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 -:الخالصة 
مــن الصــور الفةــا ية و رقميــة كنتوريــة  لــ  خــرا    هــي الوصــوى  لــ  GISمــن اســتخدامات بــرامم الــنظم الجغرافيــة 

(   Surfer 8   ,Arc View)  الجوية و التي يمكن تغذية تلـ  المعلومـات الـ  بـرامم تتـداخى مـا هـذ  الـنظم و من ـا

 .والتي توفر قا دة بيانات رقمية ب ريقة سريعة أكثر من ال رق التقليدية المستخدمة في إنشاء الخرا   الكنتورية

كز البوث  ل  كيفية استخدام البيانات الرقميـة فـي إنشـاء خـرا  كنتوريـة ثالثيـة البعـاد للتةـاري  الرةـية يعـر  وير  

والـذ  يع ـي صـورة واةـوة للتوليـى المكـاني للخـرا     Digital Elevation Modelباسـم نمـوذج اترتفـاع الرقمـي 

 .في إنشاء الخرا   الكنتورية المجسمة ال بوغرافية وتتميز هذ  ال ريقة بالسر ة والكلفة القليلة 

الرقميــة الخاصــة  توقــد تــم اختيــار نمــوذج مــن الكثبــان الرمليــة فــي باديــة الســماو  قــر  مملوــة الســماو  وقــراءة البيانــا

. بر اتنترنيت   Google Earthبمن قة الدراسة بات تماد  ل  برنامم 

 :الكلمات الدالة

 الخرا   الكنتورية, الخرا   الرقمية, ع الرقميالرتفا, نظم المعلومات الجغرافية

Creation a Digital Elevation Model Using GIS

-ABSTRACT:

In GIS, it is essential to use the areal and space images as data references for information, but 

it is necessary to create digital information using software such as SURFER 8 and ARC view.

These data can be furnished to create digital contour lines map in a rapid way rather than the 

conventional methods. 

In this paper, GIS technique was used for producing 3 dimension contour maps for earth 

surface. This was called as Digital Elevation Model that can provide a view for spatial 

coordination for the location of these maps. The area was selected for this study is the sand 

dunes area at Al.Mamlaha (Samawa city district). The source of space images was Google 

Earth .   
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 -:المقدمة 

هـي مجمو ـة مـن البـرامم التـي تسـتخدم (   Geographical Information System) نظـم المعلومـات الجغرافيـة 

 لـ  شـكى  الرةية تنماذج اترتفا ا إنشاءالبيانات الرقمية والتعامى ما هذ  البيانات وتوليل ا واستخدام ا في لتنظيم 

مـن (   Remote Sensing)ت الجغرافيـة تسـاهم فـي د ـم بيانـات اتستشـعار  ـن بعـد خرا   رقميـة وان نظـم المعلومـا

ــات الوصــفية  أســالي خــالى تــوفير  ــات   الخــرا التــي توفرهــا لتوليــى المعلومــات المكانيــة والبيان والصــور الجويــة والمر ي

بيانــات رقميــة  إلــ يــة وفــي هــذا البوــث يمكــن توويــى البيانــات المكتب Google Earthبيانــات  إلــ  إةــافةالفةــا ية 

 .لمن قة الدراسة (   EDM) الرةيةلنموذج رقمي لالرتفا ات  البعادخرا   ثالثية  إلنتاج الرضلتةاري  س ح 

 -:البوث  أهمية

للظـواهر الةرسـية للكثبـان الرمليـة مـن خـالى البيانـات   DEMالبوث في توةيح نموذج اترتفـاع الرقمـي  أهميةتظ ر 

الموز ـة  الرةـيةلمجمو ـة مـن النقـا   Google Earthبنظام جمع ا من المر يات الفةا ية الظاهرة الرقمية التي تم 

مـن ثـم اسـتخدام ا   excelبنظـام  إوصا يةبصورة منتظمة  ل  النموذج المختار لغرض الدراسة وترتيب ا بشكى جداوى 

الخـرا   الكنتوريـة رسـم  إلـ  باإلةـافةالدراسـة للتةـاري  قيـد   3D البعـادثالثية خرا   رقمية  إلنتاج  GISفي برامم 

توليى ومعالجة وخراج البيانات المكتبية والبيانات الوصـفية والتـي ل ـا  إمكانيةبرامم توفر هذ  ال إنذل   إل  أة . ل ا 

البصـر  للخـرا    لـددرا واتستشـعار  ـن بعـد للوصـوى  لـ  صـورة مجسـمة واةـوة كبيـرة فـي المجـاى الجغرافـي  أهمة

 .الوةر  وبناء قا دة بيانات للظواهر الةرسية للكثبان الرملية والتي تشكى خ ر واةح  ل  البي ة والتوسا منتجة ال

 -:مصادر البيانات والبرامم المستخدمة 

مـن خـالى برنـامم  ةفي هذا البوث تم ات تماد  ل  البيانات من الخرا   ال بوغرافية والصور الجوية والمر يـات الفةـا ي

Google Earth  م ـن ثــــوتفسـيرها وم الرةـيةفـي توليـى التةـاري   أهميةلموافظة المثن  والخرا   ال بوغرافية ل ا

يمثـى ( 1)يمثـى من قـة الدراسـة والجـدوى رقـم ( 1)والشـكى رقـم (  (E,N,hدراسة ـلمن قة الـ الرةية اإلوداثياتتسجيى 

 .الجغرافية والتربيعية لمن قة الدراسة  اإلوداثيات

 والسـ حوالمنونيـات  ةالكنتوريـوالـذ  يسـتخدم لرسـم الخـرا     Surfer 8بالنسبة للبـرامم المسـتخدمة هـو برنـامم  ماإ

 لـ   المـخخوذةوان تكون البيانات   GRIDالمجسمة  ل  شبكة  أوالخرا   الكنتورية  إنشاءويعتمد  اإلبعادذات ثالثية 

  Diginzerالخـرا   الكنتوريـة باسـتخدام ج ـاز المـرقم  أو Google Earthمن برنامم  قراءت ايتم (  E,N,h) شكى 
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المسـتخدمة لرسـم  بـاللوانالـتوكم  إمكانيـةكـذل    3D البعـادخـرا   ثالثيـة  إنشـاءمـن هـذا البرنـامم فـي وثم اتسـتفادة 

 اإلوصـا يةى الجـداو إ ـدادويمكـن اتسـتفادة مـن البرنـامم فـي  الرةـية تاترتفا ـاالخار ة والتي تتناسـ  مـا مسـتو  

.الخاصة بمن قة الدراسة 

3
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-:العمى  أسلو 

ن المدينة لما تشكله هـذ  الكثبـان تم اختيار تةاري  متباينة اترتفا ات من الكثبان الرملية في بادية السماو  بالقر  م

والبـرامم المسـا دة لغـرض   surfer v.8باسـتخدام برنـامم " رقميـا اومعالجت ـمـن خ ـر  لـ  التوسـا الوةـر  والبي ـي 

- :وكان العمى وفق الخ وات التالية  كنتوريةما خار ة  البعادتمثيى هذ  التةاري  بنموذج ثالثي 

البوــث وتســجيى البيانــات المكانيــةالجويــة والمر يــات الفةــا ية لمن قــة  دراســة الخــرا   ال بوغرافيــة والصــور -1

دخاى  ( E,N,h)إلوداثيات النقا    .  GISة من ا في برامم دلالستفا  excelالبيانات وفق نظام  وا 

 Data-مـن خـالى   EXCAL اء البيانـات المخزونـة فـي نظـام واسـتد  SURFER 8فـتح نافـذة برنـامم  -2

grid ة بصـيغبيانات رقميـة  إل ت المكانية وتوويل ا تعامى ما البياناوالذ  يتيح ال(E,Y,H )  إدخال ـاويـتم  

  GRID FILEبصـيغة ومـن ثـم وفـظ البيانـات    ASCLL  DATA txtفي جداوى البرنامم  لـ  شـكى 

مـوذج والـذ  يمثـى ن( 1)رقـم موةح بالشـكى  كما البعادثالثية المجسمة  الشكاى إلنتاجوالذ  يكون الت ي ة 

.لمن قة الدراسة  SURFER 8 ع رقمي في برناممارتفا

ومن خالى الشكى الناتم نالوـظ وةـوا التبـاين فـي   Mapمن قا مة (  Wire frames)  اإليعازباستخدام  -3

البصـر  للمشـاهد واةـح ممـا  اإلدرا اترتفا ات مما يع ي تصور وان بـاع واةـح لمسـتخدم الخار ـة ويكـون 

.للكثبان الرملية  الرةيةتةاري  سيس ى  ملية دراسة ال

لغـرض التمثيـى (  Surface map)  البعـادالسـ ح ثالثـي  إيعـازوالتوليى تم اسـتخدام  اإلدرا ومن اجى زيادة دقة 

ل  صــيغة التــدرج ـوالــذ  يوةــح اتنوــدارات واترتفا ــات بات تمــاد  ــ(  2) الرقمــي للبيانــات كمــا فــي الشــكى رقــم 

) التي تم جمع ـا مـن خـالى برنـامم (   X,Y,Z) للبيانات  اإلوصا يالتوليى  إ دادامم يتم ن خالى البرنـاللوني وم

Google Earth  ) (  1) وكما موةح بالجدوى رقم.
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المنظر المجسم لمن قة الدراسة( 2)رقم شكى 

ة لمن قة الدراس(  X,Y.Z) البيانات اإلوصا ية ( 1)جدوى رقم 

Zm Ym Xm ELEMENTE 

                  :Minimum 507691 3447407 مستوى األرض المنبسطة 11

15.5 3456806 509333 25%-tile:    

18.6 3459954 511519 Median:       

21.6 3461862 514135 75%-tile:    

28 3464012 523323 Maximum:      

19.5 3455709.5 515507 Midrange:     

17 16605 15632 Range:      

6.1 5056 4802 Interquartile Range:      

3.1 2173 2385 Median Abs. Deviation:  

18.71121495 3458910.271 512284.6495 Mean:                 

18.68814433 3459210.191 512044.6804 Trim Mean (10%):         

3.659702942 3835.967967 3664.518215 Standard Deviation:       

13.39342563 14714650.24 13428693.75 Variance:                 

0.195588739 Coif. of Variation:       

0.053323376 Coif. of Skew ness:        
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يـتم رسـم خار ـة كنتوريـة لمن قـة الدراسـة و رةـ ا   Mapمـن قا مـة    contour map  اإليعـازباسـتخدام  -4

لعمـى نمـوذج ثالثـي   Surface إيعـازكمش د يمثى الخ و  الكنتورية للنموذج لمن قة الدراسة ثـم يلـي ذلـ  تفعيـى 

التعــديالت الالزمــة  لــ  مواصــفات  إجــراءكى المجســم كمــا يتــيح البرنــامم شــال ودمــم الخار ــة الكنتوريــة مــا البعــاد

المستخدمة واسـتخدام  مليـة تن يـق الخار ـة الناتجـة  واللوانالخار ة الكنتورية الناتجة من ويث الفترة الكنتورية 

توةـح فعاليـة  أ ـال ت الناتجة في الفقـرا الشكاىان  (5)والشكى رقم (4)والشكى رقم ( 3)وكما موةح بالشكى رقم 

 أشــكاىفــي الخـرا   الورقيــة  لــ   الرةــيةالتةــاري   إظ ـارفــي   ــاتوأهمي  GIS بـراممالخــرا   باســتخدام  إنتـاج

مدمجـة كمـا تع ـي هـذ  البـرامم سـ ولة فـي  أقـرا و ل  شكى نماذج رقمية يمكن خزن ا  لـ  شـكى  البعادثالثية 

 لـ  البي ـة  التخثيرالكبيرة في  الهميةتباينة اترتفا ات والميوى ذات وتوليى الظواهر الةرسية المالتفسير البصر  

ــوفير الدراســات المتعلقــة  ــذل  فــي ت ــان الرمليــة وك ــا فــي الكثب ــي تولــدها كم والتوســا الوةــر  للمــدن والمخــا ر الت

نيـــة المجســمة  بــر زوايـــا مختلفــة مــن خــالى تق الشــكاى إظ ــاركمــا ان هــذ  البــرامم تتـــيح  الرضباســتخدامات 

مما يسـا د فـي توليـى ودراسـة معـالم الخار ـة  نـد المقارنـة مـا   GISالواسو  وبرامم نظم المعلومات الجغرافية 

مكانيةالصور الجوية والمر يات الفةا ية   .بمقايي  رسم مختلفة  إنتاج ا وا 

- :المناقشة واتستنتاجات 

المكانيـــة والوصـــفية وتتةـــمن البيانـــات المكانيـــة يعتمـــد بنـــاء واســـتخدام نظـــم المعلومـــات الجغرافيـــة  لـــ  البيانـــات 

بينما (  X,Y,Z)  إوداثياتومن ثم تخزين هذ  البيانات  ل  شكى معلومات  ن موقا وشكى المعلومات الجغرافية 

وتمتـاز والتي تخزن  ل  شكى جداوى منفصلة  الرةيةتبين البيانات الوصفية الخصا   المرتب ة بوص  المعالم 

 Googleوتـم ات تمـاد  لـ  نظـام " . الجغرافية بقدرت ا  ل  دمم البيانات المكانية والوصـفية معـانظم المعلومات 

Earth  مـن ال ـرق التقليديـة التـي تسـتخدم ج ـاز " المكانيـة بـدتبالوصوى  ل  البيانات الرقميةDigitizer   او

البيانـات المكانيـة  أهميـةونالوـظ  رةـيةال لتوديـد مواقـا النقـا   لـ  الخار ـة او ال ـرق المسـاوية ال رق اليدوية 

لم متجـه ةـية كمـا ان هـذ  البيانـات تع ـي معـاالر صـورة واةـوة  ـن المعـالم الةرسـية  إ  ـاءفـي  البعـادثالثية 

مـا النمـوذج الرقمـي لالرتفا ـات والـذ  يع ـي  الساسـية ل  دمـم الخـرا    Surfer 8كما يسا د برنامم  لألرض

 ل  البيانات المكانيـة التـي  الساسيةلبصر  والتوليى المكاني وان البرنامم يعتمد بالدرجة ا اإلدرا كبيرة في  أهمية

بات تمـاد  لـ  الملفـات التـي تـم   Grid Fileملـ  شـبكي  إلنشـاءيسـتخدم  Surfer 8ان برنـامم . إدخال ـايـتم 
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باسـتخدام برنـامم  اإلبعـاديـة الخـرا   ثالث إنشاءلمن قة الدراسة وتم   Google Earthالوصوى  لي ا من برنامم 

Surfer 8  وبات تماد  ل  المعادتت المنفذة داخى الواسو  وبات تماد  ل  البيانـات الرقميـة (X,Y,Z  )  وقـد

 إمكانيــةالـ   باإلةــافةللكثبــان الرمليـة بشــكى واةـح  الرةـيةاظ ـر البرنـامم قــدرة واةـوة  لــ  تمثيـى التةــاري  

للكثبــان الرمليــة مــن خــالى بــرامم نظــم المعلومــات الجغرافيــة  الرةــية ترتفا ــات ابالوصــوى  لــ  الجــداوى الخاصــة 

ما ال رق المساوية التقليدية ممـا تقـدم يتةـح ان البـرامم المسـتخدمة   ند المقارنةبج د وكلفة اقتصادية قليلتين 

نشـاءت المكانيـة ب  الم م بـين نظـم المعلومـات الجغرافيـة بالوصـوى  لـ  البيانـاافي هذا البوث تبين التر  الخـرا    وا 

 . ل  البي ة  تخثيرول ا  إلي االتي تيمكن الوصوى  الرةيةالرقمية للتةاري  

 الخار ة الكنتورية لمن قة الدراسة(  3) شكى رقم 
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الخار ة الكنتورية المجسمة لمن قة الدراسة ( 4)شكى رقم 

لمن قة الدراسة الخ و  الكنتورية ( 6)شكى رقم 
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