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ABSTRACT 
    The ability of geographic information systems in preparing of geo data base and its 
represented as digital maps is verified through data processing of mineral materials. 
This research aims to product digital maps for mineral materials in Iraq by 
transferring paper map(geological map) with scale (1:1000000) into digital map using 
scanning process and adjusting of coordinates system for this map using 
dereferencing process. Then layers are extracted from this map using digitizing 
process, these layers represented , also the ratio of these materials are represented on 
these layers as circle sector. The purpose of geo database is to make the features in 
geographic information system datasets and define a relationship among features that 
were displayed on maps as layers, each layer represents particular type of features 
which have been used for spatial analysis. 

  
 المعلومات نظام تقنیات باستخدام العراق في  المعادن لتوزیع الرقمیة الخارطة

  الجغرافیة
   الخالصة

جغرافیة وتمثیلھا بشكل خرائط رقمیة إلثبات امكانیات نظام المعلومات الجغرافیة في اعداد قاعدة بیانات    
ولغرض تطبیق ھذا النظام في مجال المواد المعدنیة فقد تم اخذ بیانات المواد المعدنیة ومعاملھا الموجودة في 
العراق بشكل خرائط ورقیة وتحویلھا الى خرائط رقمیة باستخدام ھذا النظام حیث یھدف البحث الى تكوین قاعدة 

المعدنیة لكى یتم توفیر الجھد والزمن وسرعة الوصول الیھا وتحدیثھا ومعرفة حاجة القطر بیانات خاصة بالمواد 
من ھذه المواد ، وذلك من خالل تحویل خارطة العراق المعدنیة الى خارطة رقمیة باستخدام عملیة التمشیط 

ن التعامل معھا في نظام اإللكتروني واجراء تصحیح نظام االحداثیات لھا باستخدام عملیة االرجاع األرضي لیمك
المعلومات الجغرافیة، و بعدھا تم استخراج الطبقات من ھذه الخارطة باستخدام عملیة الترقیم حیث تمثل ھذه 
الطبقات(طبقة المعادن مثل  الكبریت والحدید وغیرھا ) وتمثیل نسب ھذه المعادن على ھذه الطبقات وامكانیة 

باستخدام ھذا النظام وبالتالي تم بناء ھذه القاعدة التي یمكن ربطھا مع فصل طبقة كل معدن عن المعادن االخرى 
 البیانات الوصفیة الخاصة بكل معدن  اذا ما توفرت ، لیتم تحلیلھا واتخاذ القرار المناسب في ھذا المجال مستقبال.
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مقدمةال  
اغلبھا ذات توزیع جغرافي  تتوفر في العراق خامات متنوعة وذات مصادر جیولوجیة متعددة وھي في      

وھناك الكثیر من ھذه الخامات مازالت غیر مستغلة   واسع یتیح للصناعة قدر من المرونة في اختیار المواقع
تجمیع المعلومات الجیولوجیة ذات الصلـة بتواجد المعـادن في العراق, والعمـل على تفسیرھا ان  . بشكل امثل

لى التراكیب والبیئات الجیولوجیة التي أثرت في نشأة ھذه المعادن وتقییم محتواھـا المعدني والتعرف ع
ونظرًا ألھمیة وحجم ھذا المشروع  معدنیة للعراق ,ومقارنتھا، تمھیدًا لتوفیر المعلومـات الالزمـة إلنتـاج خریطة 

تركیبیة، واحتیاجھ إلى االستعانة بخبرات تخصصیة راقیة في مجاالت التنقیب عن المعادن، والجیولوجیا ال
والبیئات الجیولوجیة الترسیبیة القدیمة، واالستكشاف الجیوكیمیائي، واالستكشاف الجیوفیزیائي، والتحالیل 

لذا تم االستعانة بخرائط  المختبریة، ومختبرات تقدیر األعمار، ومختصین في تطبیقات نظم المعلومات الجغرافیة
 .د اھم المعادن في العراقممكن ان نستخلص منھا أماكن  تواج جیولوجیة قدیمة

وتھدف ھذه الدراسة إلى الخروج بخارطة توضح توزیع المعادن على الحیز المكاني للعراق بتوظیف       
، تساعد المخططین وأصحاب القرار في توجیھ الخطط والسیاسات والقرارات  أسلوب نظم المعلومات الجغرافیة

إمكاناتھا، وذلك من خالل إدخال أكبر عدد ممكن من المتغیرات التنمویة المناسبة للمحافظات والمناطق حسب 
  وحدة مكانیة. 18التي تصف اإلمكانات الطبیعیة للمحافظات والتي یبلغ عددھا 

         یھدف البحث أیضَا إلى توظیف اإلمكانیات الفنیة لنظم المعلومات الجغرافیة في مجال تصمیم ورسم       
ئل من البیانات بطریقة سریعة ومنظمة والسرعة الكبیرة في استرجاع وعرض الخرائط من حیث خزن كم ھا

وإخراج البیانات والخرائط من الحاسوب وإجراء التعدیالت على الخرائط وتحدیثھا بشكل سریع ومباشر بأقل 
ل كلفة وجھد ووقت وتوفیر دقة كبیرة في تحلیل البیانات یصعب توفیرھا بالطرق الیدویة وإتاحة أسلوب سھ

 [8,9] .لتحلیل المعلومات المكانیة والربط بینھا وإعطاء نظرة شمولیة عامة عن الموقع الجغرافي وخصائصھ
باإلضافة إلى استخالص معلومات جدیدة من خالل المعلومات األصلیة الموجودة على الخریطة كاستخالص 

) 2والشكل () 1شكل (اللعراق المعدنیة وقد تم االعتماد على خارطة االنسب المئویة لتواجد المعادن في العراق.
  یوضح فتح الخریطة في برنامج نظم المعلومات الجغرافیة.
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    ].12[المعدنیة العراق خریطة) 1( الشكل                                            

  
  

  ) یوضح فتح الخریطة في برنامج نظم المعلومات الجغرافیة.2الشكل (
  

    اھمیة المعادن
یمكن تعریف المعدن بأنھ عبارة عن مادة طبیعیة ذات تركیب كیمیائي ممیز أو متغیر في نطاق محدود ولھ       

تركیب بلوري داخلي ثابت ویظھر أحیانًا على شكل بلورات ویوجد على شكل متبلور في أغلب 
إلنسان أو الحیوان أو النبات ویالحظ من التعریف السابق أن المعدن ھو مادة توجد في الطبیعة ولیس ل  األحیان.

دخل في تكوینھا. كما نالحظ أن التركیب الكیمیائي لیس كافیًا لتحدید المعدن حیث أنھ ال بد أن نعرف التركیب 
البلوري الذي یتحكم في كثیر من الصفات الطبیعیة للمعدن مثل الصالبة والمخدش والوزن النوعي واللون. 

ة معدن أو أكثر یختلف كل منھما تمام االختالف عن اآلخر فمثًال یوجد وتوجد المادة الكیمیائیة على صور
الكربون في الطبیعة على صورة معدن األلماس وھو أصلب المعادن المعروفة كما یوجد على صورة معدن 
الجرافیت وھو من أقل المعادن صالبة. وقد تمكن العلماء حتى اآلن من وصف أكثر من ألفین معدن مختلف إال 

  میع المعادن الشائعة التي تدخل في تركیب الصخور وكذلك المعادن االقتصادیة ال تتجاوز مئتي معدن فقط.أن ج
تعتبر المعادن محدودة الكمیة بشكل عام لذلك فھي نافذة مع الزمن، وان ھذه الصفة تضعھا في حالة عدم       

یجب أتباع الحكمة في إنتاجھا والحفاظ على االستقرار أو التوازن عندما ترتبط بمقومات القوة للدولة، لذلك 
مخزونھا واحتیاطھا بشكل رصین، وإن المعادن تختلف عن المحاصیل الزراعیة في كونھا قابلة للخزن دون 
الخوف علیھا من الفساد أو التلف اللذین یصلحان للمواد الغذائیة إذا لم تحسم أو تعالج، أي أن المواد المعدنیة بھا 

وطول العمر كما إنھا من الممكن استعمال معظمھا ثانیة بل واستخدامھا مرات عدیدة على عكس طبیعة المرونة 
  .[2,5] المحاصیل الزراعیة التي تستخدم فتستھلك مرة واحدة

فالمعادن تتحكم بقوة وحیاة الدول واقتصادیاتھا ومسیرتھا الصناعیة ومن ثم تطورھا ومكانتھا الدولیة، خاصة      
الھامة التي تدخل في إنتاج العدید من المصنعات األساسیة والحساسة. فالحدید وخاماتھ ھو المعدن تلك المعادن 

الذي تقوم علیھ الصناعات الثقیلة والخفیفة لذا فھو یعتبر كالعضل للدولة بمقارنتھا باإلنسان. فوجوده وسھولة 
ض المعادن األخرى ولكن كل حسب الحصول علیھ یعتبر من المقومات األساسیة للقوة الصناعیة وكذلك لبع

مكانتھ ونسبة دخولھ في اإلنتاج. واأللمنیوم لھ مكانة عالیة في التصنیع وإنتاج المواد االستھالكیة وغیر 
االستھالكیة وكذلك النحاس والقصدیر والنیكل والمنغنیز والكبریت والكروم حیث كلھا تدخل في صناعات مھمة 

  .[2,5] الحضاريبعضھا عسكریة وبعضھا لالستھالك 
ومن خالل معرفة االحداثیات الحقیقیة للخارطة من خالل الشبكة الموجودة على الخارطة كما موضح في     

) یوضح طریقة ادخال 3والشكل (y = λ و x = α) و عند ادخال االحداثیات في البرنامج سنعتبر ان 1الجدول (
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وقیمة الخطأ الكلي ببرنامج نظم  (x,y) دول قیم ) یوضح ج4على الخریطة االصلیة والشكل (  (x,y) قیم 
  .[6,10,11]المعلومات الجغرافیة 

  .الجغرافیة المعلومات نظم ببرنامج االصلیة الخریطة على) x,y(  قیم ادخال طریقة یوضح) 3( الشكل

  
  وقیمة الخطأ الكلي ببرنامج نظم المعلومات الجغرافیة (x,y) ) جدول قیم 4الشكل (  
  

  . ): احداثیات النقاط المختارة1الجدول (                        
  α  λ  رقم النقطة

1  43 37  
2  44  37 
3 45 36  
4 41  34  
5 44  30  
6 47  30 
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  . االصلیة الخارطة الى بالنسبة نقطة كل موقع علیھا موضح المدخلة الخریطة) 5( الشكل     
  

  المعلومات الجغرافیةتوزیع المعادن باستخدام نظم 
إن اھم أنواع المعادن التي صنفت باستخدام نظم المعلومات الجغرافیة ھي كما موضحة باألشكال من الشكل       
) 12(والشكل ) حیث یظھر كل معدن في موقعھا بالنسبة الى خارطة العراق بشكل مستقل, 10) الى الشكل (6(

  جمع البیانات كالتالي:یوضح الخارطة النھائیة للعراق بعد أن تم 
اھم المعادن االقتصادیة في العراق ویستخرج من منطقة المشراق بالموصل حیث توجد : الكبریت - 1

كمیات ھائلة كذلك في منطقة الفتحة في تكریت. وطبیعة الكبریت العراقي ھو كبریت ترسیبي متداخل مع طبقات 
ھ االجزاء السفلى اي تحول الجبس الى بلورات حجر احجار الكلس , ویعتقد انھ ناتج ثانوي اثناء عملیة كبرت

 ).6(الكلس والكبریت واماكن توزیعھ كما في الشكل 
: یشیر مصطلح خام الحدید عادة ،إلى صخر أو معدن یحتوي على كمیة كافیة من فلز الحدید  الحدید - - 2

بات الحدید وبعض مواصفاتھا تجعلھ مناسًبا إلجراء عملیة التعدین. وفي بعض األحیان، ربما َیُحول موقع ترس
دون استغاللھا مصدًرا لخام الحدید. ولكن على الرغم من سوء الموقع وتدني درجة الحدید إال أن تحسن كل من 
وسائل النقل وتطور تقنیة التعدین، وكذا تحسین عملیات تھیئة الخام وتھذیبھ، قد تؤدي في المستقبل إلى تحسن في 

لھا إلى ترسبات تجاریة یمكن االستفادة منھا. ویمكن أن تؤدي زیادة الطلب على خواص الترسبات الردیئة، وتحو
الحدید وارتفاع استھالكھ وتغییر سیاسات الحكومات، وكذلك التبدل في ظروف التجارة الدولیة، إلى البدء في 

لعراق كما في استخدام مناجم خام حدید جدیدة لم تكن اقتصادیة في السابق وتظھر اماكن توزیع الحدید في ا
 ) .7الشكل (

 ن: یقع منجم فوسفات عكاشات في محافظة األنبار وھذه الخامات الھائلة یعتقد انھا تكونت م الفوسفات - 3
فضالت الطیور وینتج منھا انواع مختلفة من السماد  المستخدم للزراعة وھذه الترسبات مؤلفة من طبقات سمكھا 
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یقوم منجم عكاشات باستخراج وتكسیر وتحمیل الصخور  م وعلى امتداد الصحراء تصل الى االردن.6
  ) یوضح اماكن تواجد الفوسفات في العراق .8الفوسفاتیة الخام إلى القائم, والشكل (

: سبائك الرصـاص لدیھا مقاومة جیدة للتآكل .والرصاص أكثر المعادن لیونة ویمكن تشكیلھ الرصاص - 4
یمتص اإلشعاعات المختلفة .ویتوخى الحـذر التام عند إستخدام بسھولة في درجات الحرارة العادیة. والرصاص 

الرصـاص وسبائكھ ألنھ وأبخرتھ مادة سامة، ویستخدم الرصـاص وسبائكھ في أعمال المباني مثال أللواح 
  ) یوضح اماكن تواجد الرصاص .9والشرائح والمواسیر لتغطیة األسقف النھائیة والشكل (

آكل تحت ظروف االستخدام العادیة ولكنھ یتآكل بسرعة بفعل االحماض او : ویتمیز بمقاومتھ للتالزنك  - 5
القلویات واالجواء الملوثة وتحدث ترسبات على ھیئة بودرة بیضاء والزنك مادة قابلة للتشغیل في درجات 
الحرارة العادیة .كما ان اجھاد الشد للزنك ضعیف ویستعمل الزنك كطبقة حمایة ضد تآكل الحدید ,ویوضح 

 ) اماكن تواجد الزنك في العراق . 10شكل (ال
 
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  العراق موضح علیھا اماكن تواجد الكبریت خریطة) 6الشكل (                    
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .العراق موضح علیھا اماكن تواجد الحدید خریطة) 7الشكل (                        
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           تواجد اماكن علیھا موضح العراق خریطة) 9(          الشكل موضح علیھا ) خریطة العراق8الشكل (
  الرصاص                                                       الفوسفات تواجد اماكن         

  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .) خریطة العراق موضح علیھا اماكن تواجد الزنك10الشكل (              
  

  حساب المساحات 
) وانسب مسقط X,Yلغرض حساب المساحة یجب تسقیط الخارطة عل مسقط مستوي ذو احداثیات متعامدة (    

). وللقیام بھذِه العملیة سنختار Universal Transverse Merecator) UTMلھذا العمل ھو مسقط الـ 
)project coordinate system) ثم (UTM) ثم (wgs84) ثم (wgs84 UTM complex zone 32N( 

) النسبة المئویة  لمساحة كل معدن بالنسبة الى مساحة العراق الكلیة ,وكذلك یوضح 2ویوضح الجدول ( .[3,4,7]
) حیث Excel) الذي تم رسمھ باالستعانة ببرنامج (11مساحة كل معدن ویظھر ذلك بشكل اوضح في الشكل (

  الطبقات األخرى.یظھر المساحة التي تشغلھا كل طبقة نسبة الى 
) لكن االمر لیس بھذه البساطة إذ ان ھناك polygonان رسم طبقات المعادن ھو عبارة عن رسم مضلع (

مجموعة من المشاكل ستواجھنا مثل مشكلة التجاور بین الطبقات حیث ان دقة الرسم مھما كانت عالیة ستكون 
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ولتجاوز ھذه المشاكل تم استخدام برنامج (  ) بین الطبقاتgapsاو فراغات ( overlabھنالك اما تداخل( (
Arctoolbox  الذي لھ إمكانیة مسح جزء من طبقة متداخل مع طبقة اخرى لتنتج طبقة جدیدة غیر متداخلة مع (

االن وبعد ان تم .[1,10,11]والطبقة االخرى اما الطبقة  القدیمة فیمكن مسحھا الن الطبقة الجدیدة تعوض عنھا
یمكننا ان نجمع كافة البیانات في خریطة یمكننا ان نسمیھا خریطة توزیع  طبقة من المعادنحساب المساحة لكل 

 ) یوضح خریطة توزیع المعادن في العراق .12المعادن في العراق. والشكل (
  

  ) الطبقات التي تم تھیئتھا ونوع كل طبقة .2الجدول (
 

  اسم الطبقة
 

  النسبة المئویة  للمعدن
 

  نوعھا
Boundaries  - Polygon 

Rivers  - Line 
Lakes  - Polygon  

Sulphur 23  Point 
phosphate 16 Point 

Iron 24 Point 
Copper 15 Point 

Zink 7 Point 
Lead 3 Point 

Aluminum-Iiron 3 Point 
Chrome-Nickel 1 Point 
Copper- Lead 2 Point 
Cooper-Nicke 6 Point 

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 

  ) شكل یعطي نظرة عامة عن المساحة التي تشغلھا كل طبقة نسبة الى الطبقات األخرى .11الشكل ( 
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  .) خریطة توزیع المعادن في العراق12الشكل ( 

  
  االستنتاجات

) التعامل االمثل مع المعلومات والبیانات الكبیرة GISیوفر برنامج نظم المعلومات الجغرافیة ( .1
وتحلیلھا وتحدیثھا، خاصة وأنھا تعتمد بشكل أساس على معطیات الستشعار عن بعد الواسعة ومعالجتھا وادرتھا 

الدقیقة، لتسھیل عملیة دراستھا وتحلیلھا ومقارنتھا واتخاذ القرارات المناسبة للتخطیط والتنمیة في منطقة 
یة وبدقة عالیة، وسھولھ الدراسة، وبذلك استطاعت تمثیل ھذا الكم المعلوماتي في خرائط موضوعیة كمیة ونوع

 تحلیلیة للقارئ المتلقي خاصة عند استعمال الرموز البیانیة فیھا.
) وفرت أنظمة متطورة إلعداد الخرائط وتصمیمھا GISإن تقنیات نظم المعلومات الجغرافیة ( .2

  وتحدیثھا واستنباطھا فضًال عن تحلیلھا .
) تمتلك دقة  Erdas and ArcGISوخاصة برنامجي (  GISإن الخرائط المعدة بواسطة برامج الـ .3

  عالیة في نظام المواقع األرضیة ونظام الترمیز الخرائطي.
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 أعطینا فكره أولیة عن أنواع المعادن المتوفرة ومعرفة مواقع أنتشارھا في العراق. .4
انات ) یمكن أضافتھا إلى بیARC GIS.9.3من خالل ھذه البیانات التي أعدت باستخدام برامج ( .5

لقرارات المناسبة في إنشاء المعامل بالقرب من اماكن تواجد ا العاملین في ھذا المجال التخاذ أخرى لتمكن
 المعادن التي تحتاج الیھا .
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