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ؽؾقةًاؾرتبقةًؾؾعؾومًًً–جاؿعةًاألـلارً

ًاإلـياـقة

ؽؾقةًاؾرتبقةًؾؾعؾومًً–جاؿعةًاألـلارً

ًاإلـياـقة

ًيمىؾصادل

المعمكمات القرف الحادم كالعشريف العصر الرقمي كثكرة تعيش البشرية في 
تقدـ األمـ كتطكرىا بما تمتمكو مف ترسانة عسكرية كما كاف يقاس كاالتصاالت، لذلؾ لـ يعد 

مف: البيانات كالمعمكمات، كطريقة خزنيا سابقان. بؿ أصبح تقدميا كتطكرىا بما تمتمكو 
كأرشفتيا كالتعامؿ معيا بطرائؽ آلية إلكتركنية بما يسر كيسيؿ تحميميا عف طريؽ الحكار 

جديدة البيانات كالمعمكمات  استخالصكني، بيدؼ اطة الحاسكب اإللكتر سكالتفاعؿ المباشر بك 
كيشجع  .، يمكف تكظيفيا لخدمة مجتمعاتيامنيا تسيـ في مزيد مف التقدـ كالتطكر العممي ليا

الباحثاف كؿ مف يستخدـ تقنيات الحديثة ليكاكب التقدـ العممي كالتكنكلكجي في األمـ المتقدمة 
ف ضمف معايير الجكدة العالية في دقة البيانات كلكف استخداـ التقنيات الحديثة يجب أف يكك 

كالمعمكمات المستخمصة منيا لكي تسيـ في دعـ أصحاب القرارات في اتخاذ القرارات الصائبة 
ال كاف استخداـ التقنيات  لحؿ مشاكؿ مف الكاقع الجغرافي أك التخطيط الستثمار مكارده، كا 

 ممي.الحديثة كباالن عمى المجتمع تحت خيمة التقدـ الع
رسائؿ الماجستير ك  مف البحكث العمميةكبير عدد بحرص تكمف مشكمة البحث، 

اطة مرئيات سعمى النمذجة اآللية ألحكاض أكدية مناطؽ دراساتيـ بك  كأطاريح الدكتكراه
عف ُبعد كما جاء حرفيان في بعض المقاالت المنشكرة في منتديات عمى الشبكة  االستشعار

الدكلية )األنترنيت( أك بعض الكتب كتنتيي البحكث العممية كدراسات طمبة المعمكمات 
الدراسات العميا حيث تنتيي ىذه المقاالت كالكتب يظف أصحابيا خطأ بأنيـ قامكا بنمذجة 
أحكاض أكدية مناطؽ دراساتيـ آليان، فيي بذلؾ معصكمة مف أية مشاكؿ كعيكب سكاء كانكا 

 تشير إلى المشاكؿ الناتجة عف ىذه النمذجة كال تشير إلى ُسبؿ ليا، كالجاىميف أك ُمتجاىميف 
    .معالجتيا
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أف كانت النمذجة اآللية تعني تنفيذ أكامر جاىزة ضمف البرامج المستخدـ أما فرضيتو: 
في البحث دكف تدخؿ الباحث فييا. فيذا يعني عدـ فيـ الباحثيف الصحيح لخصائص التقنيات 

عمى كجو الخصكص كتقميدىـ  عف ُبعد االستشعاركلمرئيات الحديثة عمى كجو العمـك 
األعمى لمف سبقيـ. إذ تختمؼ خصائص المرئيات المخرجة مف جراء تنفيذ أكامر نمذجة 

التمثيؿ الخاليا الشبكية أحكاض األكدية عف خصائصيا األكلية فضالن عف تحكيميا مف نظاـ 
الخطي مسببة بحدكث مشاكؿ في طبقتي األحكاض  التمثيؿ االتجاىيإلى النظاـ  ةالخمكيأك 

 .كمجارم األكدية سيتـ عرضيا في ثنايا ىذا البحث، كاقتراح الحمكؿ المناسبة ليا
تكصؿ البحث إلى جممة مف االستنتاج مف أبرزىا ما يأتي: يعني بناءن عمى ذلؾ، 
إدخاؿ البيانات  ىي عمميةفي ظؿ مفيكـ ُنظـ المعمكمات الجغرافية: مصطمح النمذجة اآللية 

قاعدة ، كتحكيميا إلى اإللكتركني كالمعمكمات التي تـ جمعيا مف مصادر مختمفة إلى الحاسكب
أف يفيميا كيتعامؿ معيا اإللكتركني  الحاسكبأك قكاعد البيانات الجغرافية لكي يستطيع 

ر دقة اطة برامج متخصصة حتى يسيؿ نمذجتيا البيانية أك الرياضية كتحميميا بشكؿ أكثسبك 
كعمقان، مما يؤدم إلى فيـ الظاىرة المدركسة بما يسمح بكضع النظريات القكانيف التي تفسر 
سمككيا في الكاقع، مع إمكانية التنبؤ بيا كالتحكـ فييا، كبذلؾ تسيـ النمذجة في دعـ اتخاذ 

ه كفؽ القرارات المكانية الصائبة لحؿ مشاكؿ مف الكاقع الجغرافي أك التخطيط الستثمار مكارد
طمبة الدراسات العميا الذيف ال يجيدكف بأف كاستنتج البحث أيضان،  منظكر التنمية المستديمة.

استخداـ ُنظـ المعمكمات الجغرافية إلى االبتعاد عف استخداميا ضمف عناكيف رسائميـ 
كأطاريحيـ ثـ يمجأكف إلى مكاتب كأفراد غير جغرافييف في األساس لنمذجة خرائطيـ كبذلؾ تـ 
إختزاؿ ىذه التقنية العممية بنمذجة الخرائط التي أكثرىا ال تتكفر فييا شركط الخريطة 
لى غيرىـ فضالن عف الكمفة المتمثمة بػ:  األساسية؛ بذلؾ اإلجراء ىـ يسيئكف إلى أنفسيـ كا 
الجيد كالكقت كالماؿ الزائدة عمى تكاليؼ دراساتيـ، كفي ىذه الحالة يمكنيـ استخداـ برامج 

تخصصة في رسـ الخرائط كتتمتع بإمكانيات كبيرة جدان، مثؿ: أكتككاد كفكتكشكب أخرل م
 Arc G.I.S. – Arc Infoبرنامج  فقد أتاحت أدكات التحميؿ فيكأخيران،  كغيرىا مف البرامج.

V. 10  المستخدـ في ىذا البحث بتطبيؽ المعادالت الرياضية لمخصائص المكرفكمترية
ؿ أعمدة في قاعدة البيانات الكصفية فضالن عف بناء بمختمؼ صيغيا المفيرسة بشك
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إلى استخداـ أم برنامج آخر؛ مما  افاالستفسارات المختمفة، مما أدل إلى عدـ لجكء الباحث
 كفر الكثير مف الكقت كالجيد كالماؿ مقارنة بالطرائؽ التقميدية. 

و إلى التكجلذلؾ خمص البحث بجممة مف التكصيات مف أبرزىا ما يأتي: ضركرة 
عمـ األشكاؿ األرضية عامة كالمكرفكمترية خاصة إلى استخداـ التقنيات  في دراساتاالعتماد 

عف ُبعد ذات الكضكح  االستشعارالحديثة المتمثمة بػ: ُنظـ المعمكمات الجغرافية كمرئيات 
المكاني الكبير، كبديؿ ناجح كذك جدكل عممية كبيرة مقارنة مع الطرائؽ التقميدية فضالن عف 
دراسة مناطؽ نائية يصعب الكصكؿ إلييا كلـ تدرس مف قبؿ؛ مف أجؿ إعداد قكاعد البيانات 

آليان كقاعدة البيانات الجغرافية متكاممة في بياناتيا ذات دقة عالية كمكثكقية كبيرة في نمذجتيا 
الكصفية المرفقة لكؿ طبقة مف طبقاتيا تقدـ معمكمات بأسمكب يتسـ بالسيكلة كالبساطة 
كالسرعة ألصحاب القرار مف أجؿ اتخاذ القرارات الصائبة لحؿ مشاكؿ مف الكاقع الجغرافي أك 

لطرائؽ كىذا ال يعني رفض االتخطيط الستثمار مكارده كفؽ منظكر التنمية المستديمة. 
نما نُ  كيكصي  .تككف نظامان متكامالن تقميدية ظـ المعمكمات الجغرافية مع الطرائؽ الالتقميدية كا 

التقنيات الحديثة في جامعة األنبار تككف مف ميامو الرئيسية: تأسيس مركز خاص ببالبحث 
ممية بيذه كعقد المؤتمرات العىذه التقنيات عمى  ةإنتاج كتحديث الخرائط كتدريب أساتذة الجامع

 .تقنياتال
Problems of the Mode for the Basins of the Dry Valleys in Heet District by 

Using the Modern Techniques 

By 

Instr. Ali Khalil Khalaf Al-Jabery Prof. Dr. Khalaf Hussein Ali Al-Dulaimy 

University of Anbar _ College of Education for Humanities 

Abstract  

In the twenty-first century , the humanity is familiar with the digital era and 

the revolution of the information and communication ; therefore , the progress and 

development of nations are no longer a matter of having military arsenal as it was 

before . The progress and development of any nation is related to its possession of 

data and the way they are stored and kept as archives besides the way we deal with 

them electronically to make their analysis easy and simple through the dialogue and 

the direct interaction by the computer and this aims at drawing out new data which 

contribute in more scientific and development to be employed to serve the 

countries concerned . The researchers of the present study encourage every person 

who uses the modern techniques to be in harmony with the scientific and 

technological progress of the advanced nations . The use of the modern techniques 

should be within the criteria of high quality in the accuracy of the data concluded 

from them in order to contribute in supporting those in power or responsibility to 
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take the right decisions to solve problems related to the geographic reality or plan 

to invest its sources ; otherwise , the use of modern techniques will be harmful to 

the society under the tent of the scientific progress .  The problem of this study lies 

in the adherence of a number of researchers , theses and dissertations to use the 

model for the basins of the valleys within the areas they study by using the remote 

sensing images as written in articles published in the internet or some books . 

These researches and studies written by the students of higher studies will no 

longer be developed . The writers think mistakenly that they have programmed the 

basins of the valleys of the areas under study mechanically and they also think that 

they are protected from any problems or defects . They , in fact , do not refer to any 

problems or defects or the way to solve them . As regards the hypothesis of this 

paper , if the model means achieving ready_made orders within the program used 

in the research without the interference of the researcher , then this means that the 

researchers do not understand correctly the characteristics of the modern techniques 

in general and the remote sensing images in particular or this may mean that they 

imitated those who protected them without understanding since the characteristics 

of the images produced due to achieving orders concern the basins of valleys differ 

from their original characteristics besides changing them from the cellular system 

to the directional linear system causing the occurrence of problems in the two 

layers of the basins and streams of the valleys which will be presented in this paper 

besides suggesting the suitable answers for them . Accordingly , the research has 

arrived at certain conclusions , the most important of which are the following : the 

idiom , the model , within the concept, geographic information concept ,means the 

process of entering the data which have been collected from different references 

into the computer and transforming them to the geographic database to be 

understood by it and deal with it by specified programmes to make their graphic or 

mathematical programming and their analysis more accurate and deeper which lead 

to understanding the studied phenomenon to the extent that permits setting theories 

of the laws which explain its behaviour in the future with the possibility to forecast 

and control it . In this case , the programming contributes in supporting taking the 

correct spatial decisions to solve problems from the geographic reality or plan to 

invest its sources from the perspective of the continuous development . The 

research also concludes that the students of higher studies who are not efficient in 

using geographic information systems do not include the study of these systems in 

titles of  their theses and dissertations , but they resort to certain offices or 

individuals who are basically not geographers to program their maps . Thus , this 

scientific technique is reduced to program maps which most of them do not have 

the basic conditions of a map . In this case , they offered to themselves and the 

others in addition to the cost represented by the effort , time and money . In this 

case , they can use other programmes specified for drawing maps and they have 

great qualities like Autocad and photoshop and other programmes . Finally , the 

tools of  analysis in Arc G.I.S. Arc Info V 10 programme used in this study give 

the opportunity to apply the mathematical equations for the morphometric 

characteristics in their different forms which are indexed in form of columns in the 
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descriptive database besides the different inquiries and these lead to the satisfaction 

of the researcher with this programme . He no longer resorts to other programmes 

and this helps the researcher save time , effort and money compared with the 

traditional ways .  

The most important recommendations in this research are the following : 

the necessity to depend on , when studding geomorphology in general and 

morphometric in particular , the use of the modern techniques represented by 

geographic information systems , the remote sensing images and the large spatial 

clarity as a successful substitute and of good scientific benefit compared with the 

traditional ways besides studying far areas which people arrive at with difficulty 

and no person has studied them for the sake of preparing integrated geographic 

database with high accuracy and great reliability in its model . Also the descriptive 

database that concerns each layer must present information in a style that is 

characterized with ease , simplicity and quickness for the benefit of 

decision_makers to take the correct decisions to solve problems of the geographic 

reality or plan to invest its sources from the continuous development perspective . 

This does not mean rejection of the traditional ways , but the use of geographic 

information systems with the traditional ways forms an integrated system . The 

present research recommends establishing a centre which is concerned with the 

modern techniques in Anbar University its main tasks are the production and 

modernization of maps and training the instructors of the university to use these 

techniques besides holding the scientific conferences that concern them .  

ًادلؼدؿة:

ـَ الجغرافية في القرف الحادم كالعشريف؛ ككنيا تعزز ُتعد ُنظـ  المعمكمات الجغرافية عم
المنيج العممي في الدراسات الجغرافية التي تقكـ عمى: القياس، كالتحميؿ، كالتفسير، كالتنبؤ 
المستقبمي لمختمؼ الظكاىر الجغرافية، بما يدعـ أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة 

تنمكية، كتعزز أيضان دكر الجغرافي ضمف فرؽ التخطيط فضالن عف ككنيا بشأف الخطط ال
كسيمة الجغرافي في ىذا القرف في إعداد قكاعد البيانات الجغرافية، التي تتميز بالتفاعؿ 
المباشر مع المستفيد عف طريؽ: التحاكر كاالستفسار عف الظكاىر الجغرافية؛ نتيجة لما تتيحو 

لربط بيف: قاعدة المعمكمات الخرائطية كقاعدة البيانات الكصفية، كىذا ىذه الُنظـ مف إمكانية ا
 ما يميز ىذه الُنظـ عما سكاىا مف النظـ اإلدارية.

ًؿشؽؾةًاؾلوث:ًأواًل:ً

رسائؿ ك  لعدد مف البحكث العممية افالبحث مف خالؿ قراءة الباحث فكرةفقد جاءت 
النمذجة اآللية ألحكاض أكدية مناطؽ ، التي حرصت عمى الماجستير كأطاريح الدكتكراه

عف ُبعد كما جاء حرفيان في بعض المقاالت المنشكرة في  االستشعاراطة مرئيات سدراساتيـ بك 
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ت،  – 5215داكد، الكتب )الدكلية )األنترنيت( أك بعض المعمكمات منتديات عمى الشبكة 
 – 59، ص األزىرم، بدكف تاريخ( ك)58 – 55، ص 5228محمد، ( ك)531 – 528ص 
كتنتيي البحكث العممية كدراسات طمبة الدراسات (، 566 – 555، ص 5227عزيز، ( ك)76

العميا حيث تنتيي ىذه المقاالت كالكتب يظف أصحابيا خطأ بأنيـ قامكا بنمذجة أحكاض أكدية 
جاىميف أك مناطؽ دراساتيـ آليان، فيي بذلؾ معصكمة مف أية مشاكؿ كعيكب سكاء كانكا 

ليا، كال تشير ىذه الرسائؿ كاألطاريح كالبحكث إلى المشاكؿ الناتجة عف النمذجة  ُمتجاىميف
باإلمكاف عرض مشكمة البحث عمى شكؿ سؤاؿ  كافلما اآللية كال تشير إلى ُسبؿ معالجتيا. 

مشكمة البحث فإف الكسيمة المناسبة لتحديد ، لذا أك عنيا غير مجاب عنوأك مجمكعة أسئمة 
 ، ىي:بييئة مجمكعة مف األسئمة ياطرحك صياغتيا بىي أعاله مقكلة مف ال
 الخطكات التطبيقية لنمذجة أحكاض األكدية في قضاء ىيت مف تقنيات الحديثة؟ ما -1
 ما ىي المشاكؿ التي تنتج عف النمذجة اآللية ألحكاض أكدية قضاء ىيت؟ -5
 ما ىي حمكؿ مشاكؿ النمذجة اآللية ألحكاض أكدية قضاء ىيت؟ -3

ً:ًاتهػرضقثاـقًا:ً

إطاران عامان تصكر العالقة بيف متغيرات الظاىرة المدركسة كتفسرىا. ىي  ،الفرضيةف
أف كانت النمذجة اآللية تعني تنفيذ أكامر جاىزة ضمف : )اآلتيةمقكلة التو بفرضي جاءتلذلؾ 

البرامج المستخدـ في البحث دكف تدخؿ الباحث فييا. فيذا يعني عدـ فيـ الباحثيف الصحيح 
عمى كجو  عف ُبعد االستشعارتقنيات الحديثة عمى كجو العمكـ كلمرئيات لخصائص ال

الخصكص كتقميدىـ األعمى لمف سبقيـ. إذ تختمؼ خصائص المرئيات المخرجة مف جراء 
تنفيذ أكامر نمذجة أحكاض األكدية عف خصائصيا األكلية فضالن عف تحكيميا مف نظاـ 

الخطي مسببة بحدكث مشاكؿ في طبقتي  االتجاىيالتمثيؿ الخمكم إلى النظاـ التمثيؿ 
األحكاض كمجارم األكدية التي سيتـ عرضيا في ثنايا ىذا البحث، كاقتراح الحمكؿ المناسبة 

عمى األسئمة المطركحة في مشكمة بشكؿ مبدئي يمكف اإلجابة بناءن عمى المقكلة أعاله،  ليا(.
 كما يأتي:البحث 

كدية في قضاء ىيت عف طريؽ مجمكعة مف يمكف النمذجة اآللية ألحكاض األ -1
 .Arc G.I.S. – Arc info Vبرنامج  الخطكات التطبيقية ألكامر مجيزة مسبقان في

 ، التي سيتـ عرضيا بالتفصيؿ في ثنايا ىذا البحث ألحقان.10
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تختمؼ مشاكؿ النمذجة اآللية باختالؼ األكامر المستخدمة في نمذجة طبقتي األحكاض  -5
 كالتي سيتـ عرضيا بالتفصيؿ في ثنايا ىذا البحث ألحقان.كمجارم األكدية، 

تختمؼ الحمكؿ باختالؼ المشاكؿ كذلؾ، كالتي سيتـ عرضيا بالتفصيؿ في ثنايا ىذا  -3
 البحث ألحقان.

ً:ًثاؾنًا:ًأفداػه

ييدؼ البحث إلى الكشؼ عف الخطكات التطبيقية لمنمذجة اآللية ألحكاض األكدية 
الجافة في قضاء ىيت كاألخطاء الناتجة عنيا كحمكليا بحيث ينتيي بيا المطاؼ إلى إعداد 

المتناىية كالمصداقية كالمكثكقية العالية في طبقتي األحكاض كمجارم األكدية تمتاز بالدقة 
بما يسمح في حساب خصائصيما المكرفكمترية بمكثكقية عالية جدان  افي،تمثيؿ الكاقع الجغر 

يجعميا تسيـ في دعـ أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة لحؿ مشاكؿ مف الكاقع 
 الجغرافي أك الستثمار مكارده كفؽ منظكر التنمية المستديمة.

ً:رابعًا:ًأفؿقمه

التطبيقية لمنمذجة اآللية ألحكاض  الخطكات شير إلىيككنو في أىمية البحث تكمف 
 ،Arc G.I.S. – Arc info V. 10برنامج اطة ساألكدية الجافة في قضاء ىيت بك 

عداد قاعدتي البيانات الجغرافية لطبقتي  كاألخطاء الناتجة عنيا كالحمكؿ التي تناسبيا، كا 
 اطةساألحكاض كمجارم األكدية في القضاء بشكؿ آلي يسمح باستفسارىما كتحميميما بك 

دعـ أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة لحؿ مشاكؿ مف البرنامج المذككر أعاله ك 
يضيؼ لممكتبة كما أنو  .أك الستثمار مكارده كفؽ منظكر التنمية المستديمة الكاقع الجغرافي

األساس العممي كالتطبيقي في نمذجة األحكاض كمجارم األكدية الجافة مف مرئيات العربية 
  عف ُبعد كالحمكؿ لممشاكؿ الناتجة عف نمذجتيما. االستشعار

 خاؿيًا:ًؿـفهقمه:ً
مجمكعة القكاعد العامة التي ُتحدد عمميات سير  بمنيجية البحث: ىيالباحثاف قصد ي

عقؿ الباحث مف بداية البحث حتى نيايتو مف أجؿ الكشؼ عف الحقيقة؛ عندما نككف بيا 
، ص 1963، )بدكم، جاىميف، أك مف أجؿ البرىنة عمييا لآلخريف؛ عندما نككف بيا عارفيف

 تو، ىيبما يتالئـ مع طبيع كذلؾ ،كثر مف منيجأ عمىا البحث في ىذتـ االعتماد  .(5 – 4
، إذ يقكـ ىذا المنيج عمى فمسفة دع الحقائؽ تتكمـ، المنهج االستقرائي تي:عمى النحك اآل
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المنهج و كبالتالي يستطيع القارئ الكريـ تشخيص األخصاء الناتجة كمسبباتيا بنفسو. 
يستخدـ في كصؼ مفاىيـ األكامر المستخدمة في نمذجة األحكاض كمجارم  ، الذمالوصفي

نمذجة ، الذم يبيف الخطكات التطبيقية لمالمنهج التطبيقي المعاصرو األكدية في القضاء. 
 عف ُبعد. االستشعاراطة مرئيات ساآللية ألحكاض كمجارم أكدية في القضاء بك 

ًداددًا:ًحدوده:

 اآلتي:يمكف تقسيـ حدكد البحث إلى 
 حدوده العممية: -1

الخطكات التطبيقية إلعداد قاعدتي البيانات الجغرافية  يتحدد البحث عمميان ببياف
 – ArcGIS اطة برنامج سلطبقتي األحكاض كمجارم األكدية باستخداـ مرئيات الرادارية بك 

Arc Info V. 10  في قضاء ىيت بشكؿ سميـ تخمك مف المشاكؿ التي تنتج مف نمذجتيما
 اآللية.

 حدوده الجغرافية: -2
تحديد منطقة دراسة البحث المتمثمة بقضاء ىيت اإلدارية حسب نظاـ يمكف 

بيف قكسي طكؿ  G.C.S. Karbala 1979 Polserviceالجغرافي كربالء اإلحداثيات 
( 34ْْ 56َ 1ًًحتى  33ْ 15َ 17ًدائرتي عرض ) بيفكيقع ( شرقان، 43َْ 14ً 5حتى ْ 45َ 1 41ً)

كيمكمتر مربع. كتبعد مدينة  7373,441تو تبمغ مساحإذ  (.1كما تبينو الخريطة )شماالن، 
كيمكمتر عف مدينة الرمادم التي تمثؿ مركز المحافظة.  66ىيت التي تمثؿ مركز القضاء 

 كيمكمتر غرب العاصمة بغداد. 176كما تبعد مدينة ىيت 
 يمكف دراسة مكضكعات البحث بالتفصيؿ كما يأتي:

 :األليخ ألحىاض األوديخ يف قضبء هيذ مشبكلهب وحلىهلب الىمذجخ: 1
المذككر أعاله  برنامجال ىي مجمكعة مف الخطكات المنتظمة في تطبيقيا بكساطة

باستخداـ الحاسكب اإللكتركني؛ مف أجؿ إعداد قاعدتي البيانات الجغرافية ألحكاض كمجارم 
األكدية الجافة في القضاء، لتنتيي بمخرجاتيا المتنكعة. إذ يمكف تنفيذىا بإتباع الخطكات 

 اآلتية:
 
 



ًأ.د.ًخؾفًحينيًعؾيًاؾدؾقؿي

ً

ألحواضًاألودقةًًاآلؾقةًؿشاؽلًاؾـؿذجة

ًاجلاػةًيفًؼضاءًفقتً ًم.ًعؾيًخؾقلًخؾفًاجلابري

ً

) 553 ) 
 

 (1الخريطة )

 
: كزارة باالعتماد عمى، Arc G.I.S. – Arc Info V. 10برنامج بكساطة  يفالمصدر: مف عمؿ الباحث

، قسـ 522,222/  1المكارد المائية، المديرية العامة لممساحة، خريطة محافظة األنبار ذات مقياس الرسـ 
 . 5227إنتاج الخرائط، الكحدة الرقمية، بغداد، 

 

رصميم قىاعذ الجيبوبد اجلغزافيخ للخصبئص املىرفىمرتيخ ألحىاض األوديخ : 1-1
 اجلبفخ يف قضبء هيذ:

يعني تصميـ قاعدة البيانات الجغرافية: ىك منيج عممي مدركس؛ لتحقيؽ أعمى كفاءة 
المستخدـ في الدراسة بإعداد مخطط  كأقصى فعالية لكظائؼ نظاـ المعمكمات الجغرافية

تفصيمي لخطكات سير قكاعد البيانات الجغرافية لمخصائص المكرفكمترية ألحكاض األكدية 
الجافة في قضاء ىيت باستخداـ التقنيات الحديثة بكضع حمكؿ لممعكقات التي قد تحكؿ مف 
دكف إتماـ الدراسة عف طريؽ اإلجابة عمى األسئمة اآلتية: ماذا يجب أف تتضمنو قاعدة 
البيانات الجغرافية؟ ما ىي البيانات كالمعمكمات المتاحة ليا؟ ما ىي ُنظـ اإلحداثيات التي 

ميا؟ كيؼ يمكف التحكيؿ بيف ُنظـ اإلحداثيات المختمفة؟ ما ىي أنكاع البيانات يمكف استخدا
لمزيد مف المعمكمات ُينظر ) الكصفية؟ ما ىي الطرائؽ التحميمية المطمكب استخداميا؟

إذ تمر تصميـ قكاعد البيانات الجغرافية بمرحمتيف،  (18 – 17ص ، 5227عزيز، المصدر: 
 ىما:
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ً:Logical Designًتصؿقؿفاًادلـطؼيً:1-1-1ً

 ىك كضع تصكرات ذىنية لقكاعد البيانات الجغرافية مف حيث:
  هدف أو األهداف منها: تحديد الأواًل: 

فقد تـ تحديد أىداؼ إعداد قكاعد البيانات الجغرافية في مقدمة الدراسة، التي يترتب 
كطريقة نمذجتيا في الطبقة سكاء كاف عمييا نكع المعالـ المراد رفعيا مف الكاقع الجغرافي 

بالنظاـ التمثيؿ االتجاىي الخطي أـ بالنظاـ التمثيؿ الخمكم ككمية التفاصيؿ التي تظيرىا 
حسب نظاـ إحداثياتيا كمقياس رسميا كمساحة منطقة الدراسة كأبعاد الكرقة المراد إخراج 

 الخريطة عمييا كالمستكل العممي كالثقافي لقارئيا.
 حديد منطقة الدراسة ومساحتها ونظام إحداثياتها: تثانيًا: 

فقد تـ تحديد منطقة الدراسة في مقدمة الدراسة كمساحتيا، كىي تقع حسب مسقط 
شماالن؛ لذلؾ سيعتمد الباحث  38مركاتكر المعدؿ المستعرض العالمي ضمف حدكد نطاؽ 

مسقط حسب  لسيرفيسبك  1979كربالء عمى نظاـ اإلحداثيات الكطني التربيعي المتمثؿ بػ: 
 Karbala 1979 Polserviceشماالن  38نطاؽ  مركاتكر المعدؿ المستعرض العالمي

U.T.M. Zone 38 N لجميع خرائط الخصائص المكرفكمترية؛ ألنو نظاـ اإلحداثيات ،
الرئيس لجميكرية العراؽ فضالن عف ككنو ذا كحدة قياس المتر، كىذه الكحدة تتفؽ مع كحدات 

المكرفكمترية ألحكاض األكدية الجافة في القضاء، كما أنيا تتفؽ ككحدات  قياس الخصائص
 القياس الرئيسية لمبرنامج المستخدـ في ىذه الدراسة.

 الطبقة:تحديد وأختيار مقياس رسم ثالثًا: 
تعريؼ اإلرجاع الجغرافي سابقان كبياف فكائد في تحديد نكع نظاـ إحداثياتيا، فقد تـ 

مقياس رسميا كاتجاه شماليا حسب نكع نظاـ إحداثيات المستخدـ في إرجاعيا. إذ يتكقؼ 
أبعاد الكرقة المراد إخراج الخريطة النيائية عمييا، اختيار مقياس الرسـ عمى ثالثة أمكر، ىي: 

عدد الظكاىر ك  بيا كتقريب مقياس الرسـ األصغر ألقرب عدد صحيح. بعد ترؾ ىامش محيط
، مقدار تفاصيؿ المعالـ المراد إظيارىا في كؿ طبقةك  المراد إظيارىا عمى الخريطة النيائية.

 (.62 ، ص1985 فميجة كعبد اهلل،)
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ًً:Physical Designػقزقائيًاؾًفاتصؿقؿً:1-1-2

كفاءة كأقصى فعالية لكظائؼ برنامج ُنظـ ىك منيج عممي مدركس؛ لتحقيؽ أعمى 
المستخدـ في الدراسة بترجمة التصميـ المنطقي بمخطط تفصيمي مكتكب  المعمكمات الجغرافية

يكضع مراحؿ سير إعداد قكاعد البيانات الجغرافية لمخصائص المكرفكمترية ألحكاض األكدية 
لممعكقات التي قد تحكؿ مف  الجافة في قضاء ىيت باستخداـ التقنيات الحديثة بكضع حمكؿ

دكف إتماـ الدراسة حتى تنتيي بإخراج مخرجاتيا المتنكعة بأشكاليا النيائية بما يحقؽ األىداؼ 
 .بحثبالتفصيؿ الحقان ضمف ىذا الو سيتـ بياف خطكاتالذم (. 1، كما يبينو المخطط )الدراسة

الذراسخ مه مصبدر مجع الجيبوبد واملعلىمبد املزعلقخ مبىضىع ومىطقخ : 1-2
 خمزلفخ:

يتـ فييا جمع البيانات كالمعمكمات التي يستطيع الباحث جمعيا مف التي ىي مرحمة 
طبقتي األحكاض كمجارم البيانات الجغرافية لتي مصادر مختمفة، بما يجعميا تفي إلنجاز قاعد

 ىي:ك المكرفكمترية، ؛ لحساب خصائصيما في قضاء ىيت األكدية الجافة
ًخرائطًادلطلوعاتًاحلؽوؿقة::1-2-1ً

المديرية  كزارة المكارد المائية،تشتمؿ عمى الخرائط التي تصدر عف: جميكرية العراؽ، 
 العامة لممساحة، حسب نظاـ اإلحداثيات الكطنية. كتتمثؿ باآلتي:

 :داريةالخرائط اإل أواًل:
 محددة ىيكما تقتضي متطمبات الدراسة في البدء مف تحديد حدكد منطقة الدراسة، 

؛ مف أجؿ إعداد طبقات الخريطة األساس ليا، التي اسقطت في المديرية العامة لممساحة
عمييا جميع الخصائص المكرفكمترية ألحكاض األكدية الجافة في القضاء فيما بعد. فقد 
حصؿ الباحثاف عمى خريطتيف إداريتيف لمحافظتي األنبار كصالح الديف كاألقضية فييما عمى 

(، التي تبيف الحدكد اإلدارية 5يتبيف مف الخريطة )ك (. 3ك 5كما تبينو الخريطتاف )التكالي، 
المديرية العامة  كزارة المكارد المائية،جميكرية العراؽ،  لمحافظة األنبار، الصادرة عف:

:  1، ذات مقياس رسـ 5228لممساحة العراقية، قسـ إنتاج الخرائط الكحدة الرقمية عاـ 
(، التي تبيف الحدكد اإلدارية لمحافظة صالح الديف، 3. كيتبيف مف الخريطة )522,222

ة، قسـ المديرية العامة لممساحة العراقي كزارة المكارد المائية،الصادرة عف: جميكرية العراؽ، 
 .522,222:  1، ذات مقياس رسـ 5228إنتاج الخرائط الكحدة الرقمية عاـ 
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التصميـ الفيزيائي لقكاعد البيانات الجغرافية لمخصائص المكرفكمترية ألحكاض (: 1) مخططال
 األكدية الجافة في قضاء ىيت.

 
 .افالمصدر: مف عمؿ الباحث    
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(: الحدكد اإلدارية لمحافظة 5الخريطة )
 األنبار.

(: الحدكد اإلدارية لمحافظة 3الخريطة )
 صالح الديف.

  
جميكرية العراؽ، كزارة المكارد المائية، المديرية العامة لممساحة، قسـ إنتاج الخرائط، الكحدة الرقمية،  المصدر:

 .5228لعاـ 
 

(، بأف حدكد القضاء اإلدارية المعدلة حسب المرسـك 3ك 5ف )يكما يتبيف مف الخريطت
ذات  المقاطعاتالقاضي بتحكيؿ  ،ميالدية 1987/  6/  32 في 368عدد: ذم ال الجميكرم
فضالن عف بحيرة ، 69ك 36، كجزء مف مقاطعتي: 68، 67، 66، 65، 64، 63األرقاـ: 
إستحداث قضاء الثرثار في مف محافظة األنبار إلى محافظة صالح الديف، مع  الثرثار

 ، الذم يضـ المقاطعات المستقطعة مف قضاء ىيت.محافظة صالح الديف
 :الطبوغرافيةالخرائط : ثانياً 

، الصادرة 122,222:  1ذات مقياس رسـ ىي مجمكعة مف الخرائط الطبكغرافية 
في  اف، إذ اعتمد عمييا الباحثالخرائطيفيرستيا : مرتبة حسبمف: المساحة العسكرية سابقان، 

تحديد أسماء األكدية الجافة في القضاء فضالن عف تحديد المستقرات البشرية فيو، التي تتمثؿ 
  بما يأتي:
  حديثةI – 38 – G – SW ميالدية 5221، الطبعة الثالثة، لعاـ. 
  أبك سمؾI – 38 – G – SE، ميالدية 1987 الطبعة الثانية، لعاـ. 
  )حكراف )قصر الخبازI – 38 – M – NWبدكف ذكر المعمكمات الطبع ،. 
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  ىيتI – 38 – M – NE ميالدية 1992، الطبعة الثالثة، لعاـ. 
  بحيرة الثرثارI – 38 – N – NW ميالدية 1989، الطبعة األكلى، لعاـ. 
  عشكةI – 38 – M – SW ميالدية 1989، الطبعة الثانية، لعاـ. 
 بك جير أI – 38 – M – SE ميالدية 1987، الطبعة الثانية، لعاـ. 
  الرمادمI – 38 – N – SW ميالدية 1999، الطبعة الثالثة، لعاـ. 

 عمى خريطتيف طبكغرافيتيف مختمفتي المقياس، ىما: افكما اعتمد الباحث
 ىيت I – 38 – M / 14 ،،ذات ميالدية 1975 بغداد، المديرية العامة لممساحة ،

 .52,222:  1مقياس رسـ 
  ىيتI – 38 – M – NE ميالدية، ذات  1992، الييئة العامة لممساحة، بغداد، لعاـ

 .122,222:  1مقياس رسـ 
ًؿرئقاتًاالدمشعارًعنًُبعد::1-2-2ً

 تشمؿ مرئيات االستشعار عف ُبعد ما يأتي:
   :.D.E.Mنموذج االرتفاع الرقمي  –الرادارية  مرئيةأواًل: 

ىي المرئية التي تتألؼ كؿ خمية مف خالياىا بثالث قيـ أثناف يحدداف مكقعيا عمى 
عف مستكل سطح  Z، كالقيمة الثالثة تمثؿ متكسط ارتفاع الخمية X, Yمحكرم اإلحداثيات: 

متران، المأخكذة بكساطة الساتؿ انديفكر  86,65×  86,65البحر. تبمغ الدقة التمييزية المكانية 
الشبكة الدكلية لممعمكمات، رابط المكقع  ، كالمتاحة عمى5222ة الفضاء ناسا عاـ التابع لككال

كتـ الحصكؿ  .//:srtm.csi.cgiar.org/ SELECTION/inputCoord.asphttp ىك:
؛ نتيجة ليذه المساحة أجزاء مف الدكؿ المجاكرةعمى مرئية تغطي العراؽ بالكامؿ فضالن عف 

كالمتمثؿ بنظاـ  ،الكبيرة التي تغطي المرئية فيي ذات نظاـ إحداثيات جغرافية عالمية
 .WGS 84اإلحداثيات العالمي 

 :ذات النطاقات الطيفية المتعددة Land Sat 7مرئية الساتل  ثانيًا:
متران، مأخكذة مف  14,55×  14,55تبمغ  عاليةمكانية يزية يدقة تمة ذات مرئيىي 

، 1كالحـز الطيفية المتعددة لممرئية، ىي: )، + .E.T.Mستشعر الراسـ المكضكعي المحسف م
 ميالدية. 5226(، تعكد لعاـ 5، 4، 3
 

http://srtm.csi.cgiar.org/%20SELECTION/inputCoord.asp
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ًادلؼابالتًاؾشىصقة::1-2-3ً

مع ذكم الخبرة في مجاؿ نظـ  افىي المقاءات الشخصية التي أجراءىا الباحث
اإلحداثيات الكطنية مف رؤساء أقساـ المديرية العامة لممساحة، كالتأكد مف صحة البيانات 

 بما ينسجـ مع مكضكع الدراسة. افكالمعمكمات التي حصؿ عمييا الباحث
ًادلصادرًادلؽملقة::1-2-4ً

بحصر كجمع: الكتب كالبحكث العممية كالدراسات مف أطاريح  اففقد قاـ الباحث
الدكتكراه، كرسائؿ الماجستير كالدكريات كالتقارير الرسمية منيا كغير الرسمية التي تتعمؽ 

المعمكمات بمكضكع الدراسة كمنطقتيا، المنشكرة منيا كغير المنشكرة، فضالن عف الشبكة 
 ( كالمكتبات كالدراسات كالبحكث الرقمية.Internet الدكلية لممعمكمات )األنترنيت

 رصىيف املصبدر ورهيئزهب إلدخبهلب إىل احلبسىة اإللكرتووي:: 1-3
عممية تصنيؼ جميع المصادر حسب االستفادة منيا في إعداد قكاعد المعمكمات ىي 

التعامؿ الخرائطية أـ قكاعد البيانات الكصفية لطبقة ما، كطريقة إدخاليا الحقان؛ بذلؾ يستطيع 
مع البيانات كالمعمكمات التي استطاع الباحثاف جمعيا مف المصادر المختمفة بطريقة سميمة 
بإتباع اإلجراءات المناسبة لتحكيميا إلى ىيئة رقمية، يسيؿ كتيسر عممية إدخاليا إلى 
الحاسكب اإللكتركني فيما بعد. إذ يمكف تصنيؼ المصادر السابقة حسب طبيعة بياناتيا 

 تيا إلى صنفيف، ىما:كمعمكما
ًادلصادرًاخلرائطقة::1-3-1ً

ىي المصادر التي تظير التكزيع البنيكم لمظاىرة الجغرافية المدركسة في الطبقة ما. 
 إذ يمكف تصنيفيا حسب ىيئتيا إلى صنفيف، ىما:

 المصادر الخرائطية الورقية:أواًل: 
ىي المصادر المتمثمة بالخرائط التقميدية كمرئيات االستشعار عف ُبعد المطبكعتاف 
عمى الكرؽ، تتطمب ىذه المصادر بتحكيميا مف ىيئتيا الكرقية إلى ىيئة الرقمية كصكرة 
بكساطة الماسح الضكئي أك الكاميرا الرقمية. إذ قاـ الباحثاف بتحكيؿ جميع الخرائط اإلدارية 

لتي حصال عمييا مف المديرية العامة لممساحة مف ىيئتيا الكرقية إلى ىيئة كالطبكغرافية ا
في المديرية نفسيا، ثـ تخزينيا عمى قرص مدمج  A 0رقمية بكساطة الماسح الضكئي بحجـ 

CD  . 
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 المصادر الخرائطية الرقمية:ثانيًا: 
ممتاف عمى المصادر المتمثمة بالمرئيتيف الرقميتيف المتيف تـ الحصكؿ عمييما محىي 
، بالطبع ىذه المصادر تحمؿ نظاـ إحداثيات، ىك: نظاـ إحداثيات الجغرافي CDقرص مدمج 

 .W.G.S. 1984العالمي 
ًادلصادرًاؾوصػقة::1-3-2ً

ىي المصادر التي تظير خصائص المكقع الجغرافي لمظاىرة المدركسة في الطبقة 
سكاء كانت عمى شكؿ: نصكص ككممات أـ أرقاـ بمختمؼ أنكاعيا، تكاريخ، يتـ تحكيميا إلى 

مباشرة  Mouseكالفأرة  Keyboard المفاتيحىيئة رقمية بكساطة المستخدـ عف طريؽ لكحة 
 نات الكصفية. عند إدخاليا إلى قاعدة البيا

 إدخبهلب إىل احلبسىة اإللكرتووي ثبلطزيقخ املىبسجخ:: 1-4
المختمفة إلى الحاسكب  كالمعمكمات البيانات :جميع العمميات المتبعة في إدخاؿىي 

أف يفيميا ستطيع ي؛ لكي رقميةىيئة تحكيميا مف أشكاليا المكجكدة عمييا إلى اإللكتركني بعد 
أم بعبارة أخرل، ىي مجمكعة مف األجيزة التي  .(93 ص ،5222 صالح،، )كيتعامؿ معيا

رساليا إلى ذاكرة  تحكؿ البيانات الكصفية كالمعمكمات الخرائطية إلى نبضات كيربائية كا 
اإللكتركني أف يفيميا كيتعامؿ معيا: بمعالجتيا  اإللكتركني؛ بذلؾ يستطيع الحاسكب الحاسكب

خراجيا. إذ تـ إدخاؿ البيانات كالمعمكمات الخرائطية إلى الحاسكب اإللكتركني عف  كتخزينيا كا 
. يفضؿ تخزينيا في ممؼ مشركع الدراسة داخؿ ذاكرة مشغؿ األقراص الممغنطةطريؽ 

ة الخطكات عمييا إلنجاز قكاعد الحاسكب اإللكتركني؛ لكي يسيؿ عمى المستخدـ إتماـ بقي
 البيانات الجغرافية.

 :Its Management إداررهب: 1-5
ىي مجمكعة مف اإلجراءات التطبيقية التي تيدؼ إلى جعؿ البيانات كالمعمكمات 

فيميا كالتعامؿ بكفاءة عالية  بحثال ىذابمكاصفات التي يستطيع البرنامج المستخدـ في 
 تمييدان لنمذجتيا فيما بعد. كتتضمف ىذه اإلجراءات ما يأتي:
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ؿمدادًاؿمدادًادلعؾوؿاتًاخلرائطقةًاؾيتًبفقكةًصورةًأمًاؾرؼؿقةًإىلًاحتوقلًً:1-5-1

GRID:ً

بككنو يستطيع استيراد كتصدير البيانات ا البحث يتميز البرنامج المستخدـ في ىذ
كالمعمكمات بامتدادات مختمفة. كلكف مف األفضؿ أف يتـ تحكيؿ امتداد البيانات كالمعمكمات 

؛ لكي يسيؿ فيـ كتعامؿ ىذا البرنامج معيا بشكؿ أفضؿ مف GRIDالمدخمة إليو إلى صيغة 
ًاالمتدادات األخرل.

ً:.D.E.Mادمؼطاعًجزءًؿنًؿرئقةًً:1-5-2

تغطي مساحة كاسعة مف سطح األرض حيث تغطي  .D.E.Mمرئية  لما كانت
العراؽ بالكامؿ فضالن عف أجزاء مف دكؿ الجكار. لذلؾ سيتـ استقطاع جزء منيا؛ مف أجؿ أف 
تككف المرئية المستقطعة أسرع في أداء كتنفيذ األكامر عند نمذجتيا كال تتطمب سعة تخزيف 

رية، كانخفاض نسبة تعميـ نمذجة الظكاىر منيا مقارنة مع كبيرة مقارنة مع المرئية المصد
المرئية المصدرية كبالتالي زيادة دقة نمذجتيا مقارنة مع المرئية المصدرية. كمف األىمية 
بمكاف أف تككف المرئية المستقطعة أكسع مف منطقة الدراسة كال تككف تتفؽ مع حدكدىا تمامان؛ 

ظـ المعمكمات الجغرافية يككف دائمان مف الركف الشمالي ألف نمذجة المرئيات بكساطة برامج نُ 
الغربي منيا بككنيا نقطة األصؿ لممرئية متجية إلى بقية االتجاىات. بالرغـ مف أف المرئية 
مصححة حسب نظاـ إحداثيات معيف، إال أف نقطة األصؿ عند نمذجتيا تبقى في الركف 

، ف نقطة أصميا في الركف الجنكبي الغربيالشمالي الغربي عمى العكس مف الخريطة التي تكك 
 .(32، ص 5225آؿ سعكد، يكنيك )

بحيث تككف أكسع  .D.E.Mباستقطاع جزء مف مرئية  افبناءن عمى ذلؾ، قاـ الباحث
مف حدكد قضاء ىيت؛ بما يضمف دقة نمذجة األحكاض كمجارم األكدية الجافة التي تمتد 
إلى خارج حدكد القضاء، كالسيما مجارم األكدية الجافة التي تتطمب نمذجتيا ىرميان حسب 
مراتبيا مف بداية تككينيا حتى تنتيي في القضاء بترتيب مجارم أكديتيا يتفؽ مع الكاقع 

 لجغرافي الذم تمثمو.ا
أما الباحثكف الذيف ينمذجكف األحكاض كمجارم األكدية الجافة لمناطؽ دراساتيـ مف 
مرئية مستقطعة بحسب حدكدىا فيذا ىك اإلجراء الشائع في الدراسات كالبحكث العممية، إال 
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لذم تمثمو؛ أنو إجراء خاطئ مف الناحية التطبيقية كينتيي بنتائج ال تعبر عف الكاقع الجغرافي ا
 ألف عممية نمذجتيا تتـ مف الركف الشمالي الغربي مف المرئية كما تـ بيانو في أعاله.

ًحيبًً:1-5-3 ًصورة ًبفقكة ًاإلرجاعًاجلغرايفًؾؾؿعؾوؿاتًاخلرائطقة ًعؿؾقة إجراء

ًـظامًاإلحداثقاتًاؾوطين:

اإللكتركني تتـ عممية اإلرجاع الجغرافي لمخرائط كالمرئيات التي تدخؿ إلى الحاسكب 
. أما الخطكات التطبيقية لعممية اإلرجاع الجغرافي معمكمة لجميع العامميف في بييئة صكرة

مجاؿ ُنظـ المعمكمات الجغرافية فضالن عف ككنيا منشكرة في العديد مف الكتب العممية 
 إذ تمت عممية. افالعالمية؛ لذلؾ سيجاكزىا الباحثالمعمكمات كالمقاالت عمى مكاقع الشبكة 
كربالء ىك: ، الكطني الجغرافي( حسب نظاـ اإلحداثيات 3ك 5اإلرجاع الجغرافي لخريطتاف )

محافظتي األنبار ؛ ألف G.C.S. Karbala 1979 Polservice. Prj بكلسيرفيس 1979
كصالح الديف تحتالف نطاقاف مف نطاقات مسقط المركاتكر المعدؿ المستعرض العالمي، التي 
ال يمكف جمعيا في خريطة رقمية كاحدة ما لـ يتـ رسميا داخؿ نطاقات مرسكمة عمى 
الخريطة؛ لذلؾ يككف مف األفضؿ استخداـ نظاـ اإلحداثيات الجغرافية في مثؿ ىذه الحالة، 

 عف ككنو يمثؿ نظاـ اإلحداثيات الجغرافية الرئيسي لجميكرية العراؽ أيضان. أما فضالن 
الخريطة األساس لقضاء ىيت فقد أعتمد الباحثاف ليا نظاـ اإلحداثيات التربيعي الكطني 

 .Karbala 1979 Polservice U.T.Mشماالن  38نطاؽ  بكلسيرفيس 1979كربالء 
Zone 38 Nمسقط  شماالن مف نطاقات 38ضمف حدكد نطاؽ  ؛ ألف مساحة القضاء تقع

المركاتكر المعدؿ المستعرض العالمي؛ لذلؾ استخدـ فييا نظاـ اإلحداثي كالمسقط المذككراف 
سابقان فضالن عف ككنو نظاـ اإلحداثيات التربيعي الرئيسي لجميكرية العراؽ ذك كحدة قياس 

ئص المكرفكمترية ألحكاض األكدية تقيس بالمتر، كىذه الكحدة تتفؽ مع كحدات قياس الخصا
 في القضاء، كما أنيا تتفؽ كحدات القياس الرئيسية لمبرنامج المستخدـ في ىذا البحث.

 :Its Model : منذجزهب1-6
ىي عممية إعداد قكاعد المعمكمات الخرائطية لطبقات مشركع الدراسة بكساطة 

 اآلتية:. التي تمر بالخطكات ا البحثالمستخدـ في ىذ برنامجال
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دمشعارًعنًُبعدًاؾرؼؿقةًإىلًـظامًحتوقلًـُظمًإحداثقاتًاؾعادلقةًدلرئقاتًاال:1-6-1ً

ًاإلحداثقاتًاؾرتبقعيًاؾوطين:

تختمؼ ُنظـ اإلحداثيات بما تضمنو مف: المراجع الجيكديسية كالمساقط بيف مرئيات 
م أدل إلى ابتكار االستشعار عف ُبعد مقارنة مع الخرائط الطبكغرافية المحمية. األمر الذ

الكثير مف المعادالت التي يمكف عف طريقيا تحكيؿ مف نظاـ إحداثيات آلخر. إذ تـ دراسة 
إلى المرجع الجيكديسي  W.G.S. 84 1984تحكيؿ مف: المرجع الجيكديسي العالمي 

المعتمد كمرجع جيكديسي لجميكرية العراؽ كبالعكس حسب  Clark 1880 1882لكالرؾ 
 (.55 – 35، ص 5226محمد، تخص كؿ منيما، ) معادالت رياضية

أما تحكيؿ نظاـ إحداثيات مرئيات االستشعار عف ُبعد كالخرائط مف: ُنظـ إحداثيات 
، إذ يمكف ا البحثالعالمية إلى نظاـ اإلحداثيات الكطنية باستخداـ البرنامج المستخدـ في ىذ

إلى نظاـ  اإلحداثيات الجغرافيتحكيؿ نظاـ إحداثيات المرئية المستقطعة ذات نظاـ 
اإلحداثيات الكطنية التربيعية أعاله؛ لكي تتفؽ في نظاـ إحداثياتيا مع نظاـ إحداثيات الخرائط 
اإلدارية كالطبكغرافية التي تـ إشارة إلييا سابقان كمطابقتيما فكؽ بعضيما البعض اآلخر، 

مكرفكمترية في القضاء كما فضالن عف كحدة قياسو بالمتر تتفؽ ككحدات قياس الخصائص ال
تـ بيانو سابقان، األمر الذم يجعؿ تطبيؽ المعادالت الرياضية لمخصائص المكرفكمترية أكثر 
يسران كأسيؿ تعامالن مما لك كانت كحدات القياس المستخدمة في الدرجة كأجزائيا المستخدمة 

ت لمقياسات يضطر الباحث إلى إجراء تحكيالفي نظاـ اإلحداثيات الجغرافية؛ عندئذ 
، المتر أك الكيمكمترالقياس ب القياس بالدرجات كأجزائيا إلى كحدات: كحدات المكرفكمترية مف

 (.1)مرئية ، كما تبينو ال(5215العاني، )
ًتدؼققًواؾمأؽدًؿنًصوةًاؾلقاـاتًوادلعؾوؿاتًاؾيتًمتًتفقكمفاًيفًأعاله::2-6-2ً

يتـ تدقيؽ كالتأكد مف صحة البيانات كالمعمكمات المدخمة إلى قاعدة البيانات الجغرافية 
كامتدادات المخزكنة بيا. كمعالجة أم خطأ يتـ اكتشافو في الحاؿ؛ ألف مدخالت غير 

 صحيحة تؤدم إلى مخرجات غير صحيحة. 
ًطرائقًمنذجمفا::1-6-3ً

 ماد عمى أحدل الطريقتيف اآلتيتيف:يمكف نمذجة قكاعد البيانات الجغرافية باالعت
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 (1) المرئية

 
عمى مرئية  باالعتماد Arc G.I.S. – Arc Info V. 10اطة برنامج سالمصدر: مف عمؿ الباحث بك 

D.E.M.. 
 

 األساس: يطةالنمذجة عمى شاشة الحاسوب اإللكتروني لمخر : 1-6-3-1
تحكيؿ الظكاىر المدخمة إلى الحاسكب اإللكتركني بييئة صكرة ذات النظاـ عممية  يى
التمثيؿ االتجاىي الخمكم إلى طبقات رقمية ذات نظاـ اإلحداثيات حسب النظاـ التمثيؿ 

بنمذجتيا عف طريؽ: الفأرة كشاشة الحاسكب اإللكتركني، يتـ تخزينيا  افالخطي يقكـ الباحث
(؛ لغرض تحديد حدكد 3ك 5تاف )خريطالذه الطريقة بنمذجة . تتمثؿ ىبحثفي ممؼ مشركع ال

(، ككذلؾ إلعداد طبقات الخريطة األساس لمقضاء، 4القضاء اإلدارية، كما تبينو الخريطة )
سيتـ مناقشة نمذجة طبقات الخريطة األساس لقضاء ىيت؛ ألنيا الخريطة األكثر أىمية التي 

فقد تـ إعداد جميع ء ىيت عمييا ألحقان. سيتـ تحديد األحكاض كمجارم األكدية في قضا
المستخدـ في ىذا البحث بالنظاـ التمثيؿ االتجاىي  برنامجطبقات الخريطة األساس بكساطة ال

باستخداـ نظاـ اإلحداثيات التربيعية الكطنية كما تـ  Shape Fileالخطي بالطبقات مف نكع: 
 . اإللكتركنينمذجتيا عمى شاشة الحاسكب بيانو سابقان عف طريؽ 
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 (4الخريطة )

 
كزارة المكارد المائية، المديرية العامة لممساحة، جميكرية العراؽ، مف عمؿ الباحثاف باالعتماد عمى:  المصدر:

، ذكاتا 5228قسـ إنتاج الخرائط، الكحدة الرقمية، لعاـ تا محافظة األنبار كصالح الديف اإلداريتيف، خريط
  .522,222:  1مقياس رسـ 
 

(، كلـ يعد 4تتألؼ الخريطة األساس مف ثالثة طبقات، كما تبينو الخريطة )إذ 
الباحثاف طبقة الطرؽ؛ ألف اليدؼ مف الدراسة إعداد الخرائط الطبيعية فضالن عف كجكد طبقة 
الطرؽ يؤدم إلى التشكيش الخرائطي لخريطتي األحكاض كمجارم األكدية الجافة. كتتمثؿ 

 ي:طبقات الخريطة األساس باآلت
 

 : اإلدارية طبقة الحدود أواًل:
ىي طبقة الحدكد اإلدارية التي تفصؿ بيف قضاء ىيت كالمحافظة صالح الديف مف 

الذم  جية، كحدكده مع األقضية المجاكرة لو مف جية أخرل، كالتي يتـ نمذجتيا بييئة خط،
كما تبينو م يرمز ليا مف حيث: نكع الرمز كسمكو كلكنو، ذيختمؼ باختالؼ نكع الحدكد ال

 (. 4الخريطة )
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 طبقة المسطحات المائية: ثانيًا: 
ىي الطبقة الممثمة لممسطحات المائية التي تتمثؿ ببحيرتي: الثرثار كحديثة، تـ 

 (. 4كما تبينو الخريطة ) نمذجتيا بييئة مضمع ذك لكف أزرؽ فاتح،
 مجاري المائية الدائمية:الطبقة ثالثًا: 

نير  –ىي طبقة المجارم المائية الدائمية المتمثمة بمجرل نير الفرات كقناة الثرثار 
 (. 4الفرات، تـ نمذجتيا بييئة خط متصؿ ذك لكف أزرؽ فاتح، كما تبينو الخريطة )

 النمذجة اآللية لمخصائص المورفومترية ألحواض األودية الجافة في القضاء:: 1-6-3-2
 عمى مرئية بشكؿ آلي مف دكف تدخؿ المستخدـ في ذلؾتطبيؽ مجمكعة أكامر ىي 

D.E.M. اطة البرنامجسبك طبقيتي األحكاض كمجارم األكدية الجافة في القضاء  لنمذجة 
، ثـ تحكيميما مف النظاـ التمثيؿ الخمكم إلى طبقتي بالنظاـ التمثيؿ ا البحثالمستخدـ في ىذ

 . Shape Fileاالتجاىي الخطي مف نكع: 
 نمذجتيما إلى ثالثة مجمكعات رئيسية، ىي: تصنيؼ خطكات يمكفإذ 

النمذجة اآللية المشتركة لمخصائص المورفومترية ألحواض األودية الجافة في أواًل: 
 القضاء:

دكف تدخؿ المستخدـ في ذلؾ عمى مرئية مف  بشكؿ آلي ىي تطبيؽ مجمكعة أكامر
D.E.M.  عند نمذجة طبقة مجارم األكدية التي يتـ تطبيقيا عند نمذجة طبقة األحكاض أك

الجافة في القضاء؛ لذلؾ تـ تسميتيا بالمجمكعة المشتركة. تتمثؿ خطكات النمذجة اآللية 
 المشتركة بما يأتي:

 :Fillأمر إزالة العقبات وأمالء الخاليا المرئية بالمياه  -1
ذا تـ أفتراض إمالء جميع الخاليا بالماء.  يقكـ ىذا األمر بعمميتيف، ىما: أكليما، كا 

مؿء الخمية المركزية بالماء فالبد لمماء فييا مف السرياف إلى إحدل الخاليا الثمانية المحيطة 
في اتجاه انحدار الخمية المركزية؛ لككنيا أقؿ ارتفاعان منيا. كلكف في حاؿ  بيا التي تككف

كجكد خمية ذات قيمة شاذة سكاء كانت مرتفعة كتؿ مثالن أـ منخفضة كخسفة مثالن في 
مجمكعة خاليا سرياف المياه، يفيـ البرنامج الخمية ذات القيمة الشاذة المنخفضة بأنيا تمثؿ 

الحكض كمجارم أكديتو، كيبدأ مف بعدىا بترقيـ حكض جديد  نقطة المصب كينتيي عندىا
كمجارم أكديتو الجديدة. كما يفيـ البرنامج الخمية ذات القيمة الشاذة المرتفعة بأنيا تمثؿ قمة 
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تؿ أك جبؿ يمر بيا محيط الحكض الذم يمثؿ بدايتو كنياية مجارية أكديتو، كمنيا يبدأ 
ديتو الجديدة. أما الكاقع الجغرافي يقكؿ عكس ذلؾ، حكض جديد كمجارم أك  البرنامج بترقيـ

كما الخمية ذات القيمة الشاذة إال أنيا تمثؿ تؿ مرتفع في الحكض أك خسفة، مثمتا عقبة مف 
دكف استمرار سرم الماء بشكؿ متتابع حتى خمية المصب الحقيقية، كليسا كما يفيميما 

 البرنامج عند نمذجتيما آليان.
رتفاعات كمنخفضات سكاء كانت ايي إزالة جميع العقبات مف فة، أما العممية الثاني

رتفاعات كالمنخفضات طبيعية المنشأ بفعؿ عكامؿ التجكية المختمفة مثؿ: إذابة ىذه اال
دكف استمرار سرم الماء مف خمية مف مثؿ: المقالع، التي تحكؿ  ةالكارست كالتالؿ أـ بشري

ط قيـ الخاليا الحكض نفسو عف طريؽ تعديؿ التي تككف ذات قيـ ضمف حدكد متكسك ألخرل 
قيـ الخاليا الشاذة. إذ يتـ تعديؿ قيمة الخمية المرتفع الشاذة إلى متكسط الخاليا المحيطة بيا، 
بحذؼ الفارؽ بينيا كمتكسط قيـ الخاليا المحيطة بيا لتصبح ذات قيمة تتفؽ كمتكسط قيـ 

ية المصب الحقيقية ذات قيمة تتفؽ الخاليا المحيطة لضماف سرم الماء حتى يصؿ إلى خم
كمتكسط قيـ الخاليا المحيطة بيا. كذلؾ الحاؿ قيمة الخمية المنخفضة الشاذة يتـ تعديؿ قيمتيا 
لتصبح ضمف حدكد متكسط قيـ الخاليا المحيطة بيا بإضافة فارؽ قيمتيا عف متكسط قيـ 

لخاليا المحيطة بيا. بناءن الخاليا المحيطة بيا لتصبح ذات قيمة تتفؽ مع حدكد متكسط قيـ ا
عمى ما تقدـ، يمكف نمذجة الحكض كمجارم أكديتو بدقة عالية كمكثكقية كبيرة تتفؽ مع الكاقع 

 الجغرافي.
 :Flow Direction تحديد اتجاهات سريان المياهأمر  -2

ىي مرئية بالنظاـ التمثيؿ الخمكم تبيف اتجاىات سرياف المياه حسب انحداراتيا 
التي يشير  135ك 64، 35، 16، 4، 5، 1ألكاف دليميا يككف أرقاـ، ىي:  التضاريسية بشكؿ

كؿ رقـ منيا إلى جية مف االتجاىات الثمانية الرئيسية، ىي: الشرؽ، الجنكب الشرقي، 
الجنكب، الجنكب الغربي، الغرب، الشماؿ الغربي، الشماؿ كالشماؿ الشرقي عمى التكالي، إذ 

كعندما تمؤل الخمية المركزية بالمياه فالبد أف تسرم  كاف.يعكض البرنامج عف األرقاـ باألل
رتفاعان منيا عف مستكل سطح ااألقؿ المياه منيا إلى إحدل الخاليا المجاكرة المحيطة بيا 

سرت ا إذكما تـ ذكره سابقان، ف رتفاعان مف بيف الخاليا الثمانية المحيطة بيا أيضان االبحر كاألقؿ 
إلى الخمية المجاكرة ليا مف جية الشرؽ سيككف رقـ الخمية المركزية  المياه مف الخمية المركزية
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يساكم القيمة كاحد، ىذا الرقـ يفيمو البرنامج  Flow Directionتجاىات السرياف افي مرئية 
ذا سرت المياه مف الخمية المركزية إلى الخمية المجاكرة ليا ابأنو يشير إلى  تجاه الشرؽ، كا 

تجاىات السرياف يساكم القيمة أربع اـ الخمية المركزية في مرئية تجاه الشماؿ سيككف رقاب
تجاه الشماؿ، كىكذا الحاؿ لبقية االتجاىات، اكستكف، ىذا الرقـ يفيمو البرنامج بأنو يشير إلى 

تجاىات السرياف؛ منعان لمتشكيش اكيعكد سبب استخداـ فئات لكنية بدالن مف االرقاـ في مرئية 
البصرم الذم قد يصيب قارئ المرئية، نتيجة صغر مساحة خالياىا ككؿ خمية منيا تحمؿ 

. بناءن عمى ذلؾ، تظير تـ التعكيض عف األرقاـ باأللكافتجاه سرياف مياىيا، لذلؾ ارقمان يمثؿ 
 تجاىات السرياف.امرئية 

 :Flow Accumulation تحديد مناطق تجميع سريان المياهأمر  -3
ىي مرئية بنظاـ التمثيؿ الخمكم تحمؿ كؿ خمية مف خالياىا رقمان يمثؿ عدد األرقاـ 
التي تسرم مياىيا إلييا؛ لذلؾ تظير المرئية ذات خاليا السكداء المكف األكثر ارتفاعان عف 

األكلى مستكل سطح البحر التي تسرم مياىيا إلى الخاليا البيضاء المكف األكثر انخفاضان مف 
التي تتجمع فييا أكبر قدر مف المياه مف الخاليا المحيطة بيا، إذ تمثؿ الخاليا البيضاء شبكة 

إذ يتبيف بأف الماء المتجمع في خمية ما ناتج مف مياىيا نفسيا كمياه الخمية  .مجارم األكدية
التي سرت مياىيا إلييا؛ لذلؾ يعكض البرنامج في الخمية التي تجمع فييا المياه بالرقـ أثناف، 
ذا تجمع الماء في خمية ما مف أربعة خاليا  الذم يساكم عدد الخاليا التي تجمعت مياىيا، كا 

لبرنامج في الخمية التي تجمعت المياه فييا بالرقـ خمسة الذم يمثؿ عدد أخرل يعكض ا
 ، كىكذا الحاؿ لبقية(57 – 56ص ، 5228محمد، ) الخاليا التي تجمعت مياىيا فييا

المرئية، بأف الصؼ األكؿ األعمى مف المرئية كال سيما الركف الشمالي الغربي منيا تأخذ 
 دأ النمذجة إلى باقي أجزاء المرئية. خالياىا القيمة صفر لككنيا منيا تب

تحديد مناطؽ تجميع رقاـ في مرئية كيعكد سبب استخداـ فئات لكنية بدالن مف األ
؛ منعان لمتشكيش البصرم الذم قد يصيب قارئ المرئية، نتيجة صغر مساحة المياه سرياف

تـ  ، لذلؾفيياعدد الخاليا التي تجمعت مياىيا خالياىا ككؿ خمية منيا تحمؿ رقمان يمثؿ 
 . ممكنةمرئية ىذه ال. بناءن عمى ذلؾ، تظير التعكيض عف األرقاـ باأللكاف

 
 



ًأ.د.ًخؾفًحينيًعؾيًاؾدؾقؿي

ً

ألحواضًاألودقةًًاآلؾقةًؿشاؽلًاؾـؿذجة

ًاجلاػةًيفًؼضاءًفقتً ًم.ًعؾيًخؾقلًخؾفًاجلابري

ً

) 539 ) 
 

 :Stream Definitionتحديد مجاري األودية أمر  -4
ىي مرئية بنظاـ التمثيؿ الخمكم تزيد مف عدد مناطؽ تجميع المياه، كبالتالي يمكف 
القكؿ زيادة عدد مجارم األكدية فييا، لذا تحظى ىذه المرئية بأىمية كبيرة؛ ألف عدد األحكاض 
كاألكدية في كؿ حكض يتكقؼ عمى مقدار عدد مناطؽ تجميع المياه الممكف إظيارىا عمييا. 

؛ تحديد مناطؽ تجميع سرياف المياهمقارنة مع مرئية مجارم األكدية قد أزداد  كيظير بأف عدد
بإتباع تحديد مجارم األكدية نتيجة زيادة عدد مناطؽ تجميع سرياف المياه، يتـ تطبيؽ أمر 

 أحدل الطريقتيف اآلتيتيف:
 بإعادة تصنيف فئات تحديد مناطق تجميع سريان المياه: Classifiedاألمر  -أ 

قانكف يحدد عدد الفئات كأطكاليا؛ يتحكـ بذلؾ خبرة المستخدـ كتجربتو، بعد ال يكجد 
 تحديد عدد الفئات كأطكاليا، تظير مرئية تحديد مجارم األكدية.

 لتحديد مناطق تجميع سريان المياه: Conاألمر الفحص بدقة  -ب 
التي تظير في مرئية كدية مجارم األ أعدادكمما قمت قيمة الفحص كمما ازدادت إذ 

 Conيمكف القكؿ: بأف المرئية الناتجة عف تطبيؽ األمر الفحص بدقة  .Conالفحص بدقة 
تتحدد فييا مجارم األكدية بشكؿ أكثر كضكحان كيمكف تتبعيا بشكؿ أفضؿ مقارنة مع المرئية 

بناءن  التي يصعب فييا تتبع مجارم األكدية. Classifiedالناتجة مف تطبيؽ األمر التصنيؼ 
 في ىذا البحث.  Conعمى ذلؾ اعتمد الباحثاف عمى مرئية الفحص بدقة 

 :هيت النمذجة اآللية ألحواض األودية الجافة في قضاءًا: ثاني
ات دكف تدخؿ المستخدـ في ذلؾ عمى مرئيمف ىي تطبيؽ مجمكعة أكامر بشكؿ آلي 

المستخدـ في ىذا البحث لنمذجة طبقة األحكاض  اطة البرنامجسبك المجمكعة المشتركة 
 :، كما يأتيإلى النظاـ التمثيؿ االتجاىي الخطيالخمكم التمثيؿ النظاـ كتحكيميا مف 

 : Basinنمذجة األحواض مباشرة باستخدام األمر  -1
ىك ترجمة لمرئية تحديد اتجاىات السرياف تزداد فييا نسبة تعميـ نمذجة األحكاض؛ 

 (.5الخاليا التي تتقارب في اتجاىات سريانيا في حكٍض كاحٍد، كما تبينو المرئية )نتيجة دمج 
إذ يتبيف منيا، بأف قضاء ىيت تغطيو ثالثة أحكاض كبرل تتفؽ في اتجاىات سريانيا. 
كنمذجة األحكاض بيذه الطريقة ال تتفؽ مع الكاقع الجغرافي؛ لذلؾ لـ يعتمد عمييا الباحثاف في 

نما اعتمد طريقة نمذجة األحكاض بتحديد نقاط مصباتيا.نمذجة األحكاض ف  ي قضاء ىيت كا 
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 (5) المرئية

 
باالعتماد عمى مرئية  Arc G.I.S. – Arc Info V. 10اطة برنامج سبك  فاالمصدر: مف عمؿ الباحث

D.E.M.. 
 

 : بتحديد نقاط مصباتهانمذجة األحواض  -2
يمكف نمذجة األحكاض عف طريؽ تحديد نقاط مصباتيا، كيتـ ذلؾ بإعداد طبقة 

بتحديد نقطة مصب  Shapefileبالنظاـ التمثيؿ االتجاىي الخطي ذات رمز نقطي مف نكع 
بعد تحريرىا، كمف ثـ تحكيميا إلى  Con Flow Accumulationالفحص بدقة  عمى مرئية

 .Snap Pour Pointخمية بالنظاـ التمثيؿ الخمكم بكساطة األمر انطباؽ نقطة المصب 
خطكط تقسيـ المياه أك األمر بكساطة الحكض الذم تمثؿ ىذه النقطة مصبو نمذجة يمكف ك 

حكض مف . كيتـ إعادة الخطكات السابقة نفسيا لنمذجة كؿ Watershed مستجمع األمطار
 (.3األحكاض المراد نمذجتيا بحيث تغطي منطقة الدراسة، كما تبينو المرئية )
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 (3) مرئيةال

 
باالعتماد عمى مرئية  Arc G.I.S. – Arc Info V. 10اطة برنامج سبك  افالمصدر: مف عمؿ الباحث

D.E.M.. 
 

( تـ تعميـ األحكاض التي يغمب 5) مرئية(، بأف ال3ك 5) مرئيتيفالمقارنة يتبيف مف 
تجاه سرياف المياه متقارب كدمجيا في حكض كاحد لذلؾ يبمغ عدد األحكاض التي اعمييا 

 175( يبمغ عدد أحكاضيا 3) مرئيةاليتبيف مف بينما ، تغطي منطقة الدراسة ثالثة أحكاض
اتيا أكثر حكضان فضالن عف اختالؼ أشكاليا؛ لذلؾ فطريقة نمذجة األحكاض حسب نقطة مصب

 دقة كمصداقية في التعبير عف الكاقع الجغرافي مقارنة مع طريقة نمذجة األحكاض مباشرة
عمى األحكاض التي تـ نمذجتيا  افبناءن عمى ذلؾ، اعتمد الباحث. Basinبكساطة األمر 

، بالرغـ مف ذلؾ فيي حسب نقطة مصباتيا في حساب خصائصيا المكرفكمترية في القضاء
 .كب كما سيتـ بيانو الحقان إف شاء اهلل تعالىال تخمك مف عي
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قضاء ىيت  المكرفكمترية ألحكاضلمخصائص إجراء القياسات الباحث ستطيع يلكي 
البد مف تحكيميا مف النظاـ التمثيؿ الخمكم إلى النظاـ التمثيؿ االتجاىي الخطي بكساطة أمر 

ى كؿ حكض مف األحكاض بتطبيقو عم، Raster to Polygonالخاليا الشبكية إلى المضمع 
، كما Shapefile(، كمف ثـ تجميعيا في طبقة كاحدة مف نكع 3التي تـ نمذجتيا في المرئية )

 (.5تبينو الخريطة )
 (5)الخريطة 

 
باالعتماد عمى مرئية  Arc G.I.S. – Arc Info V. 10اطة برنامج سبك  افالمصدر: مف عمؿ الباحث

D.E.M.. 
  

 األودية الجافة في القضاء:لمجاري النمذجة اآللية ثالثًا: 
ات ىي تطبيؽ مجمكعة أكامر بشكؿ آلي مف دكف تدخؿ المستخدـ في ذلؾ عمى مرئي

لنمذجة طبقة مجارم األكدية ا البحث بكساطة البرنامج المستخدـ في ىذالمجمكعة المشتركة 
خطي. تتمثؿ تجاىي الاالالتمثيؿ الخمكم إلى النظاـ التمثيؿ الجافة كتحكيميا مف النظاـ 

 خطكاتيا بما يأتي:
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 : Stream Orderأمر تحديد مراتب مجاري األودية الجافة  -1
، Stream Orderىي مرئية تصنيؼ مراتب مجارم األكدية الجافة بكساطة األمر 

كتحكيميا مف مرئية تعتمد عمى أساس الخمية إلى مرئية تعتمد أساس خطي بالنظاـ التمثيؿ 
سترايمر  إحدل طريقتي ترتيب مجارم األكدية حسب طريقةالخمكم عف طريؽ اعتماد 

Strahler  شريؼ طريقة أكShreve. 
إذ تجدر اإلشارة إلى تصنيؼ سترايمر الذم اعتمده الباحثاف في تصنيؼ مجارم 

 ةن شير تصانيؼ ككنو أكثر الاألكدية الجافة في قضاء ىيت يعكد إلى األسباب األتية: 
التي ال تصب فييا مجارم األكدية الجافة مجارم رتب إذ تصنؼ تصنيفان،  سيمياكاستخدامان كأ

 ان معان مجرل جديد فنايكك  فإنيما أخرل بالمرتبة األكلى، كعند التقاء مجرييف مف المرتبة األكلى 
كالتقاء مجرييف مف المرتبة الثانية يككناف مجرل مف المرتبة الثالثة، كىكذا مف المرتبة الثانية، 
رتب مجارم األكدية الجافة في الحكض، حتى نصؿ إلى المجرل الرئيسي يتـ تصنيؼ بقية 

الذم يأخذ أعمى رتبة في التصنيؼ، كالتقاء مجرياف مف رتبتيف مختمفتيف فأف المجرل الجديد 
يأخذ الرتبة األعمى منيما كيككف جزءن منو كال يتأثر بمجرل الكادم األقؿ مرتبة، أم أنو ال 

 .Strahler, 1952, p.pما يتصؿ مجرياف مف الرتبة نفسيا، )تتككف رتبة جديدة إال عند
التصنيفيف المذيف يمكف استخداميما مباشرة ككنو أحد فأما السبب الثاني (، 920 – 913

األكدية. إذ يبمغ عدد  لتصنيؼ مراتب مجارمالمستخدـ في ىذه الدراسة  برنامجبكساطة ال
 تب كالمرتبة الثامنة تمثؿ نير الفرات.أصناؼ مراتب مجارم األكدية الجافة ثمانية مرا

تجاهي اال التمثيل الخموي إلى النظام التمثيل تحويل مجاري األودية الجافة من النظام  -2
 الخطي:

كم الخمالتمثيؿ نظاـ تعتمد لحد اآلف األكدية الجافة النمذجة مجارم إذا ما بقيت 
إمكانية حساب خصائصيا  ؛ مف أجؿتجاىي الخطياالالتمثيؿ تحكيميا إلى النظاـ فينبغي 

 ىما: ،فيالطريقت لحدالمكرفكمترية في القضاء. كيتـ تحكيميا بإتباع إ
 : Stream to Featureالمجاري إلى متجهات خطية األمر  -أ 

يتـ تطبيقو مف أجؿ تحكيؿ مجارم األكدية الجافة مف النظاـ التمثيؿ الخمكم إلى 
، كما تبينو Shapefileحدة مف نكع النظاـ التمثيؿ االتجاىي الخطي عمى شكؿ طبقة كا

 (.6الخريطة )
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باالعتماد عمى مرئية  Arc G.I.S. – Arc Info V. 10اطة برنامج سبك  اف المصدر: مف عمؿ الباحث

D.E.M.. 
 

 : Raster to Polylineالخاليا الشبكية إلى الخط األمر  -ب 
الخمكم إلى التمثيؿ يتـ تطبيقو مف أجؿ تحكيؿ مجارم األكدية الجافة مف النظاـ 

محددة  بكساطة األمر أستخرج جانبان صفة مميزة أكتجاىي الخطي االالتمثيؿ النظاـ 
Extraction by Attributes  لمراتب مجارم األكدية الجافة في قضاء ىيت، إذ ينتج عنيا

عدة طبقات مساكية لعدد المراتب. فما زالت المراتب المستخرجة كالن منيا بطبقة مستقمة 
بالنظاـ التمثيؿ الخمكم كتحكيميا إلى النظاـ التمثيؿ االتجاىي الخطي بكساطة األمر الخاليا 

تمثؿ  Shapefileمف نكع ينتج عنيا طبقة  ،Raster to Polylineالشبكية إلى الخط 
كيتـ إعادة اإلجراء نفسو لبقية طبقات المراتب األخرل. كمف ثـ  ،مجارم أكدية المرتبة األكلى

إعادة تجميع مجارم األكدية الجافة في طبقة كاحدة عف طريؽ تحرير طبقة مجارم األكدية 
لممراتب العميا إلييا؛ ألف مجارم األكدية الجافة لممرتبة األكلى كنسخ مجارم األكدية الجافة 

الجافة في المراتب العميا أقؿ عددان كبالتالي يسيؿ نقميا إلى طبقة مجارم األكدية الجافة 
 (.7كما تبينو الخريطة )لممرتبة األكلى التي تضـ أكبر عدد مف مجارم األكدية الجافة، 
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 (7) خريطةال

 
عتماد عمى مرئية باال Arc G.I.S. – Arc Info V. 10اطة برنامج سبك  افالمصدر: مف عمؿ الباحث

D.E.M.. 
  

طبقتي األحكاض كمجارم األكدية  بناء عمى ما تقدـ، يمكف القكؿ: قد انتيت نمذجة
الدكلية المعمكمات الجافة، كما ىي مكجكدة في المقاالت المنشكرة في منتديات عمى الشبكة 

كلكف السؤاؿ الذم يطرح نفسو كبقكة، ىك: ىؿ الطبقات جاىزة كالكتب التي تـ ذكرىا سابقان. 
لحساب الخصائص المكرفكمترية منيا بما يحقؽ أىداؼ الدراسة؟ ستككف اإلجابة لممبتدئيف 
قطعان بنعـ؛ ألف طبقات األحكاض كمجارم األكدية الجافة التي تمت نمذجتيما بشكؿ آلي مف 

 يد استخداـ البرنامج المستخدـ في ىذه الدراسةدكف تدخؿ المستخدـ فييا. أما إجابة مف يج
ذات  .D.E.Mستككف بالطبع كال؛ ألنيا ال تخمك مف أخطاء ناتجة عف نمذجتيا مف مرئية 

نظاـ التمثيؿ الخمكم، كمف ثـ تحكيميا إلى النظاـ التمثيؿ االتجاىي الخطي؛ تسبب جميع ىذه 
حقيؽ أىداؼ الدراسة بحساب التحكيالت عمى حدكث أخطاء في نمذجتيا يستحيؿ معيا ت

خصائصيا المكرفكمترية بدقة كمصداقية كبيرتيف تعبر عف الكاقع الجغرافي مف جية كتدعـ 
مف جية ثانية. كالتي سيتـ بيانيا كتحريرىا  أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة

 بالتفصيؿ لطبقات األحكاض كمجارم األكدية الجافة الحقان إف شاء اهلل تعالى.
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 ثقبعذح الجيبوبد اجلغزافيخ: هبختشيى: 1-7
ىي عممية تخزيف المرئيات كالطبقات الناتجة عف تنفيذ أكامر النمذجة السابقة، ىي 
مرحمة متداخمة في عمميا مع جميع مراحؿ التنفيذ، إذ يتـ تخزيف البيانات كالمعمكمات لقاعدة 

تسميتو باسـ المشركع المراد البيانات الجغرافية في ممؼ خاص بمشركع الدراسة، كيفضؿ 
التي ُتمثؿ  كالمعمكمات، حفاظ عمى ديمكمة البياناتانجازه. أما اليدؼ مف التخزيف ىك: لم

عمى كسائط لذلؾ يتـ تخزينيا  مستقبالن. مع كؿ تحديث ليا الظاىرة المدركسة سجؿ تطكر
 : يى ثالثة أنكاع،مأمكنة حيث يككف التخزيف عمى 

 :التخزين الدائم أواًل:
ىك التخزيف الدائـ الذم يمكف الرجكع إليو في أم كقت، كيسيؿ إدارة كتحميؿ قاعدة 
البيانات الجغرافية معو؛ لككف كحدة التخزيف ذات سعات كبيرة، كغالبان ما يتـ تخزينيا عمى: 

 .اإللكتركني في ذاكرة الحاسكب Hard Disk Driveاألقراص الصمبة 
 :التخزين المؤقتثانيًا: 

ىك التخزيف المؤقت غير الدائـ؛ لحيف إنياء العمؿ مف المشركع أك لحاجة نقؿ قاعدة 
البيانات الجغرافية مف جياز آلخر، عمى كسائط التخزيف المختمفة، المتمثمة: الذاكرة المتحركة 

 . ، التي تتطمب إدخاليا إلى الحاسكب اإللكتركني ثانيةن األقراص المرنةأك  األقراص الميزريةأك 
 نسخ احتياطية: تخزين الثًا: ث

ىك تخزيف قاعدة البيانات الجغرافية خارج جياز الحاسكب اإللكتركني عمى كسائط  
التخزيف المختمفة؛ خشية إصابتيا بالتمؼ بسبب فايركس، أك فقدانيا، بما يسيؿ استعادتيا مف 

 كسائط التخزيف ثانية إلى جياز الحاسكب اإللكتركني.
 :Therapeuticمعبجلزهب : 1-8

ىي مرحمة استقطاع الطبقات حسب حدكد قضاء ىيت اإلدارية كتشخيص األخطاء 
 يتـ ذلؾ باتباع الخطكات اآلتية: الحاصمة في كؿ طبقة مف الطبقات تمييدان لتحريرىا الحقان.

 استقطاع طبقات األحواض ومجاري األودية الجافة حسب حدود قضاء هيت اإلدارية:أواًل: 
تغطي مساحة كاسعة مقارنة مع مساحة قضاء ىيت  .D.E.Mمرئية لما كانت 

اإلدارية، لذلؾ فاألحكاض كمجارم األكدية الجافة المتاف تـ نمذجتيما عمى أساسيا تمتداف إلى 
 حدكد قضاء ىيتطبقتيا حسب بقطع  افلذلؾ قاـ الباحث خارج حدكد القضاء اإلدارية أيضان.
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، كأسرع في تنفيذ األكامر مف األخطاء فيما بعدكمعالجتيا تحريرىا لكي تسيؿ عممية  ؛اإلدارية
يتـ إتباع الخطكات نفسيا الستقطاع  ،كتحتاج إلى سعة تخزيف أقؿ مف سعتيما الحالية

 .الطبقتيف األخيرتيف
األخطاء الناتجة من النمذجة اآللية لطبقات األحواض ومجاري األودية الجافة حسب  ثانيًا:

 :حدود قضاء هيت اإلدارية
 يمكف تصنيؼ األخطاء حسب نكع الطبقة إلى اآلتي:

 أخطاء طبقة األحواض: -1
تتمثؿ األخطاء في طبقة األحكاض كالتي تمت نمذجتيا بطريقة تحديد نقطة المصب  

 لكؿ حكض بما يأتي:
 الفراغات أو فجوات بين األحواض: -أ 

كىذا  ،ىي كجكد فراغات أك فجكات بيف خطي تقسيـ المياه لمحكضيف المتجاكريف
يتنافى كالكاقع الجغرافي مف جية، كينعكس سمبان عمى أبعاد الحكض مف حيث المحيط 
كالمساحة كالطكؿ كالعرض كبالتالي عمى جميع الخصائص المكرفكمترية مف جية ثانية؛ مما 

كىذه القيـ ال تمت بصمة إلى الكاقع  ،يؤدم إلى حساب قيـ الخصائص المكرفكمترية منيا
(. إذ تبيف منيا مناطؽ الفجكات التي تفصؿ بيف 8ا تبينو الخريطة )الجغرافي ليا، كم

 األحكاض يتنافى ذلؾ مع الكاقع الجغرافي. 
 التداخل بين األحواض: -ب 

ىي كجكد مساحات متداخمة أك مشتركة بيف حكضيف متجاكريف أيضان، كىذا ينعكس 
سمبان أيضان عمى قمة مصداقية المساحة المحسكبة لكؿ حكض مف األحكاض كبالتالي عمى 
الخصائص المكرفكمترية التي تعتمد عمى المساحة بما يجعميا تعكس كاقعان مختمفان عف الكاقع 

(. إذ تبيف منيا المناطؽ المتداخمة التي يشترؾ فييا حكضاف 8يطة )الجغرافي، كما تبينو الخر 
 متجاكراف كيتنافى ذلؾ مع الكاقع الجغرافي أيضان. 

 :تي مجاري األودية الجافةأخطاء طبق -2
تتمثؿ األخطاء في طبقتي مجارم األكدية الجافة سكاء تمت نمذجتيما بطريقة 

 بما يأتي: لشبكية إلى الخطالخاليا اأـ بطريقة  المجارم إلى متجيات خطية
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 (8) خريطةال

 
عتماد عمى مرئية باال Arc G.I.S. – Arc Info V. 10اطة برنامج سبك  افالمصدر: مف عمؿ الباحث

D.E.M.. 
 

القصيرة وأشكالها غير المنتظمة عمى هيئة خط في طبقة مجاري األودية الخطوط  -أ 
 :طريقة الخاليا الشبكية إلى الخط الجافة النمذجة حسب

تتمثؿ عيكب مجارم األكدية النمذجة حسب طريقة الخاليا الشبكية إلى الخط، كما 
(، بككنيا قصيرة كال تتصؿ بعضيا بالبعض اآلخر، المجرياف الممتقياف مع 9تبينو الخريطة )

بعضيما البعض يقرأىما البرنامج مجرل كاحدان مما يؤدم إلى تقميؿ عدد مجارم األكدية البالغ 
مجرل كادم في قضاء ىيت، فضالن عف ظيكر مجارم األكدية الجافة  3776مجمكعيا 

كالسيما المراتب الدنيا منيا عمى ىيئة أشكاؿ ىندسية منتظمة بدالن مف ظيكرىا عمى ىيئة 
خط. فال يمكف مع ىذه العيكب االعتماد عمييا في حساب خصائصيا المكرفكمترية التي تكفر 

ت األساسية في الدراسات التنمكية التي تتطمب دقة كمصداقية كبيرتيف في البيانات كالمعمكما
تمثيميا الكاقع الجغرافي؛ البد مف تصحيح ىذه األخطاء بما يحقؽ أىداؼ الدراسة في إعداد 

 قاعدة البيانات الجغرافية التي تسيـ في دعـ أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة.
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 (9الخريطة )

 
عمى مرئية  باالعتماد Arc G.I.S. – Arc Info V. 10اطة برنامج سبك  افعمؿ الباحث المصدر: مف

D.E.M.. 
 

نقاط تقاطع مجاري األودية الجافة الزائدة في طبقة مجاري األودية الجافة النمذجة  -ب 
  :طريقة المجاري إلى متجهات خطيةحسب 

، كما متجيات خطيةالمجارم إلى تتمثؿ عيكب مجارم األكدية النمذجة حسب طريقة 
(، تبدك خطكط مجارم أكديتيا حسب رتبيا لمناظر إلى الخريطة خط 12تبينو الخريطة )

كاحد، إال أنيا مف ناحية المكرفكمترية ىي مجمكعة مف الخطكط كؿ خط منيا يمتد بيف 
نقطتي تقاطع مجارم أكديتيا بعضيا بالبعض اآلخر بغض النظر عف مراتبيا يقرأه البرنامج 

مجرل  7855كاٍد مستقؿ؛ مما يزيد ذلؾ مف عدد مجارييا بشكؿ كبير، إذ يبمغ عددىا  كمجرل
كاديان في قضاء ىيت، يستثنى مف ىذا الخطأ مجارم أكدية المرتبة األكلى؛ ألنيا ال تتصؿ بيا 
مجارم الكدياف األخرل كبقية المراتب. إذ يبمغ الفارؽ في عدد مجارم األكدية بيف الطريقتاف 

ية مجرل كاديان كىذا العدد بالطبع يؤثر بشكؿ كبير عمى خصائصيا المكرفكمتر  4276مقدار 
الدراسات التنمكية التي  كبالتالي عمى دقة كمصداقية البيانات كالمعمكمات التي تؤثر سمبان عمى
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تتطمب دقة كمصداقية كبيرتيف في تمثيميا الكاقع الجغرافي؛ البد مف تصحيح ىذه األخطاء بما 
رار يحقؽ أىداؼ الدراسة في إعداد قاعدة البيانات الجغرافية التي تسيـ في دعـ أصحاب الق

في اتخاذ القرارات الصائبة لحؿ مشاكؿ مف الكاقع الجغرافي أك التخطيط الستثمار مكارده 
األكدية متصمة بعضيا جميع مجارم أف إذ تتميز ىذه الطريقة ب بمنظكر التنمية المستديمة.

 بالبعض اآلخر كال كجكد لمخطكط القصيرة فييا، مما يؤدم إلى أف تككف أطكاليا حقيقية.
 (12)لخريطة ا

 
عمى مرئية  باالعتماد Arc G.I.S. – Arc Info V. 10اطة برنامج سبك  افالمصدر: مف عمؿ الباحث

D.E.M.. 
 

 :Editorحتزيزهب : 1-9
ىي مرحمة تصحيح األخطاء في طبقات األحكاض كمجارم األكدية بما يناسب طبيعة 

باستخداـ أدكات التحرير؛ لكي األخطاء في كؿ طبقة منيا سكاء كاف تصحيحيا طكبكلكجيان أـ 
تككف ىذه الطبقات ممثمة لمكاقع الجغرافي كالبيانات كالمعمكمات التي تعبر عف خصائصيا 

في تمثيميا الكاقع الجغرافي، يمكف االعتماد  المكرفكمترية تككف ذات دقة كمصداقية كبيرتيف
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عـ أصحاب القرارات عمييا في تحقؽ أىداؼ الدراسة كتصبح األساس لمدراسات التنمكية كتد
في اتخاذ القرارات الصائبة. كيمكف تحرير طبقات األحكاض كمجارم األكدية الجافة في حاؿ 

 مفحاكية مف الض Feature Classesإلى طبقات مف نكع  Shapefileتـ تحكيميا مف نكع 
Feature Datasets. :لذلؾ يمكف تحريرىا عمى النحك اآلتي 

ً:فاًطوبوؾوجقًاحترقرً:2-9-1

 يمكف تصحيح أخطاء الطبقات طكبكلكجيان عمى النحك اآلتي:
مجاري األودية الجافة النمذجة حسب طريقة الخاليا الشبكية إلى الخط : تحرير طبقة أوالً 

 :طوبولوجياً 
تصحيح أخطاءىا طكبكلكجيان عف طريؽ اختيار قاعدة الطكبكلكجية المناسبة مع يمكف 

قاعدة طكبكلكجية ألخطاء الظكاىر الخطية، كتـ  15طبيعة الخطأ المراد تصحيحو، إذ يكجد 
 Must Not Haveكالقاعدة ، Must Not Have Pseudoاختيار القاعدتيف، ىما: 

Danglesناء الطكبكلكجيتيف أعاله إلى ككنيما يعنياف ما ؛ كيعكد سبب اختيار القاعدم الب
 يأتي:

: معناىا: "يجب أال يككف ىناؾ عقد Must Not Have Pseudoالقاعدة األكلى: 
عشكائية غير صحيحة". كشرحيا: "نياية الخط يجب أف تغطي بنياية خطيف آخريف أك 

، أم دمج رتبة ما Merge to Largestأكثر". معالجتيا تتـ بجانبيف ىما: "دمج مع األكبر 
، أم دمج Merge to Specifiedمع رتبة أكبر منيا"، كمف جانب آخر، "دمج مف األكلكية 

 Mustالقاعدة الثانية: أما  .(113ص ، 5228 الغيالف،، )رتبة ما مع أكؿ رتبة تأتي بعدىا"
Not Have Dangles :معناىا: "يجب أف ال يككف ىناؾ خطكط معمقة". كشرحيا: "نياية ف

لخط يجب أف تغطي عمى األقؿ بنياية خط آخر". معالجتيا تتـ بثالثة جكانب ىي: "تحريؾ ا
"، ىذا مف جانب، كمف جانب آخر، "مد Snappingيدكم ألقرب نقطة عف طريؽ: إطباؽ 

، "Trim"، كمف جانب أخير، "عمؿ مكازنة بيف الخطكط Extendالخط لنقطة اتصاؿ 
 .   (116ص ، 5228 الغيالف،)

ىمية ُنظـ المعمكمات الجغرافية في إمكانية استخالصيا لتقرير عرض مجمكع تبرز أ
حسب  يبمغ عدد األخطاء، إذ األخطاء حسب كؿ قاعدة مستخدمة في البناء الطكبكلكجي

، خطأن  9859أخطاء فقط، بينما يرتفع عدد األخطاء في القاعدة الثانية إلى  4القاعدة األكلى 
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 .خطأن  9863األخطاء في القاعدتيف البناء الطكبكلكجي يبمغ كبناءن عمى ذلؾ يككف مجمكع 
 Arcف طريؽ فتح برنامج بتصحيح األخطاء طكبكلكجيان بشكؿ فعمي ع بدءاليمكف اآلف ك 

Map إلى البرنامج، إذ مع طبقة مجارم األكدية الجافة ، كجمب طبقة البناء الطكبكلكجي
مجارم األكدية  إلى األخطاء في طبقة؛ لكي تشير ةتظير نقاط حمراء في طبقة الطكبكلكجي

إيصاؿ مجارم تصحيح أخطاءه بتحديد مجرل المراد ، ثـ تحريرىايمكف البدء بك  الجافة.
إليو، ثـ النقر عمى جميع العقد المراد إيصاليا إلى خط األكدية الجافة ذات المراتب األقؿ 

 Validate Topology In، ثـ تثبيت الطكبكلكجي إليصاؿ الخطكط المجرل األعمى مرتبة
Current Extent أف كانت تتكافؽ مع عمؿ القاعدتيف المختارتيف لمبناء الطكبكلكجي، كبناءن ،

عمى ذلؾ تختفي العقد الحمراء التي تدلؿ عمى األخطاء، كتقؿ عدد األخطاء في منتج 
التي يتبيف منيا بأف نقاط الحمراء لبداية الخطكط ما ، Generate Summaryالخالصة 

ت مكجكدة لككنيا ال تتصؿ بأم خط أك أكثر كىذا ليس خطأ جغرافيان كألنو خطأ طكبكلكجيان زال
حفظ التغيرات يتـ ، كبعدىا مجارم األكدية الجافة عكىكذا الحاؿ لجميحسب القاعدة أعاله، 

 . عمى مجارم األكدية الجافة
بككنيا تحتاج إلى مرئيات  ةيعاب عمى ىذه الطريقة في تصحيح األخطاء الطكبكلكجي

ؿ ايكانكس ذات الدقة التمييزية المكانية تستشعار عف ُبعد العالية الدقة مثؿ: مرئيات سااال
؛ مف أجؿ مطابقة ان متر  2,62متر كاحد كمرئيات الطائر السريع ذات الدقة التمييزية المكانية 

مى إيصاؿ مجارم األكدية المجرل الذم تـ إيصالو مع كاقعو الجغرافي، إذ يعمؿ البرنامج ع
الجافة إلى أقرب نقطة تقع عمى خط مستقيـ مع مجرل األعمى مرتبة منو فضالن عف األشكاؿ 
عادة رسـ  اليندسية غير منتظمة الشكؿ أيضان تحتاج مرئيات ذات دقة عالية؛ لتفكيكيا كا 

مرئيات  افمباحثفر لاالمجرل بما يجعمو يتفؽ مع كاقعو الجغرافي. بناءن عمى ما تقدـ، لعدـ تك 
اء مجارم األكدية الجافة النمذجة حسب طفي تصحيح أخ افذات دقة عالية؛ فقد أعتمد الباحث

 طريقة المجارم إلى متجيات خطية.
مجاري األودية الجافة النمذجة حسب طريقة المجاري إلى متجهات خطية : تحرير طبقة ثانياً 

 :بدمجها
طكط التي تنتمي إلى المجرل نفسو جميع خ Mergeتعتمد ىذه الطريقة عمى دمج 

حسب مرتبة نفسيا لتصبح مجرل يتألؼ مف خط كاحد، يتـ تطبيقيا عمى جميع مجارم 
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األكدية الجافة المصنفة حسب مراتبيا لتنتيي بمجمكعة مف الخطكط يتألؼ الخط الكاحد مف 
مرتبة معينة ضمف مجارم الحكض بما يضمف سالمة مجارم األكدية الجافة مف حيث: 
إعدادىا كأطكاليا؛ مما ينعكس عمى دقة نتائج خصائصيا المكرفكمترية لمجارم األكدية الجافة 

عمى ىذه الطريقة لككنيا  افالنمذجة حسب المجارم إلى متجيات خطية. فقد اعتمد الباحث
أسيؿ كأيسر في تجميع خطكط التي تنتمي إلى المجرل نفسو كالمرتبة نفسيا كال تحتاج إلى 

دقة عالية كما ىك حاؿ الطريقة السابقة. إذ يبمغ عدد خطكط مجارم األكدية مرئيات ذات 
مجرل كادم، بعد أف تمت عممية الدمج المجارم التي تنتمي إلى  58961الجافة في القضاء 

 مجرل كاديان.  7855المرتبة نفسيا أصبح عددىا 
 األحواض طوبولوجيًا: تحرير طبقة  ثالثًا:

تصحيح أخطاءىا طكبكلكجيان عف طريؽ اختيار قاعدة الطكبكلكجية المناسبة مع يمكف 
قكاعد طكبكلكجية ألخطاء الظكاىر المساحية، كتـ  12طبيعة الخطأ المراد تصحيحو، إذ يكجد 

؛ كيعكد Must Not Have Gapsكالقاعدة  Must Not Overlapاختيار القاعدتيف، ىما: 
 الطكبكلكجيتيف أعاله إلى ككنيما يعنياف ما يأتي:سبب اختيار القاعدم البناء 

تداخؿ بيف : معناىا: "يجب أال يككف ىناؾ Must Not Overlapالقاعدة األكلى: 
يستقؿ كؿ مضمع في الطبقة بخصائصو كال يتداخؿ مع ". كشرحيا: "مضمعات الطبقة نفسيا

الثالثة اآلتية: إزالة باختيار أحدل الطرائؽ  ". معالجتيا تتـمضمع أخر مف الطبقة نفسيا
منطقة التداخؿ، دمج منطقة التداخؿ مع أحد المضمعيف المتداخالف كخمؽ مضمع جديد 

 Must Not Haveلمنطقة التداخؿ ليصبح عدد المضمعات ثالثة مضمعات. أما قاعدة 
Gaps ،فراغات أك فجكات بيف مضمعات الطبقة نفسيامعناىا: "يجب أال يككف ىناؾ ف ."

تقؿ كؿ مضمع في الطبقة بخصائصو كال تفصمو فجكة مع مضمع أخر مف يسكشرحيا: "
باختيار أحدل الطريقتيف ىما: دمج منطقة التداخؿ مع أحد  ". معالجتيا تتـالطبقة نفسيا

المضمعيف المتداخالف كخمؽ مضمع جديد لمنطقة التداخؿ ليصبح عدد المضمعات ثالثة 
تعد جميع محيط المضمع أخطاء لذلؾ يككف عدد مضمعات. لكف القاعدة الطكبكلكجية األخيرة 

أخطائيا كبيران جدان؛ فقد أعتمد الباحث عمى القاعدة األكلى فقط في تحديد األخطاء 
إذ يبمغ  الطكبكلكجية كمعالجة الفراغات بيف مضمعات األحكاض يدكيان بدكف قاعدة طكبكلكجية،

 . خطأ 5558 حسب القاعدة األكلى عدد األخطاء
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يح أخطاء طبقة األحكاض باالستعانة بطبقتي خطكط االرتفاعات فقد تـ تصح
؛ لتحديد مناطؽ تجاىات سرياف المياهالمتساكية ذات الفاصؿ الكنتكر خمسة متران، كتحديد ا

التداخؿ كالفراغات إلى أم المضمعيف يتـ دمجيما عمى ىذا األساس تـ تصحيح جميع 
 األخصاء مف مناطؽ التداخؿ كالفراغات. 

 الزقم الزعزيفي الفزيذ:: 1-11
ىك حمقة الكصؿ بيف قاعدة المعمكمات الخرائطية كقاعدة البيانات الكصفية، إذ يتـ 
ربط كؿ معمـ مف معالـ قاعدة المعمكمات الخرائطية بصؼ مف صفكؼ قاعدة البيانات 

بقة الكصفية كبالتالي ربطيا بجميع أعمدة البيانات الكصفية. كتـ ترقيـ األرقاـ التعريفية لط
مجارم األكدية الجافة بدأن مف الرقـ كاحد عف طريؽ إضافة الرقـ كاحد إلى رقـ رسـ معالـ 

 Field Calculatorبكساطة حاسبة العمكد  ID الطبقة ضمف عمكد الرقـ التعريفي الفريد 
. فقد تـ دراج الرقـ التعريفي الفريد لجميع معالـ العمكد FID + 1ب صيغتيا الرياضية حس

 . ككذلؾ الحاؿ لبقية الطبقات.عالـ طبقة مجارم األكديةالرقـ كاحد حتى نياية م لتبدأ مف
ينبغي قبؿ البدء بدراسة الخصائص المكرفكمترية ألحكاض األكدية الجافة في قضاء 
ىيت مف األخذ بالحسباف إمكانية الربط كدمج بيف قاعدتي البيانات الكصفية لطبقتي 

ي قضاء ىيت في طبقة كاحدة؛ ألف بعض الخصائص األحكاض كمجارم األكدية الجافة ف
المكرفكمترية يتطمب حسابيا االعتماد عمى متغيرات مف طبقتي األحكاض كمجارم األكدية 
الجافة مثؿ: الرقـ الجيكمترم لمحكض. لكي يمكف دمجيما معان البد مف تكفر المفتاح األكلي 

Primary Key  الذم يتمثؿ بعمكد يشترط فيو عدـ التكرار القيمة، كأف ال تككف خالية القيمة
Null لذلؾ يمكف دراسة احتماالت تكافر شركط المفتاح األكلى في طبقتي األحكاض كمجارم .

 األكدية الجافة في القضاء عمى النحك اآلتي:
ًاطةًاألرؼامًاؾمعرقػقةًاؾػرقدة:دأواًل:ًدجمفؿاًبو

كؿ معمـ مف معالـ طبقتي األحكاض كمجارم األكدية الجافة رقمان  فقد تـ إعطاء
تعريفيان فريدان ال يتكرر في الطبقة نفسيا كال يترؾ معممان مف دكف رقـ، في ىذه الحالة يمكف أف 
يككف المفتاح األكلي، كلكف عند دمجيما معان باالعتماد عمى الرقـ التعريفي الفريد سيتـ دمج 

التي تتماثؿ بأرقاميا التعريفية، أما مجارم األكدية التي تزيد أرقاميا  بيف معالـ الطبقتيف
التعريفية عف األرقاـ التعريفية لؤلحكاض ستبقى بال أحكاض تنسب إلييا، كما تـ بيانو سابقان 
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في مرحمة التحرير، كبالتالي ال يمكف بناء استفسار يصنؼ ىذه المجارم حسب األحكاض ىذا 
كؿ حكض تـ دمجو بمجرل كادم كاحد أيضان كىذا ال يتفؽ مع  مف جية كمف جية أخرل

الكاقع الجغرافي كينعكس ذلؾ سمبان عمى العالقات االرتباطية بيف الخصائص المكرفكمترية 
لطبقتي األحكاض كمجارم األكدية الجافة في القضاء؛ لذلؾ تـ استبعاد األرقاـ التعريفية 

 فتاح األكلي.الفريدة في طبقتي بككنيما قد يككنيا الم
ًاطةًأمساءًجماريًاألودقةًاجلاػة:دثاـقًا:ًدجمفؿاًبو

فإذا تـ تسمية األحكاض بأسماء مجارم األكدية الجافة في القضاء يمكف أف تتكفر فيو 
:  1رافية ذات مقياس رسـ شركط المفتاح األكلي، كلكف الباحث اعتمد عمى الخرائط الطبكغ

أكدية األحكاض الصغيرة مما جعميا مف دكف أسـ ، لذلؾ لـ تذكر أسماء مجارم 122,222
تعريفي، أما األحكاض الكبيرة التي تضـ مجارم أكدية كبيرة كما ىك حاؿ أحكاض: المرج 
كالمحمدم تحتكم عمى أكثر مف أسـ مجرل كادم كمجارم أكديتيا الصغيرة أيضان لـ تذكر 

فتاح األكلي؛ لذلؾ تـ استبعاد (، كىذا يتنافى مع شركط الم11أسمائيا، كما تبينو الخريطة )
 أسماء األكدية الجافة في طبقتي بككنيما قد يككنيا المفتاح األكلي. 

 (11لخريطة )ا

 
باالعتماد عمى مرئية  Arc G.I.S. – Arc Info V. 10اطة برنامج سبك  افالمصدر: مف عمؿ الباحث

D.E.M.. 
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ًاطةًرؼمًاحلوض:دثاؾنًا:ًدجمفؿاًبو

في طبقتي  Number_Basinبإنشاء عمكد جديد باسـ رقـ الحكض  اففقد قاـ الباحث
( حتى 1األحكاض كمجارم األكدية الجافة في القضاء، كيبدأ بترقيـ األحكاض مف الرقـ )

( أما في طبقة مجارم األكدية تـ تحديد جميع مجارم األكدية في الحكض 167ينتيي الرقـ )
عطاءىا رقـ الحكض نفسو. كبذلؾ يككف قد تك  افرت شرطا المفتاح األكلي لدمج قاعدتي كا 

البيانات الكصفية لطبقتي األحكاض كمجارم األكدية الجافة في القضاء كيمكف االعتماد عميو 
في بناء االستفسارات حكؿ مجارم األكدية في كؿ حكض عمى حدا كحتى حسب مراتبيا في 

 (. 15الحكض، كما تبينو الخريطة )
 (15لخريطة )ا

 
باالعتماد عمى مرئية  Arc G.I.S. – Arc Info V. 10اطة برنامج سبك  افمؿ الباحثالمصدر: مف ع

D.E.M.. 
 

 إعذاد قبعذح الجيبوبد الىصفيخ:: 1-11
ىي تمثؿ مصفكفة جدكلية تضـ خصائص الكصفية لمظاىرة التي تمثميا قاعدة 

 Field Calculatorحاسبة العمكد المعمكمات الخرائطية. كالتي يمكف إعدادىا باالعتماد عمى 
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لغرض حساب الخصائص المكرفكمترية حسب المعادالت الرياضية ككذلؾ إلدخاؿ أصناؼ 
األحكاض حسب خصائصيا المكرفكمترية، فضالن عف أصناؼ االستفسارات التي سيتـ بيانيا 

 في الخطكة القادمة.
 ثىبء اسزفسبرهب:: 1-12

ة مختمفة بيدؼ الكصكؿ إلى تستطيع ُنظـ المعمكمات الجغرافية اإلجابة عف أسئم
حمكؿ أفضؿ البدائؿ؛ يعكد ذلؾ إلى إمكانية الربط بيف قاعدة المعمكمات الخرائطية مع قاعدة 
البيانات الكصفية في الطبقة الكاحدة، ككذلؾ إمكانية الربط بيف الطبقات المتعددة في المرجعية 

مكرفكمترية لمتغيرات لطبقتي الجغرافية الكاحدة. يمكف بناء االستفسارات لحساب الخصائص ال
األحكاض كمجارم األكدية التي تعتمد عمى قاعدتي المعمكمات الخرائطية مثؿ: محيطات 
األحكاض كمساحاتيا كأعداد مجارم األكدية كأطكاليا كغير ذلؾ، يمكف تصنيؼ بناء 

 االستفسارات حسب طبيعتيا عمى النحك اآلتي:
 :Location Questionستفسار عن الموقع أواًل: اال

 ىك االستفسار عف مكقع معيف كالمعمكمات الكصفية المرتبطة بو. 
 :Condition Question شرطيستفسار الاال ثانيًا:

ىك االستفسار الذم يحدد مكقع معيف كالمعمكمات الكصفية المرتبطة بو عندما تتحقؽ 
ليظير  Select By Attributesفيو شرط محدد بكساطة االختيار حسب الخاصية المحددة 

كمف ثـ  ،Select By Attributesمربع حكار ذم االسـ االختيار حسب خاصية محددة 
التي تتضمف إحصائيات خاصية ما المتمثمة بػ:  Statistics يمكف استخراج اإلحصائيات

، Sumالقيـ ، كمجمكع Maximumقيمة ، كأكثر Minimumقيمة ، كأقؿ Count ىاعدد
، فضالن عف الشكؿ البياني Standard Deviationالمعيارم  يا، كانحرافMean ياكمعدل

 الذم يتبيف العالقة بيف ىذه المتغيرات.
 :Intersection Questionتقاطع ستفسار الاالثالثًا: 

ىك االستفسار الذم يحدد مكقع معيف كالمعمكمات الكصفية المرتبطة بو عندما تتحقؽ 
كاالختالؼ  ستفسار الشرطياالمف حيث التطبيؽ يتفؽ مع  فيو شركطو المتقاطعة المحددة.

 في عدد الشركط التي ينبغي تحقيقيا.
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 :Summarizeطريقة لخص أو ممخص  رابعًا:
ىي طريقة إعداد جدكؿ الخاصية ما أك مجمكعة مف الخصائص باالعتماد عمى 

 الخاصية المراد تنظيـ الجدكؿ المستخرج عمى أساسيا.
 حتليلهب:: 1-13

 يمكف إجراء التحميؿ عمى قاعدة البيانات الجغرافية عمى النحك اآلتي:
 : Spatial Analystأواًل: التحميل المكاني 

مدل ، ك تحميؿ التقارب كالتماس، ك : التحميؿ التكاصميبما يأتي يشمؿ التحميؿ المكاني
 تحميؿ السطح.ك  ،تحديد المكاقع النمكذجية، ك نمكذج التضرس الرقمي، كاالرؤية
 : Statistical Analysis: التحميل اإلحصائي ثانياً 

يشمؿ التحميؿ اإلحصائي الكظائؼ التي يقـك بيا عمى طبقة أك أكثر مف الطبقات 
قياس ك  ،كقرنيات الشكؿ أك الييئة ،كالحجـ ،كالمساحة ،حساب المسافةك  ،ىي: حساب الظكاىر

  كاالتجاىات. ،الزكايا
 اإللكرتووي:عزضهب على شبشخ احلبسىة : 1-14

ىي المرحمة التي تميد إلخراج قاعدتي البيانات الجغرافية لطبقتي األحكاض كمجارم 
األكدية الجافة بشكميا النيائي، إذ يتـ إضافة عناصر اإلخراج لمخرجات قاعدتي البيانات 
الجغرافية المتعددة ىي: الخرائط، كالجداكؿ، كالتقارير، كالرسكـ البيانية كالمجسمات مثؿ: 

طاراتك  ،تجاه الشماؿاك  يا،شبكة إحداثياتك  يا،مفتاحك  يا،نكانع يا، كمقياس رسميا تنطيقك  يا،ا 
  .عمى سبيؿ المثاؿ

 إخزاجهب:: 1-15
ىي المرحمة األخيرة التي يتـ فييا إخراج مخرجات قاعدتي البيانات الجغرافية المتعددة 
ىي: الخرائط، كالجداكؿ، كالتقارير، كالرسكـ البيانية كالمجسمات بييئة مطبكعة عمى الكرؽ 
كما ىك حاؿ الخرائط البحث قيد المناقشة أك مخزكنة بييئة رقمية عمى كسائط مختمفة لغرض 

 ستقبالن. تحديثيا م
بناءن عمى ما تقدـ، فقد أصبحت طبقتا األحكاض كمجارم األكدية الجافة باستخداـ 

 األمر المجارم إلى متجيات خطية جاىزة لحساب خصائصيما المكرفكمترية.
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 :االسزىزبجبد والزىصيبد: 2
 يمكف تصنيفيا عمى النحك اآلتي:

 :االسزىزبجبد: 2-1
 :، ىياالستنتاجاتالبحث إلى جممة مف  تكصؿفقد 

. أما : مثاؿ الشيء الذم ُيعمؿ عميوفي المغة العربية أكالن: تعني النمذجة أك النمكذج
اليكناني: مكدم  مشتؽ مف الجذر Modelling النمذجة أك النمكذجتعني  المغة اإلنجميزيةفي 

ة لغكي . كليا ثالثة معانيخداـتصميـ مصغر كمبسط كسيؿ االست، بمعنى: Modulusلكس 
أك النمكذجي أك  الكماؿ درجةسـ يشير إلى: تمثيؿ أك تصكير الكاقع، ككصفة يعني: أكىي: 

. أما Illustrationأك التكضيح أك االظيار  الكضكح المثالي، أما استخدامو كفعؿ فمعناه:
ىك نشاط بشرم عممي ذك منيج إجرائي مصطمح النمذجة يعني مف كجية نظر جغرافية، 

بديؿ لمظكاىر الجغرافية المدركسة لتجعميا أكثر فيمان مما ىي عميو في إعداد تطبيقي يقكـ ب
بنية الظكاىر الجغرافية بشكؿ افتراضي  إعدادالكاقع الجغرافي األكثر تعقيدان، عف طريؽ إعادة 

اإلحاطة بكمية المكضكع المدركس كاالىتماـ بكؿ عناصره كيعتمد  يقكـ عمى مبدأ التبسيط بعد
سقاط بعض الجزئيات كاختزالإستراتيجية ا ا، مف دكف غيرىىا لتمثؿ الكاقع كانتقاء ياإلىماؿ كا 

أختبار الفرضيات كمعرفة مدل انطباقيا مع الظكاىر في الكاقع، لكي يسيؿ فيميا أجؿ 
بتشخيص أسباب حدكثيا كأختالؼ تكزيعيا المكاني كتغيرىا الزماني كتحديد نتائجيا كتقميؿ أك 

مرغكبة فييا، كالتنبؤ بحدكثيا أك التخطيط الستثمارىا بشكؿ عقالني كفؽ تفادم النتائج غير ال
منظكر التنمية المستديمة، بما يسيـ في دعـ أصحاب القرار في أتخاذ القرارات الصائبة بشأف 

في ظؿ مفيكـ ُنظـ المعمكمات في حيف يعني مصطمح النمذجة اآللية  الكاقع الجغرافي.
البيانات كالمعمكمات التي تـ جمعيا مف مصادر مختمفة إلى ىي عممية إدخاؿ الجغرافية: 
 الحاسكبقاعدة أك قكاعد البيانات الجغرافية لكي يستطيع ، كتحكيميا إلى اإللكتركني الحاسكب

أف يفيميا كيتعامؿ معيا بكاسطة برامج متخصصة حتى يسيؿ نمذجتيا البيانية أك اإللكتركني 
أكثر عمقان، مما يؤدم إلى فيـ الظاىرة المدركسة بما الرياضية كتحميميا بشكؿ أكثر دقة ك 

يسمح بكضع النظريات القكانيف التي تفسر سمككيا في الكاقع، مع إمكانية التنبؤ بيا كالتحكـ 
فييا، كبذلؾ تسيـ النمذجة في دعـ اتخاذ القرارات المكانية الصائبة لحؿ مشاكؿ مف الكاقع 

 كفؽ منظكر التنمية المستديمة.الجغرافي أك التخطيط الستثمار مكارده 
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طمبة الدراسات العميا الذيف ال يجيدكف استخداـ ُنظـ البحث بأف  ااستنتج ىذثانيان: 
المعمكمات الجغرافية إلى االبتعاد عف استخداميا ضمف عناكيف رسائميـ كأطاريحيـ ثـ يمجأكف 

إختزاؿ ىذه التقنية  إلى مكاتب كأفراد غير جغرافييف في األساس لنمذجة خرائطيـ كبذلؾ تـ
العممية بنمذجة الخرائط التي أكثرىا ال تتكفر فييا شركط الخريطة األساسية؛ بذلؾ ىـ لككنيـ 
لى غيرىـ فضالن عف الكمفة المتمثمة بػ: الجيد كالكقت كالماؿ الزائدة عمى  يسيئكف إلى أنفسيـ كا 

تخصصة في رسـ الخرائط تكاليؼ دراساتيـ، كفي ىذه الحالة يمكنيـ استخداـ برامج أخرل م
 كتتمتع بإمكانيات كبيرة جدان، مثؿ: أكتككاد كفكتكشكب كغيرىا مف البرامج.

بالنسبة لمخريطة فعميو يتكقؼ تحديد ان: أف نظاـ اإلحداثيات ُيعد العمكد الفقرم ثالث
. إذ تمتمؾ كاتجاىاتيامكاقع الظكاىر كالعالقات اليندسية التي تربط بينيا فضالن عف أشكاليا 

جميكرية العراؽ خمسة ُنظـ إحداثيات أثناف منيا ذات تربيعياف كثالثة األخرل جغرافية، كلـ 
تتطرؽ إلييا أية دراسة أك بحث كالبحث التي قيد المناقشة كانت السباقة في دراسة ُنظـ 

بؿ ؛ البرنامج المذككر أعاله في الستخداميااإلحداثيات الكطنية بؿ كالخطكات التطبيقية 
الطبقة في ُنظـ المعمكمات الجغرافية ال يمكف القياـ بالعمميات التي يتيحيا نظاـ المعمكمات 
الجغرافية المستخدـ في ىذه الدراسة ما لـ تقـك عمى أساس نظاـ اإلحداثيات المكحد لجميع 
الطبقات؛ لكي يستطيع البرنامج مف الربط ليس بيف قاعدة المعمكمات الخرائطية كقاعدة 

انات الكصفية في الطبقة فحسب بؿ إمكانية الربط بيف جميع الطبقات التي ليا مرجعية البي
جغرافية مكحدة. فقد اعتمدت الدراسة قيد المناقشة عمى نظاـ اإلحداثيات الكطني كتصحيح 

 عف ُبعد حسب نظاـ اإلحداثيات الكطني.  االستشعارنظاـ إحداثيات المرئيات 
كالسيما المرئيات الرادارية في عطيات االستشعار عف ُبعد عمى م االعتماديمكف  ان:رابع

نمذجة اآللية لمخصائص المكرفكمترية ألحكاض األكدية الجافة في قضاء ىيت بكاسطة 
البرنامج المذككر أعاله، بؿ يمكف الحصكؿ عمى نتائج دقيقة كذات مكثكقية عالية مقارنة مع 

؛ كلكف في حالة القياـ بالتصحيحات 122,222/  1الخرائط الطبكغرافية ذات مقياس رسـ 
الطكبكلكجية كتحريرىا التي ينبغي إجراء عمى األخطاء الناتجة مف جراء عمميات التحكيؿ 
المختمفة لممرئية الرادارية المستخدمة في الدراسة حتى تنتيي بطبقتي األحكاض كمجارم 

المناطؽ غير يا دراسة الخطي؛ إذ يمكف مع التمثيؿ االتجاىياألكدية الجافة ذات النظاـ 
ف إعداد قكاعد  زمنية قصيرة جدان. ةالمرصكدة كالحصكؿ عمى نتائج عالية كدقيقة كفي مد كا 
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يتطمب إعدادان نظريان كتدريبان  المستخدـ في ىذا البحث برنامجالاطة سالبيانات الجغرافية بك 
القصكل منيا بما يتفؽ عمميان بخطكات سميمة؛ لكي يحقؽ القائـ عمييا كالمستفيد منيا الفائدة 

كشركط الجكدة كدقة المعمكمات التي تحقؽ أىداؼ الدراسة المتمثمة بػ: قمة كمفتيا المالية 
كالجيد العضمي كالكقت المستغرؽ في إنجازىا فضالن عف سيكلة كسرعة كدقة كمصداقية 

اء المعمكمات التي تحتكييا ىذه القكاعد لخصائص المكرفكمترية ألحكاض األكدية في قض
فضالن عف جعؿ ىذه الدراسة التي بيف أيدينا األساس العممي كالتطبيقي في حاؿ دراسة  ىيت.

 االستشعارالخصائص المكرفكمترية ألحكاض األكدية في أية منطقة أخرل باستخداـ مرئيات 
 عف ُبعد.

 Arc G.I.S. – Arc Info V. 10برنامج  ان: فقد أتاحت أدكات التحميؿ فيخامس
المستخدـ في ىذه الدراسة بتطبيؽ المعادالت الرياضية لمخصائص المكرفكمترية بمختمؼ 
صيغيا المفيرسة بشكؿ أعمدة في قاعدة البيانات الكصفية فضالن عف بناء االستفسارات 
المختمفة، مما أدل إلى عدـ لجكء الباحث إلى استخداـ أم برامج آخر؛ مما كفر الكثير مف 

 اؿ مقارنة بالطرائؽ التقميدية. الكقت كالجيد كالم
تمتاز دراسة عمـ األشكاؿ األرضية عامة كالدراسات المكرفكمترية خاصة : سادسان 

عمييا في الدراسات التنمكية في  االعتمادبالدقة كالمصداقية كالمكثكقية عالية التي يمكف 
نظكر التنمية القضاء لحؿ مشاكؿ مف الكاقع الجغرافي أك التخطيط الستثمار مكارده كفؽ م

الدراسات في عمـ األشكاؿ األرضية ذات الطابع اإلقميمي تككف أكثر المستديمة. كذلؾ ألف 
جدكل في تكفير قكاعد البيانات الجغرافية التي يمكف االعتماد عمييا في عممية التخطيط 

مع اإلقميمي كتحديد الغطاءات كاالستخدامات األفضؿ ضمف اإلمكانيات المتاحة فييا مقارنة 
 الدراسات التي تختص بدراسة حكض كادم منفرد.

 :الزىصيبد: 2-2
البحث يقترح البحث جممة مف التكصيات التي مف كصؿ إلييا في ضكء النتائج التي ت

شأنيا أف تفيد الباحثكف الذيف يركمكف في استخداـ التقنيات الحديثة في دراساتيـ مستقبالن 
 كالمخططكف كأصحاب القرار، ىي:

عمـ األشكاؿ األرضية عامة  في دراساتالتكجو إلى االعتماد أكالن: ضركرة 
كالمكرفكمترية خاصة إلى استخداـ التقنيات الحديثة المتمثمة بػ: ُنظـ المعمكمات الجغرافية 
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عف ُبعد ذات كالكضكح المكاني الكبير، كبديؿ ناجح كذك جدكل عممية  االستشعاركمرئيات 
ؽ التقميدية فضالن عف دراسة مناطؽ نائية يصعب الكصكؿ إلييا كلـ كبيرة مقارنة مع الطرائ

تدرس مف قبؿ؛ مف أجؿ إعداد قكاعد البيانات الجغرافية متكاممة في بياناتيا ذات دقة عالية 
كمكثكقية كبيرة في نمذجتيا آليان كقاعدة البيانات الكصفية المرفقة لكؿ طبقة مف طبقاتيا تقدـ 

السيكلة كالسرعة ألصحاب القرار مف أجؿ اتخاذ القرارات الصائبة معمكمات بأسمكب يتسـ ب
لحؿ مشاكؿ مف الكاقع الجغرافي أك التخطيط الستثمار مكارده كفؽ منظكر التنمية المستديمة. 

نما نُ  تقميدية ظـ المعمكمات الجغرافية مع الطرائؽ الكىذا ال يعني رفض الطرائؽ التقميدية كا 
 .تككف نظامان متكامالن 

يكصي البحث بتكثيؼ عدد ساعات تدريس مادة ُنظـ المعمكمات الجغرافية في  ثانيان:
أقساـ الجغرافية مع مادة الخرائط طكاؿ أربعة سنكات الدراسة األكلية مكزعة عمى النحك اآلتي: 
مادة الخرائط التقميدية في المرحمة األكلى، كمادة الخرائط المكضكعية في المرحمة الثانية، أما 

المرحمة الثالثة يتـ تدريس أساسيات ُنظـ المعمكمات الجغرافية، كفي المرحمة الرابعة يتـ في 
تدريس تطبيقات في ُنظـ المعمكمات الجغرافية. كلكف يجب تدريس ىذه المكاد مف مختصيف 

 فييا كليس يقكـ بدريسيا أم شخص ككنيا مكاد ثانكية.
الباحثكف إلى استخداـ ُنظـ اإلحداثيات الكطنية، كتحكيؿ يكصي البحث  ان:ثالث

عف ُبعد إلييا؛ لكي تتفؽ مع الخرائط الطبكغرافية  االستشعارالمرجعية الجغرافية لمرئيات 
الصادرة مف كزارة المكارد المائية الييئة العامة لممساحة، كليس العكس. كما تكصي الدراسة 

يا في إتماـ مشركعيا بكضع نظاـ إحداثيات الكطني الييئة العامة لممساحة بضركرة إسراع
؛ مما يسيؿ تحكيؿ نظاـ اإلحداثيات العالمي W.G.S. 84المعدؿ عف النظاـ العالمي 

W.G.S. 84  .إليو 
التقنيات الحديثة في جامعة األنبار تككف تأسيس مركز خاص بيكصي البحث ب ان:رابع

كعقد ىذه التقنيات عمى  ةكتدريب أساتذة الجامعإنتاج كتحديث الخرائط مف ميامو الرئيسية: 
 .تقنياتالمؤتمرات العممية بيذه ال
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 اهلىامش:
                                                 

البحث مستؿ مف أطركحة الدكتكراه المكسكمة بػ: )النمذجة اآللية لمخصائص المكرفكمترية ألحكاض (: 1)
 قضاء ىيت باستخداـ التقنيات الحديثة(.األكدية الجافة في 

 املصبدر
 أوالً: املصبدر ثبللغخ العزثيخ:

 القزآن الكزيم. -أ 
 الكزت:  -ة 
، القاىرة، دار 5، األساليب اإلحصائية كالجغرافيا، ط 1999إبراىيـ، عيسى عمي،  -1

 .النيضة العربية
 العربية.، مناىج البحث العممي، القاىرة، دار النيضة 1963بدكم، عبد الرحمف،  -5
ت، أسس التحميؿ المكاني في إطار نظـ المعمكمات  – 5215داكد، جمعة محمد،  -3

 الجغرافية، المممكة العربية السعكدية، مكة المكرمة.     
مقدمة في نظـ المعمكمات الجغرافية، عماف، دار الكتاب  ،5222 حمد سالـ،أصالح،  -4

 الحديث.
الجغرافيا الكمية ق،  1352 لسرياني،كمحمد محمكد ا عثماف ناصر عبد اهلل الصالح، -5

مكتبة الرياض، ، 5 ط كاإلحصائية أسس كتطبيقات باألساليب الحاسكبية الحديثة،
 العبيكاف.

، مدخؿ إلى نظـ المعمكمات الجغرافية كبياناتيا مع 5228العزاكم، ثائر مظير فيمي،  -6
 .يع، عماف، دار الحامد لمنشر كالتكز 1، ط ARCVIEW GISتطبيقات لبرنامج 

، 1دراسات تطبيقية في نظـ المعمكمات الجغرافية، ، ط  ،5227 محمد الخزامي،عزير،  -7
 دار العمـ.

عمـ الخرائط كالدراسات ، 1985 أحمد نجـ الديف كجميؿ نجيب عبد اهلل،فميجة،  -8
 الميدانية، بغداد، مطبعة العاني.

في العمـك ق، المفاىيـ األساسية لمنظريات كالنماذج  1435قربة، جياد محمد،  -9
 الجغرافية، مكة المكرمة، جامعة أـ القرل، كمية العمـك االجتماعية، كتاب الكتركني.

 .، أساسيات نظـ المعمكمات الجغرافية، كتاب إلكتركني5228محمد، كساـ الديف،  -12
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 األطبريح والزسبئل اجلبمعيخ: -ج 
، دكر نظـ المعمكمات الجغرافية في 5228الغيالف، حناف بنت عبد المطيؼ بف حسف،  -1

جامعة  ـ(، )غ، ،رسالة ماجستيردراسة الخصائص المكرفكمترية لحكض كادم لبف، 
 الممؾ سعكد، كمية اآلداب.

، مشكالت مطابقة المرئيات الفضائية مع الخرائط 5226محمد، ليث حسف عمر،  -5
 أطركحة دكتكراه، )غ، ـ(، جامعة المكصؿ، كمية التربية.الطبكغرافية، 

 :الجحىس والذوريبد -د 
، تطبيقات تقنية اإلستشعار عف ُبعد 5225آؿ سعكد، مشاعؿ بنت محمد، يكنيك  -1

كاألساليب الجيكديسية المتطكرة في دراسة مكرفكمترية الكدياف الجافة، رسائؿ جغرافية، 
فية بجامعة الككيت كالجمعية الجغرافية ، الككيت، يصدرىا قسـ الجغرا565العدد 

 الككيتية.
الشرنكبي، محمد عبد الرحمف، بدكف تاريخ، دكر النماذج كخرائط الكمبيكتر في تطكير  -5

البحث الجغرافي التطبيقي مثاؿ لمتطبيؽ في مجاؿ تنمية المدف كاستغالؿ األراضي، 
 .1، المجمد 5المجمة العربية لمعمـك اإلنسانية، العدد 

، تطكر النمذجة 5226يكنيك  ،دم، عمي بف معاضة كطاىر بف عبد الحميد لدرعالغام -3
الككيت،  ،313العمرانية كعالقاتيا بُنظـ المعمكمات الجغرافية، رسائؿ جغرافية، العدد 

 .قسـ الجغرافية بجامعة الككيت كالجمعية الجغرافية الككيتية
 خزائط املطجىعبد احلكىميخ: -ه 
مكارد المائية، المديرية العامة لممساحة العراقية، خريطة جميكرية العراؽ، كزارة ال -1

، ذات مقياس 5228محافظة األنبار اإلدارية، قسـ إنتاج الخرائط الكحدة الرقمية عاـ 
 .522.222:  1رسـ 

جميكرية العراؽ، كزارة المكارد المائية، المديرية العامة لممساحة العراقية، خريطة  -5
، ذات 5228قسـ إنتاج الخرائط الكحدة الرقمية عاـ  محافظة صالح الديف اإلدارية،

 .522.222:  1مقياس رسـ 
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عذ: -و 
ُ
 مزئيبد األسزشعبر عه ث

ىي المرئية ذات دقة التمييزية  :.D.E.Mنمكذج االرتفاع الرقمي  –الرادارية  مرئية -1
متران، المأخكذة بكساطة الساتؿ انديفكر التابع لككالة  86,65×  86,65المكانية 

 .5222الفضاء ناسا عاـ 
دقة ة ذات مرئيذات النطاقات الطيفية المتعددة: ىي  Land Sat 7مرئية الساتؿ  -5

ستشعر الراسـ ممأخكذة مف متران،  14,55×  14,55تبمغ  عاليةمكانية يزية يتم
(، 5، 4، 3، 1ذات الحـز الطيفية المتعددة، ىي: ) ،+ .E.T.Mالمكضكعي المحسف 

 ميالدية. 5226تعكد لعاـ 
 احملبضزاد: -س 
 ،.ARCG.I.S، محاضرات في تعمـ برنامج 5215العاني، رقية أحمد محمد أميف،  -1

 جامعة تكريت، كمية اآلداب، قسـ الجغرافية.
 الشجكخ الذوليخ للمعلىمبد: -ح 
 Scientific النمذجة العممية ،5215/ سبتمبر /  16 – 12 ،زىير ،الخكيمدم -1

Modeling  جريدة المتكسط، اذج مجردة أك اصطالحيةمنىي عممية إنشاء كتكليد ،
، الشبكة الدكلية لممعمكمات، ، السنة الرابعة185العدد ، اسبكعية سياسية ثقافية مستقمة

 /http://www.mutawassetonline.com/culter/7702.htmرابط المكقع ىك: 

 :األجىجيخثبللغبد املصبدر ثبويًب: 
1- Strahler, A. N., 1964, Quantitative Analysis of Watershed 

Geomorphology, Transaction of American Geophysical Union, 
Vol. 8.  

 
 
 


