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باستخدام معطيات  هاوتحديثوضع الخرائط السياحية 
  Aster Imagesآستر 

  ي هالتحديث الخريطة السياحية لمنطقة( مثال تطبيقي
Halle (في جمهورية ألمانيا االتحادية  

  

  *األستاذة الدكتورة صفية عيد
  

  ملخصال

إلنتاج هـذا  . سترآالهدف من الدراسة هو وضع خريطة سياحية باستخدام صور   
ثم إجـراء عمليـة     .  من إنتاج موزاييك لمنطقة الدراسة        أوالً  البد ،وع من الخرائط  الن

    .بنظام اإلرجاع الجغرافيإرجاع  المرئية  

  : اآلتية الخريطة السياحية من خالل المراحلوِضعِتبعد ذلك 

  .   تضمن دمج األقنية الطيفية وإزالة الغيوم:  معالجة الصورة-1

خالل إجراء عملية  المخططات المتساوية للـصور لزيـادة            تحسين الصورة من   -2
 تصنيف المظاهر   أجلالفروق في األلوان المختارة  للمساعدة بالتفسير البصري من          

    . واستخدامها في وضع الخريطةالحقاً

                                                
  جامعة دمشق- كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية-قسم الجغرافية *
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 المظاهر في مجموعات تـشمل  مجموعـة         نِّفَِتص:  هاوتصنيف تفسير الصورة    - 3
المكونة من طرق المواصالت والسكك الحديدة  والشبكة       المظاهر الجغرافية الخطية    

كلّهـا  مـة  مهومجموعة المظاهر المكانية التي تشمل المواقـع األثريـة ال  . المائية  
والخدمات السياحية ومجموعة المظاهر المساحية التي شملت الغابات والمـسطحات   

   .المائية

  . تحديد محتوى الخريطة السياحية-4

  .انات الوصفية  تأسيس قاعدة البي-5

  .رسم الخريطة واختيار رموزها وألوانها -6 

    . تصميم مفتاح الرموز-7

 .A0 على ورق 1:100،000  و1:50،0000الخريطة بمقياسين هما تصميم وطباعة  -8
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  :مبررات البحث وأهميته  :1
 صناعة السياحة في االقتصاد العـالمي       تؤديهتأتي أهمية البحث من الدور الذي       

 وبـشكٍل  مستقبالً و حاضراً واالقتصاد األلماني    مستقبالًواالقتصاد السوري    ام،بشكل ع 
 نتيجة لما  تتمتع به من مقومـات سـياحية طبيعيـة             ،خاص والية سكسونيا الداخلية   

الـسياحة   تعد   كما .متميز وتاريخية عدا ذلك فهي مركز ثقافي وفني وعلمي ورياضي        
فر عوامـل   ا لتو نتيجة   هماًم  اقتصادياً مورداًة  خاصبهذه الوالية   وفي  في ألمانيا عامة    

  . الحقاً دراستها على يسنأتسياحية كثيرة 

  :مبررات البحث

ه هذه المنطقة في االقتصاد السياحي لوالية سكـسونيا         تؤديتأتي من الدور الذي      
وضع خريطة سياحية حديثة     فإن   لذلك.  االقتصاد األلماني عامة   فيالداخلية من جهة و   

ذلـك  . الخطوة األولى في تطوير االقتصاد الـسياحي  يعد  على التقنيات الحديثة    تعتمد  
ة وكيفية  ومعرفة أماكن  السياح،  لتوجه أوالً  ا أجلألن السياح يستخدمون الخريطة من      

  أن والسـيما . الوصول إليها ومعرفة أماكن الخدمات السياحية التي يحتاجها الـسائح         
ِ إذْ  للقطاع السياحي بعد سقوط جدار برلين    كبيراً ولت اهتماماًً والية سكسونيا  الداخلية أ    

شق طرق جديـدة     : منها ،أقامت حكومة الوالية العديد من المنشآت التي تخدم السياحة        
 العديد من الفنادق الـسياحية      وإقامة ، الوصول إلى أي  مكان أو معلم سياحي        أجلمن  

وضـع خريطـة     فإن   لذلك.  األثرية اكناألم الترويحية عدا ترميم العديد من       واألماكن
ق التقليدية أو بالدراسة الحقلية     ائبالطر كلّهاسياحية تحوي المعلومات السياحية الحديثة      

الـصور الفـضائية    تعد لذلك ، يحتاج إلى وقت طويل وجهد كبير ونفقات مالية كبيرة      
ها من جهـة    حداثتاً إلى    نظر لوضع هذا النوع من الخرائط      أفضل مصدر للمعلومات    

وسرعة الحصول عليها من جهة أخرى وانخفاض كلفتهـا إذا مـا تمـت  مقارنتهـا              
فرة بشكل رقمـي  اهذه الصور متو   فإن    عدا ذلك  ،ق التقليدية أو الدراسة الحقلية    ائبالطر
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 نظام المعلومات الجغرافية   يعد   كما .اسبمما يمكن من معالجتها وتحليلها بواسطة الح      
Arc GIS 9.2متعـددة لتـرقيم   نتيجة الحتوائـه أدوات   ل البرمجيات وأكثرها من أفض

  .وألوانها وإخراجها رموزها المناسبة وترميزها وتصميم المظاهر

كما يمكن تعديل الخرائط بسهولة ويسر من خالل تعديل قاعدة البيانات الخاصـة      
  .بها فقط كلما دعت الحاجة

  :أهداف البحث  :2
 .  المواقع والمراكز  والخدمات السياحيةبناء قاعدة بيانات أساسية تشمل •

وضع شرائح متعددة  للمظاهر الجغرافية كي تُدمج فيمـا بعـد إلنتـاج الخريطـة        •
 .السياحية

 .لخدمات السياحية اديدة مناسبة للمواقع والمراكز  وتصميم رموز ج •

رافـي  ق حديثة تعتمد علـى نظـام المعلومـات الجغ         ائوضع خريطة سياحية بطر    •
 ويمكـن  ،مكن تعديلها وتحديثها كلما دعت الحاجـة      تشعار عن بعد ي   ومعطيات االس 

 بمقـاييس   مـستقبالً  يـستفيد منهـا الـسياح        اإلنترنتجعلها خريطة تفاعلية على     
  .1:100،000 و 1:50،000

  :المناهج التي يعتمد عليها البحث :3
  :اآلتيةعتمد البحث على المناهج ا

  تحليل البيانات الجغرافية وإعداد      أجلمن  تخدم  الذي اس منهج البحث الكارتوغرافي     •
استخدام األساليب التخصصية للتحليل والتمثيـل        فضالً عن  الخريطة بشكل مناسب،  

وتفسير البيانات التي تم الحصول عليها بمساعدة الخريطة  بغرض           ،الكارتوغرافي
 . تقوم على أسس علمية موجهةعن الواقع السياحي وضع تصورات 

 هاتـصنيف و هـا وتبويبعمليـة البيانـات     جمع  ي يستخدم في    منهج البحث اإلحصائ   •
 . إنتاج الخريطةالستخدامها فيثم تحليلها  ها،وتعميم
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  Astetr   آسـتر  في عملية معالجة الصور الفضائية  استُخِدممنهج البحث االستشعاري،  •
 .يقة وحديثةبغية استخدامها في وضع الخريطة بطريقة دق ها وتصنيفهاوتحليل

  راض الدراسات السابقة استع: 4
ات القرن  ي وضع الخرائط باالعتماد على صور األقمار الصناعية إلى سبعين         يعود

 ذلك لما تتمتـع بـه هـذه     1- الماضي مع إطالق التابع الصنعي األمريكي الندسات     
التطور التقني الـذي     فإن   ذلك فضالً عن    ،البيانات من دقة وسرعة في الحصول عليها      

المسح الفضائي مكن من الحصول على بيانات رقمية يمكن إدخالهـا           طرأ على أجهزة    
 إنتاج خـرائط     في بدوره  هذا  ساعد . وهندسياً  الحاسب ومعالجتها إشعاعياً   إلىمباشرة  
يمكن تحديثها كلمـا  و دقيقة في محتواها ق وضعهاائفي طر  بياناتها حديثة     في   متنوعة

التي تم وضـعها مـن     يوجرسي خريطة  ن   كانت  أولى هذه الخرائط  . دعت الضرورة 
 وكالة ناسا لعلوم  الفـضاء بمقيـاس         عقبل المساحة الجيولوجية األمريكية بالتعاون م     

 لكن دقة   .الجيل األول من خرائط األقمار الصناعية      تعد    وهذه الخريطة    ،1.500000
 دقـة  انخفاض في     أدى ذلك إلى   ومن ثم فرة آنذاك كانت قليلة     االبيانات التي كانت متو   

 1974في فرانكفورت عـام     ) IFAG( يوديزياجالخريطة، وفي ألمانيا قام معهد ال     هذه  
بأول تجربة إلنتاج خريطة من معطيات األقمار الصناعية   لمنطقة ميونخ  بمقيـاس               

1.200000 )Albertz 2007 (     لكن خرائط الصور األساسية  تطـورت مـع وصـول
    ة وربطها  بنظام اإلحداثيات األرضـية       كن من إرجاع الصور   البيانات الرقمية  التي م

 ألمانيـا، ( مثـل    أوربـة  في    لذلك قام العديد من مراكز البحوث      ؛وتصحيحها إشعاعياً 
 منها على سبيل المثـال  ،بوضع خرائط استناداً إلى هذه المعطيات   ) والنمسا، وسويسرا 

باستخدام معطيات الماسـح     .1.100000 بمقياس   1985خريطة برلين ومحيطها عام     
  .اً متر30 بقدرة تمييز  TM ( Thematic Mapper(لغرضيا
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  الموقع والظروف الطبيعية .5-1
 بموقعها في جنوب والية سكسونيا الداخلية  بظـروف طبيعيـة            هاليتتمتع   •

 تقـع   إذمتميز  وجغرافي   بموقع فلكي     حيث تتميز  ، للسياحة الطبيعية  تجعل منها مركزاً  
 أو   العبور من الجنوب إلى الـشمال       أي مسافر  يع  ال يستط ومن ثم    ، وسط  ألمانيا   في

 .)1انظر الشكل . ( فيها الغرب دون المرورإلىمن الشرق 

   موقع والية سكسونيا الداخليةيبين) 1( شكل 

  
 فـده    اووانـستروت ور  . نهر سالي وروافده  :يجري فيها العديد من األنهار أهمها        •

 تعـد   التي الجميلة    والغابات ياحيةالس من المناطق    العديدعلى ضفافهما   حيث تنتشر   
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الشريان الحيوي في    يعد   نهر سالي الذي   فإن   عدا ذلك  .من المناطق المفضلة للسياح   
   .)2انظر الشكل .(في السياحة والرياضة المائية   يستخدمالوالية

    هاليالسياحة المائية في والية سكسونيا الداخلية ومواقع  يبين ) 2( شكل 

  
 .– Sachsen –Anhalt entdecken und erleben  Der Touristikأطلس الواليةالمصدر 

Atlas des landes,Landesamt fuer Vermessung und Geoinformation –
Sachsen –Anhalt 2005   
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وبحيرة . قرب ميرزبوغ ) Geisltal(تنتشر فيها العديد من البحيرات مثل كايزل تال          •
، ومنطقة البحيرات في اشرسليبن Seeburgبورغ  قرب ذي  Suesser Seeسوزر ذي

Aschersleben .     وعلـى ضـفافها تنتـشر    ،تستخدم هذه البحيرات للرياضة المائية 
 الراحة واالستجمام  وحولها  يمارس السياح رياضـة التجـوال          أجلالمخيمات من   

 .على الدراجات الهوائية

 م الطبيعيـة فـي ألمانيـا      ل المعال من أجم  يعد   يمتد في غربها جبل الهارتز الذي      •
لراحـة  شـتاء وا  رياضة التزلج    لممارسة   األماكن، هو أفضل     م 1421  بارتفاع

  التـي   Nadterstedtعند أقدامه تقع بحيرة نادرشتيتفعدا ذلك .  صيفاًواالستجمام
 . ن مناجم الفحم التي كانت موجودة في هذه المنطقة كامأ في  اصطناعياًتشكلت

 للسياحة والرياضـة     المستخدمة   من أجمل األماكن   تعد   فهي فيها   نتيجة لكثرة األنهار  
 يدعى مشروع األقنية الزرقاء علـى طـول    وضعت حكومة الوالية مشروعاً    وقد المائية  

هما تهدف من خاللـه  تطـوير        ة وهي سالي وانستروت وروافد    األنهار المارة في المنطق   
ورو لتطوير الـسياحة     الي  من الماليين كما استثمرت عشرات     ،الواليةصناعة السياحية في    

  ).4و3انظر الشكلين )  .(Blaues Band 2001 انظرللمزيد(في الوالية 
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قنية الزرقاء في والية سكسونيا الداخلية التي تمتد من  األيبين ) 3(شكل 
  الجنوب باتجاه الشمال

   
 - Handbuch :Blaues Band in Sachsen األشرطة الزرقاء فـي واليـة سكـسونيا الداخليـة    المصدر(

Anhalt 2001(  
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 حجم االستثمارات في القطاع السياحي في والية سكسونيا يبين ) 4(شكل 
   بماليين اليوروالداخلية

  
  )2006 مليون يورو في عام 20 من أكثر وناومبورغ  هالييظهر الشكل أن حجم االستثمار في كل من (

  المصدر السابق 
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  :افيةالخصائص التاريخية والثق:5-2

 في  ماًهم   دوراً  تؤدي هاليهناك مجموعة من العوامل الثقافية والتاريخية جعلت        
  :االقتصاد السياحي األلماني منها

• ميالديـة  1030 تعود أبنيتها إلى عام        ِإذْ  من أقدم المدن األلمانية       هالي مدينة   تعد ، 
 الـشرقي مـن     وهي أكبر مدينة في والية سكسونيا الداخلية ورابع مدينة في القسم          

   .نسمة) 250000 ها البالغ ألمانيا بعدد سكان

 ويمتد مـن مركـز   ،تحوي المدينة السوق القديم الذي يقع في مركز المدينة القديمة       •
 من أجمـل األسـواق       ويعد ،  كم  2المدينة إلى محطة القطارات بمسافة تصل إلى        

يه األبنيـة   على جانبتنتشر  ذلك      فضالً عن الرئيس  للتسوق    األلمانية وهو المركز    
   .التاريخية القديمة  

ي المدينة والقـرى أهمهـا   فر والكنائس القديمة التي تنتشر تحوي العديد من القصو    •
وقصر موريتـسيورغ الـذي    كنيسة الدير وكنيسة المدينة وتقعان في السوق القديم،  

م يعود بناؤهـا إلـى العـا       ) Lövengebäude، وبناية األسد    1503-1484 بين بني
 . ميالدية1843 -1832

والبرج األحمـر، وبـرج    برج شتاين تور،( تحوي المدينة العديد من األبراج منها   •
 العديد من األبـراج  سـيتم تمثيلهـا علـى     كما تحوي المناطق التابعة لها  ) اليبزغ

  .الحقاًالخريطة 

القديمة سواء في المدينة أو محيطهـا حيـث تمتـد الـشوارع             ( الطرق الرومانية    •
ـ .وشارع اليبـزغ .  كشارع البوليفارد .باألحجار القديمة المرصوفة رومانسية  ال ا  أم

الشوارع الرومانسية في القرى والمناطق التابعة فهي متعـددة أجملهـا  الطـرق              
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حيث تقع أكثر هذه الطـرق       .مجرى نهري سالي وانستروت   الرومانسية في منطقة    
  :وأهمها هالي في الجزء الجنوبي من

 )Eckartsberg-Badkösen(  باد كوسن  -برغ طريق ايكرس .1

 )Noumburg- Weissenfels(  فايسن فلس –طريق ناومبورغ  .2

 )Noumburg- Freiburg( فرايبورغ -طريق ناومبورغ .3

 )Bibra-Nebra  Bad Kösen-Bad( نيبرا - باد بيبرا -طريق باد كوسن .4

وغيرهـا  ) Zeitz- Weissenfels-Halle  (هـالي  – فايسن فـيلس  – طريق زايتس  •
الذي ) 5انظر الشكل    (.  على الخريطة كاملة لما لها من أهمية في السياحة          وستُمثَُّل
 . ومحيطهاهاليالقديمة والقصور المنتشرة في الرومانسية  الطرق يبين

تتميز مدينة  و،  تنتشر فيها  المدن التاريخية القديمة مثل مدينة فرايبورغ وناومبورغ          •
،  شـوارعها الرومانـسية    فضالً عن اري الباروكي الجميل    فرايبورغ بالطراز المعم  

أما مدينة نـاومبورغ فهـي       . ذلك فهي مدينة زراعة العنب في ألمانيا       عالوة على 
 تتميز بشوارعها   ،وتعود أبنيتها إلى العصر الوسيط    مدينة أثرية تقع على نهر سالي       

 .  للرياضة المائيةركز  فهي مذلكعدا الرومانسية الجميلة 

 غيرا الحقائق هالي من اكتشاف موقعين أثريين في محيط        اآلثار  تمكن علماء  مؤخراً •
 :التاريخية هما

 Nebra في قرية تدعى نيبـرا    ). Himmelebscheibe(رص السماء     قاكتشاف لوحة    •
 يدل على مراقبـة  اً قبل الميالد تحوي رسم    1600  تعود إلى العام      هاليتقع جنوب   

عـن قـرص مـن       هذه الرقعة عبارة  .ألخرى  اإلنسان لحركة األرض والكواكب ا    
  اً كوكب32 للقمر أو للشمس  مع اًورسم  قي بداية تشكله   لهالل ل اًالبرونز يحوي رسم  

     .سبعة كواكب فوق قرص الهالل والباقي تتوزع  بشكل عشوائي 
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  تم االنتهاء من بناء بالنيتاريوم في نيبرا يحوي اللقى األثرية المكتشفة فـي   2007 في عام 
  ) .6-انظر الشكل. ( كلّها أصبحت قبلة للسياح من أنحاء األرضومن ثم. كلّهانيبرا 

 قصر ناومبرغ ،( ة القديمة والقصور سيمانويبين الطرق الر ) 5( شكل 
 المواقع أشهرلتي تعد من   )وايكارسيرغ ،وفريببورغ ، وميلبن وقصر زايتز

   هالي منطقةالسياحية في
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المصدر ( قبل الميالد 1600لتي تعود إلى وحة قرص السماء ايبين ل) 6(شكل 
   )2007متحف نيبرا  

  
v قبل المـيالد       5000ثري في أواخر القرن الماضي يعود إلى          أ موقع   تُِشفَكِْا 

 تقع علـى    Goseck1يحوي رسماُ لمراقبة حركة الشمس في بلدة صغيرة تدعى كوسك           
  ).9 -7شكال انظر األ( .انة بالصور الجوية وذلك باالستع، كم من منطقة نيبرا25بعد 

                                                
 في بلدة كوسك تمكن علماء اآلثار من اكتشاف هذا الموقع األثري مصادفة  وذلك بعد قيام إحـدى                    1

بتصوير المنطقة لغرض ما ولكن  مصادفة شاهد أحد علماء اآلثار الصورة الجوية              الشركات الخاصة   
التي أثارت خطوطها فضوله ثم بدأت الدراسات المختلقة  لهذا الموقع من فبل مجموعة كبيرة من علماء 
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هـذه  بين   يربط   بعد اكتشاف كل من نيبرا وكوسيك شقت حكومة الوالية طريقاً         
  . بل سائحي الدراجات الهوائيةقالمواقع األثرية دعته طريق السماء يستخدم اليوم من 

يبين الصورة الجوية األولى لموقع مراقبة الشمس  حيت يظهر وسط ) 7(شكل 
المصدر ( بالقمح  أن الموقع كان مزروعاًفي الدرجة اللونية علماً لصورة مختلقاًا

  )Goseckمتحف 

 

                                                                                                          
نتهاء  من الرسم المغناطيسي إلى الحفر حتى النهاية حيث تم  اال)  اآلثار في ألمانيا ودول أوربة وأمريكا

  بعدما تم العثور على قریة كاملة تح ت األرض تح وي القب ور والعظ ام واألوان ي وغیرھ ا ت م              2004 عام
  . Goseckتقلھا إلى متحف
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  )هالمصدر السابق نفس(يبين الموقع بعد تكبير الصورة الجوية  ) 8( شكل 

  
  )Goseckالمصدر متحف (يبين الموقع بعد االنتهاء من أعمال الحفر ) 9(شكل 

  



  ...تحديث(مثال تطبيقي Aster Images باستخدام معطيات آستر هاوضع الخرائط السياحية وتحديث
 

 

798 

  :من المظاهر الثقافية منها العديد هالي مدينة تحوي •

 ). مسرح الدمى(المسرح الجديد،مسرح تاليا، ومسرح األطفال (المسارح العامة  .1

2. وتقام فيها ، مدينة الموسيقى  فيها ولد وترعرع  الموسيقي العالمي هندل     هالي تعد 
  . العديد من حفالت الموسيقى العالمية

) متحف موريتس بورغ   ،لمتحف سالينا، متحف هند   (تحوي العديد من المتاحف      .3
 .  على الخريطة زعتُوس متاحف القرى التي فضالً عن

 .تحوي المدرسة العليا للموسيقى .4

 . يوجد فيها قاعة األوبرا الوحيدة في والية سكسونيا الداخلية .5

 .   من قبل اليونسكو مدينة التراث العالميهاليتمت  تسمية  .6

  الخصائص العلمية :3- 5

 اآلتيةينة العلم  لألسباب  مدهالي تعد:  

 وارتبط اسـمها    1694تحوي جامعة مارتن لوثر التي أسسها فريدرش الثالث عام           •
يتنبرغ التـي تأسـست   ف بعد دمجها مع جامعة Martin Luther)(باسم مارتن لوثر 

الذي ) Melanchthonhaus(  وارتبط اسمها باسم عالم اللغات ميالنشتوناوس        1502
فـي القـرن    أصـبحت  وقد ،العالمفي  هي من أقدم الجامعات      و ،اولد وترعرع فيه  

وفي القرن السابع عـشر احتلـت المرتبـة          ،كبر جامعة في ألمانيا   أالسادس عشر   
الطبيعيـة،   ( كلَّهـا  تحوي الفروع التعليميـة  وهذه الجامعةاألولى علميا  في ألمانيا   

 ).والصيدلية، الطبية، اإلنسانية، علوم األرض

• يوهان  المؤرخ وعالم اآلثار  ( ديد من العلماء والشعراء والفالسفة مثل      للع اً موطن تعد
آخين فون آرمين ووجوزيف فون  (وكل من الشعراء  ). وفريدرش لودفيغ .يوخايم  
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  وعلماء الطـب   ،)كريستان فولف   (والفيلسوف وعالم الرياضيات    ).  ايشن دورف 
والكيميائي . )فريدرش هوفمان وجورج ارنست شتال وريتشارد فون فول كامن          (

 .يالذي أسس كلية الطب في هالفمان  فريدرش هووالطبيب

 .  ميالدية1652 أقدم أكاديمية للبحوث الطبيعية في العالم عام فيهاتأسست  •

عامي  بين   بِنيتْالتي  ) مكتبة الوالية (ية سكسونيا الداخلية    كبر مكتبة في وال   أتحوي   •
مكتبة الواليـة ومكتبـة     ل من   كتحتوي  .  مكتبة الجامعة  فضالً عن  1878-1880

 أحدث  الكتـب والمجـالت       عالوة على الجامعة على الكتب والمخطوطات القديمة      
 .العلمية وهما مكتبتان رقميتان بشكل كامل

عام  ُأنِشَئتْالتي ) Botanische Garten( الحديقة البيولوجية التابعة للجامعة توجد فيها •
 5000 : نوع من النباتات منهـا 12000على هكتار تحوي 4.5 على مساحة  1698

 ).نوع من المجموعات الفريدة  في المناطق المدارية والنباتات المائية

كما . بالحدائق العامة الجميلة   غني   محيطها و هالي فإن    هذه الخصائص  فضالً عن 
 تنتشر هذه الزراعة في منطقة جريان نهري        حيثأنها منطقة زراعة العنب في ألمانيا       

يأتي كثير من السياح  لزيارة منطقـة        و هالي    في األنهارأهم  وهما  ،   وانستروت سالي
 العديد مـن المحميـات    هالي تنتشر في  ذلك   اعد ،الزراعة وزيارة معامل إنتاج الخمر    

 . والحدائق العامة،حيويةالالطبيعية  وطبيعيةال

 تستخدم فـي سـياحة      التيق الدراجات الهوائية    ائهناك طر فذلك  كل   فضالً عن 
  : أهم هذه الطرق.لدراجاتارياضة 

 Saale Radwanderwege للدراجات الهوائية ساليطريق  .1

 ويبدأ من الجنوب بعد أن يجتـاز واليـة          ساليهذا الطريق يمتد على طول نهر       
 طول هذا . المدينةمركز حتى يصل إلى هالي  ويمتد في محافظة  Thürngerالتورنغر 
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تتباين في  ي منطقة رائعة الجمال      ف يمر و  كم في والية سكسونيا الداخلية     152الطريق  
عدا ذلـك   .راضي السهلية في الشمالواأل  في الجنوب   الجبال تضاريسها حيث تنتشر  

ـ مـة مثـل ميرز    همالمدن التاريخية ال   في العديد من     الطريق  هذا يمر  ي وهـال ،ورغب
  . في ألمانيا  الهوائيةوناومبورغ وهو من أجمل طرق الدراجات

  Harz Radwanderwegت المحيط بجبل الهارتز  ريق الدراجا ط. 2  

هذا الطريق يربط والية سكسونيا الداخلية بوالية سكسونيا السفلى طولـه            يربط  
 في ألمانيا ذلك ألنه  أكثر الطرق جماالًويعد ،ي هالفيكم   120 كم منها أكثر من      350

  .يحيط بأجمل مناطق الغابات الطبيعية  الغنية بالجداول واألنهار 

  Harzvorhand wegطريق الهارتز الرئيسي . 3

وسكـسونيا   يربط هذا الطريق ثالث واليات في ألمانيا هي سكسونيا الداخليـة،          
 ويمر بعدة بلدات ومدن     هالي كم نصفه يمر في      201التورتغر وطوله   الية  وو ،السفلى
 وشـتراس  ،Aschersleben ،و أشرشـليبن   Sangerhausen  زانكر هاوسـن، فيها هي

 يختـرق الهـارتز مـن    وهو طريق. Quedlinburgوكفيدلن بورغ ، Srtassfurtرتفو
منطقة جبلية تغطيها الغابـات المختلطـة الغنيـة باألنهـار            ب رب يم رالشرق إلى الغ  

ـ الالتاريخية  المدن  أقدم  بذلك  فهو يمر     عدا   - والجداول ـ    ت ها الملـوك   سكني كـان ي
  . واألبراج القديمةعناها بالقصوروالقياصرة األلمان والتي تتميز ب

  Unstrut Radwegطريق نهر اونستروت للدراجات الهوائية . 4  

 في المنطقة التـي     يهال منطقةيقع هذا الطريق في الجزء الجنوبي الغربي من          
 وأهميته تـأتي    ، كم في المحافظة   42 لى طوله ال يزيد ع    ،يجري فيها نهر اونستروت   

  ومـدرجات   Neunburg  نـاونبورغ  لعـة من مروره بمدينة فرايبورغ التاريخية وق
  .  التي جعلت من هذه المدينة عاصمة العنب في ألمانياالعنبزراعة 
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  Muldental Radwegطريق مولدن تال للدراجات . 5
منطقـة غنيـة بـالقالع      ب يمر كم   40طول  ب هاليالشرقي من   الجنوب  يمتد في   

  .حة التاريخية  في السيا مهماًالتاريخية والمتاحف مما يجعله طريقاً
    Saale –Harz Radweg الهارتز للدراجات الهوائيةساليطريق . 5  

 ويتجـه إلـى   ؛هـالي  حيث يبدأ من مدينة ؛هالي كم  يمر بالكامل في      66طوله  
على طـول    . ويلتقي بطريق الدراجات المار حول الهارتز      ،الغرب حتى جبل الهارتز   

ق الزراعية واألنهار والمواقع    لمناطابات و هذا الطريق تتناوب المناظر الجميلة من الغا      
  ومدينة مـارتن لـوثر    Novalis والعمرانية والثقافية  مثل مدينة نوفاليس،التاريخية

Eisleben ها اليوم اليونسكو بمدينة التراث العالميت التي سم. 

   Elester Radweg (Weisselester)طريق اليستر للدراجات الهوائية . 6
 .سـالي يستر األبيض نسبة إلى نهر اليستر الذي يرفـد نهـر      أو يدعى طريق ال   

ع مـن األراضـي التـشيكية       نبنهر اليستر األبيض الذي ي    رى   الطريق مج   هذا يوازي
 .والباقي فـي تـشيكيا     ،هالي كم في    22 لىع بطول اليزيد  هاليويصب في محافظة    

 سـالي، :  هـي  يجتاز في مروره نواحي غنية بالقالع التاريخية القديمة وهذه النواحي         
   . هاليوايلستر وكفيرفورت وميزبورغ  و

   Radweg Salzstrasseطريق الملح للدراجات الهوائية ٌ . 7
الملح التاريخي القديم     كم يمر في جنوب المحافظة على طريق         98طول الطريق   

 ويمـر فـي ناحيـة     Sangerhausen زانكر هاوسن في ناحية Allstedلدة  بيبدأ من 
  Vietzenburg فيتسن بـورغ حول   Querfurtكفيرفورت   و Merseburgميرزبورغ 

 تنتـشر   .Horburg-Maßblau  ماسبالو - هوربورغ  وينتهي عند  Muecheln موشلين  و
 التـي   Querfurt كفيرفـورت أما منطقة.  طوله الغابات واألراضي الزراعية الشاسعةىعل

تـشكلت  لـذلك  الفحم الحجـري  انت معروفة في الماضي بأنها منبع كفقد ها الطريق   بيمر  
  عـن  فـضالً  ،هالي  منطقة    في هماًم  سياحياً مكاناً تعد    التي العديد من البحيرات الصناعية   
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   ,Altsted مثـل التـشتيت   هـا الطريـق     في المدن التي يمر ب     قصورالقالع و ذلك تنتشر ال  
 .طبيعيةالتاريخية والالسياحة في  أهمية مما يجعل لهذا الطريق    Mersburgميرزبورغو

     Himmelscheibe Radwegللدراجات الهوائية السماء قرصطريق . 8  

  معوهو يربط بين طريق اونستروت ، هالي منطقة  كم يقع بالكامل في70طوله  
 وتسميته ترتبط بالموقع    .هاليوطريق   ساليطريق  مع  هارتز  وطريق ال  -ساليطريق  

م . ق 1600 السماء التي تعود إلى      رصبقالذي اكتشف فيه الرقعة التاريخية المعروفة       
  ميرزبـورغ يجتاز هذه الطريق المدن التاريخية القديمة الغنية بقالعها وقصورها مثل   .
 طريق  :اآلتيةبين طرق الدراجات الهوائية      هذا الطريق    يربط   .ومانسفلد كفيرفورت،و

 طـرق   ثَُّلتُمس . هاليوطريق   سالي  طريق  مع  انستروت   طريقالهارتز و مع   سالي
 في الـدول    ذلك ألهمية هذا النوع من السياحة     على الخريطة     كلَّها  الدراجات الهوائية   

  )10انظر الشكل .(األوربية

  يبين طرق الدراجات الدولية  الرئيسة في والية سكسونيا الداخلية   ) 10( شكل 

  
  Tourismus-Studien .Sachsen Anhalt  5 .Magdeburg 2001 المصدر
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  :الدراسةمصادر . 6
تنوع  محتوى  الخريطـة       ويعود تنوعها إلى     تنوعت مصادر الدراسة وتعددت،   

  :هذه المصادر هي ،السياحية من جهة وتنوع المستخدمين والغرض من االستخدام
  الخرائط    : 1- 6

  1/100.000الخرائط الطبوغرافية لمنطقة الدراسة بمقياس  •

  1/50.000اس  الخرائط الطبوغرافية لمنطقة الدراسة بمقي •

 1/25.000الخرائط الطبوغرافية لمنطقة الدراسة بمقياس  •

 1/10.000الخرائط الطبوغرافية لمنطقة الدراسة بمقياس  •

 1/300.000الخرائط العامة لوالية سكسونيا الداخلية بمقاييس صغيرة  •

 1/300.000الخرائط العامة السياحية بمقياس  •

  1/50.000ة بمقياس األطلس السياحي لوالية سكسونيا الداخلي •
فرة االمعلومات السياحية التي تحتوي عليها الكتب والخرائط االسـتعالمية المتـو           •

 .للمنطقة

  :اآلتيةتظهرها الجداول . وغيرها  •

   الخرائط المستخدمة في وضع الخريطة السياحية لمنطقة الدراسةيبين)  1(جدول 
     1:100.000  مقياس   الخرائط  الطبوغرافية     
رقم   اسم الخريطة

 اللوحة
تاريخ 
 اإلصدار

 جهة اإلصدار نظام اإلسقاط المقياس

TK100 Halle C4734  2004 1:100.000 Bessel-Ellipsoid, Gauß-

Krüger-Koordinatensystem 

mit 3 Grad 

Meridianstreifen 

Landesamt für 

Vermessung und 

Geoinformation Sachsen-

Anhalt 

TK100 

Leipzig 
C4738 2005 1:100.000 Bessel-Ellipsoid, Gauß-

Krüger-Koordinatensystem 

mit 3 Grad 

Meridianstreifen 

Landesvermessungsamt 

Sachsen 
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 1:50.000  مقياس خرائط الطبوغرافيةال
تاريخ   اسم الخريطة

 اإلصدار
  جهة اإلصدار نظام اإلسقاط المقياس

TK50 Sachsen-
Anhalt 

2004 1:50.000 Bessel-Ellipsoid, 
Datum Rauenberg, 

Gauß-Krüger-
Koordinatensystem mit 
3 Grad Meridianstreifen 

Landesamt für Vermessung 
und Geoinformation 

Sachsen-Anhalt (Top50) 

TK50 Sachsen 2001 1:50.000 Bessel-Ellipsoid, 
Datum Potsdam, Gauß-

Krüger-
Koordinatensystem mit 
3 Grad Meridianstreifen 

Landesvermessungsamt 
Sachsen (Top50) 

TK 50 
Thüringen 

2001 1:50.000 Bessel-Ellipsoid, 
Datum Potsdam, Gauß-

Krüger-
Koordinatensystem mit 
3 Grad Meridianstreifen 

Landesamt für Vermessung 
und Geoinformation 
Thüringen (Top50) 

Der touristik 
Atlas des landes 

2005 1:50.000 Bessel-Ellipsoid, 
Datum Potsdam, Gauß-

Krüger-
Koordinatensystem mit 
3 Grad Meridianstreifen 

Landesamt für vemessung 
und Geoinformation 

              

     1:25.000ة مقياس  الخرائط الطبوغرافي
خ تاري  اسم الخريطة

 اإلصدار
  جهة اإلصدار نظام اإلسقاط المقياس

TK25 Halle 2001 1:25.000 Bessel-Ellipsoid, Datum 
Rauenberg, Gauß-Krüger-
Koordinatensystem mit 3 

Grad Meridianstreifen 

Landesamt für 
Vermessung und 

Geoinformation Sachsen-
Anhalt 
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     1:10.000  مقياس غرافية الخرائط الطبو              
  جهة اإلصدار نظام اإلسقاط المقياس رقم اللوحة  اسم الخريطة
TK10 Heide-

Süd 
4537NW, 
4537NO, 
4437SW, 
4437SO 

1:10.000 Bessel-Ellipsoid, Datum 
Rauenberg, Gauß-Krüger-
Koordinatensystem mit 3 

Grad Meridianstreifen 

Landesamt für Vermessung 
und Geoinformation 

Sachsen-Anhalt 

    الخرائط العامة  لوالية سكسونيا الداخلية            
تاريخ   اسم الخريطة

 اإلصدار
 جهة اإلصدار نظام اإلسقاط المقياس

Übersichtskarte 
Land Sachsen- 

Anhalt 

1994 1:300.000 Bessel-Ellipsoid, Gauß-
Krüger-Koordinatensystem 

mit 3 Grad 
Meridianstreifen 

Landesamt für 
Vermessung und und 
Daten verarbeitung 

Sachsen-Anhalt 
Topographische 
Übersichtskarte-
Sachsen- Anhalt 

Freizeit und 
Reisen 

2004 1:250.000 Bessel-Ellipsoid, Gauß-
Krüger-Koordinatensystem 

mit 3 Grad 
Meridianstreifen 

Landesamt für 
Vermessung und 

Geoinformation Sachsen-
Anhalt 

   معطيات حديثة من آستر :2- 6
) Space born Thermal and Reflection Radiometer (ASTER  
 منـصة تيـرا لوكالـة       منهو أحد المواسح متعدد األطياف التي أطلقت        آستر   

 اً واسع اًيغطي آستر مدى طيفي    .19992 في أيلول عام     NASAالفضاء األمريكية ناسا    
الحمراء وتحت الحمراء الحراريـة بدقـة      قناة طيفية تمتد من المرئية إلى تحت         14ب

 قناة تحت حمـراء قريبـة تـؤمن الرؤيـة           فضالً عن مكانية وطيفية إشعاعية عالية     
 م في   15تختلف قدرة التمييز المكانية باختالف أطوال الموجات فهي          .الستريوسكوبية

 م في الموجات تحت الحمـراء القـصيرة         30و،  VINRاألقنية المرئية وتحت الحمراء   
                                                

2   ASTER User Handbook .Michael Abrams,Simon Hook and others, EROS Data Center, 
Version2,page5. 
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SWIR  ،م في القناة الحرارية      90و TIR   ،    ِافي دراستنا هذهتْتُخْسمعطيات آسـتر    ِدم 
  :اآلتيالموضحة بالجدول 

   معطيات آستر المستخدمة في وضع الخريطة السياحيةيبين) 2(جدول 
تاريخ   اسم الصورة ونوعها

 اإلصدار
األهليلج   نظام اإلرجاع

 األرضي
  عدد النطاقات الطيفية

Aster_halle 
Digital image 

14.08.2000 Geographic 
(Lat/Long) 

Spheroid 
WGS 84 

14   VR,IFR. 
MDFR.FRIR, T 

Aster_halle 
Digital image 

04.09.2005 Geographic 
(Lat/Long) 

Spheroid 
WGS 84 

14   VR,IFR. 
MDFR.FRIR, T 

Aster Leipzig 
Digital image 

0.4.09.2005 Geographic 
( Lat/ long) 

Spheroid 
WGS 84 

14   VR,IFR. 
MDFR.FRIR, T 

Aster_halle-nord 
Digital image 

28.04.2007 Geographic 
( Lat/ long) 

Spheroid 
WGS 84 

14   VR,IFR. 
MDFR.FRIR, T 

Aster_halle- süd 
Digital image 

28.04.2007 Geographic 
( Lat/ long) 

Spheroid 
WGS 84 

14   VR,IFR. 
MDFR.FRIR, T 

  GPSنظام تحديد المواقع األرضية :6-3   
 تحديد المواقع  األرضيةنظام استُخِدم GPS      للتأكـد مـن إحـداثيات المظـاهر

وتوقيع الخدمات والمنشآت السياحية الحديثة التي ال توجـد علـى           الجغرافية المختلفة   
  .سة الحقليةمن خالل الدرا   ذلكتمو ، تثبيتها على الخريطة السياحيةأجلمن  الخرائط

  :إعداد الخريطة السياحية لمنطقة الدراسة: 7
   :يمايأت  شملتحيث Arc/GIS 9.2 . الخريطة باستخدام نظام المعلومات الجغرافيدِتُأِع

 واختيـار  تحضير بيانات آستر لمنطقة الدراسة  بدقة تمييـز مناسـبة          : 7-1
  .ألوانها

  2007 ، 2005 ، 2000 للعـام  سترآاد على بيانات   في دراستنا هذه تم االعتم  
 . كي يتم اختيار األطياف المثلى لرسم الخريطة .متعددةوبأطياف 
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حسب ما ذكر   . اً متر 90و  .30و ،15 بيانات استر  تصل بدقة تمييز          لما كانت 
والمظاهر أكثر    م ألنها أكثر تفصيالً    15ز  ي  الصور ذات دقة التمي     تُِبرِتخِْا لذلك   سابقاً

 ذلك  ألن الصور     ؛ م 90 و 30ما تمت مقارنتها بالصور التي دقة تمييزها         إذا   وضوحاً
سيكون  التفـسير    ، ومن ثمِ     والتفاصيل قليلة  ، ستكون أكثر تعميماً   اً متر 30التي دقتها     

  اً متـر  90أما الصور ذات دقة التمييـز          .البصري للمظاهر الجغرافية أكثر صعوبة    
 ،كبـر أوالتعميم سيكون    ،سيرها بالغ الصعوبة   وتف ،قل وضوحاً أستكون المظاهر فيها    

 ستكون المعلومات التي تحويها الخريطة غير دقيقة  ووضع خريطة سـياحية             ومن ثم 
 مـن    هذه الخريطة  وال يمكن استخدام   ، النوع من المعطيات ال قيمة له      اا إلى هذ  ادناست

  . قبل السياح

  :التي تضمنتمعالجة بيانات آستر  :7-2

      Image Rectification and Restoration تقويم الصورة وتصحيحها:  2-1- 7

  :يأت ما يشمل

   Sataleten Image georefrenceng :إرجاع الصورة الفضائية •

  Geographic systems(Lat/long) الصور بنظـام اإلرجـاع الجغرافـي    ُأرِجعِت
    Imagine رئيات ذلك بواسطة برنامج معالجة الم و Spheroid –WGS 84  والمسقط 

ERDAS 8.6باالعتماد على نقاط تحقق أرضيةGCP   واستخدام الخرائط الطبوغرافيـة 
واختيار مظاهر جغرافيـة واضـحة كتقـاطع         . 1:10.000لمنطقة الدراسة بمقياس    

الطرقات أو نقاط واضحة على كل من الخرائط والصور الفضائية مع مراعاة التقليـل           
بعد إرجاعها  تم إنتاج الموازاييك للمنطقـة مـن          . األدنىمن خطأ اإلرجاع إلى الحد      
    ) ملحق12 و 11انظر الشكل .(.المعطيات المذكورة أعاله

 Imagine ERDAS 8.6 المنطقة المدروسة من الصور السابقة بمساعدة اقتطاع •
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  Image processingمعالجة الصورة: 7-2-2

  :يأتتضمنت ماي

 دِمجتْ في البداية    ، للتفسير ىفضلاألقنية هي ال  الطيفية لمعرفة أي    دمج األقنية    •
 وبعد ذلك تـم اختيـار األقنيـة         كلّها،قنية   األ جربِتثم   . 1،2,3 المرئي   المجالأقنية  

  بألوان غير حقيقية إلنتاج الخريطة السياحية ذلك ألن اختيار األلوان الطبيعيـة      2,3,4
علـى إظهـار      لكـن قـدرتها    ؛يعيـة  في إظهار المظاهر بألوانها الطب     قد يكون مفيداً  

ـ  االختالفات في المناطق السكنية والمجاري المائية يكون ضعيفاً         يجعـل عمليـة     ا مم
 .التفسير غير دقيقة

 .    ًبصريا هاوتفسيرإزالة الغيوم ما أمكن من الصور لتحسين قراءة الصورة  •

   Image enhancement تحسين الصورة : 7-2-3

 اختلفت ألوان المظاهر    لذلك مختلفة    زمنية بمددة   الصور مأخوذ  نظراً إلى أن   •
ـ ،   الصور المأخوذة في الربيع    ماوالسيمن صورة إلى أخرى       يكـون  الغطـاء      ثحي

 يـتْ ِرُأج لـذلك  ؛النباتي في ذروة النمو فظهر بلون مماثل للمسطحات المائية واألنهار     
ة الفـروق فـي     لزيـاد  Histogram Equalize. عملية  المخططات المتساوية للصور

 ،الحقـاً تـصنيف المظـاهر     أجـل مساعدة بالتفسير البصري من     األلوان المختارة  لل   
  .واستخدامها في وضع الخريطة

   Image interpretation and classification هاوتصنيف تفسير الصورة : 7-2-4

وضع خريطة سياحية بالدرجة األولى على التفسير البـصري للـصورة           اعتمد  
ات الصورة  وتصنيفها في مجموعات هي مجموعة المظـاهر الجغرافيـة       وفرز مكون 

الخطية المكونة بالدرجة األولى من طرق المواصالت والـسكك الحديـدة  والـشبكة              
والمجموعة الثانية هي مجموعة المظاهر المكانية التي تشمل المواقع األثريـة           . المائية
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،  ،والكنائس األثريـة، واألبـراج     نوالحصو ،القالع( والخدمات السياحية     كلّها همةمال
 وهي كل ما يحتاجه السائح  من أماكن المبيت والطعام والتنـزه             ،والخدمات السياحية 

 ).وغيرها

  تحديد محتوى الخريطة السياحية  : 7-3

.  من تحديد محتواها العام والخـاص  ءإلعداد الخريطة السياحية البد فبل كل شي      
التـي يجـب أن       وما المظاهر السياحية   ؟ي عليها أي ما المظاهر األساسية التي تحتو     

  . ؟تظهر على الخريطة

 معلومات إضافية تكون ضمن إطار      وجزء كبير من محتوى الخرائط السياحية ه      
الخريطة أو قد تكون معلومات تفصيلية في خلف الخريطة، لكن في كل الحاالت يـتم               

ار عن بعـد بعناصـر      ات االستشع يإتمام المعلومات التي تم الحصول عليها من معط       
  .كارتوغرافية تساعد في التوجه

 مـن   ستر البـد أوالً   آلى معطيات   إ  وضع خريطة سياحية استناداً    أجللذلك من   
 تـؤدي قبل كل شـيء  . أن تحتوي عليها الخريطةتحديد المظاهر األساسية التي يحب    

ثم . لتوجهشبكة طرق المواصالت والشبكة المائية والنقاط الجيوديزية دوراً مهماً في ا          
أماكن الراحة ـ وأمـاكن   ،الفنادق (يأتي تمثيل المظاهر السياحية وتحديد مواقعها مثل 

عدا ذلك هناك خـدمات سـياحية        .والمراكز االستعالمية . لمطاعما). استراحة الشباب 
 مـرآب   فـضالً عـن    توجيه السائح كمراكز المعلومـات       والسيمامهمة جداً للسائح    

أو حتى طرق التجوال أو التنـزه       ) ى الطرق السريعة والفرعية    عل والسيما(السيارات  
 ثم يضع   ، السائح في ألمانيا يذهب في سيارته إلى أماكن بعيدة         ،على الدراجات الهوائية  

 المنـاطق   أوسيارته في مرآب ويمتطي دراجته الهوائية ضـمن منـاطق الغابـات             
  .المخصصة لذلك
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 عـالوة   .سائح وهي دور العبادة     عدا ذلك هناك بعض الخدمات التي يحتاجها ال       
 بعض الخدمات التي يحتاجها السائح وغيره على سبيل المثال صـاالت الـسباحة      على
  .  المسارح وغيرهاو

 الدراسة من المهم عند وضع الخريطة الـسياحية  فيما يخص منطقة  بشكل خاص   
 اً إلـى أن   ونظـر . معرفة البحيرات واألنهار التي يمارس فيها السائح الرياضة المائية        

محتوى الخريطة السياحية متعدد ومتنوع نستطيع تصنيف هذا المحتـوى فـي عـدة              
  :مجموعات رئيسة هي

 :شبكة المواصالت وخدمات الطرق  وتشمل -
   . الواليات التي تربط طرقال •

  .الطرق المحلية •

  .سكك الحديد •

 . التي كان القياصرة يستخدمونها للتنزهالطرق الرومانسية القديمة •

 . ق التنزه على األقدام وعلى الدراجات الهوائيةطر -

 .األماكن السياحية  األثرية -

  .الكنائس •

 .المتاحف •

  .القالع واألبراج األثرية •
  .أماكن قضاء وقت الراحة -

  .األماكن الطبيعية السياحية -

 .التماثيل التي لها رموز معينة -

 ).الخدمات السياحية ( ياحة  البنية التحتية التي تخدم الس -

  .مراكز االستعالمات •

  .)مرآب( أماكن وقوف السيارات  •
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  .المطاعم •

   . شبكة المياه -
  .األنهار •

  .البحيرات •

  . التي تخدم السياحة المائية قنيةاأل •

 المحميات الطبيعية  -

  تأسيس قاعدة بيانات للخريطة السياحية : 7-4
التعـديل   خريطة رقمية البد من تأسيس قاعدة بيانات يتم من خاللهـا        أيةلوضع  

 وقد شملت قاعدة البيانات لمنطقة الدراسة نوعين     ،على الخريطة وتحديثها وقت الحاجة    
  :من البيانات هما

 المظاهر  ِإذْ إن قاعدة بيانات مكانية  التي تحدد مواقع المظاهر من خالل إحداثياتها             •
  المظاهر الخطية تمثل مجموعة من نقاط اإلحـداثيات        في حين ) X.Y(النقطية تحدد   
والبيانات المكانية المساحية التي تحدد أماكنهـا مـن خـالل     X, Y  )المتسلسلة  من

 .مجموعة مغلقة من النقاط اإلحداثية

قاعدة  بيانات وصفية  لكل نوع من المظاهر المكانية التي تصف الظاهرة وتحـدد                •
 . وخصائصها ؛ ونوعها، تشمل اسم الظاهرة،نوعها

 عـن النقـاط الجيوديزيـة       ىِنتُغْسِاستر  آمعطيات  في هذه الخريطة التي تعتمد على       
  .  السياحية نقاط العالم الرئيسةورمزتْ ،وخطوط التسوية ألنها ال تقدم أي فائدة للسياحة

  اختيار مقياس الخريطة السياحية لمنطقة الدراسة  :7-8
تم استخدامه للطباعـة ومـساحة      طة على حجم الورق الذي      مقياس الخري اعتمد  

 حجم العنصر   فضالً عن . قة المدروسة  وحجم التفصيالت التي تحويها الخريطة       المنط
:   الخريطـة وإنتاجهـا بمقياسـين همـا        وِضعِت ِإذْ .الذي تحوي عليه معطيات آستر    

  . الحقاًسنأتي إلى تفاصيلها  1:50،000 و1:100،000
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   تعميم المظاهر الجغرافية :7-9

 وضـع    فـي  عليهاتم االعتماد   م األسس التي ي    عملية التعميم واالنتقاء من أه     تُعد
ألنه من خالل عملية االنتقاء يتم      . ال تخلو أية خريطة من هاتين العمليتين      ِإذْ  الخرائط    

 مقياس الخريطة   إن:  على الخريطة وهنا يجب القول      تحميلها تحديد المظاهر التي يجب   
  فـي انتقـاء   أساسـياً   دوراًأدى  1.100.000 و  1:50.000التي سيتم إنتاجها وهو     

 بهـذا    على الخريطة كافة   تمثيل المظاهر والخدمات السياحية       إن   .هاوتعميمالمظاهر  
 عهاوتنوذلك لتعدد هذه المظاهر   و ؛مراً غير مرغوب فيه   أ يعد    لكامل المنطقة    المقياس

 هـي   قدرة التمييز لبيانات آستر    فإن   ذلك ، فضالً عن  هامقارنة بالمساحة المتاحة لتمثيل   
أو الصور الجوية     .IKONOS م وهي دقة ليست كبيرة مقارنة  ببيانات ايكونوس           15

 مثِّلَتْثم    ، بدقة وعناية   المظاهر تُقيِتنِْالذلك  .  متر تقريباً  1ن دقة التمييز فيها     التي تكو 
ـ كبر على  أبدقة وتفصيل    ومثِّلَتْ  1:100.000مقياس  ب خريطة  على    هاخريطة مقياس

1:50.000 .  

لكن أهمية الخريطة السياحية الرقمية  هذه تأتي من أن قاعدة البيانـات تحـوي               
تُمكن المستخدم  التي  ماكن والمناطق والخدمات السياحية     ألا عن    كلّها البيانات التفصيلية 

سب حـسب   بسهولة ويسر وإظهارها بسرعة على الحا كلّهامن الحصول على البيانات  
اتها حديثة يعود معظمها إلى الشهر الرابع مـن عـام          بيان فإن   عدا ذلك  .هدف السائح   

التي حدثت على األرض في المجال الـسياحي        كافة    أي أنها تحوي التغييرات       2007
عديل كما يمكن ت  . في السنوات األخيرة   ُأنِشَئتْ الطرق والخدمات السياحية  التي       والسيما

  .  بيانات حديثة عن المنطقةتفراالخريطة وتحديثها كلما تو

  إلى وظيفة الخريطة وخصائص كل منطقـة         استناداً انتقاء المظاهر السياحية   تم
تم تمثيل طرق الدراجات الهوائية  وطرق المواصـالت المؤديـة إلـى المنـاطق                ِإذْ

 ألن  ؛ جبلية  كبيرة المساحة كجبل الهـارتز        طقاإذا كانت من  والسيما   ،كلّهاالسياحية  



                                   صفية عيد          2010 الرابع+الثالث العدد -26 المجلد  –مجلة جامعة دمشق 
 

813 
 

 ثـم طـرق   ، كافـة ة إلى الجبل من االتجاهـات السائح يجب أن يعرف الطرق المؤدي 
ي المناطق التي يمارس فيها الـسائح رياضـة ركـوب           فالتجول وطرق الخروج منه     

عدا ذلك فقد   .  أيضاً  الطرق مثِّلَِتوفي منطقة التجوال على األقدام      . الدراجات الهوائية 
فضالً  . والبحيرات  كاألنهار المناطق التي يمارس فيها السائح الرياضة المائية       ُأظِهرِت

  . على الخريطة  األماكن التي تعبر فيها  السفن مثِّلَِتذلك قد عن 

ها على الخريطـة الورقيـة وانتقـاء        ؤفي كل األحوال  تم تعميم المظاهر وانتقا       
المظاهر بدقة وعناية مناسبة لمقياس الخريطة وأبعاد الورق التي تمت طباعة الخريطة            

  .عليه

  اختيار رموزهارسم الخريطة و: 7-10

ِرُأجعملية الرسم بعد  تحديد عناصر الخريطة ومحتواها ثم تحديد مقياسـها             تْي
من خالل اختيار عناصر التمثيل  الكارتوغرافي  األساسـية التـي تمثـل المظـاهر                

  :وهيكلَّها الجغرافية 

 لتمثيل  المظاهر  النقطية المتمركـزة والتـي          استخدمت النقطة   :  point النقطة
 ففـي المنطقـة     ، المواقع المعروفة في أماكنها أو التي توجد في مكان محدد          كلثل  تم

 فـي   متميـزاً  والقـصور التاريخيـة دوراً  ،والقالع ، الكنائس القديمةتؤديالمدروسة  
  . السائح الخدمات السياحية التي يحتاجهافضالً عنالسياحة  

 التي تنتشر في المكان احية السيلتمثيل المظاهر الخطوط  تُخِدمِتسِا: line  الخـط 
 على شكل امتداد طولي  محددة المكان  مثل الـشبكة المائيـة وطـرق المواصـالت     

 .وغيرها وطرق الدراجات الهوائية بأنواعها  والسكك الحديدية

  لتمثيل المظاهر السياحية التي تنتـشر فـي  المساحة تُخِدمِت سِا : areaالمساحة 
اطق المحمية ومناطق االستجمام  ومنـاطق الغابـات          على سبيل المثال المن    ،مساحات
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 دورا أساسيا    تؤدي والمسطحات المائية كالبحيرات التي تستخدم للسياحة المائية والتي       
 . في السياحة في هذه المنطقة

 . تصميم رموز الخريطة  •

وشـكل انتـشارها فـي       تصميم الرموز من طبيعة البيانات الجغرافيـة           انطلق
المناسبة لكـل   التعبيرية ) Point symbols(  ةالرموز النقطيخدمت  استوقد ،الطبيعة
المتمركزة في مكان محـدد  كـالمواقع الـسياحية          السياحية   لتمثيل المظاهر    ،ظاهرة  

 في مجمـوعتين تناولـت      ِضعتْوو ،واألماكن األثرية والخدمات التي يحتاجها السائح     
أماكن التـرويح   ك( الخدمات    شملت   الثانية و ،األولى المواقع السياحية األثرية والثقافية    

 نوعين من الرموز التي تناولت أنواع أشجار الغابـات سـواء          عالوةً على ) والرياضة
 ،تنوعت هذه الرموز في أشكالها حسب طبيعة الظاهرة وشكلها .أكانت نفضية أو إبرية   

  . رمزا25ًوبلغ عدد رموز هذه المجموعة  

 لتمثيل المظاهر الخطية  فقـد   هذه ستخدمت ا Line symbols والرموز الخطية
تْومن الخطوط اختلفت في شكلها وألوانهـا         نوعاً 12في مجموعة واحدة شملت      ِضع 

 بأنواعهـا  طرق المواصـالت منها . التي تهم السائح   كلّها بحيث تبين المظاهر الخطية   
التي تـساعد   الطرق المائية لممارسة الرياضة المائية والطرق الجبلية        وسكك الحديد و  

 َ.السائح في السياحة الترفيهية أو األنهار التي يستخدم السائح ضفافها للتنزه والستمتاع           
في  في السياحة والرياضة      طرق الدراجات الهوائية لما لها من أهمية       تمثيل  فضالً عن   

 . خاصةبعامة وهالى بألمانيا 

ضم  الغابات فقد وضعت في مجموعة ت . Area symbols أما الرموز المـساحية 
  . والمسطحات المائية لما لهما من أهمية في السياحة  والترويح عن النفس 

 لتمثيـل  اختيـرت  هي رموز نوعية ال كميـة        بشكل عام ن الرموز المستخدمة    إ
ت عليها عمليات تعميم من حيث العـدد فـي   يجرأوقد كلّها،  المظاهر التي تهم السائح     
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ا تحديد أبعادها فقد تـم حـسب مقيـاس كـل             أم 1.100.000الخريطة التي مقياسها    
 ). ملحق14 و 13ين انظر الشكل .خريطة

  اختيار األلوان :7-10-1
من ناحية     أمر فني   هو  عملية اختيار ألوان المظاهر المرسومة على الخريطة       إن 

 عامبشكل   .وعلمي من ناحية أخرى ألنه يعطي فكرة واضحة للمستخدم عن الظاهرة            
  أو  ،اهر  الموجودة على سطح األرض تنبع إما من لونها في الطبيعـة            ألوان المظ فإن 

لخضراء واألزرق   كاللون األخضر ومشتقاته  للمساحات ا      ألوان متعارف عليها عالمياً   
 واألحمـر للمنـاطق     ،ألصفر لطرق المواصـالت   اللون األسود و  ا و ،ومشتقاته  للمياه  

 يق ذ الخريطة ستتم علـى  ور رسم وطباعة عملية   هذا إذا كانت     .السكنية وغير ذلك  
كانـت  أ، لكن اختيار ألوان الرموز على صورة سـواء        خلفية بيضا ء أو بلون رمادي     

 وهنا يـتم الرسـم علـى    ،صورة جوية أم فضائية أو غير ذلك فهو أمر مختلف تماماً  
اختيـار   فـإن     لـذلك  ، وألوانها غير حقيقية من ناحية أخرى      ،صورة ملونة من ناحية   

 ذلـك ألن     مـن  كبـر أ هنا   ، ومن ثم  لمعايير المذكورة بشكل كامل   خضع ل األلوان ال ي  
لون الظاهرة نفسها يختلـف   فإن  ومن ثم  ، مختلفة من السنة   صولالصور مأخوذة في ف   

  القدرة االنعكاسية لهذه المظاهر تختلف مـن  ألنة إلى أخرى ذلك مدعلى الصور من   
 لذلك  ؛واختيار األلوان من جهة ثانية    مما يصعب عملية الرسم من جهة       إلى آخر   حين  

   فمـثالً ،تم اختيار ألوان مختلفة عما هو متعارف عليه كي تظهر على خلفيـة ملونـة      
  1:50.000أسماء البلدات والمدن باللون األبيض على الخريطة التـي مقياسـها   كُِتبِت  

لتـي  وعلـى الخريطـة ا     وهذا ال يمكن استخدامه في حالة الرسم على خلفية بيضاء،         
  . األسماء باللون األحمر للمقارنة كُِتبِت  1:100:000مقياسها 
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 في تمثيل الطرق بأنواعها فكان أكثرها من األحمر أو          تُخِدمتْسِاأما األلوان التي    
وتم اإلبقاء على اللون األزرق لألنهـار والمـسطحات المائيـة واألخـضر              .مشتقاته
  .   للغابات

 : يمايأت تضمنتصميم الخريطة  :7-10-2

 ترتيب محتوى الخريطة من معلومـات       بهالمقصود  والتصميم الداخلي للخريطة     .1
رتوغرافية تم استخدام الرموز االصطالحية  الكا      حيث   تُخِدمِتسِاكلّها إذْ   جغرافية  

     .من خالل المفتاحسرتْ وفُ ،لتمثيل هذا المحتوى

)   المنطقة المرسـومة  مساحة    (التصميم الخارجي ويتضمن مكان رسم الخريطة        .2
تم رسـم   المساحة التي    أوالً .سم الخريطة  الخريطة وا  اتوإطار الخريطة  وحاف   
مـساحة  كمجموعة من المعطيـات     ب تتعلقوهذه المساحة   (محتوى الخريطة فيها    

 اإلطـار  ثانيـاً  ،منطقة الدراسة ومقياس الخريطة المختار وحجم ورق الطباعـة      
 الخارجي الذي يحوي داخلـه مفتـاح الرمـوز           وثالثاً اإلطار  الداخلي للخريطة، 

علومات، أمـا خـارج هـذا    وشعار الجامعة ومصادر المعلومات وغيرها من الم 
  . تم وضع عنوان الخريطة فاإلطار

 ومقيـاس   1:50.000 وضعت بمقياسـين مختلفـين همـا مقيـاس           ولَّما كانت 
لمحتوى أم تصميم   اعتمدنا تصميماً واحدا للخريطة  سواء أكان تصميم ا        ف 1:100.000
 احتـوى   :ن األول ياعتمدنا تقسيمه إلى قسم   فصمم مفتاح الرموز    م أما. مفتاح الرموز 

والثانيـة    األولى للمواقع األثريـة والثقافيـة،      ،الرموز وتفسيرها في أربع مجموعات    
غطـاء األرض   فـشملت   أما الرابعة    ،والثالثة لطرق المواصالت   ،للرياضة والترويح 

أما تفسير الرمز فقد كتب بلغتين همـا اللغـة اإلنكليزيـة واللغـة               .الذي يهم السائح  
شمل مصدر البيانات  وواضع الخريطة ومقياسها الخطـي         فالثاني  أما القسم    .األلمانية

  ). السابقين14 و13 ينانظر الشكل( . شعار الجامعة وسهم الشمالفضالً عنوالكسري 
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 إخراج الخريطة وطباعتها : 7-10-3

 . اطة النهائية وطباعتهإخراج الخري •

 سـالي وميرزبـورغ     هـالي ضـم    1:50.000  الخريطة بمقياس  إخراج . أوالً
ثـم إخراجهـا   .  على الراسم الملـون   طباعتها  و A0ومحيطيهما على لوحة  أبعادها        

الرئيـسة التـي لـم تظهـر     ثم طباعة المدن . A2 وطباعتها على ورق     ذاته المقياسب
 انظـر األشـكال    A4 ولكن على ورق ذاتهالمقياسب. ه نفسباللوحة األولى في المقياس

طق السياحية بمقيـاس   وبعض المدن والمناهاليالتي تبين مدينة ) ملحق 18 وحتى 15
  . المشاهدة الحقلية فضالً عن .1:50،000

   A0 وطباعتها على لوحة أبعادهـا  1:100.000إخراج الخريطة بمقياس : ثانياً
 مقارنتهـا  أجل من A2 على ورق بأبعاد  طُِبعتْ ثم. ملة كا تقريبا منطقة الدراسة  شملت  

وتغييـر أبعـاد    . حسب المقيـاس  عملية االنتقاء والتعميم    إظهار  مع  الخريطة األولى   ب
 وبعـض   هـالي  مدينة   يبين الذي   ) ملحق 19السابقين   الشكل(.الرموز في الخريطتين    

   1:100،000المناطق المحيطة فيها بمقياس 

  .مقترحاتالبحث والنتائج  :8
ستر في وضع خريطة سـياحية      آمن خالل البحث الذي تناول استخدام معطيات        

   :يأتن ماي تبيهاليلمنطقة 

  1:100.000   ومقيـاس      1:50.000 يمكن وضع خرائط سياحية بمقياس       :أوالً
لمساحات كبيرة  وبدقة عالية  من صور القمر الصناعي آسـتر وتحـديث الخـرائط                

  . ودة أصالًالسياحية إذا كانت موج

  لمـا    األخرى الصناعية األقمار للصور من    اً ممتاز  بديالً  آستر بيانات تعد   -ثانياً
  : أهمهايجابياتإ تتمتع به من
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الصور األخرى على سبيل المثال أن قيمة المـشهد  بانخفاض كلفة المشهد مقارنة    •
مشهد  سعر ال  إن بالمقابل   ،  يورو  80 لىكم ال تزيد ع   60×60يغطي مساحة   الذي  

 إنعدا ذلك .  يورو1900الواحد من القمر الصناعي سبوت  لنقس المساحة  هو           
 . مترا15ً بينما في آستر  مترا20ً هي  HRVدقة التمييز قي  سبوت 

المجال المرئـي    طيفية  في      قناة 14آستر هو   قتية الطيفية في صور     إن  عدد األ    •
 ، فـي حـين    ية حراريـة   قناة طيف  فضالً عن ) القريب والمتوسط  (وتحت األحمر 

 .  أقنية طيفية 7الصور  الفضائية األخرى تُلتقط في غالبيتها ضمن 

  : يمكن تالفيها وهيلكن  بعض السلبياتإال إن لهذه الصور 

 ؛دقة تمييزها ضمن المدن ضعيفة كباقي الصور التي تتشابه معها بدقة التمييـز              •
مكن التغلب علـى    وي . المظاهر ضمن المدن والبلدات      مما يصعب عملية تفسير     

 أو أكبر   1:25.000هذه المشكلة إذا أردنا وضع خرائط سياحية تفصيلية بمقياس          
 طومـساعدة خـرائ   . باستخدام صور جوية للمدن وصور آستر لباقي المنطقـة        

 . حديثة 1:50.000  أو مقياس 1:10.000طبوغرافية بمقياس 

ـ          •   أو   1:25.000اس   ال يمكن استخدامها في وضع خرائط سياحية تفصيلية بمقي
 .كبرأ

 مشهد ج ولكن يمكن حل هذه المشكلة بدم،تحوي صور آستر فجوات بين المشاهد  •
 .إضافي للمنطقة التي تحوي فجوات 

 . على تفسيرها معالجة طويلة وتدريب عاٍلإلى تحتاج  •

  هـالي  خريطة سياحية  رقمية  من معطيات آسـتر  لمنطقـة              وِضعتْبعد أن   
 المعلومات  نظم كاملة  باستخدام برنامج      وقد ُأنِجزتْ ل والبرامج   بأحدث الطرق والوسائ  
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  وتحوي أحدث البيانات السياحية وتمكن السائح من استخدامها  Arc/GIS 9.2الجغرافية
  :يأتنقترح ما ي .ويمكن تحديثها كلما دعت الحاجة ،كاملة أو جزئياً

 حتـى خـرائط       أو  1:50.000 بمقيـاس     كلّها وضع وتحديث الخرائط السياحية    •
 فـي الجمهوريـة     على مستوى المحافظـات   1:100.000سياحية عامة  بمقياس     

 وضعت على أسـاس      كلّها ةفراالعربية السورية ذلك ألن الخرائط السياحية المتو      
  من جهة ومـن    ا هذ ، عاماً 30 قبل أكثر من     مِسحتْالخرائط الطبوغرافية  التي     

 في االقتصاد   هماًمورية دوراً    صناعة  السياحة في س     تؤديأن  يجب   أخرى   جهة
 م ثقافيـة أ   مالوطني لما تتمتع به هذه من مقومات سياحية سواء أكانت تاريخية أ           

ازالـت هـذه    ولكـن لألسـف م    ،  في العالم   غيرها قلما تجد لها مثيالً     مطبيعية أ 
علـى  ) مصر األردن وتركيا(مت مقارنتها بدول الجوار   الصناعة ضعيفة إذا ما ت    

 . سبيل المثال

توجهات الدولة  و تتالءم   ضائية عن بعد لوضع خرائط سياحية     ستخدام الصور الف  ا •
لمختلف محافظات القطر العربي الـسوري      هم  مفي تنمية هذا القطاع الصناعي ال     

ـ  . من كلفة وضع هذه الخـرائط      اًكثيروالسيما صور آستر ألنها ستوفر       أن ا   كم
 بالمقدرات الـسياحية التـي    تتم دون تعريف السائحأن نمتنمية هذا القطاع ال يك   

 للسائح  أسـوة بالـدول       دليالً تعد    ووضع خرائط سياحية حديثة    تتمتع بها البالد  
   .األخرى

• تقـدم معلومـات     اإلنترنت من وضع خرائط سياحية تفاعلية على صفحات         البد 
 مكان أو موقع سياحي     إلىسريعة وحديثة للسائح بحيث لو أراد السائح الوصول         

يستدل على ذلك من خالل الخرائط التفاعليـة التـي توضـع علـى            يستطيع أن   
  .   اإلنترنتصفحات 
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