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:هۆڵەندیقوتابخانەی-٢
نزیکەینەخشەکێشاندابەزۆریگرنگیهەڵداسەری١٦سەدەیلەکەدادەنرێتئەوڕووپیقوتابخانەیبەدووەم

خایاند،ساڵی(١٠٠)
-:قوتابخانەکەسەرهەڵدانیمایەیبوونەخوارەوەهۆکارانەیئەم

دوایکرئەمەش،(ئینگلتەرا،فەڕەنسا-ئەڵمانیا)گەورەزلهێزیوواڵتیسێنێوانکەوتۆتەبچووکەوواڵتێکیهۆڵەندا-١
.ئەوڕوپاکیشوەریگەرمیبازاڕێکیببێتە

وزانیاریکۆکردنەوەیبۆبووخۆشکەرڕێگەجیهان،ئەمەشبازگانانیکۆبوونەوەیجێگایبوونەهۆڵەندیشارەکانی-٢
.نوێزۆرووداتای

.(ئەبراهام-مێرکاتۆر)لەوانەبەناوبانگنەخشەکێشیسەرهەڵدانی-٣
زانستیڕزگارکردنیزانایەئەمکارەکانیدادەنرێت،کەبەرچاوترینهۆڵەندینەخشەسازیبەباوکی(ز١٥٩٤-١٥١٢)مێکاتۆر

لەزۆرخوێندنەوەیوناوچەکانلەزۆربۆخۆیسەردانیکردنیبەتلیمۆس،لەئەنجامیکاریگەریەکانیلەنەخشەبوو
ناوەڕاستدەریایدرێژیتوانیز،١٥٥٤ساڵیلەبکێشێتئەوڕووپانەخشەیتوانیگەڕیدەکانودەریاوانانکتێبەکانی

کەنەخشەسازیدالەپێدەکرێتکاریئێستاشتاکوکەکردبوودروستیکەجێکەوتەیبەوبەستنبەپشتکەمبکاتەوە
.دەناسرێتمێرکاتۆربەجێکەوتی

نەخشەیچەندینهەروەهاکێشا،وجیهانینەخشەی١٥٦٩کردبوو،لەساڵیئامادەیجیهاننەخشەیبۆکێشانیکە
باڵوکردنەوەیلەکردی(ئەبراهام)هاوڕێکەیپاڵپشتیونەکردەوەباڵویخۆیلەکاتیبەاڵمکێشاجۆراوجۆری

.پێکهاتبوونەخشە٥٣لەدادەنرا،کەجیهانئەتڵەسینوێترینبەکەباڵوکرایەوەز١٥٧٠لەساڵیکەئەتڵەسەکەی
پێشکەوتنیلوتکەیبەباڵوکرایەوە،کەنەخشەکانیکوڕەکەیلەالیەنز١٥٩٥لەساڵیمردنیلەپاشئەتڵەسەکەیبەاڵم

دەناسرێتپۆزەتیڤانەشالیەنەبەمدەژمێردرێت،ئەوڕووپینەخشەسازی
.بووزیاترووردەکاریانهۆڵەندیەکاننەخشە-١
.تیادابووناوەڕۆکلەتەواوکاریسیماینەخشەکان-٢
.نەخشەکاندروستکردنیلەکاتیزانستیئەمانەتیبەپابەندبوون-٣
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قوتابخانەی فەڕەنسی-٣
ز بتتوژانەوەی نەخشەستتازی ئەوڕووپتتی گەیشتتتە فەڕەنستتا،بەاڵم ١٦لەناوەڕاستتتی ستتەدەی 

پێش ئەم کاتە نەخشە سازی فەڕەنسی کەوتبووە ژێر کتاریگەری نەخشەستازی ستەردەمی 
ناوەڕاست بەتایبەتی نەخشەی پۆرتۆ النۆ، لەپاش زانستی نەخشە لە فەڕەنسا لەستەر 

قوتابختانەی فەڕەنستی ڕاگەیەنتدرا کە لە هۆڵەنتدا دەژیتان و (خێزانی سانستۆن)دەستی 
ببتتتون بە یەکێتتتو لە موریتتتدەکانی قوتابختتتانەی نەخشەستتتازی هۆڵەنتتتدی و توانیتتتان 

تتاکو ١٧سەنتەری بەرهەمهێنانی نەخشە لە هۆڵەنداوە بتۆ فەڕەنستا لە نیتوەی ستەدەی 
-:گرنگترین کارەکانیان ئەمانە بوو.ی زاینی١٨کۆتایی سەدەی 

.درەستکردنی چەندین ئەتڵەس و نەخشەی ڕێگاوبان و ڕووبارەکانی فەڕەنسا-١
.دروستکردنی چەندین نەخشەی مێژووی فەڕەنسی-٢
.وورد بوون لە بەکارهێنانی ئاڕاستەکان لە سەر نەخشە-٣
.کەمکردنەوەی نەخش و نیگار لە دەوروبەری نەخشەکان-٤
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قوتابخانەی ئینگلیزی-٤
تی زانستی نەخشە بەرەوپێش چوونی زۆری بەخۆوە بینی لە واڵتی ئینگلتەرا لەسەر دەس

شتتاژن ئیلیزابێت،تتتاڕادەیەکی زۆر بەنەخشتتە بەنەخشتتە هۆڵەنتتدیەکان دەچتتوو، زانیتتاری 
بە پێشتتتەوای (١٦٠٨-١٥٤٢)زیاتریتتتان خستتتتە ستتتەر نەخشتتتەکان، کرستتتتۆ ەر ساکستتتتۆن 

قوتابختتتانەی ئینگلیتتتزی دادەنرێتتتت لە نەخشەستتتازی،گرنگترین کارەکتتتانی دروستتتتکردنی 
چەنتتتتتتتتتتتدین ئەتڵەستتتتتتتتتتتی یەکەکارکێەیەکتتتتتتتتتتتانی ئینگلتەڕابتتتتتتتتتتتوو کەلە ستتتتتتتتتتتاڵی 

.باڵوکرایەوە،وبەیەکەم ڕووپێوی تەواوی واڵتەکە دەژمێردرێت(ز١٥٧٩)
ز ١٥٩٩گرنگترین کارەکانی تری قوتابخانەکە دروستکردنی نەخشتەی جیهتان بتوو ستاڵی 

بە پشت بەستن بە جێکەوتتی میرکتاتۆری هۆڵەنتدی ، کە تیایتدا ئەنجتامی گەشتتەکەی 
ی خرابتتووە ستتەر بتتۆ بەشتتی بتتاکورو بتتاکوری ڕۆژهەاڵتتتی گتتۆی زەوی، (دریتتو)کتتاپتن 

.لەپاشان دروستکردنی ئەتڵەسی ڕێگاوبان بوو
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قوتابخانەکانی تری سەدەی بووژانەوە لە ئەوروپا-٥
-قوتابختتانەی ئەڵمتتانی)لەم ستتەردەیەدا چەنتتدین قوتابختتانەی تتتری نەخشەستتازی ڕاگەیەنتتدرا لەوانە

،جێگتای باستە لەستەدەی ناوەڕاستت نەخشتەی بنەڕەتتی بتۆ زۆربەی (هتد...پۆڵەندی-ڕووسی-هەنگاری
واڵتتتتان کێشتتترا،بەتایبەتی لەستتتەردەمی بتتتوژانەوە ستتتەرەڕای ئەمەش نەخشتتتەی واڵتتتتانی ئوستتتترالیا 

لە پاشتتتان نەخشتتتەی واڵتتتتی ڕووستتتیا و واڵتتتتی ئەستتتکەندەنافیا . ز١٦٢٠وهەنگاریتتتا کێشتتترا لەستتتاڵی 
کێشتترا،هەرچەندە نەخشتتەکان نەختتش و نیگتتاری زۆری لەستتەردابوو،ئینجا نەخشتتەیەکی وردی هەرێمتتی 

.با اریای ئەڵمانیا کێشرا
لە شاری بندقیە بە ناوبانگترین نەخشتە کێشتی کۆتتایی (١٧١٨-١٦٥٩کوردنلی  )نەخشەکێشی ئیتاڵی 

ستتتەردەمی بتتتوژانەوە دادەنرێتتتت و ناوبتتتانگی بەدروستتتتکردنی گتتتۆی زەوی دەرکردبوو،یەکێتتتو لەو گتتتۆی 
( پتێ١٥*١٠)زەویانەی کە دروستی کردبتوو پێشکەشتی کترد بە پادشتا لویستی چتاردە کە دوورییەکتانی 

.دەبوو
هەر ئەو نەخشەستتتازە بتتتوو تتتتوانی یەکەم کتتتۆمەڵەی جوگرافیناستتتان لە شتتتاری بونتتتدقیەی ئیتتتتاڵی 

. دابمەزرێنێت
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:قوتابخانەی ئەمریکی-٦
جتتۆن )قوتابختتانەی نەخشەستتازی ئەمریکتتی لەستتەر دەستتتی کتتۆچبەرە ئەوروپییەکتتان ڕاگەیەنتتدرا،بەتایبەتی نەخشتتە کتتێش 

ان کە نەخشەی نیو ئینگلەندی باڵوکردەوە، ئەم نەخشەکێشە نەخشەکانی پێشتر لە پایتەختە ئەوروپیەک(ز١٦٧٧فۆستەر 
باڵودەکرایەوە،کەواتە نەخشەکانی ئەمریکتا کتۆچبەرە ئەوروپیەکتان دروستتیان کردبتوون بە بنەمتای نەخشتە ئەمریکیەکتان 

.پاش ڕزگاربوونی ئەمریکا
پێشتکەوتنێکی بەرچتاوی بەختۆیەوە بینتی، ١٩زانستی نەخشتە ستازی و نەخشتە لە ئەمەریکتا لە چتارەگی کۆتتایی ستەدەی 

ئەویش بەند بوو بە بەکارهێنان و پێداویستی زۆر بەنەخشە لە کردارەکتانی بتووژانەوەو ڕووبەڕوبتوونەوەی  پێشتکەوتن و 
کردنەوەی ڕێگاوبان و هەڵکەندنی کەناڵ،ئەم جوڵە بەرەو پێشتچوونە چەنتدین نەخشتەی ووردو بتاوەڕ پێکتراو لە الیەنتی 

ئەتڵەس باڵو بکەنەوە، ڕێگای هاشتووریان ( ٧)توانیان ( ١٨٢٤-١٨٢٢)و هەروەها لەنێوان سااڵنی .جیا جیا دروست بکرێت
بەکارێنا بۆ نوانتدنی بەرزاییەکتان لە نەخشتەکانی بەرزی و نزمتی و دۆزیتنەوەی چتاپی لیستۆگرافی لە ئەڵمانیتا لەستاڵی 

.ز، ئەمەریکیەکان سودیان لێوەرگرت  بۆ دروستکردن و باڵوکردنەوەی ئەتڵەسی کەرتەکان و هەرێمەکان١٧٩٨
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چتونکە ،ئەنجامی ئەو هاوکێشەیە یەکسان نیە بە دووری ڕاستەقینەی نێوان دوو خاڵەکە لەستەر زەوی
ڕێتتژەی هەڵە کەمتتتر دەبتتێ هەرکاتێتتو بەجۆرێتتو ئەو هاوکێشتتەی وای دادەنێتتت کە زەویەکە تەختتتە، 

.ڕووبەرەکە کەمتر پێوانە دەکەین
تتتاکو ئێستتتا سیستتتەمی هاوتتتاکردن، واتە یەکە بەکارهێنراوەکتتان بتتۆ دابەش کردنتتی ڕووی زەوی ،  .

 Geographic)سیستتەمێکی جتوگرافیەڕێکخستتنئەگەر دابەشکردنەکە بە پلە بێت دەڵێن سیستتەمی 

Coordinate System)مەتتتر ئەوا دەڵێتتین سیستتتتەمی : ، بەاڵم ئەگەر بە یەکە درێتتژی بێتتت وەک
.ە(Projected Coordinate System)هاوتاکردن 
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:خشەکاننەجێکەوتی (Map Projection)

بگەیتتن لەمیتتانەی دانتتانی چتترایەک لەنتتاو (کاننەخشتتەدەرخستتتنی )دەتتتوانین لە واتتتای 
تتتتۆپێکی شوشتتتەی نتتتاوبۆش لە ڕووی دەرەوەی خشتتتتەی جیهتتتان لتتتێ بکێشتتترێ، تتتتۆپەکە 
بختترێتە نتتاو لەوکەیەکتتی لتتوولەکراو، لە دوای هەڵکردنتتی چتترایەکە دەبینتتین خشتتتەکە 
لەسەر ڕووی دیواری تەختەکە دەرکەوتووە بەم ڕێگتایە دەتتوانین خشتتەکە وێتنە بکەیتن 

ڕوونکترایەوە یە دواتر لەوکە لولەکراوەکە دەکەینەوە تا ڕاست بێتەوە هەروەک لە شتێوە
.
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ە و مرۆڤ زیادی کرد بتۆ دیتاریکردنی کتارگەلێکی ئتاڵۆزتر،وەک دیتاریکردنی شتێویلەگەڵ پێشکەوتنی زانست پێویستیەکان
، جتگە لە پێویستتی دیتاریکردنی شتوێنگەی تەنەکتان بە نەخشتەلەستەر دیتاردەیەکڕووبەر و ڕووەکان بتۆ هەمتوو دووری و 

زیادی کترد چتونکە هتیی بیردۆزێکتی تتر ە توانای دەرخستنی نەخشەکانلوەبەمەش وردبوونە. شێوەیەکی ڕوونتر لە جاران
بەجۆرێتتتو هەر .ڕووبەر و ڕووەدووری ولەتوانتتتای دانەبتتتوو پارێزگتتتاری لەو چتتتوار تایبەتمەنتتتدیە بکتتتات کە شتتتێوە و

لە سیستتەمی: سیستەمێو کاری لەسەر هەندێکیان دەکرد ئەمەش زیان بە تایبەتمەندیەکانی تتر دەگەیەنێتت، بتۆ نمتوونە
لە نزیو جەمستەرەکان بە تەواوی شتێوایە و بەشتێوەیەک دەبینترێ کە ڕووبەری دووریشێوە و ڕووبەر و  GCSجوگرافی

النتتد گەورەتتترە لە ڕووبەری بەڕازیتتش ئەمەش لە کەقیڕەتتتدا ڕاستتت نتتیەە چتتونکە ڕووبەری بەڕازیتتش زۆر ن دوورگەی گتتری
ئەگەر ئتێمە وامتان بیرکتردەوە کە گتۆی زەوی بەجۆرێو . ڕوونکراوەتەوەەگەورەترە لە ڕووبەری گریالند هەروەک لە شێوەی

بتتریتیە لە سێگۆشتتەیەکی کەوانەیتتی بتتنکەکەی لەستتەر هێڵتتی ناوەڕاستتتە و سەرەکەشتتی لەیەکێتتو لە جەمستتەرەکانە ئەوا 
هەڵدەستێت بە گۆڕینی هەموو سێگۆشەیەک بۆ الکێشە لەمیانەی کردنەوەی ستەری ئەو سێگۆشتەی نتزیکە GCSسیستەمی

: لێیتتوەنزیکن زیتتاد دەکەن، وەکدیتتاردانەیبتتۆیە هەرکاتێتتو ستتەری سێگۆشتتەیەک بکەیتتنەوە ئەوا قەبتتارەی ئەو ،لە بنکەکە
ئەوا قەبتارەی وەک کەمەرەیتی کە نتزیکن لە بتنکەی سێگۆشتەکە،واتە لە هێڵتی دیتاردانەی بەاڵم ئەو ن النددوورگەی گری

.خۆی دەمێنێتەوە وەک بەڕازیش
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 Universe Transverseکان بیتردۆزینەخشتەنتوێترین بیتردۆزی دەرخستتنی 
Mercator پاڵتدراوە بتۆ الی زانتای )سیستەمی میرکاتر بتۆ گتۆڕاینی جیهتانی،: واتە

بە گتتوێرەی ئەو سیستتتەمە جیهتتان دەکرێتتت بە چەنتتد نتتاوچەیەک ( بەناوبانتتگ میرکتتاتر
لەسەر شێوەی سێگۆشەیەکی الر بتنکەکەی لە هێڵتی ناوەڕاستت، درێتژیەکەی شتەش پتلە،

ستتەری سێگۆشتتتەکە لەستتتەر یەکێتتتو لە جەمستتەرەکان، هەمتتتوو ناوچەکتتتان دەگتتتۆڕێن بتتتۆ 
بەاڵم لەشتتێوەدا نتتزیکن لە  GCSنتتاوچەی ڕووتەختتت و نتتاگۆڕێن بتتۆ الکێشتتە وەک

سێگۆشە بەمەش ڕێتژەی هەڵە کەمتترە بتۆیە ئەو سیستتەمە لە زۆربەی پتەۆژە نوێیەکتان 
کە کتتاریگەری هەردوو سیستتتەمی تێتتدا ڕوونکتتراوەتەوە ەشتتێوەیئەم بتتەوانە . بەکاردێتتت

.ی باکورریەکەمیان نزیکە لە هێڵی ناوەڕاست دووەمیان لە جەمسە
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وەی دوای پێشکەوتنی ئامێرەکانی پێوانەی ئەلیکتەۆنی و بەکارهێنانیان لە متانگی دەستتکرد زانایتان دەریانخستت کە شتێ .
زەوی هێلکەیەکی ڕێکخراو نیە بەڵکو شێوە هێلکەیەکی نتاڕێکە لە هەنتدێ شتوێندا شتێوە قتۆقزە و لە هنتدێکی تتر چتاڵە، 
مەبەستیشمان لەمانە بەرز و نزمی زەوی نیە وەک چیاکتان و دۆڵەکتان، بەڵکتو مەبەستتمان زەوی یە بەشتێوەیەکی گشتتی، 
هەروەها چێوەی بەستیوی باشور نزیکترە لە ناوەندی زەوی لە چێوەی باکور، بەمەش وێنەی خشتەی ڕوو تەخت ئەستتەمتر 

بەکارهێنتتانی زانستتتی جیودیستتیا گونجتتاو نتتیە و شتتێوەی زەوی ئتتاوا نتتیە کە ڕووپێتتوە ئەمریکیەکتتان دیاریتتان : بتتوو، واتە
دیسان کێشتەیەکی تتر ستەری . لەو هەڵەیەکراوەکردووە، بەاڵم لەبەر پێویستیمان بۆ وێنەی ڕووتەختی زەوی چاو پۆشی

.هەڵدایەوە ئەویش گۆڕینی شێوەی زەوی لە هێلکەیەکی ناڕێو بۆ هێلکەیی ڕێو
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هەروەها سیستەمەکە جتگە لە گتۆڕینی زەوی بتۆ هێلکەیەکتی ڕێتو هەروەهتا ورد نتیە لە 
دیتتاریکردنی شتتیوە و قەبتتارەی زەویتتش بتتویە لە بتتری سیستتتەمی جیودیستتی سیستتتەمی 

ا بۆیە ئەوەی ئەمریکان پێی هەڵست. گۆڕانکاری بۆ بەکاردێنین چونکە نزیکترە لە واقیع
فەرامۆشتتکردنی کتترداری گۆڕانکتتاری بتتوو، لێرەشتتەوە هەڵستتان بە دیتتاریکردنی 1927لە 

شتتێوە و قەبتتارەی زەوی، بتتۆیە کێشتتەی هەڵەی شتتێوە و قەبتتارە ستتەری هەڵتتدا بەهتتۆی 
ئامێرە کۆنەکانی پێوانەکردن و هەژماری دەستی کێشتەیەکیتریش هتاتە کتایەوە ئەویتش 

.دەردەکەوێتەداهەروەک لە شێوەی.کەمبوونەوەی ڕووبەری زەوی بەڕێژەیەکی زۆر 
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ێ پێشکەوتنی مانگە دەستکردەکان والیەتە یەکگرتوەکان هەڵسا بە وێنەگرتنی ڕووی زەوی بتۆ ئەوەی وێنەیەکتی ستڵلەگە
ی ڕەهەندی دەستکەوێت بۆ ئەم مەبەستەش ئامێری پێشکەوتوویان بەکارهێنا لەڕێگای پەۆگرامێتو کە هەڵدستتێ بە گتۆڕین

ڕێتژەی هەڵەی  .(Curvefitting)بیرکتاریشتێوەی زەوی ناڕێتو بتۆ باشتترین شتێوەی ڕێتو بە بەکارهێنتانی هاوکێشتەی 
NAD83 (North American Datum 1983)کەمتر بوو لە هەردوو سیستەمی

World)و Geodetic System 1984) WGS84زەویشێوەیگۆڕینیشێوەیباشترینسیستەمهدوولەوچونکە
.ڕوونکراوەتەوەەلەشێوەیهەروەکجیودیسیازانستیبەبەکارهێنانیبەکارهێنرابووتێدا
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سیستتەمی )وای لێهاتووە سیستەمی هاوتتاکردن ئامتاژە دەکتات بتۆ سیستتەمی گۆڕانکتاری 
هەر یەک لەو دوو سیستەمە کۆمەڵێتو بیتردۆزی نتوێ . و سیستەمی دەرخستن( جیودیسی

ر و کۆنیان هەیە بۆیە پێویستە جۆری هاوتاکردن بخرێتە ناو خشتەکە تاکو بەکتارهێنە
.ە بکەشیێوەیئەم سەیری . کە وێنە کێشراوەنەخشەتێبگات بە چ شێوەیەک 
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کێشەی ڕاستەقینە کە ڕووبەڕوومتان دەبێتتەوە لە کتاتی جێبەجێکردنته لە بەکارهێنتانی
کتتۆن بەبەکارهێنتتانی سیستتتەمی نتتوێ، چتتونکە جیتتاوازی دەکەوێتتتە نێوانیتتان نەخشتتەی 

نەخشتەکاتێو بە دوو سیستەم وێنەکانیان دەردەخەیتنە بتۆیە بەبتاش دادەنترێ وێتنەی 
وانین کۆنەکان بە سیستەمە نوێکان نوێبکرێتەوە لەکاتی پێویست، جگە لەوەی ئێمە دەت

ArcGis.کۆنەکان بکەین لە ڕێگای پەۆگرامینەخشەچارەسەری 
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 .بەبەکارهێنتانی دوو سیستتەمنەخشتەنمونەیەکی سادە لەسەر کتاریگەری جیتاوازی دوو
ی کتتۆن لە سیستتتەمینەخشتتەشتتاری بەاتتدا بێتتت لەستتەر Aاکتتداایاتی ختتاڵی ئەگەر 

NAD27 یەکستان بێتت بە(X=4928000m Y=3688000m)  ویستتمان
، UTM WGS84ی نتوێ بەکتاربێنین بە سیستتەمینەخشتەئەو بەهتایە لەستەر 

دەبینتتین کەوا شتتوێنی شتتاری بەاتتدا کەمێتتو جتتواڵوە بەرەو بتتاکوری خۆرئتتاوا، هەروەهتتا 
خشتتەی کتتۆن و نەبتتۆیە ئەگەر خاڵێکمتتان وەرگتترت لەستتەر . ەبارەکەشتتی گەورەتتتر بتتووەق

دەرمانخستتت لەستتەر سیستتتەمی نتتوێ دەبیننتتین کەمێتتو دەجتتوڵی بەرەو بتتاکوری خۆرئتتاواو 
.گەورەش دەبێت





:سةرضاوةكان 
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