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بابەتێکیسەردەخاتەسەرنجکەنەخشەیەکە:بابەتینەخشەی
.ناوچەیەکدالەبارانبارینڕێژەیتێکڕایوەکبابەتییاندیاریکراو

چونکەگشتیەکانسەرچاوەنەخشەیلەجیاوازنبابەتیەکاننەخشە
دابەشکاریوشاروڕووباروەکسروشتیتایبەتمەندیتەنیانەک

ەبڕگانئەمئەگەرئەوە،جیاتیلەدەدەننیشانگشتیڕێگایوسیاسی
بەکارسەرچاوەخاڵیوەکسادەییبەبن،بابەتینەخشەیەکیلەسەر

ەلمەبەستوبابەتلەکەسێکتێگەیشتنیبەرزکردنەوەیبۆدەهێنرێن
.نەخشەکە
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پەرەی17سەدەیناوەڕاستیتانەخشەجۆریوەک:بابەتینەخشەی
کاتەئەمپێشدروستبنچینەیینەخشەیەکیهیچچونکەارپێنەد
،سەرەکیەکانیهێڵەبینینیبۆوردنتەواویبەئەوانکاتێک.نەبوو

لە.کراوەدروستیبابەتنەخشەییەکەمتر،سنورەکانیوشارەکان
ئینگلتەرا،ئەستێرەناسێکی،هالیئێدمۆندنمونە،بۆ،1686ساڵی

پالنییەکەمساڵەدا،لەوهەر.کرددروستئەستێرەکانبۆنەخشەیەکی
خۆیسەرچاوەیوەکبنەڕەتینەخشەیبەکارهێنانیبەخۆیکەشناسیی

،1701ساڵیلە.کردەوەباڵوبازرگانیبایلەسەرکەوتارێکدالە
-موگناتیسیگۆڕانیهێڵەکانیپیشاندانیبۆهێڵکارییەکەمهیلیزانا

وێنیکردنڕێنلەبووسوودبەخشدواترکەکردەوەباڵوبابەتینەخشەی
.دا
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کرددروستیبابەتنەخشەییەکەملەندەن،لەدکتۆر،سنۆجۆن،١٨٥٤ساڵیلە
لەکۆلێراینەخشەیەکیکاتێکبەکارهاتووەکێشەکەشیکردنەوەیبۆکە

دەستیلەندەنگەڕەکەکانیسەرەکینەخشەیبە.کێشابووشارەکەداسەرانسەری
ئاویشێرەشوێنەکانیوشەقامەکانهەموولەگەڵپێکرد
نەخشەیەئەولەسەرکۆلێرابەخەڵکیکەداناشوێنانەیئەوپالنیپاشان
یەکدەوریبەکەبزاننوبکەنکەسانەئەومردنیدەستنیشانیتوانیانمردوون
کۆلێراهۆکاریپەمپەکەئاویکەکرددەستنیشانیونەتەوەبوکۆئاوداشێرەی

.بووە
دەداتنیشاندانیشتوانچڕییکەپاریسنەخشەییەکەمنەخشانە،لەمجگە

سەندپەرەیفوثیرلێگەرلویسناویبەفەرەنسییەوەئەندازیارێکیلەالیەن
بۆبەکارهات(دەبەستێتەوەبەهابەیەکسانخاڵیکەهێڵێک)بەهەڵسەنگاندن

یەکەمکەوابووباوەڕوشارەکەسەرانسەریلەدانیشتواندابەشکردنیپیشاندانی
ەبنییەپەیوەستکەبابەتێکپێشکەشکردنیبۆبێتگۆشەگیریبەکارهێنانی
.سروشتیەوەجوگرافیای
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:پێناسەی نەخشە بابەتیەکان
دیااااردە جوگرافیەکاااانە ، هەروەک لە لێکاااۆڵینەوەی دیااااریکراویزماااان و دەربڕینااایگرافیااااکارتۆ

جوگرافیاادا پێویسااتە ، چااونکە نااوێنەرایەتی کردناای واقی اای جااوگرافی وتوانااای شاایکردنەوەی داتاکااان 
زیاااد دەکااات ، ڕێااگەدەدات ، لە  اااڵەتی زدری داتااادا ، لە نووساایندا گوزارشاات بکااات و زانیاااری 

.ستراتیژی پێویست دەربهێرێت بۆ بڕیاردان 
، دیاردەجوگرافیەکاان بەجۆرێاکێات لە  بنچیانە کاانی ر،  دەربڕینێکە بەکار دەهێنبابەتی نەخشەی

هێماااای ئەنااادازەیی باااۆ ناااوێنەرایەتی تەواوی ڕووی زەوی یاااان بەشاااێکی دەکاااات بەپێااای سیساااتەمێکی 
پشاات بە . هاوسااێیەتی دیاااریکراو ،  هێماکااان بە وێناااکردن و ڕێنااووە و ئاراسااتەکردنی نەخشااەکان 

مەودایەک دەبەساااتێت لە پردساااە زانساااتی و تەکنیکااای و هونەریەکاااان ، باااۆ دابینکردنااای ئەو شاااتەی 
.و جوانییبە ڕاست و دروست: گوزارشتی لێ دەکات 
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نەخشە ڕێگایەکی ڕاستە بۆ سروشتی داتا و زانیاری  یان چەند تایبەتمەندییەکی دیااردەی جاوگرافی 
هەڵدەبژێرێت ، جا سروشتی بێت یان مردڤی لەسەر نەخشەی بنەڕەتای ناوێنەرایەتی بکرێات ، کە بە

دەرچەی خااۆی لەسااەر کاااتەز کۆتااایی دێاات دوای ئەوەی لە ڕووی تەکنیکاایەوە بە زیااادکردنی هەمااوو 
.دا دەرکەوتووە ( 2و 1) بنچینەکانی نەخشەی نموونەیی بۆی ڕێک دەکەوێ ، وەک لە نەخشەی 

چڕی دانیشتوان لە عراق(٢)نەخشەی واڵتانی کیشوەری ئەمریکای باشور(١)نەخشەی 
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:تایبەتمەندی نەخشە بابەتیەکان
  :نەخشە بابەتیەکان کۆمەڵێک تایبەتمەندیان هەیەکە بریتین لە

سەرنج دان لەسەر تاکە دیاردەیەکی جوگرافی یان ژمارەیەکی کەم لە دیاردە جوگرافیەکان، جا سروشتی بێت یان -١
.مردیی

واتە ناوی نەخشەکە وەرگیراوە لە ناوی دیاردەی جوگرافی سەرەکی ) ناوی نەخشەکە پەیوەندی بە بابەتەکەی -٢
.(ەنوێنەرایەتی کراو لەسەر نەخش

:نەخشە بابەتیەکان دەتوانرێت پۆلێن بکرێت بۆ چەندین بابەتی الوەکی-٣

ت ، کە هەردووکیان دەکرێەکاننەخشە بابەتییە سروشتییەکان و نەخشە بابەتییە مردیی: پۆلێنکراو بە جۆری دیاردە بۆ-ا
.پۆلێن بکرێن بۆ چەند جۆرێکی تر

، یەکاااانکەش و هەوا، نەخشاااەکانی ساااەرچاوە ئاوینەخشاااە: پاااۆلێنکراوە بە سروشاااتی ناوەڕدکەکەیاااان، باااۆ نماااوونە. ب
"هتد... نەخشەی خاک، نەخشەی جیۆمۆرفۆلۆجی، نەخشەکانی سەرچاوە سروشتییەکان، نەخشە مێژووییەکان، 

، بەپێی ئەو ناوچەیەی کە لەسەر جیاوازەلە نەخشەی بابەتییەوە بۆ نەخشەیەکی تر کێشراوەی نەخشەپێوەر-٤
.بننەخشەکە دەکێشرێت، نەخشە بابەتییەکان  ڕەنگە بە قەبارەیەکی بچووک یان بە قەبارەیەکی گەورە

.ناتوانرێت بەبێ نەخشە بنەڕەتیەکان لەسەر بنەمای نەخشە گشتییەکان دابنرێ-٥

.بێ سنورەکان بەکاردێت کاتێک کێشراونازە جیهێما و شێوازی نواندنی کارتۆگرافی -٦
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:بنەماکانی نەخشەی بابەتی
دیااریکردنی ژێادەری جیۆدیسای : جگە لە پردسەکانی نەخشەکێشاانی ساەرەتایی کە لە 

لۆکاڵی و دیاریکردنی پڕدژەی گونجاو ، لەگەڵ ئەوەشدا جیااوازی ڕووبەر و دووریەکاان 
واقی ای جاوگرافی: لەنێوان ئەم ناوچەیە  پێویستی بە ڕوونکردنەوەی پەیوەندی نێوان 

و نەخشاااااە لە ڕووی گەورەیااااای کەمکاااااردنەوەی دەرکەوتە جوگرافیەکاااااان لە واقی ااااای 
جوگرافییەوە دەگوێزرێتەوە و بە پێوەری دیاریکراو لە شێوەی هێماکان لەسەر نەخشە ،

. پێویستە  ئامانجی نەخشەکە دەستنیشان بکرێت و دابڕێژرێت 
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:پێوەری نەخشە-١
ئەویەکەیە کە گەورەیاای بچووکبااوونەوەی ئەو دیاریاادە نیشااان دەدات کە نااوێنەرایەتی 
دەکرێااات ، پەیوەنااادی نێاااوان مەوداکاااانی ساااەر نەخشاااە و ئەو مەودا ڕاساااتەقینەیانەی 

دوو ڕێگااا هەیە بااۆ ئاماااژەکردن بە . لەسااەر زەوی نااوێنەرایەتی دەکەن دیاااری دەکااات
.پێوەری نەخشەکە؛ یان بە دەربڕین بە پێوەری ژمارەیی یان بە پێوەری هێڵی

جگە لە یارمەتیدانی بۆ ئەوەی کە دوورییە واقی ییەکانی نێوان چەند خاڵی دیااریکراو 
لەسەر نەخشە کە هەیە بپێوین و قەبارەی هەندێک لە دیاردەکان  بپێوین کە لەساەری 
نااوێنەرایەتی کااراوە ، بە شااێوەیەکی فااراوان پێااوەر کااۆنتردڵی گرنگاای ئەم توخمااانەی 

:خوارەوە دەکات بۆ نەخشەکە
:ڕووبەر بۆ ئەوەی لەسەر نەخشەکە پیشان بدرێت❖

ئەگەر ئەو ناااوچەیەی کە لەسااەر نەخشااەکە نااوێنەرایەتی دەکرێاات گەورە بااوو دەبێاات پێااوەر بچااووک 
لێاارەدا . بێاات، و ئەگەر ئەو ناااوچەیەی لەسااەر نەخشااەکە بچااووک بێاات پێااوەرەکە دەبێاات گەورە بێاات

پێویستە ئاماژە بەوە بکرێت کە قەبارەی پێوەرەکە بە ژمارەی پێکهااتەی ژێارەوە دەردەکەوێات؛ ئەگەر
ئەو ژماااارەیە بچاااووک بێااات، پێاااوەرەکەی گەورەیە، باااۆیە ڕووبەری ناااوێنەرایەتیکراو بچاااووکە ئەگەر 
ژمارەکە گەورە بێت ، پێوەر ەکەی بچووکە ، هەروەها ڕووبەری نوێنەرایەتیکراو گەورەیە ، بۆ نموونە 

 :1 /1000   <1 /10000 <1 /50000.
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:بڕی وردەکاریەکان. ❖
بااڕی وردەکاریەکااان بەپێاای قەبااارەی گەورە، بچااوک و گشااتێنراو بە پێااوەری بچااووک 

.تەواوە

:ناوی شوێنەکان❖
.بە پێوەری گەورە ڕاستن و بە پێوەری بچووک کراونگشتیناوی شوێنەکان بە
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:جوگرافیەکاندیاردەنواندنی-٢
واتە کااارکردن لەسااەر جااۆری ئەو دیاااردە جوگرافیااانەی کە بااۆ خااوێنەری نەخشااە پێشااکەش بکرێاات مەبەساات لێاای دابینکردناای زانیاااری 

پێویسااتە بااۆ ئاسااانکاری نااوێنەرایەتی کردناای کااارتۆگرافی و . جااوگرافییە بە زمااانی بینااراو بااۆ ئەوەی دەقێکاای نووسااراو بەهێااز بکااات
. ئامااانجی نەخشەکێشااان دیاااریکردنی وردەکااارییە بااۆ ئەوەی لەژمااارەیەکی زدر لەوردەکاااریی واقی اای جوگرافیاادا نااوێنەرایەتی بکرێاات 

ڵ ، بۆ ئەوەی قەبارەی گشاتاندن لەگەیانەدەکەن ، بەاڵم پێوەری وێنەکێشان کاریگەرترینی بواری نواندنچەندین فاکتەر هەن کۆنتردڵ
.بچووکبوونی پێوەردا زیاد بکات و لەگەڵ گەورەبوونیدا کەم بێتەوە 

:بکرێتجێبەجێبۆ ئەوەی لەسەر نەخشەکە دەبێتبەپێی جۆری هێماکان نەخشە

:نواندن بە هێما خاڵیەکان❖

کراوە بە دیاریکردنی دیاریدە خاڵیەکان ،  بۆ هێمای تەقلیدی وەک دانانی وێنەی فڕدکە لەجیاتی فڕدکەخانە ، بۆ اندنی بۆگشت
.نموونە

:نواندن بە هێما هێڵیەکان❖

، ئەگەر هێڵی ڕاست بێتجیاوازن بەجۆرێکئاوییەکان، لە کاتێکدا شێوەی نیگارە سروشتیەکەیان ێڕەوەهەموو توخمەکان وەک ڕێگا و ڕ
.هێڵی زیگزاک، هێڵی چەماوە، هێڵی ئازاد

:نواندن لەگەڵ هێماکانی ڕووبەر❖

.و بێتاپارێزرپێویستە شێوەی بنەڕەتی دیاریکراو بۆ دیاردەکان لە بەکارهێنانی
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:دەربڕین بە هێماکان-٣
خااڵ ، هێا، ، ) کارتۆگرافی فۆرمێکە لە دەربڕین کە هێماکانی نەخشە پێاک دەهێنێات 

ئەو توخمانەی کە مانااکە ی دروسات . ، و یاساسەرەتاییەکانگۆڕاوی بینراو ، ( ڕووبەر
دەکەن بە وەرگێڕانااای زانیااااری جاااوگرافی باااۆ هێماااا کارتۆگرافیەکاااان کە پێویساااتە لە 

.کلیلەکەدا ڕوون بکرێتەوە 
زمانی کارتۆگرافی بەو ماناایەی کە ڕێاگە دەدات بە ویانە و لەساەر نەخشاە کە تواناای 

. پێشاااندانی جیاااوازی هەبێاات ، ڕێ بە بەراوردکااردن و ڕیزکااردن و زەقکااردنەوە باادات 
.زمانێکە کە هەموو شتێک دەیناسێنێتەوە



13

:وێنەکێشان.  ٤
کااات ، دواتاار بەپێاای ئااامراز هەیە چەناادین نەخشەسااازی و کااارتۆگرافی پێویسااتی بە 

.تا بەتەواوی پشت بە تەکنەلۆژیای هاوچەرخ ببەستی دسەنگەشەی 
GIS  خێراترین پڕدگرامە بۆ تەواوکردنی نەخشاەکان لە داتابەیساەکان ، باۆ ئەوەی

و هەموو چینەکان دابمەزرێنن ،دەکرێت بە چینێک نوێنەرایەتی داتاکان هەر لیستێکی 
نەوەی نااوێی . لە بنەڕەتاادا توانااا بە دروسااتکردنی نەخشااەی بااابەتی جیاااواز دەدات 

GIS لەسەر بنەمای نەرمەواڵەی بەتوانای زیاتر .GIS واقیا  -بۆ شایکردنەوەی جیاۆ
کە دەتوانێاااات بڕێکاااای زدر زانیاااااری پردسااااێس بکااااات لەگەڵ شاااایکردنەوەی بونیااااادە 

. نێوان چینە جیاوازەکان، بەم دواییانە سەری هەڵدانەبینراوەکان و پەیوەندی 
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:جۆرەکانی نەخشەی بابەتی
: کێشانه کهپێوەر به پێی -١

نەخشاااەکان لەساااەر بنەماااای پێاااوەری نەخشاااە کە دابەش کاااراون بەساااەر ساااێ جاااۆری 
: سەرەکیدا

نەخشەکان بۆ ڕووبەرێکی جوگرافی تا ڕادەیەک بچووک ، بە پێوەری : نەخشە وردەکان 
.20000: 1زیاتر لە

نەخشەکان بە تایبەتمەندی وردی  جاوگرافی، کە ئااڵۆزیەکی : نەخشە تۆپۆگرافیەکان
زدری لە دیاریااادەی سروشاااتی و مردیااای تێااادایە، و پێاااوەری شیکاریشااای لە پێاااوەری 

تااا 20,000:1وێنەکێشااان بااۆ نەخشااەی ورد کەمتاارە، بە پێااوەری نەخشااەی کە لە
50,000:1، وە پێوەری گونجاوی ئەو نەخشەیە 80,000:1

ان نەخشەکان کە تەنیا سیمایەکی جوگرافی سەرەکی تێدا نیشا: نەخشە ئەتڵەسیەکان 
1000000: 1دەدرێااات ، کاااورتکردنەوەی دیااااردە هەرە بچوکەکاااان، کە بەپێاااوەری 

.دەست پێدەکات 
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:بەپێی ناوەڕدکی جوگرافی-٢
لە ڕوانااگەی ناااوەڕدکی جااوگرافییەوە، نەخشااەکان دابەش کااراون بەسااەر دوو بەشاای 

نەخشااەکان کە مااامەڵە لەگەڵ الیەناای سروشااتی یاای : نەخشااەی سروشااتی: سااەرەکی
:دیاردەی جوگرافی دەکەن، لەوانە

 .نەکە چینەکانی زەوی، یان یەکەی بەردی نیشان دەد: نەخشەی جیۆلۆجی•
دەردەکەون، کە وتەریبنەخشااەکان لەگەڵ هێڵاای هاوساانوور: ەکااانینەخشااە کانتۆر•

لەساەر ڕەهەنادینیشاندەری تایبەتمەندیە تۆپۆگرافیکاانی زەویان لە مەودای ساێ 
 .نەخشەکە

.تایبەتمەندن بە نیشاندانی باروددخی کەشوهەوا: ئاووهەوا و نەخشەی کەش•
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:نەخشە مردییەکان
:ئەم نەخشانەن کە تایبەتن بە الیەنی مردییەوە، وەک

نەخشەی گواستنەوە 
نەخشەی سەربازی 
نەخشەی گەشتیاری
نەخشەی مێژوویی 

نەخشەی بەکارهێنانی زەوی 
نەخشەی ئابووری
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:بە پێی شێوەی نوێنەرایەتیکردنی دیاردەکان-٣
نەخشااااەکان، بە پێاااای ئەو شااااێوازانەی بااااۆ نااااوێنەرایەتیکردنی دیاریاااادە 

:بەکارهاتووەکان لەسەر نەخشەکە، دابەش کراون بۆ
ئەو نەخشاانەی لە بۆشااییەوە بە ساەتەالیت، : نەخشەی وێنە ئاسمانیەکان

.یان فڕدکە وەگیراوە
نەخشاااەکان کە بەرزاییەکاااان زەق دەکەن ، : نەخشاااە ساااێ ڕەهەنااادیەکان 

.نەخشە هاوسێیەکان نەخشە کانی ستێریۆسکۆپ و : لەوانە 
نەخشااااەکان کە یەک جااااۆری تایبەتمەناااادی یااااان : نەخشااااە بابەتیەکااااان

.بێت یان سروشتیمردیی دەرکەوتن بەرجەستە دەکەن، جا 
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نەخشاااەکان، بە پێااای ئەو مااااددەیەی لە بەرهەمەکەیاااان بەکاااار هااااتووە، دابەش -٤
:کراون بۆ

نەخشە کێشراوەکان بەتەواوی لەسەر کااتەز نیشااندراون، جاۆری : نەخشەکانی کاتەز
.زاڵ هەتا ناوەڕاستی سەدەی بیستەم 

ن لە پاااڵ داهێنااانی کۆمپیااوتەردا کە بە تاادەرکەونەخشااەکان : نەخشااە دیجیتاڵەکااان 
دیجیتاااڵ کێشااراون ، ئەمە جااگە لەوەی ئەگەری دەسااتکاریکردنیان و دیزاینکردنیااان و 

، لە ڕێاااااگەی بەکارهێناااااانی هەیەناوەڕدکەکەیاااااانهەڵگرتنیاااااان و شااااایکردنەوەی 
.نەرمەواڵەی تایبەتمەندەوە 
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