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 ُمَقدِّمة

هذه ترمجات من اللغة اإلجنليزية إىل اللغة العربية لتمرينات إرشادية يف استخدام برنامج  

Geostatistical Analyst  امُللحق بنظام ُنَمج املعروف باسمArcGIS ر وهي متارين ُملّحقة باإلصدا

 :املوضحة بياناته يف هذا الشكل

 

 

 بهذه العناوين: مخسةرين االتم وعدد  

  :باستخدام معامل افرتاضية.اجلغرافية  استحداث سطح إحصائي للبياناتالتمرين األول  

  :اجلغرافية البيانات عالطاستالتمرين القاني. 

 اجلغرافية التقدير البيين وإزالة النزعات يف البياناتث التمرين الثال 

  :ةحتليل البيانات اجلغرافي ُمقارنة نتائجالتمرين الرابع.  

 البيانات اجلغرافية لدقة تنبؤ التمرين اخلامس: احتمالية ختطي النقطة احلرجة. 
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 التمرين األول

 باستخدام معامل افرتاضيةاجلغرافية بيانات للإحصائي  استحداث سطح

امُللحق حبزمة  Geostatistical Ananlysisالدخول على برنامج خطوات  هذا التمرين يتناول

ال ثكميف والية كاليفورنبا  لرتكز األوزون ،إحصائيوعملية استحداث سطح س إآرك جي آي 

 واخلطوات هي:منوذج تقدير بيين. ألباستخدام القيم املعيارية االفرتاضية  تطبيقي،

 بدء آرك ماب. .1

من  Geostatistical Analystثم اختيار Extensionsواختيار  Customizeالضغط على جمموعة  .2

   . 1النافذة اليت تظهر شكل 

 

 (1شكل )

 .يف النافذة Closeضغط أمر  .3
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 قائمةمن ال Geostatistical Analystثم اختيار Toolsواختيار  Customizeالضغط على جمموعة  .4

 .   2اليت تظهر شكل 

 

 (2شكل )

 .3شكل  يف نافذة آرك ماباالقتصادي اجلغرايف تظهر مسطرة أدوات احمللل  .5
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 (3شكل )

  مرين هي:تبيانات الوخطوات إضافة 

، يف شجرة آرك كتالوج  C:\arcgis\Arc Tutorialعرب املسار  Geostatisticsالتحرك إىل دليل  .1

 .4شكل 

 

 (4شكل )
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وستظهر خريطة  إىل نافذة آرك ماب ca_ozone_pts_shpوطبقة  ca_outline_shpسحب طبقة  .2

 .5، شكل بالطبقتني

 

 (5شكل )

ويف  يف جدول احملتويات  ca_outline_shpطبقة رمز الضغط بالزر األمين على  .1

 .6، شكل No Colorالنافذة اليت تظهر ُيختار َخيار 
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 (6شكل )

مما يسمح برؤية الطبقات اليت  ريطة فقطخعرض احلدود اخلارجية للمنه وهذا يتأتى 

 ستحدث حتتها.ُت

وستظهر نافذة مسات الطبقة،  ca_ozone_pts_shpالضغط مرتني متواليتني على طبقة  .2

 ,7شكل 
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 (7شكل )

 .Graduated colorsثم َخيار  Quantitiesواختيار  Symbologyالضغط على جمموعة  .3

 من القائمة. Ozoneاختيار و Valueاجملاور لكلمة  لضغط على السهم امللتصق باملستطيلا .4

مسطرة تدرج  واختيار Color Ramp يتالضغط على السهم امللتصق باملستطيل اجملاور لكلم .5

 من القائمة. اللون من األبيض إىل األسود

 .8، وستظهر اخلريطة بهذا الشكل، شكل OK ثم Applyأمر  ضغط .6

 حفظ اخلريطة. .7
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 (8شكل )

أعلى قيم تركُّز األوزون تظهر يف الوادي املركزي يف ُيالحظ أنَّ هذه اخلريطة ُتبيِّن أنَّ و

ويف أي حال رسم البيانات هو اخلطوة  ون على طول الساحل.كت القيم الدنيا، بينما كالفورنيا

  وفهم الظاهرة امُلراد منذجتها.  األوىل الستكشافها

اخَليارات االفرتاضية استحداث سطح للبيانات باستخدام عند هذه النقطة يأتي دور و 

سُتستخدم جمموعة بيانات عن نقط ويف هذا التمرين . Geostatistical Analyst رنامجبإلعدادات 

 التقدير البيين اليت وضعهاطريقة كاليفورنبا كُمدخالت واستخدام  قياس األوزون يف
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 Daniel, G. Krige ( وُتعرف بامسهkriging.) ن بني نقط القياس الفعلي.زوولتقدير قيم بينية لأل 

 واخلطوات هي:

 Geostatisticalضغط السهم امللتصق مبسطرة أدوات الربنامج ومن القائمة اليت تظهر ُيختار  .1

Wizard9، شكل ، وستظهر نافذته. 

 

 (9شكل )

 يف النافذة يتم اآلتي: .2

 .Methodsيف مستطيل  Kriging/CoKrigingاختيار  .أ

 .ca_ozone_ptsواختيار  Source Dataset مبستطيل لى السهم امللتصقعضغط ال .ب

 .OZONEواختيار  Data Fieldالضغط على السهم امللتصق مبستطيل  .ت

 . 10، وستظهر هذه النافذة، شكل  Nextر  ضغط أم .3
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 (10شكل )

 لمستخرج.كاسم لاختياره مت  Prediction ، وسُيالحظ أنOrdinary Krigingَّاختيار َخيار  .4

  باملعامل االفرتاضية. لتتم عملية استحداث سطح للبيانات Finishضغط أمر  .5

تسمح اليت ، 11 ، شكلذجة البياناتسيناريو مننافذة تعرض  ظهرت، وسNextضغط أمر  .6

  بني نقط قياس الظاهرة )األوزون(. بفحص العالقات املكاني
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 (11شكل )

مقارنة رب متاثال يف القيم قأتكون هنا ميكن افرتاض أنَّ النقط األقرب من بعضها 

مطابقة هذا األمنوذج بالنقط األبعد. والرسم يسمح باستكشاف هذا االفرتاض. وعملية 

   عرف باسم "فاريوجرايف".ُتات املكانية يف البيانات القاللتقاط الع

 .12، وستظهر هذه النافذة، شكل Nextضغط أمر  .7
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 (12شكل )

ميكن يف اخلريطة عند الضغط على موقع ليس له بيانات ُمقاسة  +وللتنبؤ بقيمة عند موقع  

واقع املنقط احلمراء )السيكزن ترجيح هكذا . وُمقاسةهلا بيانات استخدام قيم مواقع 

بيانات نقط )األبعد نسبيا(. وباستخدام أكرب من النقط اخلضراء يف الرسم األقرب( 

      للمواقع اليت ليس هلا قياسات.القياس احمليطة واألمنوذج ميكن التنبؤ بقيم 

ُيعطي فكرة ، وفيها يتضح أنَّ األمنوذج 13، وستظهر هذه النافذة، شكل Nextضغط  .8

 ديره للقيم يف املواقع اليت ليس هلا قياسات.عن كيفية تق
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 (13رسم )

ُيلخِّص معلومات طريقة التقدير ، وستظهر نافذة تعرض تقريرا Finishالضغط على أمر  .9

 اإلحصائي  حسطال، وهي معلومات سُتستخدم الستحداث ُمستخرج 14، شكل البيين

 لبيانات. ل
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 (14شكل )

 .15، شكل ريطة تقدير األوزون إىل نافذة آرك مابطبقة خبوبذا سُتضاف ، OKضغط  .10
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 (15شكل )

 .16لفتح نافذة مساتها، شكل الطبقة املضافة يف جدول البيانات الضغط مرتني على   .11
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 (16شكل )

 وتغيري .OKثم ضغط  Default Krigingوتغيري اسم الطبقة إىل  Generalضغط جمموعة   .12

 قا يف التمرين الرابع.حاسم الطبقة ُيساعد على متييزها عن تلك اليت سُتستحدث ال

، وسُيالحظ يف اخلريطة أنَّ يف مسطرة األدوات املعيارية ضغط زر أمر احلفظ   .13

مدخلة بيانات التقدير البيين يتواصل إىل احمليط ألنَّ امتداد الطبقة هو نفس امتداد 

 .األوزون

 Default Krigingيف حدود كاليفورنياـ ُيضغط بالزر األمين على طبقة سطح التنبؤ  صرلق  .14

    .  Propertiesواختيار 

 . 17، وستطهر هذه النافذة، شكل Extentالضغط على جمموعة   .15
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 (17)شكل 

 rectangular extent of ca_outlineواختيار  Set the extent toملستطيل الضغط السهم امُلجاور   .16

 .18، شكل كل كاليفورنيااملقدرة بينيا ، وبذا سيغطي امتداد البيانات OKثم ضغط 
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 (18شكل )

 Propertiesواختيار  الضغط بالزر األمين على إطار بيانات الطبقات يف جدول البيانات  .17

 .19، شكل النافذةستظهر هذه و
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 19شكل 

 Specifyزر ثم ضغط  Clip to shape واختيار Clip Optionsالسهم امللتصق مبستطيل ضغط   .18

Shape 20، وستظهر هذه النافذة، شكل. 
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 (20شكل )

يث ال شذبة حب، وستظهر خريطة سطح البيانات ُم، ثم ضغطها مرة أخرى\ OK ضغط  .19

 .21، شكل خارج حدود الواليةتعرض بيانات 
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 (21شكل )

لتمعُّن يف كيفية او .21يف الشكل  إىل أعلى جدول البيانات ca_ozone_ptsسحب طبقة   .20

. وبشكل عام تظهر القيم العالية للتوقع يف Default Krigingمتثيل القيم امُلقاسة يف طبقة 

كيفية احلكم سُتوضَّح نفس مواقع القيم املقاسة. ويف التمرين الثالث والتمرين الرابع 

 كمِّيا على أداء األمنوذج وكيفية مقارنة أمنوذجني.
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ثم الضغط على َخيار يف جدول احملتويات  Default Krigingعلى طبقة  الضغط بالزر األمين .21

Validation/Prediction  أداة نافذة فتحوهذا ينجم منهGA Layer To Points  22، شكل، 

 .لتحليلالطبقة  دخلةكُمDefault Kriging ة وفيها ُيالحظ حتديد طبق

     ,Ca_citiesواختيار   Input point observation location الضغط على السهم امللتصق مبستطيل .22

 

 (22شكل )

 لتشغيل األداة. OKضغط   .23

إىل ملف طبقة كتالوج، آرك الذهاب، يف شجرة  ،بعد انتهاء األداة من عملية التنفيذ  .24

Ga_LayerToPoints واختيار  ثم الضغط عليها بالزر األمين وسحبها إىل نافذة آرك ماب

 .23، شكل دول املوصفاتجب، وستظهر نافذة Open Attribute Tableَخيار 



24 
 

 

 (23شكل )

 تفحص اجلدول ثم قفل النافذة.   .25

إلزالتها من جدول واختيار أمر  Ga_LayerToPointsطبقة الضغط بالزر األمين على   .26

 البيانات.

 حفظ الوثيقة اخلرائطية.  .27

مل التمرين األول. ومع أنَّ تويكيف كاليفورنيا وبذلك يتم استحداث خريطة لرتكز األوزون 

 Geostatisticalيف سلسلة نوافذ استحداث خريطة سطح بيانات باستخدام اخَليارات االفرتاضية 

Wizard مثل اليت يعرضها هذا الرسم، شكل ، إال أنَّ من املهم اتباع عملية بنيوية هو أمر بسيط

24 .  
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 (24شكل )

سُيستحدث يف التمرين التمارين الالحقة. وإضافة إىل ذلك  وسيتم التعامل مع هذ البنية يف

  العتبة املسموح بها.للبيانات يعرض احتمالية أن يتخطى تركز األوزون  اخلامس سطح

********** 
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 التمرين الثاني

 اجلغرافية استطالع البيانات

جزء كستطالع البيانات اجلغرافية االذي وضع األول يتطلب هذا التمرين إجناز التمرين  

عند استحداث سطح أجنع قرارات اختاذ من أجل و .من عملية بنيوية للتحليل اإلحصائي اجلغرايف

ويف   ها.لتكوين فكرة جيدة عن جمموعة البياناتأوال استطالع يتعيَّن للبيانات اجلغرافية إحصائي 

 :هذا اخلصوص يكون الرتكيز على

  للبيانات اجلغرافية. اليت قد تؤثر على ُمستخرج السطح اإلحصائيالبحث عن األخطاء.  

 .فحص كيفية توزُّع البيانات اجلغرافية 

 اجلغرافية. الكشف عن النزعات العامة يف البيانات. 

  لتوزُّع البيانات اجلغرافية.التأثري الوجهوي 

 باستخدام أداة الرسم البيانياجلغرافية ولعل من املناسب بداءة تفحص توزُّع البيانات 

ينجم منها أفضل النتائج  للبيانات اجلغرافية صائيإحفطرائق التقدير البيين الستحداث سطح 

ذات توزيع ملتو قد اجلغرافية  كانت البيانات احينما تكون البيانات ذات توزيع معتدل. وإذ

 توزيع طبيعة توزيع البياناتم هأي أن من املهم ف ،توزيعها إىل صيغة معتدلة حيتاج األمر إىل حتويل

رمسا لتكرار موصفات البياني ترسم رسم وأداة القبل استحداث سطح إحصائي هلا. اجلغرافية 

 فيها، واخلطوات هي:حبيث ميكن فحص توزيع املتغري امُلفرد  اجلغرافيةجمموعة البيانات

 .Ozone Prediction Map.mxdفتح الوثيقة اخلرائطية للتمرين األول،  .1

، يف جدول البيانات، وسحبها لتكون حتت طبقة ca_outlineالضغط على طبقة  .2

ca_ozone والضغط على طبقة ،ca_ozone ،1شكل  الختيارها. 
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 (1شكل )

 واختيار Geostatistical Analyst على السهم امللتصق مبسطرة أدواتالضغط  .3

Explore Data  ثم اختيارHistogram 2، شكل.  
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 (2شكل )

  ، 3، شكل Histogram اليت تظهر عند اختيار يف نافذة الرسم البياني .4

 . OZONE واختيار Attributeُيضغط على السهم امللتصق مبستطيل  .5
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 (3شكل )

تكرار البيانات يف كل  طبقات، وأنَّ 10القيم مرسومة مبدى قدره ويالحظ يف هذا الرسم أنَّ 

، قيمه املركزية :يهويشكل عام، املالمح املهمة للتوزيع  طبقة ميثله ارتفاع العمود يف الرسم.

هذا والوسيط متقاربني يف القيمة فإنَّ االنتشار، والتناسق. وكتدقيق سريع، إذا كان املتوسط 

والرسم البياني لألوزون ُيدلِّل على أنَّ  دل.تهو توزيع معاجلغرافية  مبثابة دليل بأنَّ توزيع البيانات

   االحنناء وملتوية إىل اليمني، وهذا يعين أنَّ البيانات ليست قريبة من التوزيع امُلعتدل.البيانات وحيدة 
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وذلك بالضغط  من املليونجزء  0.10 بقيم لألوزون أكرب منلرسم ا عمودين يفاختيار  .6

، وفيها 4شكل لعينات يف اخلريطة يف وضع اختيار، ، وستظهر نقط اعليهما معا

 يف الوادي املركزي لكاليفورنيا.النقط  مُيالحظ أنَّ معظ

 

 (4شكل )

األمين  يف الركن العلويرمز اإلقفال ثم ضغط اختيارها اء نهحتت العمودين إلضغط ال .7

 البياني.لنافذة الرسم 

توزيع ب اجلغرافية مُلقارنة توزيع البيانات متساوي العدد يف الطبقاتُيستخدم الرسم 

. وكلما اجلغرافية العتدالية توزيع البياناتقياسا آخر ممعتدل معياري وهو بذلك يقدم 

البيانات درجة( كلما كانت  45إىل خط مستقيم يف الرسم )البيانات أقرب نقط كانت 

 هي: الرسمهذا  ناءبوخطوات  اتباع توزيع معتدل.أقرب إىل 
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واختيار  الضغط على السهم امللتصق مبسطرة أدوات احمللل االحصائي اجلغرايف .1

Explore Data  ثم اختيارNormal QQPlot 5، شكل. 

 

 (5شكل )

 layer السهم امللتصق مبستطيلاليت تظهر جراء اخلطوة السابقة ُيضغط على يف النافذة  .2

 .6، شكل  ca_ozone-ptsاختيار و
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 (6شكل )

متعاكسان  )الفعلي واملعتدل( التوزيعانمتساوي العدد يف الطبقات يكون  رسماليف  .3

اعتدالية بيانات األوزون برسم  من املستحسن تدقيق ، لذَاخبط مستقيم متامان امتطابقو

تدل املعياري. ومن توزيع تكرار البيانات الفعلي يف الطبقات عكس خط التوزيع املع

التوزيع التكراري الفعلي قريب جدا من خط التوزيع املعتدل. الرسم أعاله ُيالحظ أن 

، لرتكز األوزونوالقيم القصوى من هذا النمط هو للقيم الدنيا واالحنراف األساس 

 .7شكل 
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 (7شكل )

 يف كل من الرسم البياني أو الرسم معتدال اتوزيعاجلغرافية البيانات عرض تإذا مل  .4

 .لتتوافق مع التوزيع املعتدلها حتويلالثنائي، قد يكو ضروريا 

   ال يف الركن األمين األعلى للرسم.فضغط رمز اإلق .5

مبعادلة  مركب غري عشوائيميكن متثيل ، اجلغرافبة إذا كان هناك نزعة يف البياناتو  

سطح األرض ميكن متثيله مبسطح يف حني أنَّ الوادي رياضية. مثال، اجلانب خفيف االحندار من 

كشكل حرف تستحدث شكال  كثر تعقيدا )متعددة احلدود برتبة ثانية(لة أاديكون متثيله مبع

U حا ال سط. وهذه املعادلة ميكنها متثيل السطح املطلوب. يف أي حال، كثريا ما تنتج املعادلة
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وميكن  .Uبشكل حرف بشكل دقيق ]ته ال يوجد منحدر مبثابة مسطح وال وادي  ميثل الظاهرة

داالت  ىحدإعرب استخدام إىل السطح اإلحصائي بنممذجة النزعة إضافة التباين املكاني 

بعد تنحية  املتبقية التحليل بنمذجة الفروقمن البيانات ومواصلة  الشاذةقيم إزالة الأو التحسني، 

لتباين السطح اإلحصائي. وأداة وعند منذجة الفروق يكون األمر مبثابة حتليل قصري املدى  النزعة.

على وجود/عدم وجود نزعات يف جمموعة البيانات امُلدخلة وعلى حتليل النزعة ُتمكِّن من التَّعرُّف 

    رتبة لتعدد احلدود ُتطابق النزعة بشكل جيد. واخلطوات هي:أي 

 ثم اختيار Explore Dataيف مسطرة أدواته، واختيار  Geostatistical Analystضغط على ال .1

Trend Analysis8ظهر هذه النافذة، شكل ت، وس. 
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 (8شكل )

 .OZONEواختيار  Attributeالسهم امللتصق مبستطيل  ضغط .2

كل ثل موقع وقيمة متعصا رأسية يف رسم حتليل النزعة كل ُيالحظ يف الرسم أنَّ: و

اجلنوبية /مرسومة على األسطح املتعامدة الشماليةنقط البيانات  ،قياس لألوزون

تعدد احلدود( عرب النقط املرسومة )م الشرقية، رسم خط التطابق األفضل/والغربية

عدم وجود نزعة  . وإذا تطابق اخلط فإنَّ ُيدلِّل علىعارضة نزعات يف اجتاهات ُمعيَّنة
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، ميكن رؤية أنه 8يف الشكل  ،التمعُّن يف اخلط األخضريف أي حال، عند  .احنراف

وباملثل،  مع حركته صوب مركز احملور األفقي ثم يتناقص.بدأ بقيم متدنية متزايدا 

ويتناقص بعيدا عن املركز. وهذا يوضح يتزايد اخلط األزرق مع حركته إىل الشمال 

     يف كل االجتاهات.ها نزعة قوية من مركزالبيانات تعرض  أنَّ

 .°90مسطرة التدوير واحلركة إىل اليسار حتى تكون زاوية التدوير مبقدار ضغط  .3

. U تظهر يف شكل حرف دائما نزعاتأنَّ الميكن رؤية  النقط وخالل عملية تدوير

 القياسات أنَّ مما يؤكِّد تبدو النزعات بشكل أقوى ألي زاوية تدوير ُمعيَّنة الأيضا، 

وألنَّ  قوية من مركز جمال البيانات يف كل االجتاهات.فوق ذلك ليست ذات نزعة 

اجليد كأمنوذج عام  ياراخَلهي  تعدد احلدودمل 2رتبة كون تالنزعة ذات شكل ُمقعَّر 

عند منخفض التَّلوث مستوى وهذه النزعة ميكن أن تكون بسبب حقيقة أنَّ  للنزعة.

يتناقصون يف املناطق الساحل، ولكن بعيدا عنه يف الداخل يوجد عدد ضخم للسكان 

    ستتم إزالة هذه النزعات. الرابع ويف التمرين اجلبلية.

 .اقفل النافذة بالضغط على الرمز يف الركن األمين األعلى منه .4

 هي:يف البيانات اجلغرافية ه تأثريات االرتباط التسلسلي واالجتااستطالع  وخطوات

 Geostatistical السهم امللتصق مبستطيلُيضغط على أدوات امُلحلِّل اإلحصائي  يف مسطرة .1

Analyst  واختيارExplore Data  ثم اختيارSemivariogram/Covariance Cloudوستظهر ـ ،

 .9هذه النافذة، شكل 



37 
 

 

 (9شكل )

، ثم الضغط على ca_ozone_ptsواختيار  Layerالسهم امللتصق مبستطيل ط على غالض .2

  . OZONEواختيار  Attributeالسهم امللتصق مبستطيل 
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بفحص االرتباط التسلسلي املكاني بني قيم نقط  semivariogram/covarianceوتسمح أداة 

أنَّ على أساس االفرتاض القائل بتلك النقاط ُتمكِّن من فحص العالقة بني  ، لذا فإنَّهاالقياس

قيم و الرأسييمة امُلقاسة على احملور قالولتنفيذ ذلك يتم رسم  القيم القريبة من بعضها تتشابه.

وكل نقطة محراء يف الرسم متثل املسافة اليت تفصل كل زوج من القيم على احملور األفقي. 

ويف الرسم املواقع األقرب إىل بعضها )يف  من املسافة اليت تفصل بني كل زوج من املواقع. ازوج

ومع زيادة املسافة بني  احملور الرأسي.تكون بقيم منخفضة على  أقصى يسار احملور األفقي(

 أعلىباحلركة إىل  تتزايد قيم التباينور األفقي( )باحلركة إىل اليمني على احملاملواقع أزواج 

مبا يف ذلك  ند نقطة معينة يأخذ التوزيع يف الرسم يف االنبساطعيف أية حال،  احملور الرأسي.

حساب ارتباطها. وبتفحص الرسم )شكل قيم أزواج النقط اليت تفصلها مسافات أكرب وال يتم 

)بقيمة قريبة من الصفر على احملور ( يتضح أن بعض مواقع البيانات القريبة من بعضها 9

(، لذا يتعيَّن فحص تلك على احملور الرأسي)أعلى مما هو متوقع األفقي( تكون ذات قيم 

    احتمال أن تكون البيانات غري دقيقة.األزواج ملعرفة ما إذا كان هناك 

يف مسطرة األدوات، ثم الضغط  Select Features By Rectangle رمز أداة الضغط على  .3

بوضع ، وستظهر أزواج القيم عالية القيم )حمور ص(وسحب املؤشر على بعض النقط 

 .10، شكل التزاوجط بينها ُتدلِّل على بواخلطوط اليت تر األزرق(اختيار )باللون 
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 (10شكل )

ذات القيم العالية ملسافة معيَّنة  فإنَّ اخلطوط default kriging من خريطة واضح وكما هو

 11والرسم يف الشكل  هي تلك اليت ُتطابق االحندار األعلى يف قيم األوزون.بني النقط 

 .املسافة بني أزواج القيم تقريبالنفس  ايعرض قيم
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 (11شكل )

نَّ أ ينمعظم اخلطوط الرابطة بني القيم هي موازية الجتاه الساحل وهذا يعوُيالحظ أنَّ  

املشتغلني بعلوم البيئة  روفا لديععلى البيانات قد يكون سببها م هناك تأثريات اجتاهية

السطح وهذه التأثريات االجتاهية تؤثر على  وحيللونها إحصائيا دون معرفة مصدر التلوث.

حيتوي برنامج امُلحلِّل صائي الذي سُيستحدث يف التمرين الثالث. يف أي حال، حاإل

، استحداث سطح إحصائي عندعلى أدوات ميكن التعامل مع تلك التأثريات اإلحصائي 

 وخطوات ذلك هي:
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  .يف نافذة الرسم Show search directionتنشيط خيار  .1

 .12، شكل لى مؤشر االجتاه ألي زاويةالضغط ع .2

 

 (12شكل )

مثال، إذا  مواقع البيانات مرسومة على الرسم.بني  ووجهة اجتاه املؤشر ُتحدِّد أي أزواج 

املواقع اليت تقع  فقط سيتم رسم شرق/مشال غرب/جنوبكانت وجهة املؤشر هي 

مة هوهذا سُيمكِّن من إزالة النقط غري امل شرق بعضها البعضغرب أو مشال//نوبج

    واستكشاف التأثرات االجتاهية على البيانات.

أزواج البيانات ذات القيم العالية وسحب  Select Features By Rectangleأداة الضغط على  .3

 .13، شكل ويف اخلريطةيف الرسم 
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 (13شكل )

نقطة واحدة من نقط العينة يف وسط ويالحظ أنَّ معظم املواقع املرتبط بها تتطابق مع  

 أعلى من مكان آخر.وذلك ألنَّ قيم تركز األوزون يف هذه املنطقة  ايكاليفورن

   . لنافذةالركن األمين األعلى ليف      أمر اإلقفالرمز ضغط   .4

********** 
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 التمرين الثالث

 التقدير البيين وإزالة النزعات يف البيانات اجلغرافية

طريقة التقدير البيين اليت باستخدام  مرين إىل استحداث أمنوذج ُمحسَّنيهدف هذا الت 

كما أنَّ هذا التمرين يتطلَّب  يف البيانات. لفروقل يالتعدـ إزالة النزعة، وتدانيل كريج وضعها 

 الثاني.إجناز التمرين 

والفروق مع إدخال نزعة البيانات ، سُتستخدم طريقة كريج للتقدير البيين ويف هذا التمرين 

 بينها لتحقيق تنبؤات أدق. واخلطوات هي:

 .Ozone Prediction Map.mxdفتح الوثيقة اخلرائطية  .1

 Geostatisticalسطرة أدوات يف م Geostatistical Wizardالصورة الرامزة لــ  على الضغط .2

Analyst ، 1وستظهر هذه النافذة، شكل. 

 

 (1شكل )

    .Geostatistical Methodsمن جمموعة  Kriging/Cokrigingاختيار طريقة  .3
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 .ca_ozone-ptsواختيار  Source Datasetامُللتصق مبستطيل ضغط السهم   .4

 .OZONEواختيار  Data Fieldضغط السهم امُللتصق مبستطيل    .5

 .2وستظهر هذه النافذة، شكل  ، Nest ضغط   .6

 

 (2شكل )

 .Krigimg Type يف جمموعة Ordinaryغط َخيار ض .7

ذلك بو Secondواختيار َخيار  Order of trend removalالضغط على السهم امللتصق مبستطيل  .8

تأخذ  هنا توزيع البياناتنزعة ألنَّ ستتم مطابقة تعدد حدود باملستوى الثاني للتقدير البيين 

 كما مت الكشف عنه يف التمرين الثاني. Uشكل 

 .3، وستظهر هذه النافذة شكل Nextضغط  .9
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 (3شكل )

 .اجلغرافية تعرض خرائط امُلحلِّل اإلحصائي النزعة العامة يف جمموعة البيانات افرتاضيا،

 جنوب غرب/ال شرقمش هالجتاُيدلِّل على تغيُّر سريع يف ا 3 يف الشكلحصائي إلاوالسطح 

جنوب شرق مما تسبب يف هذا الشكل /وتغيُّر أكثر تدرُّجا يف االجتاه مشال غرب

    اإلهليجي.

لة وجود مربر لذلك. ونزعة اجلنوب حاتوزُّع البيانات فقط يف  ، يتعيَّن إزالة نزعاتيف أي حال

مشال شرق يف نوعية اهلواء ميكن ردُّها إىل تراكم األوزون بني اجلبال والساحل. /غرب

يف املناطق اجلبلية يف القيم املنخفضة نسبيا  ويساهم االرتفاع واالجتاه السائد للرياح

إىل تركيز عالي لألوزون للسكان يؤدي أيضا  الرتكز العاليما أنَّ ك، يةحلواملناطق السا

 ، وهذا يربر إزالة هذه النزعات.بني اجلبل والساحل
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يف التمرين الثاني مت استكشاف االرتباط التسلسلي املكاني العام وفحص قيم رسم التباين  

 هو ورسم التباينالذي عرض تربيع فروق قياسات األوزون كأزواج من مواقع امُلعاينة تفصلها. 

حتديد تباط املكاني يف جمموعة البيانات ويهدف إىل ُيستخدم لتقديم صورة لالر يممتثيل رسو

 (. 4شكل يف ال كما) تطابق لألمنوذج يعرب نقاط الرسمأفضل 

 

 (4شكل )

العالقات املكانية يف سمح مبطابقة مناذج على تونافذة إعداد منذجة الرسم البياني 

املسافات لتجميع القيم. وحجم . ويتم يف البداية حتديد أحجام اجلغرافية جمموعة البيانات

 احملتمل عددالفيها يكون جتميع زوج من البيانات لتقليص املسافة هنا هو طبقة مسافة 

 يف جمموعةمحراء لكل زوج  ويف التمرين الثاني عرض رسم التباين نقطة لرتكيبات القيم.
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هو مطابقة منحنى الرسم عرب تلك النقط. ولفهم قيم الرسم . وهدف هذا التمرين البيانات

افة الفاصلة اليت سللم)النقط احلمراء( تبعا سيتم جتميع القيم التجربية  البياني بشكل جيد

ونتيجة هلذا  ُتحدِّد مدى عرض كل فاصل.ترتبط بها. وسيتم تقسيم النقط إىل مسافات 

 من تلك اليت كانت يف رسم التباين يف التمرين الثاني.التحديد سُيالحظ أنَّ هناك نقطا أقل 

النافذة. وافرتاضيا، يتم حساب قيم كسطح يف أسفل وتعرض نافذة إعداد رسم البيانات 

النماذج اليت يف مجيع االجتاهات. وهناك عدد من أنواع معامل اختيارية ألمنوذج رسم تباين 

لألمنوذج املستقر يف مستوى مطابقتها للنماذج. وقيم املعامل على اعتمادا ميكن استخدامها 

بالنسبة  اجلزئية. وُيالحظ أنَّاخلطأ املستقل، والنزعة املدى، الشكل،  :هيكل االجتاهات 

واملدى هو  ،ثم يستوي للمسافات األصغر يرتفع خط األمنوذج )اخلط األزرق( بشكل حاد

املتغيِّر مما ُيدلِّل على أنَّ هناك ارتباط تسلسلي ضئيل يف قيم  اخلط يستواليت عربها ياملسافة 

املتغري اليت تسمح بالتقاط  أحجام فواصل قيمخوارزميات املطابقة م تستخدودون املدى. 

ند املسافات القصرية )اليت هي األهم علرتكز األوزون وبالذات  االرتباط التسلسلي املكاني

 Save geometrical values asميكن تصديرها باختيار َخيار للتقدير البيين(. وقيم رسم التباين 

table  5نافذة اإلعداد، شكل  تصدير الرسم البياني يفيف جزء. 

 

 (5شكل )

االرتباط التسلسلي املكاني بني نقط البيانات دون  نمذج رسم البياناتُيوبإزالة النزعة، س 

 نزعة البيانات اليت سُتعاد إىل احلسابات قبل انتاج األمنوذج النهائي. احلاجة إىل األخذ يف االعتبار

ربطا مباشرا بني القيم التجربية يف الرسم، الذي ميثل القيم احملسوبة للرسم،  لون مقياسُيقدم و

رسم البيانات تكون ُمرمَّزة يف سطح قيمة كل حويصلة ، كما أنَّ قيم سطح البياناتالرسم وبني 
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والقيمة  باللون الربتقالي واألمحر.بلون حبيث تكون القيم الدنيا بلون أزرق وأخضر والقيم األعلى 

يف الريم  ُيرسمو. اءمحر كنقطةيف سطح رسم البيانات تظهر يف الرسم لكل حويصلة  الوسطى

وحمور  أمحر. بلونو زائدكعالمة  )الذي يضم حويصالت عديدة( متوسط قيمة كل فاصل  أيضا

احلويصلة إىل مركز سطح رسم البيانات. وبالنسبة لبيانات س يف الرسم هو املسافة من مركز 

هة( ب)القيم املقاسة يف مواقع متقاربة تكون متشامبسافات قصرية تتزايد األوزون يبدأ الرسم 

. كما ُيالحظ تباعدت مواقع قياسها( أقل تقاربا كلما بزيادة املسافة )قيم األوزون ُتصبح وتتزايد

شرق /يف اجتاه غربيتزايد بسرعة أكرب  من سطح رسم البيانات أنَّ عدم التشابه يف قيم األوزون

 . ويبدو أنَّه ال يزال هناك ُمركَّب اجتاهي يف االرتباط التسلسلي املكانيجنوب/اه مشالُمقارنة باجت

 لذا يتعيَّن إدخال ذلك يف األمنوذج الذي يتبع.

قد بعض االجتاهات ف الذي ستتم مطابقته األمنوذج يؤثِّر على رسم البيانات وعلىالجتاه وا 

لُمحلِّل ميكن لوتكون البيانات القريبة من بعضها متشابهة أكثر من االجتاهات األخرى. 

الفروق على احملاور يف أمنوذج رسم ات أو األخذ يف االعتبار تأثريات االجتاهاإلحصائي اجلغرايف 

 السطحي،االنسياب  إىل الرياح، فروق على احملاورن تعود الأ سطح اإلحصائياليف ميكن و التباين.

لتأثري االجتاهي ميكن تقوميه . ويف أي حال، اكثريةومتنوعة أخرى عمليات  البنية اجليولوجية أو

 عند انشاء اخلريطة.كميا 

اليت  Search Directionبأداة  عدم تشابه نقط البيانات يف اجتاه معيَّناستكشاف  وميكن 

يؤثِّر على ُمستخرج سطح البيانات. واخلطوات هذا ال بفحص تأثريات االجتاه يف رسم التباين و تسمح

 هي:

يف نافذة  Lag sizeيف مستطيل  15000إىل  Lag sizeختفيض قيمة احلجم يف مستطيل  .1

   لي. املكاني احمل ذبذبتتفاصيل اللنمذجة تقريب اليتأتى منه  اإلعداد

، وسينجم من ذلك ختفيض عدد قيم رسم التباين Trueإىل  Falseتغيري اجتاه البحث من  .2

 .6ألنَّ النقط اليت يف اجتاه البحث هي فقط اليت تظهر، شكل 
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 (6شكل )

اجتاه وتغيري  Search Directionعلى مركز اخلط األزرق يف أدلة يشكل متواصل  ضغطال .3

يتغيَّر رسم التباين وُترسم  البحث بسحب اخلط املركزي. ويالحظ أنَّه مع تغيري االجتاه

يف على األمنوذج  ولُتؤخذ تأثريات االجتاه التباين يف حدود اجتاه البحث.سطح فقط قيم 

    . رسمال حساب الفروق على حماوريتعيَّن كما احلساب 

على سطح رسم التباين  وسيعرض اإلهليج األزرق Trueإىل  Falseمن  Anisotropyتغيري َخيار  .4

 .7، شكل مداه يف اجتاهات خمتلفة
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 7شكل 

جنوب جنوب مشال غرب/ مشال هو باجتاه أنَّ احملور األساس  7 شكلاليف ُيالحظ و

 إىل األمنوذج.، ويف هذه املرحلة سيتم ضم التأثري احملوري شرق

احملور جلعل مؤشر االجتاه يتطابق مع  61.35تغيري زاوية اجتاه البحث من صفر إىل  .5

منحنى الرسم يتزايد بسرعة أكرب صوب نزعته أنَّ . وسُيالحظ 8، شكل الصغري لإلهليج

 اجلزئية.
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 (8شكل )

جلعل مؤشر االجتاه يتطابق مع احملور األساس  151.35إىل  61.35تغيري زاوية البحث من  .6

واملدى يف . 9، شكل بعدئذ يستوي تدرجييتزايد منحنى الرسم وسُيالحظ أنَّ  لإلهليج.

 كم.180هذا االجتاه هو تقريبا 
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 (9شكل )

ومتثل مدى  هي نفسها وُتعرف بالنزعة اجلزئيةالنماذج السابقة  يف ظهرتواهلضبة اليت 

قيمته احلدية واليت خلفها تكون نقط عدم التشابه املسافة اليت عندها يصل رسم األمنوذج 

والنقط اليت تفصلها مساقات أكرب من املدي مستقرة مع زيادة مسافات فواصل البيانات. 

اخلطأ املستقل ميثل خطأ القياسات ومعلم  ببعضها البعض.ال تكون مرتبطة مكانيا 

ه. ومن املمكن تقدير خطأ القياس إذا فالذي يصعب اكتشاالتباين ضئيل املقياس   و/أو

خطأ قياس معلم اخلطأ املستقل إىل حل قياسات لكل موقع، أو من املمكن كان هناك 

 .Measurement Error controlباستخدام واختالف دقيق 

 . 10، وستظهر هذه النافذة، شكل Nextضغط  .7
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 (10شكل )

مطابقة أمنوذج لوصف االرتباط التسلسلي املكاني، أخذا يف االعتبار تأثريات االجتاه يف  بهذا تتم

التنبؤ. والسؤال ُيستخدم يف الذي املواقع حول موقع التنبؤ . وهذا إىل جانب إعداد وقياسات بياناتال

ومن امُلعتاد قصر البيانات امُلستخدمة  امُلقاسة لغرض التنبؤ. ماستخدام القيهنا هو كيف يتم 

افة ضالبيانات امُلستخدمة للتنبؤ بقيمة يف موقع ليس له قياسات. إلتحتوي  دائرة )أو إهليج(بتحديد 

إىل ِقطاعات منها ُيختار عدد لتحاشي احنياز إىل اجتاه ُمعيَّن، ميكن تقسيم اإلهليج إىل ذلك، 

عدد النقط )حبد  :، ميكن حتديد Searching Neighborhoodوباختيار نافذة  من النقط.متساوي 

والنقط امُلختارة  القطاعات يف اإلهليج لالستخدام يف التنبؤ. وعدد (، نصف القطر،200أقصى 

للتنبؤ بقيمة للموقع الرتجيحات اليت سرتتبط بكل قيمة ُمقاسة يف نافذة عرض البيانات ُتدلِّل على 

 %10برتجيحات أكثر من  ر()ذات اللون األمحويف املثال هنا تكون مخس قيم ُمقاسة  .+بعالمة 
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يكون التأثري كبريا على التنبؤ للموقع الذي تقع عليه عالمة وكلما كانت قيمة الرتجيح كبرية  .

 وخطوات إجناز ذلك هي:يف اخلريطة.  +

مواقع تنبؤ )حيث يكون موقع عالمة ريطة )يف نافذة العرض( الختيار الضغط على اخل .1

يت الرتجيحات املرتبطة بها( ال، وسُيالحظ تغيري يف مواقع البيانات امُلختارة )إىل جانب (+

 .عند ذلك املوقع للتنبؤ ُستستخدم يف حساب القيم

   xحملور  66000ُيكتب  Predicted Valueمستطيل لغرض هذا التمرين، حتت  .2

 .Yحملور  220000-و 

، وسُيالحظ Angleيف مستطيل  90كتابة ،  False إىل  Variogramمن  Copyتغيري أمر  .3

    .  11تغيُّر شكل اإلهليج، شكل 
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(11شكل )  

 .12نافذة، شكل هذه ال، وستظهر Nextضغط  .4
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 (12شكل )

مستوى جودة  تشخيص املعامل لتحديدوقبل بدء استحداث السطح اإلحصائي، يتعيَّن 

ذا وه أي النماذج يقدم تنبؤات دقيقة.يف قرار اختيار هذا التدقيق ُيساعد األمنوذج. و

كما يُعطي فكرة عن مستوى جودة تنبؤ األمنوذج بتقدير قيم غري معروفة. يص تشخال

ستخدام با ، يتنبأ بقيمة ملوقع ُمعيَّنيزيل بشكل متوالي نقطة من جمموعة البيانات :هأنَّ

ها )الفرق بني القيم املقاسة والقيم املتنبأ قارن القيم املقاسة واليت مت تنبؤ، ُيبقية املعلومات

وحساب خطأ التنبؤ هو مبثابة تشخيص ُيدلِّل على ما إذا كان  رف خبطأ التنبؤ(.يعبها 

 :أنَّ على دقة األمنوذج جيب تدقيقمقبوال وبالتالي اخلريطة. وللحكم القرار 

  متوسط خطأ التنبؤ قريبا من الصفر. نأن يكوالتنبؤ ليس منحازا، وهذا ُيدلِّل عليه 
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   أن يكون خطأ متوسط جذر الرتبيع، وهذا ُيدلِّل عليه اياري دقيقعاخلطأ امل 

 .  1امُلقيَّس للتنبؤ هو قريبا من قيمة 

    أن متوسط اخلطأ التنبؤات ال تنحرف كثريا عن القيم امُلقاسة، وهذا ُيدلَّل عليه

 املعياري صغريا ما أمكن.

 نقطة بيانات.لكل اخلطأ املعياري للمتوسط، ورسم  عرضبوتسمح نافذة التدقيق، أيضا، 

 واخلطوات هي:

فوق الذي يوضح أنَّ بعض القيم رسم اليف الشكل السابق لعرض  QQPlotجمموعة ضغط  .1

وأنَّ معظم النقط هي قريبة منه مما ُيدلِّل على أنَّ أخطاء التنبؤ اخلط وبعضها حتت اخلط 

 .13، شكل قريبة من كونها معتدلة التوزُّع

 

 (13شكل )
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ظهر بلون أخضر يوس، ُيضغط على الصف ذو العالقة يف اجلدول ُمعيَّنةموقع لنقطة  الختيار .2

  يف الرسم.

 حلفظ طبقة امللمح لالستخدام مستقبال. Export Resultاختياريا، ُيضغط على زر جدول  .3

نتاج سطح إلتظهر مبلخص لألمنوذج الذي سُيستخدم ، وسFinish Finishضغط أمر  .4

 . 14شكل  صائي للبياناتحإ

 

 

 14كل ش
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 وتنفيذ اآلتي: ،، وستظهر خريطة للتنبؤ باألوزون يف نافذة آرك مابOKط غض .5

الضغط على اسم الطبقة وتغيري وستظهر نافذة السمات وفيها يتم تغيري االسم إىل  .أ

Trend Removed.  

، ُيضغط بالزر األمين على الطبقة لتمديد سطح التنبؤ حبيث يغطي كل كاليفورنيا .ب

ثم ُيضغط على  Extent تار جمموعةخوستظهر نافذة السمات ُفتيف جدول احملتويات 

ثم  rectangular extent of ca_outlineاختيار و Set the extent toالسهم امللتصق مبستطيل 

  .OKضغط 

 . إىل أعلى جدول البيانات ca_ozone_ptsسحب طبقة  .ت

،  Change output to Predictionواختيار َخيار الطبقة اسم الضغط بالزر األمين على  .ث

 .15شكل 

 

 (15شكل )
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 .16صورة، شكل كما يف هذه الالتنبؤ تظهر خريطة  السابقة بإمتام اخلطوات

 

 (16شكل )

السطح يف اخلريطة جيسم كميا درجة الشك لكل موقع يف وقيم اخلطأ املعياري للتنبؤ 

تكون يف نطاق قيقية قيم احلالمن  %95اإلحصائي. والقاعدة العامة هنا أن احتمال أن تقع 

 وُيالحظ يف هذه اخلريطة  تنبؤ.لقيمة اخلطأ املعياري ا ±الذي تكوَِّنه قيمة التنبؤ  الفاصل

  نقط العينات تكون قيمة اخلطأ متدنية بشكل عام.أنَّ املواقع القريبة من 
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 حلفظ الوثيقة اخلرائطية. Saveضغط أمر  .6

********** 
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 الرابع نالتمري

  إلحصائيةسطح ااأل تنبؤاذج من تائجنُمقاَرَنة 

امُلحلِّل اإلحصائي  باستخدام ،ميكنو ،الثالثتكملة التمرينني األول ويتطلَّب هذا التمرين  

 وهذا يسمح باختاذ قرار سليمالبيانات يف خريطتني أو أكثر لسطح  التنبؤُمقارنة ، ايفراجلغ

 بشكل متقاطع. قة دقَّعلى أساس إحصائيات ُم دقة أكرب للتنبؤالختيار األمنوذج الذي يتأتى منه 

 امُلستحدثة يف التمرين الثالث مع طبقة Trend Removedطبقة ستتم يف هذا التمرين ُمقارنة  

Default Kriging طوات هي: امُلستحدثة يف التمرين األول، واخل  

 .Ozone Prediction Map.mxdبدء برنامج آرك جي أي إس وفتح الوثيقة اخلرائطية  .1

  .1، شكل Compareواختيار أمر  Trend Removedالضغط بالزر األمين على طبقة  .2

 

 (1شكل )
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 Defaultلتصق مبستطيل واختيار ، ُيضغط على السهم امل2اليت تظهر، شكل  افذةيف الن .3

Kriging. 

 

 (2شكل )

يف ثم اختيار األفضل أخذا  ع لكل من األمنوذجني، ومنُمقارنة إحصاءات التدقيق امُلتقاط .4

 :تبار هذه القواعدعاال

  قرب خطا التنبؤ من الصفر جيب أن يكون التنبؤ غري متحيز وهذا ُيدلِّل عليه متوسط

 مكان.إلقدر ا

 جذر متوسط الرتبيعات امُلقيَّسة يه أن تكون قيمة املعيارية وهذا ُيدلل عل ءصحة األخطا

 .1خلطأ التنبؤ قريبة من 

  يكون خطأ متوسط الرتبيع أن ليه عكثريا عن القيم امُلقاسة وهذا ُيدلِّل  نحرف التنبؤيأال

  صغريا قدر اإلمكان.

 .Default Krigingأفضل من أمنوذج  Trend Removedوعليه يكون أمنوذج 
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  .Cross Validation Comparisonقفل نافذة  .5

 يف مسطرة األدوات. Saveغط أمر ض .6

********** 
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 التمرين اخلامس

 البيانات اجلغرافية لدقة تنبؤ احتمالية ختطي النقطة احلرجة

عدم  تقويممن الضروري فخريطة تنبؤ يف عملية اختاذ القرار جيب احلذر عند استخدام   

جزء من املليون  0.09هي مثال، مع افرتاض أنَّ القيمة احلرجة لرتكز األوزون يف اهلواء . دقة التنبؤ

تزيد فيه درجة الرتكُّز عن تلك القيمة. وبالنسبة  وامُلراد هو حتديد ما إذا كان أي موقعملدة ساعة 

بالتنبؤ قد تكون القيمة بط تولكن بسبب عدم التأكُّد املر 0.1قد تكون القيمة هي  ملوقع ُمعيَّن

ية لرسم احتمالهنا ميكن استخدام امُلحلِّل اإلحصائي اجلغرايف . و0.12و  0.07احلقيقية بني 

 طرائق عدة تطبيق لُمحلِّل اإلحصائي اجلغرايف وميكن لختطي تركُّز األوزون للعتبة احلرجة. 

وهو التقدير البيين  سط النماذج املتوفرةبسيتم يف خذا التمرين استخدام أو هذه املهمة، تنفيذل

. وسيتم حتويل البيانات وال تتطلب هذه الطريقة أن تتوافق جمموعة البيانات مع توزيع ُمحدَّداملؤشر. 

قيمة عتبة. وإذا كانت العتبة من أو أعلى  تبعا لكون القيمة أقل إىل سلسلة من أصفار وواحد 

وتستخدم هذه   سُيرمَّز هلا بصفر وأي قيمة أعلى ُيرمَّز هلا بواحد. افإنَّ أي قيمة أقل منه 0.09

 ي:هطوات د. واخلالطريقة أمنوذج رسم التباين الذي يتم حسابه من قيم صفر وواح

 .Ozone Prediction Map.mxdبدء آرك جي آي إس وفتح الوثيقة اخلرائطية  .1

ـ ل ةورة الرامزصالضغط على ال .2  Geostatisticalيف مسطرة أدوات   Geostatistical Wizardـ

Analyst  1، وستظهر هذه النافذة، شكل   . 
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 (1شكل )

 .Methodsمن جمموعة  Kriging/Cokrigingاختيار  .3

 .ca_ozone_ptsواختيار  Input Dataالضغط على السهم امللتصق مبستطيل  .4

 .OZONEواختيار  Attributeالضغط على السهم امللتصق مبستطيل  .5

 .2، وستظهر هذه النافذة، شكل Nextضغط  .6



67 
 

 

 (2شكل )

 Output يف جمموعة Probibility، وُيالحظ أنَّ Kriging Typeمن جمموعة   Indicator اختيار  .7

Surface Type    .تكون يف وضع اختيار 

 .0.09بقيمة  Threshold Valueمستطيل التأكُّد من أنَّ   .8

 .3، وستظهر هذه النافذة، شكل Nextضغط  .9
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 (3شكل )

 . 15000إىل  Lag sizeالقيمة يف مستطيل تغيري  .10

 البيانات. ليؤخذ يف احلساب طبيعة اجتاه True إىل Anisotropyتغيري الوضع يف مستطيل  .11

   خمتلفة. هاتاج املقدرة لرسم التباين يف اجتالنماذواخلط األزرق يف الرسم يعرض 

، وستظهر هذه النافذة، شكل يف النافذة اليت تظهرمرة أخرى ، ثم ضغطها OKضغط  .12

ه ( فالقيم إىل اجلانب األيسر من0.09) ةجر، وفيها ميثل اخلط األزرق قيمة العتبة احل4

   . 1يكون بقيمة األمين متثل املؤشر بقيم صفر يف حني أنَّ املؤشر يف اجلانب 
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 (4شكل )

يف اجلزء األيسر  وستظهر نقطة البيانات بلون أزرقضغط أي صف بقيمة صفر يف اجلدول   .13

وأعمدة القيم امُلقاسة  .متاما مثل قيمة املؤشروهذا معناه أنَّ القيمة املختارة هي  من الرسم.

باستخدام  قيم مؤشر التنبؤُتحسب القيم الفعلية وامُلحوَّلة لكل موقع. و تعرضاملؤشر قيم و

حتوُّل رسم التباين امُلنمذج من البيانات الثنائية )صفر، واحد( امُلستحدثة على أساس 

حيذف نقطة وحيسب قيم مؤشر تنبؤ هلا. مثال، ارتفاع البيانات األصل. والتدقيق امُلتقاطع 

فإنَّ أمنوذج مؤشر  للموقعيكن هناك قيمة فعلية . وإذا مل 0.121هو أعلى قيمة ُمقاسة 

هي فوق قيمة أنَّ قيمة األوزون يف ذلك املوقع  %78يوضح احتمال بقدر التقدير البيين 

   جزء من املليون(. 0.09العتبة احلرجة )
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خريطة مؤشر التقدير ، وستظهر الطريقة تقريريف نافذة  OKثم ضغط  Finishضغط  .14

   .5، شكل نافذة آرك ماب البيين يف

 

 (5شكل )

 ca_ozone_ptsثم سحبها لتكون بني طبقيت  Indicator Krigingتغيري اسم الطبقة إىل  .15

 . Trend_Removalو
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وستظهر هذه  Propertiesواختيار  Indicator Krigingالضغط بالزر األمين على طبقة  .16

 .6النافذة، شكل 

 

 (6شكل )

 واختيار Set the extent toثم ضغط السهم امللتصق مبستطيل  ، Extentضغط جمموعة  .17

the rectangular extent of ca_outline  ثم ضغط أمر ،Apply . 

 .Contoursثم تنشيط خيار  Filled Contoursوجتميد َخيار  Symbologyضغط جمموعة  .18

األخضر واختيار مسطرة اللون من  Color Rampالضغط على السهم امللتصق مبستطيل   .19

 .إىل األزرق

 .7، شكل التصنيف وستظهر نافذة Classifyضغط جمموعة   .20
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 (7شكل )

 .5إىل  Classifyيف مستطيل تغيري القيمة   .21

، 8، وستظهر اخلريطة خبطوط تساوي القيم، شكل ثم ضغطها مرة أخرى OKضغط  

ومناطق ذات االحتمالية العالية بأن تتخطى  لألوزونلتنبؤ ا قيمل اتعرض مناطق العليا والدني

 العتبة احلرجة. درجة تركُّز األوزون 
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 (8)شكل 

، Displayثم الضغط على جمموعة  Propertiesواختيار  Trend Removedالضغط على طبقة  .22

  .9وستظهر هذه النافذة شكل 



74 
 

 

 (9شكل )

، ثم املئويةالنسبة ربَّع يف ُم 30إىل اليمني إىل أن تكون القيمة  الشفافيةسحب مسطرة   .23

 .10سيكون اخلريطة كما يف الشكل  OK و  Applyضغط أمر
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 (10شكل )

 .Fileيف قائمة  Saveضغط أمر   .24

********** 


