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الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 
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 املتن: بحرف 16لطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف تكون ا /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و ) الخالية من املصورات والخرائط

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في بت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول ذكره أول مرة، ويلغى ث

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

م( للف –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال  ِ
 
خير، وترجيح إلى )ُمحك

َ
حص األ

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة 
ً

و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 ي: يرسل بدون اسم .يج
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 ب أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من عنوان مختصر ل
َ
لبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)ية التقل عن نكليز واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

 ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يج
َ
ب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

 د يعمل الباحث على تحد ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يد أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن ير
َ
اعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  ونسب
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة لف
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
قراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

ة وال  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 
َ
ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتى   أ ِ

 تعب 
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 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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12/22/1212 تأريخ القبول:     21/9/1212 تأريخ التقديم:     
 المستخمص: 

والسبل في قراءة الخريطة  الطرائقيقدم نظام المعمومات الجغرافية أسيل          
وتخطيط ما ىو مطموب طبقًا لقواعد البيانات المتوفرة حول تمك الخريطة وتحميل الصور 

لتمثيل المتغيرات الييدرولوجية  GISالجوية وقراءتيا وفرزىا، ويمكن استعمال تقنية 
بييئة  خراجياٳومنيا شبكات األودية المائية بكفاء عالية ووالمورفولوجية لمظاىر السطح 

تم دراسة آليات االشتقاق لمشبكات  ذٳنماذج خرائطية كما ىو مؤشر في البحث الحالي، 
باالستعانة بنماذج رقمية  GISالمائية من خبلل تطبيق نظم المعمومات الجغرافية 

ىذه  عد  المكانية. وت   تياتبيان دقل ؛( SRTM( ومنيا بالتحديد نماذج )  Dem)  لبلرتفاع
الدراسات بوابة لمتحميبلت المورفومترية القياسية لمظاىر السطح ودراسة خصائصيا 

قات القرارات والتطبي تخاذاالخروج بنماذج تساعدنا في تحديد و ولذا ؛الشكمية والمساحية
 تشكيلالمائية و الخزانات  قامةٳروائية وحصاد المياه ووالمشاريع بأنواعيا ومنيا اإلإ 

قيمة  عطاءٳاليدف النيائي من ىذه الدراسة ىو  ن  إإ بحيرات وتقنين صرف المياه. لذا فال
( في دراسة مكونات البيئة الطبيعية وخاصة  GISلتقانة نظم المعمومات الجغرافية ) 

 الشبكات المائية والعوامل المحيطة بيا.
 .المعمومات الجغرافيا، االستشعار عن بعدكارتوغرافيا، نظم :  الكممات المفتاحية       

                                                 

 جامعة الموصل .التربية لمعموم اإِلنسانية/كمية الجغرافياقسم /طالب ماجستير/ 
 جامعة الموصل .التربية لمعموم اإِلنسانية/كمية الجغرافياقسم /مساعد ُأستاذ/ 
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 المقدمة: .2
تمثل دراسة الخصائص الييدرولوجية لسطح األرض من أىم تطبيقات تحميل    

دارة إلذ يحتاجو المتخصصين في مجاالت مختمفة كالزراعة واٳالسطوح األرضية، 
دارة الكوارث الطبيعية والتخطيط العمراني، ويقصد بالخصائص ٳالبيئية و

رولوجية لسطح األرض مجموعة الخصائص التي تتحكم في حركة مياه الييد
األمطار أو المياه السطحية عمى سطح األرض وتجمعو. ويوجد ثمة خاصيتين 

( ىما أحواض التصريف  GISرئيسيتين يعنى بيما نظم المعمومات الجغرافية ) 
ألرض والمجاري المائية، ويقصد بأحواض التصريف ىي المساحات المحددة من ا

تتجمع بداخميا مياه األمطار، حيث تقوم ىذه المياه برسم قنوات ليا تتحرك فييا 
سم المجاري أو األودية التصريف، ويطمق عمى ىذه القنوات احتى تخرج من حوض 

فيي مظاىر  Drainage networkالمائية، أما شبكة التصريف السطحي 
ىذه الشبكة من المظاىر طبوغرافية تتركز فييا مياه الجريان السطحي أي أن 

لى ٳالطبوغرافية الخطية ىي التي تنقل المياه السطحية الجارية من منابعيا 
 مصباتيا.

وتعد دراسة شبكات التصريف المائي ذات أىمية في تحميل العوامل المؤثرة عمى     
موارد المياه، وفي فيم العمميات الجيومورفولوجية بشكل عام خاصًة وأن شبكات 

المائي تعكس ظروف ما يؤثر في تشكيميا من عوامل المناخ والتضاريس التصريف 
والتربة والتركيب الصخري والغطاء النباتي. ويعد قياس وتحميل الشبكات المائية 
ومجارييا من الميمات األساسية في الدراسات الييدرولوجية والمورفومترية الكمية، 

نتشار نماذج اات. ومع تطور ووىو عمى غاية من األىمية في العديد من التطبيق
ستخبلص والتحميل لشبكات ( فقد توفرت لنا وسيمة اال Demرتفاع الرقمية ) الا

(  SRTMاألودية المائية، ولقد أعتمد في ىذا البحث عمى بيانات الرادار ) 
Shuttle Radar Topography Mission  وىو أحد أىم مسوحات الفضاء

  NGA( ووكالة  NASAة الفضاء ناسا ) لؤلرض التي قامت بيا كل من وكال
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رادار ىي من نوع بيانات نماذج مريكيتين لمفضاء، والبيانات الناتجة من ىذا الاألأ 
 39 –متر  69 –متر  99تكون مختمفة الدقة منيا )  ال تيرتفاعات الرقمية اال
 ورية ذاترتفاعات الرقمية بديبًل ناجحًا لمخرائط الكنتاالت نماذج صار (، وبالتالي متر

المائية. وبالتالي  التي كانت تستخمص منيا شبكات األودية 59999:  1المقياس 
حدى المكونات األساسية ألنظمة المعمومات ٳرتفاع الرقمي يعد فان نموذج اال

ستنتاج الخواص المتعمقة بطبوغرافية الوديان فية والقاعدة التي يعتمد عمييا الالجغرا
ريسيا وعممية المحاكاة الييدرولوجية لجريان مياه ستقراء المعمومات عن تضااو

 األمطار.

SRTM  :المفيوم وآليات اإلنتاج ليذا النموذج 

التقميدية من الخرائط الكنتورية أو من الصور  الطرائقرتفاعات بالشتقاق اا يعد       
مكًا رتفاع( مستيالالستيريوسكوبية )ىي مرئيات متداخمة بين مرئيتين تعطي لنا بيانات ا

أن دقة التمييز والنوعية وتوفر ىذه البيانات من  فضبًل عنلموقت والجيد والنفقات، 
لى مشاكل مستعصية لمباحث خصوصًا عند دراستو لمناطق إمصادر متنوعة سيؤدي 

أكثر أىمية في النمذجة الرقمية  DEMرتفاعات الرقمية ال. وليذا تصبح نماذج ا(1)واسعة
دارة مصادر المياه وبشكل متزايد يوميًا نظرًا ألىميتيا ا  ة و ضمن الدراسات الييدرولوجي

ظيار العبلقات المحددة لمعديد من العوامل إستطاعت االتطبيقية الممموسة فييا، فقد 
المؤثرة بيذه الدراسات كتحديد شبكات التصريف المائية وأنماط أوديتيا النيرية وتشعبات 

األنيار وتحديد المواقع األفضل لمحصاد الجابيات المائية في ىذه الوديان وأحواض 
كثمرة  SRTM. جاءت بيانات رادار مكوك الفضاء األمريكي المنتجة لنموذج (2)المائي

تعاون بين مختبرات الدفع النفاث في وكالة ناسا ألبحاث الفضاء األمريكية مع الوكالة 
تيرابايت  12ي القومية لمتصوير والخرائط األمريكيتين، وقد جمعت بيانات بحجم حوال

                                                 

ستشعار عن بعد ونظم المعمومات الجغرافية اال( عمي عبد عباس العزاوي ، عاىد ذنون الحمامي، 1)
 .52، ص م2917عمان، الطبعة األولى  –دراسات تكاممية، دار صفاء لمنشر والتوزيع، األردن 

رتفاع الرقمي لمكوك في نموذج اال ات الخالية من البياناتبناء الفجو ( عاىد ذنون شياب الحمامي، 2)
 .319، ص م2919(، 12)العدد 17المجمد  –الفضاء، مجمة التربية والعمم 
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غطت معظم سطح الكرة األرضية وقد وزعت من قبل ىيئة المساحة والجيولوجية 
وغطت قارة أمريكا الشمالية،    – SRTM( وكانت أوالىما من نوع USGSاألمريكية )

 99وغطت باقي سطح األرض وبدقة تمييزية تقدر )   – SRTMوالثانية من نوع 
كانت من خبلل تغطيتيا  DEMرتفاع المكانية ىذه الا . القفزة العمبلقة لبيانات(1)متر(

جراء وتطبيق الدراسات المعتمدة عمييا تختمف تمامًا عن إلسطح األرض جعمت من واقع 
ىي  ال تيالسابق ألنيا جعمت نمذجة أنماط الشبكات المائية في الدراسات الييدرولوجية ) 

تاحة لعموم سطح األرض وألبعد محور دراستنا من حيث التمثيل الكارتوغرافي ليا ( م
 التقميدية. الطرائقلييا بإاألماكن التي كان من المستحيل الوصول 

منذ عام  امتاحً  صارحيث أن ىذه النموذج  SRTMوعمى الرغم من عالمية نموذج      
ال أن بعض المناطق الزالت إ، (2)متر ( 39بدقة تمييزية تقدر بواحد ثانية ) دقة  2915

( فجوات خالية من القيم الرقمية لمبيانات Voidsنات مسببة فييا فراغات أحيانًا )تفتقد لمبيا
ما بسبب نقص التباين في صورة الرادار أو لوجود األسطح المائية أو بسبب التشويش إ

الحاصل في الغبلف الجوي، ولسوء الحظ فأن معظم ىذه الفراغات تتركز بشكل خاص 
)محور الدراسة( أو في المناطق الحادة والمنحدرة بشكل متدادات األنيار والبحيرات اعمى 

 .(3)كبير وعمى جوانب الجبال بسبب الظبلل الناتجة عنيا

 تي:جابة عمى التساؤل اآلالدراسة لئلإ  ولقد سعت ىذه     

رتفاع ودية المائية من بيانات نماذج االستخبلص شبكات األىل يمكن ا      
مكانيات النمذجة ٳوماىي  اينة من الكثافة؟بدرجات متب SRTMالرقمية من نوع 

 ؟ GISالخرائطية ليذه الشبكات المائية في نظم المعمومات الجغرافية 
                                                 

 .52م، ص 2917، مصدر سابقعمي عبد عباس العزاوي ، عاىد ذنون الحمامي، ( 1)
 الرقمي:( جمعة محمد داؤد، المصدر نفسو، لممزيد من التفاصيل ينظر في الكتاب 2)

، النسخة األولى، GISطار نظم المعمومات الجغرافية إجمعة محمد داؤد، أسس التحميل المكاني في 
 .195م، ص 2912

 .329م، ص 2919، ون شياب الحمامي، مصدر سابق( عاىد ذن3)
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 ستنتاجات أىميا:لى جممة اٳفخمص البحث     

براز ٳدقة المخرجات الناتجة بواسطة نظم المعمومات الجغرافية لبيان و -1
 الشبكات والمجاري المائية.

عمومات الجغرافية بأجراء العمميات الحسابية عمى ممكانية قيام نظم الٳ -2
 الخرائط وتمثيل نتائج ىذه الحسابات عمى شكل خرائط.

رتفاع ارية المنتجة من بيانات نماذج االستفادة من البيانات الرادمكانية االٳ -3
في التخصصات العممية المختمفة كالجيولوجية  SRTMالرقمي من نوع 

الييدرولوجية والزراعة والمشاريع اليندسية والجيمورفولوجية والجغرافية و 
 وغيرىا الكثير .

 أىمية البحث: .1

عتماد أسلوب تقني متطور في الدراسات اتتجسد أىمية البحث في       

ستنباط الخرائط منيا باستخدام نظم ا) الييدرولوجية ( والجغرافية الطبيعية 
رتفاع ذج اال(، وذلك عن طريق معالجة نمو  GISالمعمومات الجغرافية ) 

شتقاق البيانات من الخصائص اوالذي يمثل قاعدة معموماتية  SRTMالرقمي 
الجيومورفولوجية التي تعبر عن الواقع الحقيقي لممنطقة بكل مظاىرىا و 

ستخدام برامج نظم المعمومات ى شكل خرائط رقمية بعد طباعتيا باخراجيا عمٳ
 الجغرافية.

 مشكمة البحث واليدف منو: .1

عتم  اد تقني  ات المعموم  ات الجغرافي  ة ف  ي بن  اء أس  موب ا ر مش  كمة البح  ث ف  يتعب       
لشبكات األودية قاعدة معموماتية دقيقة لمتعبير عن الخصائص الشكمية والتضاريسية 

، ول ذا تع د SRTMرتف اع الرقم ي م ن ن وع ستنباطيا م ن نم اذج االاالمائية , وكيفية 
 ي: المحاور التالية أىم التساؤالت في البحث وى

. ما الطرائق واألس اليب الخرائطي ة األكث ر مبلئم ة ف ي تمثي ل أش كال س طح األرض 1
)ومني    ا ش    بكات األودي    ة المائي    ة(؟ وم    ا انس    بيا لتمثي    ل الش    بكات المائي    ة ف    ي ى    ذه 

 الدراسة؟
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ستش   عار ع   ن بع   د ونظ   م المعموم   ات التقني   ات الجغرافي   ة المتمثم   ة باال. م   ا أىمي   ة 2
مكاني  ات الت  ي توفرى  ا ف  ي ى  ذا إلن  وع م  ن الخ  رائط؟ وم  ا اع  داد ى  ذا الإالجغرافي  ة ف  ي 

 ستعماليا في ىذه الدراسة؟االمجال؟ وما ىي الفوائد التي تتحقق من جراء 

. ما ىي أىم المشاكل التي تواجو الباحثين والخ رائطيين عن د تمثي ل مع الم وطبيع ة 3
 سطح األرض وتحديدًا خرائط شبكات األودية المائية؟

 فرضية البحث:

جاب  ات لؤلس  ئمة الت  ي طرح  ت آنف  ًا إلتبم  ورت فرض  يات الدراس  ة ف  ي مجموع  ة م  ن ا    
ثب   ات ص   حتيا أو ع   دم إس   وف ي   تم العم   ل م   ن خ   بلل الدراس   ة وفص   وليا عم   ى  ال ت   ي

لى حمول واقعية لمشكبلت الدراسة, وىذه الفرضيات ىي كل إمطابقتيا بغية الوصول 
 مما يأتي:

ستش  عار ع  ن بع  د ونظ  م المعموم  ات اللمتقني  ات الجغرافي  ة المتمثم  ة باأض  حى  (1
عداد ىذا الن وع م ن الخ رائط , كوني ا تت يح إالجغرافية دورًا بالغ األىمية في 

مكاني  ات م  ا ال يت  وفر ف  ي الطرائ  ق التقميدي  ة مم  ا يحق  ق فوائ  د كثي  رة إلم  ن ا
ختزال الوقت والجي د وت وفير األم وال والحص ول عم ى الدق ة المطموب ة امنيا 

 في العمل.

ع داد خ رائط طبيعي ة لش بكات إتعانة بالتقنيات الجغرافي ة م ن أج ل ساليمكن ا (2
 األودية لمنطقة الدراسة.

ك م ىائ  ل م ن البيان ات يمك  ن  SRTMرتف اع الرقم  ي م ن ن وع ت وفر نم اذج اال (3
س  تنباط الس  ميم لمبيان  ات وأش  كال الدراس  تيا وفي  م آلي  ات معالجتي  ا لغ  رض ا

طح مثب  ت عميي  ا كاف  ة الس  طح مني  ا. والخ  روج بخ  رائط حديث  ة ألش  كال الس  
 التغيرات.
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 منيجية البحث:  

ستقرائي كأسموب في طرح األفكار ومناقشتيا النطمقت الدراسة من المنيج اوا         
ستخدام المنيج التحميمي في ا فضبًل عنبالجزئيات وصواًل الى الكميات  اءً بدوتحميميا 

 الخرائط بعد ذلك. نتاجإتحميل البيانات وتمثيميا و

 قة الدراسة:منط

المخت ارة كنم وذج عم ل الدراس ة لتمثي ل ش بكات  حدود منطقة الدراسةتمثمت         
األودية والمتمثمة في ح وض ني ر الخ ابور ف ي الجان ب العراق ي )يش كل الج زء األكب ر 

ف ي أقص ى الج زء الش مالي الغرب ي م ن قض اء زاخ و  جغرافياا  من الح وض( ال ذي يق ع 
ل الج  زء األس  اس م  ن مس  احة حوض  و ف  ي ش  مال ض  من محافظ  ة دى  وك، وال  ذي يش  ك

الع  راق. تت  وزع منطق  ة الح  وض ف  ي ع  دة أقض  ية فتح  دىا م  ن الش  مال الح  دود العراقي  ة 
ا ح  دودىا الش  رقية فتمت  د داخ  ل قض  اء العمادي  ة وجنوب  ًا م    م  ع الجميوري  ة التركي  ة , أأ 

مج  اورة الح  وض لسمس  مة جب  ل بيخي  ر م  ن  فض  بًل ع  نداخ  ل ج  زء م  ن قض  اء دى  وك 
الجنوبية والجنوبية الغربية الفاصل لمحوض عن قضاء سميل, فيما تحدىا من  الجية

لتركي  ة ا -الغ  رب والش  مال الغرب  ي ح  وض ني  ر ىي  زل ب  الموازاة م  ع الح  دود العراقي  ة 
ب  راىيم الخمي  ل البواب  ة الحدودي  ة م  ا ب  ين الع  راق وتركي  ا. ال  ذي يمتق  ي ب  و عن  د منطق  ة إإ 

( ش مااًل  ″   ′       - ″   ′      )  بين دائرتي عرض فمكيا  وتمتد المنطقة 
 (:1( شرقًا. أنظر الخريطة رقم )  ″   ′       - ″   ′      )    وقوسي طول
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  ( منطقة الدراسة 2الخريطة ) 

 
       Arc GISعتماد عمى برنامج إلالمصدر: من عمل الباحث با

 أسموب العمل ومناقشة النتائج:

وعية البيانات والمعمومات المكانية وخصائصيا دورًا ن تؤدِّي مصادر البيانات: (2
ن نجاح إ، وبالتالي ف(1)ستخدام ونجاح أي نظام معمومات جغرافياميمًا في 

                                                 

( ) Hewood, I. and Others, An Introduction to Geographical Information 
Systems, New York,     , p   . 
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يعتمد عمى جودة  GISوجودة تمثيل الواقع بنماذج نظم المعمومات الجغرافية 
بير في البيانات المكانية المستخدمة في بناء ىذه النماذج، وبالرغم من التنوع الك

 لى قسمين:إنوعية وخصائص البيانات المكانية فيي تنقسم 
A بيانات أساسية .Primary Data : وىي من نوع البيانات التي يمكن

الحصول عمييا مباشرةً  من مصادرىا كالبيانات الفضائية ) ومنيا نماذج 
 (.SRTMرتفاع الرقمي الا

B.  بيانات ثانويةSecondary Data :لتي تعتمد عمى وىي البيانات ا
 البيانات األساسية، ومنيا التقارير واالحصاءات والجداول وغيرىا.

عتماد كما ىو معموم عمى نوعية البيانات األساسية وىي بيانات وفي بحثنا تم اال      
نتاج النماذج إلتعد مصدرًا ميمًا  ال تيوبييئتيا الرقمية  NASAمكوك الفضاء االمريكي 

متر لغرض  39ذو دقة  SRTMالمشيور  لبلرتفاعلنموذج الرقمي ، ومنيا ا(1)الرقمية
 زيادة وضوح تمثيل الشبكات المائية وتحديد المشاكل بشكل أكثر وضوحًا.

شتقاق الرقمي من القبل القيام بعممية ا: SRTMالمعالجة الرقمية لنموذج  (1
الذي قمنا بتنزيمو من موقعيا عمى شبكة األنترنت  SRTMرتفاع النموذج ا

ستعانة بموقع المساحة والجيولوجية االمريكي لتحميل ىذا العالمية، حيث تم اال
حداثيات المطابقة متر ، ووفقًا لئلإ  39ة تصل لحوالي النموذج الرقمي وبدقة مكاني

حداثي إ، ويكون عمى شكل ممفات رقمية تغطي كل نطاق منيا ٭لمنطقة الدراسة
منا بدمجيا معًا وجمعيا في ممف حداثيات العرض، قا  حداثيات الطول و إواحد من 

 وتمثمت المعالجة من خالل:واحد يغطي منطقة الدراسة بأكمميا. 

                                                 

 .274م، ص 2917، الطبعة األولى ، عاىد ذنون الحمامي، مصدر سابق( عمي عبد عباس العزاوي2)
لتوحيد النطاقات الرقمية  GISستخدمت خاصية الموزائيك في بيئة نظم المعمومات الجغرافية ا)*( 

ير الخابور( لغرض تغطية منطقة الدراسة المنتخبة )حوض ن SRTMرتفاع الرقمي الالخاصة بنموذج ا
 لممزيد ينظر الرابط أدناه: ستقطاعيا.اومن ثم 

https://earthexplorer.usgs.gov/. 
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كبرنامج عمل أساسي لمتعامل مع  GISستخدام برنامج نظم المعمومات الجغرافية ا -أ
لغرض تعديل       Arc Catalogدخال لبرنامج إلالنموذج الرقمي من خبلل عممية ا

( ألن ىذا النموذج SRTMالذي تم تنزيمو ) لبلرتفاعج الرقمي حداثي لمنموذإلالنظام ا
ستخدام ا، لذا يتم      WGSحداثيات العالمية إليكون عادةً  مصمم وفق النظام ا

 Dataدارة ومعالجة البيانات إومنيا نتعامل مع أدوات  Arc Toolboxصندوق األوامر 
Management Tools  ات التي تتعامل مع حيث توفر لنا مجموعة كبيرة من األدو

ضافة والعرض وتغيير المساقط إلالممفات الرقمية الخطية والخموية من حيث التعديل وا
 Projectionsحداثي من خبلل األمر إلالخاصة بيا، وىنا تم العمل عمى تغيير النظام ا

and Transformations –  واالمرProject  وىكذا يمكن بذلك تحويل نظام ،
 WGSحداثي الجغرافي إلالمستقطع ذات النظام ا SRTMلرقمي حداثيات النموذج اإ

لكي تتفق في      WGS UTM Nحداثيات المسقط )المتري( إللى نظام اإ     
دارية والطبوغرافية، فضبًل عن وحدة قياسو إلحداثيات الخرائط اإحداثياتيا مع نظام إنظام 

لدراسة، األمر يجعل بالمتر تتفق ووحدات قياس الخصائص المورفومترية في منطقة ا
تطبيق المعادالت الرياضية لمخصائص المورفومترية أكثر مرونة مما لو كانت وحدات 

حداثيات الجغرافية، كذلك ألنو إلالقياس المستخدمة بالدرجة الستينية وأجزائيا في نظام ا
يخص منطقة الدراسة ومواقع شمال العراق والجزء األكبر من القطر نفسو، عندىا يضطر 

جراء تحويبلت لمقياسات المورفومترية من وحدات القياس بالدرجات وأجزائيا إلى إاحث الب
( الفرق بين النظام  2، أنظر الخريطة رقم ) (1)لى وحدات القياس بالمتر أو الكيمومترإ

 االحداثي الجغرافي والمتري وتأثيرىما عمى الشكل والمساحة لممعالم األرضية:

 

 
                                                 

ستخدام الجيوماتكس في دراسة الخصائص الدليمي، عمي خميل خمف الجابري، ا( خمف حسين عمي 1)
األولى  عمان، الطبعة –حواض األودية الجافة، دار صفاء لمنشر والتوزيع، األردن ألأ المورفومترية 

 .39م، ص 2918
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 SRTMظام األحداثي لمنموذج الرقمي ( تحويل الن 1الخريطة ) 

 
وبرنامج الرسام       Arc GISعتماد عمى برنامج الالمصدر: من عمل الباحث با

Paint  ِطار واحدمن خالل دمج الخريطتين بإ 
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يعد تحميل الخصائص الييدرولوجية لسطح  شتقاق شبكة المجاري واألودية المائية:ا (3
رضية، حيث يحتاجو المتخصصين في األرض من أىم تطبيقات تحميل السطوح األ

دارة الكوارث الطبيعية والتخطيط العمراني، ا  دارة البيئية و إلمجاالت مختمفة كالزراعة وا
ويتم ىذا من خبلل تمثيل ىذه الخصائص المتمثمة بشبكات األودية المائية خرائطيًا 

بيما نظم  ستخدام أدوات التحميل الييدرولوجي. ويوجد ثمة خاصيتين رئيسيتين يعنىاب
ىما أحواض التصريف والمسيبلت المائية، ويقصد بأحواض  GISالمعمومات الجغرافية 

التصريف ىي المساحات المحددة من األرض تتجمع بداخميا مياه األمطار، حيث تقوم 
التصريف، ويطمق عمى ىذه المياه برسم قنوات ليا تتحرك فييا حتى تخرج من حوض 

 Drainage. أما شبكة التصريف السطحي (1)لمائيةسم المسيبلت اىذه القنوات ا
Network  فيي مظاىر طبوغرافية تتركز فييا مياه الجريان السطحي، أي أن ىذه

لى إالشبكة من المظاىر الطبوغرافية الخطية ىي التي تنقل المياه السطحية من منابعيا 
شتقاقيا لمحصول عمى الشبكة المائية، حيث ا. وىناك عدة نماذج الواجب (2)مصباتيا

ىي تطبيق مجموعة أوامر بشكل آلي لنمذجة طبقة األحواض أو عند نمذجة طبقة 
 :(3)مجاري األودية، وىي كاآلتي

عن طريق أدوات       Arc GISويتم تطبيقو بواسطة برنامج  / Fillإزالة العقبات  - أ
دوات التحميل الييدرولوجي ومنو ، ثم أ Spatial Analyst Toolsالتحميل المكاني 

حيث تزيل جميع العقبات من مرتفعات ومنخفضات في الخبليا  Fillختيار األمر ا
تكون خالية من القيم  ال تي SRTMرتفاع الرقمي الالخاصة بالصيغة الخموية لنموذج ا

                                                 

( وسام الدين محمد، أساسييات نظم المعمومات الجغرافية، مجموعة محاضرات مقررة عمى طمبة 1)
 .66م، ص 2998األكاديمية العربية لمعموم والتكنولوجيا، 

ستعمال المعالجة اآللية لبيانات استخبلص شبكة التصريف السطحي لممياه با( سعد أبو راس الغامدي، 2)
عة أم القرى لمعموم التربوية واالجتماعية مار الصناعية: دراسة عمى منطقة جبال نعمان، مجمة جاماألق
 .289، ص 2، العدد 16نسانية، المجمد واإلإ 
م، ص 2918، الطبعة األولى مي خميل خمف الجابري، مصدر سابق( خمف حسين عمي الدليمي، ع3)

41. 
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تكون سبب في حدوث وتشكل الفراغات والفجوات في  ال تيرتفاع الرقمية الخاصة باال
لشبكة المائية المشتقة وغيرىا من النماذج لتنتج لنا نموذج رقمي خالي تقريبًا من جميع ا

 :Fill( تبين لنا تطبيق األمر  1أنظر الشكل )  ، العيوب
 Fill( المعالجة بصيغة  2الشكل ) 

 
 https://sagatutorials.wordpress.comالمصدر: 

تجاىات اي بصيغة خموية تبين وىو نموذج مرئتجاىات جريان المياه / اتحديد   - ب
، 2، 1نحداراتيا التضاريسية بشكل ألوان دليميا يكون أرقام ىي: اجريان المياه حسب 

تجاىات الثمانية اللى جية من اإيشير كل منيا  ال تي 132، 64، 32، 16، 4
 (: 2، أنظر الشكل رقم ) (1)الرئيسية

 تجاه الجريانا( ترميز  1الشكل ) 

 
 www.ESRI.comالمصدر: 

                                                 

م، ص 2918، الطبعة األولى لجابري، مصدر سابقمي خميل خمف ا( خمف حسين عمي الدليمي، ع1)
42. 

http://www.esri.com/
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ويمكن تطبيقو من خبلل أدوات التحميل المكاني ومنيا أدوات التحميل         
 .Hydrology – Flow Directionالييدرولوجي 

 Flow Directionتجاه الجريان ا( 1الخريطة )

 
      Arc Gisعتماد عمى برنامج المن عمل الباحث باالمصدر: 
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ن المرئية بنظام إ / Accumulationحديد مناطق تجميع جريان المياه ت - ت
، لذلك  ليياإالخموي تحمل كل خمية رقمًا يمثل عدد الخبليا التي تجري مياىيا 

رتفاعًا من الخبليا البيضاء اتظير المرئية ذات الخبليا السوداء المون األكثر 
ر كمية من مياه الخبليا المحيطة يتجمع فييا أكب ال تينخفاضًا من األولى ااألكثر 

 (: 3بيا كما في الشكل ) 

 Accumulation( نموذج تجميع المياه 1الشكل )

 
 www.ESRI.comالمصدر: 

ستخدام فئات لونية بداًل من األرقام في مرئية تحديد مناطق تجميع اويعود سبب     
ويش البصري الذي قد يصيب قارئ المرئية، نتيجة صغر مساخة جريان المياه منعًا لمتش

، لذلك (1)خبلياىا وكل خمية منيا تحمل رقمًا يمثل عدد الخبليا التي تجمعت مياىيا فييا
 ( أعبله. 3تم التعويض عن األرقام باأللوان كما في الشكل ) 

تحسس فكمما قمت قيمة الفحص وال / Conزيادة التحسس لمناطق تجميع المياه  - ث
Value >     زدادت شبكات مجاري األودية التي تظير في مرئية مثبًل ا

( التي  4والعكس صحيح، أنظر الخريطة رقم )  Conالفحص من خبلل األمر 
                                                 

م، ص 2918، الطبعة األولى جابري، مصدر سابق( خمف حسين عمي الدليمي، عمي خميل خمف ال1)
46. 

http://www.esri.com/
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مائية حيث كممت تم تقميل توضح الفرق ما بين زيادة قيمة التحسس لممجاري ال
 مى السطح: مكانيات التحسس لعدد أكبر من المجاري عإزدادت القيمة ا

 ( فارق التحسس لنموذج تجميع الجريان 4الخريطة ) 

 
      Arc Mapعتماد عمى برنامج المن عمل الباحث باالمصدر: 

ويتم تطبيقو عمى  / Order to Streamتحديد مجاري األودية وتصنيفيا  - ج
عبر تحويل ممف النموذج المتحسس لممجاري المائية )  DEMالنموذج الرقمي 

Con يل المجاري المائية من الصيغة الخموية( وتشكRaster     ويتم تطبيقو من
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ومنيا أدوات  – Spatial Analyst Toolsخبلل أدوات التحميل المكاني 
وبحسب نظام التصنيف  Stream Orderالييدرولوجي حيث نختار األمر 

سترايمر لتصنيف المراتب النيرية حيث عدت المجاري األولى التي تتكون من 
لتقاء ا روافد من المرتبة األولى، ومع ااول والمسيبلت الصغيرة عمى أنيالجد

، أنظر (1)مجريين من المرتبة األولى يتكون مجرى مائي من المرتبة الثانية وىكذا
 ( الذي يوضح أشكال تصنيف المراتب النيرية ىيدرولوجيًا:4الشكل رقم )

 نظمة تصنيف المراتب النيرية( أأ  4الشكل ) 

 
حسن رمضان سالمة، أصول الجيمورفولوجيا، دار المسيرة لمنشر والتوزيع : المصدر

 .286، ص 1227عمان، الطبعة الخامسة،  –والطباعة، األردن 

                                                 

( رحيم حميد العبدان، بشار فؤاد معروف، التحميل المورفومتري لخصائص الشبكة النيرية لحوض وادي 1)
م، ص 2913، 22رب العراق، مجمة البحوث الجغرافية، العدد أبو حضير في بادية السممان جنوب غ

139. 
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وينبغي  Stream Orderن المجاري واألودية المائية المتشكمة ىي بالنظام الخموي إ     
عامل معيا أو حتى لغرض سيولة الت Vectorتجاىي الخطي اللى النظام اإتحويميا 

دراستيا مورفومتريا الحقًا، ويتم ذلك عبر تحويل الممف الرقمي الخموي المتشكل سابقًا 
Stream Order لى متجيات خطية من خبلل األمر إStream to feature  أنظر ،

 لى خطية:إ( توضح تحويل المجاري الخموية  5الشكل رقم ) 

 لى النظام الخطيإموي ( تحويل األودية من النظام الخ5الشكل )

 
 www.ESRI.comالمصدر: 

وبعد تحويميا يصبح من الممكن ترميزىا بحسب رتبيا من خبلل خاصية الترميز في      
لى المجاري إحيث يكون التدرج عكسيًا فالمرتبة األولى تشير       Arc Mapبرنامج 

ية القادمة والمتشكمة في أعالي الوديان وقدمات الجبال والمنابع ثم والمسيبلت المائية األول
لى المرتبة األخير إتتجمع مع المسيبلت األخرى لتشكل لنا المراتب األخرى حتى نصل 

تكون بمثابة  ال تيقد تكون الخامسة أو السادسة حسب حجم ومساحة الحوض  ال تي

http://www.esri.com/
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توضح خبلصة العمميات التي  ال تي(  6المجرى الرئيسي لمنير. أنظر الشكل رقم ) 
 تتشكل منيا شبكات األودية المائية :

 نشاء شبكات األوديةا  ( خطوات التحميل الييدرولوجي و  6الشكل ) 

 
 www.ESRI.comالمصدر: 

 

شتقاق ال( التي تمثل الوديان بحسب مراتبيا بعد عممية ا 6أنظر الخريطة رقم )    
 والتصنيف ليا.

http://www.esri.com/
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 ( المجاري واألودية المائية مصنفة مرتبيا   6الخريطة ) 

 
      Arc Gisعتماد عمى برنامج المن عمل الباحث باالمصدر: 
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مكانيات كبيرة في تصنيف الرتب وترميزىا مما إوتتيح لنا نظم المعمومات الجغرافية    
فد في كل رتبة بكل يسر وسيولة، حيث يسيل لنا عممية حساب رتبيا وحساب اعداد الروا

تخزن كل رتبة في قاعدة البيانات برمز تعريفي محدد، وتتعدى دقة نظم المعمومات 
حداثي يمكننا من تحديد موقع كل رافد إالجغرافية في تخزين كل رافد برمز تعريفي وموقع 

وتعديل  ( في تصحيحGISميما بمغ طوليا، كذلك تساعدنا نظم المعمومات الجغرافية )
عادة ترميزىا. وبما أن نظم المعمومات الجغرافية ا  وتحديث بيانات تمك المجاري واألودية و 

تنظم بيانات القاعدة في جداول مفيرسة ومصنفة فيما يتعمق في الرتب وعدد المجاري 
ستعبلم عن أعدادىا وأطواليا في ي كل رتبة فأن ذلك يسيل عممية االواألودية وأطواليا ف

( سيولة الوصول لكل GIS( في برنامج )Selectionحيث توفر عممية أوامر ) كل رتبة،
الروافد ومعرفة أعدادىا وأطواليا بصورة سيمة ودقيقة وسريعة دون الحاجة لآللة الحاسبة 
التي تستغرق وقتًا طويبًل في حساب روافد كل رتبة خاصةً  عندما تكون أعدادىا كبيرة 

ج نظم المعمومات الجغرافية في حساب أعداد الروافد في . وتتعدى مميزات برنام(1)جداً 
حصائية بنفس النافذة إللى بعض القيم اإرتبة معينة أو مجموعيا في شبكة التصريف 

موفرة بذلك الكثير من الجيد، وتتعمق تمك القيم مثبًل )عدد الروافد في رتبة معينة، أقصر 
متوسط موع أطوال روافد تمك الرتبة، الرافد في تمك الرتبة، أطول رافد في تمك الرتبة، مج

نحراف المعياري لمجموع أطوال روافد تمك الرتبة( مما يسيل الحسابي ألطوال الرتبة، اال
( التي تمثل األودية 7. أنظر الخريطة رقم )(2)جراء بقية المعادالت المورفومتريةإعممية 

ة في عمميات التمثيل تمثل المخرجة الخرائطية األساسي ال تيالمائية بحسب رتبيا 
ومعظم  SRTMرتفاع الرقمي الالخرائطي لشبكات األودية المائية المستخرجة من نموذج ا

 النماذج الرقمية األخرى:
                                                 

ستخدام المعالجة اآللية لبيانات اص شبكة التصريف السطحي لممياه بستخبلاحافظ عيسى خير اهلل، ( 1)
، ص م.2914كمية اآلداب، قسم الجغرافيا،  –، مجمة جامعة سرت SRTMصور األقمار الصناعية 

16. 
نمذجة خرائط الشبكات المائية لحوضي )النفط وحران( في محافظة ديالى  ( أزىر حسين رزوقي،2)

،  3، العدد 33نسانية، المجمد فية، مجمة جامعة تكريت لمعموم اإلإ باستخدام نظم المعمومات الجغرا
 .215 – 214م، ص 2916
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 ( األودية المائية بعد المعالجة الرقمية 7الخريطة ) 

 
      Arc Gisعتماد عمى برنامج المن عمل الباحث باالمصدر: 

 ستنتاجات والتوصيات:اال

ستنتاجيا من خبلل سير البحث وسوف الى مجموعة من األمور التي تم إصت الدراسة خم
 نوضحيا عمى النحو التالي:

أكدت الدراسة عمى أىمية الخريطة الطبيعية الجيومورفية وبالتحديد خريطة شبكة  .1
يضاح أشكال المظاىر ا  المجاري المائية من خبلل بيان دورىا في قراءة معالم السطح و 

ذ تعود بفائدة كبيرة لممنطقة إسواء بشكل عام أو حتى لمنطقة الدراسة، السطحية 
المنتخبة لتمثيل شبكات األودية المائية فييا، فيي تساعد في تشخيص الكثير من 
المشكبلت التي تعاني منيا المنطقة وتسيم في معالجتيا وقد لمس ذلك عند تطبيقيا 

شتقاق والتمثيل باة المصادر الخاصة عمى منطقة الدراسة، وقد تبين أثناء العمل قم
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حاجة من ينوي الكتابة فيو، فقط  ذ ال توجد مصادر تسدإالخرائطي لمشبكات المائية 
 قتصرت عمى الجوانب الجيمورفولوجية والخصائص المورفومترية.ا
ستشعار عن بعد التي توفر البيانات الفضائية اللمتقنيات الجغرافية المتمثمة با صارت .2

وبرامجيات الحاسب اآللي المتمثمة بنظم  DEMرتفاع الرقمية الج اومنيا نماذ
عداد الخرائط إالتي تعالج ىذه البيانات دورًا بالغ األىمية في  GISالمعمومات الجغرافية 

الطبيعية )الجيومورفية( الخاصة بمظاىر السطح ومنيا بالذات شبكات األودية 
يات ما ال يتوفر في الطرائق التقميدية مما مكانإلواألحواض المائية، كونيا تتيح لنا من ا

عدادىا دون إيحقق فوائد كثيرة معروفة، وتبين أن خرائط الشبكة المائية اليمكن 
( وذات 2كمم 2157.2عتماد عمى ىذه التقنيات كون المساحة كبيرة لمنطقة الدراسة )اال

 تضرس وعر وجبمي مما يحتم المجوء ليذه البرمجيات.
ذ وفر إعداد خرائط شبكات األودية المائية، إلتقنيات الجغرافية في ستعانة باالتمت ا .3
عداد الخرائط الطبيعية الخاصة إلستعماليا في الدراسة الكثير من الجيد المطموب ا

عممية بناء قاعدة بيانات ليا       Arc GISبمعالم السطح، فيسرت بيئة برنامج 
يجة لما توفره من أنواع كثيرة من جراء عممية الترميز بسيولة كبيرة نتإوأسيمت في 

الرموز والحزم المونية والطبقات المساحية المصنفة بحسب طبيعة السطح وبأنماطيا 
 التوقيعية الثبلث وبسرعة كبيرة.

ذو الدقة    SRTMرتفاع الرقمية وبالتحديد من نوع الأثبتت الدراسة أىمية نماذج ا .4
لم السطح، كما تساىم في توفير كم متر، حيث توفر لنا دقة عالية في بيان معا 39

شتقاقيا لتمثيل معالم السطح وفيم الطابع الجغرافي بشكل اكبير من النماذج الممكن 
بعاد بحيث يمكن تحميل التضاريس منيا تساىم في بناء مجسمات ثبلثية األأ  أفضل، كما

 بسيولة ويسر.
ظمة المعمومات رتفاعات الرقمية يمثل حجر األساس ألنالستخدام بيانات اا صار .5

 وأحد أىم التطبيقات في مجال التكنولوجيا وعمم المعموماتية. GISالجغرافية 
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Deriving Water Valley Networks from Digital Elevation 

Models SRTM by Using Geographic Information Systems  

: Khabur River basin on the Iraqi side as a model 

Sabah Omar Suleiman Al-Barwari 

 

Laith Hassan Omar

 

Abstract 

          The geographic information system provides the easiest 

ways and means to read the map and plan what is required 

according to the available databases about that map and analyze, 

read and sort aerial images, and the GIS technology can be used 

to represent the hydrological and morphological variables of 

surface features, including water valley networks with high 

efficiency and outside of them in the form of cartographic 

models as indicated In the current research, the mechanisms of 

derivation of water networks were studied by applying 

geographic information systems (GIS) with the help of digital 

models of elevation (Dem), including (SRTM) models to show 

their spatial accuracy. These studies are considered a gateway to 

standard morphometric analyzes of surface features and study of 

their morphological and spatial characteristics and thus come up 

with models that help us in identifying and making decisions, 

applications and projects of all kinds, including irrigation, water 

harvesting, establishing water reservoirs, forming lakes and 

rationing water drainage. Therefore, the ultimate goal of this 

study is to give value to geographic information systems (GIS) 

technology in studying the components of the natural 

environment, especially water networks and the surrounding 

factors. 

         Keywords: SRTM, geographic information systems, water 

valley networks. 
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