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حتليل اخلصائص املورفومرتية )االرتفاعات واالحنذارات( لسطح حمافظة 
 األنبار باستخذام تقنيات اجليوماتيكس

 م.د. سعذون ظاهر خلف مشايف الذليمي م.د. علي خليل خلف غضا اجلابري
 كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية  –جامعة األنبار 

 املستخلص
، والمرئية Arc G.I.S. – Arc Info V. 10برنامج تقنيات الجيوماتيكس ) ُتعد
( مصدرًا لممعمومات الحديثة عف خصائص سطح األرض في محافظة .D.E.Mالرادارية 
 التقميدية.دقة وموثوقية عالية يصعب الوصوؿ إلييا باستخداـ الوسائؿ  ذات األنبار

تقنيات الجيوماتيكس التي  تتمثؿ مشكمة البحث بالسؤاليف اآلتييف: ما ىي إمكانيات
لنمذجة وتحميؿ خصائص سطح محافظة  Arc G.I.S. – Arc info V. 10برنامج تتمثؿ ب

)االرتفاعات  لمكشؼ عف الخصائص المورفومترية .D.E.Mاألنبار بوساطة مرئية الرادارية 
مف حيث  ما ىي خصائص سطح محافظة األنبارواالنحدارات( لسطح محافظة األنبار؟ 

أما فرضيات البحث تتمثؿ في الفرضيتيف اآلتيتيف: تتيح تقنيات  ؟االرتفاعات واالنحدارات
الجيوماتيكس إمكانيات كبيرة في الكشؼ عف خصائص المورفومترية لسطح محافظة األنبار. 

داد مجموعة مف الخرائط الموضوعية لعمـ األشكاؿ األرضية يمكف التعرؼ منيا إذ يمكف إع
عمى خصائص سطح المحافظة، فضاًل عف إمكانية إعداد المجسمات ذات األبعاد الثالثية 

تتبايف وتتنوع خصائص سطح التي تسييؿ وتيسير تحميؿ خصائص سطح المحافظة. و 
نتيجة تبايف العوامؿ والعمميات التي أثرت ؛ اراتمف حيث االرتفاعات واالنحد محافظة األنبار

 وما زالت تؤثر في سطح المحافظة.
ييدؼ البحث إلى تحقيؽ ما يأتي: الكشؼ عف إمكانيات تقنيات الجيوماتيكس 
المستخدمة في ىذا البحث في إعداد الخرائط الموضوعية والمجسمات األرضية لمخصائص 

التكامؿ بيف ىذه التقنيات، بما يؤدي إلى مخرجات  المورفومترية لسطح محافظة األنبار. بؿ
قواعد البيانات الجغرافية ذات دقة متناىية بحيث يمكف الوثوؽ بيا واالعتماد عمييا في 

سطح محافظة المورفومترية لخصائص تعرؼ عمى الالالتخطيط التنموي لممحافظة مستقباًل. و 
المورفومترية خصائص لمتعرؼ عمى البيقي الدليؿ التطا البحث عد ىذكما يُ  األنبار المختمفة.
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والحموؿ المقترحة لتجاوزىا، لذلؾ  ،والمشاكؿ الناتجة عنيا، سطح محافظة األنبار المختمفةل
يمكف االعتماد عمييا مف العامميف في مجاؿ ُنظـ المعمومات الجغرافية لدراسة خصائص 

 ألية منطقة أخرى. سطحال
صحة فرضيتا البحث. استنتج البحث جممة مف االستنتاجات، مف أبرزىا ما يأتي: 

 اتمف حيث االرتفاعواستنتج أيضًا اختالؼ الخصائص المورفومترية لسطح محافظة األنبار 
متر فوؽ مستوى سطح البحر عمى الضفة الشرقية لبحيرة  02، إذ يبمغ أقؿ ارتفاع اتواالنحدار 

متر فوؽ مستوى  948نبار، أما أقصى ارتفاع في المحافظة يبمغ الرزازة ضمف محافظة األ
سطح البحر الذي يمثؿ جبؿ عنزة عند مثمث الحدود العراقية األردنية السعودية، وكذلؾ تتبايف 
انحدارات شديدة حيث تتقارب خطوط االرتفاعات المتساوية مف بعضيا البعض إلى أراضي 

ط االرتفاعات المتساوية عف بعضيا البعض كما ىو منبسطة قميؿ االنحدار حيث تتباعد خطو 
الحاؿ في أقصى شرؽ المحافظة الذي يمثؿ السيؿ الرسوبي ضمف المحافظة، وتتبايف درجات 

، كما يتبايف سطح المحافظة في اتجاىات ْ 0999انحدار سطح المحافظة الذي يبمغ أقصاه 
مف مراحؿ دورتو التحاتية  انحدار سطح المحافظة، يمر سطح المحافظة بمرحمة الشيخوخة
الكتمة الصخرية % مف  66حسب ما يبينو معاممو اليبسومتري الذي يؤكد عمى إزالة 

التوجو إلى ضرورة خمص البحث إلى جممة مف التوصيات، مف أبرزىا ما يأتي: و  ممحافظة.ل
خاصة إلى استخداـ تقنيات  في دراسات عمـ األشكاؿ األرضية عامة والمورفومتريةاالعتماد 

الجيوماتيكس المتمثمة بػ: ُنظـ المعمومات الجغرافية ومرئيات االستشعار عف ُبعد ذات الوضوح 
المكاني الكبير، كبديؿ ناجح وذي جدوى عممية كبيرة مقارنة مع الطرائؽ التقميدية فضاًل عف 

إعداد قواعد البيانات  دراسة مناطؽ نائية يصعب الوصوؿ إلييا ولـ تدرس مف قبؿ؛ مف أجؿ
الجغرافية المتكاممة في بياناتيا ذات دقة عالية وموثوقية كبيرة في نمذجتيا آليًا وقاعدة البيانات 
الوصفية المرفقة لكؿ طبقة مف طبقاتيا تقدـ معمومات بأسموب يتسـ بالسيولة واليسر والسرعة 

ف الواقع الجغرافي أو التخطيط ألصحاب القرار مف أجؿ اتخاذ القرارات الصائبة لحؿ مشاكؿ م
نما الستثمار موارده وفؽ منظور التنمية المستديمة.  وىذا ال يعني رفض الطرائؽ التقميدية وا 

تأسيس يوصي البحث بو  تكوف نظامًا متكاماًل.تقميدية ظـ المعمومات الجغرافية مع الطرائؽ النُ 
إنتاج ميامو الرئيسية: تقنيات الجيوماتيكس في جامعة األنبار تكوف مف مركز خاص ب
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وعقد المؤتمرات العممية بيذه ىذه التقنيات عمى  ةوتحديث الخرائط وتدريب أساتذة الجامع
 .تقنياتال

Morphometric Characteristics Analysis (Elevations and Slopes) for 
the Surface Anbar Province, Using the Geometrics  Techniques. 

Dr. Ali Khalil Khalaf Gadha Al-Jabery                                                                                                   Dr. Saadoon Dhaher Khalaf Al-Dulaimi 
Al- Anbar University - College of Education For Humanity Sciences  

Abstract 

The geometrics techniques (Arc GIS program - Arc Info V. 10, visual and 
radar D.EM) is considered a source of recent information on the Earth's surface 
properties in Anbar province with high accuracy and reliability and its difficult to 
access through conventional means. 

The research problem is presented by the following two questions: What 
are the possibilities geometrics techniques that are presented in the Arc GIS 
program - Arc info V. 10 for modeling and analysis of surface properties of Al-
Anbar province by visible radar D.E.M to discover morphometric characteristics 
(elevations and slope) of the surface of Anbar province? What are the 
characteristics of the surface of Al- Anbar province concerning with elevations 
and slope? The research hypotheses are assimilated in the following two 
hypotheses: geometrics techniques allows great potential in detecting 
morphometric surface properties of Al-Anbar province.  thematic maps to flag 
landforms can be prepared to recognize the surface characteristics of the 
province, as well as the possibility of preparing a three-dimensional models that 
facilitate the analysis of the surface properties of the province. The surface 
properties of Anbar province can be varied in terms of elevations and slopes; as a 
result of differing factors and processes that have affected and still affect on the 
province surface. 

The research aims to achieve the following: detection of the capabilities of 
geometrics techniques used in this research in the preparation of thematic maps 
and the earth models of the morphometric characteristics ofAl- Anbar province 
surface. The integration of these technologies leads to the results of geographic 
data with pinpoint precision so that they can be trusted and relied upon in the 
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development planning of the province in the future and to identify the 
morphometric characteristics of Al-Anbar province various surface. This research 
is also considered as a practical guide to learn about the morphometric 
characteristics Al-Anbar province various surface, the problems resulting from it 
and the proposed solutions to overcome them, so it can be reliable by the 
workers in the field of geographic information systems for the study of the surface 
properties of any other region. 

The research has concluded a number of conclusions, notably the 
following: the hypothesis of the research is right. It also concluded that the 
different morphometric characteristics of Al-Anbar province surface in terms of the 
elevation and slope, the less height is about 20 meters above sea level on the 
eastern bank of Razzazah Lake within Al-Anbar province, while the maximum 
height in the province is about 948 meters above sea level which is presented in 
Anza mountain at the Iraqi-Jordanian- Saudi Arabia triangle border, as well as 
the differing severe slopes where converging  equal elevation lines from each to 
another to the flat lands where the slope decreases and the equal elevation lines 
diverge from each to another, Temperatures of surface maintain slope vary  to 
reach a maximum of 29.9    ْ , as the surface of the province is differing  in trends 
of the province surface slope. The surface of the province is going through stages 
of aging infrastructure cycle as shown by Alhpsomitri coefficient which emphasizes 
on the removal of 61% of the rock mass of the province. The research is 
summarized in a number of recommendations, most notably the following: the 
need to depend on the study of the landforms science in general and 
morphometric in particular to the use of geometrics techniques presented in: GIS 
and visualization of remote sensing with large spatial clarity as a successful 
alternative and great scientific feasibility comparing with traditional methods as 
well as the study of remote areas which are difficult to reach and was not taught 
before; in the sake of preparation of integrated geographic data in its data that 
have high accuracy and reliability of automatically great model and the attached 
descriptive data for each layer of its layers which provide information in a manner 
characterized by the ease and convenience and speed of decision-makers in 
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order to make the right decisions to solve the problems of the geographical reality 
or planning to invest its resources in accordance with the constant development 
perspective. This does not mean rejection of traditional methods, but GIS with 
traditional methods is an integral system. The research  recommends to establish 
a special center for geometrics technologies in Al-Anbar University which has the 
main tasks as: the production and updating the maps, training the university 
professors on these techniques and holding the scientific conferences for these 
techniques. 

 أوالً: املقذمة:
ييتـ عمـ األشكاؿ األرضية التطبيقي بدراسة خصائص األشكاؿ األرضية عمى سطح 
األرض وتفسيرىا بتشخيص العوامؿ والعمميات التي أدت إلى تكوينيا وتطورىا. كما ساىـ 
التطور العممي والتكنولوجي بتسييؿ دراسة األشكاؿ األرضية بوساطة تقنيات الجيوماتيكس 

واتؿ المختمفة سواء كانت ثنائية األبعاد ذات الموف األبيض واألسود التي تتمثؿ بػ: مرئيات الس
أـ المرئيات المتعددة النطاقات أو المرئيات الثالثية األبعاد المتمثمة بالمرئيات الرادارية )نموذج 

(، وبرامج ُنظـ المعمومات الجغرافية إلعداد قواعد البيانات .D.E.Mاالرتفاعات الرقمية 
حميميا بوساطة مجموعة مف الخرائط الموضوعية لعمـ األشكاؿ األرضية، لخصائص السطح وت

بييئة: خرائط، تقارير، جداوؿ، رسوـ بيانية ومجسمات،  وتنتيي بإخراج مخرجاتيا المتنوعة
والتي تتميز بالدقة المتناىية والمصداقية والموثوقية العالية، إذ يستطيع المستفيد منيا التحاور 

عيا بما تسيـ في دعـ أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة لحؿ والتفاعؿ المباشر م
مشاكؿ مف الواقع الجغرافي مثؿ: مخاطر السيوؿ المفاجئة أو التخطيط الستثمار موارده وفؽ 

واألنشطة  (2)األرضية واستخداماتيا (1)منظور التنمية المستديمة مثؿ: تخطيط توزيع الغطاءات
 ر.البشرية في محافظة األنبا

 ؿنطقة اؾبحث: -2

 35ْ 29َ 32ًحتى  32ْ 35َ 59ً (3)جغرافيًا بيف دائرتي عرض نبارتقع محافظة األ
شمااًل، بذلؾ تمتد محافظة األنبار مف أقصى نقطة في جنوبيا حتى أقصى نقطة في شماليا 

 44َْ 29ً 35حتى ْ 38َ 47 37ً، وتقع محافظة األنبار بيف قوسي طوؿ 25َْ 06ً 09بمقدار 
شرقًا، بذلؾ تمتد المحافظة مف أقصى نقطة في غربيا حتى أقصى نقطة في شرقيا بمقدار 
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(. ُتعد محافظة األنبار أكبر محافظات القطر مساحة 6، كما تبينو الخريطة )26َْ 38 20ً
 (، وىي بذلؾ تحتؿ ثمث مساحة القطر.  6كيمومتر مربع حسب الخريطة ) 63662596البالغة 

األنبار بيذا الموقع الجغرافي وسط وغرب العراؽ، كما تبينو الخريطة وتقع محافظة 
(، والجزء األعظـ منيا ُيعد امتدادًا لميضبة الصحراوية الغربية، والجزء الثاني منيا لمنطقة 6)

 الجزيرة المحصورة بيف نيري دجمة والفرات، ويمتد السيؿ الرسوبي عمى جزء صغير منيا.
 (6الخريطة )

 
 : عتماد عمىباال، Arc G.I.S. – Arc Info V. 10برنامج بوساطة  افف عمؿ الباحثالمصدر: م

، 6322222/  6جميورية العراؽ، وزارة الموارد المائية، خريطة العراؽ اإلدارية ذات مقياس الرسـ  -
0227 . 

/  6اإلدارية ذات مقياس الرسـ محافظة األنبار جميورية العراؽ، وزارة الموارد المائية، خريطة  -
522222 ،0228  . 

/  6جميورية العراؽ، وزارة الموارد المائية، خريطة محافظة صالح الديف اإلدارية ذات مقياس الرسـ  -
522222 ،0228  . 
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(، يحد محافظة األنبار ثالثة أقطار عربية ىي: جميورية 6يتبيف مف الخريطة )
، والمممكة الياشمية األردنية في الغرب، والمممكة العربية العربية السورية في الشماؿ الغربي

السعودية في الجنوب والجنوب الغربي. وتحد محافظة األنبار ستة محافظات ىي: محافظة 
نينوى في الشماؿ، ومحافظة صالح الديف في الشماؿ الشرقي، ومحافظة بغداد في الشرؽ، 

 ي.ومحافظات بابؿ وكربالء والنجؼ في الجنوب الشرق
تضـ محافظة األنبار تسعة أقضية إدارية ىي: قضاء القائـ، وقضاء الرطبة، وقضاء 
عنو، وقضاء راوه، وقضاء حديثة، وقضاء ىيت، وقضاء الرمادي، وقضاء الخالدية، وقضاء 

ميالدية بمواء الدليـ؛ نسبة إلى عشائر  6966الفموجة. فقد كانت تعرؼ المحافظة قبؿ عاـ 
 الدليـ التي تقطنيا.

 ؿشكلة اؾبحث: -2

لما كانت المشكمة البحث يمكف طرحيا عمى شكؿ سؤاؿ أو أكثر، لذا تكمف مشكمة 
 البحث باألسئمة اآلتية:

 Arc G.I.S. – Arc infoبرنامج تقنيات الجيوماتيكس التي تتمثؿ ب ما ىي إمكانيات -أ 
V. 10  لنمذجة وتحميؿ خصائص سطح محافظة األنبار بوساطة مرئية الرادارية

D.E.M.  لمكشؼ عف الخصائص المورفومترية )االرتفاعات واالنحدارات( لسطح
 محافظة األنبار؟

 ؟مف حيث االرتفاعات واالنحدارات ما ىي خصائص سطح محافظة األنبار -ب 
 ػرضوة اؾبحث: -3

لما كانت الفرضية إطار عاـ يصور العالقة بيف متغيرات الظاىرة المدروسة ويفسرىا. 
 إجابات عف أسئمة مشكمتو، كما يأتي: البحث لذا جاءت فرضيات

تتيح تقنيات الجيوماتيكس إمكانيات كبيرة في الكشؼ عف خصائص المورفومترية  -أ 
)االرتفاعات واالنحدارات( لسطح محافظة األنبار. إذ يمكف إعداد مجموعة مف الخرائط 
الموضوعية لعمـ األشكاؿ األرضية يمكف التعرؼ منيا عمى خصائص سطح المحافظة، 

ضاًل عف إمكانية إعداد المجسمات ذات األبعاد الثالثية التي تسيؿ وتيسير تحميؿ ف
 خصائص سطح المحافظة.
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؛ مف حيث االرتفاعات واالنحدارات تتبايف وتتنوع خصائص سطح محافظة األنبار -ب 
 نتيجة تبايف العوامؿ والعمميات التي أثرت وما زالت تؤثر في سطح المحافظة.

 أفداف اؾدرادة: -4

 :البحث إلى تحقيؽ ما يأتيييدؼ 
الكشؼ عف إمكانيات تقنيات الجيوماتيكس المستخدمة في ىذا البحث في إعداد  -أ 

الخرائط الموضوعية والمجسمات األرضية لمخصائص المورفومترية )االرتفاعات 
واالنحدارات( لسطح محافظة األنبار. بؿ التكامؿ بيف تقنيات الجيوماتيكس، بما يؤدي 

قواعد البيانات الجغرافية ذات دقة متناىية بحيث يمكف الوثوؽ بيا إلى مخرجات 
 واالعتماد عمييا في التخطيط التنموي لممحافظة مستقباًل.

سطح محافظة األنبار المورفومترية )االرتفاعات واالنحدارات( لخصائص تعرؼ عمى الال -ب 
 المختمفة.

المورفومترية )االرتفاعات خصائص لمتعرؼ عمى الالدليؿ التطبيقي ا البحث عد ىذيُ  -ج 
والحموؿ  ،والمشاكؿ الناتجة عنيا، سطح محافظة األنبار المختمفةواالنحدارات( ل

المقترحة لتجاوزىا، لذلؾ يمكف االعتماد عمييا مف العامميف في مجاؿ ُنظـ المعمومات 
 ألية منطقة أخرى. سطحالجغرافية لدراسة الخصائص ال

 ؿنافج اؾبحث وأداؾوبه: -5

جية البحث، ىي مجموعة القواعد العامة التي ُتحدد عمميات سير عقؿ تعني مني
الباحث مف بداية البحث حتى نيايتو مف أجؿ الكشؼ عف الحقيقة؛ عندما نكوف بيا جاىميف، 

ا في ىذاالعتماد . فقد تـ (4)أو مف أجؿ البرىنة عمييا لألخريف؛ عندما نكوف بيا عارفيف
عمى النحو  ة مشكمتو وأىدافو، وىيمع طبيع ـئيتالوذلؾ بما  ؛كثر مف منيجأ عمىالبحث 

  تي:اآل
وىو إذ يقوـ ىذا المنيج عمى فمسفة دع الحقائؽ تتكمـ،  المنهج االستقرائي الوصفي: -أ 

عف طريؽ وصؼ مفاىيـ تحميؿ السطح التي يتيحيا االنتقاؿ مف الخاص إلى العاـ، 
كشؼ عف الخصائص سطح المحافظة البرنامج المستخدـ في ىذا البحث، فضاًل عف ال

 مف حيث توزيعيا والعالقات التي تربط بينيا.
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يقوـ ىذا المنيج عمى دراسة جميع الخصائص السطح في المحافظة،  المنهج اإلقميمي: -ب 
مف أجؿ توافر قواعد البيانات الجغرافية ليذه الخصائص بما تسيـ في دعـ أصحاب 

 نيا أف تسيـ في تنمية المحافظة مستقباًل.القرار في اتخاذ القرارات الصائبة مف شأ
لخصائص الذي يبيف الخطوات التطبيقية لمنمذجة اآللية  :المنهج التطبيقي المعاصر -ج 

بوساطة البرنامج المستخدـ في ىذا  .D.E.Mسطح المحافظة مف مرئية الرادارية 
 . البحث، الذي ُيعد مف أشير برامج ُنظـ المعمومات الجغرافية في العالـ

 أدوات اؾبحث: -6

 فقد تـ استخداـ في ىذا البحث األدوات األتية:
   :.D.E.Mنموذج االرتفاع الرقمي  –الرادارية  مرئية -أ 

ىي المرئية التي تتألؼ كؿ خمية مف خالياىا بثالث قيـ أثناف يحدداف موقعيا عمى 
عف مستوى سطح  Z، والقيمة الثالثة تمثؿ متوسط ارتفاع الخمية X, Yمحوري اإلحداثيات: 

مترًا، المأخوذة بوساطة الساتؿ انديفور  86960×  86960البحر. تبمغ الدقة التمييزية المكانية 
، والمتاحة عمى الشبكة الدولية لممعمومات، رابط الموقع 0222التابع لوكالة الفضاء ناسا عاـ 

، كما تبينو //:srtm.csi.cgiar.org/ SELECTION/inputCoord.asphttpىو: 
 .(6) (5)خريطة الصورية المصححةال

 (6الخريطة الصورية المصححة )
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نظاـ اإلحداثيات العالمي ف بتعديؿ نظاـ إحداثيات المرئية الرادارية مف اإذ قاـ الباحث
W.G.S. 84  وىو:الوطني الجغرافيإلى نظاـ اإلحداثيات ، G.C.S. Karbala 1979 

Polservice. Prj ؛ ألف مساحة محافظة األنبار تحتؿ نطاقاف مف نطاقات مسقط المركاتور
ال يمكف جمعيا في خريطة رقمية واحدة ذات ، التي .U.T.Mالمعدؿ المستعرض العالمي 

نظاـ إحداثيات وطنية تربيعية ما لـ يتـ رسميا داخؿ نطاقات مرسومة عمى الخريطة؛ لذلؾ 
يكوف مف األفضؿ استخداـ نظاـ اإلحداثيات الجغرافية في مثؿ ىذه الحالة، فضاًل عف كونو 

 يمثؿ نظاـ اإلحداثيات الجغرافية الرئيس لجميورية العراؽ.
 ظم المعمومات الجغرافية:ن   -ب 

 Arc G.I.S. – Arcفقد تـ إعداد قواعد البيانات الجغرافية باالعتماد عمى برنامج 
info V. 10 .عداد المجسمات لمنطقة الدراسة جراء التحميؿ الجغرافي، وا   ، وا 

 ول ذو مواصفات عالية الكفاءة.محاسوب اإللكتروني مح -ج 
 عالية.درجة وضوح ليزرية ذات  ممونة طابعة -د 

 :حتليل خصائص السطح حملافظة األنبارًا: ثاني
فقد تتغير مالمح السطح في محافظة األنبار مف حيث: االرتفاع واالنحدار، وتبعًا 
لذلؾ تتغير األقاليـ التضاريسية لتغير الظواىر مف حيث أصميا ونشأتيا. يمكف دراسة 

 خصائص السطح الطبوغرافية في المحافظة عمى النحو اآلتي:
 حتلول خصائص االرتفاع يف حماػظة األـبار: -2

 يمكف دراسة خصائص االرتفاع في محافظة األنبار عمى النحو اآلتي:
 الفارق التضاريسي لمنطقة البحث: -أ 

ىو مقدار فارؽ االرتفاع بيف أعمى ارتفاع في منطقة البحث وأدناىا. إذ يتبيف مف 
ارتفاع في منطقة البحث تبمغ  (، بأف أعمى6( والمجسـ )0الخريطة الصورية المصححة )

متر عف مستوى سطح البحر التي تمثؿ قمة جبؿ عنزة عند مثمث الحدود العراقية  948
متر عف مستوى سطح البحر عمى الضفة الشرقية  02األردنية السعودية. وأدنى ارتفاع يبمغ 

 02 – 948غ )لبحيرة الرزازة ضمف محافظة األنبار. أما الفارؽ التضاريسي لمنطقة البحث يبم
متر فوؽ مستوى سطح البحر. ويبمغ متوسط ارتفاع محافظة األنبار باالعتماد عمى  (908= 

 ( متر فوؽ مستوى سطح البحر.464=  0/  908الفارؽ التضاريسي )
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يعني االنحدار التغير في االرتفاع سطح ما مقارنة مع مستوى األساس أو مستوى 
(، بأف سطح 6والمجسـ ) (0الصورية المصححة )سطح البحر. إذ يتبيف مف الخريطة 

المحافظة باتجاه عاـ ينحدر مف الغرب باتجاه الشرؽ. ويمكف القوؿ: بأف سطح المحافظة مف 
جبؿ العنزة في أقصى الغرب باتجاه مجرى نير الفرات، الذي يخترؽ المحافظة مف الشماؿ 

محافظة الذي يمثؿ منطقة الجزيرة الغربي باتجاه الجنوب الشرقي، والجزء المتبقية مف سطح ال
ينحدر باتجاه عاـ مف الشماؿ والشماؿ الشرقي صوب الجنوب والجنوب الغربي؛ يعود ذلؾ 
لألحداث التي تعرضت ليا منطقة البحث أثناء العصور الجيولوجية المختمفة وتنوع صخورىا 

، وأف لـ تكف في والعوامؿ والعمميات المختمفة التي أثرت في الماضي وما زالت تؤثر فييا
 الوتيرة نفسيا.

 (0الخريطة الصورية المصححة )
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 مجسمات سطح محافظة األنبار باتجاىات وزوايا مختمفة. :(6المجسـ )
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 خطوط االرتفاعات املتساوقة )خطوط اؾكنتور( حملاػظة األـبار: -ب 
ىي مجموعة مف الخطوط المنحنية المغمقة داخؿ الخريطة، التي يمر كؿ خط منيا 

(، 0البحر. يتبيف مف الخريطة )بجميع النقاط التي ليا قيـ االرتفاع نفسيا عف مستوى سطح 
متر متباعدة  52بأف الخطوط االرتفاعات المتساوية في محافظة األنبار ذات الفاصؿ الرأسي 

فيما بينيا نسبيًا في أقصى الغرب، مما يعني قمة انحدارىا وميميا إلى االنبساط حتى تصؿ 
ف االنحدار يأخذ في ويعني ذلؾ بأ إلى مدينة الرطبة حيث تزداد قربًا مف بعضيا البعض،

االزدياد، مما يعني زيادة انحدار سطح ىذا اإلقميـ وزيادة تنوع األشكاؿ األرضية فيو مقارنة 
مع اإلقميـ األوؿ. وما تمبث حتى تتباعد خطوط االرتفاعات المتساوية مف جديد، ويدؿ ذلؾ 

بث خطوط انبساط سطح ىذا اإلقميـ وقمة انحداره وقمة األشكاؿ األرضية فيو. وما تم
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االرتفاعات المتساوية مف معاودة تقاربيا مف بعضيا البعض، مما يعني زيادة انحدار سطح 
ىذا اإلقميـ الذي يمثؿ التحوؿ مف اليضبة الصحراوية الغربية إلى السيؿ الرسوبي لنير 
الفرات؛ ولضيؽ المسافة األفقية بينيما. ومف ثـ يزداد تباعدىا كمما اتجينا نحو الشرؽ مف 

حافظة حيث اخفض نقطة في المحافظة عمى ضفة بحيرة الرزازة الشرقية، إذ يمثؿ ىذا الم
اإلقميـ السيؿ الرسوبي الذي يمتاز بانبساطو وقمة انحداره. أما منطقة الجزيرة يزداد االنحدار 

 بالقرب مف وادي نير الفرات ويقؿ باالبتعاد عنو.
 (0الخريطة )
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إذ يتيح البرنامج المستخدـ في ىذا البحث تحويؿ خطوط االرتفاعات المتساوية إلى 
خطوط االرتفاعات المتساوية التي تحصر بينيا مساحات مضممة؛ لكي يمكف معيا حساب 

 (. 6( والجدوؿ )3ىذه المساحات بيف خطوط االرتفاعات المتساوية، كما تبينو الخريطة )
 (3الخريطة )
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مف نظاـ التمثيؿ الشبكي الخموي إلى  .D.E.Mيتـ ذلؾ بعد تحويؿ المرئية الرادارية 

 Shapefileنوع خريطة موضوعية ذات نظاـ التمثيؿ االتجاىي الخطي بييئة طبقة مف 
 Karbala 1979 Polserviceحسب نظاـ اإلحداثيات الوطني التربيعي المتمثؿ بػ: 

U.T.M. Zone 38 N ؛ ألنو نظاـ اإلحداثيات الرئيس لجميورية العراؽ فضاًل عف كوف
ذا وحدة  .U.T.Mشمااًل مف نطاقات مسقط  38أغمب محافظة األنبار تقع ضمف نطاؽ 
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ات قياس الخصائص السطح المراد حسابيا، كما أنيا قياس المتر، وىذه الوحدة تتفؽ مع وحد
لغرض حساب المساحات . ا البحثتتفؽ ووحدات القياس الرئيسية لمبرنامج المستخدـ في ىذ

Area_KMإنشاء عمود باسـ  البد مف مختاريف المحصورة بيف كؿ خطي ارتفاع متساوي
2 ،

األمر بتطبيؽ في ىذا البحث  مساحات مباشرة بوساطة البرنامج المستخدـالحساب يمكف اآلف 
Calculate Geometry  وتحديد وحداتو بالكيمومتر المربع، بذلؾ يمكف البرنامج حساب

 Summarizeطريقة لخص أو ممخص ، ومف ثـ تطبيؽ جميع المساحات أثناء ثواٍف معدودة
د عمى قاعدة البيانات الوصفية؛ مف أجؿ إعداد جدوؿ جديد يدمج جميع المساحات التي تعو 

( والعموداف 6لممساحة المحصورة بيف خطي االرتفاع المتساوي نفسيا، كما يبينو الجدوؿ )
الثاني والثالث. بتطبيؽ الطريقة نفسيا أعاله تـ حساب جميع المساحات في ىذا البحث؛ 

 ولالختصار لف يتـ ذكرىا الحقًا واالكتفاء بعرضيا بالتفصيؿ ىنا.
بأف مجموع مساحة فئات خطوط (، 6لجدوؿ )ومف الجدير بالذكر، كما يتبيف مف ا

كيمومتر مربع، وىي بذلؾ تختمؼ عف مساحة  63662494االرتفاعات المتساوية تبمغ 
؛ ويعود كيمومتر مربع 297كيمومتر مربع، ويصؿ الفارؽ بينيما  63662596المحافظة البالغة 

تحويؿ مساحات خطوط االرتفاعات المتساوية المشتقة مف المرئية ىذا الفارؽ في المساحة إلى 
خريطة موضوعية ذات نظاـ  تمثيؿ الشبكي الخموي إلىذات نظاـ ال .D.E.M الرادارية

القميؿ أقؿ مف كيمومتر مربع واحد ال يشكؿ نسبة تذكر وىذا الفارؽ . التمثيؿ االتجاىي الخطي
فارؽ أيضًا أف يؤثر عمى الخصائص المورفومترية يمكف ليذا الال األنبار، و  بحجـ محافظة

 لسطح محافظة األنبار؛ لذلؾ يمكف اىماؿ ىذا الفارؽ. 
(، بأف متوسط مساحات فئات خطوط االرتفاعات المتساوية 6ويتبيف مف الجدوؿ )

، ونسبة معامؿ االختالؼ 385094كيمومتر مربع، ويبمغ االنحراؼ المعياري  766394يبمغ 
ىذه نسبة المرتفعة تؤكد تشتت قيـ المساحات فئات خطوط االرتفاعات % و  5398تبمغ 

كيمومتر مربع التي تمثؿ فئة  6766793المتساوية حوؿ متوسطيا. إذ تبمغ أكبر مساحة 
% مف مساحة  63، تحتؿ مساحة ىذه الفئة 352 – 322خطوط االرتفاعات المتساوية 

المحافظة، إذ تبدأ مساحة ىذه الفئة عمى شكؿ شريط ضيؽ في شماؿ غرب المحافظة ثـ 
يأخذ باالتساع كمما توجينا نحو الجنوب القتراب ىضبة نجد مف الحدود السياسية العراقية، 

 راف، واحتالليا مساحةفضاًل عف امتداد ىذه الفئة باتجاه غرب المحافظة ضمف وادي حو 
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(: مساحات فئات خطوط االرتفاعات المتساوية المساحية في محافظة األنبار 6الجدوؿ )
 بالكيمومتر المربع.

 النسبة المئوية لممساحة  المساحة بالكيمومتر المربع فئات خطوط االرتفاعات المتساوية ت
1 02 – 02  936793 093 
0 02 – 122  638491 094 
9 122 – 102  030199 898 
8 102 – 022  493990 790 
0 022 – 002  449497 790 
7 002 – 922  1968099 1291 
6 922 – 902  1677699 1992 
4 902 – 822  1277096 694 
3 822 – 802  472699 799 

12 802 – 022  678290 097 
11 022 – 002  793898 896 
10 002 – 722  089190 892 
19 722 – 702  081292 892 
18 702 – 622  029493 996 
10 622 – 602  678690 097 
17 602 – 422  768392 092 
16 422 – 402  960894 094 
14 402 – 322  134296 190 
13 322 – 384  03396 290 
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كيمومتر مربع التي تمثؿ فئة  09997واسعة مف جزء الجزيرة أيضًا. وأصغر مساحة تبمغ 
% مف مساحة المحافظة، نتيجة صغر مساحة جبؿ عنزة  290؛ تحتؿ نسبة 948 – 922

 التي تدخؿ ضمف حدود العراؽ السياسية. 
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 األؼاؾوم اؾتضارقسوة: -ج 

تصنيؼ منطقة البحث إلى أقاليـ حسب ارتفاعيا وانحدار أرضيا. فقد تـ تصنيؼ ىي 
( والجدوؿ 4منطقة البحث إلى خمسة األصناؼ حسب انحدار سطحيا، كما تبينو الخريطة )

 (، وىي:0)
 (4الخريطة )
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 م.د. دعدون ظافر خلف ؿشايف واالحندارات( ؾسطح حماػظة األـبار
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 (: مساحات أقاليـ ارتفاعات محافظة األنبار بالكيمومتر المربع.0الجدوؿ )

 أقاليـ االرتفاعات بالمتر ت
المساحة 

 بالكيمومتر المربع
النسبة المئوية 

 لممساحة
 595 744497  72حتى  02إقميـ السيؿ الرسوبي الفيضي  6
 3294 4637692 322حتى  72إقميـ حافة اليضبة  0
 0796 3693798 452حتى  322إقميـ المنبسط  3
 0796 3756094  752حتى  452إقميـ المتضرس  4
 994 6078393  948حتى  752إقميـ قميؿ التضرس  5
 62292 63662494 المجموع 6
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 متر: 62حتى  02إقميم السهل الرسوبي الفيضي  -

والرزازة التي تدخؿ ضمف مساحة  يمثؿ إقميـ السيؿ الرسوبي بضمنو بحيرتي الحبانية
متر عف مستوى سطح البحر، وىو أكثر أقاليـ المحافظة  72المحافظة حتى حدود ارتفاع 

انبساطًا، وفيو تتباعد خطوط االرتفاعات المتساوية عف بعضيا البعض أكثر مف األقاليـ 
ـ المحافظة األخرى. وينحصر ىذا اإلقميـ في الجزء الشرقي مف المحافظة، وىو أقؿ أقالي

% مف مساحة  595كيمومتر مربع يشكؿ نسبة مقدارىا  744497مساحة، إذ تبمغ مساحتو 
 المحافظة، بذلؾ يحتؿ المرتبة الخامسة مف حيث المساحة في المحافظة. 

 متر: 922حتى  62إقميم حافة الهضبة  -
ود حافة اليضبة عند التقاءىا بالسيؿ الرسوبي ووداي نير الفرات، حديمثؿ إقميـ 

متر عف مستوى سطح البحر، وىو إقميـ  322حتى  72ارتفاع ىذا اإلقميـ تتراوح مف 
متضرس تمتقي اليضبة في السيؿ الرسوبي أحيانًا عمى شكؿ حافات حادة االنحدار، لذلؾ 
تتقارب فيو خطوط االرتفاعات المتساوية مف بعضيا البعض أكثر مف اإلقميـ األوؿ. ُيعد ىذا 

%  3294كيمومتر مربع يشكؿ نسبة  4637692يـ المحافظة مساحة البالغة اإلقميـ أكبر أقال
يتوزع ىذا اإلقميـ عمى أربع مناطؽ ىي: الجزء األعظـ منو يمثؿ حافة  مف مساحة المحافظة،
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اليضبة الغربية التي تحاذي نير الفرات وتمتد معو مف أقصى الشماؿ الغربي حتى الجنوب 
الثاني في منطقة الجزيرة الذي يحتؿ الجزء األعظـ مف  الشرقي مف المحافظة، ويظير جزء

منطقة الجزيرة، وتظير المنطقتاف اآلخرتاف عمى شكؿ ىضبتيف منفصمتيف ضمف إقميـ السيؿ 
 الفيضي أحداىف عمى يميف نير الفرات واألخرى عمى يساره.

 متر:  802 حتى 922إقميم المنبسط  -
مة التضاريس الوعرة؛ بيذه الصفة يغمب عمى سطح ىذا اإلقميـ صفة االنبساط وق

يشترؾ مع إقميـ السيؿ الرسوبي، وتتباعد فيو خطوط االرتفاعات المتساوية عف بعضيا 
 322البعض، إال أنو أكثر ارتفاعًا مف إقميـ السيؿ الرسوبي، إذ يتراوح ارتفاع ىذا اإلقميـ بيف 

تي ىما: الجزء األعظـ يتوزع ىذا اإلقميـ عمى منطقعف مستوى سطح البحر. متر  452حتى 
منو يقع ضمف اليضبة الغربية إلى الغرب مف اإلقميـ الثاني، ويظير جزء صغير منو في 
منطقة الجزيرة ضمف قضاء عنو، يحتؿ ىذا اإلقميـ المرتبة الثالثة مف حيث المساحة البالغة 

 % مف مساحة المحافظة. 0796كيمومتر مربع يشكؿ نسبة  3693798
 متر: 602 حتى 802متضرس الإقميم  -

تضرس والوعورة، بؿ ىو أكثر أقاليـ المحافظة غمب عمى سطح ىذا اإلقميـ صفة الي
، إذ يتراوح بشكؿ كبير االرتفاعات المتساوية عف بعضيا البعضتضرسًا، وتتقارب فيو خطوط 

يظير ىذا اإلقميـ عمى متر عف مستوى سطح البحر.  752حتى  452ارتفاع ىذا اإلقميـ بيف 
 مف حيث المساحة البالغةثانية اإلقميـ المرتبة اليحتؿ ىذا ، ىالؿ ضمف اليضبة الغربيةشكؿ 

 % مف مساحة المحافظة. 0796كيمومتر مربع يشكؿ نسبة  3756094
 متر: 384 حتى 602إقميم قميل التضرس  -

يغمب عمى سطح ىذا اإلقميـ صفة االنبساط؛ وتتباعد فيو خطوط االرتفاعات  
المتساوية عف بعضيا البعض، بالرغـ مف أنو يمثؿ أكثر أقاليـ المحافظة ارتفاعًا، إذ يتراوح 

يظير ىذا اإلقميـ في عف مستوى سطح البحر. متر  948حتى  752ارتفاع ىذا اإلقميـ بيف 
ؿ ىذا اإلقميـ المرتبة الرابعة مف حيث المساحة البالغة أقصى شرؽ المحافظة، ويحت

 % مف مساحة المحافظة. 994كيمومتر مربع يشكؿ نسبة  6078393
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 املرحلة اؾتحاتوة: -د 
دليؿ كمي يترجـ القطاع الطولي لممرحمة التحاتية لممنطقة المدروسة بمقارنة بيف  ىو

ىذا المعامؿ، دؿ كمما ارتفعت قيمة فمساحة المنطقة المدروسة واالرتفاع التضاريسي ليا، 
منطقة المدروسة في مرحمة الشباب، ولـ تتعرض لمتعرية التي تعمؿ عمى تقميؿ ف الأعمى 

منطقة ف الأ ، وكمما قمت قيمة ىذا المعامؿ دؿ عمىارتفاعيا إلى مستوى القاعدة المحمي
مت عمى تقميؿ المدروسة في مرحمة الشيخوخة أو الكيولة، وقد تعرضت لمتعرية التي عم

ارتفاعيا حتى تصؿ إلى مستوى القاعدة المحمي وعندئذ تتوقؼ عمميات التعرية والتجوية 
 المختمفة. ويمكف اشتقاؽ المنحنى اليبسومتري بإتباع الخطوات األتية:

 :(6)من الصيغة الرياضية اآلتيةالمعامل الهبسومتري يتم حساب  -
Q = (a / A) / (h / H) 

  المعادلة ما يأتي:إذ تمثؿ رموز 
Q  .قيمة المعامؿ اليبسومتري =                A  المساحة الكمية بالكيمومتر =

 مربع. ال
a  =متساويي االرتفاعالمحصورة بيف كؿ خطيف  التجميع التراكمي الصاعد لممساحة 

 مربع. البالكيمومتر 
h قيمة  –بيف )قيمة الخط االرتفاع المتساوي األعمى لمفئة  الفاصؿ الرأسي = قيمة

 .( بالمترخفض نقطة في المنطقةالذي يمثؿ أالمحمي مستوى القاعدة 
H  = قيمة  - أعمى نقطة في المنطقة بالمتر)الفاصؿ الرأسي إلجمالي منطقة البحث

 .( بالمترمستوى القاعدة المحمي
فالبد مف استخراج قيمة المساحة النسبية بناًء عمى المعادلة الرياضية أعاله، 

المحصورة بيف كؿ خطي متساويي االرتفاع المختاريف مف المساحة الكمية لممنطقة المدروسة، 
(، وقيمة االرتفاع النسبي لكؿ خط ارتفاع متساوي مف الفاصؿ الرأسي 3كما تبينو الخريطة )

ـ بيانو سابقًا، تبمغ قيمة أقصى ارتفاع الفرؽ بيف أعمى ارتفاع وأدناه في منطقة الدراسة. كما ت
متر فوؽ مستوى سطح البحر التي تمثؿ قمة جبؿ عنزة، كما تبينو  948في المحافظة 

متر فوؽ مستوى  02(، وأدنى ارتفاع في المحافظة يبمغ 0الخريطة الصورية المصححة )
 سطح البحر عمى الضفة الشرقية لبحيرة الرزازة ضمف محافظة األنبار.
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 حة النسبية: المسا -
 : (7)اآلتيةالرياضية حساب المساحة النسبية باستخداـ المعادلة يمكف 

   
 

 
 
  إذ تمثؿ رموز المعادلة ما يأتي:

L  .قيمة المساحة النسبية = 
a  =ارتفاع متساويي  المحصورة بيف أي خطي التجميع التراكمي الصاعد لممساحة

 . بالكيمومتر المربع مختاريف
A منطقة المدروسة بالكيمومتر المربع= المساحة الكمية لم . 

ات خطوط االرتفاعات المتساوية التجميع التراكمي الصاعد لمساحفقد تـ حساب 
كيمومتر مربع كما ىيو  397699( بتنزيؿ قيمة مساحة الفئة األولى البالغة aلفئات االرتفاع )

كيمومتر مربع يتـ  794896(، أما مساحة الفئة الثانية البالغة 3في العمود الرابع مف الجدوؿ )
+  794896كيمومتر مربع لتصبح ) 397699جمعيا مع مساحة الفئة األولى البالغة 

 (، ومساحة3كما في العمود الرابع مف الجدوؿ ) كيمومتر مربع(، 6690596=  397699
ة التجميع التراكمي الصاعد لمساحكيمومتر مربع يتـ جمعيا مع  590693الفئة الثالثة البالغة 
 6784693=  6690596+  590693كيمومتر مربع لتصبح ) 6690596الفئة الثانية البالغة 

لمفئة  التجميع التراكمي الصاعد كيمومتر مربع(، أي بعبارة أخرى، يتـ جمع مساحة فئة ما مع
 ليا مباشرة، وىكذا الحاؿ لبقية الفئات األخرى. السابقة

؛ لتحويميا إلى نسبة 622ثـ ضرب الناتج في تطبيؽ معادلة المساحة النسبية، فقد تـ 
 مئوية. كما في المثاؿ اآلتي:

 – 02النسبة المئوية لممساحة بيف خطي كنتور 
52 = 

397699 
 ×622  =099 

63662494 
 – 52النسبة المئوية لممساحة بيف خطي كنتور 

622 = 
6690596 

 ×622  =898 
63662494 

% مف مساحة الكمية  622وىكذا الحاؿ لبقية الفئات حتى تكوف قيمة الفئة األخيرة 
 .(3كما في العمود الرابع مف الجدوؿ ) لممنطقة المدروسة،
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 االرتفاعات المتساوية في محافظة األنبار.(: النسبة المئوية لممساحة بيف خطوط 3الجدوؿ )

 ت
فئات خطوط 
االرتفاعات 
 المتساوية

المساحة بالكيمومتر 
 المربع

التجميع التراكمي 
 الصاعد لممساحة

النسبة المئوية 
 لممساحة

6 02 – 52  397699 397699 099 
0 52 – 622  794896 6690596 898 
3 622 – 652  590693 6784693 6396 
4 652 – 022  839390 0603996 6993 
5 022 – 052  883896 3527896 0598 
6 052 – 322  6374093 4880294 3599 
7 322 – 352  6766793 6648797 4899 
8 352 – 422  6266097 7765294 5697 
9 422 – 452  862793 8575797 6392 
62 452 – 522  764290 9339892 6896 
66 522 – 552  639494 9979094 7393 
60 552 – 622  543695 62500398 7793 
63 622 – 652  546292 66263399 8693 
64 652 – 722  523899 66567097 8592 
65 722 – 752  764795 60330293 9296 
66 752 – 822  674992 63226990 9596 
67 822 – 852  375498 63380492 9893 
68 852 – 922  698297 63582497 9998 
69 922 – 948  09997 63662494 62292 
 ----- ----- 63662494 المجموع 02
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 االرتفاع النسبي:  -
 اآلتية: الرياضية حساب المساحة النسبية باستخداـ المعادلة يمكف 

   
 

 
 
  إذ تمثؿ رموز المعادلة ما يأتي:

S  االرتفاع النسبي= قيمة . 
h قيمة مستوى  –)قيمة الخط االرتفاع المتساوي األعمى لمفئة  الفاصؿ الرأسي = قيمة

 .(خفض نقطة في المنطقة بالمترالذي يمثؿ أالمحمي القاعدة 
H  = أعمى نقطة في المنطقة بالمتربالمتر )الفاصؿ الرأسي إلجمالي منطقة البحث 

 .(مستوى القاعدة المحمي بالمترقيمة  -
( عف طريؽ طرح قيمة مستوى القاعدة h) الفاصؿ الرأسي قيمةفقد تـ استخراج 

متر فوؽ مستوى سطح البحر  02البالغ قيمتو خفض نقطة في المنطقة الذي يمثؿ أالمحمي 
(. إذ 4العمود الثالث مف الجدوؿ ) كما يبينو قيمة الخط االرتفاع المتساوي األعمى لمفئة،مف 

فوؽ مستوى سطح  ( متر32=  02 – 52يمكف استخراج الفاصؿ الرأسي لمفئة األولى )
 – 622(، ويبمغ الفاصؿ الرأسي لمفئة الثانية )4، كما في العمود الثالث مف الجدوؿ )البحر
أما قيمة الفاصؿ ات. ، وىكذا الحاؿ لبقية الفئفوؽ مستوى سطح البحر ( متر82=  02

قيمة مستوى القاعدة  ( يتـ استخراجو عف طريؽ طرحHالرأسي إلجمالي منطقة البحث )
متر فوؽ مستوى سطح البحر  02البالغ قيمتو خفض نقطة في المنطقة الذي يمثؿ أالمحمي 

 – 948) فوؽ مستوى سطح البحر متر 948قيمة ارتفاع في منطقة البحث البالغة مف أعمى 
 فوؽ مستوى سطح البحر. متر (908=  02

؛ لتحويميا إلى نسبة 622ثـ ضرب الناتج في ، فقد تـ تطبيؽ معادلة االرتفاع النسبي
(. بعد ذلؾ تـ رسـ منحنى اليبسومتري بوساطة 4يبينو العمود الرابع مف الجدوؿ )مئوية، كما 

 (.6، كما يبينو الشكؿ )Microsoft Excel 2010برنامج األكسؿ 
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 (: النسبة المئوية لالرتفاع في محافظة األنبار.4الجدوؿ )

 ت
فئات خطوط 
االرتفاعات 
 المتساوية

)قيمة الخط االرتفاع  الفاصؿ الرأسي قيمة
قيمة مستوى القاعدة  –المتساوي األعمى لمفئة 
 بالمتر (المحمي

النسبة المئوية 
 رتفاعلال

6 02 – 52  32 390 
0 52 – 622  82 896 
3 622 – 652  632 6492 
4 652 – 022  682 6994 
5 022 – 052  032 0498 
6 052 – 322  082 3290 
7 322 – 352  332 3596 
8 352 – 422  382 4299 
9 422 – 452  432 4693 
62 452 – 522  482 5697 
66 522 – 552  532 5796 
60 552 – 622  582 6095 
63 622 – 652  632 6799 
64 652 – 722  682 7393 
65 722 – 752  732 7897 
66 752 – 822  782 8496 
67 822 – 852  832 8994 
68 852 – 922  882 9498 
69 922 – 948  908 62292 
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 لسطح محافظة األنبار. منحنى اليبسومتريال: (6الشكؿ )

 
 (.4و 3)جدوليف باالعتماد عمى ال Microsoft Excel 2010 المصدر: مف عمؿ الباحثاف بوساطة برنامج

 
 القطاعتحت خط المساحة المحصورة قيمة المعامؿ اليبسومتري، أي تـ احتساب فقد 

%، المتبقية مف الكتمة  39في محافظة األنبار البالغة قيمتو المحمي  ةومستوى القاعد
% مف الكتمة الصخرية في  66الصخرية في المحافظة، وقد أزالت عوامؿ التعرية المختمفة 

المحافظة. ويدؿ ىذا بأف سطح المحافظة يمر بمرحمة الشيخوخة مف مراحؿ دورتو التحاتية 
ما زالت األجزاء الغربية  نحنى اليبسومترييشير شكؿ القطاع لممحسب رأي ىورتوف. كما 

لممحافظة شديدة االنحدار، ثـ يقؿ انحداره في الجزء االوسط مف القطاع، ليعاود انحداره بشدة 
 ثانية في جزئو األسفؿ.

 حتلول خصائص احندار دطح حماػظة األـبار: -2

 يمكف دراسة خصائص انحدار سطح محافظة األنبار عمى النحو اآلتي:
 درجات انحدار سطح محافظة األنبار:  -أ 

يعني االنحدار، مقدار تغير ارتفاع كؿ نقطة مف النقاط التي يتألؼ منيا الخط 
أو الخريطة الطبوغرافية مقارنة مع سطح المقارنة أو األفقي.  .D.E.Mالمرسوـ عمى مرئية 

ألرض وقمة ارتفاع أما درجة االنحدار تعني مقدار الزاوية المحصورة بيف الخط األفقي لسطح ا
البيئية حساسية لمتغيرات الحاصمة الُنظـ كثر أعد نظاـ المنحدرات مف يُ  إذ الظاىرة المدروسة.
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وفيما بعد يشكؿ  ،في محيطو لكونيا الحيز الذي ينتج الحطاـ الصخري والرواسب السفحية
، مف المتنوعةالظواىر األرضية الوسيمة الناقمة لنواتج التجوية، وما يترتب عمييا مف تطور 

في  دراسة االنحدارات وايجاد فئاتو ميـ جداً لؾ فإف رض، لذحركة مواد سطح األ :برزىاأ
 .(8)عمـ األشكاؿ األرضيةالدراسات 

الرادارية  مرئيةالمباشرة مف سطح محافظة األنبار درجة انحدار  تـ حسابفقد 
D.E.M.  بوساطة البرنامج المستخدـ في ىذا البحث، بتطبيؽ األمرSlope وتكوف النتيجة ،

تطبيؽ معادلة االنحدار المخزنة في البرنامج مباشرة عمى خاليا المرئية، وتكوف نتائجيا أكثر 
دقة وأكبر سرعة في التطبيؽ. ومف ثـ إعادة تصنيؼ درجات انحدار سطح محافظة األنبار 

وىو تصنيؼ ىرمي ، 6989 – 6988زينؾ عده أالحديث الذي  Zinkحسب تصنيؼ زينؾ 
متسمسؿ يقع في خمسة مستويات تصنيفية مع زيادة في التعميـ عند المستويات العالية، 

رضية عمى مستوى شكاؿ األالتضاريس واألأصناؼ ويستخدـ ىذا التصنيؼ في تحديد 
(، يمكف تصنيؼ درجات انحدار سطح محافظة 5كما يبينو الجدوؿ ) ،(9)رضياالنحدار األ

 (، وىي:5اد عمى تصنيؼ زينؾ إلى أربعة أصناؼ، كما تبينو الخريطة )األنبار باالعتم
 .Zink(: أصناؼ السطح ودرجات انحداره حسب تصنيؼ زينؾ 5الجدوؿ )

 التصنيؼ االنحدار  الشكؿ الصنؼ
 سيؿ، وادي 699 – 2 مسطح 6
 سيوؿ تحتية نيرية عميا سفوح اقداـ الجباؿ 799 – 0 تموج خفيؼ 0
 تالؿ منخفضة 6599 – 8 متموج 3
 تالؿ مرتفعة 0999 – 66 مقطعة مجازة 4
 جباؿ فأكثر 32 مقطعو بدرجة عالية 5
اهلل كاؾ، مشكالت تمثيؿ التضاريس لمنطقة راوندوز باستخداـ  عبد الكريـ ىاوتا عبدأحمد،  لمصدر:ا

كمية  جامعة الموصؿ،(، ـ، غ) المرئيات الفضائية وبرامجيات نظـ المعمومات الجغرافية، رسالة ماجستير
    .63 ص ،0223التربية، 

 

 نظام التالل المرتفعة:  -
تكثر فييا التالؿ المرتفعة التي قطعتيا شبكة  ذات سطح مقطع مجاز منطقة ىي

 66ْاألودية؛ بفعؿ التعرية المائية، تتراوح درجات انحدار سطحيا حسب تصنيؼ زينؾ مف 
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، لذلؾ تظير خطوط االرتفاعات المتساوية متقاربة جدًا مف بعضيا البعض. تحتؿ 0999ْحتى 
كيمومتر مربع، تشكؿ  0996المرتبة الرابعة مف حيث مساحة المحافظة، إذ تبمغ مساحتيا 

% مف مساحة المحافظة، تقع إلى شماؿ شرؽ مدينة الرطبة، تنحصر بيف خطي  2920نسبة 
 فوؽ مستوى سطح البحر. متر 752حتى  452ارتفاع متساوي 

 (5الخريطة )

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

 .لراداريةا
 



 م.د. علي خلول خلف غضا اجلابري

 

)االرتفاعات  حتلول اخلصائص املورػوؿرتقة

 م.د. دعدون ظافر خلف ؿشايف واالحندارات( ؾسطح حماػظة األـبار

 

) 623 ) 
 

 نظام التالل المنخفضة: -
تموج تكثر فييا التالؿ المنخفضة التي قطعتيا شبكة األودية؛ مذات سطح  منطقة ىي

، 6599ْحتى  8ْتتراوح درجات انحدار سطحيا حسب تصنيؼ زينؾ مف بفعؿ التعرية المائية، 
لذلؾ تظير خطوط االرتفاعات المتساوية متقاربة مف بعضيا البعض. تحتؿ المرتبة الثالثة مف 

% مف  2902كيمومتر مربع، تشكؿ نسبة  06990حيث مساحة المحافظة، إذ تبمغ مساحتيا 
 452رطبة، تنحصر بيف خطي ارتفاع متساوي مساحة المحافظة، تقع إلى الشرؽ مدينة ال

 متر فوؽ مستوى سطح البحر. 752حتى 
 السهول التحاتية النهرية العالية وسفوح اقدام الجبال: -

، تتراوح درجات انحدار سطحيا حسب تصنيؼ خفيؼ متموجذات سطح ىي منطقة 
بعضيا مف باعدة ، لذلؾ تظير خطوط االرتفاعات المتساوية مت799ْحتى  0ْزينؾ مف 

 6633692 البعض. تحتؿ المرتبة الثالثة مف حيث مساحة المحافظة، إذ تبمغ مساحتيا
 % مف مساحة المحافظة. 8933كيمومتر مربع، تشكؿ نسبة 

 السهول والوديان: -
، تتراوح درجات انحدار سطحيا حسب تصنيؼ ذات سطح منبسط مسطحىي منطقة 

مف بعضيا البعض. باعدة جدًا المتساوية مت، لذلؾ تظير خطوط االرتفاعات 0ْمف أقؿ زينؾ 
كيمومتر  60447497 مف حيث مساحة المحافظة، إذ تبمغ مساحتياولى تحتؿ المرتبة األ
 % مف مساحة المحافظة. 96946 مربع، تشكؿ نسبة

، ومعدؿ Percent of Slopeومف الجدير بالذكر، إمكانية دراسة نسبة االنحدار 
 . Average of Slopeاالنحدار 

 ؿظهر اجتاه ؿول املنحدرات يف حماػظة األـبار:  -ب 

لما كاف سطح محافظة األنبار متموج كما تـ بيانو في درجات االنحدار سابقًا، إذًا كؿ 
خمية مضرسة يمكف توجيييا باتجاه أحد االتجاىات الثمانية الرئيسة التي تكوف قيـ زواياىا 

اه الشماؿ حتى تنتيي باتجاه الشماؿ ثانية الستينية تبدأ مف قيمة الصفر درجة الذي يمثؿ اتج
درجة؛ تميزًا لو عف االتجاىات  6 –درجة، فضاًل عف السطح المستوي يأخذ قيمة  362بقيمة 

 (.6( والجدوؿ )6الثمانية، كما تبينو الخريطة )
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(، بأف مظير ميؿ اتجاىات انحدارات سطح 6( والجدوؿ )6يتبيف مف الخريطة )
 محافظة األنبار يمكف تصنيفو إلى تسعة أصناؼ، وىي: 

 سطح مستٍو: -
ىو السطح األفقي الذي ال يتجو إلى أية جية مف الجيات الثمانية الرئيسية؛ لذلؾ 

تميزًا لو عف قيـ زوايا الجيات الثمانية. إذ يتمثؿ بحيرتي الرزازة وحديثة  6 –تكوف قيمتو 
 067794ومجرى نير الفرات. يحتؿ ىذا الصنؼ المرتبة التاسعة مف حيث المساحة البالغة 

 % مف مساحة المحافظة.   696كيمومتر مربع، يشكؿ نسبة مقدارىا 
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انحدارات سطح محافظة األنبار بالكيمومتر (: مساحات مظير ميؿ اتجاىات 6الجدوؿ )
 المربع ونسبيا المئوية.

 ت
اتجاىات 
 المنحدرات

 وية االتجاهاز 
المساحات 

 بالكيمومتر المربع
نسبة 
 المساحة

 696 067794 6- سطح مستوٍ  6
 6496 6982697  362 - 33795و 0095 - 2 الشماؿ 0
 6496 6986497  6795 - 0095 الشماؿ الشرقي 3
 6390 6795390 66095 - 6795 الشرؽ 4
 6393 6862596 65795 - 66095 الجنوب الشرقي 5
 6095 6726590 02095 - 65795 الجنوب 6
 999 6346292 04795 - 02095 الجنوب الغربي 7
 996 6036897  09095 - 04795 الغرب 8
 6693 6542396 33795 - 09095 الشماؿ الغربي 9

 62292 63662494  --- المجموع
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 منحدرات ميمها باتجاه الشمال: -
حتى  2ْىي المنحدرات التي تتجو باتجاه الشماؿ، تكوف قيمة الزاوية توجيو الخمية مف 

. تمثؿ سفوح األودية الجنوبية التي 362ْحتى  33795ْ، وأيضًا مف زاوية توجيو الخمية 0095ْ
تتجو باتجاه الشماؿ؛ ألف أغمب األودية في المحافظة مستعرضة بشكؿ عاـ مف الغرب إلى 

كيمومتر مربع،  6982697الشرؽ. يحتؿ ىذا الصنؼ المرتبة الثانية مف حيث المساحة البالغة 
 % مف مساحة المحافظة.   6496يشكؿ نسبة مقدارىا 

 :الشرقي منحدرات ميمها باتجاه الشمال -
، تكوف قيمة الزاوية توجيو الخمية مف الشرقي ىي المنحدرات التي تتجو باتجاه الشماؿ

. الشرقي التي تتجو باتجاه الشماؿ الغربية . تمثؿ سفوح األودية الجنوبية6795ْحتى  0095ْ
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كيمومتر مربع، يشكؿ  6986497 مف حيث المساحة البالغةاألولى يحتؿ ىذا الصنؼ المرتبة 
 % مف مساحة المحافظة.   6496نسبة مقدارىا 

 :رقمنحدرات ميمها باتجاه الش -
 6795ْ، تكوف قيمة الزاوية توجيو الخمية مف رؽىي المنحدرات التي تتجو باتجاه الش

. يحتؿ ىذا الصنؼ المرتبة رؽالتي تتجو باتجاه الش غربية. تمثؿ سفوح األودية ال66095ْحتى 
%  6390 كيمومتر مربع، يشكؿ نسبة مقدارىا 6795390 مف حيث المساحة البالغةالرابعة 

 مف مساحة المحافظة.
 :جنوب الشرقيمنحدرات ميمها باتجاه ال -

، تكوف قيمة الزاوية توجيو الخمية مف رقيالشالجنوب ىي المنحدرات التي تتجو باتجاه 
. جنوب الشرقيالتي تتجو باتجاه الالشماؿ الغربي . تمثؿ سفوح األودية 65795ْحتى  66095ْ

كيمومتر مربع، يشكؿ  6862596 مف حيث المساحة البالغةالثالثة يحتؿ ىذا الصنؼ المرتبة 
 % مف مساحة المحافظة. 6393 نسبة مقدارىا

 :جنوبمنحدرات ميمها باتجاه ال -
تكوف قيمة الزاوية توجيو الخمية مف ىي المنحدرات التي تتجو باتجاه الجنوب، 

التي تتجو باتجاه الجنوب. يحتؿ ىذا ية . تمثؿ سفوح األودية الشمال02095ْحتى  65795ْ
كيمومتر مربع، يشكؿ نسبة  6726590 مف حيث المساحة البالغةالخامسة الصنؼ المرتبة 

 % مف مساحة المحافظة. 6095مقدارىا 
 :ربيجنوب الغمنحدرات ميمها باتجاه ال -

، تكوف قيمة الزاوية توجيو الخمية مف الغربي ىي المنحدرات التي تتجو باتجاه الجنوب
. الغربي التي تتجو باتجاه الجنوبية الشرقية . تمثؿ سفوح األودية الشمال04795ْحتى  02095ْ

كيمومتر مربع، يشكؿ  6346292 مف حيث المساحة البالغةالسابعة يحتؿ ىذا الصنؼ المرتبة 
 % مف مساحة المحافظة. 999نسبة مقدارىا 

 :غربمنحدرات ميمها باتجاه ال -
 04795ْ، تكوف قيمة الزاوية توجيو الخمية مف غربىي المنحدرات التي تتجو باتجاه ال

. يحتؿ ىذا الصنؼ المرتبة غربالتي تتجو باتجاه الرقية . تمثؿ سفوح األودية الش09095ْحتى 
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% مف  996كيمومتر مربع، يشكؿ نسبة مقدارىا  6036897 مف حيث المساحة البالغةالثامنة 
 مساحة المحافظة.

 :الغربي منحدرات ميمها باتجاه الشمال -
، تكوف قيمة الزاوية توجيو الخمية مف شماؿ الغربيىي المنحدرات التي تتجو باتجاه ال

. غربيالالشماؿ التي تتجو باتجاه رقية الشالجنوبية . تمثؿ سفوح األودية 33795ْحتى  09095ْ
كيمومتر مربع،  6542396 مف حيث المساحة البالغةالسادسة يحتؿ ىذا الصنؼ المرتبة 

 % مف مساحة المحافظة. 6693يشكؿ نسبة مقدارىا 
 ظالل اؾتالل ؾسطح حماػظة األـبار:  -ج 

 ىي نموذج تضاريسي مجسـ، يعتمد في ذلؾ عمى قيـ كمية إضاءة كؿ خمية مف
يتغير شكؿ ظالؿ التالؿ ، وتأثيرىا أيضًا عمى الخاليا المجاورة. .D.E.Mخاليا المرئية 

( وتسير 362ْ – 2ْالتي تتراوح بيف ) Azimuthالمخرج النيائي بتغير اتجاه زاوية الشمس 
 2ْالتي تتراوح قيمتيا بيف ) Altitudeدرجة ميؿ أشعة الشمس أيضًا ، و باتجاه عقارب الساعة

؛ ألف 682ْالبالغة  Azimuth فقد اعتمد الباحثوف عمى قيمة التجاه زاوية الشمس(. 92ْ -
المحافظة تقع إلى الشماؿ مف مدار السرطاف والشمس تكوف معظـ الوقت باتجاه الجنوب 

درجة أما ، والسيما وقت الظييرة حيث تكوف الشمس شبو عمودية في األخص فصؿ الصيؼ
. وبناًء عمى ذلؾ، يمكف تصنيؼ المحافظة إلى أربعة 45ْ البالغة Altitudeميؿ أشعة الشمس 

، .D.E.Mأقاليـ مف حيث كمية اإلضاءة التي تستمميا كؿ خمية مف خاليا المرئية الرادارية 
 (.7( والجدوؿ )7كما تبينو الخريطة )

سطح محافظة األنبار يمكف ظالؿ التالؿ (، بأف 7( والجدوؿ )7يتبيف مف الخريطة )
 تصنيفو إلى أربعة أصناؼ، وىي: 

 :142ْحتى  190ْاإلقميم القميل الظل ذو قيمة  -
ىو اإلقميـ الذي يستمـ أكبر كمية مف اإلضاءة عندما تكوف الشمس في الجنوب زاوية 

حتى  635ْ، إذ يستمـ إضاءة تبمغ 45ْتبمغ درجة ميؿ أشعة الشمس و ، 682ْاتجاىيا يبمغ 
، ويعني ىذا بأف اإلقميـ يستمـ أكبر كمية االشعاع الشمسي الذي ينعكس عمى ارتفاع 682ْ

درجات حرارة اإلقميـ، وبالتالي زيادة عمميات التعرية والتجوية بأنواعيا المختمفة فيو. ويحتؿ 
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كيمومتر مربع، يشكؿ نسبة  3205798ىذا اإلقميـ المرتبة الثانية مف حيث المساحة البالغة 
 % مف مساحة المحافظة.  0090 مقدارىا

 (7الخريطة )
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 .الرادارية
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 (: مساحات ظالؿ التالؿ سطح محافظة األنبار بالكيمومتر المربع ونسبيا المئوية.7الجدوؿ )

 أصناؼ ظالؿ التالؿ ت
ظالؿ التالؿ مساحات 

 النسبة المئوية لممساحة بالكيمومتر المربع

6 2 - 45  8034093 6295 
0 45 - 92  925898 697 
3 92 - 635  6444595 6296 
4 635 - 682  3205798 0090 

 62292 63662494  المجموع
المرئية باالعتماد عمى  Arc G.I.S. – Arc Info V. 10اطة برنامج سبو  فاالمصدر: مف عمؿ الباحث

 .الرادارية
 

 :190ْحتى  32ْاإلقميم المتوسط الظل ذو قيمة تزيد عن  -
عندما يحتؿ المرتبة الثانية مف حيث كمية اإلضاءة التي يستمميا ىو اإلقميـ الذي 

، إذ يستمـ تيا ذاتيا في اإلقميـ األوؿتكوف الشمس في الجنوب زاوية اتجاىيا ودرجة ميؿ أشع
االشعاع الشمسي كبيرة مف ، ويعني ىذا بأف اإلقميـ يستمـ كمية 635ْحتى  92ْإضاءة تبمغ 

وبالتالي  ولكف بشكؿ أقؿ مف اإلقميـ األوؿ، الذي ينعكس عمى ارتفاع درجات حرارة اإلقميـ،
الثالثة مف ويحتؿ ىذا اإلقميـ المرتبة زيادة عمميات التعرية والتجوية بأنواعيا المختمفة فيو. 

% مف مساحة  6296كيمومتر مربع، يشكؿ نسبة مقدارىا  6444595حيث المساحة البالغة 
 المحافظة. 

 :32ْحتى  80ْاإلقميم الكثير الظل ذو قيمة تزيد عن  -
مف حيث كمية اإلضاءة التي يستمميا عندما  لثةىو اإلقميـ الذي يحتؿ المرتبة الثا

تكوف الشمس في الجنوب زاوية اتجاىيا ودرجة ميؿ أشعتيا ذاتيا في اإلقميـ األوؿ، إذ يستمـ 
مف االشعاع الشمسي  قميمة، ويعني ىذا بأف اإلقميـ يستمـ كمية 92ْحتى  45ْإضاءة تبمغ 

عمميات التعرية والتجوية  قمةي درجات حرارة اإلقميـ، وبالتال نخفاضالذي ينعكس عمى ا
 925898 مف حيث المساحة البالغة رابعةبأنواعيا المختمفة فيو. ويحتؿ ىذا اإلقميـ المرتبة ال

 % مف مساحة المحافظة.  697 كيمومتر مربع، يشكؿ نسبة مقدارىا



                                         جملة جاؿعة األـبار ؾلعلوم اإلـساـوة

 

  (2اجمللد )( 2اؾعدد )

 2025( ؽاـون األول)

 

 (662 ( 
 

 :80ْحتى  2ْاإلقميم المظمل جدًا ذو قيمة تتراوح بين  -
مف حيث كمية اإلضاءة التي يستمميا عندما  رابعةالىو اإلقميـ الذي يحتؿ المرتبة 

تكوف الشمس في الجنوب زاوية اتجاىيا ودرجة ميؿ أشعتيا ذاتيا في اإلقميـ األوؿ، إذ يستمـ 
مف االشعاع الشمسي ضئيمة جدًا ، ويعني ىذا بأف اإلقميـ يستمـ 45ْحتى  ْصفر إضاءة تبمغ 

رارة اإلقميـ، وبالتالي قمة عمميات التعرية درجات حالكبير في نخفاض االالذي ينعكس عمى 
 مف حيث المساحة البالغةولى والتجوية بأنواعيا المختمفة فيو. ويحتؿ ىذا اإلقميـ المرتبة األ

 % مف مساحة المحافظة.  6295 كيمومتر مربع، يشكؿ نسبة مقدارىا 8034093
 االستنتاجات:

لموضوع تحميؿ الخصائص المورفومترية )االرتفاعات  توتوصؿ البحث مف خالؿ دراس
 :اآلتية إلى االستنتاجات واالنحدارات( لسطح محافظة األنبار باستخداـ تقنيات الجيوماتيكس

، والمرئية Arc G.I.S. – Arc Info V. 10ُتعد تقنيات الجيوماتيكس )برنامج  -6
الحديثة عف خصائص سطح األرض في  لممعمومات( مصدرًا .D.E.Mالرادارية 

دقة وموثوقية عالية يصعب الوصوؿ إلييا باستخداـ الوسائؿ  ذات محافظة األنبار
دارتيا ونمذجتيا، وتخزينيا، التقميدية.  بعد إدخاليا إلى الحاسوب اآللي ومعالجتيا وا 
ي اآللعمى شاشة الحاسوب  وعرضيا، وتحميميا، واستفسارىا، واسترجاعياوتحريرىا، 

 ،تقارير، جداوؿ ،خرائطبييئة:  بمخرجات متنوعة عمى الورؽ إخراجيابحتى تنتيي 
 ومجسمات.  رسوـ بيانية

 البحث، صحة الفرضيات التي يطرحيا البحث؛ وذلؾ لألسباب اآلتية: مفيستنتج  -0
المستخدمة في البحث اختالؼ خصائص سطح محافظة  تكشؼ تقنيات الجيوماتيكس -أ 

متر فوؽ  02، إذ يبمغ أقؿ ارتفاع األنبار التي يتبايف مف حيث االرتفاع واالنحدار
مستوى سطح البحر عمى الضفة الشرقية لبحيرة الرزازة ضمف محافظة األنبار، أما 

يمثؿ جبؿ متر فوؽ مستوى سطح البحر الذي  948أقصى ارتفاع في المحافظة يبمغ 
عنزة عند مثمث الحدود العراقية األردنية السعودية، وكذلؾ تتبايف انحدارات شديدة حيث 
تتقارب خطوط االرتفاعات المتساوية مف بعضيا البعض إلى أراضي منبسطة قميؿ 
االنحدار حيث تتباعد خطوط االرتفاعات المتساوية عف بعضيا البعض كما ىو الحاؿ 

لذي يمثؿ السيؿ الرسوبي ضمف المحافظة، وتتبايف درجات في أقصى شرؽ المحافظة ا
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، كما يتبايف سطح المحافظة في 0999ْانحدار سطح المحافظة الذي يبمغ أقصاه 
اتجاىات انحدار سطح المحافظة، يمر سطح المحافظة بمرحمة الشيخوخة مف مراحؿ 

% مف  66ة دورتو التحاتية حسب ما يبينو معاممو اليبسومتري الذي يؤكد عمى إزال
 الكتمة الصخرية في المحافظة.

يستطيع برنامج ُنظـ المعمومات الجغرافية المستخدـ في ىذا البحث إمكانية التعامؿ مع  -ب 
المرئيات ذات نظاـ التمثيؿ الشبكي الخموي، وكذلؾ إمكانية التعامؿ مع الخرائط ذات 

 بكؿ يسر وسيولة. نظاـ التمثيؿ االتجاىي الخطي، أو التحويؿ كاًل منيما إلى اآلخر
أمكانية أعداد المجسمات التي مف شأنيا أف تعطي المظير الثالثي األبعاد والتعرؼ  -ج 

 عمى خصائص سطح المحافظة.
مف التكمفة التي تتمثؿ بالجيد والوقت والماؿ مقارنة  تقنيات الجيوماتيكس استخداـتقمؿ  -د 

باستخداـ الطرائؽ التقميدية، فضاًل عف إمكانية تحويؿ البيانات إلى معمومات بمخرجات 
 متنوعة.
 التوصيات:

في ضوء النتائج التي ُتوصؿ إلييا مف خالؿ معطيات البحث نضع التوصيات التي 
 وىي كما يأتي:  تقنيات الجيوماتيكس، لوعي بنعتقد إف مف شانيا أف تسيـ في زيادة ا

في دراسات عمـ األشكاؿ األرضية عامة والمورفومترية التوجو إلى االعتماد ضرورة  -6
خاصة إلى استخداـ تقنيات الجيوماتيكس المتمثمة بػ: ُنظـ المعمومات الجغرافية ومرئيات 

ذي جدوى عممية كبيرة االستشعار عف ُبعد ذات الوضوح المكاني الكبير، كبديؿ ناجح و 
مقارنة مع الطرائؽ التقميدية فضاًل عف دراسة مناطؽ نائية يصعب الوصوؿ إلييا ولـ 
تدرس مف قبؿ؛ مف أجؿ إعداد قواعد البيانات الجغرافية المتكاممة في بياناتيا ذات دقة 

مف  عالية وموثوقية كبيرة في نمذجتيا آليًا وقاعدة البيانات الوصفية المرفقة لكؿ طبقة
طبقاتيا تقدـ معمومات بأسموب يتسـ بالسيولة واليسر والسرعة ألصحاب القرار مف أجؿ 
اتخاذ القرارات الصائبة لحؿ مشاكؿ مف الواقع الجغرافي أو التخطيط الستثمار موارده 

نما نُ وفؽ منظور التنمية المستديمة.  ظـ وىذا ال يعني رفض الطرائؽ التقميدية وا 
 تكوف نظامًا متكاماًل.تقميدية مع الطرائؽ الالمعمومات الجغرافية 
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بتكثيؼ عدد ساعات تدريس مادة ُنظـ المعمومات الجغرافية في أقساـ  بحثوصي الي -0
الجغرافية مع مادة الخرائط طواؿ سنوات الدراسة األولية موزعة عمى النحو اآلتي: مادة 
الخرائط التقميدية في المرحمة األولى، ومادة الخرائط الموضوعية في المرحمة الثانية، أما 

يس أساسيات ُنظـ المعمومات الجغرافية، وفي المرحمة الرابعة في المرحمة الثالثة فيتـ تدر 
يتـ تدريس تطبيقات في ُنظـ المعمومات الجغرافية. ولكف يجب تدريس ىذه المواد مف 

 مختصيف فييا وال يقوـ بتدريسيا أي شخص كونيا موَّادًا ثانوية.
بيانيا في ىذه  الباحثيف إلى استخداـ ُنظـ اإلحداثيات الوطنية التي تـ بحثوصي الي -3

الدراسة، وتحويؿ المرجعية الجغرافية لمرئيات االستشعار عف ُبعد إلييا؛ لكي تتفؽ مع 
الخرائط الطبوغرافية الصادرة مف وزارة الموارد المائية الييئة العامة لممساحة، وليس 

الييئة العامة لممساحة بضرورة إسراعيا في إتماـ مشروعيا  بحثوصي الكما يالعكس. 
؛ مما يسيؿ W.G.S. 84نظاـ اإلحداثيات الوطني المعدؿ عف النظاـ العالمي  بوضع

 إليو.  W.G.S. 84تحويؿ نظاـ اإلحداثيات العالمي 
تقنيات الجيوماتيكس في جامعة األنبار تكوف مف تأسيس مركز خاص بيوصي البحث ب -4

وعقد لتقنيات ىذه اعمى  ةإنتاج وتحديث الخرائط وتدريب أساتذة الجامعميامو الرئيسية: 
 .تقنياتالمؤتمرات العممية بيذه ال

 
 
 
 

 الهوامش
                                                 

: ىي مساحة واسعة مف سطح األرض تشغميا ظاىرة ما ذات منشأ Cover Landالغطاء األرضي  :(1)
طبيعي أـ بشري مف دوف األخذ بالحسباف النشاطات البشرية التي تربط بو في زمف معيف، مثؿ: بحيرة، غابة، 
أرض مبنية وغير ذلؾ. ُينظر المصدر: الجابري، عمي خميؿ خمؼ غضا، النمذجة اآللية لمخصائص 

األودية الجافة في قضاء ىيت باستخداـ التقنيات الحديثة، أطروحة دكتوراه )غ، ـ(، المورفومترية ألحواض 
  . 0، ص 0265جامعة األنبار، كمية التربية لمعمـو اإلنسانية، 
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(: ُيؤدي مصطمح استخداـ األرض ومصطمح استعماؿ األرض في العربية المعنى نفسو الذي يقابؿ 0)
استخداـ األرض بدؿ استعماؿ األرض الباحث لفظ  ذه الدراسة فضؿ، وفي ىLand Use الترجمة اإلنجميزية

يئ  چ  :ـو التسخير الوارد في قولو تعالىمف منطمؽ إف االستخداـ أقرب في معناه ومحتواه المغوي إلى مفي

سورة  ،05جزء . )القرآف الكريـ، الچىت      يت  جث  مث  ىث  يث  حج   متجب    حب  خب  مب  ىب  يب   جت     حت  خت
عثماف  والذي يعني استخداـ الشيء لتحقيؽ ىدؼ أو أىداؼ محددة. ُينظر المصدر: .(63 يةآ، جاثيةال

 ص ،0226 دار صفاء،عماف،  إطار جغرافي عاـ، تخطيط استخداـ األرض الريفي والحضري غنيـ، محمد
07. 

يمكف تعريؼ استخداـ األرض: ىي مساحة محددة مف سطح تشغميا وظيفة ما مف النشاطات 
التي تخدـ سكانو وسكاف إقميمو المرتبط بو في زمف معيف، مثؿ: االستخداـ التجاري، الصناعي، البشرية 

ُينظر المصدر: الجابري، عمي خميؿ خمؼ غضا، النمذجة اآللية لمخصائص  التعميمي وغير ذلؾ.
  . 0المورفومترية ألحواض األودية الجافة في قضاء ىيت باستخداـ التقنيات الحديثة، مصدر سابؽ، ص 

يجد القارئ في كتب عمـ رسـ الخرائط مصطمحات متضادة أحيانًا حتى في الكتاب الواحد، مثؿ: أقواس  (:3)
الطوؿ خطوط الطوؿ ودوائر العرض وخطوط العرض. مما تسبب اإلرباؾ والسيما لطمبة الدراسات األولية، 

ستخداـ مصطمح أقواس الطوؿ ومف أجؿ التفريؽ بيف ىذه المصطمحات وعدـ الخمط بينيا، يرى الباحث ا
Longitude  ،عندما نتحدث عف الظواىر الجغرافية عمى األرض أو الخرائط ذات نظاـ اإلحداثيات الجغرافية

عندما نتحدث عف الظواىر الجغرافية عمى الخريطة ذات نظاـ  Meridianويستخدـ مصطمح خطوط الطوؿ 
وخطوط العرض  Latitudeاإلحداثيات التربيعية. وينطبؽ الحاؿ نفسو عمى مصطمحي دوائر العرض 

Parallel.ُينظر المصدر: الجابري، عمي خميؿ  . والتي سيتـ إف شاء اهلل تعالى اعتمادىا في ىذا البحث
لمخصائص المورفومترية ألحواض األودية الجافة في قضاء ىيت باستخداـ خمؼ غضا، النمذجة اآللية 

    . 3التقنيات الحديثة، مصدر سابؽ، ص 
 .5 – 4، ص 6963، بدوي، مناىج البحث العممي، القاىرة، دار النيضة العربية عبد الرحمف (:4)
ىي: ىذا المصطمح يتشكؿ مف ثالثة كممات  :Orthophotomapsالخرائط الصورية المصححة  (:5)

وتعني  Mapsفتعني الصور، والثالثة  Photoوىي كممة يونانية تعني صحيح، أما الثانية  Orthoاألولى 
دراسة  الجابري، عمي خميؿ خمؼ غضا، تحديث خرائط السكاف ، لمزيد مف المعمومات ُينظر المصدر:الخرائط

، رسالة ماجستير، )غ، ـ(، (منطقة الدراسة مدينة الرمادي) والطرائؽ الحديثةمقارنة بيف الطرائؽ التقميدية 
 . 9، ص 0225جامعة األنبار، كمية التربية، 

التي يتـ تصحيحيا بيدؼ تقميؿ  )أو المرئيات السواتؿ( وُتعرؼ: بأنيا مجموعة مف الصور الجوية
فوزي  سياونو، مومات ُينظر المصدر:، لمزيد مف المعالتشويو بحيث تعطي الخصائص اليندسية لمخريطة

 .49 ص ،0220 األردف، دار وائؿ لمنشر، ،6 ط مدخؿ إلى الجغرافيا، وآخروف،
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ذات إسقاط مركزي تـ  )أو المرئيات السواتؿ( صور الجويةالكما ُتعرؼ: بأنيا خرائط ُمنتجة مف 
سة آلة التصوير، والخرائط الصورية إزالة تأثير اإلزاحة الناتجة عف التضاريس والميؿ والتشوه الناتج مف عد
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