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Abstract 

The study aimed at devising maps to representation of the 
topographical features of the Chamchamal district, in terms of 

contour maps, slope, aspect , shadow and curvature. The research 

depending on the digital elevation model DEM with a spatial 

precision of 30 m and programming for spatial analysis in 

geographic information systems represented by surface analysis 

The research showed the spatial variation in the natural features of 
the terrain, as contour maps showed the variation in the surface 

height, which is represented by the heights of the highlands and 

mountainous regions along the eastern and northwestern sections, 

whose height values ranged Between 400-1800 m. As for the slope 

map and the sides of the slope, the research showed the difference 
in the slope of the surface, as it described the diversity of 

manifestations of the slope in it between the sloping lands in the 

middle sections to the steep slopes in the eastern and northwestern 

sections of it, while the general direction of the slope was 

represented by its extension from The North-East to the South-

West showed maps related to shadows of the surface of the earth 
that they were identical to the results of the contouring map, as the 

eastern and northwestern sections were distinguished by the fact 

that they received a greater amount of solar radiation while the 

neighboring regions were the least sections due to their occurrence 

under For the highlands, the maps related to the representation of 
curvature or curvature on the surface of the slopes, the maps 

showed a difference in terms of convex and concave areas, 
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especially in the eastern and northwestern areas, while the 

direction of the slopes was regular in the central sections of the 
district, especially those that are near waterways, as well as The 

research reached a set of results and recommendations, including 

data provided that could be of assistance to assist the relevant 

authorities. 

Key word:  Maps, Terrain, Digital, Elevation Model (DEM), spatial 
analysis, geographical information system. 

 
االرتفاع  منوذج بياانت على ابالعتماد مججمال لقضاء التضاريسية املظاهر خرائط  استنباط  

) DEM) الرقمي اجلغرافية  املعلومات نظم برانمج  ف  املكانية التحليالت وحزمة  
 

  أ.م.د لؤي عدانن حسون 2
 

 

 امللخص 
هدفت الدراسةةةة  ست اسةةةةائط ت ضحامتث ل اةةةةر التض ايس هح الا ةةةة رجمةةةةت  لمةةةةرر ط ةةةة               ت  ضحامتث  ه

لتةةةة         االرل ةةةة   الحط     الكئا ر واالحنةةةةدار وواالةةةة  االحنةةةةدار والسم  واالحنئةةةة       ضم  االمنا ةةةة ت منع  
DEM     ض ايكة      س  ايلع  ة   ار حافتة  ايا لعة   ( م والربا ج اخلة ةةةةةةةةةةةةةةةة   لا عتة30 و الةدطة  ايكة  تة  الطة ل ة

( وطد لني الط   الاط ج  ايك     ططتلت  ايس هح الا ة رجمةت  لمةرر ط ة          Surfaceلا عتض المةر    
م م س  لتئت اخلحامتث الكئا رج  الاط ج    ارل    المرر  والذي الض  لمت تة ايحل ل   وايئ طق ارطعت  منع  ط   األط

م  أ    لئمةةةط  خلحجر  االحندار و    1800-400الشةةةحطت  واألطمةةة م الشةةة  لت  ال حلت  وال   لحاو ت طت  ارل  منال  لني  
أواه االحندار فقد لني الط   الاط ج    احندار المةةةةرر س  وةةةةةم لائ    س هح االحندار فته لني األرااةةةة  اي متع    

األطمةة م الشةةحطت  والشةة  لت  ال حلت   ئه  أ   االع م الل م لمحندار فقد الض   األطمةة م ال سةةر  ست الشةةدجدة االحندار  
  اداتم    الشةةةةةةةةةةة    الشةةةةةةةةةةةحط  ست ارئ ط ال حت وطد لتئت اخلحامتث ال  لالعق لسم  سةةةةةةةةةةةرر األر   أ      ت 

  لمةةةةةةاع  طدرام ا رب    ا  ةةةةةةل    ار لق  لئا متج اخلحجر  الكئا رج  س  اتز  األطمةةةةةة م الشةةةةةةحطت  والشةةةةةة  لت  ال حلت  لك  
الش م     ني    ت ايئ طق اجمل ورة هل  اطض األطم م  سحام ل ط منال    ظض ايحل ل    أ   اخلحامتث ال  لالعق لا لتض  
 س هح  االحنئ   او الاق س منع  سةةةةةةرر ايئ درا  فقد لتئت اخلحامتث وا ت لط ج      ت   ئ طق الا دط والاقلح 

ئ طق الشةةةحطت  والشةةة  لت  ال حلت     ني     اع م  ايئ درا   ئاس    األطمةةة م ال سةةةر     الق ةةة    السةةةت     اي
السةةةةةت   لع  ال  لق  طحط اجمل ري اي متت       ل ةةةةةةض الط   ست  ع      الئا متج والا ةةةةةةت   ت  وفحم    لت     

 ميك  أ  لك   من  م يم مندة  ارال    ا  اللمط . 

 .الا عتض ايك     س  ايلع     ار حا  ضحامتث  ايس هح الا  رجمت        االرل    الحط   املفتاحية:  الكلمات
(Gis) 
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 : مدخل
  الصةةل     لقد سةة ه  الار ر الكطيف   لكئع ات  ايلع     السةةت   لع  ايالعق  لئس  ايلع     ار حافت  واالسةةاشةةل ر من  للد   لذلتض الكليف  

 أل   اك  الط     ايتدا ت  ال  لرعطال  الدراسةةةةةةةةةةةةةة   ايتدا ت     ضم  ل فيفم لق مندة  لع   لت   طيفة  ا    ر ت  الط  لني ول ر   ت  تو  الل م
  لك      تراسةةةة  الس اهح ار حافت  وسمندات ضحامتث تطتق  ل اةةةةر الا لتض ايك    ط   ايئ طق الئ متت  ال  جصةةةةل  ال ةةةةة   ف ةةةةم منع  أ  لت  ه

مةعث ال ة   منع  أةت  لع  لصة رة رط ت  يت  لطق    حاا   ك  ت  ميك  اسةاادا ال  أو الالدجض منعتال  للد مندة سةئ ا   لذا ا   هذا الط   لت
ة  هت  من  الربجمت   ت  ل فحم    أتوا  ووسةةة متض لعتض  ك  ت     ت لدجمم  ا  م   اسةةةائط ت الكليف    ايلع     ايك  ت   لمةةةحمن  و لدط   طيف 

 الكعم الط هس  ال  لارعطال  من عت   ايمر منئد  ق ر اال   لرحق الاقعتدج   

 مشكلة البحث:

 ةت غ   شكع  الط    لمؤا  االيت :ميك   

( ولحا ج  س  ايلع  ة   ار حافتة  لعتم   كة  تة  ميك     ضمهلة  ا اة   اللةدجةد    اخلحامتث ال   DEMهةض ل فح لتة         االرل ة   الحط     
 ل ار الاط ج  ايك     ل  رجس ط            

 فرضية البحث:

( ال  ج فحهةة  لح  ج  س  ايلع  ةة    surface analysis( والا عتم  ايكةة  تةة   DEMاالرل ةة منةة   الحط تةة     أ  الطتةة    ال  ج فحهةة      
 ميك     ضمهل  اسائط ت اللدجد    اخلحامتث الا  رجمت  يئرق  الدراس   GISار حافت  

 هدف البحث:

 رل    الحط   اسائط ت اخلحامتث الرط غحافت     الطت    الحط ت  اخل ة  لئ     اال .1
 اسائط ت اخلحامتث ال  ل ار الادر     ئ ست  االرل  من   أو    جلحف خبر ت الكئا ر  .2
 ( ألي  قر  ل  رجم  Slopeاسائط ت اخلحامتث اخل ة   يئ درا    .3
 ( أي االع ه   اخل ة  تتض األر  لدالم    طت  ايت     مال  Aspectاسائط ت اخلحامتث اخل ة   لا اته   .4
 ( س ا     ت أفقت  أم من  تج  Curvature  ئ طق الا دط والاقلح   المرر(    اسائط ت اخلحامتث اخل ة   لاق س واالحنئ   .5
 ا  ل   الش م  منع  لع  ايس هح.( الئ لج من  سق ت Hill Shadeاسائط ت اخلحامتث اخل ة  لسم  ايس هح الا  رجمت    .6
أ  ل فيف ضحامتث رط ت  ل اةةر اخلصةة متت الا ةة رجمةةت  لصةة رة رط ت  جمةةال     مةة مندة ارال   الحانت    ل فيف لت    و لع     ل صةةتعت  من    .7

 ط          وج فح ارالد وال طت   من عت  الاارتث ايماقطعت 
 مربرات البحث:

ا لع  لئس  ايلع     ار حافت    من عت  الاارتث والائ ت  ايمةةةةةاقطعت     ضم  ا ا   ضحامتث رط ت  للا د الاارتث  امنا  ت الاقئت   احلدجل  واي .1
  والا عتض ولقعض    ارالد والكعم اي تج  

تارج    احمل فس   اجمل ورة له أةت  اي ط  ار حا  لق ةةةةةة         س  جا لض لك  ه ل تت اللدجد    األط ةةةةةةت    ا فس  المةةةةةةعت   ت  وايحا ز ا  .2
     فس  أرلتض و ح  ك وةم  الدج .

 احلدود الزمانية واملكانية للبحث: 

والذي جق    القمةة  ال حت  ئال  وجا لض اي ط  ار حا  لعق ةة    ,لا لض احلدوت ايك  ت  لعط   لق ةة         الذي جاط  ستارحم ا فس  المةةعت   ت   
  ايا  ا  ول  جه اللدجد    ايحا ز ا تارج  س  لدم    اال  الشةةةةةة    ايحا ز ا تارج  الا لل  لق ةةةةةة مت  تو    و ترلئدض    لك  ه جق  اةةةةةة   ايئرق

 ئ  ت  طحة تاغ و زحم  وسةةةةةةةةة رتاا أ      ارئ ط فت   ي ط ةةةةةةةةة    مر     ل  ي الق ةةةةةةةةة   ا فس  أرلتض    اال  الشةةةةةةةةة    س  ميلض رافد الزاط 
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ا تارج  ال  ةةع  لني  ض    ا فس  المةعت   ت  وأرلتض     لدم ا فس   ح  ك وةةم  الدج       ت  الشةحق  أ     طله ال عك  الصة يف احلدوت 
( وامنا ةةةد الط ةةة  منع   1ال ظ اخلحجرةةة     45.26.3-44.38.12وضر  ط      35.53.57   -  34.56.25فتا لةةةض لني تامتحيت منح   
لا دة    ططض اهلتئ  الل    لع مةةةةةةة     مناط ره  ارال  الحانت  ال  لئ ت     ال   للطتت احلدوت ا تارج  ل ط ةةةةةةةت   واي  2019اخلحامتث ا تارج   لمةةةةةةةئ 

 والئ ا       ف  أحن   اللحاق .  دوتام ز   ت  لعط    

 مصادر البياانت اجلغرافية  
(  Spatial Data  منني    الطتةة    ه  الطتةة    ايكةة  تةة     GISللا ةةد من عتةة  لعتةةض الطتةة    ار حافتةة    لح  ج  س  ايلع  ةة   ار حافتةة   

     لتول ةةةةة  الطت    ال  ل فح  لع     هل  منمط   ط  ةةةةةحة  يك   وميك  احلصةةةةة   منعتال      صةةةةة تر  الدتة   لصةةةةة ر ار ج  واخلحامتث    امنال  و 
(  Attribute Dataأ   الئ   األضح    الطت    فال  الطت    ال ةةةةةةةة ت   DEMاالسةةةةةةةاشةةةةةةةل ر من  للد و ئال  لت         االرل    الحط   

ر حافت  فاقم       اولش ض الطت    غيف ايك  ت  و   أ لعاال  الطت    الحط ت  وارداو  ا  ص متت   أ   من عت  التض الطت    ار حافت     س  ايلع  
( والذي امنا ةد الط ة  منع  ط مندة الطتة     Raster( والطتة    الشةةةةةةةةةةةةةةطكتة  او اخلع ج   vectorست طمةةةةةةةةةةةةةة ني ة  الطتة    اخلرتة   االع هتة (  

 اخل ة     والذي ج فحه  
ولاتر    DEM     االرل    الحط    ل  ج فحه و لئمةةةةط  يئرق  الدراسةةةة  احل لت  فقد ع احلصةةةة   منع  الطت    اخل ةةةةة        ضم  ايلع     ا 

لت  له اسةةةةةاامد اللدجد    احلق متق من  الس اهح ار حافت  السةةةةةت   ايالعق   أل ةةةةةك   األراةةةةةت  وضصةةةةة متصةةةةةال     ضم  لرطتق لل  الا عتم   
يائ هت  الصةةة ح  ايك  ت    لح  ج  س  ايلع     ار حافت  وللا د آلت  من ض      االرل    الحط   منع  لقمةةةت  الصةةة رة منع  مندت  طيف    ايحلل   ا

 ,Michel, masuive) .( “ يتةةة  لا ي  ةةةض ضعتةةة   ئالةةة  منع  طت ةةة  رط تةةة  الةةةض ارل ةةة    لةةة  ارز “للحف  خلعتةةة  أو الطكمةةةةةةةةةةةةةةةةض(  
godchild,2005, p377) 

 
 مصادر احلصول على بياانت منوذج االرتفاع الرقمي 

 
لت     الدتة و ائ من  االسةةةةةةةال    لا لتض سةةةةةةةرر األر  وه  منع   – Digital Elevation Modelل فح لت         االرل    الحط   

   منني:
ول فح لت  له التمم يحل ل   سةةةرر األر  فقث وجمحتة     ئ طق ال ر     :Digital Terrain Model – DTM     المةةةر   الحط    -1

 الئط يت و ئ طق الل حا  وارم ر 
ه  التض  حل ل   سةةةرر األر   ما ةةة ئ  اخلصةةة متت الرطتلت  والطشةةةحج   و  :Digital Surface Model – DSM     الا ةةة رجس الحط     -2

 .((Ehlen, Harmon, 2001, p14 ال  للع ه   لض  ئ طق ال ر   الئط يت وايط   وارم ر وغيفه     اخلص متت 
 وهئ ل   ص تر  الدتة ميك     ضمهل  احلص   منع       االرل    الحط    ئال   -3
و   مث  GPSأو اال ز لدجد اي اط  الل ي    Total Stationامن  خماع   أاالزة طت س ايمةةةةةةةةةةة     األراةةةةةةةةةةةت    حملر  الشةةةةةةةةةةة  ع   اسةةةةةةةةةةةاادام أ    .1

 اساادام الربا ج احل س لت    لدجد و م ط  ئ ست  ارل    لع  ايئرق  
 لحطت  اخلحامتث الرط غحافت  والكئا رج  ل اسر  لح  ج  س  ايلع     ار حافت   .2
   ت   الص ر ار ج  و حمتت   األط  ر الصئ منت  وه  األ لح  ت من م ولا تز لك     الدتة ايصدر و ا    لع  ت   جم  ت ( ف مم من       ل ر .3

 أرا   الل م. 



Luay ADNAN HASSON   

 

RESS Journal 
Route Educational & Social Science Journal 

Volume 7/Issue 8, August 2020 
 

18 

 ( الموقع الجغرافي والفلكي لقضاء جمجمال 1خريطة )
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 خطوات العمل 
هتئ  ايمةةةةةةةة    األ حجكت   للد احلصةةةةةةةة   منع       االرل    الحط   اخل ةةةةةةةةة  تئرق  الدراسةةةةةةةة   وال  احان امنا  ته     ضم   الطت    ال  ل فحه   

USGS     وجلد ا لح تط      ت   مةةةةةةا ان ال اةةةةةة   منع  ايمةةةةةةا ان الل ي https://earthexplorer.usgs.gov/  SRTM) 1 
Second Global -Arc    30meters    جئط   اوالم ا  ة رة ست أ  من عت  الا عتض ايك   ألي ظ هحة ا حافت    وططض الطد  خبر ا  الل ض

لداج  األ ح سزال  اللت ط وأاحا  من عت   الاصةة تر  ايك   لع حمتت  ال  ةة متت  األسةةئ ت ار حا ( و لحف    لح  ج  س  ايلع     ار حافت  لارع    
 ( سةةةةةةةةة ا Coordinate System( الذي أ شةةةةةةةةةل  منعته الرطق  ف ةةةةةةةةةمم من      ا  دا ت   ار حافت   Georefercingايحا  ار حا   
   للحجم هذم اخلص متت لعرب  ج فل  من عت  الا عتض ايك   ل  لك   تطتق  ف  ا م جا (UTM)( أم  رتج  x  yا حافت     ت  

منة تة  ة  جك   ايحا   DEM وألاةض أ  لك   من عتة  الا عتةض تطتقة   اللةد    أاحا  من عتة  الاصةةةةةةةةةةةةةة تر ايكة   أل   ة    االرل ة منة   الحط تة 
ه  منع  الدرا   والدط متق والل ا  وت  أ ئ   مةةةةةةةةةةةةةائطث  لع      ك  ت   أي أ   س دا ت   ا حافت  للا د   لدجد WGS1984ار حا  هل  ه   

 رتج  للا د منع   مةةةة ط طت سةةةة   رط ت  لمةةةةرر  ئرق  الدراسةةةة  فل  ايئرق اللع   لا  منعتئ  أ  حن   ايحا  ار حا  هلذا الئ     ست  دا ت    
 UTM وع  ل     ضم  اسةةةاادام األ ح )Project Raster اةةة   األ ح  Projection and Transformation    وه  ا د

   Data Management Toolsت   من  الا عتم   األتوا  اخل ة 

 (ال  ل ر   ئرق  الدراس  USGS قر  ج ار الص ر اخل ة  لئ     االرل    الحط        ط   
 استنباط خرائط متثيل املظاهر التضاريسية لقضاء مججمال وحتليلها

  الا عتض الرط غحا  وه  أ د سعمع  أتوا  الا عتض ايك   اللم   األلل ت وجقدم  لع     ل صتعت  من  ايس هح الا  رجمت  ال  ج فحهجقدم 
( وس ف  ارحق لشكض   صض أله  لع  الا عتم  واخلحامتث ال  س ف جا  اسائط طال      ز   GISلح  ج  س  ايلع     ار حافت   

  surfaceاخل ة   لمر    ك  ت الا عتم  اي
 :Conture mapاستنباط اخلرائط الكنتورية  .1

 أ  التض سةةةرر األر     ضم  الالحف منع   اخلصةةة متت الا ةةة رجمةةةت  لعمةةةرر    الرل    واالال    واالحندار واالحنئ   وغيفه     اخلصةةة متت ال
الض لطلدج  فقث لذل  ع الا ع  منع  هذم ايشةةةةةةةةةةةةةةكع   لاك ر ر  ز ضرت  ميك     خيع     ةةةةةةةةةةةةةةةل ل    طحجق  التعال  منع  اخلحامتث و ل  أل   

أو    جلحف خبر ت االرل  من   ايامةةةةة وج  وه  ضر ت   Couture Line  ضمله التض ضصةةةةة متت لع  المةةةةةر   منرب    جلحف خبر ت الكئا ر
رت  ايمةااد     التض سةرر األر  وسظال ر الطلد الل ل   االرل   ( منع  وةت  لصةض    لني الئق ت ايامة وج  االرل    وللد    أف ةض الرحق اخلحامت

https://earthexplorer.usgs.gov/
https://earthexplorer.usgs.gov/
https://earthexplorer.usgs.gov/
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أ  اخلحجر   و سحام أل  سةةةةةةةةةةرر األر   اط جئ م لني ارل    واال    من   مةةةةةةةةةةا ان سةةةةةةةةةةرر الط ح    لس  أحن مته وألاض التض  ل  الاط ج  فملد    
   الطة   طحجقة  لرتطت  لعة  اخلر ت يتة  جا  احملة فسة  منع   مةةةةةةةةةةةةةة فة  رأسةةةةةةةةةةةةةةت   جك   هئة لة  زحمتة   منةدت ضر ت الكئا ر منع  اخلحجرة  ومنعتةه اللةد 

جلر    ئاس   لني اخلر ت لذا احان االمنا  ت منع  طت   ال  ةةةةض الحأسةةة  والذي جلرب من  ايمةةة ف  الحأسةةةت  لني ضث الكئا ر واخلث الذي جعته والذي 
- 145،ص1996)عودة،ص   منعته    ضم  طح  طت   أي ضرني  اا لني  ل  ةتض واا   من  ايس هح الا  رجمت  من  لع  ايئرق  وميك  احل

147.) 
دار فلرل    طت  اخلر ت جلر  ا رط من م من  ارل    الا ةةةةة رجس واللكس     ل  اال  اةةةةةال      أ  لق رط أو ا رط ق ضر ت الكئا ر جد  منع  االحن

د    ا  ةةةةةةةةة رة ست أ  من عت  لدجد ضر ت الكئا ر لارع   مةةةةةةةةة  م  تدا ت م  الحأسةةةةةةةةة  لعا ةةةةةةةةة رجس أ   لط منده  فتد  منع  الادر    االحندار   والل
ع  وطا م  لع ئرق  ايحات تراسةةةةةةاال  ولدجد مندت    الئق ت األراةةةةةةت  و   مث رةةةةةةةد طحا ه  ل اسةةةةةةر  األاالزة ايمةةةةةة  ت  ايلحوف  أي أ  هذم الرحجق  لار

لذا ع االمنا  ت منع   اسةةةائط ت ضحجر  الكئا ر منرب ستض        لت    االرل       واالدام  طيفج  و  ق    ه ةةةه  هت  من  اخلرل ال  ل  احلدو  
 3D Analystاي ا تة اةةةةةةةةةة   اجمل  من  اخل ةةةةةةةةةةة   لا عتم  اللم ت  األلل ت    Surface( ست احلز   لعتم  المةةةةةةةةةةر  DEMالحط    
Tools    الاط ج   2م  وجم ظ    اخلحجر   100ال  ةض الحأس    الرب  ج  ولك   سالح ل  ةتض واا   من   ئرق  الدراس  فقد ع لدجد طت )

ر   الاق رط  ايك   ال اار   طت  ضر ت الكئا ر والادر    ارل    طت  ضر ت الكئا ر    األطم م الشحطت  ست األطم م ال حلت   وجم ظ    اخلحج
 طق ارئ لت  الشةحطت     الق ة      جد  منع  االحندار الحأسة  والا ةحس الشةدجد   ال ااةر    ضر ت الكئا ر لدرا  ا رط طال  منع  لل ةال     ايئ

م  لاصةض ست امنع  ارل    هل     األطمة م ارئ لت   ولدجدا   األطمة م الشةحطت       ت   1800-800لع  ايئ طق وطد لدرات طت  اخلر ت لني  
- 700   فتم ظ    اخلحجر  لط مند ضر ت الكئا ر وطع  طت  ال  ةةض الحأسة  والذي لدر  لني سةئ وة     أ   األطمة م الشة  لت  وارئ لت     الق ة

م األ ح الذي ج اةةةر الادر  الطمةةةتث   ل ةةةحس لع  ايئ طق السةةةت       ت  اغ ه لح و  ت  ط تر  حم وائ ط ط ا ر  وأظالح  اخلحجر   400
ا ر والذي      ا   ةةةةةةت م    االحندار الل م يئرق  الدراسةةةةةة  والذي مياد    الشةةةةةة    الشةةةةةةحط  ست  لر لق اجمل ري اي متت  واحنداره     طت  ضر ت الكئ

 ال  لني  ارئ ط ال حت  أ   األطمةةةة م ال سةةةةر     الق ةةةة    ولدجدا    ج    دجئ  ط ا ر و ط األطمةةةة م ال حلت       ت  اغ ه لح فقد لط جئت طت
 م ف ق  ما ان سرر الط ح. 900-700
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(لقضاء مججمال وحزمة التحليالت املكانية ف برانمج نظم DEMاملصدر: الباحث ابالعتماد على بياانت منوذج االرتفاع الرقمي )
 .GIS  10.5املعلومات اجلغرافية 

الدراس  أللد    لصئتم ضحجر  الكئا ر ست  م   ئ ج  ل ار ايم    ال   وألاض فال  ضص متت ايس هح الا  رجمت  و لحف  ترا  ل حس  ئرق   
وسمن تة ا امةةةة ط ا اداتا  اخلر ت وجسالح  (Reclassifyجشةةةة عال  منع  اخلحجر  لذا ع سمن تة لصةةةةئتم لت    ضر ت الكئا ر    ضم  األ ح  

( س  0.29-17.75لكئا ر    ئرق  الدراسةةة  وال  لحاو ت لني     ضم   م س  اردو   ( أ  هئ ل  لط جئ م   الئمةةة  أل اداتا  ضر ت ا
( وا اعت األطمةة م ال سةةر     ايئرق   70.23( ولع ت الئمةة  ايئ ج  هل   800-400   ت  لس  اال اداتا  خلر ت الكئا ر ال  ااد لني  

( و ةةة عت  ئ طق 23.45( فقد لع ت  مةةةطاال  ايئ ج   1200-900السةةةت       جم ري األ  ر أ   اجمل  من  الل  ت  وال  و ال  جعت اخلر ت  
حلدوت  ا حط     سةةةةةةةرر الق ةةةةةةة   األوت ست ارئ ط     ئرق  ايحل ل   اي ادة منع  ط   احلدوت الشةةةةةةةحطت  لعق ةةةةةةة   والل  ت     ئ طق  ا حط     ا

( فقد لع ت  مةةةطاال  ايئ ج   1800-1300جعت ضر ت الكئا ر   ال حلت  السةةةت       دجئ  ط ا ر و ط ائ ط اغ ه لح أ   ايئرق  الل لل  وال 
( و ةةةةةة عت ايئرق  اي ادة منع  ط    دوت الق ةةةةةة   الشةةةةةةحطت  وال  ه  ا ادات يحل ل   اللحاق  أي أ  الصةةةةةة   الل    لمةةةةةةرر الق ةةةةةة   ه  6.15 

  االرل     ا  لصةةةئتم ضر ت الكئا ر     ت  ا اداه  له أةت  الا       لس  أطمةةة  ه  سةةةالئ   ايئ طق الشةةةحطت  ال     ايئ طق ارطعت  الطمةةةتر
 طيفة   الدراسةةةةةة   ا  ميك     ضمله  لحف   س هح سةةةةةةرر األر  الرط غحافت  ف ةةةةةةمم من   لحف  لل  األ ةةةةةةك   الا ةةةةةة رجمةةةةةةت    رط   وال تحم   

ج   الئالحج  والاشةةةةل  ف ةةةةمم من  أةتاه   الدراسةةةة   ال  لالعق واهل ةةةة ط وايئ درا   وغيفه     ايس هح ف ةةةةمم من  أةتاه   لدجد أ  ا  الا ذ
 لاارتث ايد  وايش رج  االطاص تج  واخلد       

 ( النسبة املئوية ألمتدادات خطوط الكنتور ف قضاء مججمال  1جدول )

 نسبته املئوية  خط الكنتور   نسبته املئوية  خط الكنتور  

400 7.64 1200 2.85 

500 15.67 1300 1.99 

600 16.19 1400 1.47 

700 17.75 1500 1.15 

800 12.98 1600 0.80 

900 7.70 1700 0.45 

1000 7.93 1800 0.29 

1100 4.97   

ا ادات ضر ت الكئا ر    ئرق  الدراس  و ز   الا عتم  اخل ة   لمر     لح  ج  س   2ايصدر: الط     المنا  ت منع  اخلحجر    
 ايلع     ار حافت   
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(لقضاء مججمال وحزمة التحليالت املكانية ف برانمج نظم DEMاملصدر: الباحث ابالعتماد على بياانت منوذج االرتفاع الرقمي )
 . GIS   10.5املعلومات اجلغرافية 

 TINاستنباط خريطة الشبكات املثلثية غري املنتظمة  .2
( ا دان طحق التض الطت     TIN( والذي جلحف اضاصة رام  Triangular Irregular Networkللد الشةطك   ايلعلت  غيف ايئاس    

  لصةةةةةةةةةةة رة  م ت  األلل ت ل اسةةةةةةةةةةةر  لح  ج  س  ايلع     ار حافت   وللا د من عت  لعتض ايك    ذم الرحجق     ضم  لدجد   اط  الئقث  ايك  ت 
(  Zاالرل     ( ف ةةةةةةةةةةةةةمم من  الطت    غيف ايك  ت  ايحلطر  لاع  الئقث وال  التض طت  X Y سةةةةةةةةةةةةةاادام مندت    الئق ت ايلع    ا  دا ت     

(  وللا د آلت  الل ض ولعتض الطت     Vector( أو ضرت   Rasterولالد ةةةةةةةةةةةة ر التض هذم الطت    فقد لك   منع  هتئ  لت     ةةةةةةةةةةةطكت   
اةةةة    منع  ل ةةةةةتض لع  القت  منرب  ةةةةطك     ايلعل   غيف ايئاس     ايمةةةة    والشةةةةكض وللر  ا رط من م وااةةةة  م وجممةةةة  م جسالح الطلد الل ل  ل  

لكض ضعت  ولا لض أةت  هذا الئ      اخلحامتث    ه جقمةة  ايئرق  ست مندة أطمةة م أراةةت   ا  جزة يمةة  ارل  من ه     ضم  لدجد القت   الحط ت  
Cell     وسلحاز الاط ج  ايك    ساادام الادر  الع 

 Schmid  Scholten,.2010,p132  )  
ااةةةةةر   التض ايس هح الا ةةةةة رجمةةةةةت  لعمةةةةةرر لني طحجق  الكئا ر وطحجق  ايلعل   غيف ايئاس   س  ع لقمةةةةةت   ( الار لق ال  3وجم ظ    اخلحجر    

م ف ق   1800-1625.1المةةرر ست ن  ت  أطمةة م ل ةة رجمةةت  ل ز  القمةة  األو  وه  امنع  األطمةة م الا ةة رجمةةت  وطد لحاو ت طت  ارل  من له لني 
حجث اةةةةةتق  لع   األلت   ات   لعلع   ال  ل ر  لع  الق   منع  األطمةةةةة م ارئ لت  الشةةةةةحطت      مةةةةةا ان سةةةةةرر الط ح وطد ظالح منع   هتئ   ةةةةة

له  الق ةةةةة    أ   القمةةةةة  الل   فقد اةةةةة  ا لح    ل   ل ةةةةة رجمةةةةة  وه  الطص ال   ق والطص ال  لر واألةةةةةة ح واألض ةةةةةح ال   ق  وطد لحاو ت ارل  من  
هذم األطمةة م  صةة  ط  و ا  ورة    القمةة  األو  ا  ظالح  منع   ةةكض  ةةحجث ط ر   م ف ق  مةةا ان سةةرر الط ح وطد    ت  925.1-1625

م ف ق   925-750.1 لض احلدوت الشةةحطت  لعق ةة   ا   القمةة  الا ةة رجمةة  األضح فقد ظالح  لع   األض ةةح ال  لر وطد لحاو ت طت  ارل  منه لني 
رق  الا ةة رجس الل لت  واال ادات الل     األطمةة م ال حلت     الق ةة   ولدجدام   مةةا ان سةةرر الط ح وظالح هلذا القمةة  ا اداتا  األو      جم ورام يئ

  ايئرق  اي ادة     دجئ  ط ا ر  ط ائ ط        أ   القمةةةةةة  الا ةةةةةة رجس الذي ظالح  لع   الحةةةةةةة ةةةةةةة  فقد  ةةةةةةكض الئمةةةةةةط  األ رب    
م ف ق  مةا ان سةرر الط ح   750-575.1وطد لحاو ت طت  ارل  منه لت   مة    الق ة   و      زمن م   اغع  أطمة م الق ة   السةت   ال سةر   

  ارل  من م وطد  وطد  لعت اجمل ري اي متت  وايا لع  لحافد الزاط الصةة يف واللست  وط ووق ةةة  واألرااةة  اجمل ورة هل  فقد    ت اطض األطمةة م الا ةة رجمةةت
 جسالح    لقدم ا  ل ةةةةةة رجس سةةةةةةرر الق ةةةةةة    اط جئ    ارل  من ه  فقد   م ف ق  مةةةةةةا ان سةةةةةةرر الط ح  575-400لحاو ت طت  ارل  من ه  لني   

     ت األطمة م الشةحطت     الق ة   ا لح ارال   ارل  من م وطد اة ت ا لح    طت  ل ة رجمةت      اتز  ل ة رجس سةرر الق ة    حنداره  الشةدجد
ال   الئمة   ع   اعالئ  غح  السةت     األطمة م الشة  لت  وارئ لت  وال     األطمة م الشةحطت  و ط األطمة م ال سةر     الق ة   مث لادر    ارل  من

 الض جم ري األ  ر  
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املصدر: الباحث ابالعتماد على بياانت ( التض ايس هح الا  رجمت  لمرر ط           ساادام طحجق  ايلعل   غيف ايا   ع  3ضحجر   
 GIS 10.5جمال وحزمة التحليالت املكانية ف برانمج نظم املعلومات اجلغرافية (لقضاء مجDEMمنوذج االرتفاع الرقمي )

 Slope Mapاستنباط خريطة االحندار  .3
 Coutureه  فحق االرل    لني  قراني  ا  ورلني وميك   م ط  لدله    ضم   م ط الئمط  لني ال  ةض الحأس     Slopeاالحندار

intervals    و ايم ف  األفقتHorizontal Equivalent   
 (250،،ص 2009)عبد احلكيم ،الليثي ،

وجلا د   Surfaceاي ا ت ا   األ ح   3D Analyst Toolsميك  اسائط ت هذا الئ      اخلحامتث    ضم  أتوا  الا عتض ايك   و
   اخلمحم ال  ل رتال   ئرق  الدراس  و   مث  م ط  لد    Cellالرب  ج   لدجدم لقت  االحندار    ضم   م ط القت   الحط ت  لكض ضعت   

ار أةت   طيفة س  ميك     ضمهل   م ط اللدجد    اخلص متت الا تيف الكع  لني  ض ضعت  وضعت  جم ورة  واللد    ا   رة ست أ  يلحف  طت  االحند
لمجنحاف  ار حافت    لحف  ترا  ومن رة المرر وان  الرتل  ف   ايلحوف أ  ان  الرتل  جك   طعتمم   ايئ طق الشدجدة االحندار  لمط  للحاال   

 س  لك   الرتط فتال  انتك  وغئت  ل ر متال  الئط يت . وطع  ال ر   الئط يت منع  اللكس  ئه   ايئ طق ايما ج  و المالعت   
 Zuidam( قيم االحندار حسب تصنيف 2جدول )

 الع    الاصئتم  ترا  االحندار ايسالح الا  رجم  
 األزرق سالض  واتي  2-0 ار   ما ج  

 اض ح سال   ل لت   س     7-2 ار  طعتع  ايتض 
 اة ح  لم   ئا     12-7 ار    متع  

 لص ف لر  لم   حل ل   18-12  ا سر  االحندار ار  
 لص  اط    24-18 ار   ئ درة 

 امحح اط   من لت   فل لح  24 ار   دجدة االحندار 
: Van Zuidam, R. A &Van Zuidam Cancelado, F.1979.Terrain analysis and classification 
aerial photographs A geomorphological approach ITC textbook of photo-interpretation 
,310 ITC Enscheda  

طت  ( واخل ة  لدرا  االحندار    ئرق  الدراس  لطني أ   2( وللد لرطتق اخلص متت ال  ورت    اردو   4وجسالح    ضم   م س  اخلحجر   
حندار. االحندار طد ل زمنت منع  سا  أطم م رمتتم  و   ت  ا متج القت   اط جئ    ترا  احنداره  الل م والذي لحاو  لني ار   ما ج  والشدجدة اال

و كعت    ( وال  ظالح   لع   األض ح ال  لر لص رم  طللحم   األطم م ال سر 2-0لقد ل زمنت ايئ طق ايما ج   ال  لع ت طت  احنداره   
وايع     لع   الطص فقد  كعت القم  األ رب     ئرق  الدراس    7-2%  أ   األراا  القعتع  ايتض  وال  لع ت طت ال  10 مط   ئ ج   قداره  

وطد     18-12.1_12- 7.1%  أ   األراا  اي متع  و ايا سر  االحندار  ا  الع   األة ح و األض ح فقد لع ت طت ال   41ولع ت  مطاال   
%  أ   األراا    14% و22.11ل زمنت منع  اغع   ئ طق الق    وم جسالح لاع  القت   التمم  ك  ت م  ماقم    و كعت  مط   ئ ج  لع ت  

  م   ايئ درة والشدجدة االحندار  ا  الع  ني األزرق واأللت  فقد لح ز  منع  ط   األطم م الشحطت     الق    ف مم من  ظال ره  لص رم  طللح 
% منع  الا ار    جسالح    لقدم أ   ئرق  الدراس   لاط ج    ترا  5.23% و6.87األطم م ال حلت  والش  لت  ال حلت  ولع ت  مطاال  ايئ ج   

ال  الا     احنداره  الذي وةم   ه  دجد   األطم م الشحطت  ست  ايا سر  االحندار   األطم م ال حلت  أ   الص   ال  لط  منع   س هح المرر ف
   اغع   ئ طقه  سالئ     ئ طق جم ري األ  ر.
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( لقضاء مججمال وحزمة التحليالت املكانية ف برانمج نظم DEMاملصدر: الباحث ابالعتماد على بياانت منوذج االرتفاع الرقمي )
 GIS 10.5املعلومات اجلغرافية 

 (  Aspect Mapاستنباط خريطة اجتاه االحندار ) .4
 س    جحلطث ا ا   هذا الئ      اخلحامتث  لئ   المةةةةةةةةةةةةةة لق الذي جا     ضمله  مةةةةةةةةةةةةةة ط ترا  االحندار وللا د آلت  لدجد واال  االحندار   لح  ج

ايلع     ار حافت     ضم   مةةةةةة ط اال  احندار الادأ     امنع  ست اسةةةةةة ض  ض ضعت  و ع م منقحط المةةةةةة من  يت  للر  ال اال  اخل ةةةةةةة   ال  
 (184،ص 2012)داود ،ترا  وهكذا لطقت  االع ه   األضحان  90ترا  واع م الشحق  45الش    ة حام واال  الش    الشحط  

االحندار منع  اخلحجر     ضم  اسةةةةةاادام األل ا  س  جلرب من   ض اال  سةةةةة ا  رمتتمةةةةة      ت م فحمنت  ل    لني  وألسةةةةةائط ت هذا   وجا  التض واال  
منع  سةطتض ايل      الئ      اخلحامتث أةت   طيفة   الدراسة   ار حافت   الرطتلت  والطشةحج  (ا  جا     ضمهل   لحف  اللدجد    اخلصة متت ايئ ضت   ئال 

دجد زاوج  سةةق ت أ ةةل  الشةة س و   مث  لحف  ارال   ال  لمةةاع   لدال  امنع  أو اطض  لئمةةط  لدرا   احلحارة  ف ةةمم من  أةتاال     مةة ط  ل
األ ر ر  رب      ت  الام طر   ايرحج  والئم  ايئ ج  يلدال  الحط ل  الئمطت  س  أ  ايئ درا  ايق لع  رال  هط ط الححم  الحطط  لماع    ت   ا 

ث ايةد    منع  ضمف لعة  ال  لق    ظةض ايرح ومنمطاةه  ل رة   الئطة يت     ة  ا  يلحفة  االة  االحنةدار لةه أةتاةه   الةدراسةةةةةةةةةةةةةةة   ال  لالعق لاارت
   لحاةةةةةةةةة   وأ شةةةةةةةةة     ةةةةةةةةةطك   الرحق وضد    الط  الا ات   لذ جل د ايارر   و الئدسةةةةةةةةة  الرحق االلال ت طدر ا  ك   من  لع  ايئ طق لك  

( لط ج  واال   االحندار لصةة رة  طيفة    اغع   ئرق  الدراسةة  وهذا جل ت لمةةل   5وجم ظ    اخلحجر     لم ت را  األراةةت  أو الك ار  الرطتلت  
  االحندار و     أطمةةة م ل اةةةر االع م الل م ل اال  10 مةةة    ايئرق  وللد  مةةة ط الئمةةة  ايئ ج  يمةةة     ض ل       األل ا  ايلا دة  ع لدجد  

 أييت 
 % 0.13( لئمط  1-األراا  ايما ج    .1
 %5.78( لئمط  22.5-0اع م الش      .2
 %12.24( لئمط  67.5-22.5اع م الش    الشحط    .3
 %11.64( لئمط  112.5-67.5اع م الشحق   .4
 %1098( لئمط  157.5-112.5اع م ارئ ط الشحط    .5
 %13.02( لئمط  202.5-157.5 اع م ارئ ط  .6
 %15.80( لئمط  247.5-202.5اع م ارئ ط ال حت   .7
 %14.51( لئمط  292.5-247.5اع م ال حط   .8
 10.95( لئمط  337.5-247.5اع م الش    ال حت  .9
 4.72( لئمط  360-337.5اع م الش      .10

% أ   لقت  الئمةةةة  فك  ت  اط جئ    اال  احنداره  س     ت  0.13لد  لقد    ت  مةةةةط  األرااةةةة  ايمةةةةا ج     ئرق  الدراسةةةة  طعتع  س  م لا
لت   واال  احندار ايئ طق الشةةةة  لت  والشةةةةحطت  لاط ج    اع م الشةةةةحق والشةةةة    الشةةةةحط  حن  ارئ ط ال حت لتئ      ت األطمةةةة م ال سةةةةر  وارئ  

   ئ طق  ا حط     أطمةةةةةةةة  ال  السةةةةةةةةت       ت  ط تر  حم و       وال حلت     الق ةةةةةةةة    ضذ اع م ال حط وارئ ط ال حت    وا ت لط ج   
 اع م احنداره     االع م أي ا  واال  احندار  ئرق  الدراس  الل م ه     الش    الشحط  ست ارئ ط وال حت 
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( لقضاء مججمال وحزمة التحليالت املكانية ف برانمج نظم DEMاملصدر: الباحث ابالعتماد على بياانت منوذج االرتفاع الرقمي )
 GIS 10.5املعلومات اجلغرافية 

 :Hill Shadeاستنباط خرائط الضالل  .5
أ   جا  اسةةةةةةةةةةائط ت هذا الئ      اخلحامتث    ضم  لقدجح  ل ف  ا اةةةةةةةةةة  ة    ض ضعت     اخلمحم ال  ل ر   ئرق  الدراسةةةةةةةةةة   و   اردجح  لذ ح

 ( و ع م منقحط الم من  255- صدر ا ا  ة ايقص ت ه  ا  ل   الش م  ا  جا  لدجد طت  لاقدجح زاوج  السم  لطدأ     ة ح
(Paolo, Fontana,2009, p47) 

ر  وألسةةةائط ت هذا الئ      اخلحامتث أةت   طيفة ا  جا     ضمله احلصةةة   منع  التض جممةةة  لمةةةرر األر     ضم  السم  ولدجد أي أازا  سةةةر
 ةةمم من  أةتاه    مةة ط مندت األر  سةة ف جسعض  ز  أضح وهلذا اي اةة   أةتاه   الدراسةة   ال  لالعق لاارتث ايد  وايشةة رج  الصةةئ منت    ف

سةةةةةة من   المةةةةةةر   الشةةةةةة مةةةةةة  و   مث لدجد اال ات ا   اي متت  لع   ةةةةةةةتض الزرامنت  فت   خيت     احمل ةةةةةةةتض ال  لزر    و ذل    لقدجح   ت  
اي ا تة  Hill Shadeتاة اال ات ا   اي متت     ضم  لقدجح اا ان رط ل  الرتل   وجا  اسةةةةةائط ت هذا الئ      اخلحامتث    ضم  اسةةةةةاادام األ

 Spatial Analysis Tool    جم  من  أتوا   Surfaceا    ز   الا عتم  اخل ة   لمر  
( وال  احان أمنداته  حلمةة ط المةةر   ال  لمةةاع  امنع  طت      ا  ةةل   الشةة مةة  ويمةة  زاوج   ةةحوق أ ةةل  الشةة س  6وجم ظ    اخلحجر   

األلل ت أل ئ  سطق وا   لعئ  المرر خبحامتث الكئا ر وايلعل   غيف ايئاس   وع لقمت  اخلحجر  ست  م   فئ    ال ئ     ولتس لطت   التض المر   اللم  
( وطد العت تئ طق ايحل ل   ايا لع   ألطمةةةةةةةةةة م الشةةةةةةةةةةحطت  منع  ط   الق ةةةةةةةةةة   وطد    ت  ر لق  يئ طق 254-178.1الل لل  وال  لحاو ت لني 

( فقد  ةةة عت اغع   ئ طق الق ةةة      ني    ت ال ئ  األضيفة  143.1-187ايامةةة وج   أ   ال ئ  والل  ت  ال  لحاو ت لني  ضر ت االرل  من    
 Observer(  فقد  ةةةة عت اطض ايئ طق لك    لق    ظض ايحل ل    وميك  اسةةةةائط ت ضحجر   دان الحمج  الل م  143 -0وال  لحاو ت لني  

Point م  ولذل   ف يئ طق ال  ظالح    لع   األزرق وال   لعت اطض ال ئ   ا امةةةة  م لع ةةةةل   الشةةةة س ه  لئ س ال طت (     ضحجر  الس
   ئ طق جصةةةةةةةةةل  فتال   دان الحمج  ل ط منال    ظض ايحل ل    أ   ا ا    ت الدراسةةةةةةةةة  ألغحا  لرطتقت   ا دجد  ئ طق احلصةةةةةةةةة ت اي مت  أو ايئشةةةةةةةةة  

   المت  ت   فملد    لدجد لع   اي اط ( منرب لح تزه  لشطك     الئقث و   مث  م ط  دان الحمج   لئمط  لع ئ طق اللمكحج  او أ ش   ايشحومن
 اجمل ورة لاع  اي اط  
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( لقضاء مججمال وحزمة التحليالت املكانية ف برانمج نظم DEMاالرتفاع الرقمي )املصدر: الباحث ابالعتماد على بياانت منوذج 
 GIS 10.5املعلومات اجلغرافية 

 :Curvatureاستنباط خريطة االحنناء )التقوس(  .6
 س أو االحنئ    جقصد  الحنئ   أو الاق س ه   قدار احنحاف االحندار من  االع م الل م الحندار  ئرق  الدراس  واأل ك   األرات  الئ ع  من   ل  الاق

  (363، ص1991)اسود،
حامتث أةتة   طيفة   (  وجلةد اسةةةةةةةةةةةةةةائطة ت هةذا الئ      اخل Concavity( او  ئة طق الاقلح  Convexity    تة  لةدجةد  ئة طق الا ةدط  

  اللدجد    الدراسةةةةة   ار حافت  ا  ميك     ضم  اسةةةةةائط ت هذا الئ      اخلحامتث لدجد  مةةةةةط  ل ةةةةةحس سةةةةةرر األر  و ذل  لدجد االع م الل م
 )     Erosionف ةمم من  لدجد  ئ طق الالحج     Drainage Patternsو ث الاصةحجم الئالحي    Surface Runoffلع ححم  المةر    

Krishnan, 2000,p192-195) 
 وجا  التض ضصةةةةةةةةة متت المةةةةةةةةةرر     ت  الا دط أو الاقلح    ضم   مةةةةةةةةة ط القت   الحط ت  لعاعت  ال ا دة ف  ا    ت القت     اط  ف يئرق   

وجا  اسةةائط ت    Flat  أ   ا ا    ت القت  ةةة حام ف يئرق   مةةا ج   Concave و للكس ا ا    ت القت  سةة لط  ف يئرق   قلحة Convex ادل  
اةةةةةةةةة   جم  من  أتوا    Raster Surfaceاي ا ت اةةةةةةةةة   األتاة   Curvatureاخلحامتث اخل ةةةةةةةةةة   الحنئ   سةةةةةةةةةرر األر     ضم  األ ح 

 ( واخل ة  لا دجد  ئ طق االحنئ     سرر ط          اخلص متت األلت  7وجم ظ    اخلحجر     3DAnalyst Toolالا عتض 
 ( خصائص االحنناء ف سطح قضاء مججمال ابلنسبة 3جدول )
الئمط  ايئ ج  لع ئ طق  لصئتم  س هح المرر  ترا  الاق س  الع     ال ئ  

 ال  لش عال  
 %14.81 وتحم  سال    حج  او ل لت   21.2- -0.81- األزرق  األوت 
 %64.25  ئ طق  ما ج  او  طه  ما ج   0,59-0.81- األض ح الل  ت  
 %20.92 لم  او اط    30.30-0.59 األمحح الل لل  

 
: منع  ايصدر   Kumar, S. Vasantha, Raja, N., and Badu G. Prasad, Extraction of الط     المنا  ت 

Topographic and Morphometric Features for Landslide Zonation–A case study for Ooty 
Mettupalayam highway, Centre for Disaster Mitigation and Management (CDMM), VIT. 

University, 2007 
( ترا  وطد ع لقمةت  ايئرق  ست  م   فئ   األوت و   ت  30.3-21.2-ئ   سةرر األر  س  لحاو  لني  لقد لط ج  سةرر الق ة       ت  احن
وطد  لعت طت  م سةةةة لط     جد  منع  أ  لع  ايئ طق  لعت أ ةةةةك ال أراةةةةت   ا  سةةةةرر  0,81-  -21.2- لع   األزرق وطد لحاو ت فئ ه  لني  

% أ   ال ئ  الل  ت  وال     ت  لع   األض ةةح 14.81 الم ل لت  ولع ت الئمةة  ال   ةة عاال  لع  ال ئ    قلح ميك  أ   لك   لا لض وتحم م أو سةةال
( و ةةة عت  مةةةط   ئ ج   0.59  -0.81-( وطد    ت لع  القت  طحجط     الصةةة ح س  لحاو ت لني  0.59-0.81-ولحاو ت طت  لع  ال ئ  لني  

 ت اةةةةةةةةةة   االحندار الل م    ئرق  الدراسةةةةةةةةةة  وم لشةةةةةةةةةةذ منئه أ   ال ئ  الل لل  وال   لعت  لع   %    جد  منع  أ  لع  ايئ طق   64.25طدره  
( و   ت طت ال    اط  األ ح الذي جطني أ  لع  ايئ طق  لعت أ ةةةةةةةةةةةك ال ادل   ل  لك   اط الم  30.30- 0.59األمحح فقد لحاو ت طت ال  لني  
 . %20.92أو لمالم ولع ت  مطاال  ايئ ج  
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املصدر: الباحث ابالعتماد على بياانت منوذج االرتفاع الرقمي (   سرر ط           Curvature( التض  س هح الاق س  7ضحجر   
(DEM لقضاء مججمال وحزمة التحليالت املكانية ف برانمج نظم املعلومات اجلغرافية )GIS 10.5 

 
 االستنتاجات 

ار ع اسائط ت اللدجد    اخلحامتث ال  ل ار التض ايس هح الا  رجمت  لمرر ط               ت  ضحامتث الكئا ر واالحندار وواال  االحند .1
   ( م والربا ج اخل ة   لا عتض ايك 30 و الدط  ايك  ت  الط ل     DEMوالسم  واالحنئ    وطد امنا د الط   منع       االرل    الحط   

    س  ايلع     ار حافت  ايا لع  لا عتض المر   
ع  ط   األطم م لتئت اخلحامتث وا ت لط جئ  م  ك  ت م   ططتلت  ايس هح الا  رجمت  س  لتئت اخلحامتث الكئا رج  لمت تة ايحل ل   وايئ طق ارطعت  من .2

 م . 1800-400ارل  منال  لني الشحطت  واألطم م الش  لت  ال حلت  وال  لحاو ت طت  
   وا ت ضحجر  االحندار وأواه االحندار وا ت لئ      س هح االحندار فته لني األراا  اي متع    األطم م ال سر  ست الشدجدة االحندار .3

 ست ارئ ط ال حت األطم م الشحطت  والش  لت  ال حلت   ئه  أ   االع م الل م لمحندار فقد الض   اداتم    الش    الشحط  
يئ طق لتئت اخلحامتث ال  لالعق لسم  سرر األر  ا  األطم م الشحطت  والش  لت  ال حلت  لماع  طدرام أ رب    ا  ل   الش م     ني    ت ا .4

 اجمل ورة هل  اطض األطم م  سحام ل ط منال    ظض ايحل ل    
الاق س منع  سرر ايئ درا  وا ت لط ج      ت   ئ طق الا دط والاقلح الست     لتئت اخلحامتث ال  لالعق لا لتض  س هح االحنئ   او  .5

 ي اي متت  ايئ طق الشحطت  والش  لت  ال حلت     ني     اع م ايئ درا   ئاس    األطم م ال سر     الق    الست   لع  ال  لق  طحط اجمل ر 
 

 التوصيات 
لا عتض ايك   ال  ج فحه   س  ايلع     ار حافت  واالساشل ر من  للد ت  ل فحم    لعتم   ك  ت     الال تد منع  أةت  الربجمت   اخل ة    .1

   ف  اجمل ال  اللع ت  ف مم من  تطاال  وسحمن  سجن زه  
وأسح     الرحق الاقعتدج    االسا  تة  ت الار ر الاكئع ا  والاقص    ضم  ار  ه ال اثمتق واخلحامتث الحط ت  أل   ل فح  ا متج أتق وأف ض .2

  التدوج (   
3.  
 االسا  تة     ا متج الط   أل   ل فح ط مندة لت    ا هزة ألة  ط القحار   لع  ايئ طق الست   لع  ال  لالعق لاارتث ايد  وأ ش   .4

وت ولدجد  ئ طق  ص ت ايت م وغيفه     ضد    الط  الا ات  وايش رج  المت    والدراس   اهلتدرول ات  الست   لع  ايالعق  لطئ   المد
 االضاص ة    

طق ال  لئ ر فتال  االسا  تة    اخلحامتث الكئا رج    الل عت   الزرامنت  الست   لع  ايالعق   حلحا   يئ  اجنحاف الرتل  ف مم من  أةتاال    ايئ  .5
 زرامن  ايدرا   

 
 املصادر العربية 

 .1991اخلحامتث اي ا منت   تار الكا  لعرط من  والئشح  ا  ل  اي ةض اس ت فم     ح   .1
 . 2012   ك  ايكح    اي عك  اللحلت  المل تج   1  تGIsتاوت   ل  ا د  أسس الا عتض ايك      س  ايلع     ار حافت   .2
 .2009  ايصحج   الق هحة   ال رج   صح اللحلت    منطد احلكت   ا د ةط    العتل     هح منطد احل تد  منع  اخلحامتث   كاط  األجنع .3
  ايح ز اللحت لعاد    الرملت    2انتر امحد ا  ت  اخلحامتث   دضض ست طحق اسال    اخلحامتث وأس لت  أ ش متال  ال ئت (  ت من تة  .4

 . 1996من     األرت   



 Devising Maps of The Terrain Features of Chamchamal District Using  

The Data of The Digital Elevation Model (Dem) and Spatial Analysis 

Package in The Gis Program 

 

 

RESS Journal 
Route Educational & Social Science Journal 

Volume 7/Issue 8, August 2020 

35

 
 

References 
 

Behrens, T. Schmid, Zho T. Scholten. 2010.The couture map for terrain-based 
DEM mapping. 

Judy Ehlen, Russell, Harmon, 2001, the environmental legacy of military operation 
geography society of America. 

Kumar, S. Vasantha, Raja, N., Badu G. Prasad, Extraction of  
Paolo.T.  Trolli, Dalaa.G. Fontana, 2009, hill  slope to valley transition morphology 

new opportunities from height resolution DEM. 
Paul Longley Michel. David.S. masuive, godchild.W. Rhind ,20005, geographical 

information system and science ,2nd edition, john willy and sons. 
Rama Krishnan, S, S 2000.landalide disaster management and planning –GIs based 

approach Indian cartographer. 
Topographic and Morphometric Features for Landslide Zonation–A case study for 

Ooty Mettupalayam highway, Centre for Disaster Mitigation and 
Management (CDMM), VIT. University, 2007 

Van Zuidam, R. A &Van Zuidam Cancelado, F.1979.Terrain analysis and 
classification aerial photographs A geomorphological approach ITC textbook 
of photo-interpretation, ITC Enscheda  

 

 


