 19،703متر
)°26.30107 ،°50.22140
)3 ،20 ،20 ،3 ،25 ،)3 ،16 ،7 ،24 ،23
ا)
ل و ع ان ز ا
)DPNHQ: DQHYX
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شكل  4-4لقطة للموقع النسبي رقم ( 2مسجد األمير سلطان بن عبدالعزيز بالخبر)

واآلنن إ ا كان العنوان المطلق لك من النقطة المرجعية والنقطة النسبية  )2كاآلتين
النقطة المرجعية لحاضرة الدمام = ر
النقطة النسبية رقم  2مسجد) =

ع ان ل د ر م ا)

ل و ع ان ز ا

ا)

فما و العنوان النسبي ال ز سبق اإلشارة إليهذ اإلجابة ين
العنةةوان النسةةبي = متجةةه النقطةةة النسةةبية رقةةم  )1المطلقةةة–متجةةه النقطةةة المرجعيةةة
المطلقة
=

ا) -ر

ل و ع ان ز ا

ع ان ل د ر م ا)

وبإجراج فرق المتج ين في النظام السادس والعشرين نحص عل ن
العنوان النسبي لجامع اأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمبر = ظ
=

والعنوان بالحروف الالتينية

خ 14453-

FQP:-14453

وتالحظ اإلشارة السالبة مع الرقم والتي تعني أن الموقع النسبي يقةع إلة الجنةوب مةن
النقطةةة المرجعيةةة ،أمةةا الحةةروف فةةال تحم ة إشةةارة سةةالبة ،ممةةا يعنةةي أن الموقةةع ةةو إل ة
الشرق من ا.

77

عبدهللا حسين القاضي ومحمود أحمد عبداللطيف ،تطوير نظام ترميز جغرافي لعنونة المواقع وتطبيقه في إدارة التنمية المكانية بالمملكة العربية السعودية

الجزج الثانين بناج النظام المقتر للعنونة المكانية اإللكترونية وتطبيقه عل حاضرة الدمام -الفص الرابعن تطبيق عملي لنظام العنونة المقتر عل أماكن محددة بحاضرة الدمام

تنورة)

 3-2-4الموقع النسبي( 3 -مصفاة نفط في رأ

سنمتار نقطة نسبية تقع في منطقة رأس تنورة في منطقة اسةتمراا الةنفط) .والنقطةة
الممتةةارة تشةةير إل ة مركةةز اإلسةةقاط إلحةةد مصةةافي/مزانا الةةنفط الكبةةر عل ة البةةر.
ويوضح جدو  4-4مواصفا الموقةع النسةبي رقةم  ،3وتمثة الصةورة شةك  5-4لقطةة
جوية للموقع النسبي رقم  3وموقعه بالنسبة للنقطة المرجعية.
جدول  4-4تعريف الموقع النسبي رقم ( 3مصفاة نفط في رأ
موقع نسبي رقم3
تعريف الموقع
النقطة النسبية
المسافة المطية من النقطة المرجعية
اإلحداثيا
كود النظام السادس والعشرين المقاب
المقاب الرمزز العربين طو نعره)
المقاب الرمزز الالتينين )Long.: Lat.

تنورة)

نقطة عشوا ية برأس تنورة
مصفاة نفط في رأس تنورة
 82610متر
)°27.04620 ،°49.61250
)3 ،23 ،14 ،23 ،17 ،)3 ،15 ،4 ،5 ،0
ظ ان ف ل ط ل ا)
أ
)DPEFA:DXOXR

شكل  5-4لقطة الموقع النسبي رقم ( 3مصفاة نفط في رأ

تنورة)

واآلنن إ ا كان العنوان المطلق لك من النقطة المرجعية والنقطة النسبية  )3كاآلتين
ع ان ل د ر م ا)

النقطة المرجعية لحاضرة الدمام = ر

النقطة النسبية رقم  3مصفاة نفط رأس تنورة) = أ
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الجزج الثانين بناج النظام المقتر للعنونة المكانية اإللكترونية وتطبيقه عل حاضرة الدمام -الفص الرابعن تطبيق عملي لنظام العنونة المقتر عل أماكن محددة بحاضرة الدمام

وبإجراج نفس العمليا

الحسابية نحص عل ن  -ر ون 60060

العنوان النسبي لمصفاة النفط الممصصة في راس تنورة =  -رت و60060 :
=

العنوان بالحروف الالتينية

-YCI:60060

 4-2-4الموقع النسبي( 4 -نقطة بعيدة  200كم إلى الغرب من الدمام)
سةةنمتار نقطةةة نسةةبية بعيةةدة إل ة درجةةة بالغةةة مةةن النقطةةة المرجعيةةة وتبعةةد  200كةةم،
ولةةيكن اسةةم ا النقطةةة البعيةةدة ،ويوضةةح جةةدو  5-4مواصةةفا الموقةةع النسةةبي رقةةم ،4
وتمث ة الصةةورة شةةك  6-4لقطةةة جويةةة للموقةةع النسةةبي رقةةم  4وموقعةةه بالنسةةبة للنقطةةة
المرجعية.
جدول  5-4تعريف الموقع النسبي رقم ( 4نقطة بعيدة  200كم إلى الغرب من الدمام)
موقع نسبي رقم4
تعريف الموقع
النقطة النسبية
المسافة المطية من النقطة المرجعية
اإلحداثيا
كود النظام السادس والعشرين المقاب
المقاب الرمزز العربين طو نعره)
المقاب الرمزز الالتينين )Long.: Lat.

نقطة بعيدة  200كم إل الغرب من الدمام
النقطة البعيدة
 200000متر
)°26.3617 ،°48.0993
)3 ،21،0 ،1 ،23 ،)3 ،12 ،8 ،8 ،4
ر ر ص ان ل ب أ م ا)
)DMIIE:DVABX

واآلنن إ ا كان العنوان المطلق لك من النقطة المرجعية والنقطة النسبية  )4كاآلتين
النقطة المرجعية لحاضرة الدمام = ر

ع ان ل د ر م ا)

النقطة النسبية رقم  4النقطة البعيدة) =

ر ر ص ان ل ب أ م ا)

وبإجراج نفس العمليا

الحسابية نحص عل ن  -ا ز ب ان 8390-

العنوان النسبي للنقطة البعيدة =  -ا ز ب ان 8390-
العنوان بالحروف الالتينية =

-DTZT:-8390
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شكل  6-4لقطة الموقع النسبي رقم ( 4نقطة بعيدة  200كم إلى الغرب من الدمام)

 5-2-4الموقع النسبي( 5 -منزل  -1سكن هيئة تدري

)KFU

سنمتار نقطة نسبية قريبة من النقطة المرجعية تبعد  8.582كم ،ولةيكن اسةم ا منةز
 .1ويوضةةح جةةدو  6-4مواصةةفا الموقةةع النسةةبي رقةةم  ،5وتمث ة الصةةورة شةةك 7-4
لقطة جوية للموقع النسبي رقم  5وموقعه بالنسبة للنقطة المرجعية.
جدول  6-4تعريف الموقع النسبي رقم ( 5منزل  -1سكن هيئة تدري
موقع نسبي رقم 5
تعريف الموقع
النقطة النسبية
المسافة المطية من النقطة المرجعية
اإلحداثيا
كود النظام السادس والعشرين المقاب
المقاب الرمزز العربين طو نعره)
المقاب الرمزز الالتينين )Long.: Lat.

)KFU

بناية سكنية
منز  -1سكن ي ة تدريس KFU
 8582متر
)°26.40420،°50.17870
)3 ،21،4 ،5 ،21 ،)3 ،16 ،5 ،21 ،18
م ا)
ق م ع ان م
)DQFVS: DVEFV
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شكل  7-4لقطة الموقع النسبي رقم ( 5منزل  -1سكن هيئة تدري

)KFU

واآلنن إ ا كان العنوان المطلق لك من النقطة المرجعية والنقطة النسبية  )5كاآلتين
ع ان ل د ر م ا)

النقطة المرجعية لحاضرة الدمام = ر
النقطة النسبية رقم  5منز سكني) = ق م
وبإجراج نفس العمليا
العنوان النسبي

ع ان م

م ا)

الحسابية نحص عل ن س ط ان 4140-
=

العنوان بالحروف الالتينية =

ط ج4140- :
DOK:-4140

 6-2-4الموقع النسبي( 6 -منزل  -1سكن هيئة تدري

)KFU

سنمتار نقطة نسبية قريبة من النقطة المرجعية تبعةد  8.58كةم ،ولةيكن اسةم ا منةز
رقم  )2ويقع ا المنز في جوار المنةز رقةم  1السةابق مباشةرة مالصةق لةه مةن ج ةة
الشرق) .ويوضح جدو  7-4مواصفا الموقع النسبي رقم  ،6وتمث الصةورة شةك -4
 8لقطة جوية للموقع النسبي رقم  6وموقعه بالنسبة للنقطة المرجعية.
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جدول  7-4تعريف الموقع النسبي رقم ( 6منزل  -2سكن هيئة تدري
موقع نسبي رقم6
تعريف الموقع
النقطة النسبية
المسافة المطية من النقطة المرجعية
اإلحداثيا
كود النظام السادس والعشرين المقاب
المقاب الرمزز العربين طو نعره)
المقاب الرمزز الالتينين )Long.: Lat.

)KFU

بناية سكنية
منز  -2سكن ي ة تدريس )KFU
 8597متر
)°26.4043 ،°50.179
)3 ،21،4 ،6 ،1 ،)3 ،16 ،5 ،22 ،2
ن ع ان ب د م ا)
)DQFWC: DVEGB

واآلنن إ ا كان العنوان المطلق لك من النقطة المرجعية والنقطة النسبية  )6كاآلتين
النقطة المرجعية لحاضرة الدمام = ر

ع ان ل د ر م ا)

النقطة النسبية رقم  6منز سكني) =

ع ان ب د

وبإجراج نفس العمليا

ن

الحسابية نحص عل ن

م ا)

ط ان 4130-

العنوان النسبي

= ل ط ج4130- :

العنوان بالحروف الالتينية

=

DOU:-4130

شكل  8-4لقطة الموقع النسبي رقم ( 6منزل  -2سكن هيئة تدري
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 7-2-4الموقع النسبي( 7 -بناية سكنية  1بالدمام)
سنمتار نقطة نسبية أشةد قربةا ً مةن النقطةة المرجعيةة وتبعةد  731متةراً ،ولةيكن اسةم ا
بناية سكنية  .)1ويوضح جدو  8-4مواصفا الموقةع النسةبي رقةم  ،7وتمثة الصةورة
شك  9-4لقطة جوية للموقع النسبي رقم  7وموقعه بالنسبة للنقطة المرجعية.
جدول  8-4تعريف الموقع النسبي رقم ( 7بناية سكنية  1بالدمام)
رقم7

موقع نسبي
تعريف الموقع
النقطة النسبية
المسافة المطية من النقطة المرجعية
اإلحداثيا
كود النظام السادس والعشرين المقاب
المقاب الرمزز العربين طو نعره)
المقاب الرمزز الالتينين )Long.: Lat.

بناية سكنية
بناية سكنية 1
 731متر
)°26.43910 ،°50.10750
)3 ،21،7 ،16 ،10 ،)3 ،16 ،2 ،9 ،9
ز ز ع ان س ع م ا)
)DQCJJ: DVHQK

شكل  9-4لقطة الموقع النسبي رقم ( 7بناية سكنية  1بالدمام)

واآلنن إ ا كان العنوان المطلق لك من النقطة المرجعية والنقطة النسبية  )7كاآلتين
ع ان ل د ر م ا)

النقطة المرجعية لحاضرة الدمام = ر
النقطة النسبية رقم  7بناية سكنية) = ز ز
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وبإجراج نفس العمليا

الحسابية نحص عل ن أ ن 650 -

العنوان النسبي لمصفاة النفط الممصصة في راس تنورة = أ ت650 - :
العنوان بالحروف الالتينية
وفي شك ) تظ ر لقطة

=

CA:-650

ا الموقع وعالقته المكانية بالنسبة للنقطة المرجعية

 8-2-4الموقع النسبي( 8 -مبنى إدار بإمارة المنطقة الشرقية)
سنمتار نقطة نسبية قريبة للغايةة مةن النقطةة المرجعيةة وتبعةد أقة مةن  79متةراً علة
مط الطو  ،وأق من  44متراً عل مط العره ،وستبين قيمة ا االمتيار ،ولةيكن اسةم
ه النقطة موقع نسبي رقم  .)8ويوضح جدو  9-4مواصةفا الموقةع النسةبي رقةم ،8
وتمثة الصةةورة شةةك  10-4لقطةةة جويةةة للموقةةع النسةةبي رقةةم  8وموقعةةه بالنسةةبة للنقطةةة
المرجعية.
جدول  9-4تعريف الموقع النسبي رقم ( 8مبنى إدار بإمارة المنطقة الشرقية)
موقع نسبي رقم 8
تعريف الموقع
النقطة النسبية
المسافة المطية من النقطة المرجعية
اإلحداثيا
كود النظام السادس والعشرين المقاب
المقاب الرمزز العربين طو نعره)
المقاب الرمزز الالتينين )Long.: Lat.

مبن إدارز
مبن إدارز بإمارة المنطقة الشرقية
 58متراً
)°26.4451 ،°50.1061
)3 ،21،8 ،5 ،16 ،)3 ،16 ،2 ،7 ،14
ع ان ع ر م ا)
ط
)DQCHO: DVIFQ

شكل  10-4لقطة الموقع النسبي رقم ( 8مبنى إدار بإمارة المنطقة الشرقية)
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واآلنن إ ا كان العنوان المطلق لك من النقطة المرجعية والنقطة النسبية  )8كاآلتين
النقطة المرجعية لحاضرة الدمام = ر
النقطة النسبية رقم

8

وبإجراج نفس العمليا

ع ان ل د ر م ا)

بناية إدارية) = ط

ع ان ع

ر م ا)

الحسابية نحص عل ن دن 50 -

العنوان النسبي للبناية اإلدارية = د50 -:
العنوان بالحروف الالتينية

=

G:- 50

 3-4خالصة الفصل
تضمن ا الفص ثمانية تطبيقا عملية أسلوب العنونة المكانية المقتر علة نقةاط
متنوعةةة فةةي حاضةةرة الةةدمام ،وقةةد تةةم توضةةيح بيانةةا ك ة موقةةع وعالقتةةه بالنقطةةة ا
المرجعية النسبية التي امتير في نطاق الحيز العمراني لحاضرة الةدمام والتةي تةم قيةاس
عنةةاوين المواقةةع جميع ةةا دامة الحاضةةرة بالنسةةبة إلي ةةا .وقةةد أوضةةح الفصة مطةةة العمة
المقتر تطبيق ا عل أكثر من موقع في محيط النقطة المرجعية.
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الفص المامسن تحديد سعة العنوان والنظام اإلحداثي المستمدم

الفصل الخام  :تحديد سعة العنوان والنظام اإلحداني المستخدم

 1-5تقديم
ي دف ا الفص إل تحديد سةعة العنةوان والنظةام اإلحةداثي المسةتمدم ،ويشةم عةدة
مطوا أول ا دراسةة مةد اعتمةاد سةعة عنةوان النقطةة النسةبية علة المسةافة بين ةا وبةين
النقطة المرجعية ،ثم تحديةد النظةام اإلحةداثي اأرضةي المسةتمدم ،يلةي لةب تحديةد النظةام
اإلحداثي اأرضي المعتمد في ا المشروع ،ثم تحديد متطلبا تطبيةق النظةام فةي مسة لة
نظام اإلحداثيا  ،وأميراً عقد مقارنة مع محاوال ترميز شبي ة عل اإلنترن .

 2-5اعتماد سعة عنوان النقطة النسبية على المسافة بينها وبين النقطة المرجعية:
نعلم مما سبق أن سعة العنوان تتكون من  5مانا لك جزج مةن جز يةه .وبنةا ًج علة
تحليلنةا السةةابق أن المسةةافة اأرضةةية المطيةةة اأفقيةةة لكة مانةةة مةةن مانةةا الةةرقم – كحةةد
أقص لسعت ا  -تتعين بالعالقة البيانية الموضحة في شك  1-5بالنسبة لمطوط العرهن
خانة 1

خانة 2

خانة 3

 88متر

 2276متر

 59200متر

خانة 4
 1538462متر

خانة 5
 40مليون متر

 3.4 * 26متر
 88 * 26متر
 2276 * 26متر
 59200 * 26متر

 1538462 * 26متر
شكل  1-5سعة العنوان المكون من  5خانات لخطوط العرض
-

و ا يعني أنه يمكننا أن نعبر عةن مسةافة ال تزيةد عةن  88متةراً مةن النقطةة المرجعيةة
في اتجاه شرق-غرب بحرف واحد فقط.
ويعني أننا يمكن أن نعبر عن مسافة ال تزيد عن  2276متراً بحرفين اثنين فقط.
ويعني أننا يمكن أن نعبر عن مسافة ال تزيد عن  59200متراً بثالثة حروف فقط.
ويعني أننا يمكن أن نعبر عن مسافة ال تزيد عن  1،538،462متراً ب ربع حروف فقط.
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ويعني أننا يمكن أن نعبر عن مسافة ال تزيد عن  40مليون متراً بممةس حةروف فقةط.
وأن محيط اأره و  40مليون متراً ،فنحن لسنا في حاجة أكثر من لب.

و ه العالقا النسبية صحيحة فقط عند مط عره صفر ،أز مةط االسةتواج .ولكةي
تكةةون صةةحيحة عنةةد أز مةةط عةةره ،فيجةةب ضةةرب كةة القةةيم السةةابقة فةةي جتةةا مةةط
العره) ،أز جيب تمام زاوية مقدار ا بالدرجا و مقدار مط العره .وعل لةب إ ا
كان مط العره =  °26فيكونن
الحةةد اأقص ة للمسةةافة اأرضةةية المعبةةر عن ةةا بحةةرف أبجةةدز واحةةد =  88متةةراً
=  79،1متراً
جتا )26
ونفس الحساب ينطبق عل سةعة بةاقي مانةا العنةوان .ويصةح لةب بةالطبع أز مةط
عره م ما كان.
أما عن سعة مانا الجزج الثاني من العنوان وال ز عبرنا عنه بداللة اأرقةام ولةيس
الحروف لتحسين طريقة قراجة العنوان) فسعة الرقم المكون من  5مانا و .99999
وأن ا الرقم و الجزج العشرز من قيمة الدرجا عل مط العره ،فمعنة لةب
أن أقص سعة للرقم و سعة درجة كاملةب أز  ،)°1وأن المسافة بين القطبين ةي 20
مليون متراً ،وعدد مطوط العره بين ما =  .180فتكون سعة الدرجة الكاملة ين
 20مليةون متةةراً 111،111 = 180 /متةةراً .أز أننةةا نسةةتطيع أن نقةةرأ بةةرقم ز سةةعة
ممس مانا مسافة ال تزيد عن ه المسافة .وعل لب تكون سةعا مانةا الةرقم علة
التوالي كما و مبين أسف ن
خانة 1
 11متر

خانة 2

خانة 3

خانة 4

خانة 5

 111متر

 1111متر

 11111متر

 111111متر

 1,1 * 10متر
 11 * 10متر
 111 * 10متر
 1111 * 10متر

 11111 * 10متر
شكل  2-5سعة العنوان المكون من  5خانات لخطوط الطول
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ومعن ة لةةب أن العنةةوان النسةةبي رقةةم  ،)8أز د )50-يمكةةن ترجمتةةه عل ة أن ة ه
النقطة تبعد عن النقطة المرجعية إل الشرق بمسةافة =  6و ةي قيمةة د)  3.4متةراً =
 20،4متراً ،وتقع إل الجنوب عل مسافة قةدر ا  55 = 1،1 50متةراً .فتكةون المسةافة
المطية = [  58 ≈ √]2)55 + 2)20.4متراً
ومعن لب مرة أمر أن سعة مانا الرقم سةتتحدد كمةا فةي اأشةكا مةن  3-4إلة
 5-4مع مراعاة أن يتم الضرب في جتا مط العره) للحروف اأبجدية)ن
ونر أن االكتفاج ب ه الحدود للحةروف اأبجديةة أزن ثالثةة حةروف) يغطةي أقصة
مسةةاحة متوقعةةة لمرجعيةةا البقةةع العمرانيةةة و ةةي 118.4كةةم شةةرق عةةرب) .غيةةر أن
عره الشريط الشمالي -الجنوبي يمكةن أن يمتةد لمسةافة  111كيلةومتراً إ ا امةتح كة
ماناتةةه الممةةس وحت ة أقص ة مةةد ل ةةا و ةةو 222.2كةةم) ،وعند ة يكةةون مسةةاحة البقعةةة
العمرانية القصو والمتكونة مةن  3حةروف أبجديةة لقيةاس مةا بةين شةرق وغةرب النقطةة
المرجعيةةةةة ،وممسةةةةة أرقةةةةام لقيةةةةاس مةةةةا بةةةةين وشةةةةما وجنةةةةوب نفةةةةس المرجعيةةةةة ةةةةو
118.4كم 222.2كم ،ويكون تمثيله كاآلتين
حجم الرمز اأقص المقتر
وامتداد

ون ز ز زن  ،)99999أو )ZZZ:99999

ه البقعة يكون كما و موضح في الشك 6-5ن
شما
ك موقع في ا الشريط
وعرضه  88 2متر)=176م
يتطلب حرف أبجدز واحد

ك موقع في ا الشريط
وعرضه  11.1 2متر)=22.2م
يتطلب مانة رقمية واحدة

النقطة المرجعية

شكل  3-5المسافة األرضية الخطية للعنوان المكون من حرف واحد ورقم واحد
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شما

ك موقع في ا الشريط
وعرضه  2276 2متر)= 4.5كم
يتطلب حرفين أبجديين اثنين

ك موقع في ا الشريط
وعرضه  111.1 2متر) = 222.2م
يتطلب مانتين رقميتين

النقطة المرجعية

شكل  4-5المسافة األرضية الخطية للعنوان المكون من حرفين أبجديين وخانتين رقميتين

شما
ك موقع في ا الشريط
وعرضه  59.2 2كم)= 118.4كم
يتطلب ثالثة حروف أبجدية

ك موقع في ا الشريط
وعرضه 1.1 2كم)= 2.2كم
يتطلب ثالل مانا رقمية

النقطة المرجعية

شكل  5-5المسافة األرضية الخطية للعنوان المكون من نالنة حروف أبجدية ونالث خانات رقمية
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شما
النقطة المرجعية

 111.1كم

 111.1كم

 59.2كم

 59.2كم

شكل  6-5مساحة البقعة العمرانية القصوى المكونة من  3حروف أبجدية لقيا ما بين شرق وغرب
النقطة المرجعية وخمسة أرقام لقيا ما بين وشمال وجنوب النقطة المرجعية

يمكننا لو ش نا أن نمد ه البقعة أفقيا ً أبعد من لب إ ا أضفنا الحرف اأبجدز الرابةع
فسيص سعة أربعة حروف أفقية إل مسافة  1539.2 = 26 59.2كيلومتراً .و ة ا ةو
السلبب ال ز جع عنوان النقللطة النسلبية رقم  )4التي سلبق معالجتل ا للو ن
ج ك ج .)8390- :إ أن ةةا تبعةةد مسةةافة  200كةةم غةةرب النقطةةة المرجعيةةة .وأن ةةاتزيد عن  59.2جتا ،)26أز  53كةم ،كةان مةن الةالزم أن ينتقة العنةوان إلة ف ةة أربعةة
حروف أبجدية وليس ثالثة.
ا العنوان جا ز ،إال أن زيادته عن  3حروف أبجدية جع مةن طولةه
ورغم أن مث
عودة إلة مشةقة معالجتةهب لة ا نوصةي بة ال تزيةد العنةاوين النسةبية عةن  3حةروف أبجديةة
شرق-غرب) وممسة أرقام شما -جنوب) و ك ا يكون سةعة البقعةة العمرانةي القصةو
مستطيالً عرضةه  118.4جتةا مط العةره) ،وطولةه  222.4كةم .و ةو مبةين فةي شةك
 6-5أعاله.

 3-5النظام اإلحداني األرضي المستخدم
يتضح بجالج عل النحو الة ز عرضةنا بةه ة ا النظةام أنةه يسةتمدم نظامةا ً لإلحةداثيا
الجغرافيةةةة .ولكةةةن -وكمةةةا ةةةو معلةةةوم -فةةةإن أنظمةةةة اإلحةةةداثيا المسةةةتمدمة فةةةي المسةةةح
الجغرافةةي للمواقةةع عل ة اأره متعةةددة ،وليس ة وحيةةدةب بمعن ة أن الةةدو الممتلفةةة قةةد
اتم ة أنفس ة ا أنظمةةة إحداثيةةة ماصةةة بةةالرجوع إل ة نقةةاط إحداثيةةة مرجعيةةة فةةي نطق ةةا
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المحلية .ومن أمثلةة لةب أن المرجةع اإلحةداثي لشةرق المملكةة العربيةة السةعودية ومنطقةة
الملةةيج اعتمةةد ومةةازا ) علةة نظةةام إحةةداثيا عةةين العبةةد) .وقبةة توضةةيح متطلبةةا
مشروعنا فيما يمص نظام اإلحداثيا  ،نوجز الفرق بين أنظمة اإلحداثيا الممتلفة.
تنقسم أنظمة اإلحداثيا

الجغرافية إل نوعين أساسيينن

 -1نظةم إحةداثيا أرضةية أو كرويةة
علي ا عامة طأنظمة اإلحداثيا الجغرافيةط .geographic coordinate systems
or spherical coordinate system

 ،globalويطلةق

 -2نظةةةم إحةةةداثيا مسةةةقطة  projectedقا مةةةة علةةة أنظمةةةة إسةةةقاط المةةةرا ط
 ،Projectionومن أمثلت ان

map

Transverse Mercator Projectionن و و تعةدي علة  Mercator Projectionالة ز ةو أقةدم
محةةةةاوال إسةةةةقاط للمةةةةرا ط ،وضةةةةعه جيةةةةرادوس ميركيتةةةةور  Gerardus Mercatorعةةةةام
1569م.وقد أصبح ا النظام اإلسقاطي المعتمد في المرا ط المالحية لزمن طوي .
Albers equal area Projectionن و ةو النظةةام المعمةو بةةه فةي واليةةة طبةريت كولومبيةةا
 British Columbiaأقصةةة الغةةةرب الكنةةةدز ،و لةةةب مةةةن قبةةة وزارة إدارة تنميةةةة المةةةوارد
واسةةةةةتدامت ا  ،/http://geobc.gov.bc.caويسةةةةةتمدم نفةةةةةس النظةةةةةام أيضةةةةةا ً ي ةةةةةة المسةةةةةاحة
الجيولوجيةةة اأمريكيةةة  ،United States Geological Surveyومكتةةب اإلحصةةاج اأمريكةةي
.United States Census Bureau
Robinson Projectionن والةةة ز اسةةةتمدمته الجمعيةةةة الجغرافيةةةة اأمريكيةةةة بةةةين عةةةامي
 1988و 1998واستبد مؤمراً بلإسقاط يسةم Winkel Tripel Projectionن وقية  1أن ة ا
اإلسقاط و اأفض عل اإلطالق لحره جميعا ً عل مريطة واحدة.
و ة ه الةةنظم وأمثال ةةا يطلةةق علي ةةا إسةةقاطا المةةرا ط  ،Map Projectionsوغرض ة ا
تحوي إسقاط) ال ي ة الكروية لسطح اأره إل ي ة مسطحة ا بعدين اثنين فقط بمةا
يمكةةن معةةه رسةةم المريطةةة علة الةةورق أو الشاشةةة الحاسةةوبية ،وبمةةا ال يمة بمواصةةفا
المريطةةة ال امةةة لمسةةتمدم المريطةةة ،وتطةةو القا مةةة بةة نواع اإلسةةقاطا  ،و نةةاب مةةةن
أحصا ا حسب الغره من االستمدام.2

 4-5النظام اإلحداني األرضي المعتمد في هذا المشرو :
سيتم في ا المشروع اعتماد نظام  ،WGS 84وينتمي إلة النةوع اأو فةي التصةنيف
اأول السابق عرضه .ويعتبر  WGS84النظام المعيارز المستمدم اآلن فةي كة مةنن علةم
رسم المرا ط  ،cartographyوالقياسا اأرضية  ،Geodesyوالمالحة  .navigationويتركةب

1

Flexion and Skewness 2007, V42 N4. in Map Projections of the Earth, David M. Goldberg & J. Richard Gott III, ed.:
http://www.physics.drexel.edu/~goldberg/projections/goldberg_gott.pdf
2
Radical Geography: http://www.radicalcartography.net/?projectionref
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ا النظام من إطار مرجعةي إحةداثي لةحره  ،coordinate frameوسةطح مرجعةي كةروز
نةةاقص  ،reference ellipsoidوسةةطح تثةةاقلي متسةةاوز الج ةةد gravitational equipotential
 surfaceيتعةين بةه مسةتو سةطح البحةر االتفةةاقي .وآمةر إصةدار لنظةام  WGS84يعةود إلة
عام  1984وتم تعديله سنة  ،2004ومن المقرر أن يعم ب ا التعدي حت عةام .2010
وقد سةبقته إصةدارا  ،WGS 72و ،WGS66و .WGS60و ة ا النظةام – أز  – WGS84ةو
النظةةام المرجعةةي المسةةتمدم فةةي أنظمةةة المواقةةع الجغرافيةةة اأرضةةية Global Positioning
.System
ويقةةع المركةةز المرجعةةي للنظةةام اإلحةةداثي  WGS84فةةي مركةةز ثقة اأره ،وال يزيةةد
المط في إحةداثيا ة ا النظةام عةن  2سةم حسةب مةا أعلةن عنةه .1و ة ه النتيجةة اأميةرة
ا اعتبار ام جداً في مشروعنا الرا ن.

 5-5متطلبات تطبيق النظام في مسألة نظام اإلحدانيات:
لنا أن نتساج ن لو إن اإلحداثيا المرصودة لموقع بعينه تعين بنظام إحداثيا معتمد
– ولةةيكن نظةةام ك ة ا -وكان ة عل ة النحةةو  ،)26.32894, 50.12926وبعةةد إجةةراج التحوي ة
واسةةتمالص الترميةةز الجغرافةةي ل ة ا الموقةةع تبةةين أنةةه ز س ا ع ان ب ن ن ا) .ثةةم
يحةةةدل أن يتعةةةد نظةةةام اإلحةةةداثيا نفسةةةه وفةةةي عةةةام تةةةا يحةةةدل إزاحةةةة للنظةةةام أز
لإلحةةداثيا ) جةةراج ة ا التعةةدي إلة الشةةما الشةةرقي بمقةةدار  5أمتةةار مةةثالً ،فمةةا ا تكةةون
النتيجةذ
النتيجة أن تتعد اإلحداثيا ومن ثم الترميز الجغرافي إلة

أشج

ج :ل ن ن ل

ج)!
إن ا أزمة حقيقية لو حدث ،
ومن ثمن يجب أن يتم امتيار نظام ترميز عالمي وأال يتم تغييةره) فةإن كةان ال بةد مةن
لب ،فيجب أن يتم حساب الفروق بةين اإلحةداثيا اأولة واأميةرة فةي مرجعيةة القيةاس
اإلحداثيب أز المرجةع  ،)0 ،0ويراعةي ة ا الفةرق عنةد التحوية  .و ة ا ةو العةالا فةي
أسوأ الظروف .غير أن تجنبه أول .

 6-5محاوالت ترميز شبيهة على اإلنترنت:
 1-6-5العنونة المكانية للشبكة الجغرافية الوطنية للواليات المتحدة األمريكية
يتشةةابه نظةةام الشةةبكة الجغرافيةةة الوطنيةةة للواليةةا المتحةةدة اأمريكيةةة
) States National Grid Spatial Address (USNGمةةع مبةةدأ مشةةروعنا فةةي االعتمةةاد علة

USNG United

The EGM96 GEOID Undulation with Respect to the WGS84 Ellipsoid,

1

http://cddis.nasa.gov/926/egm96/doc/S11.HTML
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مطةةوط الطةةو والعةةره ،إال أن تقسةةيم العم ة وحجةةم الماليةةا وطريقةةة العنونةةة يمتلةةف
امتالفةةةا ً جةةة ريا ً عمةةةا عرضةةةناه سةةةابقا .ويمكةةةن اسةةةتعراه طريقةةةة عمةةة  USNGعلةةة
اإلنترن  ،1وسوف يتضح عل الفور كم ي شاقة وعسيرة عند تطبيق ا.

شكل  7-5نظام الشبكة الجغرافية الوطنية للواليات المتحدة األمريكية )(USNG

 2-6-5العنونة المكانية للشبكة الجغرافية البريطانية
يطبق أيضا ً في بريطانيا نظةام وطنةي للعنونةة الجغرافيةة يسةم
 ،2 Reference System BNGRيلمصه الجدو  .1-5ويعتمد ا النظام علة تقسةيم المملكةة
المتحةةدة إل ة مربعةةا وحةةدا اأسةةاس) 100مي ة 100مي ة  .يعط ة ك ة مربةةع كةةوداً
رمزاً) مكونا ً من حةرفين يرمةزان لمنطقةة معينةة بالدولةة وال يتكةرر الحرفةان مةن منطقةة
إل أمر  ،وتعط المناطق والوحدا اأصغر عناوين معتمدة عل رمز المربع الوحةدة
اأساس.
British National Grid

1

Federal Geographic Data Committee: http://www.fgdc.gov/usng/how-to-read-usng/index_html
ESRI Corporation: http://www.esri.com/news/arcuser/0705/usng1of2.html
2

See the Links: Ordnance Survey:
http://www.ordnancesurvey.co.uk/oswebsite/gps/information/coordinatesystemsinfo/guidetonationalgrid/index.html
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/British_national_grid_reference_system
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جدول  1-5النظام الوطني البريطاني للعنونة الجغرافية

3-6-5

نظام العنونة المكانية العالمية NAC

روج ة إحةةد الشةةركا الغربيةةة نظام ةا ً للعنونةةة المكانيةةة تح ة اسةةم طنظةةام العنونةةة
المكانية العالميةةط ) .1 The Natural Area Coding System (NACوقةد عثرنةا عليةه بعيةداً عةن
تطويرنةا ل ة ا النظةام فةي ثنايةا ت صةيلنا أدبيةا فكةرة المشةروع ،والبحةل عمةن عسةاه أن
يكون قد تطرق ل ه الفكرة ،ورغم أن مبدأ الفكرة يكاد يتطابق في النظامين ،إال أن نةاب
من الفروق ما به يتميز مشروعنا عن لب النظام.
 -1يعتمد مشروعنا عل نظام عددز أساسه العدد  )26كما سبق اإلشارة ،في حةين
يعتمد النظام  NACعل أساس .)30
 -2يجمع اأساس  )30في النظام  NACبين نمبة منتقةاة مةن الحةروف اأبجديةة ،مةع
اأرقةةام العشةةرية  )9876543210فةةي تركيبةةة واحةةدة ،و ةةو إجةةراج يزيةةد مةةن صةةعوبة
قراجة الرمز/العنوان في حالة دمج اأرقام مع الحروف العربية.
 -3يقتصةر النظةةام  NACعلة أربةع مسةةتويا فقةةط مةن الترميةةز فةةي حةين يصة عةةدد
مستويا الرمز في مشروعنا إل ممس مستويا  .و ا يحد من قةدرة الرمةز فةي النظةام

------------- Natural Area Coding System Extended to Mobile Location Based Services Network. https://mlbs.net/
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 NACعل الوصو إل دقة أفض من ماليا مساحت ا  50متراً  25متراً) .وفي حالةة
شمو النظام  NACعل  5مستويا ستتحسن الدقة في الرمز المركةب مةن  5+5مانةا
إل ة مليةةة مسةةاحت ا  1.64متةةراً  0.82متةةراً) ،ورغةةم أن ةةا أصةةغر مةةن المسةةاحة التةةي
وصلنا إلي ا بحوالي  %50إال أن لب متوقع الرتفةاع أسةاس النظةام العةددز مةن  26إلة
 .30وكمةةا كرنةةا فةةإن ة ه الزيةةادة كانة علة حسةةاب قةةراجة رمةةز ممةةتلط مةةن الحةةروف
واأرقام .كما وأن ا الدقة في مساحة الملية لن تةؤدز إلة منفعةة عمليةة أكبةر مةن التةي
سيتم الحصو علي ا من مال نظامنا.
 -4النظام  NACيعمد إل توحيد كلي للنظةام بمةا فيةه الحةروف الرمزيةة التةي تسةتمدم
فةةي تسةةمية الرمةةز ،و ةةي بةةالطبع الحةةروف الالتينيةةة ،ويقتصةةر علي ةةا .و ة ا ال يةةتالجم مةةع
ثقافتنا العربية ،وما من سةبي إلة اعتمةاد مثة ة ا النظةام ومنتجاتةه الحاسةوبية علة ة ا
النحو.
 -5ينفرد النظام في مشروعنا نا بالتمييز بين العنوان المطلق والعنوان النسةبي .و ةو
إجراج را ع  -كما الحظنا – في تبسيط قةراجة العنةوان فةي النطةق العمرانيةة المحليةة .ة ا
في الوق ال ز يحافظ النظام علة طالقةة العنونةة علة مسةتو اأره جميعةا ً إ ا دعة
الحاجةةة إل ة أز مقارنةةا مةةع عنونةةة مارجةةة عةةن النطةةاق العمرانةةي .ولك ةن ،وكمةةا رأينةةا
بالجمع االتجا ي بين العنوان النسبي وعنوان النقاط المرجعية التابع ل ا العناوين النسبية.
 -6النظام  NACيضيف بعداً ثالثا ً يمةتص باالرتفةاع علة سةطح اأره ،و ةو امتةداد
طبيعي أيضا ً في نظامنا إ ا تم توسعة النظام لثالل أبعاد.
 -7ورغةةم ة ه االمتالفةةا بةةين النظةةامين ،إال أنةةه يمكةةن التحوي ة مةةن أز من مةةا إل ة
اآلمر بكتابة موارزمية رياضية للتحوي المحوسب إ ا دع الحاجة إل لب.
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الجزء النالث :اختبار النظام المقترح من خالل
التطبيق الميداني

ي دف ا الجزج إل امتبار النظام المقتر من مال التطبيق الميداني ،ويتحقةق ة ه
ال دف من مال فصةلين الفصة السةادس ،والفصة السةابع) ،يمصةص الفصة السةادس
لدراسةةة ميدانيةةة لعينةةة مةةن نظةةم العنونةةة المكانيةةة اإللكترونيةةة المسةةتمدمة فةةي عةةدد مةةن
المؤسسا الحضرية الممتلفة بالمنطقة الشرقية في المملكة العربيةة السةعودية مؤسسةا
الك ربةةاج ،والميةةاه ،كعينةةة دراسةةية) ،أمةةا الفص ة السةةادس ف ةةو يمصةةص السةةتطالع آراج
عينة من المؤسسا التي تحتاا لنظم عنونة مكانية.
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6
-6

الفصل الساد  :تحليل لعينة من نظم العنونة المكانية ببعض
المسسسات الحضرية بالمنطقة الشرقية

 1-6تقديم
ي ةةدف ة ا الفص ة إل ة تحلي ة عينةةة مةةن نظةةم العنونةةة المكانيةةة بةةبعه المؤسسةةا
الحضرية بالمنطقة الشرقية ،ويشم دراسة لةنظم التسةمية والعنونةة فةي ممةس مؤسسةا ن
نظم تسمية قطع اأراضي في عدد من المدن بالمنطقة الشرقية ،نظم عنونة عناصر شبكة
ك رباج المنطقة الشرقية ،نظةم عنونةة شةبكة الميةاه والصةرف الصةحي بالمنطقةة الشةرقية،
وأميةةراً بعةةه التطبيقةةا المتنوعةةة للتسةةمية ومن ةةا تحديةةد مواقةةع المةةدن والمطةةارا فةةي
المملكة.
تتعةةدد القطاعةةا الرسةةمية فةةي المملكةةة العربيةةة السةةعودية التةةي تتبةةع أنظمةةة عنونةةة.
ونقصةةد بنظةةام العنونةةة مبةةدأ طالتسةةميةط وطالترميةةز الجغرافةةيط .ففةةي أغلةةب اأحيةةان تكةةون
التسةةمية بمعةةز عةةن طالترميةةز الجغرافةةيط ،أز أن االسةةم ال يشةةير بالضةةرورة إل ة موقةةع
المسةم  .غيةةر أنةه فةةي مشةةروعنا الةةرا ن) ينةدمج االسةةم ،أو بةةاأحر  ،يحمة االسةةم فةةي
بنيته متجه موضع الم لسم .
ولكةةي نةةثمِّن قيمةةة مشةةروعنا ،ال بةةد مةةن مقارنةةة ت ة ثيره عنةةد التطبيةةق عل ة عةةدد مةةن
اأنظمةة مةع نفةس اأنظمةة فةةي قطاعةا ممتلفةة قبة التطبيةةقب لة ا سنسةتعره عةدداً مةةن
القطاعا العاملة في المملكة وطرق عنونت ا للعناصر المكانيةة التةي ةي مفةردا قواعةد
بيانات ا و لب عل النحو التالين
أوالًن طتمطةةيط قطةةع اأراضةةي فةةي عةةدد مةةن المةةدن بالمنطقةةة الشةةرقيةط ،و ةةي م مةةة
منوطة ب مانا المدن ،وتابعة أيضا ً لوزارة الش ون البلدية والقرويةط .
ثانياًن طتسمية الشةوارع وتةرقيم اأمةالبط ،و ةي الم مةة المنوطةة ب ةا طوزارة الشة ون
البلدية والقرويةط ممثلة في طوكالة الوزارة لتمطيط المدنط
ثالثاًن طنظام البريد الجديدن نظام واص ط ،ويتبع طوزارة االتصاال ط
رابعةاًن طتوزيةةع شةةبكة الك ربةةاجط ،و ةةي الم مةةة التابعةةة لشةةركا الك ربةةاج ،وماصةةة
بالمنطقة الشرقية.
مامساًن طشبكا المياه والصرف الصحيط ،وتتبع طوزراة المياه والصةرف الصةحيط
ووكالت ا بالمنطقة الشرقية.
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 2-6نظم تسمية قطع األراضي في عدد من المدن بالمنطقة الشرقية
 1-2-6استعراض الوضع الحالي لنظم تسمية/عنونة قطع األراضي
إن الغره من معرفة آلية تمطيط قطةع اأراضةي ةو الوقةوف علة طريقةة تسةميت ا ،أز
تمصيص ك قطعة أره عن غير ا برقم مميز .وأن المنطقة الشةرقية -كغير ةا مةن منةاطق
المملكة -تنقسم لنطاقا عمرانية ،يدم رمز النطةاق العمرانةي كجةزج مةن الةرقم المميةز لقطعةة
اأره .وعل لب فمعرفة رمز النطاق العمراني يد عل المكان ال ز تنتمةي قطعةة اأره
إليه .والجدو  1-6يعرف عدد من النطاقا العمرانية بداللة رمز ا الكودز.
جدول  1-6تعريف النطاقات العمرانية بداللة رمزها الكود
Dom_Admin_District

تارو
عنب
صفو
راس تنورة
النابية
جسر الملب ف د
الثقبة
العزيزية
شاطئ نصف القمر

Dom_Admin_District
340
350
360
450
5005
6001
6002
6003
6004

Description

Code

الدمام
سمحة
اعبلوتن
عراه
أبو قميص
البديع
الظ ران
المبر
القطيف
سي ا

100
1003
1004
1005
1006
1007
120
200
300
330

وينقسم ك نطةاق عمرانةي إلة عةدد مةن اأحيةاج ،لكة حةي من ةا رمةز كةودز أيضةاً،
ويوضح جدو  2-6بعه اأحياج وأكواد ان
جدول  2-6تعريف لبعض األحياء العمرانية بداللة رمزها الكود
Dom_Admin_District

Dom_Admin_District

Description

Code

Description

Code

الصدفة
المليج
الصناعية
ضاحية الملب ف د
الصناعية
الجو رة
الرابية
الز ور
السالم
البديع
المليج

11

الحسين
المزامي
الرما
الغدير
الشاطئ الغربي
النور
الكوثر
غرناطة
النابية
الفردوس
الحمراج

1

110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

100

10
100
101
102
103
104
105
106
107
108
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وفي الوق نفسه تتبع ك مجمعة من اأحياج بلدية من البلديا  ،و ه أسماج البلةديا
ورموز ا التي تدم أيضا ً في رقم قطعة اأره جدو )3-6ن
جدول  3-6تعريف البلديات بداللة رمزها الكود
Dom_Admin_District

Dom_Admin_District

Description

Code

Description

Code

المبر الجنوبية
المبر
القطيف
سي ا
تارو
عنب
صفو
القديح
رأس تنورة
الثقبة

20

شرق الدمام
الظ ران
غرب الدمام
الراكة
وسط الدمام
شرق المبر
شاطئ نصف القمر
المبر الشمالية
المبر الغربية
العزيزية

115

210
310
331
341
351
361
371
451
6

120
130
14
150
16
17
18
19
2

وفي الوق ال ز تنقسم فيه المدينة إل أحياج ،فإن ةا مقسةمة أيضةا ً إلة ممططةا ب أز
تقسيما مساحية كبر  .وقد يحتةوز الحةي الواحةد -وماصةة اأحيةاج القديمةة -علة عةدد
من الممططا  ،فمثالً يشتم حي الز ور بمدينة الدمام ،و و يحم رقم  160فةي جةدو
اأحياج أعل  ،عل عدد مةن الممططةا أرقام ةان ،417 ،343 ،102 ،87 ،82 ،41
.)915 ،836 ،682
وقد ينقسم الممطط من

ه الممططا إل تقسيم دام أ ،ب ،ا وقد ال ينقسم.

وتحم قطعة اأره دام ك ممطط من

ه الممططا

رقما ً ماصا ً ب ا.

واآلن ،لنر سجالً إلحةد قطةع اأراضةي وورود ة ه الرمةوز فةي بنيتةه ،باإلضةافة
إلة إحةةداثيا مركةةز قطعةةة اأره  ،Centroidوموقةةع القطعةةة مةةن الحةةي – حةةي الز ةةور
بمدينة الدمام  -كما تظ ر ببرنامج  ArcMap 9.2شك )1-6ن
ومعنة لةةب أن الةةرقم الكامة لقطعةةة اأره حسةةب بقةاج التقسةةيم اإلدارز واأرضةةي
الة ز تتبعةةه قطعةةة اأره ةةو كامة حقةةو السةةج المبةةين ،غيةةر أن العةةرف الةةداملي قةةد
يكتف ب كر اسم المدينة ورقم الممطط ورقم قطعةة اأره .فيقةا أن رقةم قطعةة اأره
و  82/1بمدينة الدمام .أو  82/1/100حيل رقم  100و رمز المدينة.
ونفس الشيج يقا عل قطع أراه في اأحياج اأمةر ن فالشةك  2-6يوضةح سةج
قطعة أره بحي الحزام ال بي بمدينة المبر.
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المدينة
البلدية
الحي
المخطط
رقم القطعة
خط طول المركز
خط عرض المركز

CITY_CODE
MUNICIPALIY
DISTRICT_Code
PLAN_NO
PARCEL_NO
x
y

100
150
116
82
1
50.09631
26.4586

شكل  1-6سجل إلحدى قطع األراضي بحي الزهور بمدينة الدمام

المدينة
البلدية
الحي
المخطط
رقم القطعة
خط طول المركز
خط عرض المركز

CITY_CODE
MUNICIPALIY
DISTRICT_Code
PLAN_NO
PARCEL_NO
x
y

200
210
146
81
89
50.210117
26.315534

شكل  2-6سجل إلحدى قطع األراضي بحي الحزام الذهبي بمدينة الخبر

ومثا ثالل في الظ ران ،حيل يظ ر فةي الشةك موقةع قطعةة أره فةي حةي طالدانةة
الشماليةط بمنطقة الظ ران الواقعة بين مدينتي الدمام والمبر.
ورقم قطعة اأره كما و موضحن /453م )16في مدينة رقم  120أزن الظ ةران)
والتابع لبلدية رقم  120ورقم الحي و  188حي الدانة الشمالية) شك .)3-6
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المدينة
البلدية
الحي
المخطط
رقم القطعة
خط طول المركز
خط عرض المركز

CITY_CODE
MUNICIPALI
DISTRICT_C
PLAN_NO
PARCEL_NO
x
y

120
120
188
453
م16
50.137799
26.337264

شكل  3-6سجل إلحدى قطع األراضي بحي الدانة الشمالية بمدينة الظهران

فإ ا انتقلنا إل مدينة القطيف ،ووصلنا لحةي الجزيةرة ،و بطنةا علة قطعةة أره فةي
ا الحي ،كما و موضح في الشك 4-6ن

المدينة
البلدية
الحي
المخطط
رقم القطعة
خط طول المركز
خط عرض المركز

CITY_CODE
MUNICIPALI
DISTRICT_C
PLAN_NO
PARCEL_NO
x
y

شكل  4-6سجل إلحدى قطع األراضي بحي الجزيرة بمدينة القطيف

سنجد أن السج التعريفي ل ه القطعة كما و مبين في الشك .
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300
310
86
284
122
50.01139
26.55342
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ا السةج أن قطعةة اأره ة ه تحمة الةرقم  )122/284وتقةع فةي مدينةة
ومعن
 300القطيةةف) وتتبةةع بلديةةة رقةةم  ،310ورقةةم الحةةي ةةو  86حةةي الجزيةةرة)ذ ،ويالحةةظ
الطو الكبير للعنوان إن تتبعنا السلسلة كل ا.

 2-2-6إعادة ترقيم قطع األراضي في األحياء األربعة بطريقة العنونة اإللكترونية المقترحة
تبةةين مةةن اأمثلةةة السةةابقة و ةةي عينةةة تكشةةف النقةةاب عمةةا وراج ةةا مةةن تسةةمية قطةةع
اأراضي في المملكة) أن السج التعريفي لقطعة اأره يتفاو مةن مدينةة إلة أمةر ،
وحت دام المدينة الواحدة ،وماصةة المةدن الكبةر  ،نجةد أن الممططةا القديمةة تحمة
تعريفا ً في حقو سجل ا المميةز لقطعةة اأره ال يتطةابق فةي البنيةة المعرفيةة بالضةرورة
مع سجال قطع أراضي الممططا الجديدة.
وباعتماد اآللية التي شرحنا ا سةابقا ً فةي إعةادة تسةمية قطةع اأراضةي بداللةة مواقع ةا
الجغرافيةب فسوف نجد أن االسم الجديد لقطعة اأره يمكن أن ي م شكلينن
 إمةا أن يكةةون مطلقةا ً منسةوبا ً لنقطةةة مرجعيةةة مطلقةة ةةي نقطةةة تقةاطع مةةط االسةةتواجومط جرينت  .و ا العنوان لةيس إال مةط الطةو  ،مةط العةره) معبةراً عنةه فةي نظةام
عةةددز جديةةد أسةةةميناه النظةةام السةةةادس والعشةةرين .وتسةةةتبد فيةةه – كمةةةا رأينةةا سةةةابقا ً –
اإلحداثيا الرقمية بحروف أبجدية.
أو يكون عنوانا ً نسبياًن وفيه نقسم العنوان المطلق إل جزأينن جةزج يشةير مةن الموقةع
المشار إليه إل نقطة مرجعية محليةة كة ن تكةون مركةزاً ممتةاراً لنطةاق عمرانةي محةدود،
والجةةزج الثةةاني ةةو العنةةوان المطلةةق لتلةةب النقطةةة المرجعيةةة .و ةة ه ةةي الطريقةةة التةةي
شةرحنا ا وفضةلنا ا عةن العنةةوان المطلةق الشةام وأعطينةا أمثلةةة علة آليةة تطبيق ةا علة
عينا فردية في شر النظام في الفص الرابع سابقاً.
وسوف نتبع مرة أمر طريقة العنونة النسةبية ،ولكةن لةيس لعينةا فرديةة كمةا سةبق،
ب لعينا جماعية تشم في حالتنا نا جميع قطع اأراضي أحد اأحياج .وسوف نمتةار
نا اأربع أحياج السابق استعراه السج التعريفي المميز لقطعة اأره في ك من ا.
أما عن آلية تطبيق استمراا العنوان النسبي لك قطعةة أره فةي الحةي الة ز تنةدرا
في قاعدة بياناته ،فتتم بواسطة موارزمية طبقنا ا عل كام قطع اأراضةي واحةدة وراج
أمةةر فةةي الحةةي المحةةدد بطريقةةة البرمجةةة الحاسةةوبية .و لةةب حسةةب الممطةةط الحاسةةوبي
 )Flow Chartاآلتين
 – 1تعيةةين نقطةةة المركةةز المرجعةةي للنطةةاق العمرانةةي الواقعةةة فيةةه المواقةةع المطلةةوب
تعيةةةةةين أسةةةةةما ا الجديةةةةةدة .ويكةةةةةون علةةةةة صةةةةةورة مقننةةةةةة ولةةةةةتكنن , x1x1.x1x1x1x1x
)y1y1.y1y1y1y1y1
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 -2اإلشارة إل قطعة اأره اأول

حسب الترتيب الممتار)

 -3قراج نقطة المركز  Centroidبداللة قيمة مط الطو  ،وقيمة مط العره
 -4حصر حجة القيمتين في عره محدد و  )xx.xxxxxو )yy.yyyyy
 -5تعيةةين الفةةرق االتجةةا ي بةةين متجةةه موضةةع إحةةداثيي مركةةز قطعةةة اأره ،و لةةب
ليس إال فرق اإلحداثيين عل مط الطو  ،وفرق اإلحداثيين عل مط العره.
 -6فرق اإلحداثيين عل مط الطو = ط = - xx.xxxxx
 -7فرق اإلحداثيين عل مط العره = ع =
 -8إجراج التحوي

yy.yyyyy

x1x1.x1x1x1x1x

-

y1y1.y1y1y1y1y1

ط  < -حروف أبجدية) بواسطة دالة التحوي

جدو .)2-3

 – 9إجراج التحوي ع  < -أرقام عددية) بعملية حسابية بسيطة بضرب القيمة ع فةي
العدد  )100000إلسقاط العالمة العشرية بالكلية.
 – 10إمراا العنوان النسبي في الصورةن الحروف اأبجديةن اأرقام العشرية)
وبتطبيةةق ة ه الموارزميةةة  Algorithmعلة كة قطعةةة أره بشةةك حاسةةوبي مرجنةةا
بالنتا ج اآلتية لك حي من اأحياج اأربعة الممتارةن
 1-2-2-6تطبيق على إحدى قطع األراضي بحي الزهور بمدينة الدمام
بمالحظةةة الشةةك  5-6جيةةداً ،يظ ةةر عنةةوان قطعةةة اأره المشةةار إلي ةةا فةةي صةةيغته
العربية والالتينية .والجدو الظا ر فيه العنوان و جدو المعلوما التلقةا ي الةدا علة
معلوما ك عنصر جغرافي معلم في برنامج  .arcMapوالواقع أننةا قمنةا بإدمةا العنةوان
بصيغتيه في ملف البرنامج  Shape Fileالماص باستعراه ممطط الحةي بصةفت ما حقلةين
إضافيين .وفي الحقيقةة لةم تكةن ة ه المطةوة يسةيرة علة اإلطةالق أن ةا شةمل كة قطةع
اأراضي بالحي الماص ب ا حةي الز ةور) .فقةد تطلبة معالجةة حاسةوبية معقةدة أنتجة
في الن اية تمزين عنوان قطعة اأره فةي ملةف  shape Fileويمكةن اسةتعراه محتوياتةه
بةةةالوقوف بمؤشةةةر المعلومةةةا ويحمةةة العالمةةةة  )iعلةةة أز قطعةةةة أره بسةةة م الفةةة رة،
وتحديةةداً عل ة النقطةةة الدالةةة عل ة مركز ةةا  centroidيظ ةةر الجةةدو المبةةين فةةي الشةةك ،
والشةةام لك ة الحقةةو المعرفيةةة .وبعةةد إضةةافة العنةةوان بشةةقيه ،ظ ةةر ضةةمن المعلومةةا
بصفته العنوان النسبي لقطعة اأره المشار إلي ا.

105

عبدهللا حسين القاضي ومحمود أحمد عبداللطيف ،تطوير نظام ترميز جغرافي لعنونة المواقع وتطبيقه في إدارة التنمية المكانية بالمملكة العربية السعودية
الفص السادسن تحلي لعينة من نظم العنونة المكانية ببعه المؤسسا الحضرية بالمملكة
الجزج الثاللن امتبار النظام المقتر من مال التطبيق الميداني

شكل  5-6سجل بنظام العنونة المقترح إلحدى قطع األراضي حي الزهور بمدينة الدمام

 2-2-2-6تطبيق على إحدى قطع األراضي بحي الحزام الذهبي بالخبر:
وفيه نر أن عنوان القطعة المشار إل مركز ا كاآلتي شك )6-6ن
العنوان باأبجدية العربيةن ف
وباأبجدية الالتينية

ن

– 12557

EUR: 12557

شكل  6-6سجل بنظام العنونة المقترح إلحدى قطع األراضي حي الحزام الذهبي بالخبر
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 3-2-2-6تطبيق على حي الدانة الشمالية بالظهران:
وفيه نر أن عنوان القطعة المشار إل مركز ا كاآلتي شك )7-6ن
العنوان باأبجدية العربيةن ا

–  10695وباأبجدية الالتينية

ن

CAH: 12557

شكل  7-6سجل بنظام العنونة المقترح إلحدى قطع األراضي بحي الدانة الشمالية بالظهران

 4-2-2-6تطبيق على حي الجزيرة بالقطيف:
وفيه نر أن عنوان القطعة المشار إل مركز ا كاآلتي شك )8-6ن
العنوان باأبجدية العربيةن -س ص

10628وباأبجدية الالتينيةن

EMK: 10628

شكل  8-6سجل بنظام العنونة المقترح إلحدى قطع األراضي بحي الجزيرة بالقطيف
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 3-2-6فوائد تسمية قطع األراضي بالطريقة اإلحدانية اإللكترونية
كان ناب إشكا دا م في الترقيم الدارا لقطةع اأراضةي كةرقم مسلسة متتةابع ملحةق
بةةرقم ممطةةط اأره كمةةا فةةي الشةةك اآلتةةي ،وال ة ز يمث ة الةةركن الشةةمالي الغربةةي مةةن
ممطط  71المعروف ب ا االسم كرقم ممطط وكحي شك )9-6ن

شكل  9-6الركن الشمالي الغربي من مخطط  71بمدينة الدمام

ويتبةةع المشةةكلة والتةةي تكةةرر مةةراراً فةةي ك ة ممطةةط وكة مدينةةة) أن تنقسةةم قطعةةة
أره إل قطعتين أو أكثر ،أو تضم قطعتين أو أكثر ،و نا تنشة المشةكلة فةي البحةل عةن
رقةةم مسلس ة دام ة الممطةةط لحرقةةام الجديةةدة المطلوبةةة ،فةةال يوجةةد إال رقةةم مةةارا عةةن
التتابع ،أو إسقاط أرقام دام التتابع واالضطرار إل حم رقةم قةديم علة قطعةة صةغيرة
إل القطعة اأكبر.
وفي طريقة الترقيم اإلحداثي اإللكتروني التي يقوم علي ا ا المشروع ال وجةود ل ة ه
المشةةكلةب أن رقةةم قطعةةة اأره تؤم ة مةةن مركةةز قطعةةة أرهب فةةإ ا قسةةم قطعتةةين
فالمركزين الجديةدين يمتلفةان عةن المركةز القةديمب ومةع لةب ف مةا يحافظةان علةي التتةابعب
وفي حالة الضةم يكةون المركةز الجديةد ممتلفةا ً عةن المركةزين اأقةدم وأيضةا ً فةي التتةابع)
ونقصةةد بالتتةةابع أن مسلس ة تسةةميا اأراضةةي يتعاقةةب أبجةةديا ً ورقمي ةا ً بطريقةةة ال تنقطةةع
بإسقاط أرقام داملية أو إضافة أرقام جديدة ،حيل إن االسم/الرقم الجديد يحجز مكةان لكة
مسةةاحة ال تزيةةد عةةن  1.7 3.4م .)2و ةةي مسةةاحة ال يحةةدل أن تنقسةةم قطةةع اأراضةةي
دون ا .ومن ثم فال إشكا .
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 3-6تسمية الشوار وترقيم األمالك بمدن المملكة
يغيب عن مدن المملكة بشةك عةام نظةام عنونةة فعةا تعتمةد عليةه القطاعةا الممتلفةة
من بريد وأمن وإطفاج وإسعاف وغير ا من مدما ماصةة تتطلةب معرفةة مواقةع اأبنيةة
واأمالب بشك دقيق وطرق الوصو إلي ا عبر شبكا الطرق والشوارع والممرا .
 1-3-6استعراض الوضع الحالي لنظم تسمية الشوار وترقيم األمالك
ورغةم محةاوال التةرقيم والتسةةمية القا مةة منة عقةود ،إال أن لجةةوج العامةة مةن النةةاس
والج ا الممتلفة المحتاجة إلي ا إل بدا توصيفية ،وعةدم شة رة ة ه اأنظمةة للعنونةة،
أو صعوبة التعام مع ا ،أد إل بقاج الحا بال عنونة أمالب معياريةة سة لة االسةتمدامب
ول ا الغياب آثار سلبية عديدة ،جةاج بعضة ا ضةمن تقةارير توالة منة عقةود 1ومةا زالة
تلب السلبيا قا مة ،ومن ان
-

الصةةةعوبا والتةةة ميرا فةةةي وصةةةو سةةةيارا الطةةةوارج ،مثةةة سةةةيارا اإلطفةةةاج
واإلسعاف.
النفقا اإلضافية في تسليم الطرود البريدية ،والصحف.
التوزيع البريدز غير الفعا .
فقد البضا ع والرسا المعنونة بطريق ماط ة.
حوادل المرور والتعط المرورز الناتج عن سا ق السيارا الباحثين عن العناوين.
صعوبة توجيه الموظفين المدنيين الباحثين عن العناوين.
اإلحساس بالغربة والبعد ،و ا يتعاره مع معن طموقعط ،ال ز يوضحه العنوان.
شعور زوار المملكة بااللتباس والحيرة للوصو إل مبتغا م من العناوين.
صعوبة الحصو عل وثا ق قانونية صحيحة ،مث سجال اأمالب ورمص القيادة.
عدم وجود نمو حضرز منظم لغياب شبكة عنونة ،نا يب عن قابليت ا لالمتداد.
الصةةعوبا التةةي تواج ةةا شةةركا ال ةةاتف ،والك ربةةاج ،والغةةاز ،والميةةاه والصةةرف،
وجمع القمامة ،في الوصو إل مواقع الصيانة ،وفةي وضةع سةجال أعمال ةا ،وتقةديم
مدمات ا الجديدة.

 1-1-3-6أسلوب التسمية األساسية لنظام تسمية الشوار وترقيم األمالك
رغم أن أسلوب التسمية يشم العنونةة البريديةة ،إال أن تطةوير نظةام البريةد طواصة ط
ال ة ز عةةره فةةي الفص ة اأو  ،وال ة ز سةةنتعره لةةه بشةةيج مةةن التفصةةي فةةي الجةةزج
الالحق ،سيغن عن لب نا.

 1طنظام ودلي

عم تسمية الشوارع وترقيم اأمالب بمدن المملكةط ،وزارة الش ون البلدية والقروية ،وكالة الوزارة لتمطيط المدن ،صفر
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 2-1-3-6تقسيمات المدينة والقرية
تةةم تقسةةيم التجمعةةا السةةكانية إل ة قسةةمين أساسةةيين مةةدن كبةةر ومةةدن صةةغر )،
وقسةةم إل ة ف ةةا أ) ،و ب) ،ومةةا دون الف ةةة ب) ينقسةةم ك ة من ةةا إل ة ثةةالل وحةةدا
مساحية معروفة ين
-

منطقة
حي
حارة

District
Neighborhoods
Cluster

وقةةد كةةان التقسةةيم اأولة لمدينةةة الريةةاه  24منطقةةة ،و 174حةةي ،وتتةةراو مسةةاحة
المنطقة بين  50إل  300كم.2
 3-1-3-6تقسيمات شبكة الطرق
قسم شبكة الطرق إل تدرا رمي وصنف اعتماداً عل لب إل ثالثة ف ا  ،ةي
ف ة الطرق ،وف ة الشوارع ،وف ة الممةرا  .وتةم تعريةف كة من ةا تعريفةا ً طجامعةا ً مانعةاًط.
وتةةةم تسةةةمية كةةة طريةةةق وشةةةارع وممةةةر باسةةةم يتبةةةع النةةةوع ،كةةة ن يقةةةا ن ططريةةةق الملةةةب
عبدالعزيزط ،وشارع طمالد ابن الوليدط ،وممر طابن زيادط ،ومقابال لب باإلنجليزية.
 4-1-3-6ترقيم األمالك
-

تشم اأمالب قطع اأراضي المعمرة والفضاج والبنايا والمساكن.
ووجب ترقيم جميع اأمالب الواقعة بمحا اة الطرق والشوارع والممرا .
وتم ترقيم جميع اأمالب الواقعة فةي الجانةب اأيسةر مةن الطريةق أو الشةارع أو الممةر
ب رقام فردية ،مث  ...7 ،5 ،3 ،1إلخ
وتم ترقيم جميع اأمالب الواقعة في الجانب اأيمن ب رقام زوجية ،مث  ...،4 ،2إلخ.
وتم تعيين عره واج ة الملب الواجب ترقيمه بما ال يق عن  5أمتار ،وقد تصة إلة
 20متراً اعتماداً عل معايير البلديا .
ينت ي الترقيم بانت اج اسم الطريق أو الشارع ،دون اعتبار النت اج المنطقة أو الوصةو
إل تقاطعا .
اتجاه الترقيمن يراع فيه التنظيم اآلتين
يتم تقسيم المدينة كبيرة أو صغيرة) إل أربعة أقسام برسم مطين أساسةيين متعامةدين
قدر اإلمكان) .ويكون للترقيم النظام المبين في الشك  10-6و11-6ن
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شكل  10-6منال ألسلوب ترقيم األمالك الحالي بمدن المملكة

شكل  11-6منال آخر ألسلوب ترقيم األمالك الحالي بمدن المملكة
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وتلحةةق بم مةةة طالتسةةمية والتةةرقيمط السةةابق توضةةيح مطوط ةةا العريضةةة م ةةام أمةةر
ين
-

تركيب لوحةا تعريةف بةالطرق بةاللون اأزرق) والشةوارع بةاللون اأمضةر) ،كمةا
في الشك .13-6
وإ ا كان

الشوارع ما لة يتبع نظام الترقيم الشك 12-6ن

شكل  12-6أسلوب ترقيم األمالك الحالي بمدن المملكة في حالة الشوار المائلة
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شكل  13-6لوحات تعريف بالطرق (باللون األزرق) والشوار (باللون األخضر)
-

تركيب لوحا
15-6ن

أسماج مدام اأحياج كما في الشك  ،14-6ومواضع ا كما في الشةك

شكل  14-6تركيب لوحات أسماء مداخل األحياء

شكل  15-6مواضع لوحات أسماء مداخل األحياء
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-

تركيب اللوحا اإلرشادية كما في الشك  ،16-6ومواضع ا كما في الشك .17-6

شكل  16-6تركيب اللوحات اإلرشادية

شكل  17-6مواضع اللوحات اإلرشادية

114

عبدهللا حسين القاضي ومحمود أحمد عبداللطيف ،تطوير نظام ترميز جغرافي لعنونة المواقع وتطبيقه في إدارة التنمية المكانية بالمملكة العربية السعودية
الفص السادسن تحلي لعينة من نظم العنونة المكانية ببعه المؤسسا الحضرية بالمملكة
الجزج الثاللن امتبار النظام المقتر من مال التطبيق الميداني

-

تركيب لوحا أسماج الشوارع دامة اأحيةاج كمةا فةي الشةك  ،18-6ومواضةع ا كمةا
في الشك .19-6

شكل  18-6تركيب لوحات أسماء الشوار داخل األحياء

شكل  19-6مواضع لوحات أسماء الشوار داخل األحياء
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-

تركيب اللوحا القنطرية شك  )20-6وتعيين مواضع ا شك .)21-6

شكل  20-6تركيب اللوحات القنطرية

شكل  21-6مواضع اللوحات القنطرية
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-

تركيب اللوحا اإلرشادية ولوحا

المرور شك .22-6

شكل  22-6تركيب اللوحات اإلرشادية ولوحات المرور
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ورغةةم أن مشةةروع التسةةمية والتةةرقيم الةة ز تقةةوم بةةه أمانةةا المةةدن بإشةةراف وزارة
الشة ون البلديةةة والقرويةةة -كمةةا تبةةين -و أ ميةةة بالغةةةب أال أن نجاحةةه كةةان محةةدود للغايةةة،
حت أن الغالب اأعظم من اأشماص ال يستطيع أن يد أحداً عل عنوانه باسةتمدام رقةم
منزله ،أو أنه ال يعرفه رغم أنه ممطط ضمن مطة الترقيم.
وقد عدد المسؤولون بعه أسباب لب إل ما يلين
-

-

اعتيةةاد النةةاس علة أسةةماج أحيةةاج ا مسةةميا تعةةود إلة رقةةم الممطةةط مث ة 71،91
وغير م باإلضافة إل تسمية بعه اأحياج ب سماج مالكي اأراضي ال ين قاموا ببيع ةا
للمواطنين.
قيةةام بعةةه ضةةعاف النفةةوس بالعبةةل باللوحةةا عبةةر إضةةاعة معالم ةةا بةةد ان ا أو نةةزع
الحروف.
ً
عدم تف م المواطنين أ مية ة ا المشةروع بشةك يصةبح فيةه كة مةواطن مسةؤوال عةن
ه للوحا ب أن ا تعتبر مكتسبا امة و ي وجد لمدمة المواطنين أوال وأميرا.

 2-3-6معالجة التسمية والترقيم بنظام العنونة والترميز الجغرافي
 1-2-3-6ترقيم األمالك/المسسسات:
يتبين من ترقيم اأمالب بالطريقة التقليدية التي تم استعراضة ا سةالفاً) أن رقةم البنايةة
ال عالقةةة ل ةةا بةةرقم قطعةةة اأره إال مةةن شةةمول ما بصةةب ملكيةةة اأره ،أو غي ةره مةةن
اأوراق الرسمية ،كمعلمين ممصصين للبناية ،غير أن ة ا أيضةا ً غيةر ضةرورز ،فعةادة
ما يصدر صب الملكية قب ارتفاع البناج ،وقد تباع اأره وما علي ا من بنةاج دون تةرقيم
للملب .والمالصة أن التسمية ممتلفة لحره عن البناج ،وال عالقة تؤدز بالضةرورة مةن
أحد ما إل اأمر إال فةي ثنايةا قواعةد البيانةا التفصةيلية .حيةل إن الحاجةة إلة توحيةد
ا الرقم لم ترد لالرتباب الحاص في ترقيم ك من ما عل حدة.
أما وقد تميةز لقطعةة اأره اسةم قةا م علة موقع ةا ،والبنةاج موقعةه ةو موقةع قطعةة
اأره إ ا كان بنا ًج واحداًب ل ا فال مانع من اعتبار رقم البناج الواحد علة قطعةة اأره
و نفسه رقم قطعة اأره.
أما إ ا كان قطعة اأره تحم فوق ا عدة أبنية تتبع ملكية مؤسسة واحةدة كالبنايةا
الحكوميةةة والمستشةةفيا والمةةدارس ،فةةال مةةانع مةةن عنونةةة المؤسسةةة بةةنفس عنةةوان قطعةةة
اأره ،أمةةةا عةةةن البنايةةةا الدامليةةةة ،فعنوان ةةةا داملةةةي للمؤسسةةةة ،ولةةةيس عنةةةوان موقةةةع
جغرافةةي عةةام ،فتقةةوم حين ة مقةةام اإلدارة الدامليةةة .ويكةةون الحةةا بتةةرقيم داملةةي مسلس ة
للبنايا كما و الحا ببعه الجامعةا كجامعةة الملةب ف ةد بةالظ ران) كة ن يقةا مبنة
 10ومبن  ،22و ك ا.
وعل لب فعنوان المِلب أو المؤسسة المقتر في ا النظام الجديةد ةو نفسةه عنةوان
قطعةةة اأره ،إال إ ا كانةة المؤسسةةة ال تقةةوم علةة قطعةةة أره متصةةلة ،بةة متنةةاثرة
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تفص بين ا قطع أراه ال تتبع ا ،ففي ة ه الحالةة يجةب تسةمية كة قطعةة أره متصةلة
باسم مميزب أن الغره و الوصو مكانيا ً إل ما يتم تسميته.
وعل لب فالعالقة بين اسم قطعة اأره واسم المالب/المؤسسة القا مةة علي ةا يكةون
كما و موضح بجدو  4-6عل سبي المثا )ن
جدول  4-6العالقة بين اسم قطعة األرض واسم المالك/المسسسة
[رب ان ]2356-
[رب ان ]2356-

قطعة أره
بناية/مؤسسة

][IBD: -2356
][IBD: -2356

Land Parcel
Building/Establishment

 2-2-3-6تسمية الطرق والشوار
لف ةةم طريقةةة التسةةمية حسةةب النظةةام المقتةةر يجةةب التنويةةه أوالً إلة أن ة ا النظةةام ال
يفرق بين الطريق والشةارع والممةر ،ف ةم جميعةا ً طةرق أرضةية ،اتسةع أعراضة ا أم لةم
تتسع وامتد أطوال ا أم لم تمتد.
 3-2-3-6مبدأ التسمية
حيل إن لكة شةارع بدايةة ،فمةن حيةل يبةدأ تتحةدد التسةمية ،وبدايةة الشةارع ةي أولةه
اأقرب لج ة الشما مع عقارب السةاعة كمةا يوضةح لةب الشةك  .)23-6وعنةوان أو
الشارع و عنوان الملية الواقعة منتصف الشةارع تمامةا ً فةي أولةه كمةا يتضةح مةن الشةك
أيضاً.
شما

شما

شما

شكل  23-6تسمية الطرق والشوار حسب النظام المقترح
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 4-2-3-6تسمية اللوحات اإلرشادية والمرورية
ناب أنواع من اللوحا اإلرشادية ن كر أمثلة ل ا نان
-

لوحا
لوحا
اللوحا
اللوحا
اللوحا
اللوحا
لوحا

أسماج اأحياج
أسماج الطرق/الشوارع/الممرا
البورسالنية
التوجي ية الكبيرة
القنطرية العلوية
نصف القنطرية
المرور اإلرشادية

وأن ةةة ه اللوحةةةا مدمةةةة تقةةةدم ا بلةةةديا المةةةدن وترعا ةةةا وزارة الشةةة ون البلديةةةة
والقروية ،فيسرز علي ا ما يسرز عل المدما من صيانة وتجديد وإضافة فةي المنةاطق
ه المدما يجب متابعت ا مةن مةال نظةام صةيانة إلكترونةي ،وال يصةلح
الجديدة .ومث
بناج نظام من ا النوع إال بتسمية اللوحا تبعا ً لنوع ةا ،وحيةل إن ل ة ه اللوحةا مواقةع
جغرافيةةة فيشةةمل ا النظةةام المقتةةر للعنونةةة فةةي ة ا المشةةروع ،و لةةب حسةةب مةةا توضةةحه
اأشكا اآلتية م  24-6إل  ،25-6والتي تتبعنا في ا نظام التسمية ال ز أجريناه مةع قطةع
اأراضةةي و لةةب بإضةةافة عنةةوان اللوحةةا فةةي ملفةةا  shape filesوالتةةي يمكةةن معالجت ةةا
بنظام .ArcMap 9.2

شكل  24-6عنونة لوحات أسماء الطرق والشوار حسب النظام المقترح
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شكل  25-6عنونة اللوحات البورسالنية حسب النظام المقترح

ويمكن تعميم نظام تسمية اللوحا عل ك ما من ش نه متابعة وصيانة ،ويشم لةب
اإلشارا المرورية نفس ا لما ل ا من أ ميةة كبةر وممةاطرة جسةيمة مةن تعطة المةرور
واحتما الحوادل المرورية في حا بقا ا دون إصال لبعه الوق .

 4-6نظام عنونة شبكة كهرباء المنطقة الشرقية
لةةيس الغةةره حقيقة ًةة اسةةتعراه تركيةةب شةةبكة الك ربةةاج وتفاصةةي عناصةةر ا ،وإنمةةا
الغةةره اسةةتعراه بعةةه ة ه العناصةةر ،وكيةةف أن نظةةام العنونةةة اإللكترونيةةة يشةةمل ا
ويفيد ا بشك كبير .ومن ثم يس كثيراً التعامة مةع ة ه الشةبكة المدميةة المعلةوم قيمت ةا
والمعلةةوم القيمةةة العظم ة التةةي يمكةةن أن نجني ةةا مةةن تيسةةير البرمجةةة اإللكترونيةةة لتسةةمية
عناصر ا ومةا ينبنةي علة لةب مةن متابعةة اأعطةا والتمديةدا الجديةدة وكة مةا يتعلةق
بمدما التوصيال وصيانت ا.
 1-4-6استعراض الوضع القائم لنظام عنونة شبكة الكهرباء
ويمكن إيجاز تركيب شبكة توزيةع الك ربةاج فةي أربةع مسةتويا ن المسةتو اأو
مسةةتو محطةةة التوليةةد ،والثةةاني ةةو مسةةتو محطةةا التوزيةةع ،والثالةةل ةةو مسةةتو
موزعا المدمة ،والرابع و مستو عدادا االست الب.
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محطة توليد
Power Station

محطة توزيع 3
Substation

موزع استهالك 3
Manipular

موزع استهالك 4
Manipular

محطة توزيع 2
Substation

موزع استهالك 2
Manipular

محطة توزيع 1
Substation

موزع استهالك 1
Manipular

عداد استهالك 1
Consumer Meter

عداد استهالك 2
Consumer Meter

عداد استهالك 3
Consumer Meter

عداد استهالك 4
Consumer Meter

شكل  26-6تركيب شبكة توزيع الكهرباء من مستويات أربعة

تعتبر محطا

التوليد  Power Stationsمحدودة العدد.

أما محطا التوزيع  Substationsفعدد ا كبير وما تةوفر لنةا مةن معلومةا عةن منطقةة
الدمام ومحيط ا في دا رة نصةف قطر ةا حةوالي  40كيلةومتراً فيصة في ةا عةدد محطةا
التوزيةةع إل ة  12304محطةةة توزيةةع .ويظ ةةر فةةي شةةك  27-6توزيةةع ة ه المحطةةا ،
ومعلوما موقع ك محطة ورقم ا الكودز في قاعدة البيانا  .ا باإلضةافة إلة الموقةع
اإلحداثي لكة محطةة كمةا ةو مبةين) ،وإن كةان نظةام اإلحةداثيا المعمةو بةه ةو نظةام
عين العبد.

الدمام

المبر

شكل  27-6تطبيق نظام العنونة المقترح على محطات توزيع الكهرباء بالمنطقة الشرقية
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وتقةةوم محطةةة التوزيةةع بتغ يةةة موزعةةا المدمةةة  Manipularsالتةةي يص ة عةةدد ا إل ة
 17840موزعا ً في نفةس المنطقةة .ويظ ةر فةي شةك  28-6أسةف بيانةا أحةد موزعةا
المدمة وموقعه.

شكل  28-6تطبيق نظام العنونة المقترح على موزعات خدمة الكهرباء بالمنطقة الشرقية

وتقوم موزعا المدمة  Manipularsبدور ا بتوزيع المدمة علة عةدادا المسةت لكين
والبال عدد م في نفس المنطقة  194768مشتركا ً .وتتضح فةي شةك  29-6بيانةا أحةد
المست لكين ورقمه ،والموقع اإلحداثي للعداد.

شكل  29-6تطبيق نظام العنونة المقترح على عدادات المستهلكين للكهرباء بالمنطقة الشرقية
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 2-4-6معالجة شبكة الكهرباء بنظام العنونة والترميز الجغرافي المقترح
ومثلمةةةا فعلنةةةا مةةةع قطةةةع اأراضةةةي والبنايةةةا  ،يمكننةةةا عنونةةةة عناصةةةر شةةةبكة توزيةةةع
الك رباج بتحوي الموقع اإلحةداثي لكة عنصةر إلة عنةوان نسةبي كمةا فةي شةك )30-6
وال ز يوضح تطبيق النظام المقتر في عنونة عناصر الشبكة الك ربية.

محطة توزيع
Substation

عداد است الب
Meter

موزع
Manipular

شكل  30-6عنونة عناصر شبكة الكهرباء بالمنطقة الشرقية

وجدير بالمالحظة نا أن أكثر من عداد است الب ك رباج يمكن أن يحت نفس المليةة،
و ا يتطلب وجود مميةز بين ةا ،ويمكةن عمة لةب فةي التطبيةق الحاسةوبي بكتابةة برنةامج
بسيط يؤدز ه الم مة مما سيزيد النفعية لمؤسسة الك رباج.
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 5-6شبكة المياه والصرف الصحي بالمنطقة الشرقية
 1-5-6الوضع الراهن لنظام العنونة لعناصر شبكة المياه والصرف الصحي
تسةةةتمدم المؤسسةةةة القا مةةةة علةةة إدارة مةةةدما الميةةةاه والصةةةرف الصةةةحي بالمنطقةةةة
الشرقية نظاما ً مماثالً لنظام شةبكة الك ربةاج السةابق شةرحه ويوضةح شةك  31-6النظةام
المستمدم حاليا لعنونة عةدادا الميةاه بالمنطقةة الشةرقية) ويمكةن للنظةام اسةترجاع بيانةا
عدادا المياه في بناية مةا فةي أحةد أحيةاج مدينةة الةدمام مةن برنةامج  ،ArcInfoويالحةظ أن
نظام اإلحداثيا المعمو به و نظام عين العبد ،كما تعتبر طفايا الحريق من العناصةر
ال امةةة فةةي شةةبكة الميةةاه ،ويوضةةح شةةك  32-6النظةةام المسةةتمدم حاليةةا لعنونةةة طفايةةا
الحريق في أحد اأحياج بمدينة الدمام.

شكل  31-6النظام المستخدم حاليا لعنونة عدادات المياه بالمنطقة الشرقية

 2-5-6معالجة شبكة المياه والصرف الصحي بنظام العنونة والترميز الجغرافي
وكما و اأمر في عناصر شبكة الك رباج ،يمكن أيضا ً تطبيةق نظةام العنونةة المقتةر
في عنونةة عناصةر شةبكة الميةاه والصةرف الصةحي ،ويةتم لةب بتحوية الموقةع اإلحةداثي
المطلق لك عنصر من عناصر الشبكة إل عنوان رقمي نسبي كما و موضح فةي شةك
.33-6
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شكل  32-6النظام المستخدم حاليا لعنونة طفايات الحريق بمدينة الدمام

شكل  33-6تطبيق نظام العنونة المقترح على عناصر شبكة المياه والصرف الصحي بمدينة الدمام
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 6-6مواقع المدن والمطارات في المملكة
ومن التطبيقا العملية المفيدة لنظام العنونة المقتةر ةو اسةتمدامه فةي عنونةة مواقةع
المةةدن والقةةر والمعةةالم ال امةةة مثة المةةوانئ والمعةةالم السةةياحية والتاريميةةة والمطةةارا .
ويوضةةح شةةك  34-6تطبيةةق النظةةام المقتةةر فةةي تحديةةد مواقةةع مطةةارا المملك ةة ،كمةةا
يوضح شك  35-6و 36-6تطبيق نظام العنونة عل مدن المملكةة مةن الف ةة أ ومةن الف ةة
ب ،عل التوالي.

شكل  34-6تطبيق نظام العنونة المقترح على مواقع مطارات المملكة
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شكل  35-6تطبيق نظام العنونة المقترح على مدن المملكة من الفئة (أ)

شكل  36-6تطبيق نظام العنونة المقترح على مدن المملكة من الفئة (ب)
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-7

7

الفصل السابع :استطال آراء عينة من المسسسات التي تحتاج
لنظم عنونة مكانية

 1-7تقديم
يحةةةاو ةةة ا الفصةةة التعةةةرف علةةة أ ةةةم سةةةلبيا وإيجابيةةةا نظةةةم العنونةةةة المكانيةةةة
المسةتمدمة حاليةا ً فةي بعةةه المؤسسةا المدميةة التةةي يوجةد ب ةا نظةةم عنونةة ،فضةالً عةةن
تطلعا تلب المؤسسا الممتةارة إلة نظةم العنونةة اأمثة التةي تحقةق احتياجات ةا بدرجةة
أفض .

 2-7منهج االختبار الميداني للنظام المقترح
يحدد من ج المسح مجتمع الدراسة وحجم العينة وأسلوب امتيار ةا ،وتصةميم اسةتمارة
التقييم ومحتوا ا و ي تحتةوز علة أسة لة تسةاعد فةي تحديةد معةايير تقيةيم النظةام المطبةق
حالي ةا ً ومصةةا ص النظةةام الم ة مو الوصةةو إليةةه ملحةةق رقةةم  ،)1وينةةاق المةةن ج كيفيةةة
وطريقة تنفي االمتبار الميداني.
 1-2-7مجتمع الدراسة وحجم العينة
يشةةم مجتمةةع الدراسةةة ثةةالل مؤسسةةا مدميةةةن إمةةارة المنطقةةة الشةةرقية ،الشةةركة
السعودية للك رباج الشرقية) ،ومصلحة المياه والصةرف الصةحي بالمنطقةة الشةرقية ،أمةا
العينةةة التةةي تسةةت دف ا الدراسةةة فتشةةم مجموعةةة المسةةؤولين عةةن نظةةم العنونة/التسةةمية
بالمؤسسا الممتارة.

 3-7نتائج المقابالت:
يمكن تلميص أ م نتا ج المقابال مع مندوبي المؤسسا الثالل فيما يلين
 1-3-7حول نو ومواصفات نظام العنونة المستخدم حاليا
يمكةةن تلمةةيص أ ةةم آراج منةةدوبي المؤسسةةا الةةثالل فيمةةا يتعلةةق بمصةةا ص ونةةوع
ومواصفا نظام العنونة المستمدم حاليا ً في مؤسسات م فيما يلين
-

أن النظام الحةالي تقليةدز يعتمةد علة الوصةف ومةرا ط ورقيةة) ،تميةز ة ه اإلجابةا
بين درجة مواكبة ك مؤسسة للتطور السريع في رقمنة أنظمت ا.
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-

-

-

-

-

أن النظةةام الحةةالي رقمةةي يعتمةةد علة بيانةةا ومةةرا ط رقميةةة) ،وتفيةةد اإلجابةةة نةةا أن
اإلجماع وارد عل وجود انطالق فاع للتطوير ،ك قد بدأ السير فيه وإن كان بمطة
متفاوتة.
أن النظام المستمدم حاليا ً يجمع بين النظامين السابقينن تميز ة ه اإلجابةة اأسةبقية بةين
ه المؤسسا  ،فاإلمارة أسبق من الك رباج ،تلي ما المياه
أن النظام الرقمي الحالي يعتمد عل النظام اإلحداثي GWS84ن بةرغم أن اإلجابةة كانة
نعم من شركة الك رباج بالشةرقية ،إال أن تغييةر نظةام البرمجيةا لةدي ا مةن نظةام Star
البلجيكي إل نظام  ESRIاأمريكي يعتبر أشد إشكاال مةن االنتقةا مةن نظةام عةين العبةد
الجغرافي إل نظام .WGS84
أن النظةام الرقمةي يعتمةةد علة النظةام اإلحةةداثي عةين العبةد)ن أفادنةةا المسةؤولون ب ة ه
المؤسسةةا أن مؤسسةةا الدولةةة تتجةةه إل ة تطبيةةق تعمةةيم شةةام يوجةةب توحيةةد النظةةام
الجغرافي وتحويله إل نظام .WGS84
أن إمكانية التحوي إلة نظةام  GWS84ممكنةةن و ةي إجابةة تعتمةد علة فنيةا اأنظمةة
القا مة وتؤكد عدم وجود عوا ق فنية للتحوي المطلوب.
أن المؤسسةا تمطةةط السةةتحدال نظةةام عنونةةة أحةةدل ممةةا لةةدي ان ويعتبةةر لةةب إجماعةا ً
يؤكةةةد أن أنظمةةةة العنونةةةة الرا نةةةة ال تفةةةي بالمتطلبةةةا الحاليةةةة والمسةةةتقبلية أنظمةةةة
المؤسسا .
أن المؤسسةةة فكةةر فةةي تكلفةةة التحوي ة إلةة نظةةام عنونةةة أحةةدلن تفيةةد ةة ه اإلجابةةة
الجماعية عل عدم وجود مطط قريبة اأج لغره تحقيق استحدال نظام عنونة ة ا
رغم اإلجماع عل الرغبة اأكيدة تبق كما ي كما في السؤا السابق.

 2-3-7حول سلبيات نظام العنونة المستخدم حاليا
أما عن أ ةم السةلبيا
تلميص ا فيما يلين
-

التةي تعةاني من ةا المؤسسةا فةي أنظمةة العنونةة الحاليةة فةيمكن

أن النظةةام الحةةالي لةةد المؤسسةةا ال يتضةةمن قاعةةدة بيانةةا رقميةةة تفاعليةةة متقدمةةة
.(100%
أن مستو الدقة المكانية محةدود ويمكةن زيادتةه ،وتمية المؤسسةا لطلةب دقةة مكانيةة
.(67%
أعل
.(33%
أن النظام المستمدم حاليا ً توجد به صعوبة إل حد ما في إدما المعلوما
.(67%
أن النظام المستمدم حاليا ً توجد به صعوبة عالية في تحديل المعلوما
.(67%
أن النظام الحالي توجد به صعوبة عالية في استرجاع المعلوما
أن النظام الحالي توجد به صعوبة عالية جداً في متابعة مدمة العمالج.
أن النظام الحالي توجد به صعوبة عالية في إن اج المعامال المالية .(67%
أن النظام المستمدم حاليا ً توجد به صعوبة عالية جداً في تقديم مدمة الصيانة .)100%
أن النظام المستمدم حاليةا ً بةه ضةعف علة مسةتو عةا فةي عمليةة االتصةا بةالعمالج
).)67%
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أن النظام الحالي صعب االستمدام .)100%
أن النظام الحالي يكف درجة متوسطة من المصوصية للعمالج .50%
أن النظام الحالي يصعب عملية التنسيق بين فروع ومستويا المؤسسة

.(67%

 3-3-7حول خصائص نظام العنونة المنشود مستقبال:
اتفق ة المؤسسةةا الةةثالل علة ضةةرورة تةةوافر عةةدد مةةن المصةةا ص -والتةةي تتحقةةق
بدرجة كبيرة في نظام العنونة المطرو في ا المشروع -وأ م ه المصا ص اآلتين
-

أن يوفر االتصا بقاعدة بيانا رقمية.
أن يحقق مستو دقة مكانية كبير.
أن يكف س ولة إدما المعلوما .
أن يكف س ولة تحديل المعلوما .
يكف س ولة استرجاع المعلوما .
أن يوفر متابعة جيدة لمدمة العمالج.
أن يس إن اج المعامال المالية.
أن يحقق س ولة وسرعة تقديم الصيانة.
أن يزيد من كفاجة االتصا بالعمي .
أن يحقق س ولة وبساطة االستمدام.
أن يحافظ عل مصوصية العمالج.
أن يس التنسيق بين فروع ومستويا المؤسسة الممتلفة.
أن يتص بنظام تحديد المواقع العالمي .GPS
أن يكون معترفا ً به ومرتبطا ً بباقي نظم العنونة بالمؤسسا اأمر في المملكة.

 4-3-7حول مستوى الدقة المأمول:
وقةد أجمةع منةدوبو المؤسسةا الةثالل علة ضةرورة تحقيةق بمسةتو عةا مةن الدقةةة
بنظم العنونة المكانيةة بمؤسسةات م يصة حتة مسةتو نقطةة التوزيةع مةروراً بالمسةتويا
اأعل ك لب ،و ي كما يلين
-

دقة مكانية حت
دقة مكانية حت
دقة مكانية حت
دقة مكانية حت
دقة مكانية حت
دقة مكانية حت

مستو
مستو
مستو
مستو
مستو
مستو

المدينة.
الحي.
الشارع.
المبن
نقطة الوحدة
نقطة التوزيع
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ممتارة من المؤسسا ومواج ته بمرا ط قاعدية

الفصل النامن :االختبار الميداني للنظام المقترح على عينات
مختارة من المسسسات ومواجهته بخرائط قاعدية

 1-8تقديم
ي دف ا الفص إل امتبار نظةام العنونةة المقتةر ميةدانيا ً علة عينةا ممتةارة مةن
المؤسسا ثم مواج ة النظام المقتر بمرا ط قاعدية.
العنونةةة التلقا يةةة السةةابقة كانة لمةةرا ط قاعديةةة  Base Mapsمتفةةق علة صةةحة مواقةةع
عناصر ا ودرجة الدقةة المطلوبةة .وقةد يكتفة بة لب ويصةبح المسةح الميةداني دا مةا ً وأبةداً
جزجاً من إنشاج المرا ط القاعدية .ورغم أن ا التصور صحيح من الناحية النظرية ،إال
أن الواقع العملي يدفع إل طلب عنونة عناصر لةم يةتم توقيع ةا بعةد علة مةرا ط قاعديةة.
وفي ه الحالةة فقةط يتطلةب اأمةر اشةتقاق العنونةة مةن المسةح الميةداني المباشةر .أليسة
العنونةةة إعةةادة صةةياغة للموقةةع اإلحةةداثيذ بل ة  .فةةإن كان ة ك ة لب ،فاش ةتقاق ا مةةن الرصةةد
اإلحداثي و المصدر اأول  ،وما تفعلةه المةرا ط القاعديةة ةو أن ةا تمةدنا بإسةقاط جمعةي
لبي ة عمرانية متكاملة عل مرا ط إحداثيةب ومن ثم فالعنونة فةي كلتةا الحةالتين ةي نفسة ا
من حيل معن االشتقاق ،غير أن للمرا ط القاعدية اشتقاق جمعي لكم ا مةن العناصةر
بآلية موارزمية دا ةرة علة كة العناصةر أو ف ةة ممتةارة من ةا ،أمةا فةي المسةح الميةداني،
ف ي اشتقاق انتقا ي فقط للعناصر التةي لةم تشةم بعةد فةي مةرا ط قاعديةة ،ويتطلةب اأمةر
عنونت ا لدواعي الحاجة والضرورة.

 2-8أغراض ومنهجية العنونة القائمة على المسح الميداني
رغةةم أن المقدمةةة السةةابقة أظ ةةر أن للمسةةح الميةةداني غةةره ةةو اسةةتكما الةةنقص
الحاص في المرا ط القاعدية بإجراج المسح الميةداني لتلةب العناصةر التةي لةم يشةمل ا ،إال
أن الغره الحقيقي أشم من لةب ،فقةد ال تكةون نةاب مةرا ط قاعديةة ابتةداجً ،ومةع لةب
فالنظام المقتر للعنونة ال ين دم .لما اذ أن وجود المرا ط القاعدية لم يكن شرطا ً لصحة
النظام ،إن ك ما في اأمر أن وجود المرا ط القاعدية قةد وفةر المعلومةا المطلوبةة عةن
المواقع اإلحداثيةة ،أمةا إ ا لةم يتسةن إنشةاج مواقةع إحداثيةة ،فنظةام العنونةة قةا م بةال اعتبةار
لوجود أو غياب المرا ط القاعدية.
وعلة لةةب فةةالغره مةةن المسةةح الميةةداني لغةةره العنونةةة المكانيةةة اسةةتيفا ي وعةةودة
أص القياس ،فاأص و المسح الميداني سواج للمةرا ط القاعديةة أو للعنونةة المكانيةة)
ومن ثم فالعنونة القا مة عل المسح الميداني ل ا في الحقيقة غره مركب يتمث فين
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التطبيق المباشر لمبةدأ العنونةة المكانيةة القةا م علة إحةداثيا الموقةع المطلةوب عنونتةه
باستقال عن وجود مرا ط قاعدية تشم لب العنوان من عدمه.
استكما عنونة المواقع التي لم تشمل ا المرا ط القاعدية.
عمة مةواز للعنونةة القا مةة علة المةةرا ط القاعديةة يفةي بمطلةب التحقةق double check
بمواج ته بممرجا المرا ط القاعدية ،ومن ثم يرسخ لصدق مبدأ العنونة.

 1-2-8منهجية العنونة القائمة على المسح الميداني
ال تمتلةةف آليةةة اشةةتقاق العنةةوان مةةن إحةةداثيا المواقةةع الفرديةةة المطلةةوب عنونت ةةا فةةي
المسةةح الميةةداني عةةن تلةةب الممرجةةة مةةن المةةرا ط القاعديةةة ،فةةالعنوان ةةو إعةةادة صةةياغة
اإلحداثي الزوجي مط الطو  ،مط العره) .و ا اإلحداثي و نفسه في كلتةا الحةالتين.
غيةةر أن شةةر تلةةب اآلليةةة للعناصةةر الممتلفةةة ةةو مةةا ينبغةةي توضةةيحه ،وقبة ة ا الشةةر
يلزمنا إظ ار العالقة بين إحةداثيا الموقةع -الة ز ةو إحةداثي نقطةي فةي اأصة  -وحجةم
العنصر الحام لعنوان تلب النقطة ،وحجم الملية الدنيا المستمدمة في العنونةن
 1-1-2-8خلية العنونة
ملية العنونة  Addressing Cellةي مسةاحة اأرضةي المسةطحة التةي أبعاد ةا العظمة
3.4متةر 1.7متةةر) ،ونقصةد بةةالعظم أن المليةة ال تزيةةد أبعاد ةا أبةةداً عةن لةةب فةي أز
مكان عل سطح اأره .وأعظةم أبعةاد ل ة ه المليةة فةي نطةاق المملكةة الجغرافةي يحةدل
أقص الجنوب في أشد المناطق قربا ً من مط االستواج .وللحصو عل أبعةاد تلةب المليةة
فةةةي أز مةةةط عةةةره يكفينةةةا تعةةةدي اأبعةةةاد السةةةابقة لتصةةةبح 3.4جتةةةا مط العةةةره)
بالمتر 1.7متر) .وفي مدينة الةدمام حيةل مةط العةره  .26.5درجةة يكةون مسةاحة تلةب
الملية  3.04متر 1.7متر)
 2-1-2-8الدقة المكانية وحجم العنصر المطلوب عنونته
تتحةةدد العالقةةة بةةين حجةةم العنصةةر المطلةةوب عنونتةةه  ،Addressable Elementوحجةةم
الملية حاملة العنوان بالمبدأ اآلتةين طال يجةوز لعنصةرين أن يحمةال عنةوان مليةة واحةدةط.
و ا يعني أن أز عنصرين يتباعدان عن بعض ما في مدينة الدمام)  3أمتةار علة اأقة
فةةي اتجةةاه شةةرق-غةةرب و 1.7متةةراً فةةي اتجةةاه شةةما جنةةوب يمكةةن أن يحمةةال عنةةوانين
متمايزين .أما أق من لب فينبغي أن يتمايزا بمميز آمرب بمعن أن مستو الدقة المكانيةة
للعنونة و عدم وقوع عنصرين في نفس الملية التي من نفس الحجم أزن 3م 1.7م).
 3-1-2-8العناصر المكانية الممتدة وكيفية عنونتها
العناصةةر المكانيةةة المطلةةوب عنونت ةةا  Extended Addressable Elementsمن ةةا مةةا ةةو
صغير الحجم بالنسبة لملية العنونة السابق توصيف ا ،و لب مث عامود اإلنارة أو صةنبور
الحريق أو فتحا تصريف المياه والصرف الصحي أو لوحة إرشادية أو إشارة مرور أو

134

عبدهللا حسين القاضي ومحمود أحمد عبداللطيف ،تطوير نظام ترميز جغرافي لعنونة المواقع وتطبيقه في إدارة التنمية المكانية بالمملكة العربية السعودية
 -8الفص الثامنن االمتبار الميداني للنظام المقتر عل عينا
الجزج الثاللن امتبار النظام المقتر من مال التطبيق الميداني

ممتارة من المؤسسا ومواج ته بمرا ط قاعدية

جة ع شةةجرة ،ومن ةةا مةةا ةةو ممتةةد مكانيةا ً ،وربمةةا ينحصةةر فةةي قطةةع اأراضةةي والشةةوارع
ب نواع ا المتسع من ا كالطرق والضيق كالممرا ).
وال شب أن عنونة العناصر الصغيرة ال إشكا في ا لوقوع كام العنصةر دامة مليةة
العنونة ،أما العناصر الممتدة مكانيا ً فيلزم لعنونت ا امتيار نقطةة نتواضةع علي ةا تتميةز ب ةا
قطعةةة اأره وال تشةةترب مةةع غير ةةا) ،وبعنونةةة ةة ه النقطةةة نكةةون قةةد عنونةةا قطعةةة
اأره بكامل ا ،أما عن الشوارع ب نواع ا فيشمل ا امتيار نقطة في بدايةة الشةارع حسةب
المواضعة التي أوضحنا ا سابقا ً بالفص السادس شك .23-6
 4-1-2-8الشبكة الجغرافية للعنونة
إن أ ةةم مةةا يتميةةز بةةه نظةةام العنونةةة فةةي ة ا المشةةروع درجةةة السة ولة فةةي اسةةتمالص
العنةةوان المسةةتمدة مةةن س ة ولة الشةةبكة الجغرافيةةة للعنونةةة  .Addressing Gridوتص ة ة ه
السة ولة إلة مسةةتو وضةةع مريطةةة كاملةةة لمدينةةة مةةن المةةدن وإسةةقاط العناصةةر المعنيةةة.
وبمطالعة مؤشرا المقاييس اأفقية والرأسية علة حةواف المريطةة يمكةن الوصةو إلة
عنوان أز عنصر بتعيين الملية التي يقع دامل ا مركز العنصر ،ويطةابق عنةوان العنصةر
عنوان تلب الملية ال ز يتحدد بجزأينن جزج أبجدز يمث موقع العامود الواقع فيةه المليةة،
وجزج رقمي يمث الصف الواقع فيه نفس الملية.
ويوضح شك  1-8شبكة العنونة  Addressing Gridالتي استحدثنا ا فةي ة ا المشةروع
بمطابقة جيدة للغاية ،و لب لجنوب حي الز ةور بمدينةة الةدمام ومةا يطة عليةه مةن شةارع
الملب عبد العزيز ال ز يقطع المدينةة مةن الشةرق إلة الغةرب وتطة عليةه إمةارة المنطقةة
الشرقية .وفي ا الشك يمكن معرفة عنوان ك عنصر من واقع العامود الرأسي الممث
لمط الطو اأبجدز ،والصف اأفقي الممث لمط العةره الرقمةي .ومةا ة ان إال جةزجا
العنوان النسبيب أز المقاس بالنسبة إل النقطةة المرجعيةة بالنطةاق العمرانةي .ومثةا لةب
قطعة اأره المؤشر عليه بالس م اأبيه وعنوان ا  -ز ع.)412 ،
وبمراجعةةة الشةةك  ،1-8نالحةةظ أنةةه يجمةةع بةةين عناصةةر حصةةلنا علةة معلومات ةةا مةةن
المريطة القاعدية  base mapالتي أمدتنا ب ا أمانة مدينةة الةدمام بالمنطقةة الشةرقية ،ومن ةا أمكةن
تعيةةين مركةةز  Centroidقطةةع اأراضةةي ،ومةةن لةةب عنةةوان قطعةةة اأره  -ز ع)412 ،
المؤشر علي ا ،ويمكن قراجة عنوان باقي قطع اأراضي بمالحظة موقع مركز ك من ا.
ومن العناصر التي تم تغ يت ا أيضةا ً علة نفةس المريطةة ومةن واقةع مريطةة قاعديةة
أمدتنا ب ا إدارة التسمية والترقيم ب مانة مدينة الدمام) لوحا أسماج الشوارع ،ويظ ةر فةي
ه اللوحا مؤشر عليه ويطابق شبكة العنونة.
الشك عنوان إحد
أما العناصر التي ال توفر عناوين ا المرا ط القاعدية ،فقد أدرجنا أمثلة ل ا وقمنا برفع
عناوين ا ب ج زة رصد مكاني  GPSسن تي عل تفصي أدا ا الفنةي وآليةة عمل ةا ،ويظ ةر
عل الشك  1-8من لب عدد من أعمدة إنةارة الك ربةاج العامةة بالشةوارع ،ونةر أحةد ا
وقد أ ِّشر عليه بعنوانه المطابق لشبكة العنونة ،وعنوانه  -ز ق.)375،
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جك

-ب

ك

حي الز ور

420
410

قطعة أرض (-

)412 ،

400
390

عمود إنارة ( -ق)375،

شارع الملب عبدالعزيز

380
370
360

لوحة شار (-صف)355 ،
350
340
330

شكل  1-8شبكة العنونة التي استحدنها نظام العنونة المقترح في هذه الدراسة

 2-2-8خطة العمل في رفع مواقع عينة من العناصر المطلوب عنونتها:
سنقتصر في المسح الميةداني علة مجموعةة عينةا نقطيةة مةن العناصةر تظ ةر كيةف
يمكن تعيين مواقع ا بدقة كافيةة بالنسةبة لمليةة العنونةة ،ويمثة اآلتةي االمتيةارا الحاكمةة
لمطة عم المسح الميدانين
 1-2-2-8تحديد الدقة المكانية للعناصر الممسوحة ميدانيا:
تم امتيار الدقةة المكانيةة للعناصةر المطلةوب مسةح ا ميةدانيا ً كةي تكةون فةي حةدود 30
سم .و ا يمث  %10مةن طةو المليةة المكانيةة اأفقةي فةي مدينةة الةدمام) ،و %18مةن
عره الملية الرأسي ،ويتضح لب من الشك 2-8ن
ر%10 ≈ /
ر%)10.4-9.2 = /
ر/ه = %18

ر

ه

شكل  2-8الدقة المكانية ألجهزة المسح الميداني المستخدمة في حدود  30سم.
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وحيل إن نطاق المملكة الجغرافي يقع بين مطةي عةره  17جنوبةا ً إلة  32شةماالً،
فتكةةةون ةةة ه الدقةةةة متراوحةةةة بةةةين 340 /30جتةةةا ، %9.2= )17و340 /30جتةةةا)32
= %10.4من طو الملية ،ودا ما ً تمث  %18من ارتفاع الملية.
ويمكن في حالة وقوع مركز العنصر تماما ً عل المط الواصة بةين مليتةين أن تنتقة
الملية اليمن إ ا كةان المةط رأسةيا ً ،والمليةة العليةا إ ا كةان المةط أفقيةا ً ،و لةب علة سةبي
المواضعة.
 2-2-2-8اعتبارات جمع العينة وصالحيتها
إن الغةةره مةةن جمةةع العينةةا
المشروع من حيلن
-

ةةو امتبةةار صةةالحية نظةام العنونةةة المطةةرو فةةي ة ا

صةةالحية مبةةدأ العنونةةة لتمييةةز العناصةةر المطلةةوب عنونت ةةا اعتمةةاداً علة رفةةع المواقةةع
مباشر ًة.
إمكانية الوصو إل الدقة المطلوبة بالمسح الميداني المباشر.
صالحية النظةام بمةا يغطةي مسةاحة البقعةة العمرانيةة النظريةة للمشةروع ،أز عةدم تة ثر
الدقة باالبتعاد المكاني عن النقطة المرجعية للبقعة العمرانية.
التوافةةق بةةين العنونةةة القا مةةة علةة المةةرا ط القاعديةةة ،والعنونةةة القا مةةة علةة المسةةح
الميداني.

 3-2-2-8خطة جمع العينة
أوالً من حيل النوعن
تةم االسةةتقرار علة أن تكةةون عناصةةر العينةة نقطيةةة الشةةك  ،فةةرغم أن أنةةواع اأشةةكا
الجغرافية التي تسجل ا أج زة الرصد الجغرافي تقع في ثالثة أنةواعن نقطيةة  pointومسةار
مطي  lineومساحية  ،polygonإال أن المواقع الجغرافيةة المنشةودة يجةب أن تكةون موقعيةة
في إطار ملية العنوان السابق شرح ا ،وال يحقق المسار المطي شي ا ً من لةب ،فاسةتبعاده
واجب ،كما أن النةوع المسةاحي  polygonيةؤو إلة مركةز نقطةي .لة ا لةم يتبةق مةن معنة
للعينةةة إال أن تكةةون نقطيةةةب لة ا كةةان امتيةةار العناصةةر النقطيةةة أولة بتحقيةةق الغةةره مةةن
جمةةع العينةةة .ورغةةم أن المسةةاحا اأرضةةية مطلةةب ر ةةيس فةةي العنونةةة -كمةةا شةةا دنا مةةن
قب  -وال ز تمث في قطع اأراضي.
إال أن أم عينا مساحية مةن قطةع اأراضةي يتطلةب رفةع أركان ةا فةي مواقع ةا قبة
ارتفاع أبنية فوق ا العتبةارا صةالحيا رافعةي المواقةع فةي ة ا المشةروعب إ أن القيةام
برفع مواقع في منةاطق آ لةة بالسةكان وعةن قةرب شةديد يسةبب حةرا بةال ب أمةا مةن حيةل
المبةةدأ فالمسةةاحا اأرضةةية المفتةةره عنونت ةةا ب ة ا النظةةام يجةةب أن يةةتم برفةةع أركان ةةا،
وبعد إسقاط ا عل برنامج  ArcMapيتم الحصةو علة مركةز كة مسةاحة أرضةية ،ومةن
إحةةداثيا المركةةز يةةتم اشةةتقاق العنةةوان ،ومةةن اأسةةباب الفنيةةة فةةي صةةعوبة رفةةع مسةةاحا
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أرضةةية مبنيةةة وجةةود أبنيةةة متشةةابكة وكت ة مرسةةانية تجع ة مةةن رصةةد الموقةةع باأقمةةار
الصناعية أمراً شبه مستحي  ،إ سيتبين لنا أن أج زة الرصد تتطلب شةروطا ً أ م ةا تةوفر
حةةد أدن ة مةةن اأقمةةار – أربعةةة أقمةةار – فةةي أوضةةاع جيةةدة للموقةةع – قريبةةة مةةن المةةط
الرأسي – تسمح بالتقاط قراجا موقعية للنقطة الجارز رفع ا ،و ا الشرط يصةعب جةداً
تحقيقه بمالصقة أج زة الرصد لحبنية الة ز تتطلبةه معظةم تلةب القةراجا  ،وحتة الرصةد
عن بعد بتعيين إزاحة معلومة تتطلب المرور في طرقا ضيقة بين أبنية مرتفعةة يصةعب
مع ا للغاية أم القراجا .
ه اأسباب تم االستقرار عل أم مواقع نقطيةب ولكةي تكةون المواقةع جليةة فقةد
لك
تةةم اعتبةةار مواقةةع أعمةةدة اإلنةةارة بشةةك حاسةةم وفةةي شةةوارع منفتحةةة الفض ةاج النحصةةار
مواقع ا ،ولكون ا في مالج يتيسر معه أم القراجا الكافية لتعيين المواقع بدقة كافية
تم جمع عينة البيانا عل أربع مسافا من النقطة المرجعية.
ثانيا ً من حيل التوزيعن
تم رفع مواقع عل مسافا متتابعة من محطة قياس مرجعية معلومة الدقة تم تركيب ةا
مصيصا ً وسن تي نا عل مواصفات ا الفنية.
 4-2-2-8ضرورة وجود المحطة القاعدية
تطلب ة اآلليةةة التةةي قمنةةا باتباع ةةا فةةي رفةةع المواقةةع إل ة اسةةتمدام طريقةةة تعةةرف بةةل
طالمعالجة التفاضليةط  .Differential Processingوفي ا يتم تركيب محطة رصد قاعدية Base
 Stationعالية الدقة في موقع ا الجغرافي ال يزيد المط في إحداثيات ا عةن  2سةم) وتقةوم
ه المحطة برصد وتمزين مواقع اأقمار الصناعية المعتمةد علي ةا فةي السةماج فةي وقة
جمةةع البيانةةا  ،و لةةب عةةن طريةةق اتصةةا سةةلكي للمحطةةة بج ةةاز كومبيةةوتر يعم ة عليةةه
برنامج ممصص ل لب ،وبعد إجراج رفع المواقع باأج زة المتنقلة  Rover GeoXtبواسةطة
القا مين بالمسح وفي نفس وق رصد اأقمار الصةناعية ،يةتم تنزية بيانةا رفةع المواقةع
إل ة برنةةامج معاجلةةة البيانةةا المةةاص ب ة لب  .GPS PathFinder Officeثةةم يقةةوم مسةةتمدم
البرنةةامج بمعالجةةة البيانةةا المرفوعةةة بمةةا تةةم تمزينةةه مةةن معلومةةا عةةن واقةةع اأقمةةار
الصناعية في ا وق الرفعب و لةب أن ة ه المعالجةة تقةوم بتصةحيح وقةع اأقمةار كمةا
ترصد ا المحطة القاعديةة العاليةة الدقةة والتةي رفعة مواقةع أج ةزة الرصةد المتنقلةة بنةا ًج
علي ةةا ،و ة ا التصةةحيح بمةةا يسةةم طالمعاجلةةة التفاضةةليةط  Differential Processingيةةدم
تعديال أز تصحيحا ) عل إحداثيا المواقةع المرفوعةة بمةا يجعل ةا أكثةر دقةةب فينةتج
عن لب أن يةنمفه احتمةا المطة فةي المواقةع المرفوعةة مةن معةد متوسةط)  3أمتةار
إل معد متوسط)  30سم .وب ا تتحقق الدقة المطلوبة.
ومةةا قصةةدناه مةةن توزيةةع أمة العينةةا فةةي ة ه الفقةةرة التةةي نحةةن بصةةدد ا) إنمةةا ةةو
ه المحطةة القاعديةةب إ أن االبتعةاد عةن المحطةة عشةرا الكيلةومترا مةن
بالنسبة إل
138

عبدهللا حسين القاضي ومحمود أحمد عبداللطيف ،تطوير نظام ترميز جغرافي لعنونة المواقع وتطبيقه في إدارة التنمية المكانية بالمملكة العربية السعودية
 -8الفص الثامنن االمتبار الميداني للنظام المقتر عل عينا
الجزج الثاللن امتبار النظام المقتر من مال التطبيق الميداني

ممتارة من المؤسسا ومواج ته بمرا ط قاعدية

المتوقةةةع أن يةةةؤثر سةةةلبا ً علةةة قةةةدرة المحطةةةة وبرنةةةامج المعالجةةةة علةةة تصةةةحيح المواقةةةع
المرفوعة.
 5-2-2-8موقع المحطة القاعدية
يظ ةةر فةةي الشةةك  3-8مريطةةة موقةةع المحطةةة القاعديةةة – فةةوق أحةةد البنايةةا بمدينةةة
الدمام -ولقطا حية ل ا قيد التشغي ورصد موقع اأقمار ،كما تظ ر أيضا ً عينةة المواقةع
التي رفع أعمدة إنارة في حدود كيلومتر واحد من المحطةة .وعلة لةب كانة العينةا
المرفوعة عل مسافا متتابعة من المحطة القاعدية  Base Stationكاآلتين
 -1مسافة 1كم من المحطة القاعدية :في محيط المحطة القاعدية وحت طريةق اأميةر
بن ف د بن عبدالعزيز.
 -2مسافة  4كم مةن المحطةة القاعديةةن فةي محةيط حةي الز ةور بمدينةة الةدمام جنةوب
شارع الملب عبدالعزيز.
 -3مسافة  16كم من المحطة القاعديةن في محيط حي الحزام ال بي بمدينة المبر.
 -4مسافة  36كم مةن المحطةة القاعديةةن فةي محةيط الحةدود مةع مملكةة البحةرين فةوق
جزيرة جسر الملب ف د بن عبدالعزيز.
وتظ ر

ه البقع المساحية في الشك 4-8ن

موقع المحطة
50 06 44.274 N, 26 26 2.651 E

شكل  3-8المحطة القاعدية وموقعها المسكد بخطأ ال يزيد عن  2سم كما تم تعيينها – انظر تقرير الدقة
( Accuracy Reportملحق قم )5
139

عبدهللا حسين القاضي ومحمود أحمد عبداللطيف ،تطوير نظام ترميز جغرافي لعنونة المواقع وتطبيقه في إدارة التنمية المكانية بالمملكة العربية السعودية
 -8الفص الثامنن االمتبار الميداني للنظام المقتر عل عينا
الجزج الثاللن امتبار النظام المقتر من مال التطبيق الميداني

ممتارة من المؤسسا ومواج ته بمرا ط قاعدية

 4كم

مدينة الدمام
 16كم
 32كم

مدينة المبر

مركز حدود جسر الملب ف د
مع دولة البحرين

شكل  4-8حاضرة الدمام ومناطق رصد عينات المواقع الجغرافية

 3-8تطبيق عملي آللية جمع والرصد والمعالجة التفصيلية لبيانات العنونة
وإ ا انتقلنةةا اآلن إل ة تفصةةي البيانةةا التةةي ت ةم الحص ةو علي ةةا مةةن الرصةةد ب ة ج زة
 GeoXTومعالجت ا بنظام طالمعالجة التفاضةليةط ،فنشةر أوالً آليةة جمةع البيانةا والرصةد
والمعالجة التفصيلية حت المروا بعناوين العينة حسب نظام العنونة.
 1-3-8تركيب هوائي المحطة القاعدية وضبط إحدانياتها
يةةتم ضةةبط ةةوا ي المحطةةة القاعديةةة شةةك  5-8و ةةو مةةن نةةوع
 Station Antennaبتعيةةين إحداثياتةةه بة ج زة رصةةد أعلة دقةةة بالنسةةبة لعةةدد مةةن محطةةا
قاعدية معروفة سلفا ً ،وقد قةام ب ة ه الم مةة الشةركة التةي كلفة بتركيةب المحطةة القاعديةة
وقام ة بمةةد المشةةروع بتقريةةر فنةةي مرفةةق رقةةم  )5يشةةتم عل ة إحةةداثي موقةةع المحطةةة
ونقطتةةين أمةةريين وضةةع العالمةةا الدالةةة عل ة ك ة من مةةا فةةي نطةةاق  300متةةراً مةةن
المحطةةة لتمثة ثةةالل نقةةاط علة رؤوس مثلةل .وكة مةةن النقةةاط الةةثالل دقيقةةة فةةي حةةدود
مليمترا ال تزيد في أق مستويا دقت ا عن  20ملم.
Trimble 5700 Base
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شكل  5-8هوائي المحطة القاعدية

 2-3-8تركيب نظام تغذية المحطة القاعدية
نظام تغ يةة المحطةة القاعديةة الة ز تةم امتيةاره ةو مةن نةوع
 ،Continuously Operating Reference Stationموضح في الشك .6-8

Trimble 5700 L1 CORS

شكل  6-8نظام تغذية المحطة القاعدية

 3-3-8إعداد البرمجيات الحاكمة للمحطة ولجهاز تغذية البرنامج بأرصاد المحطة
تةم تركيةب وتشةغي برنةامج  .GPSBase Reference Station Softwareوفةي إعداداتةه تةم
تغ ية إحداثيا وا ي المحطةة علة النحةو المتعةين وبالدقةة المقةررة ،وتمةر البيانةا مةن
المحطة إل البرنةامج عبةر ج ةاز التغ يةة مةن نةوع  Trimble 5700 CORSالسةابق اإلشةارة
إليه ،ويقوم البرنامج برصد بيانةا أقمةار الرصةد علة التتةابع الزمنةي الة ز يقةرره مةدير
البرنامج من معد القراجا المرصودة كة عةدد مةن الثةواني ،وفتةرة التمةزين ،وموقعةه.
ويتم تسجي مواقع اأقمار كما و مبين في شك .7-8
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شكل  7-8البرمجيات الحاكمة للمحطة ولجهاز تغذية البرنامج بأرصاد المحطة

كما تم تركيب وتشغي برنةامج  TerraSyncو ةو المةتحكم فةي نقة البيانةا المرصةودة
شةك  )8-8مةن أج ةزة  - GeoXTالمبينةة فةي شةك  ،9-8والمتنقلةة مةع القةا مين بالمسةةح
الميداني ،وتمزين ا بنفس البرنامج.
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شكل  8-8برنامج  TerraSyncوهو الحاكم لنقل البيانات المرصودة

شكل  9-8جهاز رصد مواقع من نو GeoXT

 4-3-8معالجة البيانات المرصودة ميدانيا وتصحيحها
بعد انتقا البيانا  data transferمن ج از/أج زة الرصد المتنق  GeoXTإل برنةامج
 PathFinder Officeيتم تجميع ا في ملف واحةد إ ا كانة صةادرة عةن عةدد مةن المسةاحين
المتةةزامنين) .وبعةةد التجميةةع يةةتم إجةةراج تصةةحيح اإلحةةداثيا بامتيةةار التصةةحيح التفاضةةلي
 .Differential Correctionويقةةةوم ةةة ا التصةةةحيح بمقارنةةةة إحةةةداثيا النقةةةاط المجمعةةةة مةةةع
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أوضاع اأقمار في نفس الزمن ،وبإعةادة تصةحيح وضةع اأقمةار بنةا ًج علة درجةة اليقةين
في إحةداثيا ال ةوا ي يةتم تصةحيح إحةداثيا النقةاط المرفوعةة .وال يكةون التصةحيح لكة
النقةةاط بةةنفس الدرجةةة إ أن درجةةا التصةةحيح تةةرتبط بةةزمن التقةةاط مواقع ةةا .ويظ ةةر فةةي
شك  8-8أعل عدد من النقاط المرصةودة قبة التصةحيح وبعةد التصةحيح ،ويظ ةر فةرق
مكاني واضح بين النقطتين العلويتين.
5-3-8

تصدير البيانات في صورة مقروءة ببرامج استعراض الملفات الجغرافية ArcGIS

بعد تصحيح البيانةا يةتم تصةدير الملةف المصةحح فةي شةك ملةف قابة للقةراجة علة
بةرامج  ArcGisمثة برنةامج  ،ArcMapو لةب فةي صةورة  Shape Fileواحةد أو أكثةر حسةب
تصميم استعراه البيانا في ي ة شرا ح ،حيل يكون لك شةريحة ملةف واحةد ،ومةال
التصةدير يمكةةن معالجةة البيانةةا بمرشةحا تسةةمح بتجةةاوز بعةه النقةةاط التةي يظ ةةر مةةن
التصحيح أز من التقرير المصاحب للتصحيح) أن درجة اليقين أق مةن حةد معةين .وفةي
الحالة التي بين أيدينا امترنا أن يقوم البرنامج بحجب النقاط الممسةوحة بدقةة ال يزيةد في ةا
عدم اليقين عن  50سم .ومن ثم نت كد أن أق مواقع إحداثية دقة لن تزيد عةن ة ه القيمةة،
ويمكن لمشغ البرنامج تحسين فرز وترشيح المواقع التي التقط ا ب كثر مةن وسةيلة ،من ةا
امتيار اأوقا التي يكثر في ا عدد اأقمار ،وتجنةب مةالف لةب تلةب التةي يقة في ةا عةدد
اأقمار .وأيضا ً يتجنب اأوقا التي تكون في ا اأقمار عل ارتفاع منمفه علة اأفةقب
إ أن ارتفةاع القمةةر ناحيةةة وسةةط السةةماج يزيةةد مةةن مسةةا مته فةةي تحسةةين تصةةحيح المواقةةع
المرصودة.
6-3-8

استعراض البيانات المرصودة والمصححة ببرنامج ArcMap 9.2

يةةتم اسةةتعراه مةةا تةةم تصةةديره مةةن ملفةةا عل ة ي ةةة  Shape Filesبواسةةطة برنةةامج
 ،ArcmMapويظ ر ك ملف من ةا كشةريحة قا مةة بنفسة ا ضةمن شةرا ح أمةر مصةدر ا
ا الحد تتفق نتةا ج الرصةد مةع إجةراج المسةح الميةداني الة ز يجريةه
ملفا شبي ة ،وإل
أز مسح ميداني شبيه والوصو به إل ة ه المرحلةةب والفا ةدة التةي نصة إلي ةا نةا ةي
استعراه الموقع اإلحداثية للنقاط التةي تةم التقاط ةا ومقارنت ةا بمةرا ط قاعديةة Basemaps
تم الحصو علي ا من مصادر أمر عل صورة جا زة  ،Shape Filesومن ثم الت كةد مةن
سالمة إجراج المسح الميداني وأن النقاط نزل في مواقع ا الصحيحة ،وتظ ر نتيجة لةب
في اأشكا من  10-8إل  13-8للمواقع اأربعة التي تم مسح ا ميدانياً.
غير أن مبتغانا يمتد لما و وراج لب بالطبع .ف دفنا عنونة ه المواقع اعتمةاداً علة
ما تيسر لنا معرفته من إحداثيات ا الجغرافية ،واطم ناننا أن ا تقع دام ماليا العنونةة التةي
سبق تبيان حدود اب ل ا سنعمد اآلن إل توضيح آلية استنباط العنوان من واقع اإلحةداثيا
الجغرافية لك موقع نقطة إحداثية).
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ممتارة من المؤسسا ومواج ته بمرا ط قاعدية

شكل  10-8النقاط التي تم التقاطها في نطاق  1كم من المحطة القاعدية GISBase 5700 L1

شكل  11-8النقاط التي تم التقاطها في نطاق  4كم – جنوب حي الزهور
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ممتارة من المؤسسا ومواج ته بمرا ط قاعدية

شكل  12-8النقاط التي تم التقاطها في نطاق  16كم – وسط حي "الحزام الذهبي" بالخبر،

شكل  13-8النقاط التي تم التقاطها في نطاق  36كم – وسط جزيرة جسر الملك فهد على حدود المملكة
مع دولة البحرين
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 7-3-8عنونة المواقع المرصودة بالمسح الميداني
أوالًن إظ ار اإلحداثيا الجغرافية في نظام  GWS84في مصا ص الملفا الشةرا حية
 Shape Filesدام ة برنةةامج  ArcMap 9.2اإلحةةداثي السةةيني  Xليعبةةر عةةن مةةط الطةةو ،
واإلحداثي الصادز  Yليعبر عن مط العره).
يتم لب بواسطة فتح مصا ص ك شريحة عل حدة ،ومن مفتةا  optionsيةتم امتيةار
طإضافة حق ط  Add Fieldويكتب اسم الحق وليكن  )xونوع البيانا  doubleويصبح لةب
الحق الحام لمط طو ك موقع ،ويكرر نفس اإلجراج بإضةافة حقة آمةر وليحمة اسةم
 )yليحمة مةةط العةةره لةةنفس الموقةةع ،ثةةم بةةالوقوف عل ة ك ة حقة عل ة حةةدة مةةن y ،x
بالمفتةةا اأيمةةن مةةن الف ة رة ،وفةةتح االمتيةةارا الممكنةةة للحق ة  ،يةةتم امتيةةار “Calculate
”Geometry

وعند السؤا عن أز ماصية مطلوب حساب ا ل ا الحق يةتم امتيةار
pointط لمط الطو  ،)xوطy coordinate of pointط للحق .)y

ط x coordinate of

وب لب يشم ملف مصا ص الشةريحة إحةداثي مةط الطةو  ،xوإحةداثي مةط العةره
.y
ويكر نفس اإلجراج مع باقي شرا ح البيانا المرفوعة بالمسح الميةداني ،أز تلةب عنةد
ك مسافة من المسافا السابق كر ان  1كم ،و 4كم ،و 16كم 36 ،كم.
ثانياًن إعادة تصدير ملفا  Shape Filesوما تحتويةه مةن إحةداثيا صةريحة إلة ملفةا
.Excel
ثالثةةةةاًن تطبيةةةةق موارزميةةةةة التحويةةةة مةةةةن  )X,Yإلةةةة العنةةةةوان اأبجةةةةدز الرقمةةةةي
أأأ ،)9999،أو ).(aaa, 999
رابعاًن إعادة تحوي ملفةا  Excelومةا تحتويةه مةن مصةا ص جديةدة صةي العنونةة)
إل ملفا شرا حية  Shape Filesوإدراج ا ضمن شرا ح المرا ط القاعدية السةابق تركيةب
المشروع من ا ببرنامج .ArcMap 9.2
وبتطبيق
نحص عل ن

ه اإلجراجا

عل الف ا اأربعة من المواقةع المرفوعةة بالمسةح الميةداني

 -1ف ة النقاط الواقعة في نطاق  1كيلومترن
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جدول  1-8جزء من بيانات العينة ( 1كم من المحطة القاعدية)
العنوان األبجدي الرقمي
ك ذ 1219-
ف ر 1254-
ز ز 1282-
ب س 1310-
ك س 1337-
ش ش 1365-
ج ص 1391-
ص ص 1408-
ج ض 1434-
ص ط 1487-
ج ظ 1512-
خ ظ 1497-
خ ظ 1440-
د ظ 1411-
خ ظ 1379-
د ظ 1352-
ذ ظ 1313-
خ ظ 1289-
خ ظ 1257-

AlfaNumeric Address
HT:-1219
IR:-1254
JJ:-1282
KB:-1310
KT:-1337
LL:-1365
MD:-1391
MM:-1408
ND:-1434
OM:-1487
PD:-1512
PF:-1497
PF:-1440
PG:-1411
PF:-1379
PG:-1352
PH:-1313
PF:-1289
PF:-1257

y
26.43341
26.43306
26.43279
26.43251
26.43223
26.43195
26.43169
26.43152
26.43126
26.43073
26.43048
26.43063
26.43121
26.43150
26.43181
26.43209
26.43247
26.43272
26.43303

x
50.11200
50.11273
50.11328
50.11382
50.11436
50.11490
50.11545
50.11574
50.11626
50.11731
50.11783
50.11789
50.11790
50.11790
50.11790
50.11792
50.11795
50.11790
50.11790

Comment
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

شكل 14-8عينة من مواقع أعمدة الكهرباء في نطاق  1كم من المحطة القاعدية ونتيجة تحويل إحدانيات
المواقع داخل قاعدة البيانات الجغرافية
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 -2ف ة النقاط الواقعة في نطاق  4كيلومترن
جدول  2-8جزء من بيانات العينة ( 4كم من المحطة القاعدية)
العنوان األبجدي الرقمي AlfaNumeric Address
خ ت ب 397ن ا ب 400ش ا ب 401ي ي 403ط ي 403ت ي 404ف و 405خ و 404ك هـ 406د هـ 424م ن 418ض م 406ت م 401ك ل 396ر ك 382ي ق 376ظ ق 373خ ق 369-ن ف 366

-BCF:397
-BAW:400
-BAL:401
-ZZ:403
-ZO:403
-ZC:404
-YR:405
-YF:404
-XT:406
-XG:424
-WV:418
-VN:406
-VC:401
-UT:396
-TI:382
-SZ:376
-SP:373
-SF:369
-RW:366

y

x

26.44958
26.44961
26.44962
26.44963
26.44964
26.44964
26.44965
26.44965
26.44967
26.44985
26.44978
26.44966
26.44962
26.44957
26.44942
26.44937
26.44933
26.44929
26.44927

50.08367
50.08472
50.08507
50.08542
50.08577
50.08612
50.08648
50.08683
50.08718
50.08757
50.08792
50.08894
50.08929
50.08957
50.09066
50.09095
50.09125
50.09154
50.09184

Comment
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

شكل 15-8عينة من مواقع أعمدة الكهرباء في نطاق  4كم من المحطة القاعدية ونتيجة تحويل إحدانيات
المواقع داخل قاعدة البيانات الجغرافية
149

عبدهللا حسين القاضي ومحمود أحمد عبداللطيف ،تطوير نظام ترميز جغرافي لعنونة المواقع وتطبيقه في إدارة التنمية المكانية بالمملكة العربية السعودية
 -8الفص الثامنن االمتبار الميداني للنظام المقتر عل عينا
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ممتارة من المؤسسا ومواج ته بمرا ط قاعدية

 -3ف ة النقاط الواقعة في نطاق  16كيلومتراًن
جدول  3-8جزء من بيانات العينة ( 16كم من المحطة القاعدية)
العنوان األبجدي الرقمي

AlfaNumeric Address

y

x

Comment

ك ا خ 13064-
ص ا خ 13024-
خ ا خ 12986-
وي ح 12946-
ع ي ح 12900-
ر ي ح 12856-
ب ي ح 12814-
ك وح 12769-
ص وح 12728-
ح وح 12684-
هـ هـ ح 12639-
ص هـ ح 12622-
هـ ن ح 12642-
ذ ن ح 12660-
ف م ح 12671-
ج م ح 12679-
ص ل ح 12689-
هـ ك ح 12698-

FAT:-13064
FAM:-13024
FAF:-12986
EZY:-12946
EZQ:-12900
EZI:-12856
EZB:-12814
EYT:-12769
EYM:-12728
EYE:-12684
EXX:-12639
EXM:-12622
EWX:-12642
EWH:-12660
EVR:-12671
EVD:-12679
EUM:-12689
ETX:-12698

26.31497
26.31537
26.31575
26.31615
26.31660
26.31705
26.31747
26.31791
26.31832
26.31876
26.31921
26.31938
26.31919
26.31900
26.31889
26.31881
26.31872
26.31862

50.20890
50.20868
50.20847
50.20826
50.20802
50.20778
50.20757
50.20733
50.20711
50.20688
50.20665
50.20631
50.20587
50.20538
50.20489
50.20447
50.20398
50.20352

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

شكل  16-8عينة من مواقع أعمدة الكهرباء في نطاق  16كم من المحطة القاعدية ونتيجة تحويل إحدانيات
المواقع داخل قاعدة البيانات الجغرافية
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ممتارة من المؤسسا ومواج ته بمرا ط قاعدية

 -4ف ة النقاط الواقعة في نطاق  36كيلومتراًن
جدول  4-8جزء من بيانات العينة ( 36كم من المحطة القاعدية)
العنوان األبجدي الرقمي
ظ ض س 26253-
ق ض س 26250-
ق ض س 26250-
م ض س 26246-
وض س 26243-
ا ط س 26241-
ج ط س 26238-
ز ط س 26232-
ص ط س 26229-
ط ط س 26227-
ظ ط س 26206-
ع ط س 26192-
ط ط س 26177-
ص ط س 26166-
س ط س 26126-
خ ط س 26145-
ب ط س 26138-
ن ض س 26133-

AlfaNumeric Address
KNP:-26253
KNS:-26250
KNS:-26250
KNV:-26246
KNY:-26243
KOA:-26241
KOD:-26238
KOJ:-26232
KOM:-26229
KOO:-26227
KOP:-26206
KOQ:-26192
KOO:-26177
KOM:-26166
KOK:-26126
KOF:-26145
KOB:-26138
KNW:-26133

y
26.18307
26.18311
26.18311
26.18314
26.18318
26.18320
26.18323
26.18329
26.18331
26.18334
26.18355
26.18369
26.18384
26.18395
26.18434
26.18415
26.18422
26.18427

x
50.32144
50.32153
50.32153
50.32160
50.32169
50.32178
50.32187
50.32205
50.32212
50.32220
50.32223
50.32224
50.32219
50.32212
50.32208
50.32193
50.32179
50.32166

Comment
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

شكل  17-8عينة من مواقع أعمدة الكهرباء في نطاق  36كم من المحطة القاعدية ونتيجة تحويل إحدانيات
المواقع داخل قاعدة البيانات الجغرافية
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الجزء الرابع :الخالصة :منهجية لتطبيق نظام العنونة
اإللكترونية المقترح على أ عنصر جغرافي

ي دف ة ا الجةزج مةن الدراسةة إلة اسةتمالص من جيةة محةددة لتطبيةق نظةام العنونةة
اإللكترونية المقتر عل أز عنصر جغرافي في المملكة العربية السعودية ،ويتم لب فةي
فصلين الفص التاسع ،والفص العاشر) .يبدأ الفص التاسع بعةره للمن جيةة المقترحةة
لعنونة أز عنصر جغرافي ،فيما يحتةوز الفصة العاشةر علة نتةا ج تطبيةق نظةام العنونةة
المقتر وممرجاته العملية.
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الفصل التاسع :منهجية العنونة أل عنصر جغرافي يوجد على
كامل الحيز المكاني للمملكة العربية السعودية

 1-9تقديم
ي دف الفص إل عره المن جية المقترحةة لعنونةة أز عنصةر جغرافةي يوجةد علة
كام ة الحيةةز المكةةاني للمملكةةة العربيةةة السةةعودية ،ويعتمةةد الفص ة عل ة مةةا ملص ة إليةةه
الفصو السابقة والتي يمكن من مالل ا تلميص المن جية التي اسةتمدم الشةتقاق عنةوان
أز عنصر جغرافي في محورينن شروط العنونة ،وآليا العنونة.

 2-9شروط العنونة:
 1-2-9تحديد نقطة العنوان للعنصر
يجب أن يتميز عل العنصر نقطة إحداثية واحةدة يةؤو إلي ةا ة ا العنصةر ،فةإن كةان
العنصةةر نقطي ةا ً بطبيعتةةه أو يةةؤو إل ة نقطةةة ال أبعةةاد عمليةةة ل ةةا مث ة أعمةةدة اإلنةةارة ،أو
فتحا الصةرف الصةحي ،فمركز ةا ال ندسةي ةو موقةع النقطةة اإلحداثيةة المطلوبةة ،وإن
كةةان العنصةةر ا امتةةداد أرضةةي ندسةةي غيةةر متجةةانس التوزيةةع ،فالنقطةةة المطلوبةةة يمكةةن
الحصةةو عليةةه بآليةةا برمجيةةة تسةةمي نقطةةة المركةةز ال ندسةةي للشةةك  .centroidويس ة
الحصةةو علي ةةا متةة تةةم إسةةقاط مضةةلع العنصةةر الجغرافةةي بمعرفةةة إحةةداثيا أركانةةه
 .verticesوإ ا كان الشك ا امتةداد طةولي كةالطرق ،فيجةب التعةرف علة بدايتةه ،وتعيةين
نقطة بعين ا أو الطريق يتم من ا تسمية الطريق واشتقاق العنونة.
 2-2-9تمييز نو العنونة المطلوبة
يجب تمييز نوع العنونة المطلوبة .و ناب نوعانن
عنونة مطلقوةن و ةي التةي يةؤو في ةا العنةوان المشةتق إلة نسةبة موقةع العنصةر إلة
ا العنصر أأأأأ.)99999 ،
موقع التقاج مط االستواج ومط جرينت  ،وشك
عنونوة نسووبيةن و ةي التةةي يةةؤو في ةا العنةةوان المشةتق إلة نسةةبة موقةع العنصةةر إلة
موقةةع نقطةةة مرجعيةةة فةةي النطةةاق الجغرافةةي المتفةةق عل ة امتةةداده ،وشةةك ة ا العنصةةر
يتراو بين أ )99 ،و أأأ )99999 ،حسب قربه وبعده عن النقطة المرجعية.
 3-2-9تحديد موقع النقطة المرجعية المحلية لكل نطاق عمراني
يجةةب امتيةةار موقةةع نقطةةة مرجعيةةة محليةةة لكةة نطةةاق جغرافةةيب إ أن ةة ه النقةةاط
المرجعيةةة ةةي التةةي سةةتؤو إلي ةةا العنةةاوين النسةةبية ،وبةةدون ا لةةن يكةةون نةةاب إال عنونةةة
154

عبدهللا حسين القاضي ومحمود أحمد عبداللطيف ،تطوير نظام ترميز جغرافي لعنونة المواقع وتطبيقه في إدارة التنمية المكانية بالمملكة العربية السعودية
الفص التاسعن من جية العنونة أز عنصر جغرافي يوجد عل كام الحيز المكاني للمملكة العربية السعودية
الجزج الرابعن من جية لتطبيق نظام العنونة اإللكترونية المقتر عل أز عنصر جغرافي

مطلقة ،ويتم امتيار ك نقطة لتكةون مرجعةا ً لكة العناصةر الجغرافيةة فةي نطةاق عمرانةي
يمتةةد إلة مةةا أقصةةاه  118.4كةةم شةةرق-غةةرب ،و 222.2كةةم شةةم جنةةوب) .و ةةو شةةك
مستطي تقع النقطة في مركزه تماما ً ليكون عل ج تي ا الشرقي والغربي  59.2كةم كحةد
أقصة  ،ويكةةون علة ج تي ةةا الشةةمالي والجنةةوبي  111.1كةةم كحةةد أقصة  .و ة ه النقةةاط
المرجعية ل ا عناوين مطلقة فقط.
 4-2-9استخدام نظام العنونة المطلقة للنقاط المرجعية
يجووب أن تكووون العنونووة المسووتخدمة للنقوواط المرجعيووة عنونووة مطلقووة (عالميووة) ،أز
ا من حيةل
يجب أن ينسب عنوان ا إل نقطة التقاج مط االستواج بمط جرينت  ،ونقو
المبةدأ النظةةرز فقةةط ،إ أن الحقيقةة أن النسةةبة الصةةحيحة إنمةا ةةي لنقطةةة قريبةة مةةن لةةب،
والصةةحيح أن موضةةع ة ه النقطةةة يتعةةين بنظةةام  WGS84أو مةةا يتطةةور إليةةه ة ا النظةةام
ا النظام في تعيين اإلحةداثيا المطلقةة دون
اإلحداثي الجغرافي العالميب ل ا يعو عل
غير اب ل ا فك عناصةر جغرافيةة تةم إنشةاج مرا ط ةا القاعديةة علة غيةر نظةام ،WGS84
يجب أن يتم تحوي نظام ا إليه قب الشروع في اشتقاق عناوين ا.

 3-9آلية العنونة:
 1-3-9تصنيف أنوا العناصر الجغرافية وترميز األصناف
ومثا لب أن العنصر قد يكون قطعة أره أو محطة توزيع ك رباج أو عامود إنةارة
أو شجرة أو لوحة إيضا  ،ومةا لةم يتميةز نةوع العنصةر فلةن يكفةي العنةوان لتمييةز مةا ةو
الشيج المعنون .فقد يكون ناب في ملية عنونةة واحةدة عةامود إنةارة بجانةب شةجرة ،فلةن
تفيدنا صيغة العنوان عن أز من ما و المعنون مةا لةم نةنص علة اسةم أو رمةز لةه نعرفةه
به .ومثا لب أن ينص عل ما و موضح بالجدو .2-9
جدول  1-9تصنيف وترميز العناصر الجغرافية
مسلس

اسم العنصر

رمزه العربي رمزه الالتيني

1

قطعة أره

قه

Lp

2

موزع ك رباج

مب

Mp

 2-3-9نسبة كل عنصر ُم َر َّمز نوعه إلى نطاق جغرافي ذو نقطة مرجعية:
إ ا كان العنصةر الجغرافةي نسةبي العنةوان ،فيجةب أن يعلةم مةا ةي النقطةة المرجعيةة.
ومةةن ثةةم يجةةب الةةنص عل ة العنةةاوين المرجعيةةة مسةةتو النطاقةةا العمرانيةةة فةةي الدولةةة.
ومثا لب الجدو .2-9
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جدول  2-9نسبة كل عنصر إلى نطاق جغرافي ذو نقطة مرجعية
مسلس

اسم النقطة المرجعية رمز ا العربي رمز ا الالتيني اإلحداثي الطولي اإلحداثي العرضي

1

مكة المكرمة

مب

Mk

99.99999

99.99999

2

المدينة المنورة

مد

Md

99.99999

99.99999

3

الرياه

ره

Rd

99.99999

99.99999

4

الدمام

دم

Dm

99.99999

99.99999

 3-3-9إنشاء خوارزمية معيارية الشتقاق العنوان:
المقصةةةود مةةةن موارزميةةةة اشةةةتقاق العنةةةوان ةةةو إنشةةةاج دالةةةة  Functionتقةةةوم بتحويةةة
اإلحداثي النسبي للعنصر الجغرافي إل عنوان نسبي .و ة ه الدالةة تقةوم بالةدور الفنةي فةي
عملية تحوي اإلحداثيا إل الرموز المقابلة والتي تم شرح ا من قب في أداج المعةادال
التحويلية اآلتيةن
L= Latitude/180
)x1= Int. part of (L*26
)x2= Int. part of ((L*26-x1)*26
)x3= Int. part of (((L*26-x1)*26-x2)*26
)x4= Int. part of ((((L*26-x1)*26-x2)*26-x3)*26
)x5= Int. part of (((((L*26-x1)*26-x2)*26-x3)*26-x4)*26

ومثل ا لإلحداثي مط العره )Latitude
ة ا مةةع اأم ة باالعتبةةار أن التحةةويال
النقطة المرجعية المبينة في المطوة السابقة.

نةةا سةةتتم لفةةروق اإلحةةداثيا مةةع إحةةداثيا

 4-3-9تمرير المركب المعلوماتي للعنصر الجغرافي على خوارزمية اشتقاق العنوان:
عنةد طلةب ة ه الدالةة أداج م مةةة اشةتقاق عنةوان لعنصةر مةةا يجةب تطعةيم ة ه الدالةةة
بممس معلوما الزمة لك عنصر تعم كمد لمال ضرورية .و ين
-

رمز نوع العنصر.
اإلحداثي الطولي المطلق للعنصر
اإلحداثي العره المطلق للعنصر
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-

اإلحداثي الطولي للنقطة المرجعية
اإلحداثي العرضي للنقطة المرجعية

ويكةةةون العنةةةوان المطلةةةوب ةةةو سةةةج كامةةة نحصةةة عليةةةه كممةةةرا مةةةن ممرجةةةا
الموارزمية الدالة) ،و لب كما فةي المثةا التةالي لعةدد مةن العناصةر المتتابعةة والموضةح
بالجدو 2-9ن
جدول  3-9نتيجة تطبيق خوارزمية اشتقاق العنوان
مسلس
1
2
3

4

مفتا
المدم
99
99
99
99

كام العنوان العربي
المرجعية النوع العنوان
ق ه ب ون345-
مب
ق ه ع ون346-
مد
س ون347-
مب
ره
د ون341-
مب
دم

Address
YUT:-345
YUQ:-346
YUK:-347
YUG:-341

Full Latin Address
Ref
Type
Mk
Lp
Md
Lp
Rd
Mp
Dm
Mp

ويكون العنوان الكام الفريد أز عنصر جغرافي كالمثا اآلتين
-

م بن ق ه ب

ون)345-

بالعربية
)Mk: Lp (YUT:-345
بالالتينيةن
مكة /قطعة أره ب ون )345-
ويقرأن

 5-3-9إخراج العنوان الجغرافي كملمح ضمن مالمح العناصر الجغرافية:
بعد اشتقاق العنوان الجغرافي ،ونظراً أ ميته ،يتم إدماله كملمح ضةرورز
 propertyفةةةي قواعةةةد بيانةةةا العناصةةةر الجغرافيةةةة .فبةةةالرغم مةةةن أن إحةةةداثيا العنصةةةر
الجغرافةةي مةةا زالة موجةةودة بقواعةةد البيانةةا  ،وبةةالرغم مةةن أن مجمةةوع العنةةوان النسةةبي
للعنصر وعنوان النقطة المرجعية له و ي مطلقة بطبيعة الحا ) ما زال موجودة بةنفس
قواعةةد البيانةةا  ،إال أن عنةةوان العنصةةر فةةي شةةكله المحلةةي االسةةتمدام ب ون )345-
ضةةرورز السةةتمدام القطاعةةا الممتلفةةة فةةي منةةاطق عمل ةةا المباشةةر ،ولةةن تسةةتغني عنةةه
لعنونةةة العنصةةر المشةةمولة بمةةدمات ا .ومثةةا لظ ةةور العنةةوان الجغرافةةي بصةةيغتيه العربيةةة
والالتينية جنبا ً إل جنب مع إحداثيا العنصر يظ ر في الشك .1-9
essential

شكل  1-9شمول العنونة الجغرافية كمالمح ضرورية
في قواعد بيانات العناصر الجغرافية المعنونة
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10

الفصل العاشر :نتائج تطبيق نظام العنونة المقترح ومخرجاته
العملية

 1-10تقديم
يمةةةتم الفصةةة العاشةةةر ةةة ه الدراسةةةة بتلمةةةيص أ ةةةم نتةةةا ج تطبيةةةق النظةةةام المقتةةةر
وممرجاتةةةه العمليةةةة ،فالبنةةةاج الةةة ز أنجزتةةةه الدراسةةةة لنظةةةام العنونةةةة المقتةةةر ومةةةا مثلتةةةه
التطبيقا المتنوعة للنظةام علة المؤسسةا المدنيةة المدميةة المتعلقةة بةالمواقع الجغرافيةة
لعناصر مكانية ممتلفة -ك لب ما و إال نما ا صريحة للمروا من إشكالية التعةدد فةي
صورة العنوان وصيغته التي تعاني منه المؤسسا دامل ا وبين ةا وبةين بعضة ا .فلةم تكةن
نتيجة التطبيق من حيل التعميم مشجعة فحسب ،ب كانة را عةة فةي عةدد مةن النتةا ج فةي
التطبيق الفعلي للنظام المقتر وفي ممرجاته أيضاً.

 2-10أهم نتائج تطبيق نموذج العنونة المقترح
 وحد طريقة العنونة في نظام واحد ،رغم تعدد المالمةح المكانيةة لمؤسسةا مدنيةةبعيدة عن بعض ا بعداً شديداً في النشاط.
 ب ا التوحيد المكاني يفتتح باب للتماطب بةين المؤسسةااسم المكان بداللة ماليا مكانية معلومة من جميع المتماطبين.

الممتلفةة بلغةة واحةدة ةي

 يعط لك ملمح عنوان فريد مةن اسةم الملمةح وموقعةه بداللةة مليةة واحةدة .وتةرتبطه الملية ب لب الملمح في عالقة  .)1-1فةإ ا تعةدد المالمةح لكة مليةة وجةب تميزي ةا
أن العالقة عند ستكون عدد –  .)1ومثةا لة لب عةدادا الك ربةاج المركبةة فةي موقةع
صغير نسبيا ً لمدمة وحدا سكنية في بناية واحدة .وإ ا كان مواقع ة ه العةدادا ليسة
ا الحيز الضيق ،فالحاجةة إلة معرفةة ة ه المواقةع الضةيقة غيةر ا قيمةة
فريدة دام
وال وظيفةةة حيويةةة ،فيكةةون المميةةز بين ةةا عند ة مميةةز تعةةدادز ،مثة أمكانيةةة تبةةاد ركةةاب
السيارة الواحدة لمقاعد م دام السيارة ،وعدم ارتباط مقعد ماص ب ي م بحيل يفارقه.

 3-10المخرجات العملية اإللكترونية للمشرو :
من أ م الممرجا الحاسوبية للمشروع ملفا مرا ط  Shape Filesيمكةن استعراضة ا
ببرامج المرا ط الممتلفة المتوافقة مع  ،ArcGisو ه الملفا تحتوز عل العنةوان الجديةد
باأبجديةةة العربيةةة والالتينيةةة ،وقةةد أنتج ة الدراسةةة عةةدد مةةن الملفةةا اإللكترونيةةة و ةةي
جةةا زة للبنةةاج علي ةةا واسةةتكمال ا حةةا الرغبةةة فةةي تعمةةيم النمةةو ا المقتةةر عل ة مسةةتو
المنطقة الشرقية كدراسة تجريبية ،ومن ثم عل مستو مؤسسةا المملكةة الممتلفةة بةإ ن
هللا ،ومن أ م الملفا اإللكترونية التي تم إعداد ا للمؤسسا ما يلين
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الفص العاشرن نتا ج تطبيق نظام العنونة المقتر وممرجاته العملية
الجزج الرابعن من جية لتطبيق نظام العنونة اإللكترونية المقتر عل أز عنصر جغرافي

 -1قطع األراضي لمخططات األحياء اآلتية:
-

حي الز ور بمدينة الدمام
حي الحزام ال بي بمدينة المبر
حي الدانة الشمالية بالظ ران
حي الجزيرة بمدينة القطيف.

 -2إدارة التسمية والترقيم بأمانة مدينة الدمام:
-

لوحا
لوحا

أسماج الطرق والشوارع
أسماج اأحياج

 -3شركة الكهرباء بالشرقية.
-

محطا التوزيع
موزعا االست الب
عدادا است الب الك رباج

 -4المياه والصرف الصحي بالشرقية.
-

عدادا است الب المياه
طفايا الحريق الما ية

 -5مواقع مطارات المملكة (بالعنوان المطلق)
-

مطارا المملكة
مدن المملكة من الف ة أ)
مدن المملكة من الف ة ب)
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أوال -المراجع العربية

 .1أبو عيا  ،عبد اإلله ،1983 ،اأبعاد الجغرافية لبعه أنشطة السكان في الكوي  ،مجلة دراسا المليج
والجزيرة العربية ،مجلد.8
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15

اإلدارة العامة للتمطيط العمراني2006 ،م ،الممطط المحلي لحاضرة الدمام الدمام ،المبر ،الظ ران) ،أمانة
حاضرة الدمام ،االستشارزن تضامن شركة عزمي عبد ال ادز وعبدهللا المعيبد لالستشارا ال ندسية ،وشركة
باسونز وبر كروف العالمية ،الدمام.
الجار هللا ،أحمد الجار هللا ،والضيوفي ،عطية ،1998 ،التباين اإلقليمي في المملكة العربية السعوديةن تحلي
البي ة العاملية ،مجلة مركز الوثا ق والدراسا اإلنسانية ،العدد 10ن .301 -271
المريف ،رشود محمد ،1998 ،التحضر في المملكة العربيةن دراسة في تعريف المدن وتوزيع ا الحجمي
ومعدال نمو ا السكاني ،مركز البحول في كلية اآلداب بجامعة الملب سعود ،العدد .69
أمبرتو إيكو ،2005 ،طالسيميا ية وفلسفة اللغةط ،ترجمة أحمد اأصمعي ،المنظمة العربية للترجمة ،توزيع مركز
دراسا الوحدة العربية ،بيرو .
أرباب ،محمد إبرا يم ،2000 ،تطور النظام الحضرز السعودز ونمو ا التركيب المكانين دراسة تحليليه،
مجللة دراسلا المليج والجزيرة العربية ،العدد  -27السنة .26
السرياني ،محمد محمود ،1990 ،مالمح التحضر في المملكة العربية السعودية ،مجلة دراسا المليج والجزيرة
العربية ،مجلس النشر العلمي بجامعة الكوي  ،العدد .63
أنور ،عبد العليم1979 ،م ،طالمالحة وعلوم البحار عند العربط ،سلسلة عالم المعرفة ،العدد  ،13ص،52 ،40
و ام  1ص .193
ال لو  ،صالح وأديدان ناريانان ،1999 ،التنمية العمرانية في المملكة العربية السعوديةن الفرص والتحديا ،
الرياه ،دار الس ن.
رجب ،عمر الفاروق سيد ،1978 ،التحضر في المملكة العربية السعودية ،في التحضر في الوطن العربي،
الجزج اأو اأقطار اآلسيوية) المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ،مع د البحول والدراسا العربية.
عبد الرحمن محمد ،المريمي فدغو  ،والمضرز ،عبدالعزيز ،1999 ،استراتيجية التنمية العمرانية للمملكة
العربية السعودية ،فين التنمية العمرانية في المملكة العربية السعودية الفرص والتحديا  ،الرياه ،دار الس ن.
فرسبي ،وليام باركر ،1999 ،تجربة التحضر السعودية من منظور مقارن ،فين التنمية العمرانية في المملكة
العربية السعودية الفرص والتحديا  ،تحرير ال لو  ،صالح وإيدادان ،نلارايانان ،دار الس ن ،الرياه.
كبارة ،فوزز ،2007 ،العنوان الرقمي العالمين تجربة مدينة جدة ،الملتق الوطني الثاني لنظم المعلوما
الجغرافية ،الج ة المنظمةن إمارة المنطقة الشرقية واللجنة العليا أنظمة المعلوما الجغرافية بالمنطقة الشرقية،
المبر ،المملكة العربية السعودية 25-23 ،إبري .
مكي ،محمد شوقي ،1983 ،التوزيع الحجمي للمدن في المملكة العربية السعودية ،ندوة المدن السعوديةن
انتشار ا وتركبي ا الداملي ،قسم الجغرافيا ،جامعة الرياه.
مؤسسة البريد السعودز ،2011 ،نب ة تعريفية عن العنوان البريدز مدمة واص ) ،أيضاًن الموقع اإللكتروني
لمؤسسة البريد السعودزن http://www.sp.com.sa/Arabic/ProductsandServices/Pages/numberingandaddressing.aspx
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المـــالحق

ملحق رقم 1ن استمارة مسح المؤسسا
ملحق رقةم 2ن آليةا برمجيةة اتبعة فةي التعامة مةع بةرامج الحاسةب المسةتمدمة فةي
المشروع :
 ،ArcGisو ،PathFinder Officeو ،TerraSyncوReference Station Software

،GPSBase

و.Microsoft Exce
ملحق رقم 3ن لقطا تصويريةن
 -تركيب المحطة القاعدية  -المسح الميداني  -البرمجيا

التشغيلية

ملحق رقم 4ن حساب طو درجة واحدة عل مط العره بالكيلومتر.
ملحةةق رقةةم 5ن تقريةةر الدقةةة للمحطةةة القاعديةةة ،وقةةد تةةم معةةايرة دقةةة المحطةةة مةةن قب ة
طشركة الج ا للتجارة والمقاوال ط .مرفق)
ملحق رقم 6ن استبيانا الج ا الرسمية التي غة المشةروع بيانةا وتةم اسةتطالع
رأي ا عن حاجة نظام العم لدي ا لمزيد من الدقةة فةي عنونةة العناصةر
الجغرافية التي تتول مدمت ا.
ملحةةق رقةةم 7ن مالصةةة البرمجيةةا ملفةةا الشةةرا ح المرفقةةة عل ة نسةةمة سةةي دز)
رقمية.
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 -ملحق رقم  :1استمارة مسح المسسسات

169

عبدهللا حسين القاضي ومحمود أحمد عبداللطيف ،تطوير نظام ترميز جغرافي لعنونة المواقع وتطبيقه في إدارة التنمية المكانية بالمملكة العربية السعودية
 -المالحق

170

عبدهللا حسين القاضي ومحمود أحمد عبداللطيف ،تطوير نظام ترميز جغرافي لعنونة المواقع وتطبيقه في إدارة التنمية المكانية بالمملكة العربية السعودية
 -المالحق

171

عبدهللا حسين القاضي ومحمود أحمد عبداللطيف ،تطوير نظام ترميز جغرافي لعنونة المواقع وتطبيقه في إدارة التنمية المكانية بالمملكة العربية السعودية
 -المالحق

172

عبدهللا حسين القاضي ومحمود أحمد عبداللطيف ،تطوير نظام ترميز جغرافي لعنونة المواقع وتطبيقه في إدارة التنمية المكانية بالمملكة العربية السعودية
 -المالحق

173

عبدهللا حسين القاضي ومحمود أحمد عبداللطيف ،تطوير نظام ترميز جغرافي لعنونة المواقع وتطبيقه في إدارة التنمية المكانية بالمملكة العربية السعودية
 -المالحق

174

عبدهللا حسين القاضي ومحمود أحمد عبداللطيف ،تطوير نظام ترميز جغرافي لعنونة المواقع وتطبيقه في إدارة التنمية المكانية بالمملكة العربية السعودية
 -المالحق

 ملحق رقوم  :2آليوات برمجيوة اتبعوت فوي التعامول موع بورامج الحاسوب المسوتخدمة فويالمشرو
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 -1حزمة برمجيات :ArcGis 9.0
اسةةتمدِم من ةةا
اآلتيةن
)1
)2

)3
)4

)5
)6
)7
)8

)9

 ،ArcMap 9.2و ،ArcCatalogue 9.2و9.0

 ArcToolBoxفةةي الوظةةا ف
علي ا من الج ا

تحوي المرا ط القاعدية  Base Mapsالتي تم الحصو
المشاركة من نظام عين العبد إل نظام .WGS84
استيراد البيانا التي تم الحصو علي ا من شركة ك رباج الشرقية من ملفا
 Excelإل مرا ط تعم عل نظام  ،ESRIحيل إن نظام المرا ط بشركة
الك رباج يعم عل نظام  STARالبلجيكي ،ثم تحويل ا إل نظام  WGS84أن ا
أيضا ً كان عل النظام اإلحداثي عين العبد.
تعيين النقاط المرجعية للمحطة القاعدية  Base Stationوإسقاط ا مع كام
شرا ح المرا ط القاعدية في مريطة متكاملة.
استمراا مراكز قطع اأراضي  Centroidباأحياج الممتلفة وإظ ار ا كشرا ح
ضمنية مع الشرا ح اأصلية لتكون مصدر معلوما اشتقاق عناوين قطع
اأراضي ،و و اإلجراج الضرورز للعنونة ،وبدون ال يمكن عنونة قطع
اأراضي.
تعدي ملفا البيانا  Database Tablesلكام الشرا ح السابقة بإضافة حقلي
مطوط الطو والعره ،وحقلي العنوان باأبجدية العربية اأبجدية الالتينية.
تصدير ملفا البيانا إل مارا  ArcGisفي صورة ملفا Microsoft Escel
لتطبيق موارزمية اشتقاق العنوان لك سج من سجال المواقع اإلحداثية.
إعادة استيراد ملفا البيانا المعدلة من نظام  Microsoft Excelوالشاملة
للعنونة الجديدة وتحويل ا إل  Shape Filesومن ثم إل ملفا شرا ح Layer
.Files
استقبا النقاط المرفوعة من المسح الميداني والمصدرة من برنامج PathFinder
كملفا  Shape Filesوإظ ار ا مع باقي الشرا ح إلجراج المضا اة التحققية قب
إجراج عمليا اشتقاق العنونة الجديدة عل إحداثيات ا ،ثم استقبا نفي النقاط
شاملة حقو العنونة الجديدة من  Microsoft Excelوتحويل ا إل  ShapeFilesعل
نظام  ،WGS84ثم إل ملفا شرا حية .Layer Files
تصدير جميع الملفا الشرا حية في صورة شرا ح متمايزة ونسم ا عل سي
دز  CDمرفق ،يمكن استمدامه بفتح نفس الشرا ح ضمن إنشاج مريطة جديدة
ببرنامج  ،ArcMap 9.2وإضافة الشرا ح عل التوالي.

 -2برنامج تغذية معلومات األقمار الصناعية
Trimble GPSBase Reference Station 5700 L1 Software.

 )1تعريف المحطة القاعدية  Base Stationومواصفات ا الفنية الممتارة في أسلوب
الرصد في إعدادا البرنامج ،ويشم لب معد قراجا رصد اأقمار
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واأيام المتتابعة التي يتم مالل ا المسح

)2
)3
)4
)5

ومواضع تمزين الرصد للساعا
الميداني.
التحكم في أز اأقمار المشمولة وأي ا المستبعدة في آلية الرصد وأم القراجا .
تعريف اأزياا  Ephemerisالمستمدمة في تصحيح أوضاع اأقمار وتحديث ا
دوما ً بواسطة برنامج مصاحب  Trimble Ephemeris Downloadيتص تلقا يا ً
بموقع التحديل عل اإلنترن .
تعريف مسارا اأقمار الصناعية ومواصفات ا الفنية بواسطة جداو التنبؤ
 Almanacو ي ضرورية في التعيين النظرز لمواضع اأقمار.
تعيين وضبط وتعدي الموضع الدقيق ل وا ي المحطة من حيل مط الطو
ومط العره واالرتفاع و لب بالنسبة للمجسم الناقص  Ellipsoidالمستمدم في
النظام الجغرافي.

 -3برنامج تغذية معلومات المسح الميداني .GPS Pathfinder Office Ver: 4.0
)1
)2
)3

)4
)5

االتصا ب ج زة المسح الميداني ،GPS GeoXT 2005 Series, GeoExplorer 2007
وال ز يعم عل نظام تشغي  ،Windows Mobile ver: 5.0 2005بواسطة برنامج
 Microsoft ActivSyncلتصدير واستيراد المعلوما .
استيراد ملفا المسح الميداني بصيغة  SSFإل مجلدا تمزين مصنفة
بواسطة مسؤو تشغي البرنامج إلجراج المعالجة المعلوماتية عليه وتصحيح
إحداثيات ا.
إجراج المعاجلة التفاضلية  Differential Processingال لبعدِية Post Proceessing
للمسح الميداني بمقابلة ملفا المسح بملفا أوضاع اأقمار الممزنة من قب
برنامج  ،GPSBase 5700 L1وتعدي إحداثيا المواقع الجغرافية المرفوعة
بالمسح الميداني بما ي بط بدرجة المط إل المعد المطلوب ،وحفظ الملفا
الناتجة في صيغة COR Files
Shape Files
تصدير ملفا المسح المصححة  ،Correctedفي صورة ملفا
مقروجة ببرامج المواقع الجغرافية .ArcGIS
وللبرنامج وظا ف ضم ملفا متعددة للمسح الميداني حسب الرغبة والتصميم
إ ا كان ممسوحة في عدد من المساحين في أوقا متزامنة ومواقع متعددة ،أو
في مواقع واحدة وأزمنة متعددة .كما يمكن للبرنامج استيراد ملفا من من
صي ممتلفة لضم ا مع بيانا المسح الميداني وعره الجميع في شرا ح
متطابقة.

 -4برنامج التقاط وتخزين المواقع الجغرافية  TerraSyncالعامل على جهاز
 GeoXtالمتنقل.
برنامج تمزين مواقع جغرافية
ا المشروع كان ن

GPS

متكام  .وأ م الوظا ف التي استمدم
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 )1تصميم قاعدة البيانا التي تم تمزين إحداثيا المواقع الممتلفة في ا.
 )2التقاط المواقع الممتلفة حسب بروتوكو التوافق مع أفض توزيع لحقمار
الصناعية ،والتي يظ ر الج از  GeoXTمواقع ا وعدد ا وارتفاعات ا المناسبة،
والحد اأدن ال ز يسمح بالتقاط قيم إحداثية جيدة.
بعد استكما المسح المطلوب إل برنامج GPS Pathfinder
 )3تصدير الملفا
السابق شر وظا فه.
 -5برنامج  Microsoft Excelإلنشاء الخوارزميات المستخدمة في تحويل قواعد
البيانات.
 )1استمدم ا البرنامج إلجراج العمليا الحسابية الماصة بالموارزمية التحويلية
من إحداثيا المواقع الممتلفة وإل اشتقاق العنوان الجغرافي المطلوب ،فبعد
استيراد البيانا المطلوبة من نظام قواعد البيانا  dbfالمرافقة للل Shape Files
يتم ضبط حقو اإلحداثيا وإجراج التحويال المطلوبة علي ا سبق شرح ا
في معادال التحوي ).
 )2بعد إجراج اشتقاق العنوان بشقيه العربي والالتيني في حقلين متمايزين ،يتم
استيراد الملف بواسطة  ArcMapبصفة أن بياناته نقاط غير معروفة المصدر
الجغرافي بواسطة امتيار  .Add xy Data < - Toolsوبعد تعريف مصدر
البيانا وأسماج حقو اإلحداثيا  ،يتم تعريف النظام الجغرافي عل أنه
 .WGS84وبعد االستيراد يتم تصدير الملف إل ملف شريحة Layer File
وإدراجه ضمن الشرا ح اأمر .
 )3ويكرر ه اإلجراج لكام الملفا ا اإلحداثيا المطلوب عنونت ا ،وكان
عدد ا  19ملف من أص  20ملفا ً يمث في ا الملف اأمير المريطة القاعدية
 Base Mapاأصلية لحاضرة الدمام مدينة الدمام ومحيط ا من المدن اأمر
حت  50كيلومتراً تقريباً.
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 -ملحق رقم  :3لقطات تصويرية:

-

تركيب المحطة القاعدية
المسح الميداني
البرمجيا التشغيلية
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أوال :تركيب المحطة القاعدية :Base Station

شكل ( :)1تنبيت قاعدة هوائي المحطة القاعدية

شكل ( :)2تنبيت االتزان األفقي لهوائي المحطة القاعدية
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شكل ( :)3طريقة تركيب طبق الهوائي وتوصيالته المسمنة حتى الوصول إلى جهاز التغذية المبين أسفل

شكل (:)4جهاز التغذية للمحطة القاعدية موديل
ة
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شكل ( :)5المحيط البيئي للمحطة القاعدية وانكشاف السماء وتجنب األبنية

شكل ( :)6منظر المنطقة الشمالية من المحطة القاعدية
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شكل ( :)7منظر المنطقة الجنوبية الغربية من المحطة القاعدية

شكل ( :)8هوائي المحطة القاعدية قبل تركيبه وجهاز التغذية الرصدية الدائمة من الهوائي إلى البرمجيات

186

عبدهللا حسين القاضي ومحمود أحمد عبداللطيف ،تطوير نظام ترميز جغرافي لعنونة المواقع وتطبيقه في إدارة التنمية المكانية بالمملكة العربية السعودية
 -المالحق

شكل ( :)9جهاز التغذية الرصدية الدائمة من الهوائي إلى البرمجيات (أنناء التشغيل)

شكل ( :)10أحد أجهزة الرصد المتنقل  GeoXTقبل إعداده للعمل
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شكل ( :)11أحد أجهزة الرصد المتنقل  GeoXTأنناء إجراء التوصيالت وإعداده للعمل

نانيا :المسح الميداني :Field Survey

شكل ( :)12تعيين نقطة قيا

معيارية (أرضية)

شكل ( :)13تعيين موقع جغرافي ألحد أعمدة اإلنارة
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شكل ( :)14يتطلب تسجيل كل نقطة جغرافية أل موقع نقطي بواسطة  5 GeoXTقراءات على األقل لعدد  4أقمار
جيدة االنكشاف

نالنا :البرمجيات التشغيلية :Software

شكل ( :) 15المحطة القاعدية أنناء التشغيل ،وآلية الرصد الدائم لمواقع األقمار وحركتها خالل فترات رفع المواقع
الجغرافية إلجراء المعالجة التفاضلية بعد العودة للمحطة Post Processing Differential Processing
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شكل ( :)16المواقع التي تم رصدها بعد المسح الميداني قبل وبعد المعالجة التفاضلية ،وإجراء التصدير الالزم لدمج
البيانات مع غيرها من شرائح مسحية أخرى بواسطة حزمة برامج ArcGIS

شكل ( :)17اختبار حالة السماء وفترات جودة انكشاف األقمار بواسطة جهاز  GeoXTوبرنامج  TeraSyncقبل
المسح الميداني
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شكل ( :)18تحضير جهاز  GeoXTقبل رفع أول القراءات باختبار عدد األقمار وجودتها

شكل ( :)19كامل عينة القراءات التي رفعت على مسافة  4كم من المحطة القاعدية (حي الزهور بالدمام)
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شكل ( :)20كامل عينة القراءات التي رفعت على مسافة  16كم من المحطة القاعدية (حي الحزام الذهبي بالخبر)

شكل ( :)21كامل عينة القراءات التي رفعت على مسافة  36كم من المحطة القاعدية
(حدود المملكة مع دولة البحرين – جسر الملك فهد بن عبدالعزيز)
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 -ملحق رقم  :4حساب طول درجة واحدة على خط العرض بالكيلومتر:1

http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiProject_Geographical_coordinates
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 -ملحق رقم  :5تقرير الدقة للمحطة القاعدية

وقد تم معايرة دقة المحطة من قب طشركة الج ا للتجارة والمقاوال ط .مرفق)
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 -ملحق رقم  :6خالصة البرمجيات

ملفا شرا ح المةرا ط علة نسةمة سةي دز) رقميةة ،يمكةن فتح ةا ببرنةامج
في عم مريطة جديةدة ،ثةم إضةافة الشةرا ح المرفقةة ،والتةي تحمة اأسةماج اآلتيةة ،علة
التعاقبن

ArcMap

-

قطع اأراضي في حاضرة الدمام  -مريطة قاعدية.
قطع اأراضي بحي الز ور بمدينة الدمام -مريطة قاعدية.
قطع اأراضي بحي الحزام ال بي بمدينة المبر  -مريطة قاعدية.
قطع اأراضي بحي الجزيرة بمدينة القطيف  -مريطة قاعدية.
قطع اأراضي بحي الدانة الشمالية بالظ ران -مريطة قاعدية.
مركز قطع أراضي حي الز ور بمدينة الدمام -مريطة قاعدية.
مركز قطع أراضي حي الحزام ال بي بمدينة المبر  -مريطة قاعدية.
مركز قطع أراضي حي الجزيرة بمدينة القطيف  -مريطة قاعدية.
مركز قطع أراضي حي الدانة الشمالية بالظ ران  -مريطة قاعدية.
اللوحا البورسالنية أسماج الشوارع بمدينتي الدمام والمبر.
لوحا أسماج الطرق بمدينة الدمام.
طفايا الحريق  -أحياج  – 91،71الدمام.
عدادا المياه  -أحياج  – 91،71الدمام.
محطا توزيع الك رباج  -مدينة الدمام .SubStations
موزعا الك رباج  -مدينة الدمام .Manipular
عدادا الك رباج  -مدينة الدمام.
عينة مسح ميداني  1 -كم .محيط المحطة القاعدية )Base Station
عينة مسح ميداني 4 -كم .محيط حي الز ور – مدينة الدمام)
عينة مسح ميداني 16 -كم .محيط حي الحزام ال بي – مدينة المبر)
عينةةة مسةةح ميةةداني 36 -كةةم .محةةيط جزيةةرة جسةةر الملةةب ف ةةد – أمةةام حةةدود دولةةة
البحرين)
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تم بحمد هللا
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