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 Abstract المستخلص
 امهمة اسةأساكونة   (Third Dimension)دراسةة البعةد الثالة   أهميةةحثين اال يخفى على الب

 األرضةيالشةكل  ةي تصةورا  عةن حقيقةة التو يةع وماهيةنهةا تعطةإإذ  ، في الدراسات الحقليةة والميدانيةة
 ةن فكةةر إ، إذ  ومةةن ثةةم مةةا يجةةب عملةة  وتسةةقيط  علةةى ذلةة  النمةةوذج ، بمةةا فيةة  مةةن تضةةاري  وتعقيةةد

ادة مةةةن هةةةذ  نمةةةاذج ثالثيةةةة البعةةةد هةةةي فةةةي الحقيقةةةة تمثةةةل التبةةةاين فةةةي االرتفاعةةةات كمةةةا يمكةةةن االسةةةتف
معها  النماذج في تمثيل التو يع الجغرافي للظواهر، فضال  عن معرفة تأثيرها على الظواهر المرتبطة

ن فكةرة تطبيقهةا علةى موقةع مقتةري لمدينةة جديةدة يعةد خيةر ا  (. و X, Y, Z) األبعةادمةن خةالل معرفةة 
آن واحةةد وأهميةةة ن نعطةةي صةةورة للمخطةةط والمنفةةذ فةةي أيمكةةن مةةن خةةالل هةةذ  التطبيقةةات  إذ ،مثةةال

 األرضباالسةةتفادة مةةن شةةكل  األسةةا التو يةةع ومةةا يجةةب فعلةة  لكةةي يعةةدل أو يضةةي  علةةى المخطةةط 
باالعتبةةار المظةةاهر التضاريسةةية المحليةةة مةةن تةةالل ووديةةان عنةةد  األخةةذهةةذا فضةةال  عةةن  ، الموجةةود

 قناة ماء ضمن المدينة الجديدة.  أواقتراي شارع 
اعتمةاد عةن طرية  تةم  ام مجموعة مةن التقنيةات والبةرام ،ستخدنماذج ثالثية البعد با إعدادن إ
فةةي تحديةةد نقةةاط االرتفةةاع ( Total Station)باسةةتخدام المحطةةة المتكاملةةة المسةةا األرضةةي  أسةةلوب
 (GIS) هذا فضال  عن تحليلها باسةتخدام بةرام ( Remote Sensingالستشعار عن بعد )وتقنية ا

ن نمةةةةوذج ثالثةةةةي البعةةةةد ومطابقةةةةة الخةةةةرا ط ذات البعةةةةدين وتةةةةم اعتمةةةةاد الشةةةةكل المخةةةةرج مةةةة وملحقاتهةةةةا
لمدينةةة الرمةةادي  األسةةا وهةةي مخطةةط التصةةميم  األبعةادشةةكلها الحقيقةةي بتو يةةع ثالثةةي  إلةةىوتحويلهةا 
بتو يعها الشوارع والمجمعات والبلوكةات السةكنية والمنشةات الحيويةة المجسةمة علةى نمةوذج ، المقتري 

شةبكات و  ،(DEM)قة مةن نمةوذج االرتفاعةات الرقميةة را ط المشةتثالثي البعةد، فضةال  عةن توقيةع الخة
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خارطةةة الحفةةر والةةردم  عةةدادإفضةةال  عةةن ، واتجاهةةات االنحةةدار الما يةةة واالنحةةدار  واألحةةواض األوديةةة
(Cut and Fill)  .واحتساب المساحات والحجوم المراد تسويتها لتوقيع التصميم عليها 

Experimentalئ   The importance of the Third Dimension in modern researches as a 
foundation of field studies is identical. It, however, produces rather realistic vision on terrain 
versification and land diversity to be projected on the models used.  The notion of third 
dimension ever is in fact an actual representation of terrain latitudes and assortment. The 
Third Dimension can make some good representation of a variety of geographical 
phenomena and on their implications on X,Y,Z dimensions. 

        It would be highly practical to examine the Third Dimension theory on newly 

handled sites which will help in giving clear image of the execution and the executor. 

Besides, the importance of distribution in adapting latest versions as relevant to terrain shapes 

and silhouettes, routes and canals in the newly built city sites are also affected by hills and 

valleys what so ever.  To prepare a three-Dimension relief map (model) some programs and 

techniques of land survey, such as the total Station to the marked points of latitude and the 

Remote sensing, then the GIS programs for forming outputs of Three-Dimension models 

compared to the Two-Dimensioned maps to be turned later into factual modes of Three-

Dimensioned versions distributed on models. This will help in finalizing the design itself. The 

techniques to follow the DEM, Cut and Fill  maps, basins and canals, volumes and areas to be 

leveled into plane areas and the percentage of land divergence.                         إعداد نماذج
 وتطبيقاتها باستخدام التقنيات الحديثة  ثالثية األبعاد

 -مواقع مدينة الرمادي الجديدة دراسة تطبيقية -
  المقدمة
يتسع مداها، إذ كثيةرا  مةا يطلة  علةى المرحلةة الراهنةة مةن  تسارع التطور العلمي محققا  قف اتي

 إلةىهةذا التطةور  أدىهةذا التسةارع الكبيةر، وقةد التطور اسةم الثةورة العلميةة التقنيةة وذلة  للتعبيةر عةن 
للمعطيات وظهةور المعلوماتيةة التةي حققةت تقةدما  هةا ال  فةي مختلة   اآلليةظهور المعالجة والنمذجة 

 مجاالت العلوم ومنها علم الجغرافية. 
 علةةةى مجموعةةةة مةةةن المصةةةادر، الخةةةرا ط وتمثةةةل التقنيةةةات الحديثةةةة المتمثلةةةة بنمةةةاذج باالعتمةةةاد

 Digital Elevationونموذج االرتفاعةات الرقميةة (Field Survey)المسا األرضي افية، الطبوغر 



3102العدد األول )آذار(                        مجلة جامعة األنبار للعلوم االنسانية        
 

- 203 - 

Model (DEM) نظةةةةةم المعلومةةةةةات الجغرافيةةةةةة  برامجيةةةةةاتوبمعاملتهةةةةةا بGeographical 
Information System (GIS) (  المتمثلةةة ببرنةةامArc Map9.3) (  ضةةمن تطبيةةArc 

Info9.3  )هةاأهمبةرام  والذي يحوي داخل  مجموعة من ال (Arc Catalog،Arc Scene ،Arc 
Global،Arc Reader، وArc Tool Box) ،  فةي  آليةة أسةاليبوذلة  لمةا تةوفر  هةذ  البةرام  مةن

 . (3D Models)وتحليل النماذج ثالثية البعد  إعداد
مجموعةةة مةةن نمةةاذج ثالثيةةة البعةةد  إعةةداداسةةتخدام هةةذ  التقنيةةات فةةي  إلةةىويهةةد  هةةذا البحةة  

( الخةةرا ط Convert)تةةم تحويةةل  إذالنتةةا  .  أفضةةلينةةة الرمةةادي المقترحةةة للحصةةول علةةى لموقةةع مد
للمدينةةةةةة الجديةةةةةدة  األسةةةةةا ( شةةةةةملت التصةةةةةميم 3Dنمةةةةةاذج ثالثيةةةةةة البعةةةةةد ) إلةةةةةى( 2Dالبعةةةةةد ) ثنا يةةةةةة

نمةاذج للخةرا ط المشةتقة مةن نمةوذج االرتفاعةات الرقميةة  إعةدادوالتصاميم القطاعيةة وهةذا فضةال  عةن 
(DEMوشةةةم ) االنحةةةدار هةةةذا وانحةةةدار المنطقةةةة واتجاهةةةات  األوديةةةةالما يةةةة وشةةةبكات  األحةةةواضلت

عةةداد (Cut and Fill)فضةةال  عةةن نمةةوذج الحفةةر والةةردم  قاعةةدة بيانيةةة بالكميةةات المطلوبةةة لعمةةل  وا 
صورة لمةا سةتكون علية  المدينةة، وبةذل  فقةد خةرج  إعطاءلموقع منطقة الدراسة وبالتالي  أوليةتسوية 

 لمحاور التالية:البح  با
  أوال : مفهوم وأهمية نماذج ثالثية البعد.

 نماذج ثالثية البعد. إعدادثانيا : 
 .األبعادثالثا : تطبيقات نماذج ثالثية 

 Research Problemمشكلة البحث: 
خةرا ط ثالثيةة البعةد  بإعةدادقاعدة بيانات جغرافيةة تسةما  إعدادفي كيفية  تتمثل مشكلة البح 

ومواقةةع الضةةع  والقةةوة  أهميتهةةامقةةاطع ومطابقةةة الخةرا ط المرفقةةة مةةع النمةةاذج لتحديةد نمةةاذج و  عمةلو 
 وخصوصا  مع التصاميم والمشاريع المقترحة لمنطقة ما.

ط نمةةةةةاذج ثالثيةةةةةة البعةةةةةد مةةةةةن مصةةةةةادر التقليديةةةةةة باالعتمةةةةةاد علةةةةةى الخةةةةةرا  إعةةةةةداد أسةةةةةاليبن إ
لشكل نموذج ثالثي نتا   دقيقة وسريعة يثة ال تعطي الحد األرضي الرفع أجه ةالطبوغرافية أو حتى 

الحديثةة فةي  األسةاليبوباسةتخدام  (DEM)البعد فالبةد مةن االسةتفادة مةن نمةاذج االرتفاعةات الرقميةة 
دقةة. فضةال  عةن  أكثةرللحصةول علةى نتةا    (نظةم المعلومةات الجغرافيةة برامجيةات)مجال الحاسوب 
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را ط المةةراد مقارنتهةةا مةةع نمةةوذج االرتفاعةةات مجةةاالت التطبيقيةةة فةةي حةةال مطابقةةة الخةةالفةةي  أهميتهةةا
 دقة لتجاو  مشكلة البح . أكثرا   خرا ط مشتقة من النموذج للخروج بنت أوالرقمية من تصاميم 

  Research Hypothesisفرضية البحث 
ة لموقةةةع مدينةةةةة التقنيةةةات الحديثةةةنمةةةاذج ثالثيةةةة باسةةةةتخدام  إعةةةدادن مشةةةكلة البحةةة  هةةةةي أبمةةةا 

موذج ثالثي البعةد لموقةع مةا يمكةن ن إعدادن إن فرضية البح  يمكن صياغتها ))إفالرمادي المقتري 
 :((التاليوف  على ن يتحق  أ
 هذا النموذج. أهميةنموذج ثالثي البعد كلما  ادت  إعدادكلما  ادت دقة التقنية المستخدمة في  .0
ثي البعةد يعةد مةن النموذج ثال إعدادنظم المعلومات الجغرافية في عملية  برامجياتن تطبيقات إ .3

 دقة وسرعة. وأكثرهافي هذا المجال  األساليب أهم
تحديةةد  إمكانيةةةعلةةى النمةةوذج ثالثةةي البعةةد مةةع مطابقةةة التصةةاميم والخةةرا ط والمجسةةمات  إمكانيةةة .2

 مواضع الضع  والقوة عليها.
  Research Boundariesحدود البحث 

ي يقةع جنةوب غةرب مدينةة الرمةادي ( نجةد أن موقةع مدينةة الرمةادي المقتةر 0من الخارطة رقم )
)  . بةين دا رتةي عةرض الحالية وجنوب شر  مدينة الحبانية وبمحاذاة حدود الشمالية لبحيرة الحبانية

يحدها  ( شرقا ،23ْ 231  33( و) 23ْ 3ً1  00) شماال  وخطي طول( 223 321  0ً)  و (223 031  22
لشر  قناة سن الذبان ومن الجنةوب والغةرب قا م، ومن ا -رمادي -من الشمال خط سكة حديد بغداد

وقةد عةد خةط  ،للتوسةع المسةتقبلي 3( كةم01)مةع  3كةم (010ْ) تشر  علةى مسةاحة ،بحيرة الحبانية
 لفصل المدينة عن بحيرة الحبانية. اأساسون  كمتر فو  مستوى سطا البحر  3ْارتفاع 
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 ( موقع مدينة الرمادي المقترح1خارطة رقم )

 .إلىيهد  البح  :  Research Aimهدف البحث 
فضةةةال  عةةةن التعريةةة   (3D)التعريةةة  بأهميةةةة التقنيةةةات الحديثةةةة فةةةي إعةةةداد نمةةةاذج ثالثيةةةة البعةةةد  .0

 .بأهميتها
 الخروج بمقترحات تقويمية على التصميم األسا  ضمن نموذج ثالثي البعد. .3
 خرا ط نماذج ثالثية البعد بمصادرها المختلفة. إنشاء .2
نحةدار، اتجاهةات االرتفاعةات، اال والتةي تتمثةل فةي مةوذج ثالثةي البعةدعمل خرا ط مشتقة من الن .ْ

 االنحدار، والحفر والردم.
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لمدينةةة الرمةةادي المقتةةري وعمةةل نمةةاذج مجسةةمة لهةةذا المخطةةط علةةى  األسةةا مطابقةةة المخطةةط  .ً
 نموذج ثالثي البعد.

 .أهمية البح  من خالل ما يأتي يأتت:  Research Importanceأهمية البحث 
 .إعدادهادراسة النماذج ثالثية البعد وطر   بأهميةي  التعر  .0
 نماذج ثالثية البعد بمصادرها المختلفة. إعدادالتقنيات الحديثة في  بأهميةالتعري   .3
مكانيةةنمةاذج ثالثيةة البعةد  إعدادفي  (GIS)برام  نظم المعلومات الجغرافية  بأهميةالتعري   .2  وا 

 المطابقة من خاللها.
لتخطةيط واالقتةراي واالسةتفادة مةن مطابقةة النمةاذج ثالثيةة البعةد مةع المصةادر ا بإمكانيةالتعري   .ْ

 النتا  . بأفضل. الخ للخروج مخططات وصور وخرا ط .. األخرى
 Research Methodمنهج البحث 

اعتمةد البحةة  المةنه  االسةةتقرا ي التحليلةي والةةذي هةو عبةةارة عةن تسلسةةل منطقةي مةةن الخةةا  
والصةةةورة المسةةةا األرضةةةي حةةة  باعتمةةةاد الخارطةةةة الطبوغرافيةةةة وبيانةةةات وينتهةةةي بالعةةةام، إذ بةةةدء الب

 Triangular Irregular Networksشبكات مثلثية غير منتظمة بإخراجوانتهت  (Srtm)الرادارية 
(TIN)(*). 

والخةةةرا ط  األسةةةا تحلةةةيالت علةةةى هةةةذا النمةةةوذج وعةةةد  أساسةةةا  للمقارنةةةة مةةةع المخطةةةط  اجريةةةت
 :أهمها إجراءاتي الرقمي. ويتطلب ذل  نموذج الهندسالالمشتقة من 

الخةةةرا ط والصةةةور والنمةةةاذج والبيانةةةات الموثقةةةة مةةةن الةةةدوا ر الحكوميةةةة وتتمثةةةل بةةةة جمةةةع البيانةةةات  .0
 والكتب والدوريات العلمية.

                                      
الشبكات المثلثية غير المنتظمة: هي شكل من أشكال البيانات المستخدمة في نظم المعلوماات الجررافياة تمثال  (*)

خطاوط  أوالخاصاة  ويساتخدم فاي تمثيلهاا خوار مياة بيانياة تسامد باساتخدام نقااط ا رت اعاات  األرضايةالساطوح 
الشابكات المثلثياة غيار المنتظماةم المصادر:  إلنتااجرت اعاات المضلعات التي تحوي بيانات خاصاة با   أوالكنتور 

 Arc Gis  للموقاااااع مجلاااااة التصاااااميم بالحاساااااو  منتاااااد  00  ص8002محماااااد  وساااااام الااااادين  

http://www.cad.magazine.netم 
علاى المخرجاات التاي اعتماد عليهاا  خارطاةكلماة و على واجهات البرامج فاي هاذا البحاث  شكلتم إطالق كلمة )**(

حساا  طبيعيااة بياناتهااا النوعيااة بات الخاارا ط ماان شااروط المحتااو  الااداخلي والخااارجي ماان تو يااع الظااواهر أساسااي
 والكمية فضاًل عن اعتماد المحتو  الخارجي من مقياس رسم وم تاح مصطلحات وخطوط المرجع واتجاه الشمالم
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  (Arc Map) البرامجياتباستخدام مجموعة من  (Data Input)إدخال البيانات 
 Spatial)البيانات تشمل بيانات مكانية  ( . وهذ 0رقم ) )**(( الشكل 3103AutoCADو)

Data)  للصور والنماذج الرقمية
.

 نظم المعلومات الجررافية المستخدمة في البحث برامجيات (1شكل رقم )
 واشتملت البيانات المدخلة على ما يأتي :

ا  المتمثلةةة بنقةةاط الةةرقم الطبةةوغرافي لمنطقةةة الدراسةةة مةةأخوذة بجهةة ((Tableبيانااات الجدوليااة ال .أ 
( نقطةةة، بةةين نقطةةة 30233ها )( وعةةدد3رقةةم ) شةةكلوال( Total Station)المحطةةة المتكاملةةة 

 . (X.Y.Zوتشمل كل نقطة ) (متر 1ًوأخرى )
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( عينة لنقاط ا رت اعات من واجهة برنامج 8شكل رقم )
Excel

 
 Pictureوحدات منفصلة تتمثل بعنصر الصورة) إلىوالتي تقسم  (Rasterبيانات الصورية ) .ب 

Element(  تسةةةةةةمى اختصةةةةةةارا )Pixel )(*) ( ومثلةةةةةةت هنةةةةةةا بيانةةةةةةات صةةةةةةورية 2الشةةةةةةكل رقةةةةةةم ،)
 (.Ikonos( للقمر الصناعي )(S.I.D( وSrtm( للقمر الصناعي ) (DEMبامتداد

                                      
يااة المتصاالة نحااو صااور وتوجااد علااى نااوعين  فااي الصااور النقط Elevationقيمااة  Pixelن كاال خليااة إذ إ (*)
(DEM.  DTM  DTED.  )  تكاون القايم العددياة المخت ناة فاي الخلياة مان الناو  الرقماي الحقيقاي وReal 

Numbers والنو  الثاني الصور النقطياة الموضاوعية  Thematic Raster ( نحاوsid  gpj  bmp  tiff )
م ينظر: )المصدر: Integer Numbersصحيد تكون القيم العددية المخت نة في البكسالت من النو  الرقمي الو 

 Arc Gis  للموقاااااع مجلاااااة التصاااااميم بالحاساااااو  منتاااااد  95  ص8002محماااااد  وساااااام الااااادين  

http://www.cad.magazine.net) 
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  نماذج البيانات الصورية المستخدمة في البحث (3شكل رقم )

النقطية  بأصنافها( ْخرا ط البح  الشكل رقم ) إعدادفي  المستخدمة (Ship File)بيانات  .ج 
(Point) الخطية ،(Line ) والمساحية(Polygon). 

 
 (Arc Catalog) من واجهةالبيانات المستخدمة في البحث  أنوا ( 4شكل رقم )

 (:Manipulation) المعالجة والتحليل م8
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 Arc tool) وهةي ضةمن برنةام  (Extension)والبةرام  الملحقةة ( Arc Map)باسةتخدام برنةام  
box) 3متمثلةة بةةD Analyst Tools) ) و(Spatial Analyst Tools) نمةاذج مةن خةالل  إعةداد، إذ تةم
بتحليةةةل  واألوديةةةة األحةةةواضخارطةةةة  إعةةةدادفضةةةال  عةةةن ( TIN Surface)و (TIN Creation)تحليةةةل 

(Hydrology)  هةةةذا وتةةةم االسةةةتفادة مةةةن برنةةةام ،(Arc Sceneإلخةةةراج ) ويةةةل وتح(Convert ) الخةةةرا ط
 .(Convert Feature to 3D)المشتقة مع النموذج ثالثي البعد باختيار 

 م(Data Lay Out) اإلخراج م3
علةى شةكل مجموعةة  اإلخةراجالبيانات علةى شةكل خةرا ط ومجسةمات ورقيةة فضةال  عةن  إخراجوتشمل 

المسةتخدمة فةي العمةل  مجيةاتالبرالواجهات العمل ضمن  بأشكالمن التحليالت على شاشة الحاسوب مثلت 
 .( القيام الحفر والردم من حي  المساحات والحجومSummarizeتم عمل خالصة )كما 

 م(3D Models)أوً : نماذج ثالثية البعد 
 م3D Models))م هوم نماذج ثالثية البعد  م1

أو  نةة  تمثيةةل مبسةةطأي أع مةةن خةةالل عالقةةة مقترحةةة وملحوظةةة، األنمةةوذج هةةو محاكةةاة وتقريةةب للواقةة
ن التقاليد الكارتوكرافية حافظةت منةذ بةدايتها علةى التمثيةل إتعبير عن الواقع. إذ  أون  تجريد أتلخي  للواقع و 
لةةى، و (Two Dimensions) األبعةةاد الخرا طةةي ثنةةا ي نةةب العلمةةي يرسةةخ مكانةةة جانةةب التقاليةةد كةةان الجا ا 

 إضةافةت فكةرة أور التقنيةات الرقميةة بةدهي سهلة االستخدام ويسيرة الحمل سةهلة الفهةم، ومةع ظهةف الخريطة، 
غيةرت طرا ة  التفكيةر فةةي   (GIS)ن نظةم المعلومةات الجغرافيةةةإ(. إذ Third Dimension)البعةد الثالة  

ن الجغةةةرافيين وغيةةةرهم مةةةن المختصةةةين فةةةي العلةةةوم أن سةةةا دا  فةةةي الخةةةرا ط التقليديةةةة و معالجةةةة المعةةةالم عمةةةا كةةةا
بدقةة وكفةاءة  أعةدتمةدون فةي دراسةتهم علةى قواعةد بيانةات جغرافيةة يعت فةي الوقةت الحاضةر أصبحواالمكانية 

خةرا ط  عةدادإكةان علةيهم معالجةة البيانةات السةتخال  مةا هةو مهةم أو  عامة، ومن ثم أغراضعالية لخدمة 
 (.Michael, N., 2003, P. 146مختلفة كنتاج لتطبيقات متعددة )

رجةةةة الكمةةةال وكفعةةةل بمعنةةةى وكصةةةفة د بمعنةةةى التمثيةةةل بكونةةة  اسةةةماسةةةتخدم ي األنمةةةوذجن مصةةةطلا إ
وانطالقةا  مةن هةذ  المفةاهيم ن النمةاذج تعنةي هةذ  الخصةا   كلهةا أفةي الواقةع، وفةي الواقةع   يوضا ما يشبه

ن نخرج بأن الجغرافي ينشيء الخريطة والتةي تمثةل ببعةدين مةن الظةاهرة المسةاحية )الطةول والعةرض( أيمكن 
 Seeruttun, S. and)الثةةة )الطةةول، العةةرض، االرتفةةاع(لثا أبعادهةةاأمةةا الخةةرا ط المجسةةمة فتظهةةر 

Crossley, C. P., 1997, P. 94.) 
 دوا ةةةر العةةةرض ( والمتمثلةةةة بالبعةةةدينX,Yتتمثةةةل بالبعةةةد ) األبعةةةادأن النمةةةاذج ثالثيةةةة فمةةةن المعةةةرو  

ن أو متمثلةةة باالرتفةةاع عةةن سةةطا البحةةر ( الZ( والبعةةد الثالةة  قيمةةة )الشةةماليات والشةةرقياتخطةةوط الطةةول )و 
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 بأنهةا األبعةادوبذل  يمكن عةد نمةاذج ثالثيةة  (TIN)عملية دم  هذ  القيم تمثل رؤوسها مثلثات غير متماثلة 
(. وهةي بةذل  تمثيةل رقمةي Campbell, J., 1998, P.302بخةرا ط رقميةة ) األرضةيةتجسةيم لالرتفاعةات 

 ,.Kraak, M. J. and Mormcling, F. S)األرضللسطا المتضةر  والتحليةل للنمةوذج الرقمةي لشةكل 
2003, P. 104 األبعةةادالسةةطا الطبةةوغرافي باسةةتخدام ( وهةةو بةةذل  عةةد  تمثيةةل رقمةةي لتجسةةيم (X.Y.Z )

مكانية بالشةكل المجسةم  تأثيرهااالستفادة من  في معرفة شكل التو يع الجغرافي للظواهر المكانية واتجاهات  وا 
(Chang, 2002, PP. 72- 74.) 
 دمممي ات نماذج ثالثية البع م8

واسةتخدامات  أهميةةلهةا  (GIS)نظم المعلومات الجغرافية  برامجياتيعد تطبي  نماذج ثالثية البعد باستخدام 
 كثيرة منها:

المنطقةةةة  مثةةةلوالتةةةي ت( Z)قيمةةةة  إظهةةةاريمكةةةن مةةةن خةةةالل هةةةذ  النمةةةاذج  إذ( 3D)البعةةةد الثالةةة   إظهةةةار (0
 يمكن رؤيت  من عدة  وايا. تضاريسي نموذج وكأنها

وذلةةة  ممةةةا يةةةوفر ( 2D)فةةةي الخةةةرا ط ثنا يةةةة البعةةةد  إدراكةةة الةةةذي يصةةةعب  األمةةةر ، لسةةةطامعرفةةةة شةةةكل ا (3
 سهولة فهم واستيعاب عناصر المكان.

 باألسةةاليبالةةذي يصةةعب تحقيقةة   األمةةر، للمكةةان  واإلحصةةا يتةةوفر دقةةة فةةي التحليةةل المكةةاني الوصةةفي  (2
 يل المثال.على سب( Contour Line)التقليدية من الخرا ط االرتفاعات المتساوية 

( Aspect)اتجاهةةات االنحةةدار ( Slope)مثةةل االنحةةدار ( Surface Map)اشةةتقا  خةةرا ط السةةطا  (ْ
 وغيرها.( Cut/ Fill) والحفر والردم  (Hillshade)( وهي ة الظاللContour)خطوط االرتفاعات 

، األطةةةةواللمختلةةةة  المعطيةةةةات المكانيةةةةة بالشةةةةكل الةةةةذي يناسةةةةب  اإلحصةةةةا يحسةةةةاب التحليةةةةل  إمكانيةةةةة (ً
 المساحات، والحجوم. 

وبالتةةةالي معرفةةةة الشةةةكل  (3D)مةةةع النمةةةاذج ثالثيةةةة البعةةةد  2D))مطابقةةةة الخةةةرا ط ثنا يةةةة البعةةةد  إمكانيةةةة (3
لغةرض اشةتقا   3D))الحقيقي لهذ  الخرا ط. وبالتالي االستفادة من خاصةية دمة  الخةرا ط مةع النمةوذج 

 تخطيطية. ألغراضفضال  عن االستفادة منها  أخرىخرا ط 
سةةتفادة مةةن قواعةةد البيانةةات المرفقةةة مةةن هةةذ  النمةةاذج والخةةرا ط المشةةتقة منهةةا فةةي الدراسةةات الحقليةةة اال (3

 .Cut/ Fill))الردم  أولقواعد البيانات المشتقة من خارطة الحفر 
المشةةةةةاريع  إعةةةةةدادلدراسةةةةةة خصةةةةا   التضاريسةةةةةية لةةةةة رض مثةةةةل  يمكةةةةن االسةةةةةتفادة مةةةةةن هةةةةذ  النمةةةةةاذج (3

ممةةةةر. فضةةةةال  عةةةةن دراسةةةةات  إنشةةةةاءطريةةةة ،  إنشةةةةاءرض، أيةةةةع اسةةةةتعماالت توق ،التخطيطيةةةةة المسةةةةتقبلية
 التحذير لدرء الكوار  الطبيعية المتمثلة بالسيول وحرا   الغابات.
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 نماذج ثالثية البعدم إعدادثانيًا: 
 م(Topographic Map)نموذج الخرا ط الطبوغرافية  م1

( التةةي تحةةةوي علةةةى 1111ً: 0ا  )بمقيةةة 3البيانةةات المكانيةةةة الخةةةرا ط الطبوغرافيةةة عةةةدد  إدخةةةالتةةم 
وبةذل  تةم  Scanner))ا الضةو ي اسةباسةتخدام الم  (Adobphoto)برنةام  إلةىا نماذج الدراسة وتفصةيالته

 Arc)واسةةتخدام برنةةام  ( Raster) وفةة  النظةةام الخلةةويعلةةى ( Digital File) هي ةةة رقميةةة إلةةىتحويلهةةا 
Map)  جغرافةةي  إرجةةاعفةةي عمةةل(Georefrensing) ( ومةةن ثةةم عمةةل تةةرقيم 3خةةرا ط )خارطةةة رقةةم لهةةذ  ال

صةةةةيغة  إلةةةىالمتةةةوافرة فةةةةي هةةةذا البرنةةةام   اإلمكانةةةاتباسةةةتخدام متةةةةر( و  ًوي للخطةةةوط الكنتةةةور بفاصةةةل )يةةةد
((Vector  بهي ةةةة ملةةة  رسةةةم(Shapefile Line)  ومةةةن ثةةةم تحديةةةد قةةةيم االرتفاعةةةات فةةةي قاعةةةدة البيانةةةات

مةن خةالل عمةل شةبكات  (3D Models)ثالثةي البعةد تةم عمةل نمةوذج  إذ،  (Attribute Table)الوصفية 
 Arc Tool Box- 3D Analyst- Tool TIN مةةن خةةالل تطبيةة  (TIN)مثلثيةةة غيةةر منتظمةةة 

Creation)عد حقةل  إذنتور ( على خطوط الكContour  فةي قاعةدة البيانةات(Data Base)  ممةثال  لقيمةة
(Z) ( 2الخارطة رقم) . 

 

 



3102العدد األول )آذار(                        مجلة جامعة األنبار للعلوم االنسانية        
 

- 233 - 

 ية لمنطقة الدراسةخرا ط طبوغراف (8خارطة رقم )
Defense Mopping Agency, Topographic Map in Iraq, (Al-Habbniyah- 4756 IV-
K743) (AR-Ramadi- 4656 I- K743), Scale (1:50000), U.S.A., 2003 

 
 با عتماد على الخارطة الطبوغرافية (TIN)( نموذج 3خارطة رقم )

 
 :(Field Survey)المسد األرضي نموذج  م8

، بعد نقطةة (Total Station)نقطة باستخدام المحطة الشاملة  30233تم عمل مسا لمنطقة الدراسة بواقع 
 (.3رقم ) شكلال (Table). ثم ضمنت المل  على شكل (متر 1ً) األخرىعن 

 (X)يمثةل قيمةة  ((EASTمع اعتبار حقل الشرقيات  (Arc Map)تم استدعاء هذ  البيانات من قبل برنام  
 إسةةقاط. وتعريفهةةا ضةةمن (Z)يمثةةل قيمةةة  (Elevation)وحقةةل االرتفةةاع  (Y)يمثةةل قيمةةة  (North)لشةةماليات وحقةةل ا

(WGS 1984, U.T.M. Zone 38N  ومةن ثةم تصةدير هةذ  البيانةات )(Export Data) هي ةة  إلةى(Vector) 
 3Dذج ثالثةي البعةد ( وتةم تهي تهةا بشةكل نمةو ْ)الخارطة رقةم  Shape File Point)لتخ ن بشكل مل  رسم نقطي 

علةةى هةةذ  النقةةةاط  TINCreation))مةةةن خةةالل التطبيةة  السةةةاب   (TIN)كةةذل  بعمةةل شةةبكات مثلثةةةات غيةةر متماثلةةة 
 (.ًانظر الخارطة رقم ) (Z)يمثل قيمة  (Elevation)باعتبار حقل 
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 نقاط ا رت اعات با عتماد على المحطة المتكاملة (4خارطة رقم )
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 المسد األرضيبا عتماد على  (TIN) ( نموذج9خارطة رقم )

 Digital Elevation Model (DEM)نموذج ا رت ا  الرقمي  م3
 (متر 21)بدقة مكانية  (Srtm)من القمر الصناعي  (DEM)مثلت الصورة الرادارية لمنطقة الدراسة نموذج 

ن كةل خليةة تحتةوي إ إذلويةة متةوفر بالصةيغة الخ األرض(، ويمثل هذا النموذج بيانةات رقميةة لسةطا 3)الخارطة رقم 
فةةة  نظةةةام علةةةى و مةةة ودة بمرجعيةةةة مكانيةةةة  أنهةةةافضةةةال  عةةةن ، فةةةو  سةةةطا البحةةةر  األرضعلةةةى قيمةةةة واحةةةدة الرتفةةةاع 

برنةةام   إلةةىهةذ  البيانةةات  إدخةةال(. تةةم Karen, K., 2008, P.107)( WGS84جغرافيةةة مةةن نةوع ) إحةداثيات
(Arc Info)  وتحويةل نمةوذجDEM)) يةر متماثلةة باسةتخدام تطبية شةبكة مثلثةات غ إلةى (Arc Tool Box- 3D 

Analyst Tools- Conversion Raster To TIN) ( 3أنظر الخارطة رقم.) 
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 (DEM( نموذج  رت اعات الرقمية )6خارطة رقم )
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 (DEMبا عتماد على نموذج ا رت اعات الرقمية ) (TIN)( نموذج 0خارطة رقم )

 ( نجد:0 -8) الخرا ط والنماذج إعدادتقدم من  ممامقارنة بين النماذج المعدة 
فةةي هةةذ   هةةدورالجهةةد والوقةةت المو خبةةرة كبيةرة  إلةةىالتةةرقيم اليةةدوي مةةن خةالل الخةةرا ط الطبوغرافيةةة  سةةلوبأيحتةاج  .0

يحتةةاج  إذ األرضةةيالمسةةا  إلةةىبالنسةةبة  األمةةرقواعةةد البيانةةات، وكةةذل   إعةةداد إلةةىفضةةال  عةةن الحاجةةة ، العمليةةة 
الةةذي ال يتطلبةة   األمةروالتةةي يةة داد تكاليفهةا مةةع  يةادة المسةةاحة،  األرضةيةالمسةةوحات  إعةداد جهةةد كبيةر فةةي إلةى

 (.DEMالنموذج مع الصور الرادارية ) إعداد
باالبتعةةاد عةةن المسةةا األرضةةي مةةيم بالنسةةبة للخةةرا ط الطبوغرافيةةة وكةةذل  بدرجةةة أقةةل فةةي والتع أ يةةادة نسةةبة الخطةة .3

الةةذي ال نجةةد  مةةع نمةةاذج االرتفاعةةات الرقميةةة كونهةةا ملتقطةةة آليةةا  باسةةتخدام  األمةةرالمنةةاط  المعقةةدة تضاريسةةيا ، 
 .(Satellite)الصناعية  األقمار

قةةةل أرجةةةة مةةةن النمةةةاذج المعةةدة مةةةن مصةةدر الخةةةرا ط الطبوغرافيةةة وبد لةة رضالشةةكل الحقيقةةةي  إعطةةةاءمحدوديةةة  .2
 .((DEMاعات الرقمية ميم فيها بالمقارنة مع مصدر نموذج االرتفلنسبة التع األرضية المسوحات

المسةةا األرضةةي مةةن المصةةادر الخةةرا ط الطبوغرافيةةة و  (3D)نمةةاذج ثالثيةةة البعةةد  إلعةةداد يةةادة نسةةبة التكةةالي   .ْ
 .((DEM أكثر من إعدادها من مصدر نموذج االرتفاعات الرقمية مالكاو  اكبير  اكونها تتطلب جهد
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ن إ، إذ المسةةةا األرضةةةيرا ط الطبوغرافيةةةة و دخةةول عامةةةل التقةةةدير الشخصةةةي للنمةةةاذج المعةةةدة مةةن المصةةةادر الخةةة .ً
والتةةةي تتغيةةةر حسةةةب مقيةةةا  رسةةةم  لفتةةةرة الكنتوريةةةة بةةةين خةةةط وآخةةةرالخةةةرا ط الطبوغرافيةةةة تحكةةةم معةةة  النمةةةوذج وا

بهةا مسةاحة  تتةأثرتةتحكم بهةا المسةافة بةين نقطةة وأخةرى والتةي المسةا األرضةي و  األرضالخارطة وطبيعة شةكل 
الدقةة  (DEM)في حين نموذج االرتفاعات الرقمية  وأخرىمتر بين نقطة  1ًالمنطقة المدروسة والتي هي هنا 

 الدقة المكانية لقيم االرتفاعات.وبمسافات متساوية مما يعني  يادة  (متر 21)
 ثالثًا: تطبيق نماذج ثالثية البعد لموقع مدينة الرمادي المقترحم

يثةة وتطبيقاتهةا ضةمن برامجيةات نظةم المعلومةات إن األشكال الناتجة توضةع فعاليةة التةرابط بةين التقنيةات الحد
شةكل  إلةىوتحويلهةا  (2D)الجغرافية. وأهمية هةذ  التقنيةات فةي تصةوير المعةالم التضاريسةية فةي الخةرا ط ثنا يةة البعةد 

 (Features)المعةالم الرسةومية  (Convert)فةي تحويةل  Arc Scene))نموذج ثالثي البعد. إذ تم استخدام برنام  
)شةكل  (DEM)بالمطابقة مع نموذج االرتفاعةات الرقميةة  (3D Models)نماذج مجسمة  إلى (Raster)والصورية 

 (.ًرقم 
 

 
 Arc Scene)نموذج ثالثي البعد لنموذج ا رت اعات الرقمية من واجهة برنامج )( 9شكل رقم )
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 األرضهةةذ  النمةةاذج فةةي تطةةاب  المشةةاريع الهندسةةية والدراسةةات المتعلقةةة باسةةتعماالت  وأهميةةة
(Land use)  األسةا كتطبية  التصةميم (Master Plane)   ضةمن النمةوذج ثالثةي البعةد فضةال

 أهميتة هةذا فضةال  عةن ت ثالثيةة البعةد ضةمن هةذا النمةوذج . عن توقيع التصةاميم القطاعيةة والمنشةا
 واألحةةواض األوديةةةالخةةرا ط المشةةتقة منهةةا االنحةةدار واتجاهةةات االنحةةدار وشةةبكات  عةةدادإ ألغةةراض

حجةةوم الوتقةةدير  Cut/ Fill)) الحفةةر والةةردمالما يةة لمنطقةةة الدراسةةة هةةذا فضةةال  عةةن اشةتقا  خارطةةة 
مالالتي يتطلب قطعها   .( وفيما يلي بعض تطبيقاتها 3الشكل رقم )  لمنطقة الدراسة هاءوا 

 

 
 النماذج المشتقة من نموذج ا رت اعات الرقمية( 6شكل )

 نموذج الحفر والردم

 اتجاهات االنحدارنموذج 

 االنحدار نموذج

 األحواض الما ية نموذج

 األودية الجافة نموذج

 التصميم األسا  نموذج

االرتفاعات الرقمية  نموذج
(D.E.M) 

الصورة الفضا ية  نموذج
(S.I.D) 
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 مMaster Plane Model األساسنموذج التصميم  م1
سةةنة قادمةةة. ( 3ً -ًمةةن )تمثيةةل مخطةةط لشةةكل المدينةةة  بأنهةةا األساسةةيةتعةةر  خةةرا ط المخططةةات 
ن عمليةة إ(. وبةذل  فةJone, S. and Chris, M. K., 2000, P. 27فهي مقتةري لتنظةيم شةكل المدينةة )

المنطقةة. ومةن ذلة  فقةد  رفولوجية لجغرافيةةو وعمل مسوحات م األرضوتوقيعها يتطلب معرفة شكل  إعدادها
( موقةع علةى الصةورة  3الشةكل رقةم )  (Master Plan) األسةا للتصةميم  3D))عمل نمةوذج ثالثةي البعةد 

 الفضا ية.
 

 
 نموذج ثالثي البعد للتصميم األساس (0شكل رقم )

عد من المدينة على شكل ثالثي الب ألج اءكما تم عمل نموذج ثالثي البعد لصور تصاميم قطاعية      
3D))  ( 3الشكل رقم ) . 
ن هذا المشهد األولي قبيل تسقيط التصميم األسا  على الواقع يعطي أصحاب القرار تصورا  لما إ     

يجب عمل  وخصوصا  من عمليات التسوية المطلوبة لوضع تسقيط لشبكات الشوارع والبلوكات السكنية 
ى الخصا   الجغرافية لشكل المنطقة والتي ولمعرفة الخصا   المطلوبة للتسوية البد من التعر  عل

 . (DEM)سيتم اشتقاقها من نموذج االرتفاعات الرقمية 
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 ( نموذج ثالثي البعد للتصاميم القطاعية2شكل رقم ) 

 Basin and Stream Model  األوديةوشبكات  األحواضنموذج  م8
لتي ينقسةم جريةان المةاء عنةدها الما ية من خالل تحديد سلسلة الخاليا ا األحواضتتضمن فكرة تحديد 

النهرية الجافة وسريانها يةتم باسةتخدام خوار ميةة تعمةل علةى تمثيةل القةيم  األوديةاتجاهين، كما إن تحديد  إلى
 Arc Gis Desk top 9.3. Software)السةريان لتمثيةل المسةيالت الما يةةالمتشةابهة فةي خريطةة تةراكم 

Help). 
 -Arc tool box- Spatial Analyst tool) ي ضةةمن تحلةةيالت المكانيةةة للبرنةةاموهةة

Hydrology )فولوجيةة الكميةة ومر الخصةا   الجي ىحةدإ ل حةواضخصةا   الشةبكة الما يةة تعد دراسة  إذ
الما يةة  األحةواض. واسةتخراج (Strahler)لر العتماد على طريقة سةتراهتم انتقاء شبكة الصر  الما ي با إذ

 . (3الشكل رقم ) (3D)وتم تجسيمها بشكل ثالثي البعد 
ن الهةةةد  مةةةن إعةةةداد الشةةةبكة األوديةةةة الجافةةةة ل حةةةواض الما يةةةة ل يةةةادة المعلومةةةة بةةةين شةةةكل األرض إ

واتجا  األودية والتي يمكن االستفادة منها باستخدامها كقنوات ما ية كما هةي فةي التصةميم األسةا ، تسةتخدم 
كل التصري  المةا ي اتجةا  بحيةرة الحبانيةة هةذا خذ باالعتبار شيهية وجمالية للمدينة. هذا مع األألغراض ترف

 الحفر والردم لمنطقة الدراسة. يفضال  عن اإلفادة من شكل األودية الجافة واألحواض في تقدير حجم
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 األوديةوشبكات  لألحواض( نموذج ثالثي البعد 5شكل رقم )

 Slope Modelنموذج ا نحدار  م3
ب اويةة معينةة وتةدعى  اويةة انحةدار سةطا  األفة ن تميةل عة األرضاالنحدار يمثةل مواقةع علةى سةطا 

بقسةةمة الفةةار  فةةي االرتفةةاع بةةين كةةل  (DEM)والشةةتقا  االنحةةدار مةةن نمةةوذج االرتفاعةةات الرقميةةة ، األرض
ة بتقةدير والثانية (Degree)وما يجاورها ويمكن قيا  االنحدار بطريقتين بالةدرجات السةتينية  Pixel))بكسل 

 Arc Gis Desk top 9.3. Software)( Percent- Rise) متةر طةولي قسةمة ظةل ال اويةة لكةل ما ةة
Help.) 
تفضةةل  ألنهةةاPercent- Rise) )ة متةةر طةةوليم ةةوقةةد تةةم اعتمةةاد الطريقةةة الثانيةةة ظةةل ال اويةةة لكةةل        

توجية  بتةم اشةتقا  هةذ  الخارطةة والخةرا ط الالحقةة  إذالهندسةية.  واإلنشاءاتدراسات توقيع الطر  والجسور ب
(الشةكل رقةم Arc tool box- 3D Analyst tool- Raster Surfaceحفةر والةردم باسةتخدام التحليةل)ال
(01) . 

ن إ، إذ  ي منهةاالسةكن وخاصةةن درجة االنحدار كلما قلةت كانةت هةي األنسةب لالسةتعمال الحضةري إ
وعمومةةا  ، وية  يةةادة فةةي عمليةةات التسةةوية ومةةا يرافقهةةا مةةن حفةةر وردم ألغةةراض التسةة االنحةةدار الشةةديد يتطلةةب

% وهي بمجملها تعد مناسبة لالسةتعمال الحضةري مةع تفةاوت 00ن أعلى قيمة لدرجة االنحدار ال تتجاو  إف
 األهمية بحسب قيم الدرجات.
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 نموذج ثالثي البعد لالنحدار (10شكل رقم )

 مAspect Modelنموذج التوجيه  م4
 (DEM)انية، ويةتم اشةتقاقها مةن نمةوذج االرتفاعةات الرقميةة المنحدرة بالنسبة للجهات الر يسة والث األرضويعني اتجا  

تتةراوي قةيم  إذتمثةل  اويةة التةي تواجههةا هةذ  الخليةة مقةدرة علةى المقيةا  السةتيني  إذ Pixelباستخدام القيم التةي تحويهةا الخاليةا 
 Arc)(Flat)المسةطحة  رضاأل إلةى( تشةير 0-والقةيم ) األرضمةن  اتجاههةا إلةى لإلشةارة( 2ً313 -1الخاليةا الرقميةة بةين )

Gis Desk top 9.3. Software Help) ( 00الشكل رقم) . 
الكهربةةةاء  شةةةكل األرض لتوقيةةةع الشةةةبكات الطةةةر  المةةةاء، المجةةةاري ن توجيةةة  انحةةةدار السةةةطا يةةةؤدي دورا  مهمةةةا  لمعرفةةةةإ
 والهات .
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 ( نموذج ثالثي البعد  تجاهات ا نحدار11شكل رقم )
 مCut/ Fill Modelنموذج الح ر والردم  م9

 الحفةر أو الةردم تةيتتم بالمقارنة بةين سةطحين لةذات المكةان قبةل تنفيةذ عملي إذوهي التحليالت المهمة 
المقتةري لسةطا المنطقةة  أو. إذ يتم اشتقاقها بمقارنة نموذج االرتفاعات الرقمية مع الشكل المسةتوي وبعدهما 

وتكةون القةيم فيهةا )موجبةة(، والثانيةة: عةدم  ((Net Gain: ال يةادة الصةافية األولةىليشت  منها ثال  حةاالت 
وتكةون القةةيم  (Net Loss)وتكةون القةيم فيهةا )صةفر(، والثالثةة: الةنق  الصةافي  (UnChanged)التغييةر 

 (.Arc Gis Desk top 9.3. Software Helpفيها سالبة )
م ضةمن دالحفةر والةر  تعطي حجةوم كميةات بأنها (GIS)أهمية برام  نظم المعلومات الجغرافية  وتأتي

 (.  03هذا النموذج الشكل رقم ) إعداد ( ضمنAttribute Tableقواعد البيانات )

 
 ( نموذج ثالثي البعد للح ر والردم18شكل رقم )

خالصةة  إعةدادخارطةة الحفةر والةردم لموضةع المدينةة المقتةري مةع  إعةدادهةذا النمةوذج فقةد تةم  وألهمية
(Summarizes)  علةى شةكل جةدول  األرضةيةر والةردم فضةال  عةن حسةاب مسةاحتها لمجمةوع كميةات الحفة
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(Table خارطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة رقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم )

(3.) 
 ( الح ر والردم لموضع مدينة الرمادي المقترحة2خارطة رقم )

 ا ستنتاجات
وبدقةة  (DEM)ن نمةوذج االرتفاعةات الرقميةة ا  و  (3D Models)نماذج ثالثيةة البعةد  إلعداديوجد عدة مصادر  .0

 .األبعادبينها في اشتقا  السطا ثالثي  األفضليعد  (متر 21)
وسةةيلة فاعلةةة فةةي معالجةةة وتحليةةل بيانةةات نمةةوذج ثالثةةي  G.I.S))ت برامجيةةات نظةةم المعلومةةات الجغرافيةةة أهيةة .3

 البعد من حي  سرعة االنجا  ودقة النتا   بالمقارنة بالوسا ل التقليدية.
وبيانةات  (GIS)نظةم المعلومةات الجغرافيةة  برامجيةاتامل بين التقنيات الحديثة من التك إمكانيةالدراسة  أظهرت .2

 إلجةةةراءوقاعةةةدة بيانةةةات  (3D)نمةةةاذج ثالثيةةةة البعةةةد  إعةةةدادفةةةي  (Remote Sensing)االستشةةةعار عةةةن بعةةةد 
 عمليات المعالجة والتحليل.

فةةةي  هةةةالمدروسةةةة واالسةةةتفادة منشةةةكل المنطقةةةة ا إعطةةةاءفةةةي  (3D)االسةةةتفادة مةةةن نمةةةاذج ثالثيةةةة البعةةةد  إمكانيةةةة .ْ
 التطبيقات الحقلية والهندسية والمساحية كما هو في موضوع الدراسة.

فةي تقريةب الشةكل  أهميةةلمةا لهةا مةن  (3D)نمةاذج ثالثيةة البعةد  إلةى (2D)تحويل الخرا ط ثنا يةة البعةد  إمكانية .ً
 رة.تصورات واقعية عن تمثيل الظاه إعطاءالخارطة ومن ثم  قارئ إلىالحقيقي 

القةةرار  أصةةحابالمدينةةة المقترحةةة عليةة  وهةةذا يعطةةي  إقامةةةصةةور لمةةا هةةي عليةة  الموضةةع الةةذي سةةيتم  إعطةةاءتةةم  .3
 واتخاذ البدا ل المناسبة. األرضالقتراي الحلول المثلى واالستفادة من شكل 

 اضواألحةةو  األوديةةةشةةبكات  (DEM)يمكةةن االسةةتفادة مةةن الخصةةا   المشةةتقة مةةن نمةةوذج االرتفاعةةات الرقميةةة  .3
الما ية واالنحدار واستخال  نموذج الحفر والردم وحساب حجومها بقاعدة بيانات لما لها من أهميةة فةي تقةدير 

 المشروع. إلقامة األوليةالكل  
 التوصياتم
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ستشةعار عةن بعةد فةي االوبيانةات  (GIS)نظم المعلومات الجغرافية  برامجياتضرورة استخدام التقنيات الحديثة  .0
يةةةة البعةةةد لمةةةا تةةةوفر  مةةةن قاعةةةدة بيانةةةات مكانيةةةة ووصةةةفية يمكةةةن االسةةةتفادة منهةةةا فةةةي الدراسةةةات نمةةةاذج ثالث إعةةةداد

عطاءية سالمساحية والهند معلومات دقيقة وشةاملة عةن شةكل المنةاط  المةراد دراسةتها والتةي تعةد دراسةة توقيةع  وا 
 المدن الحديثة واحد منها.

فةةي  هةةايمكةةن االسةةتفادة منالتةةي و  (DEM)ات الرقميةةة عمةةل نمةةاذج ثالثيةةة البعةةد باالعتمةةاد علةةى نمةةاذج االرتفاعةة .3
 .المسا األرضيالخرا ط الطبوغرافية و تقليل الكل  والوقت والدقة بالمقارنة مع مصادر 

وخصوصةةا  التةةي  (3D) األبعةةادنمةةاذج ثالثيةةة  إلةةىوتحويلهةةا  األبعةةادأهميةةة عمةةل نمةةاذج مجسةةمة لخةةرا ط ثنا يةةة  .2
 .ضاألر يتطلب معرفة شكلها الحقيقي على 

فةي عمليةةة صةنع القةرار وتقةةدير  (DEM)تطبية  نتةا   النمةةاذج المشةتقة مةن نمةةوذج االرتفاعةات الرقميةة  إمكانيةة .ْ
دارة األرضللمشةةةةاريع دراسةةةةة اسةةةةتعماالت  األوليةةةةةالكلةةةة   المةةةةوارد البشةةةةرية وغيرهةةةةا مةةةةن المجةةةةاالت العلميةةةةةة  وا 

 التطبيقية.
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