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  اآلدابكلوة  – األنبار جامعة

 ادلستخلص

كونو  (Third Dimensions)ال يخفى عمى الباحثين أىمية دراسة البعد الثالث 
 طبيعةعطي تصورًا عن حقيقة التوزيع و يإذ انو  ،أساسا ميما في الدراسات الحقمية والميدانية

جب عممو وتسقيطو عمى ذلك الشكل األرضي بما فيو من تضاريس وتعقيد ومن ثم ما ي
ثالثية البعد ىي في الحقيقة تمثل التباين في االرتفاعات كما يمكن ، إذ ان فكرة نماذج النموذج

االستفادة من ىذه النماذج في تمثيل التوزيع الجغرافي لمظواىر، فضاًل عن معرفة تأثيرىا عمى 
(. وان فكرة تطبيقيا عمى منطقة X, Y, Zالظواىر المرتبطة معيا من خالل معرفة األبعاد )

السيما ظاىر المسيالت المائية التي تعد من الظواىر التي ذلك  الدراسة يعد خير مثال عمى
  نالت اىتماما واسعا في الدراسات الجغرافية وبالتالي تطبيقيا عمى نموذج ثالثي البعد. 

باستخدام مجموعة من التقنيات لممسيالت المائية ان إعداد نماذج ثالثية البعد 
( في تحديد نقاط االرتفاع ىذا فضاًل D.E.Mي )والبرامج، إذ تم اعتماد نموذج التضرس الرقم

( وممحقاتيا وتم اعتماد الشكل المخرج من نموذج ثالثي G.I.Sعن تحميميا باستخدام برامج )
ومطابقة الخرائط ذات البعدين وتحويميا إلى شكميا الحقيقي بتوزيع  لممسيالت المائية البعد

 .رائط بكفاءة عالية من االدراكبخ مقارنة بينيما من اجل الخروجالثالثي البعد و 
Anthropomorphism digital Alcartograve third dimension of water Fluids in 

Ameriya 
Assist. Prof. Dr. Ahmed Salman Humadi Bakr Hatem Hammad Mnagd 
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Abstract 

It is no secret to the researchers the importance of studying the third 
dimension as an important basis in the field and field studies, as it gives a vision 
for the fact that the distribution and what the ground shape, with its terrain and 
complexity and then what must be done and Tsagath on that model, as the idea 
of three-dimensional models are in fact represents the variation in elevations can 
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also take advantage of these models in the geographical distribution of the 
phenomena of representation, as well as their impact on the phenomena 
associated with it through knowledge-dimensional (X, Y, Z). And that the idea be 
applied to the study area is a good example of this phenomenon, especially water 
Fluids, which is one of the phenomena that have received wide attention in the 
geographic studies and thus applied to the three-dimensional model. 

The preparation of a three-dimensional water Solvents models using a 
range of techniques and programs, as has been the adoption of digital Altdhars 
model (DEM) in determining the elevation points as well as analyzed using 
software (GIS) and accessories have been adopted filmmaker form of three-
model dimension of Solvents water and matching maps dimensions and turn them 
into real form three-dimensional distribution and compare the two in order to get 
out maps with high efficiency of cognition. 

 :ادلقدمة

كثيرًا ما يطمق عمى المرحمة الراىنة فيتسارع التطور العممي محققًا قفزات يتسع مداىا، 
من التطور اسم الثورة العممية التقنية وذلك لمتعبير عن ىذا التسارع الكبير، وقد أدى ىذا 
التطور إلى ظيور المعالجة والنمذجة اآللية لممعطيات وظيور المعموماتية التي حققت تقدمًا 

    ىائاًل في مختمف مجاالت العموم ومنيا عمم الجغرافية. 
عمى مجموعة من المصادر، الخرائط  تعتمد وتمثل التقنيات الحديثة المتمثمة بنماذج

 Digital( ونموذج االرتفاعات الرقميةField Surveyالطبوغرافية، المساحة األرضية )
Elevation Model – D.EM) وبمعاممتيا ببرمجيات نظم المعمومات الجغرافية )

(Geographical Information System- G.I.S( المتمثمة ببرنامج )Arc Map9.3 )
 Arc)داخمو مجموعة من البرامج أىميا  ( والذي يحويArc Info9.3ضمن تطبيق )

Catalog، Arc Scene ،Arc Global، Arc Readerو ،Arc Toll Box وذلك لما ،)
 (.  D3 Modelsتوفره ىذه البرامج من أساليب آلية في إعداد وتحميل النماذج ثالثية البعد )

الحمول الدقيقة لمعالجة وادارة البيانات  Gisتقدم انظمة المعمومات الجغرافية 
الجغرافية. غير ان اكثر الحمول المطروحة ىي تمك التي تتعامل مع البيانات ذات البعدين 

2D 3، اال ان اغمب الظواىر الجغرافية تحدث من خالل ثالثة ابعادD ، والسيما ظاىر
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عميو فان نظم المعمومات الجغرافية ثنائية االبعاد، لم تعد كافية لتمبية  المائية،المسيالت 
لمواقع. وفي  staticتركز عمى التمثيل الثابت او الساكن  ألنيااالحتياجات الحالية 

في  3Dىي اقل كفاءة من ثالثية االبعاد  2Dاالصطالحات اليندسية فان ثنائية االبعاد 
 .االدراك البصري

( لدعم التجسيم GISل البحث موضوع تطبيقات نظم المعمومات الجغرافية )يتناو 
 .(3D) لمبعد الثالث)المسيالت المائية(  لشبكة االودية الجافةالكراتوكرافي الرقمي 

 ادلوقع الفلكي وادلساحة واحلدود:: اوال

ضمن داريا إ عد  تقع منطقة الدراسة من الناحية اإلدارية في قضاء الفموجة الذي ي  
كم  (30) محافظة األنبار وتطل عمى الجية اليمنى لنير الفرات. وتبعد عن مركز القضاء

 تقريبا.
وتحدىا من جية الشمال مدينة الفموجة ومن جية الشرق قضاء المسيب في محافظة 
بابل ومن جية الجنوب قضاء الحسينية في محافظة كربالء وأما من جية الغرب فيحدىا 

 (. 1) افظة األنبار خارطةقضاء الرمادي في مح
شمااًل وبين خطي طول  (323و47-333و25) في حين  تقع فمكيا بين دائرتي عرض

  .شرقاً  (433و28-443و10)
من مساحة القضاء التي تبمغ  % (62) مكونة نسبة 2( كم2616وتبمغ مساحتيا )

بمساحة لذلك تعد أكبر ناحية في القضاء من حيث المساحة إذا ما قورنت  2( كم4215)
% من مساحة القضاء ومساحة  (29مكونة نسبة ) 2كم (1088) الكرمة التي تبمغ مساحتيا

من مساحة القضاء وكذلك  % (9مكونة نسبة ) 2كم (367مدينة الفموجة التي تبمغ مساحتيا )
 % من مساحة القضاء، (3) مكونة نسبة 2كم (144وية التي تبمغ مساحتيا )القصمساحة ال

كما تقع ضمنيا بحيرة الحبانية وبحيرة الرزازة مشتركة بذلك مع باقي محافظة االنبار من جية 
انيا تقع  فضال عن(، 2محافظة كربالء من جية اخرى خارطة رقم )و بحيرة الرزازة مع و 

 (.3خارطة رقم ) ضمن المناطق الوسطى من العراق مشكمة موقعا استراتيجيا،
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 :Research Problem درادةمشكلة ال -1

وتمثل ، ( لم تعد كافية لتمبية االحتياجات الجغرافية(2Dخرائط ثنائية االبعاد الان 
. وىي اقل كفاءة Staticألنيا تركز عمى التمثيل الثابت او الساكن لمواقع  ؛الظواىر المختمفة

اعدة بيانات كيفية إعداد ق ، فضال عن( في االدراك البصري(3Dمن النموذج الثالثي االبعاد 
جغرافية تسمح بإعداد خرائط ثالثية البعد وعمل نماذج ومقاطع ومطابقة الخرائط المرفقة مع 

مع التصاميم والمشاريع المقترحة  والسيماالنماذج لتحديد أىميتيا ومواقع الضعف والقوة 
 لمنطقة ما.

الخرائط  ان أساليب إعداد نماذج ثالثية البعد من مصادر التقميدية باالعتماد عمى
الطبوغرافية أو حتى أجيزة الرفع األرضي الحديثة ال تعطي نتائج دقيقة وسريعة لشكل نموذج 

األساليب  ستعمال( وباD.E.Mثالثي البعد فالبد من االستفادة من نماذج االرتفاعات الرقمية )
ثر الحديثة في مجال الحاسوب )برمجيات نظم المعمومات الجغرافية( لمحصول عمى نتائج أك

لمشبكة ( 3Dجعل نماذج ثالثية البعد )نان  من الممكن ىل :دقة، لذلك البد من التساؤل
تحقيق من اجل ( 2Dبديال عن طرق اعداد الخرائط التقميدية االخرى )المائية في منطقة ما 

 االدراك البصري.
 :Research Aim هدف الدرادة-2

التطبيقي في نظم المعمومات تيدف الدراسة الى استعراض خطوات الية العمل 
( بتضمين البيانات الجغرافية لمنطقة 3D( لدعم النموذج الثالثي البعد )GISالجغرافية )

 الدراسة عمى وفق االتي:
  .في منطقة الدراسةشبكة المسيالت المائية ( عمى 3Dتطبيق نموذج البعد الثالث ) -أ 
 الجغرافية.تسميط الضوء عمى الجانب التطبيقي في نظم المعمومات  -ب 

 : Research Importanceأهموة الدرادة  -3

 :تأتي أىمية الدراسة من خالل ما يأتي
 التعريف بأىمية دراسة النماذج ثالثية البعد وطرق إعدادىا. -أ 
 التعريف بأىمية التقنيات الحديثة في إعداد نماذج ثالثية البعد بمصادرىا المختمفة. -ب 
في إعداد نماذج ثالثية البعد  (G.I.S)التعريف بأىمية برامج نظم المعمومات الجغرافية  -ج 

مكانية المطابقة من خالليا.  وا 
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التعريف بإمكانية التخطيط واالقتراح واالستفادة من مطابقة النماذج ثالثية البعد مع  -د 
 ... الخ لمخروج بأفضل النتائج. المصادر األخرى مخططات وصور وخرائط

 :Research Hypothesis فرضوة الدرادة -4

 :تيان إعداد نموذج ثالثي البعد لموقع ما يمكن ان يتحقق عمى وفق اآل
لمظواىر الجغرافية  3Dكفاءة نظم المعمومات الجغرافية في التمثل الثالثي االبعاد  -أ 

 المختمفة وبادراك بصري سريع تعجز عنيا االساليب التقميدية القديمة. 
برمجيات نظم المعمومات الجغرافية في عممية إعداد النموذج ثالثي البعد ان تطبيقات  -ب 

 يعد من أىم األساليب في ىذا المجال وأكثرىا دقة وسرعة.
 مربرات الدرادة: -5

( GIS) تبرز اىمية الدراسة من خالل طبيعة اىمية موضوع نظم معمومات الجغرافية
كونو من المواضيع الميمة التي شغمت أذىان الجغرافيين والعاممين  في التجسيم الكراتوكرافي

والسيما  ،بسبب اىميتو في توفير ادراك بدقة عالية لمظاىرة الجغرافية؛ GISفي حقل 
ثالثية االبعاد لكونو االدراك الحقيقي لمظواىر الموجودة في المسيالت المائية عمى ىيئة 

 الطبيعة.
 ي:التجسوم اخلرائطي الرقم -6

البعد الثالث من أصعب الميام  د، يع Three dimension al modelingالتجسيم 
ألنو يتطمب قدرة فنية عالية في مجال التخيل والتنفيذ، والشك أن تطبيقات ىذ  الكارتوكرافية

النوع من الرسوم عمى الخرائط ىي تطبيقات توضيحية أكثر من كونيا تطبيقات قياسية أي ان 
دون الدخول في تفاصيل قياسيا، وىي  من اليدف منيا إبراز صفات الظاىر بشكل واضح

خرائط خطوط التساوي عامة، خرائط كور ويمث  :وىي ،أنواع كبرى من الخرائط ةتفيد في ثالث
 وخرائط الرموز النسبية الحجمية الى جانب فائدتيا في الرسوم البيانية.

 (:3Dتعروف التجسوم الكارتوكرايف ) -7

فييا مساحة األقاليم األساسية في  تعملىي عبارة عن خرائط تس :الخرائط المجسمة
عضيا عن البعض بنسب ممتازة حسب القيم اإلحصائية بصفيا قاعدة بحيث يرتفع الخارطة بو 

النوع من الخرائط  اوىذ ،)خرائط البعد الثالث( باسمأبعاد  ةالمستخدمة فتكون أشكاال ليا ثالث
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وذلك لمحصول عمى شكل مناسب يخدم  ؛محاوالت القياسيةاليحتاج لبعض الميارات الفنية و 
 ارطة من اجمو.  اليدف الذي سننشأ الخ

 مموزات التجسوم الكارتو كرايف: -8

برمجيات نظم المعمومات  لاعم( باستج ثالثية البعد )التجسيميعد تطبيق نماذ
 :ليا اىمية واستخدامات كثيرة منيا( GISالجغرافية )

 ( 3اظيار البعد الثالثD)، ( اذ يمكن من خالل ىذ النماذج إظيار قيمةZ والتي )
 وكأنيا نموذج تضاريسي يمكن رؤيتو من عدة زوايا.تظير المنطقة 

 صمعرفة شكل السطح الذي ي( 2عب ادراكو في الخرائط ثنائية البعدD)،  وذلك مما يوفر
 سيولة واستيعاب عناصر المكان.

  توفير دقة في التحميل المكاني الوصفي واالحصائي لممكان، االمر الذي يصعب تحقيقو
( عمى CONTOUR LINEط االرتفاعات المتساوية )باألساليب التقميدية من خرائ

 سبيل المثال.
 ( اشتقاق خرائط السطحSURFACE MAP مثل االنحدار )Slope  اتجاىات االنحدار

Aspect   خطوط االرتفاعاتcontour وىيئة الظاللhill shade   والحفر والردمcut 
fall  .وغيرىا 

  المعطيات المكانية بالشكل الذي يناسب امكانية حساب التحميل االحصائي لمختمف
 االطوال، المساحات والحجوم.

 ( 2إمكانية مطابقة الخرائط الثنائية البعدd( مع نماذح ثالثية البعد )3d وبالتالي )
فادة من خاصية دمج الخرائط مع االمعرفة الشكل الحقيقي ليذه الخرائط، ومن ثم 

عن االستفادة منيا ألغراض ( لغرض اشتقاق خرائط أخرى فضال 3dوذج )نمال
 تخطيطية.

  والخرائط المشتقة منيا في  البيانات المرفقة مع ىذه النماذجاالستفادة من قواعد
 (.cut \fillالدراسات الحقمية لقواعد البيانات المشتقة من خارطة الحفر او الردم )

وإلعداد  ،يمكن االستفادة من ىذه النماذج لدراسة خصائص التضاريس لألرض
لمشاريع التخطيطية المستقبمية، مثل، توقيع استعماالت األرض، إنشاء الطرق، إنشاء جسور، ا

 فضال عن دراسات التحذير لدرء الكوارث الطبيعية المتمثمة بالسيول وحرائق الغابات.  
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 ادلواد وررق العمل:: ثانوا

 البرامج والبيانات المستخدمة:  -1
 Digital Elevationتم استعمال بيانات فضائية وىي نموذج االرتفاعات الرقمية 

Model او اختصار (D.E.M وىو عبارة عن ممف رقمي يحتوي عمى بيانات االرتفاع ،)
أي  Vectorقد يكون نموذج االرتفاعات في صورة خطية  )المنسوب( لمنطقة جغرافية محددة.

و قد يكون النموذج ، اX,Y,Zالثالث  ن االحداثياتون كل سطر ممجموعة من السطور يتك
وقد تم اقتطاع جزء  لتمثيل التضاريس او طبوغرافية سطح االرض،  Rasterفي صورة شبكية

بما يتماشى وحدود منطقة الدراسة واجري عمييا اىم العمميات التحميمية إلنتاج شبكة المسيالت 
 المائية.

 التعامل في البرامج أفضل من البرنامج اىذ يعد Arcmap 9.3برنامج  تم استعمال
 المختمفة، الخرائط انتاج عمى القدرة ولو والتحميل الجغرافي،الجغرافية  البيانات قواعد مع

 ىذا استخدام تم اذ الظواىر، التجسيم الخرائطي وتصنيف في مجال العالية المرونة ويمتمك
 خرائط وادخال البرنامج ىذا في البيانات لتييئة قاعدة الفضائية المرئيات دخالافي  البرنامج

 Arcبرنامج وىو الفرعية Arc map 9.3 احد برامجعمال است تم االساس لممنطقة كما
scene في المنطقة الستخراج المسيالت المائية خرائط البعد في تمثيل. 

 :طرق العمل خرائط المسيالت المائية -2
(، فقد تم استدعاءىا الى برنامج D.E.Mاعتمادا عمى بيانات التضرس الرقمي )

Arcmap 9.3 واجراء العمميات الييدرولوجية من خالل التطبيق ،Spatial Analyst 
Tools  ثم منيا اختيارHydrology  سوف تظير لنا خطوات يجب اتباعيا بشكل منظم ومن

 ىذه اإلجراءات:
  من التطبيق الخاص بتحميل الخصائص الييدرولوجية نختار االجراءfill  وىي عممية

او البالوعات فاذا كان نموذج  Sinksخاصة من اجل حذف بكسالت يطمق عمييا 
 االرتفاع الرقمي يحتوي عمى ىذه البالوعات يتم حذفيا من خالل خوارزمية. 

  بعد ذلك يتم التعرف عمى اتجاه السريان المياه فوق سطح االرضflow direction ،
ي الذي اجري عميو االمالء في الطريقة السابقة وذلك من خالل تحديد النموذج الرقم
 وبالتالي سوف تظير لنا خارطة اخرى.
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  من خالل االداةflow accumulation  نقوم بتحديد الطبقة المخرجة من العممية
السابقة من اجل حساب تراكم السريان التي تبين لنا كم من المسيالت تصب في حوض 

 .معين باالعتماد عمى البكسالت
 اب الى االداة الذىstream order  وىي االجراء الخاص باحتساب الشبكة المائية ويتم

، flow direction جة من عممية تحديد اتجاه السريانذلك بعد تحديد الطبقة المخر 
 .flow accumulationفضال عن طبقة تراكم السريان 

  تحويل الشبكة المائية من الشكل المساحي الى الشكل الخطي عن طريق االجراء
Stream to Feature  من خالل تحديد طبقتين: االولى الخاصة والمخرجة من

، واألخرى: المخرجة من عممية تحديد اتجاه السريان stream orderالعممية السابقة 
flow direction  الجافة، الشكل رقم.وبالتالي تستخرج شبكة االودية 

 (Sinksاجراء عممية حذف البكسالت الشاذة )( 1شكل )

 
 . Arcmap9.3من عمل الباحث باالعتماد عمى                  

 (flow direction( تحديد اتجاه السريان )2) شكل

 
 . Arcmap9.3من عمل الباحث باالعتماد عمى                  
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 (flow accumulation) ( حساب تراكم السريان3شكل )

 
 . Arcmap9.3من عمل الباحث باالعتماد عمى                  

 
 (stream orderعممية احتساب المجاري المائية ) (4شكل )

 
 .  Arcmap9.3من عمل الباحث باالعتماد عمى                  

 
 (Stream to Featureعممية تحويل المجاري المائية من المساحي الى الخطي ) (5) شكل

 
 . Arcmap9.3من عمل الباحث باالعتماد عمى                 
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 (:3Dعملية التجسيم ) -3
إلجراء  Arc Sceneالجافة تم استدعاءىا الى برنامج وعند استخراج شبكة األودية 

وىنا اعتمدنا ايضا عمى بيانات نموذج التضرس الرقمي من اجل احتساب قيمة  عممية التجسيم
x. y. z  لكل نقطة عمى سطح االرض وذلك من خالل استدعاء طبقة الشبكة المائية النيائية

 الخاص بالتمثيل الثالثي االبعاد، Arc Scene وبيانات نموذج التضرس الرقمي عمى تطبيق
لكل من طبقة الشبكة المائية ونموذج  layer propertiesبعد ذلك نقوم بالذىاب الى 

وعندىا سوف  Base herghtsل تحديد قاعدة االرتفاع من خالل التضرس الرقمي من اج
بعد ذلك  DEMاعتمادا عمى بيانات x. y. z يقوم البرنامج بقراءة البيانات الخاص بالمحاور 

وىي عممية خاصة بتحديد قيمة االرتفاع  Viewمن القائمة   Scene propertiesنفتح نافذة 
مائية او المسيالت المائية وذلك بما يتماشى مع والشبكة ال DEMلمقاعدة لكل من بيانات 

 شكل الظاىرة، كما في االشكال االتية: 
 (D.E.M) ( تحديد ارتفاع القاعدة لمظاىرة عمى اساس بيانات6شكل )

 
 .  Arcmap9.3من عمل الباحث باالعتماد عمى                  

 Scene properties( فتح قائمة 7شكل )

 
 .  Arcmap9.3من عمل الباحث باالعتماد عمى                        
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 ( تحديد قيمة ارتفاع التجسيم بشكل آلي او يدوي8شكل )

 
 .  Arcmap9.3من عمل الباحث باالعتماد عمى                

 

 ( شكل التجسيم النيائي لشبكة المسيالن المائية9شكل )

 
 .  Arcmap9.3من عمل الباحث باالعتماد عمى              

 

 ( الشكل النيائي لتجسيم احواض الصرف لشبكة المسيالت10شكل )

 
 .  Arcmap9.3من عمل الباحث باالعتماد عمى              
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 (:2D( ومقارنتها بـ )3Dانتاج خاررة ذبكة ادلسوالت ) -ثالثا

آنفة الذكر بإخراج  Arcmap9.3بعد االنتياء من العمميات االلية عمى برنامج 
( في سبيل تسييل مقارنتيا لدى القارئ بغية الحصول عمى 2D,3Dالخارطة بنموذجين )

ادراك بصري واضح عند النموذج الثالثي البعد لكون ان التمثيل التقميدي لمخارطة يعتمد عمى 
مع  ث الذي يتماشىاالدراك الساكن والثابت لمظواىر عمى عكس التمثيل الخرائطي بالبعد الثال

، وعند تمثيل شبكة المسيالت المائية بكال البعدين نجد ان الواقع السائد عمى سطح االرض
، فمن خالل التجسيم بالبعد الثالث لمظاىر يمكن لمقارئ معرفة اتجاه او ارقىناك بعض الفو 

انحدار المسيالت وتحديد احواض الصرف من دون المجوء الى بعض الثوابت 
ولوجية او االسس المعتمدة في الدراسات المونفومترية في حين عند التمثيل التقميدي الجيومورف

(2Dتفتقد الى ىذه الميزة ) تم مرافقة طبقة نموذج التضرس الرقمي مع شبكة المسيالت من ،
اجل ان تعطي تصورا لمقاريء انيا تشكل سطح االرض لمنطقة الدراسة بحيث تم تجسيم 

( ومراعاة الوانيا حسب تضرس السطح وىنا امتازت D.E.Mشى طبقة )شبكة االودية بما يتما
( اعطى لمقاريء تخيال قريبًا من الواقع 3D) باإلدراك البصري الواضح لكون ان ىذا االسموب

(، كما تم 2D) الحقيقي وليس عبارة عن تمثيل ثابت وىنا نتحدث عن التمثيل التقميدي لمخرائط
شبكة المسيالت وتجسيميا بشكل يتماشى مع تضرس تمثيل احواض الصرف ودمجيا مع 

 سطح االرض ضمن حدود منطقة الدراسة.
 االدتنتاجات:

 نموذج بيانات وان( 3D Models) البعد ثالثية نماذج إلعداد مصادر عدة يوجد -1
 ،األبعاد ثالثي السطح اشتقاق في بينيا األفضل يعد( D.E.M) الرقمية االرتفاعات

 .المائية المسيالت بشبكة يتعمق فيما والسيما
لما ليا من  (3D)إلى نماذج ثالثية البعد  (2D)إمكانية تحويل الخرائط ثنائية البعد  -2

أىمية في تقريب الشكل الحقيقي إلى قارئ الخارطة ومن ثم إعطاء تصورات واقعية عن 
 تمثيل الظاىرة.

كفاءة عالية في تحميل البيانات بمخرجات ثالثية االبعاد  ARCGIS9.3يمتمك برنامج  -3
(3D.تتميز بدقة عالية في االدراك البصري ) 
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 ( توضح التمثيل الخرائطي لمشبكة المائية4خارطة )

 
 . Arcmap9.3من عمل الباحث باالعتماد عمى     
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 ( التمثيل الخرائطي ألحواض الصرف شبكة المسيالت5خارطة )

 
 .  Arcmap9.3من عمل الباحث باالعتماد عمى      
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 التوصوات:

 وبيانات( G.I.S) الجغرافية المعمومات نظم برمجيات الحديثة التقنيات استعمال ضرورة -1
 مكانية بيانات قاعدة من توفره لما البعد ثالثية نماذج إعداد في بعد عن االستشعار
وجية االستفادة منيا في  مختمف الدراسات السيما الدراسات الجيومورفول يمكن ووصفية

 .ومن ضمنيا المسيالت المائية
 الرقمية االرتفاعات نماذج عمى باالعتماد البعد ثالثية نماذج التوجو نحو عمل -2

(D.E.M )مع بالمقارنة والدقة والوقت الكمف تقميل في منيا االستفادة يمكن والتي 
 .األرضية والمساحة الطبوغرافية الخرائط مصادر

( GIS) الجغرافية المعمومات نظم مع الجغرافية الدراسات دمج نحو التوجو اىمية -3
 .التقميدية والطرق المناىج يفوق بشكل الحاسوب وتقنيات والخرائط

 الجغرافية فروع جميع في وتطبيقاتيا( GIS) الجغرافية المعمومات نظم مادة تدريس -4
 وسيمة ىي( GIS) الجغرافية المعمومات نظم تقنيات الن الخرائط عمم في فقط وليس
 طمبة بحوث توجيو عمى االصرار مع الجغرافيا الدراسات مختمف في منيا يستفاد

 .ودراساتيم بحوثيم في الحديثة التقنية ىذه استخدام نحو العميا الدراسات
 
 
 

 ادلصادر:

 الشبكات مجال في( GIS) الجغرافية المعمومات نظم تطبيقات، اهلل عبد بن معافى بن عمي ،الغامدي -1
 قسم-سعود الممك جامعة، السعودية العربية المممكة في البري النقل لخدمات مقترح نموذج– الخطية

 .الجغرافية
 الفضائية المرئيات باستخدام راوندوز لمنطقة التضاريس تمثيل مشكالت ىاوتا، الكريم عبد، اهلل عبد -2

 مجمس إلى مقدمة( منشورة غير بيانات) ماجستير رسالة ،(GIS) الجغرافية المعمومات نظم وبرمجيات
 .2003 الدين، صالح جامعة في اآلداب كمية

 ،1 ط ،والتوزيع لمنشر المعرفة دار(، GIS) الجغرافية المعمومات نظم، الرحيم عبد محمد، الرحال -3
2008. 
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