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   (SPATIAL ANALYSIS)التحليل المكاني  
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Spatial Analysis 

  
 
Definition  : 
 

 

 Process of extracting or creating new information about 

a  set  of geographic features. 
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Spatial Analysis 

 
 

Why? 
 

 Evaluating suitability and capability (urban planning, agricultural 

productivity) 

 

 Estimating and predicting (water-catchment run-off, wildfire spread) 

 

 Interpreting  and understanding (distribution of crime) 
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 (  SPATIAL ANALYSIS)التحليل المكاني  
 

 -:التحليل المكاني يجيب عن األسئلة اآلتية  

أٌن تقع الظاهرة تحت الدراسة؟ 

أٌن تتركز داخل الخرٌطة؟ 

هل توزٌعها منتظم أم عشوائً؟ 

ما هً العالقة بٌن مواقع الظاهرة من نفس النوع؟ 

ما هً العالقة بٌن موقع هذه الظاهرة ومواقع الظاهرات األخرى؟ 

لماذا هذا الموقع ولماذا هذه العالقات وأثر ذلك على التوزٌع؟ 

ما هو الموقع األنسب للتخطٌط المستقبلً؟ 
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 (  SPATIAL ANALYSIS)التحليل المكاني  
 

 :تطبيقات التحليل المكاني  

 ًللتحلٌل المكانً الكثٌر من التطبٌقات المشهورة التً تستخدم ف

 :تخصصات عدٌدة نذكر بعضا منها على سبٌل المثال ال الحصر 

 مدرسة ) إٌجاد المكان المناسب لمنشأة ما بناءا على شروط معٌنة

 .. ( ., مركز الدفاع المدنً , مركز شرطة , مركز تجاري , 

 حساب تكلفة السفر بناءا على التضارٌس الجغرافٌة لمنطقة ما. 

 انتشار وباء معٌن. 

 دراسة المجاري المائٌة. 

 تسوٌق البضائع التجارٌة. 
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 (  SPATIAL ANALYSIS)التحليل المكاني  

 :كيف يعمل التحليل المكاني  

 :ٌتم تنفٌذ عملٌات التحلٌل المكانً من خالل الخطوات التالٌة 

 تحوٌل الخرٌطة إلى خالٌاCells  , وإعطاء كل خلٌة قٌمة محددة تعتمد على العالقة

وٌتم ذلك من خالل األدوات المتوفرة .  -( أ  -1.6) كما هو مبٌن فً الشكل  –المكانٌة 

 :  مثل 

 التحليل الخطيMapping Distance :  تقوم بحساب المسافة المباشرة بٌن

وٌمكن إدخال وزن معٌن لهذه العالقة إلدخال عوامل , الخلٌة وأقرب مصدر 

 .التضارٌس والمٌول وغٌرها 

 تحليل الكثافةMapping Density :  ٌقوم بتعمٌم القٌم المتوفرة لخالٌا معٌنة

وهً تعطً صورة  – Interpolationباستخدام المقاربة  –على بقٌة الخرٌطة 

وٌمكن استخدام أكثر من طرٌقة إحصائٌة . جٌدة عن شكل توزٌع ظاهرة معٌنة 

 .للوصول إلى النتائج األقرب إلى الواقع 

 تحليل السطوحSurface Analysis :  هً عبارة عن عدة أدوات جاهزة

,  إضاءة المٌول , اتجاه المٌول , المٌول , خطوط الكنتور ) لعالقات التضارٌس مثل 

 ( .الملء / القطع , مناطق الرؤٌة 
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 (  SPATIAL ANALYSIS)التحليل المكاني  
 

  إعطاء الخرٌطة وزن معٌنWeight  , وهو عبارة عن عامل ضرب

ٌضرب فً قٌم الخالٌا وهو ٌمثل عملٌا أهمٌة الشرط ومدى تأثٌره فً 

 .  المخرجات 

 وٌتم ذلك باستخدام أداة , جمع الخرائطRaster Calculator  , ًوالت

تقوم بجمع القٌم الموزونة فً جمٌع الخالٌا فً خرٌطة واحدة تمثل المخرج 

وٌمكن إعطاء هذه الخرٌطة تدرج لونً , النهائً لعملٌة التحلٌل المكانً 

 .كما هو مبٌن فً الشكل التالً . معٌن لتصبح سهلة الفهم 

ٌبدأ البرنامج بتحلٌل البكسالت من الزاوٌة السفلى الٌسرى :  أثناء التحليل

المدروسة بداٌة ثم الذي ٌجاوره وهكذا حتى ٌنتهً من    Rasterمن الـ

 ؟. التحلٌل لكامل الشرٌحة المدروسة
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 (  SPATIAL ANALYSIS)التحليل المكاني  
 

 كيفية عمل التحليل المكاني
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Exercise: Finding a site for a new school in Stowe, Vermont, USA 
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Steps of 

finding a 

site for a 

new  

school 

1 Inputting datasets 

2 Deriving datasets 

Reclassifying datasets 3 

 (.Data Analysis)التحليل 

 Weighting and combining datasets 4 
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Finally  
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