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ملخص البحث :
المسـتخدمة فـي التعبیـر الخرائطـي ،وللـون ثـالث یعتبر اللون مـن اهـم المتغیـرات البصـریة 

خصــائص هــي الكنــة والتشــبع والقیمــة وقــد اكــد البــاحثین علــى ان الكنــة والتشــبع یســتخدمان للتمیــز 

بین الظواهر والقیمة تستخدم للتدرج الرتبي وكذلك اكدوا بأن للون یسـتخدم للتمیـز أًساسـًا وللترتیـب 

تجریبیـة لتغیـر الكنـة والتشـبع والقیمـة واجـراء اختبـار علـى الى حٍد ما ، وعند اجراء تصمیم خـرائط 

) طالــب مــن المــرحلتین االولــى والثالثــة فــي قســم الجغرافیــة فــي كلیــة التربیــة ٢٥عینــة تتكــون مــن (

االساسیة بینت النتائج ان تغیر القیمة اظهر نتائج عالیة بالنسبة لتغیر التدرج الرتبي ومن ثم جاء 

البحث ان اللون یمكن استخدامه للتدرج والتمیز.التشبع وبذلك كانت نتیجة

Metaphoric Expression by Using Color as Visual Variable

Assistant Lecturer Manal Raaft Khalid
University of Mosul- College of Basic Education

Abstract:

Color is regarded one of the most important visual variable ,used in
mapping expression .color has three characteristics : Hue ,sturration and
value .Whom researchers said that hue and saturation are used to
differentiate features where as hue is used to hierarchal classes .They
further asserted that color is used basically to differentiate and to arrange
to ascertain degree .

When achieving experimental map design regarding hue and
saturation and value and carrying that test on a sample of (25) students of
third grade of geography department at college of Basic Education .the
result showed that changing hue showed high result regarding herarcal
classes ,the second was value thus .the results showed that color can be
used to classify and differentiate.
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:المقدمة
ن خالل االعتماد على بیانـات یهدف البحث الى دراسة استخدام االلوان على الخرائط م

ــــة الســــكانیة فــــي ناحیــــة بعشــــیقة لعــــام ( ) یوضــــح لنــــا ارقــــام واســــماء ١) وملحــــق (١٩٩٧الكثاف

) مقاطعـة كمـا هـو موضـح ٤٢المقاطعات والكثافة السكانیة فـي كـل مقاطعـة والتـي یبلـغ عـددها(

كبیـر علـى ) وتـأتي اهمیـة الدراسـة فـي كـون اللـون متغیـر بصـري مهـم لـه تـأثیر١في الخارطة (

قارئ الخرائط عند التفسیر والقراءة حیث یعتبر من أفضل المتغیرات البصـریة لقـوة تـأثیره ومـدى 

مســـتخدم فیهـــا المتغیـــرات فهمـــه وســـرعة ادراكـــه مـــن قبـــل القـــارئ ، فلـــو نظ.رنـــا الـــى عـــدة خـــرائط

ر مــن البصـریة فــي كــل خارطـة نجــد أن الخارطــة التــي یسـتخدم فیهــا اللــون تجــذب الیهـا النظــر أكثــ

غیرها حتى ان غیر المختصین یمكنهم فهم وادراك الخرائط المستخدم فیها االلوان اكثر من غیرها 

.

تكمــــــن مشــــــكلة البحـــــــث فــــــي ان وصــــــف االلـــــــوان یعتمــــــد علــــــى عـــــــدة خصــــــائص هـــــــي 

فتغیـر نسـبة هـذه وان هذه الخصائص تحـدد مـدى فهـم وادراك الخارطـة التشبع )–القیمة –(الكنة 

الخصائص في الخرائط نالحظ حدوث تغیر في اللون وتغیر في عملیة التعبیر البیاني وفـي مـدى 

االســتجابة والفهــم واالدراك بالنســبة للخارطــة ،فبــذلك ســنحدد مــاهو افضــل تناســق لهــذه الخصــائص 

بحسب طبیعة العالقات بین المتغیرات المراد التعبیر عنها .                   

امــا هیكلیــة البحــث :فقــد تنــاول البحــث المتغیــرات البصــریة ودراســة اللــون باعتبــاره متغیــر 

بصري مهم ووصف االلـوان وذكـرأهم االنظمـة المسـتخدمة فـي تعریـف االلـوان ورسـم ثـالث خـرائط 

لــون وتوزیــع الكثافــة ) باســتخدام متغیــر ال٩٧لناحیــة بعشــیقة تــم فیهــا تمثیــل الكثافــة الســكانیة لعــام (

الســكانیة علــى اربــع فئــات وبیــان التــدرج اللــوني وانواعــه ومــدى تــاثیر االلــوان الحــارة والبــاردة علــى 

قــارئ الخـــرائط وقـــد تـــم اســـتخدام االلـــوان الرئیســـیة ومـــن خـــالل تغییـــر نســـبة الكنـــة والقیمـــة والتشـــبع 

د هنـــاك أخـــتالف فـــي مـــدى بالنســـبة للـــون نســـتنتج بـــأن مـــدى تـــأثیر اللـــون یتغیـــر تبعـــاً لـــذلك فنجـــ

ــــــاعي ونظــــــام  ــــــثالث وتــــــم اســــــتخدام نظــــــام منســــــل الطب االســــــتجابة واالدراك بالنســــــبة للخــــــرائط ال

Rgb الضـوئي علـى الفئـات االربعـة فـي كـل خارطــة واجـراء مقارنـة بـین الخـرائط الـثالث وبیــان أي

یر .الخصائص الثالث بالنسبة للون هي افضل من االخرى في مدى االدراك والفهم والتفس
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:)١(المتغیرات البصریة
متغیرات هي رمز البنیة والشكل والحجم والقیمة الظلیة واللون  ةان المتغیرات البصریة ست

یح وفهـــم الخارطـــة فهـــي تســـهل واالتجـــاه ان هـــذه المتغیـــرات تســـتخدم فـــي الخـــرائط لغـــرض التوضـــ

وبشكل كبیـر للقـارئ فهـم وتفسـیر الخارطـة فمتغیـر الشـكل یتمثـل بمجموعـة مـن االشـكال حیـث ان 

الشكل یعتبر ذا خاصیة نقطیة وهو الیعبر عن عالقة الرتبة والعن التباین الكمي وهو ذات صفة 

ـــى االربـــاك ویجـــب ان التكـــون االشـــكال ارتباطیـــة لكـــن كثـــرة االشـــكال وكثافـــة االشـــارات تـــؤدي ال

متشــابهة وهــو ذات فعالیــة ضــعیفة .امــا متغیــر االتجــاه یكــون علــى شــكل خطــوط عمودیــة وافقیــة 

) اتجاهــات وهــذا المتغیــر یكــون ذات قــدرة ضــعیفة لتمییــز التوزیــع ٤ومائلــة وهــو یســتعمل بحــدود (

ت البصــریة .امــا النطــاقي وان اســتخدام متغیــر القیمــة الظلیــة ورمــز البنیــة معــه یزیــد مــن االختالفــا

المتغیر االخر هو متغیر رمز البنیـة فهـو متغیـر ترتیبـي وانتقـائي ویكـون امـا ناعمـًا أو خشـنًا وهـو 

یســـتخدم فـــي التوزیـــع النطـــاقي وهـــو یتحـــدد بعـــدد مـــن التـــدرجات بحـــدود ثـــالث تـــدرجات وان تكـــون 

قترنــًا بالقیمــة )ملــم علــى االقــل وهــذا المتغیــر یســهل فهمــه اذا كــان م٢الرمــوز ذات ســمك او قطــر (

الظلیة والشكل .بینما متغیر القیمة الظلیة فهـو یعبـر عـن العالقـات الكمیـة المتمثلـة بـاللون االسـود 

واالبــیض وهــو یتصــف باالســتمراریة مــن االبــیض الــى االســود وهــو احــادي اللــون ویكــون صــعب 

ثـم الرمـادي ثـم التمییز الكثر من ثمان قیم متباینة وهو ذات صـفة ترتیبیـة أي یتـدرج مـن االبـیض

االســــود وكــــذلك یتمیــــز بصــــفة االخــــتالف أي یمكــــن ادراك اللــــون االبــــیض عــــن الرمــــادي الفــــاتح 

والمتوســـط والغـــامق وهـــذا یـــدرك عـــن االســـود امـــا متغیـــرالحجم حیـــث یســـتخدم فیـــه الـــدوائر باحجـــام 

وهـو  والمتغیـر االخیـر هـو اللـونمختلفة والمربعـات ایضـا والمثلثـات لكـن یفضـل ان تكـون كثیـرة .

المتغیر الذي تم استخدامه في البحث  حیـث ان هـذا المتغیـر ذات تـأثیر بصـري كبیـر وهـو یكـون 

متــرابط مــع االلــوان الرئیســیة فــي جعلهــا فاتحــة أو غامقــة وســوف نــتكلم الحقــًا عــن اســتخدام اللــون 

كمتغیر بصري .

استخدام اللون كمتغیر بصري :
ة كالصــوت ولكــل لــون مــن االلــوان ذبذبــة خاصــة یعــرف اللــون فیزیائیــًا بانــه ظــاهرة اهتزازیــ

أي مجموعة من االهتزازات في الثانیة فاللون االحمر له أوطا الذبذبات واللون البنفسجي له اعلى 

الذبذبات فهو اقصر الموجات طوًال حسب الوان الطیف الشمسي ، ویقول اوربن اومان ان االلوان 

صوتیة واالختالف في درجة اهتـزاز االثیـر یـؤدي الـى مثل االنغام وظائف لالهتزازات الضوئیة وال

ــــأثیرات عصــــبیة ذاتیــــة وهــــي أشــــبه  ــــوان المختلفــــة صــــفات نوعیــــة وت فــــروق فــــي اللــــون ولهــــذه االل

مــن حیــث انهــا تستعصــي علــى المحاكــات والنقــل الــى مصــطلحات باالصــوات واالذواق والــروائح

لفروق اللون ذاتها أثار نوعیـة مـن افاخرى فبغض النظر أذن عن أیة فروق في االقتران والتداعي 
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حیث المتعة او االلم الطفیف ومن الثابت ان فـي اللـون تنـافرًا كمـا فـي الصـوت وثمـة الـوان هادئـة 

رقیقــة مثــل بعــض االصــباغ الزرقــاء الخفیفــة وقــد حاولــت منظمــة اللــون ان تصــنع مــن اللــون فنــًا 

ـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن النجـــــــــــــــــاح ،ویعـــــــــــــــــرف اللـــــــــــــــــون  ـــــــــــــــــر قلی ـــــــــــــــــي ذلـــــــــــــــــك غی ـــــــــــــــــت ف مجـــــــــــــــــردًا وحقق

ـــى شـــكل متمـــایز مـــن تســـلم االطـــوال الموجیـــة المتعـــددة للطیـــف  بأنـــه عمـــل ســـایكلوجي یتركـــز عل

.)٢(المرئي

:سین یوتصنف االلوان فیزیائیًا الى قسمین رئ

اربعــة الــوان اساســیة تابعـــة مــن تحلیــل الطیــف وهـــي :االصــفر، االحمــر ،االزرق ،واالخضـــر  .١

chromaticوتسمى بالوان الكروماتیك  colors

االلــوان الحیادیــة او الرمادیــة ومتكونــة مــن لــونین همــا االبــیض واالســود وتســمى هــذه العائلــة  .٢

بـــااللوان األكروماتیـــك ســـتة الـــوان ثالثـــة منهـــا اساســـیة كـــاالحمر االخضـــر المصـــفر ،واالزرق 

الي ،واللـــون االخضـــر ،واللـــون ثـــة مركبـــةمن لـــونین هـــي اللـــون البرتقـــوالـــوان الكروماتیـــك  وثال

ي .وااللــوان الرمــادي وهــي مكونــة مــن ثالثــة الــوان اساســیة فــي حالــة الســطوع تصــبح البنفســج

بیضاء كاالشعة الشمسیة وبدرجات خلط متفاوتة وكذلك تصبح سـوداء حسـب درجـات ونسـب 

.)٣(الخلط الشعاعي الملون 

واللــون مــن الناحیــة التقنیــة یعتبــر الطریقــة التــي یفســر بهــا دماغنــا أشــعاعات االلكترونیــة 

) نانو متر باستخدام اعیننا ان االمواج ٧٥٠-٣٥٠غناطیسیة التي تكون اطوالها الموجبة بین (الم

الطولیة المختلفة تفسرها اعیننـا علـى أنهـا الـوان ،فهنـاك االلـوان االساسـیة المتمثلـة بـاللون االحمـر 

لــوان واالصــفر واالزرق ولكــن بمــا اننــا نتعامــل مــع الشاشــة علیــه یكــون مــن المنطقــي ان تكــون اال

االساســــیة هــــي االحمــــر واالخضــــر واالزرق وهنــــاك االلــــوان المضــــافة وااللــــوان المشــــتقة فــــااللوان 

المضــافة ترمــز الــى ماتســتخدمه شاشــات الحاســوب والتلفــاز یعنــي أي مصــدر لــوني یقلــد الضــوء 

نفســـه فـــاذا مـــانظرت عـــن قـــرب الـــى شاشـــة تلفزیونـــك ســـتجدها متالفـــة مـــن نقـــط صـــغیرة جـــدًا للـــون 

الخضــر واالصــفر وفــي حالــة االلــوان المضــافة نصــل الــى اللــون االبــیض اذا ماكانــت االحمــر وا

% امــا نظــام االلــوان المشــتقة هــو مــاموجود فــي الرســومات واللوحــات والطباعــة ١٠٠االلــوان نقیــة 

ضـواءت خاصـة بهـا ولكنهـا تعكـس الضـوء فـي البیئـة أوهذا النظام یختص بااللوان التـي التصـدر 

لـوان الثانویـة فهـي مانحصـل علیـه نتیجـة خلـط لـونین متجـاورین فخلـط االحمـر المجاورة لها اما اال

واالخضــر یعطــي اللــون االصــفر وخلــط االحمــر واالزرق یعطــي اللــون البنفســجي وخلــط االخضــر 

واالزرق یولــد االخضـــر المــزرق بینمـــا االلــوان الثالثـــة فهــي االلـــوان الواقعــة بـــین االلــوان االساســـیة 

.)٤(والثانویة
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ن مشكلة صعوبة التمییز اللوني اذا یحتـاج الـى تمییـز مفـاهیم االخـتالف ارس الباحثوقد د

في اللون والقیمة الظلیة فكل االلوان لها نفس القیمة فأضافة اللون االسود یقود الى عتمة واضافة 

ًا اللون االبیض یصبح فاتحاً فالمتغیر الوحید هو اللون .اما اذا قلنا ان اللون االخضر یكـون فاتحـ

) ١اكثر من االزرق واالحمـر یكـون اكثـر عتمـة مـن البرتقـالي فهـذا متغیـر القیمـة الظلیـة والشـكل (

یوضح لنا االلوان بالتدرج والعین ترى القیمة الظلیة قبل متغیر اللون وان متغیر اللـون یكـون ذات 

تســتخدم بصــورة صــفة ممیــزة شــدیدة االنتقــاء فاالنتقــاء لــه اهمیــة فــي االلــوان البــاردة والحــارة حیــث 

مقترنة (االخضر واالحمر )،(االزرق والبرتقالي ).ویستخدم في التوزیع النقطـي والمسـاحي االلـوان 

ذات االختالفــات الشــدیدة متغیــر القیمــة الظلیــة ویمكــن اســتبدال اللــون باســتعمال متغیــرات بصــریة 

یمـة الظلیـة والحجــم اخـرى بـاللون االسـود بـدون فقـد المعلومـات مثــل اسـتخدام متغیـرات بصـریة كالق

واالتجــاه بمزجهــا مــع اللــون فالالنتــاج بــاللون االســود بهــذه الطریقــة الیمنــع تحدیــد جیــد للتــدرجات 

المختلفة وفي هذه الحالة فان استخدام اللـون ذات فائـدة كبیـرة وان االلـوان ذات ارتبـاط كبیـر حیـث 

.)٥(تستطیع خلق الوان جدیدة بمزج لونین أو اكثر 

اسود   

غامق

احمر

قاتم
بنياحمر

اخضر

فاتح
بنفسجي  ازرق  اخضر

اسود

فاتح

اسود
احمر

قاتم
اسودبنفسجي  ازرق  اخضراصفربرتقالياحمر

  )١شكل (

االلوان بالتدرجیوضح 

. ٧٧المصدر : فؤاد عبد الوهاب العمري، مصدر سابق ، ص

وصف االلوان :
ـــوان علـــى ثـــالث خصـــائص والتـــي لهـــا تـــأثیر كبیـــر علـــى ادراك قـــراء یعت مـــد وصـــف االل

الخرائط وهي :

:  وهي تتمثـل بخاصـیة اللـون الـذي یترافـق مـع االختالفـات فـي (Hue)الكنة أو اصل اللون -١

طول الموجـة فعنـد مـا نعـین أي لـون كـاالحمر او االخضـر او االزرق فاننـا نصـفها بأنهـا كنـة 
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دود لهـــا مـــن الكنـــة ویعـــود ذلـــك الـــى ان اطـــوال الموجـــات تختلـــف مـــن حیـــث وهنـــاك ارقـــام الحـــ

یقصد بها صیغة اللون فهي تستعمل للداللة على لـون مـا فـي مركـزة (Hue)و )٦(ا خصائصه

بالنســبة لــدائرة تحلیــل االلــوان وهنــا الیعنــي ان اللــون فــاتح او غــامق ؛ قــوي او ضــعیف فكلمــة 

مـا نسـتعملها نحـن ونقـول اللـون االحمـر او االخضـر صبغة هنا تسـتعمل لتسـمیة (لـون مـا ) ك

احمـــر لـــونین مـــثًال نقـــول برتقـــالي محمـــر ، نیفر أي اســـم اللـــون وهنـــاك التركیـــب بـــاو االصـــ

.)٧(بنفسجي ، اخضر مزرق 

:هي الصفة التي تجعلنا نطلق علیها في لغتنا اسم لـون سـاطع او لـون (Value)قیمة اللون -٢

اً فیكون احدهما ساطعvalueولكنهما یختلفان في قیمتهما Hueقاتم وقد یتفق اصل لونین 

تقل كمیة االشـعة المنعكسـة منـه فقیمـة اللـون تـدل اً یعكس كمیة كبیرة من االشعة والثاني قاتم

(نظام اللجنة الدولیة لالضاءة ) ولفهم قیمة اللون اذا كان سطح I.C.Iعلىنصوعه في طریقة 

درجـة تشــبعه لـم تتغیــرا  أو Hueر فـأن اصــل اللـون احمـر نضـعه فــي الظـل  ونضـعه فــي النـو 

لكن هناك اختالف في درجة نصوع اللون أي اختالف فـي القیمـة . وهـو مصـطلح یشـیر الـى 

ــــق بالمســــاحات البیضــــاء والســــوداء . امــــا بوســــاطة االحســــاس باالضــــاءة والدكانــــة  ــــون متعل ل

اما مضئیًا وهذا یعتمـد علـى االشراقة فهي تتعلق بصفة اللون الذي تدركه االبصار داكنًا كان 

كمیة الضوء المنعكس او المنبعث من السطح وعلى انعكاسیة وانبعاث االراضـي المجـاورة لـه 
)٨(.

chroma)تشبع اللون وشدته -٣ and sutration) هي الصفة التي تدل على نقاء اللـون أي :

–الرمــــــــــــــادي –ایــــــــــــــدة (االبــــــــــــــیض حن المادرجــــــــــــــة تشــــــــــــــبعه ومــــــــــــــدى اختالطــــــــــــــه بــــــــــــــااللو 

فهي تمثل الكمیة التي یمكن ادراكها من االبیض في الكنة وله عالقة باشـراقته ،)٩( سود )اال

له عالقة باللون الرمادي لنفس  مستوى القیمـة ویـرتبط تشـبع اللـون بمـدى chroma، والشدة 

نقائـه او اختالطـه بــااللوان المحایـدة فمــثًال لـو خلــط اللـون االزرق مــع كمیـة صــغیرة مـن اللــون 

.)١٠(ویصبح ازرق مائل للبیاض أي باهتض فسوف تقل درجة تشبعهاالبی

:)١١(التدرج اللوني

ان رســامو الخــرائط علــیهم ان یحــددوا الــدرجات اللونیــة وهنــاك انــواع عدیــدة مــن التــدرجات 

منها .

التــدرج اللــوني الوحیــد : حیــث تقــل االطیــاف اللونیــة وتزیــد نقــاوة اللــون وتعتبــر الطریقــة احــدى -١

اظهــار حجــم التغیــرات الحاصــلة علــى الخارطــة وذلــك الن القیمــة والنقــاوة تعتبــران مــن طــرق 

العناصر الرسمیة االساسیة والتي ترتبط تغیراتها بالتغیر النظـري الـذي یحصـل علـى الخارطـة 

وهو مایسمى االدراك االعظم اذا ما تم استخدام التدرج اللوني وان التدرج اللوني من االبـیض 
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باستخدام طریقة منسل یقل التنوع وتزداد النقاوة من االبیض الى االحمر ویمكن الى االحمر و 

استخدام هذه الطریقة بشكل كبیر في الخرائط .

التــدرج الثنــائي : تمــر فــي بعــض االحیــان اوقــات یجــب ان تمثــل كمیــة نوعیــة تصــف الظــواهر -٢

تـدرج مـن اللـون االزرق الـى بصورة تدریجیة ولبیان ذلك نستخدم التدرج الثنائي ویتمثل ذلك بال

االحمــر حیــث یمثــل االزرق الصــافي واالحمــر الصــافي فــي النهــایتین وكلمــا زادت التــدرجات 

وقلت النقاوة یصبح اللون ابیض في المنتصف والـذي یرمـز الـى نقطـة الصـفر وبهـذه الطریقـة 

مـــدى ســـیعرف قـــارئ الخریطـــة بســـرعة فیمـــا اذا كانـــت الخارطـــة ایجابیـــة او ســـلبیة ، والـــى أي

تنحرف عن نقطة الصفر .

التــدرج اللــوني التكمیلــي : یمكــن لرســام الخــرائط خلــق التــدرج الثنــائي باســتخدام خلــیط اطیــاف  -٣

تكمیلیة اخرى حیث نجد ان االزرق في توالي المستویات بین الخطوط على الخرائط الخاصـة 

لـــى ســـطح مســـتمر بالمنـــاطق المتشـــابهة وهنـــاك اســـباب كثیـــرة لهـــذا االخـــتالف فمـــن ناحیـــة وع

نعرف دائماً ماهو المستوى التالي من اللون وعلیه نسـتطیع صـنع خلـیط سـهل بواسـطة العدیـد 

من الخطوات والیصح هذا في الخارطة الكوربلیثیة حیـث النسـتطیع توقیـع اللـون فـي المنـاطق 

المجـــاورة .كمـــا أن التنـــاقض الطبیعـــي .للطیـــف والنقـــاوة ال یســـتمر علـــى نفـــس الـــوتیرة بالنســـبة

ولنضــــــمن ان یــــــرى مســــــتخدموا الخارطــــــة الطبقــــــات بصــــــورة صــــــحیحة الكوربلوثیــــــةللخــــــرائط 

والیخلطون بین االلوان فیجب تقلیل الخطوط في هذه الخرائط .ویجب استخدام اقـل الـوان مـن 

درجــــات الطیــــف اذا كانــــت النهایــــة اللونیــــة صــــفراء ولــــیس مــــن الضــــروري وضــــع المعلومــــات 

الحواســـیب ان تنـــتج افضـــل انـــواع الخـــرائط وتلـــوین كـــل الجغرافیـــة فـــي صـــفوف اذ باســـتطاعة

منطقة باللون المناسب لها وفي حالة الرسم بالكمبیوتر یظهر التناغم بین االلوان واطیافها .

التــدرج الكمــي الرشــادات كمیــة : یعــد اللــون متغیــرًا رســمیًاالیمكن االســتغناء عنــه فــي الخارطــة -٤

ام المفید للون على العدید من النواحي الفهمیـة وهـذه وكما هو الحال مع الطیف یبین االستخد

النــواحي بعضــها مبــین علــى اســاس فســیولوجي امــا االســباب االخــرى تعتمــد علــى التفــاعالت 

الشخصیة مع االختالفات اللونیة .

مـا زاد وضـوح لة االساسیة في التصمیم هي :كلما زاد االختالف فـي درجـة اللـون كدوالقاع

یعني ان نظامنا البصري لیس حساسًا لالختالفـات فـي االطیـاف اذ أن قـدرتنا وقراءة الخارطة مما 

على معرفة درجة لونیة هي محددة ویلعب تناقض االلوان دورًا مهمًا فمثًال سیظهر اللون الرمـادي 

اغمق عند وضعه خلفیة بیضاء والعكس صحیح .
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:)١٢(التدرج اللوني بحسب مفھوم البعد والقرب

الســیكولوجیة فــي میــدان دراســة االلــوان ان منهــا مایبــدو فــي الصــورة اقــرب اثبتــت التجــارب

ـــى  للرائـــي واكثـــر تقـــدمًا مـــن غیـــره الـــذي یبـــدو بعیـــدًا متـــاخرًا فبـــذلك نجـــد ان االلـــوان لهـــا داللـــة عل

االحساس بالبعد الثالث في الصور الملونة على الرغم من انها التعد وان تكون مسطحة ال تتمیـز 

وان االحســاس بقــرب وبعــد االلــوان هــي حالــة نفســیة تحــدث تــاثیرًا عمیقــًا فــي رســم االببعــدین فقــط .

الخرائط والرسـوم والسـبب فـي ذلـك ان اشـعة الضـوء التـي تـدخل العـین تنكسـر فـي عالقـة معكوسـة 

علــى طــول الموجــة وهــذا یعنــي ان االزرق یتركــز ویتجمــع فــي مقدمــة شــبكة العــین بینمــا االحمــر 

العین ونتیجة لذلك یظهر للعین الشي االحمـر أقـرب مـن الشـي االزرق یتركز خلف أو وراء شبكة

بقلیـل فــااللوان القریبــة هــي االحمـر االصــفر والبرتقــالي بینمــا البعیـدة هــي االزرق واالخضــر وعــادة 

تستخدم االلوان القربیة للشـكل و للصـورة أمـا البعیـدة فتسـخدم للخلفیـة أو االرضـیة وااللـوان القربیـة 

افئــة ذات قــیم عالیــة وعمیقــة التشــبع امــا االلــوان البعیــدة فتشــمل االلــوان البــاردة ذات تكــون الــوان د

القیم المنخفضة والقلیلة التشبع وعند رسم المسافات والمساحات الواسعة یفضل االلوان الباردة وان 

االلــوان القربیــة غالبــًا مــاتكون لهــا الفاعلیــة العظمــى حیــث ان متخصصــي االعالنــات یســتخدمون 

لــوان والســـیما االحمــر كأقصـــى وســیلة مـــن وســائل جـــذب االنتبــاه ویعتبـــر االصــفر مـــن االلـــوان اال

التــي اختلطــت بــاالبیض تبــدو القویــة لكــن أقــل قــوة مــن االحمــر والبرتقــالي .وااللــوان االقــل تشــبعاً 

اكثرتقــدمًاواقرب مــن االلــوان الفاتحــة التــي ظللــت أي الممزوجــة بــاللون االســود او الرمــادي .فــاللون 

خرة الصورة لون مكمل بعید ( االزرق واالخضر ) ؤ االحمر الفاتح یزید بروزاً أو قربًا لو كان في م

) یبــین لنــا ٢والشــكل ()١٢(اللــون االزرق واللــون االصــفر یزیــد تقــدمًا لــو كــان فــي مــؤخرة الصــورة 

االلوان القریبة والبعیـدة أي االلـوان الحـارة والبـاردة .فمـثًال االلـوان الخضـراء والزرقـاء بـاردة كمـا فـي 

الخشب واالشجار والماء واللون االحمر واالصفر والبرتقالي الوان دأفئة (كما في النـار والشـمس ) 

ا علــى القمــاش أو ســطح اخــر تــأثیرًا بــالقرب وتعــرف بــااللوان وتعطــي االلــوان الدافئــة عنــد وضــعه

advancing)االمامیــة او القریبـــة  colors) وبـــالعكس تعطـــي االلـــوان البـــاردة التـــأثیر بتباعـــدها

وتعرف بااللوان الخلفیة أو المبعـدة وسـوف تبـین تجربـة بسـیطة بوضـع مسـاحات معینـة مـن اللـون 

بعـض كیـف ان المسـاحة الحمـراء تظهـر اقـرب االلـوان االحمر واالخضر واالزرق بعضها بجانـب

.)١٣(للمشاهد اما المساحة الخضراء فتظهر بعیدة وتظهر المساحة الزرقاء ابعد
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  )  ٢شكل ( 

االلوان القریبة والبعیدة

  . ٥٩: عبد الكریم هاوتا ، مصدر سابق ، ص المصدر 
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:)١٤(لخرائطنظمة تعریف االلوان في اأ

ونظــام رودوفلیــزي واســوالد وان النظــام ICIهنـاك عــدة انظمــة لتعریــف االلــوان منهـا نظــام 

وهمــــا المعتمــــدان فــــي RGBاالكثــــر انتشــــارًا هــــو نظــــام منســــل لتحدیــــد مواصــــفات اللــــون ونظــــام 

البحث .

نظام منسل : .١
ا الــبعض وانتشــر بعضــهان نظـام منســل یعتمــد علــى ادراك االنســان لاللـوان وتمییزهــا عــن

Hue)وقــد صــنف منســل االلــوان علــى اســاس  ١٩٠٥هــذا النظــام عــام  Value Sturation)

)٤،٣قسم منسل االلوان الى عشرة اصول عظمى كمـا فـي الشـكل ((Hue)بالنسبة الصل اللون 

منها خمسة رئیسة وخمسة متوسطة تنتج عن مـزج االلـوان الرئیسـة وااللـوان الرئیسـیة هـي االحمـر 

القرمزي اما االلوان المتوسطة هي االصفراحمر ،اخضراصفر  –االزرق  –االخضر –صفر اال–

لـوان العظمـى (الرئیسـیة ،ازرق اخضر ، ازرق قرمزي ،احمـر قرمـزي . وینقسـم كـل مـن اصـول اال

 ١٠، ٩، ٨، ٧، ٦ثـم ،٤،٣،٢،١) فـي التقسـیم الفرعـي امـا االرقـام ٥) مواجهـة للـرقم (والمتوسطة

ل علـــى الـــوان مجـــاورة ممزوجـــة بنســـب متدرجـــة وعلـــى ذلـــك تتكـــون دائـــرة اصـــول فهـــي درجـــات تـــد

االلوان من مائة قسم .

حیــث تقســم االلــوان الــى عشــرة اقســام كمــا فــي الشــكل (Value)امــا بالنســبة لقیمــة اللــون 

% امــا ٩) فـي اعلـى التقسـیم علـى اللـون االبـیض الناصـع الـذي یعكـس ١٠) حیـث یـدل الـرقم (٥(

)لكــن ٠فهـو یفتـرض بأنــه الیعكـس أي اشـعة اطالقـًا وهـو اعطــى فـي طریقـة منسـل (اللـون االسـود 

) فهـــي تتوســـط ٥) امـــا القیمـــة (١فـــي جمیـــع االغـــراض العملیـــة قیمـــة اللـــون االســـود التزیـــد علـــى (

) ٥%  مــن االشــعة الســاقطة علیهــا ولكــن الواقــع هــو ان القیمــة رقــم رقــم (٥٠التــدرج حیــث تعكــس 

قطة علیها .%  من االشعة السا١٨تعكس 

وتقــدر قیمــة أي لــون بمضــاهاته مــع مــدرج القــیم الرمادیــة وبــذلك نقــرر مــثًال ان لونــًا معینــًا 

) واذا كـان ٣) واذا كـان افـتح تكـون قیمتـه (٢) نكتـب القیمـة ، (احمـر /  ٢هو احمر قـاتم قیمتـه (

لــون یكــون ) وهكــذا . أمــا بالنســبة للكرومــا ففــي طریقــة منســل اصــل ال٤افــتح منــه یكــون (احمــر / 

بشكل دائـري والقیمـة تتبـین بتـدرج رأسـي امـا الكرومـا تتبـین بتـدرج افقـي یخـرج بشـمل اشـعاعي مـن 

المحور الدال على القیمة وكلما تقرب اللون من المحور وفي محاذاة القیم السـفلى دل علـى نقـص 

اذاة القـیم العلیـا تشبعه الختالطه باللون االسود او الرمادي  القاتم اما اذا أقترب من المحور وبمح

دل علـــى نقـــص تشـــبعه الختالطـــه بللـــون االبـــیض أو الرمـــادي الفـــاتح . وكلمـــا ابتعـــد اللـــون عـــن 

المحور ازداد تشبعه حتى وصل طرف تدرج الكروما فبذلك اصـبح نقیـًا وغیـر مخـتلط بلـون محایـد 

وقد وصل الى اعلى درجات تشبعه .
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  )٣شكل (

Munsell(مواصفات االلوان وفقا لطریقة منسل System(

. ١٠٢المصدر : عبد الفتاح ریاض ، التصویر الملون ، ص 

)٤الشكل (

وفقا لطریقة منسلHuesدائرة اصول االلوان 

)٥الشكل (

قیمة اللون وفقا لطریقة منسل

.١٠٣المصدر : عبد الفتاح ریاض ، التصویر الملون ، ص 
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:RGBنظام .٢
، الزرق بمكعـب احداثیاتـه هـي  س ، صیمكن تمثیـل نظـام االلـوان االحمـر واالخضـر وا

مـــن االتحـــادات اللونیـــة ٣)٢٥٦ع  والتوافیـــق بـــین هـــذه االلـــوان یحـــدد عمـــق هـــذا االلـــوان الثالثـــة (

ریة علـــى تمییزهـــا ونســـتطیع عرضـــها فقـــط علـــى شاشـــة المحتملـــة وهـــو اكثـــر مـــن قـــدرة العـــین البشـــ

) ٢٥٦الجهــاز وتســمح لــك معظــم انظمــة رســم الخــرائط الكمبیوتریــة بأقصــى حــد مــن االلــوان یبلــغ (

ومع ازدیاد كلفة البرنامج تزید كمیة االلوان المتاحة امامـك .وفـي نظـام االلـوان االحمـر واالخضـر 

الـى اللـون االسـود الـذي توجـد فیـه اضـاءة أمـا (0.00)) تشـیر الزاویـة ٦واالزرق كما فـي الشـكل (

الزاویة المعاكسة تشیر الى اللون االبیض بینما یكون اللون الرمادي على طول الخط القطـري فـي 

المكعـب امــا االلــون االضــافیة الثالثـة فهــي موجــودة فــي الزوایــا الـثالث المقابلــة للــون االســود بینمــا 

)١٥(لوان الثالث االصلیة على الزوایا الـثالث االخـرى للمكعـبتقع االلوان الهجینة من اتحادات اال

لتمثــل نظــام االلــوان علــى خارطــة لناحیــة بعشــیقة لتوزیــع الكثافــة RGBوقــد تــم اســتخدام طریقــة 

) تبـین لنـا ان متغیـر اللـون یكـون ٢) مقاطعـة فالخارطـة رقـم (٤٢السكانیة فـي مقاطعاتهـا البالغـة (

متغیــر وقــد تــم تحدیــد نســبة الكنــة فــي اللــون حســب Hueبینمــا الكنــة فیــه التشــبع والقیمــة ثــابتتین 

) بــین لنــا هـذه النســبة فــي الفئــات حیــث ان الكنــة هنــا ١الفئـات االربعــة للكثافــة الســكانیة والجــدول (

) امـــــــا ال ٢٥٥) والرابعـــــــة (٢٠٥) والثالثـــــــة (١٥٥) والثانیـــــــة (١٠٥یتـــــــدرج فـــــــي الفئـــــــة االولـــــــى (

Sturationالتشــبع وValue فــان ٣) . امــا بالنســبة للخارطــة رقــم (٢٥٥قیمــة فهمــا ثابتــان (ال (

) تكون نسبة ٢القیمة ثابتان ففي جدول (Valueالكنة وال Hueمتغیر بینما ال Sturationال

) بینمـــا ٢٥٥) والرابعـــة (١٥٠) والفئـــة الثالثـــة (٧٠) والفئـــة الثانیـــة (٣٠التشـــبع فـــي الفئـــة االولـــى (

) فـي الفئـات االربعـة ٢٥٥) في الفئات االربعة والقیمـة (١٠٠ان الكنة (الكنة والقیمة ثابتان حیث 

.

) فقــد كانــت فیهــا القیمـــة هــي المتغیــر الوحیــد والــذي كــان فــي الفئـــة ٤امــا الخارطــة رقــم (

) فــــي ١٠٠) بینمــــا الكنــــة كــــان (٢٥٥) والرابعــــة (٢٠٠) والثالثــــة (١٥٠) والثانیــــة (١١٠االولــــى (

) یوضـــــح ٣) فـــــي جمیـــــع الفئـــــات والجـــــدول (٢٥٥ضـــــا ویبلـــــغ (االربـــــع فئـــــات والتشـــــبع ثابـــــت ای

ــــرات فــــي درجــــات الكنــــة  ــــى هــــذه التغی ــــك . فباالعتمــــاد عل والقیمــــة Sturationوالتشــــبع Hueذل

Valueللون ومدى االدراك من قبل القارئنجد ان هناك اختالف في الخرائط  وفي درجات ا.
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  )١جدول (ال

  )٢احداثیات اللون في الخارطة (

٤ف٣ف٢ف١ف

Hue ١٠٥١٥٥٢٠٥٢٥٥الكنة

Saturation٢٥٥٢٥٥٢٥٥٢٥٥

Value ٢٥٥٢٥٥٢٥٥٢٥٥القیمة

  )٢جدول (

  )٣احداثیات اللون في الخارطة (

٤ف٣ف٢ف١ف

Hue١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠نة  الك

Saturation٣٠٧٠١٥٠٢٥٥

Value  ٢٥٥٢٥٥٢٥٥٢٥٥القیمة

  ) ٣جدول (

  ) ٤احداثیات اللون في الخارطة (

٤ف٣ف٢ف١ف

Hue ١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠الكنة

Sturation٢٥٥٢٥٥٢٥٥٢٥٥

Value ١١٠١٥٠٢٠٠٢٥٥القیمة
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الطباعي :Cymkنظام الى RGBعملیة التحویل من نظام 
االخضـر –االزرق  –وهو یتمثل ( بـاالحمر RGBان برامجیات الترسیم تستخدم نظامین 

)یتمثـل بمكعـب احداثیاتـه RGB) كمـا ذكرنـا ان نظـام  X ,Y , Z وهـذه االحـداثیات تـتحكم (

، أمـــا النظـــام االخـــر هـــو نظـــام  ٢٥٦بكثافــة االحمـــر واالخضـــر واالزرق  والحـــد االعلـــى لهـــا هــو 

االسود ) .–االصفر  –االزرق  –أي (االحمر Cymkالطباعي 

یستند على امتصاص الضـوء ونوعیـة الحبـر الـذي یمتصـه علـى الورقـة Cymkان نظام 

كالضــوء االبــیض الــذي یصــیب االحبــار النصــف شــفافة فیمــتص جــزء مــن الضــوء ویعكســه للعــین 

ة حیـث تتجمـع لیـتم امتصـاص جمیـع النقیـ(Y)واالصـفر(M)والماحنتـا (C)نظریًا الـوان السـیان 

االلوان وینتج اللون االسود ولهذا السبب تسمى بااللوان المطروحة الن كل احبار الطباعة تحتوي 

على بعض الملوثات والشوائب وفي الحقیقة ان مزیج هذه االلوان الثالثة ینتج اللون البني الشائب 

ســـود الصـــحیح النقـــي حیـــث یســـتخدم النتـــاج اللـــون اال(K)ویجـــب ان تكـــون متحـــدة مـــع االســـود 

لتالفــي اختالطــه مــع االزرق ومــزج هــذه االحبارالنتــاج الــوان اخــرى تســمى (B)بــدل(K)الحــرف 

، إذ أن كـل زوج هـي الـوان مكملـة(RGB)و(Cymk)بعملیـة (طبـع االلـوان االربعـة ) ان الـوان 

ولغرض طباعة االوفست ، )١٦(والعكس بالعكس(RGB)من االلوان المطروحة تكون لونًا مضافًا 

باســـــــــــــــــتخدام برنـــــــــــــــــامجCymkالـــــــــــــــــى نظـــــــــــــــــام RGBیمكـــــــــــــــــن التحویـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن نظـــــــــــــــــام 

)Photo Shop(.

الــى نظــام منســل مــن RGB) تبــین عملیــة التحویــل مــن نظــام ٦) ، (٥) ، (٤والجــداول (

خــالل تطبیقــه علــى الفئــات االربعــة للكثافــة الســكانیة فــي ناحیــة بعشــیقة حیــث تــم التحویــل الــوان 

الطبـاعي لیتسـنى طباعـة الخـرائط والوانهـا Cymkالحاسوبي الى نظام RGBمن نظام الخارطة

) یوضـح ٦الى ورق (تحویل الخرائط من الحالة الرقمیة الدیجتال الـى الحالـة الورقیـة ) . والشـكل (

تسمى االلوان االصـفر والماجنتـاً والسـیان االلـوان االساسـیة وعنـد جمـع )١٧(عملیة التحویل . حیث

وان الثالثة ینتج عنها اللون االسود ویعتبر االلوان االساسیة االكثر استخداما فـي  الطباعـة أذ االل

ان االلوان تعكس الضوء وتراها العین فمثًال اذا اردت الحصول على اللون االسود یجب ان تخلط 

امقـًا بشـكل كل االلوان السـیان والماجنتـا واالصـفر بصـورة كاملـة ولكـن اللـون النـاتج سـیكون بنیـًا غ

كبیر وعلیه یضاف اللون االسود باعتباره لون رابع للتغلب على هذه المشكلة .
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  )  ٦شكل ( 

الطباعيCYMKالى نظام RGBعملیة التحویل من نظام 

Arthur H. Robinson and others, Elements of Cartography, sixth Edition,
USA, John wiely & Sons, INC, New York, 1995. P.357.
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" مواصفات االلوان المستخدمة في الخرائط التجریبیة "

الكنة متغیر)) ،(٢) تبعًا للخارطة (٤الجدول (

RGBنظام نظام منسل للطباعة

KyMCBGRالفئة

صفر  ٢٥٥  ١٠٢  %٦٠  صفر%  %٩٤  صفر4-366%

صفر  ١٠٢  ٢٥٥  %٨١  %٦١  صفر%صفر366-728%

٢٠٤صفر٢٥٥%٤٥%٨٢صفر%صفر728-1090%

1090   ٢٥٥  صفرصفرصفر%  %٩٩  %١٠٠  صفر1452%-

  ) ٥جدول (ال

)) ، (القیمة متغیرة٣تبعًا للخارطة (

RGBنظام نظام منسل للطباعة

kyMCBGRالفئة

صفر  ٢٥٥  ١٠٢  %٦٠  صفر%  %٩٤  صفر4-366%

  فرص  ٢٠٤  صفر  %٧٣  صفر%  %١٠٠  صفر366-728%

صفر١٥٣صفر%٨٤%١٣%١٠٠%728-1090٣

1090 صفر  ١٠٢  صفر  %٨٨  %٣٤  %١٠٠  % 1452٢٨-

  ) ٦جدول (ال

)) ، (التشبع متغیر٤تبعًا لخارطة (

RGBنظام نظام منسل للطباعة

kyMCBGRالفئة

  ٢٠٤  ٢٥٥  ٢٥٥  %١٦  صفر%  %٣  صفر4-366%

  ٢٠٤  ٢٥٥  ٢٠٤  %١٨  صفر%  %٢٨  صفر366-728%

١٥٣٢٥٥١٠٢%٤٨صفر%%٦٢صفر728-1090%

1090 صفر  ٢٥٥  ١٠٢  %٦٠  صفر%  %٩٤  صفر 1452%-
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:االختبار
اللوني تم تصمیم خرائط االختبار لغرض الوصول الى افضل طریقة مدركة في التدرج

الثالث وهي تمثل :

الكنة متغیر والقیمة والتشبع ثابتان ..١

تان .التشبع متغیر والكنة والقیمة ثاب.٢

والكنة والتشبع ثابتان . ةالقیمة متغیر .٣

في القسم الجغرافیة في كلیة التربیة االساسیة وكـان اً ) طالب٢٥وقد اجري االختبار على (

الســؤال الموجــه للطــالب : مــاهو اللــون الــذي یمثـــل اعلــى قیمــة واي لــون یمثــل اقــل قیمــة بالنســـة 

یلي :لكثافة السكانیة في كل خارطة وكانت النتیجة كما 

) والتي یكون فیها الكنة متغیر والقیمة والتشبع ثابتان كان عـدد االجابـات ٢في الخارطة رقم (.١

) اجابات .١٩) اجابات وعدد االجابات الخاطئة (٦الصحیحة هو (

) والتي یكون فیها التشبع متغیر والكنة والقیمة ثابتان كان عـدد االجابـات ٣في الخارطة رقم (.٢

) ١٣) اجابــة امــا االجابــات الخاطئــة فقــد كــان عــددها (١٢ســؤال هــو (الصــحیحة علــى هــذا ال

اجابات .

) والتي یكون فیها القیمة متغیرة والكنة والتشبع ثابتان كان عدد االجابـات ٤في الخارطة رقم (.٣

) اجابة والیوجد أي اجابات خاطئة .٢٥الصحیحة (
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٢
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٣
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٤
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:نتائج االختبار 
مــن قســم الجغرافیــة فــي المــرحلتین االولــى والثالثــة اً لبــ) طا٢٥یعــد اجــراء االختبــار علــى (

تبـــــین ان درجـــــة ادراك الطـــــالب بالنســــــبة للخـــــرائط الـــــثالث مختلفـــــة فالســــــؤال الـــــذي تـــــم توجیهــــــه 

للطــالب ، مــاهو اللــون الــذي یمثــل اعلــى قیمــة لكثافــة الســكانیة فــي ناحیــة بعشــیقة ومــا هــو اللــون 

الذي یمثل اقل كثافة سكانیة فیها ؟ 

ن كانـت اجوبـة یوالقیمـة والتشـبع ثـابتاً ) والتي یكـون فیهـا الكنـة متغیـر ٢لخارطة رقم (ففي ا

) ٢٥) مـن اصـل (١٩) والخاطئـة (٦الطالب اكثرها خاطئة حیث بلـغ عـدد االجابـات الصـحیحة (

اجابـة باالضـافة الـى حــدوث اربـاك وتـأخر فــي االجابـة واالدراك مـن قبــل الطالـب حیـث الیســتطیع 

مــن االلــوان فــي الفئــات االربعــة یــدل علــى اقــل قیمــة دون الرجــوع الــى المفتــاح الطالــب تحدیــد أي

وهـــذا یحتـــاج الـــى وقـــت وتـــاخر فـــي االدراك والقـــراءة والفهـــم حیـــث حـــدث خلـــط بـــین االلـــوان فبـــذلك 

تعتبرهذه الطریقة غیر جیدة حیث یصعب التمییز بین االلوان وبشكل كبیر .

ون فیهــا التشــبع متغیــر والكنــة والقیمــة ثابتــان فقــد ) والتــي یكــ٣امــا بالنســبة للخارطــة رقــم (

) اجابــة حیــث نجــد ان عــدد االجابــات ١٣) اجابــة امــا الخاطئــة (١٢كانــت االجابــات الصــحیحة (

) لكــن ایضــًا حــدث اربــاك لــدى الطــالب حیــث یظهــر فیهــا ٢الصــحیحة افضــل مــن الخارطــة رقــم (

ارطة یصـعب التمیـز بـین االلـوان وكـذلك اللون بال حدود أي هناك تمازج بین االلوان ففي هذه الخ

التــدرج اللــوني غیــر واضــح وقــد قــام الطالــب بــالرجوع الــى المفتــاح لمعرفــة الفئــة التــي یمثلهــا اللــون 

وهذا یعني هناك تأخر في االدراك والقراءة والتفسیر .

عـدد ) والتي تكون فیها القیمة متغیرة والكنة والتشـبع ثابتـان نجـد ان ٤بینما الخارطة رقم (

) والیوجــد اجابــات خاطئــة فبــذلك تعتبــر هــذه الطریقــة مــن افضــل الطــرق ٢٥االجابــات الصــحیحة (

لتمثیــل الفئــات باســتخدام االلــوان حیــث ان الطالــب قــام بتفســیر وادراك االلــوان فــي الفئــات االربعــة 

) اســتطاع الطالــب قــراءة وفهــم وادراك وتفســیر ٤بوقــت قصــیر جــدًا فمجــرد النظــر الــى الخارطــة (

الخارطة ،أي انها صورة بصریة مدركة بلحظة بصریة واحدة حیث یمكن فیها التمیـز والتـدرج بـین 

االلوان وبیان اللون الذي یمثل اعلى كثافة سكانیة واللون الذي یمثل اقل كثافة سكانیة فهـي بـذلك 

خارطة فعالة .
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  ) ١ملحق (ال

كل مقاطعة في ناحیة بعشیقة)( ارقام المقاطعات واسمائها والكثافة السكانیة في

  ١٩٩٧حسب تعداد عام 

الكثافة السكانیةاسم المقاطعةرقم المقاطعةالتسلسل
٤بیرحالن١١٣٥
١٢خراب دلیل٢١٢٩
١٦كواد٣٩
٢٠شرف حیران٤٣٤
٢٠باعذرة عرب٥١٠١
٢٠حصار٦٩٥
٢٠كانونة٧٥٩
٢٤جبران٨٣٣
٢٨قوبان٩١٣٦
٢٨كاني ماران١٠٣٠
٣٢اجي جوق١١١٣٧
٣٦كویكان١٢١٠
٣٦میركي١٣٥٤
٥٢كوري غریبان١٤١٨
٦٠شورك محا١٥٣١
٦٠سقوفة١٦١٢٨
٦٠قلعة توك١٧٩٩
٦٨دیرج١٨٥٥
٧٢شیخ شیلي١٩١٠٠
٧٦دو بردان٢٠١٣٤
٧٦اورطة خراب٢١٤٧
٨٠كولیجة٢٢٩٧
٨٨سیكاني٢٣١٣٢
١٢٠باي بوخت٢٤٥٣
١٥٢دراویش٢٥١٤،١٣
١٦٨طوبزاوة٢٦٧٢
١٦٨الفاضلیة٢٧١٢٣،٦٠
١٧٦كویكلیا٢٨٤٥
١٨٨عمر كابجي٢٩٥٨
١٩٦قوالن تبة٣٠٢٠
٢٠٨تلیارة٣١٥٢
٢٢٠تیس خراب٣٢١٣٠
٢٢٤قرت تبة شبك٣٣١٧،١٦
٢٣٦وادي السماق٣٤٥٧
٢٤٤باریمة٣٥٦٣
٢٤٨ابو جربوعة٣٦١٢،١١
٤١٦جنجي٣٧٥٦
٥٢٨بازوایا٣٨٥٤
٦١٠,٤بحزاني٣٩٩،٨،٧،٦
٦٤٤خورسباط٤٠٦١
٨٤٥,٢بعشیقة٤١٤،٣،٢،١
١٤٥٢كوكجلي٤٢١٩

في ناحیة بعشیقة ١٩٩٧در : النتائج االولي لتعداد السكان لعام المص
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المصادر :
قســـم البیـــاني ، جامعـــة تكریـــت ، كلیـــة التربیـــة ،عبـــد الوهـــاب ، مبـــادئ الرســـمالعمـــري ، فـــؤاد .١

.      ٨٨ -٧٣،ص ١٩٩٥محاضرات غیر منشورة ، الجغرافیة ،

 ١٨٠، ص١٩٨٤التخطیط وااللوان ،جامعة بغداد ،مطبعـة جامعـة الموصـل كاظم ،حیدر ، .٢

.

علــــم عناصـــر الفــــن ، الجـــزء االول ،جامعــــة بغـــداد ،اكادیمیــــة الفنــــون فــــرج عبـــو ،النعمـــان ، .٣

.١٠٢،ص١٩٨٢ایطالیا ،–جمیلة ، طباعة دار دلفین للنشر ، میالنو ال

.٧٧فؤاد عبد الوهاب ، مصدر سابق ، صالعمري ،.٤

5. http://www.olinda.com/edu/DesignPrinciples1/w8class.htm

، لقــاهرةا، التصــویر الملــون ،الطبعــة االولــى ، مكتبــة االنجلــو المصــریة ، عبــد الفتــاحریــاض ، .٦

. ١٠٢،ص ١٩٥٦

عبد الكریم ، مشكالت تمثیل التضاریس لمنطقة راوندوز باستخدام المرئیات الفضائیة هاوتا ، .٧
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