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 :الممخص
ييدف البحث إلى كونو محاولة يسعى الباحث من خاللو عمى تطبيق 
تحسين نموذج االرتفاع الرقمي؛ بذلك يفتح ىذا البحث المجال أمام 
الباحثين الميتمين بتطوير ىذه الفكرة وتوسيعيا مستقباًل. إذ يعني إعداد 

بحيرة الثرثار خط أغمار نموذج االرتفاع الرقمي المحسن ضمن حدود 
ناسيب ارتفاع نموذج االرتفاع الرقمي غير المحسن ضمن حدود تعديل م

الخرائط الطوبوغرافية؛ من أجل تالفي  تشبيكالبحيرة من خط أغمار 
قصور نموذج االرتفاع الرقمي غير المحسن الذي ُيظير البحيرة بكامميا 

مترًا فوق مستوى سطح البحر، لذلك ُيظير نموذج  44بمنسوب ارتفاع 
المورفومترية بحيرة الثرثار  ي المحسن خصائصاالرتفاع الرقم

والييدرولوجية والطوبوغرافية بجميع مناسيب ارتفاعاتيا المختمفة ضمن 
 البحيرة. خط أغمار حدود

فقد أثبتت تمك الخطوات المقترحة في ثنايا البحث كفاءتيا في تحسين 
نماذج االرتفاعات الرقمية، كما أثبت نموذج االرتفاع الرقمي المحسن قدرتو 

البحيرة  خصائصبفعالية عالية عمى إعطاء تصور الواقع الجغرافي عن 
يرتين يفوق بموثوقية ومصداقية كبالمورفومترية والييدرولوجية والطوبوغرافية 

ما يعطيو كل من: نموذج االرتفاع الرقمي غير المحسن وكذلك الخرائط 
 التوصيات التي خرج بيا البحثالطوبوغرافية القديمة. ومن أبرز 
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Abstract: 

The research aims to be an attempt by the researchers to 

apply improving the model of the digital rise, thus 

opening the way for researchers who are interested in 

developing and expanding this idea in the future. The 

development of the improved digital elevation model 

within the boundaries of Al-Tharthar Lake its elevation 

levels means the unimproved digital elevation model 

within the lake boundaries of Mozaic topographic maps, 

in order to avoid the limitations of the unimproved 

digital elevation model that shows the entire lake at a 

level   of 44 meters above sea level, so the improved 

digital elevation model shows its morphological, 

hydrological, topographic and topographic properties 

within the lake's various elevations within the lake's 

various elevations within the boundaries of the lake. 

These proposed steps in the research have proven to be 

efficient in improving digital elevation models, and the 

improved digital elevation model has proven to be highly 

effective in giving a high-level geo-reality perception of 

the lake greater credibility than it does: the unimproved 

digital elevation model as well as the old topographic 

maps. One of the recommendations of the research, 

recommends the Ministry of Water Resources and 

General directorate of Survey do accurate field survey 

principally hydrographic survey for lakes and rivers of 

the country through the marine area devices which are 

the best way to represent the topography of the lake with 

very high accuracy on two levels: horizontal topographic 

morphometric, vertical interval and elevation levels from 

both local and national geodesic reference. 

Consequently, the possibility of updating topographic 

maps which belong to 20th century 
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 المقدمة:
تعديل نموذج االرتفاع لبحيرة الثرثار المحسن الرقمي  االرتفاعنموذج يعني إعداد 

مترًا فوق  44الرقمي ضمن حدود خط أغمار بحيرة الثرثار التي تظير بمنسوب ارتفاع 
مستوى سطح البحر بكامميا؛ الذي يمثل ارتفاع الماء أثناء لحظة أخذ المرئية بواسطة األقمار 

خصائص المورفومترية والييدرولوجية الصناعية، لكي ُيظير نموذج االرتفاع الرقمي المحسن ال
بجميع مناسيب ارتفاعاتيا المختمفة ضمن  بوغرافيةو ط)مناسيب أعماق المياه وحجميا( وال

حدود خط أغمار البحيرة كما ىو حال اليابس المحيط بيا، بما يجعميا ُتعطي تصور حقيقي 
 لمبحيرة كما ىو في الواقع الجغرافي. 

الباحثين منذ أن قامت وكالة ناسا بمسح معظم سطح ع بين ئشاأصبح من الفقد 
ميالدية دراسة الخصائص الطبوغرافية المتمثمة بـ: تحميل السطوح،  2000األرض عام 

وخطوط مناسيب االرتفاعات المتساوية، والمجسمات، باالعتماد عمى نماذج االرتفاعات 
ل عمى قيم مناسيب ارتفاع الرقمية؛ نتيجة لما تتميز بو ىذه النماذج من إمكانيات الحصو 

لممنطقة التي ُتظيرىا المرئية بأبعادىا الثالثة، فضاًل عن توفرىا بشكل مجاني عمى الكثير من 
مترًا لمخمية  00×  00، والسيما النماذج ذات الدقة المكانية (5)مواقع الشبكة العنكبوتية

ث كمحاولة عممية لكشف ويأتي البح .تقريباً  لمخمية الواحدةمترًا  40×  40أو  الواحدة،
الخطوات التي يمكن تطبيقيا من أجل تحسين نموذج االرتفاع الرقمي ألي منطقة أخرى 
والسيما تمك التي تمثل المسطحات المائية التي تظير بمنسوب ارتفاع موحد ضمن جميع 

 ارجاع حدود المسطح المائي.
 ُمسممة البحث:أواًل: 

مناسيب ارتفاعات اليابس المحيط ببحيرة بأن ينطمق البحث من الُمسممة التي تقول: 
تشبيك لمناسيب االرتفاعات في تمامًا مماثل غير المحسن  في نموذج االرتفاع الرقمي الثرثار

 .الخرائط الطوبوغرافية المعتمدة في ىذا البحث
 :ة البحثمشكمثانيًا: 

نموذج  تنطمق مشكمة البحث من خالل السؤال الرئيسي اآلتي: ىل باإلمكان تعديل
مترًا  44االرتفاع الرقمي ضمن حدود خط أغمار بحيرة الثرثار التي تظير بمنسوب ارتفاع 
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(، من خالل إنشاء نموذج االرتفاع 5فوق مستوى سطح البحر بكامميا، كما تبينو المرئية )
 الرقمي المحسن باالعتماد عمى المتطمبات العممية الخاصة بإنشائو؟

 طمق مجموعة من األسئمة الثانوية، ىي:ومن ىذا السؤال الرئيسي تن
كيف يمكن تحسين نموذج االرتفاع الرقمي من خالل تشبيك الخرائط  -5

 الطوبوغرافية؟
ما خطوات التي يمكن إتباعيا من أجل تحسين نموذج االرتفاع الرقمي  -2

 ؟ArcGIS 10.8برنامج بواسطة 
االرتفاع كيف ستظير بعض تحميل السطوح لنموذج االرتفاع الرقمي ونموذج  -0

 الرقمي المحسن؟
 (5المرئية )

 
، الشبكة العنكبوتية USGSالمساحة الجيولوجية األمريكية  من عمل الباحث باالعتماد عمى ىيئةالمصدر: 

 ./https://www.usgs.govالدولية لممعمومات، رابط الموقع ىو: 
 

 :ات البحثثانيًا: فرضي

https://www.usgs.gov/
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فرضية البحث من خالل اإلجابة عمى السؤال الرئيسي اآلتي: نعم، باإلمكان  تنطمق
تعديل نموذج االرتفاع الرقمي ضمن حدود خط أغمار بحيرة الثرثار من تشبيك الخرائط 
الطوبوغرافية؛ من أجل تمبية متطمبات عممية خاصة بإنشائو من خالل إظيار جميع مناسيب 

لبحيرة. ومن ىذه الفرضية الرئيسية تنطمق مجموعة من االرتفاعات ضمن حدود خط أغمار ا
 فرضيات الثانوية، ىي:

نعم باإلمكان تحسين نموذج االرتفاع الرقمي من خالل تشبيك الخرائط  -5
 الطوبوغرافية.

 خطوات إمكانية تحسين نموذج االرتفاع الرقمي مبينة في متن البحث. -2
تفاع الرقمي غير ىناك فروقات واضحة لتحميالت السطوح من نموذج االر  -0

المحسن ونموذج االرتفاع الرقمي المحسن ضمن حدود خط أغمار بحيرة 
 الثرثار.

 ثالثًا: أهمية البحث:
تبرز أىمية البحث من خالل عممية تعديل نموذج االرتفاع الرقمي ضمن حدود خط 

فق أغمار بحيرة الثرثار التي يمكن تطبيقيا من قبل الباحثين عمى مناطق أخرى، لكي يتوا
نموذج االرتفاع الرقمي المحسن مع الواقع الجغرافي من خالل إعطاءه تصور حقيقي 

ضمن حدود خط أغمار البحيرة التي ال بوغرافية و طلمخصائص المورفومترية والييدرولوجية وال
يمكن أن يعكسيا نموذج االرتفاع الرقمي غير المحسن الذي يخفي ىذه الخصائص ويظيرىا 

بينيما بما يتفق  ، لذلك جاء تحميالت السطوح متباينة لتمك الخصائصبمنسوب ارتفاع واحد
وأىداف البحث، ذلك يجعل نموذج االرتفاع الرقمي المحسن أفضل في االستخدام بالنسبة 

 لمباحثين في صناعة القرار وكذلك لمتخذي القرار.
 :البحث فاهدأرابعًا: 
 تطوير نموذج االرتفاع الرقمي ضمن حدود خط أغمار بحيرة  إلىالبحث ييدف 

لمبحيرة والتي بوغرافية و طالثرثار؛ نتيجة إخفاء الخصائص المورفومترية والييدرولوجية وال
مترًا فوق مستوى سطح البحر، وآلية االستفادة من  44تظير بمنسوب ارتفاع موحد عند 

داخل بحيرة رأسي الفاصل الو ، 500000 /5ذات المقياس تشبيك الخرائط الطوبوغرافية 
مترًا، من أجل  50ًا، أما الفاصل الرأسي عمى اليابس المحيط بالبحيرة يبمغ متر  1يبمغ الثرثار 
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إظيار تمك الخصائص ضمن حدود خط أغمار البحيرة، بذلك يكون الباحث قد عالج القصور 
إعداد نموذج ارتفاع رقمي  في نموذج االرتفاع الرقمي، بما يفسح المجال لباحثين آخرين

نشاء نموذج إلوييدف البحث إلى بيان الخطوات التطبيقية السميمة محسن لمناطق أخرى. 
االرتفاع الرقمي المحسن من تشبيك الخرائط الطوبوغرافية لكي يتسنى لمباحثين فيما بعد 

ون أكثر تطبيقيا عمى مناطق أخرى؛ من أجل إنشاء نماذج االرتفاعات الرقمية المحسنة تك
 مصداقية وموثوقية في التعبير عن الواقع الجغرافي سواء البحيرات واألنيار.

 :البحث حدودخامسًا: 
 يمكن تحديد البحث باالعتماد عمى األبعاد اآلتية:

 : الجغرافي عد المكانيالبُ  -1
 51بحيرة الثرثار عند منسوب ارتفاع خط أغمار يتحدد البحث بالبعد المكاني بحدود 

 ˚40 ̄ 0 ˭0 حتى ˚44 ̄ 0 ˭0 (، التي تقع بين قوسي طول5كما تبينو الخريطة )مترًا، 
بحيرة الثرثار عمى بعد وتقع  شرقًا. ˚01 ̄ 0 ˭0حتى  ˚00 ̄ 00 ˭0ض شمااًل، ودائرتي عر 

كيمومترًا شمال غربي العاصمة بغداد، ضمن الحدود اإلدارية لمحافظة صالح الدين بين  520
ىضبة الجزيرة. تمثل بحيرة الثرثار أكبر منخفض طبيعي في نيري دجمة والفرات ضمن 

كيمومترًا، إذ يبمغ  51كيمومترًا وأقصى عرض ليا  550العراق، يصل أقصى طول ليا إلى 
مترًا فوق مستوى سطح البحر، وتبمغ مساحتيا عند ىذا  51أعمى منسوب لمخزن فييا 

 01بية القصوى من الماء تصل إلى ، والطاقة االستيعامربعاً  كيمومتراً  2504710المنسوب 
 مميار متر مكعب.

 الُبعد العممي:  -2
عممية سميمة من خطوات توظيف الخرائط الطوبوغرافية وفق في عمميًا يتحدد البحث 

أجل إنشاء نموذج االرتفاع الرقمي المحسن الذي ُيظير مناسيب االرتفاعات ضمن حدود خط 
ن تحميالت السطوح الناتجة من نموذج االرتفاع ومن ثم المقارنة بي ،أغمار بحيرة الثرثار

 الرقمي غير المحسن والمحسن.
 
 

 منهج البحث:سادسًا: 
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دع الحقائق تتكمم عن طريق  الذي يعتمد عمى فمسفة المنيج االستقرائي يعتمد البحث
وبالتالي اختبار  ،التعرف عمى الكل من خالل الجزء باالعتماد عمى: المالحظة، والتجربة

الفرضية التي تم وضعيا مسبقًا، ومن ثم، الحكم عمى نموذج االرتفاع الرقمي غير المحسن 
 ونموذج االرتفاع الرقمي المحسن من خالل تحميالت السطوح ليما. 

 (1الخريطة )

 
المساحة العامة، قسم إنتاج الخرائط،  المديريةوزارة الموارد المائية، من عمل الباحث باالعتماد عمى المصدر: 

 .بغداد
 ًا: أدوات البحث:بعسا

 عمى األدوات األتية:فقد اعتمد الباحث 
 :Digital Elevation Modelsنموذج االرتفاعات الرقمية  -1

منيا تحدد موقع  اثنتانىي مرئية راداريو تتألف كل خمية من خالياىا من ثالث قيم، 
كل خمية من مصفوفة األعمدة والصفوف التي تتألف منيا، ويبدأ ترقيم ىذه المصفوفة من 

، أما القيمة الثالثة تمثل متوسط X,Yالركن الشمال الغربي منيا حسب محوري اإلحداثيات: 
بوساطة فقد تم أخذ نماذج االرتفاعات الرقمية عن مستوى سطح البحر.  Zارتفاع الخمية 
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المساحة الجيولوجية  احة عمى موقع ىيئةوالمت 2055لعام  ASTERالمركبة الفضائية 
 ASTER Global، والتي تزود الباحثين بنموذج ارتفاع رقمي عالمي USGSاألمريكية 

Digital Elevation Model(2). 
المساحة  من موقع ىيئةفقد تم الحصول عمى نموذج االرتفاع الرقمي لبحيرة الثرثار 

مترًا لعنصورة الواحدة  40×  40ذات قدرة تمييزية مكانية ، و USGSيولوجية األمريكية الج
 Geographic Coordinate Systemنظام اإلحداثيات الجغرافية العالمية  ، حسب(0)تقريباً 

لذلك عمل الباحث عمى تحويل نظام إحداثيات نموذج االرتفاع الرقمي إلى نظام ، 1984
 Projected Coordinate System Karbala 1979 Polserviceاإلحداثيات الوطني: 
UTM Zone 38N ؛ لكي تتوافق مع نظام اإلحداثيات الرسمية الرئيسية لجميورية العراق ىذا

، كما يتفق مع المرجع الجيوديسي لمخرائط الطوبوغرافية العراقية ،من جية، ومن جية أخرى
 (.5) مرئيةتبينو ال

 بوغرافية:و الخرائط الط -2
مرجعة جغرافيًا حسب نظام ائط الطوبوغرافية الخر  تشبيكقد تم الحصول عمى 

 Projected Coordinate Systemشمااًل  00نطاق  5404اإلحداثيات العالمي التربيعي 
WGS 1984 UTM Zone 38N( والتي تتألف من: تسعة خرائط 2، كما تبينو الخريطة ،)
من  0×  0ممساحة، التي تشكل مصفوفة ة العامة لالمديريصادرة عن وزارة الموارد المائية، 

ويمكن فيرستيا كما يبينو الجدول  .500000/ 5بوغرافية ذات مقياس رسم و خرائط طتشبيك 
(5.) 

 
 
 
 
 
 
 

 بوغرافية لبحيرة الثرثارو الخرائط الط تشبيك(: 2الخريطة )
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 إنتاج الخرائط، بغداد.ممساحة، قسم المديرية العامة لالمصدر: وزارة الموارد المائية، 

 .100000/ 1بوغرافية ذات مقياس و الخرائط الطتشبيك (: فهرست 1الجدول )
 I–38–G–NEالديكاني  I–38–M–ENبيجي  I–38–H–NEتكريت 

 I–38–H–SEسامراء 
عين الفرس أو شمال البحيرة 

I–38–H–SW  أبو سمكI–38–G–SE 

 I–38–M–ENىيت  I–38–N–NWبحيرة الثرثار  I–38–M–ENالمباد 
 .باالعتماد عمى تشبيك الخرائط الطوبوغرافية المصدر: من عمل الباحث    

 :: خطوات تحسين نموذج االرتفاع الرقمي لبحيرة الثرثارالمبحث األول
بحيرة الثرثار من  ضمن حدود خط أغماريمكن تحسين نموذج االرتفاع الرقمي 

الخطوات التي يمكن تصنيفيا إلى ثالث من خالل تطبيق بوغرافية و الخرائط الطتشبيك 
 مجاميع، ىي:

 أواًل: إعداد نموذج االرتفاع الرقمي لبحيرة الثرثار من تشبيك الخرائط الطوبوغرافية:
ذات مقياس رسم يمكن إعداد نموذج االرتفاع الرقمي من تشبيك الخرائط الطوبوغرافية 

ترًا، أما الفاصل الرأسي عمى م 1رأسي داخل بحيرة الثرثار يبمغ  فاصلذات  500000/ 5
 بأتباع الخطوات اآلتية:، متراً  50اليابس المحيط بالبحيرة يبمغ 
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من  بحيرة الثرثارلبوغرافية و الخرائط الط تشبيكترقيم خطوط مناسيب االرتفاعات من  -1
 طبقة ذات ترميز نقطي حسب نظام التمثيل االتجاهي الخطي: خالل 

بعد إعداد  Pointذات ترميز نقطي  Feature Classع نو  فقد تم إنشاء طبقة من
المذكور  ذات نظام إحداثيات وطنية File Geodatabaseقاعدة بيانات جغرافية من نوع 

، كما تم إضافة حقل )عمود( Vector Systemحسب نظام التمثيل االتجاىي الخطي  سابقًا،
. إذ تم ترقيم خطوط Doubleذو خاصية األرقام الحقيقية  Levels Thartharذو اسم 

مناسيب االرتفاعات المتساوية الموجودة عمى تشبيك الخرائط الطبوغرافية عمى شكل نقاط، 
وتمثل كل نقطة منيا منسوب االرتفاع عن مستوى سطح البحر سواء كانت ضمن حدود خط 

لتي تم (. إذ تبمغ عدد نقاط مناسيب االرتفاع ا0أغمار البحيرة أم خارجو، كما تبينو الخريطة )
 نقطة. 01005ترقيميا 

(: التوزيع الجغرافي لنقاط مناسيب االرتفاعات من تشبيك الخرائط الطوبوغرافية 3الخريطة )
 بالمتر فوق مستوى سطح البحر.

 
 .ArcGIS 10.8المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى تشبيك الخرائط الطوبوغرافية بواسطة برنامج 
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االرتفاعات وتحويمها إلى سطح إحصائي  قاط مناسيبمن ناستكمال التوليد المكاني  -2
حصائي:  مستمر من خالل تطبيق الجيوا 

؛ الذي Radial Basis Functionsفقد تم استكمال التوليد المكاني باختيار األمر 
 قاط مناسيبيتيح إمكانية حساب حجم المياه المخزونة في البحيرة، بذلك يتم تحويل طبقة ن

حصائي. إذ يعمل  Vector Systemاالرتفاعات من النظام الخطي  إلى سطح الجيوا 
نقاط مناسيب استكمال التوليد المكاني  عمى حساب القيم بين الفراغات والفجوات بين 

مناسيب االرتفاعات لبحيرة الثرثار واليابس المحيط بيا؛ الناتجة من طبيعية طبقة نقاط 
ذ تكون كل نقطة منيا معالم مستقمة متباعدة عنيا البعض إلى االرتفاعات ذات رمز نقطي، إ

سطح إحصائي مستمر كل عنصورة يأخذ عدد حقيقي يمر بجميع الكسور المحصورة بين 
رقمين صحيحين متتاليين، وبالتالي يكون السطح أكثر تناسقًا وانسجامًا من السطح الذي 

ده إلى منسوب ارتفاع موحد، يحمل كل عنصورة عددًا صحيحًا الذي يرتقع بجميع حدو 
وبالتالي يختمف منسوب ارتفاع عنصورتين متجاورين كل منيما بمنسوب مختمف، كما تبينو 

 (.2المرئية )
(: التوزيع الجغرافي الستكمال التوليد المكاني لمناسيب االرتفاعات بحيرة الثرثار 2المرئية )

 واليابس المحيط بها.

 
 .ArcGIS 10.8المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى تشبيك الخرائط الطبوغرافية بواسطة برنامج 
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حصائي الناتج عن استكمال التوليد 2يتبين من المرئية ) (، بأن تحميل السطح الجيوا 
مترًا تحت مستوى سطح البحر؛ ألن أقل منسوب ارتفاع تم  0754 –المكاني يبدأ من منسوب 

شبيك الخرائط الطبوغرافية ىو صفرًا عند مستوى سطح البحر. فقد تم التوصيل تسجيمو من ت
بين نقاط ىذا المنسوب بسطح مقعر؛ لذلك نتج من تطبيق استكمال التولـيـد المـكاني منـســوب 

مترًا فوق  10570542005مترًا تحت مستوى سطح البحر، وينتيي بمنسوب ارتفاع  0754 –
 مثل مرتفعات حمرين.مستوى سطح البحر، الذي ت

تحويل السطح اإلحصائي المستمر الناتج عن التوليد المكاني إلى مرئية حسب  -3
 نظام التمثيل الخاليا الشبكية:

حصائي الناتج عن استكمال التوليد المكاني؛ لذلك  يصعب التعامل مع السطح الجيوا 
حتى  Raster Systemالبد من تحويمو إلى مرئية حسب نظام التمثيل الخاليا الشبكية 

يسيل التعامل معيا، وبالتالي تحويميا إلى نموذج االرتفاع الرقمي عن طريق األمر تصدير 
(؛ لكن 2، تظير مرئية مماثمة في خصائصيا لممرئية )Export To Rasterإلى راستر 

الفارق بينيما األولى مرئية ال يمكن التعامل معيا وتطبيق مختمف العمميات من قطع والتحميل 
مكاني عمييا بينما المرئية الثانية الناتجة من ىذا التطبيق يمكن التعامل معيا بكل يسر ال

 وسيولة.
 إعادة تصنيف ترميز مرئية مناسيب االرتفاعات لبحيرة الثرثار: -4

فقد تم إعادة تصنيف ترميز مرئية مناسيب االرتفاعات لبحيرة الثرثار؛ من أجل 
لكل مترًا واحدًا لتوخي أكبر قدر من الدقة الحصول عمى فارق تضاريسي وطوبوغرافي 

المكانية في مناسيب االرتفاعات ضمن حدود بحيرة الثرثار حيث تم تطبيق إعادة تصنيفيا إلى 
 (.2صنفًا، كما يبينو الجدول ) 40
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 (: أصناف ومناسيب االرتفاعات في بحيرة الثرثار ومحيطها بالمتر.2الجدول )

 
 (.2باالعتماد المرئية ) المصدر: من عمل الباحث

، 0حتى منسوب  0.54 -(، يبدأ الصنف األول من منسوب 2يتبين من الجدول )
مترًا حتى الصنف الحادي والسبعون التي تم تصنيفيا كل  0ويبدأ الصنف الثاني من منسوب 

مترًا فوق مستوى  00مترًا، وبذلك يكون الصنف الحادي والسبعون يمثل منسوب ارتفاع  5
 1لبحر. أما األصناف من الثاني والسبعون حتى السابع والسبعون فقد تم تصنيفيا كل سطح ا

أمتار،  50أمتار، واألصناف من الثامن والسبعون حتى الثامنون فقد تم تصنيفيا كل 
مترًا، تظير المرئية بعدد األصناف التي تم  10واألصناف العشر األخيرة فقد تم تصنيفيا كل 

 اختيارىا.
ة مناسيب االرتفاعات الُمعدة من تشبيك الخرائط الطوبوغرافية حسب حدود قطع مرئي -5

 مترًا فوق مستوى سطح البحر: 65خط أغمار بحيرة الثرثار عند منسوب ارتفاع 
فقد تم قطع مرئية مناسيب االرتفاعات الُمعدة من تشبيك الخرائط الطوبوغرافية من 

حسب نظام التمثيل االتجاىي  Featureع من خالل طبقة بحيرة الثرثار من نو  Rasterنوع 
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مترًا فوق مستوى سطح البحر الذي يمثل خط أغمار البحيرة عند  51بحدود منسوب ارتفاع 
ممئيا بالماء؛ من أجل دمجيا فيما بعد مع نموذج االرتفاع الرقمي األصمي )يعني األصمي أي 

 (.0قبل التحسين(، كما تبينو مرئية )
الجغرافي لمناسيب االرتفاعات ضمن حدود خط أغمار بحيرة الثرثار ( التوزيع 3المرئية )

 مترًا فوق مستوى سطح البحر. 65عند منسوب ارتفاع 

 
 .ArcGIS 10.8المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى تشبيك الخرائط الطوبوغرافية بوساطة برنامج 

 ثانيًا: تهيئة نموذج االرتفاع الرقمي غير المحسن:
تييئة نموذج االرتفاع الرقمي غير المحسن؛ من أجل دمجيا مع مرئية مناسيب يمكن 

 االرتفاعات الُمعد من تشبيك الخرائط الطوبوغرافية، كما يأتي:
إنشاء طبقة ذات ترميز مساحي بحدود نموذج االرتفاع الرقمي غير المحسن مفرغة  -1

 من الداخل حسب حدود خط أغمار بحيرة الثرثار:
حسب نظام  Polygonذات ترميز مساحي  Shapefileقة من نوع فقد تم رسم طب

تمثل حدود مرئية نموذج االرتفاع الرقمي  Vector Systemأو الخطي التمثيل االتجاىي 
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حسب نظام التمثيل  Featureغير المحسن، إضافة إلى طبقة بحيرة الثرثار من نوع 
مترًا فوق مستوى سطح  51االتجاىي حسب حدود خط أغمار البحيرة عند منسوب ارتفاع 

، كما يبينو Eraseالبحر من تشبيك الخرائط الطوبوغرافية من خالل تطبيق األمر تفريغ 
 (.5الشكل )
(: طبقة حدود نموذج االرتفاع الرقمي غير المحسن مفرغة من الداخل حسب 1الشكل )

 حدود خط أغمار بحيرة الثرثار.

 
 .ArcGIS 10.8المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى برنامج 

تفريغ نموذج االرتفاع الرقمي غير المحسن من الداخل حسب حدود خط أغمار  -2
 البحيرة:

فقد تم قطع نموذج االرتفاع الرقمي غير المحسن من الداخل من خالل طبقة بحيرة 
مترًا  51بحيرة عند منسوب ارتفاع الثرثار حسب نظام التمثيل االتجاىي بحدود خط أغمار ال

فوق مستوى سطح البحر؛ من أجل دمجيا فيما بعد مع نموذج االرتفاع الرقمي الُمعدة من 
تشبيك الخرائط الطوبوغرافية ليكون ىو نموذج االرتفاع الرقمي المحسن من خالل تطبيق 

الثرثار، كما تبينو ، ينتج عنو نموذج االرتفاع الرقمي مقطوع منو بحيرة Clipاألمر قطع 
 (.4المرئية )
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(: قطع نموذج االرتفاع الرقمي غير المحسن حسب حدود خط أغمار بحيرة 4المرئية )
 الثرثار.

 
 .ArcGIS 10.8بواسطة برنامج  DEMالمصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى 

لبحيرة ثالثًا: دمج نموذج االرتفاع الرقمي غير المحسن مع نموذج االرتفاع الرقمي 
 الثرثار الُمعد من تشبيك الخرائط الطوبوغرافية:

يمكن دمج نموذج االرتفاع الرقمي غير المحسن مع نموذج االرتفاع الرقمي لبحيرة 
الثرثار الُمعد من تشبيك الخرائط الطوبوغرافية؛ من أجل إنشاء مرئية واحدة تمثل نموذج 

 Mosaic To Newاالرتفاع الرقمي المحسن من خالل تطبيق األمر دمج بمرئية جديدة 
Raster (.1)، كما تبينو المرئية 

(، بأنيا خالية من عنصورة التي ال تحمل قيم لمناسيب 1يتبين من المرئية )
، ففي حالة وجود ىذا النوع من عنصورة في المرئية يمكن تطبيق األمر Nodataاالرتفاعات 

 تمك الخالية من القيم.إزالة قيم الخاليا الشاذة و ؛ من أجل Fillالملء 
 المحسن حسب حدود خط أغمار بحيرة الثرثار. (: نموذج االرتفاع الرقمي5المرئية )
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 .ArcGIS 10.8بواسطة برنامج  4، و0المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى مرئيتين 

لثاني: مقارنة بين نموذج االرتفاع الرقمي غير المحسن لبحيرة الثرثار المبحث ا
 :ونموذج االرتفاع الرقمي المحسن لها

إجراء مقارنة بين نموذج االرتفاع الرقمي غير المحسن لبحيرة الثرثار ونموذج  يمكن
 :االرتفاع الرقمي المحسن ليا من خالل تحميل السطوح ليما، عمى النحو اآلتي

 : منطقة الثرثاردرجات انحدار  أواًل:
يعني االنحدار، مقدار تغير منسوب ارتفاع كل نقطة من النقاط عمى الخط المستقيم 

أو الخريطة الطبوغرافية مقارنة مع سطح المقارنة أو األفقي.  .D.E.Mالمرسوم عمى مرئية 
أما درجة االنحدار تعني مقدار الزاوية المحصورة بين الخط األفقي لسطح األرض وقمة ارتفاع 

سة. فقد تم حساب درجة انحدار من نموذج االرتفاع الرقمي المحسن ونموذج الظاىرة المدرو 
، من خالل تطبيق األمر (4)الحديث Zinkاالرتفاع الرقمي غير المحسن حسب تصنيف زينك 

 (.0و 5، كما تبينو المرئيتان )Slopeاالنحدار 
 (7و 6المرئيتان )



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )4العدد )

 2222 كانون األول

 

)4044 ) 
 

 
 .ArcGIS 10.8بواسطة برنامج  IDEMو DEMالمصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى 

(، بأن درجة انحدار من نموذج االرتفاع الرقمي المحسن 0و 5يتبين من المرئيتان )
يظير درجات االنحدار ضمن حدود خط أغمار بحيرة الثرثار كما ىو واضح من المرئية عمى 

ر ضمن اليمين، أما درجة انحدار من نموذج االرتفاع الرقمي األصمي تخمو درجات االنحدا
مترًا فوق  44حدود خط أغمار بحيرة الثرثار؛ والتي يختمف شكميا ألنيا عند منسوب ارتفاع 

مستوى سطح البحر، التي تمثل منسوب الماء أثناء التقاط المرئية كما ىو واضح من المرئية 
 عمى اليسار.
 : منطقة الثرثارانحدار  نسب ًا:ثاني

الرقمي غير المحسن ونموذج االرتفاع تم حساب نسب انحدار من نموذج االرتفاع 
 (.4و 0، كما تبينو المرئيتان )Slopeالرقمي المحسن من خالل تطبيق األمر االنحدار 

(، بأن نسب انحدار تتفق مع ما قيل بدرجات االنحدار 4و 0يتبين من المرئيتان )
 سابقًا.

 اتجاهات وجوه الميل المنحدرات:  ًا:ثالث
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يتميز كل انحدار لو وجو لممنحدر وبالتالي يتجو ىذا الوجو إلى أحد االتجاىات، 
درجة، كما  5 –درجة، أما السطح المستوي تكون قيمتو  050درجة حتى  0ويأخذ قيمة بين 
 (.55و 50تبينو المرئيتان )

(، بأن اتجاىات وجوه الميل المنحدرات تتفق مع ما قيل 55و 50يتبين من المرئيتان )
 بدرجات االنحدار سابقًا.

 (9و 8المرئيتان )

 
 .ArcGIS 10.8بواسطة برنامج  IDEMو DEMالمصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى 

 
 
 
 

 (11و 10المرئيتان )
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 .ArcGIS 10.8بواسطة برنامج  IDEMو DEMالمصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى 

 االستنتاجات:
من  الرقمي االرتفاعنموذج البحث الموسوم بـ: تحسين حث من خالل اتوصل الب

إلى ( بحيرة الثرثارالخرائط الطوبوغرافية في نظم المعمومات الجغرافية )دراسة تطبيقية عمى 
 :اآلتية االستنتاجات

يستنتج من البحث، صحة الفرضيات التي تم طرحيا الباحث؛ وذلك كما تبينو  -1
مكانية تطبيقيا من قبل الباحثين عمى (55، و50، و4، و0، و0، و5المرئيات ) ، وا 

مناطق أخرى من قطرنا العزيز، كما يظير الفارق واضحًا بين نموذج االرتفاعات الرقمية 
غير المحسن التي تظير كسطح مستوي بمنسوب ارتفاع واحد ضمن حدود خط أغمار 

ا يختمف تمامًا البحيرة، وكذلك تظير بيذا الشكل عند تحميل السطوح التي تجرى عمييا بينم
نموذج االرتفاع الرقمي المحسن الذي يظير جميع الخصائص المورفومترية والييدرولوجية 

 ضمن حدود خط أغمار البحيرة. بوغرافية و طوال
والسيما منيا ذات الدقة المحسن البحث بأن نموذج االرتفاع الرقمي من خالل َبين  -2

قة الرأسية )الفاصل الرأسي( الكبيرة ىو البديل المكانية األفقية )المسافة( الكبيرة، وكذلك الد
 تفأصغر في دراسة تحميال 500000/  5بوغرافية ذات مقياس و عن الخرائط الطاألفضل 
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؛ نتيجة توليد تحميالت السطوح المختمفة منيا بمنتيى السيولة واليسر في برامج السطوح
إلى الكمبيوتر عمى شكل  نظم المعمومات الجغرافية من الخرائط الطبوغرافية التي تدخل

صورة ممسوحة ضوئيًا، وحتى تمك التي يتم إرجاعيا جغرافيًا ما لم يتم ترقيميا عمى شاشة 
الكمبيوتر ومن ثم تحويميا من نظام التمثيل االتجاىي الخطي إلى نظام التمثيل الخموي 

 حتى يمكن إجراء تحميالت السطوح منيا.
كثر نفعًا من الخرائط الطوبوغرافية وأقل تكمفة المحسن أنموذج االرتفاع الرقمي  يكون -3

من حيث: الوقت والجيد والمال، فضاًل عن أقل احتمالية في حدوث األخطاء من 
الخطوات التي تتطمبيا تحميل السطوح من الخرائط الطوبوغرافية كما تم بيانو في النقطة 

 الثانية أعاله.
ئص المورفومترية والييدرولوجية يتيح نموذج االرتفاع الرقمي المحسن دراسة الخصا -4

عداد المجسمات ذات األبعاد الثالثية ليا؛ نتيجة ما تمتمو من بوغرافية و طوال لمبحيرات وا 
خصائص ما ال توفره نماذج االرتفاعات الرقمية األصمية وال حتى الخرائط الطوبوغرافية 

 المرجعة جغرافيًا.
)الوقت والجيد والمال( في الدراسات تقمل استخدام تقانات الجيوماتكس من التكمفة  -5

والبحوث، والسيما الدراسات المتعمقة بدراسة الخصائص المورفومترية والييدرولوجية 
لمبحيرات مقارنة باستخدام الطرائق التقميدية، فضاًل عن إمكانية تحويل بوغرافية و طوال

رير، البيانات إلى معمومات بمخرجات متنوعة عمى شكل: خرائط، وجداول، وتقا
نما نُ  ومجسمات، ظم المعمومات الجغرافية مع وىذا ال يعني رفض الطرائق التقميدية وا 
 .تكون نظامًا متكامالً تقميدية الطرائق ال

البحث التكامل بين برامج نظم المعمومات الجغرافية واالستشعار عن خالل تبين من  -6
عداد لفية بوغراو طالخصائص المورفومترية والييدرولوجية والبعد في دراسة  سطح ما، وا 

يمكن االستفادة منيا في تقديم الدعم ألصحاب القرار وبالتالي ، لو قاعدة بيانات جغرافية
التخاذ القرارات الصائبة لحل المشاكل الجغرافية المبنية عمى أسس عممية ذات دقة 

مختمفة وموثوقية عالية في النتائج كالتي تتيحيا نظم المعمومات الجغرافية ببناء موديالت 
 وبمعايير مختمفة من ثم اختيار الحل األمثل منيا.



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )4العدد )

 2222 كانون األول

 

)4040 ) 
 

الباحثين في دراسة ىذا الموضوع بشكل معمق  ميفتح ىذا البحث أفاق جديدة أما -7
مستفيدين من المسوحات الحقمية الدقيقة في إعداد نماذج االرتفاعات  وعمى بحيرات أخرى

 ليا.بوغرافية و طدرولوجية والالرقمية المحسنة في دراسة الخصائص المورفومترية واليي
إمكانية دراسة بحيرة الثرثار في أزمنة مختمفة؛ من أجل تحديد كمية الرواسب والتغير  -8

بوغرافية. كما يمكن دراسة و طخصائصيا المورفومترية والييدرولوجية والالحاصل في 
 .(1)ودالبحيرة تفصياًل في مناسيب ارتفاع مياه البحيرة وقت الفيضان ووقت الشحة الصيي

 التوصيات:
في ضوء النتائج التي ُتوصل إلييا من خالل معطيات البحث نضع التوصيات التي نعتقد 

 ، وىي كما يأتي:الجيوماتكسنات اإن من شانيا أن تسيم في زيادة الوعي بتق
ات العراقية جامعالفي  الجيوماتكسنات احث بتأسيس مركز خاص بتقايوصي الب -1

الرئيسية: إنتاج وتحديث الخرائط وتدريب أساتذة الجامعة والدوائر تكون من ميامو كافة، 
 نات.انات وعقد المؤتمرات العممية بيذه التقاذات العالقة في المحافظة عمى ىذه التق

إجراء مسوحات وزارة الموارد المائية والمديرية العامة لممساحة بضرورة  حثايوصي الب -2
من خالل أجيزة  كافةعراق غرافية لبحيرات وأنيار الييدرو حقمية دقيقة والسيما المسوحات ال

المساحة البحرية التي ُتعد الوسيمة األمثل في تمثيل طوبوغرافية البحيرة بدقة كبيرة جدًا 
األفقي، والفاصل الرأسي ومناسيب االرتفاعات  بوغرافيو طعمى مستويين: المورفومتري ال

سواء. وبالتالي إمكانية تحديث عن المرجع الجيوديسي المحمي أو الوطني عمى حد 
التي أغمبيا تعود إلى القرن العشرين، وكذلك إمكانية إعداد نماذج  بوغرافيةو طالخرائط ال

االرتفاعات الرقمية المحسنة لمختمف مناطق العراق بمواصفات محمية تكون األساس في 
 الدراسات والبحوث المماثمة.

مع  كافة عراقالجغرافية لبحيرات الحث بضرورة إعداد قواعد البيانات ايوصي الب -3
عداد موديالت األخذ بالحسبان نسبة الخطأ األفقي لعممية االرجاع الجغرافية ليا ، وا 

وبالتالي دعم أصحاب القرار  بوغرافيةو طلخصائصيا المورفومترية والييدرولوجية وال
تحديد مناطق التي تحدث وموجات الفيضانات،  ،انييار السدودمن:  لمخاطربسيناريوىات ا

مختمفة زمنية حجم األطماء السنوي، أو حجم األطماء بأوقات فييا أطماء وكذلك حساب 
 ه المخاطر التي تترتب عمى ذلك.ومن ثم تقدير حجم الخسائر والمساحات الميددة من ىذ
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تمويل وتشجع الباحثين بإجراء دراسات معمقة من كافة  حث بضرورةايوصي الب -4
يئية والتنموية؛ من أجل النيوض بالواقع المائي والسياسات المائية وكذلك الجوانب الب

استغالليا السياحي والتنموي في الحفاظ عمى الحياة البيئية فييا النباتية والحيوانية عمى حد 
 سواء.

عداد تدريسيين نات اتقتوظيف  الجيوماتكس في الدراسات والبحوث الجغرافية وا 
أجل التحول بأقسام الجغرافية بكميات التربية واآلداب بجامعة األنبار جامعيين مؤىمين بيا؛ من 

إلى أقسام الجغرافية ونظم المعمومات الجغرافية عمى غرار الجامعات العراقية األخرى التي 
   قطعت شوطًا كبيرًا بذلك.

  االحاالت
 

                                                 

 الشــبكة العنكبوتيــة الدوليــة لممعمومــات، رابــط الموقــع ىــو: ،USGSالمســاحة الجيولوجيــة األمريكيــة  ىيئــة (:5)
https://www.usgs.gov/.  

  .المصدر نفسو ،USGSالمساحة الجيولوجية األمريكية  ىيئة (:2)
  .مصدر نفسوال ،USGSالمساحة الجيولوجية األمريكية  ىيئة (:0)

(2):Stan Moraine, Ed, Gis solution in Natural Resource Management, Tenewable 

Natural Resource Foundation and National Academy of Sciences National 

Research Council, Washinghton, 1999, p. 88. 

نمذجة طبوغرافية ، مزىر مجبل نير الجابريو  أوس طمك مشعان المعاضيديو  عمي خميل خمف الجابري (:1)
  .5240، مصدر سابق، ص المعمومات الجغرافيةبحيرة الثرثار من الخرائط الطبوغرافية في نظم 

 
  :قائمة المصادر

الشــبكة العنكبوتيــة الدوليــة لممعمومــات، رابــط الموقــع  ،USGSالمســاحة الجيولوجيــة األمريكيــة  ىيئــة -1
 ./https://www.usgs.gov ىو:

2- Stan Moraine, Ed, Gis solution in Natural Resource Management, 

Tenewable Natural Resource Foundation and National Academy of 

Sciences National Research Council, Washinghton, 1999, p. 88. 
عمـــي خميـــل خمـــف الجـــابري وأوس طمـــك مشـــعان المعاضـــيدي ومزىـــر مجبـــل نيـــر الجـــابري، نمذجـــة  -0

الطبوغرافيـة فـي نظـم المعمومـات الجغرافيـة، مصـدر سـابق، ص طبوغرافية بحيرة الثرثار من الخرائط 
5240.  

 المساحة العامة، قسم إنتاج الخرائط، بغداد. المديريةوزارة الموارد المائية،  -4

https://www.usgs.gov/
https://www.usgs.gov/
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 ، ىي:500000/ 5بوغرافية ذات مقياس و الخرائط الطمجموعة من  -1
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