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 الخالصة

ومبالغة رأسية تعمل ،  تعاني الخرائط الطوبوغرافية العراقية إزاحة أفقية عند مطابقتها مع المرئيات الفضائية

لذا فإن ،  وهي األساس في بناء النمذجة الكارتوكرافية الرقمية، د قاعدة البيانات المكانيةعلى التشوه خالل إعدا

بناء النموذج يعاني التشوه نتيجة اإلزاحة األفقية بفعل التعميم واختالف المقاييس والمسقط المعدة منه الخرائط 

( لإلزاحة ,H. Kohorstرزمية معامل )الطوبوغرافية االساس والمرئيات الفضائية.والفكرة األساسية تطبيق خوا

وعلية جاءت هذه الدراسة لتحقيق امكانية معالجة التشوه لإلزاحة ، ArcGisاألفقية بطريقة احصائية ضمن بيئة 

 األفقية والمبالغة الرأسية سواء احصائياً أو كارتوغرافيا .

االستشعار عن بعد ونظم المعلومات استخدام المنهج التحليلي واستعمال طرائق التحليل االحصائي ووسائل   

 Gps- Digital Map- Geoوأهم التقنيات الرقمية ) ، الجغرافية والخرائط والمعالجات الكارتوغرافية الرقمية

Statistical Analysis  المعدة في هيئة المساحة العامة بغداد 111111:  1( واستخدام الخرائط الطوبوغرافية ، 

 متر(. 11متر و  01بدقة  Landsatة ) وبيانات األقمار الصناعي

تم تطبيق لدراسة على نماذج مختارة من العراق راوندوز للمنطقة الجبلية وشوان للمنطقة التاللية والرحالية   

الدراسة ان الخرائط تعاني من تشوهات بفعل االسقاط الجغرافي  توصلتللهضبة والبصرة للسهل الرسوبي . 

خطاء في لألاالزاحة االفقية  نتيجةالتشوه للنماذج الرقمية الكارتوغرافية و،  1:111111والتعميم الخرائط 

تطبيق هذه اآلليات والمعايير على  الدراسة مصادر البيانات واختالف المقاييس والمساقط والتضرس، توصي

ية في عصر أصبحت الخرائط كبيرة المقياس لبناء قاعدة بيانات فاعلة ومفيدة في عمليات التخطيط والتنمية الشمول

 التقنية الرقمية والنماذج التي تحاكي الواقع  الفاعل الرئيس ألصحاب القرار .
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Cartography Modeling of Horizontal 

Displacements between Topographic 

Maps and Satellite Visualizations of 

Selected Regions of Iraq using RS GIS 

 

 
 

ABSTRACT 

 Iraq's topographic maps suffer horizontal displacement when compared with space 

visualizations, a vertical exaggeration that distorts during the preparation of the spatial 

database, and is the basis for the construction of digital cartographic modeling. 

Therefore, model construction suffers distortion as a result of horizontal displacement 

by circularization, And satellite Image. 

The basic idea was to apply the algorithm of H. Kohorst for horizontal displacement in 

a statistical manner within the ArcGis environment. This study was designed to 

achieve the possibility of addressing the distortion of horizontal and vertical 

exaggerations, either cartographically or cartographically. 

  The use of the analytical method and the use of methods of statistical analysis, 

remote sensing, geographic information systems, maps and digital cartographic 

techniques, the most important digital techniques (Gps- Digital Map- Geo Statistical 

Analysis) and the use of topographic maps 1: 100000 prepared in the General Survey 

Authority Baghdad, satellite data (Landsat 30 meters and 15 meters). 

Was applied to a study on selected models of Iraq Rawanduz for the mountainous 

region and Xuan for the mountainous and coastal region of the Plateau and Basrah for 

sedimentary plain. The study concludes that maps suffer from distortions due to 

geographic projection and generalization. Maps 1: 100000, and distortion of digital 

cartographic models due to the horizontal displacement of errors in data sources, 

differences in measurements, projections and erosion, the study recommends applying 

these mechanisms and standards to large scale maps to build an effective and useful 

database in planning processes The holistic development of an era has become a 

digital technique and models that mimic the reality and the main actor of decision 

makers. 
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  المقدمة :   

ن البيانات الخرائطية تنظم وتصنف وتثبت إذ إ، إن البيانات المثبتة على الخرائط تتنوع مع تغير المواقع     

أثير المرتبط إلظهار مدى الت، انع الخريطة ومستخدمهاوترسم وتصور في الحال التي يريدها أو يختارها ص

وتدخل أنظمة ، ذج الروابط أو العالقات بين بيانات الخريطةلى نماوعند قراءة الخريطة ينظر إ، بطبيعة البيانات

ً رئيس ر محاور األرض بوصفها عامالً اإلسقاط ونظم االحداثيات وقياسات أنصاف أقطا والموجه األساسي آلليات  ا

من خالل البيانات  معمل الخريطة المستخدمة سواء كانت هذه الخرائط مستخرجه عن طريق الصور الجوية أ

ت الفضائية والمرئيا
(1)

تعد نظم المعلومات الجغرافية من الوسائل المهمة التي تعمل على ترتيب وتصنيف ، 

 المعلومات حسب األهمية والحاجة وتطابقها مع مواقعها الحقيقة . 

تطابق البيانات  وفق معالجات رقميةوجود أنظمة وبرامج تقوم بوتتأكد أهمية نظم المعلومات الجغرافية    

فضال عن الخرائط  ، عددة مثل الخرائط الطبوغرافية المعدة من الصور الجوية والبيانات الفضائيةلمصادر مت

، ( بشريةو طبيعية  بمختلف التخصصات )الجغرافية  المعلوماتظم نعمال إن است، المشتقة من المرئيات الفضائية

تتناسب مع استخدامات الخرائط لكي ،  معلوماتيةالعلمية والدقة الالخرائط ذات نتاج إتدعيم  هي وسيلة

 .ة والبيانات والمرئيات الفضائيةالطبوغرافي

 

الطبوغرافية و المرئيات الفضائية اذ ان الخرائط الطبوغرافية ثبتت  عدم إجراء تطابق بين الخرائط المشكلة :

ى أساس أما المرئيات الفضائية صممت عل،  Clarke, 1264عليها احداثيات انصاف أقطار األرض لكالرك 

وال يمكن إجراء التطابق الدقيق نتيجة عملية ، ( ،مما يظهر فرقاً في المواقع الجغرافية للظواهر WGS 28نظام ) 

 التعميم العالي واإلزاحة . 
 

،  يمكن حساب معالجة اإلزاحة األفقية رقمياً وصوالً إلى بناء قاعدة بيانات جغرافية متعددة االغراض الفرضية :

ة الرقمية في إعادة األرجاع الجغرافي وتوحيد اإلحداثيات وبناء قواعد بيانات مترابطة ومنها المعالج

 . Topology فضال عن المعالجة المكانية باستخدام ، Geodatabaseمكانياً 

 

عن طريق تقريب  ، لتحقيق تمثيل مرئي مناسب للتمثيل الخرائطي لإلزاحة األفقية المساحية المتواصلة الهدف:

إلدخال إلى قواعد البيانات المكانية بدقة عالية يمكنها من تحقيق وصف فعال لهندسة الظواهر النموذجية بيانات ا

وتعزيز إدراك االستمرارية من خالل استخدام المعالجات الرقمية لإلزاحة األفقية لحدود المساحات ضمن المناطق 

 . في قواعد البياناتليحقق الدقة المطلوبة ،  المختارة وامكانية التطبيق بشكل عام

فضالً عن استعمال ، اعتمد في هذا البحث المنهج االستقرائي منهجاً رئيساً و المنهج التحليلي   :البحثمنهج 

ونظم المعلومات الجغرافية والخرائط والمعالجات ، طرائق التحليل االحصائي ووسائل االستشعار عن بعد

 الخرائطية الرقمية .

 

 موقع منطقة البحث 

انتخاب نماذج مختارة من العراق تمثل لوحات طوبوغرافية رقمية )ورقية( والمعدة من بيانات المرئيات تم 

 الفضائية وبمقاييس متعددة وهي على النحو اآلتي :

( 4ْ44  042 – 444 42َالمنطقة الجبلية وحدد بنموذج منطقة راوندوز والتي تقع على اإلحداثيات )  1-1-7-1

 شماالً .(  044 4َ2 -044 012شرقاً و )

( شرقاً 4ْ44  0َ2 – 444 12َالمنطقة التاللية وحدد بنموذج منطقة شوان والتي تقع على اإلحداثيات )  َ-1-1-7

 ( شماالً . 014 4َ2 -014 0َ2و )

                                           
 (1) Queen, L.P. and Blinn, C,R. (2005). The Busies of Geographic Information System. University 

of Minnesota. P18.   
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( 4ْ40  42َ –440 142المنطقة الهضبية وحدد بنموذج منطقة الرحالية والتي تقع على اإلحداثيات )  1-1-7-0

 ( شماالً . 0َ4 1َ2 -0َ4 4َ2شرقاً و )

( 4ْ48  442 – 484 042المنطقة السهلية وحدد بنموذج منطقة شط العرب والتي تقع على اإلحداثيات )  1-1-7-4

 . (1) ةطيالخر، ( 1الجدول )ينظر ، ( شماالً  014 1َ2 -94َ 1َ2شرقاً و )
 

 ( 1جدول )

 الموقع الفلكي لمواقع اللوحات الطوبوغرافية المختارة  وارتفاعها عن مستوى سطح البحر

دائرة  لوحةاسم ال

 العرض)شماالً(

خط 

 الطول)شرقاً(

االرتفاع عن مستوى 

 سطح البحر

 1181 04.4َ   44.10 لوحة راوندوز

 111 01.40   44.44 لوحة شوان

 11 0َ.77   40.09 لوحة الرحالية

لوحة شط 

 العرب

48.47   َ9.97 1 

 بغداد، العراقيةالمصدر: الهيئة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي         
 

 ( مواقع النماذج المختارة للدراسة1خريطة )

 
 117َ ، 1111.111:1، خريطة العراق االدارية ، الهيأة العامة للمساحة ، المصدر : عمل الباحث           

 

 آلية العمل:

عد وبرمجيات نظم تعتمد آليات العمل في استعمال التقنيات الرقمية المعاصرة من بيانات االستشعار عن ب      

( واستخدام  Gps- Digital Map- Geo Statistical Analysisالمعلومات الجغرافية واليات الجيوماتكس )

وبيانات أالقمار الصناعية )  ، المعدة في هيئة المساحة العامة بغداد 111111:  1الخرائط الطوبوغرافية 

Landsat  االحداثيات بعد تطبيق عمليات اإلزاحة والمبالغة لهما . متراً ( ومطابقتها لبيان 11متراً و  01بدقة 
 

 مسوغات  البحث :

إن الحاجة الكبيرة الستخدام الخرائط الرقمية بكافة المجاالت تتطلب بناء دقة في التسقيط إالحداثي المطابق      

،  ورية ولمختلف أالغراضللبيانات الرقمية من بيانات مرئيات أالقمار الصناعية بمختلف المقاييس والمساحة الص

في العراق تتوفر خرائط طوبوغرافية ورقية تظهر فيها تشوهات بفعل عملية القياس أو اإلخراج الورقي أو بفعل 
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فضالً عن تباين دقة الصور التي صممت منها الخرائط ونوع المسقط  ، التعميم الخرائطي بفعل التكبير والتصغير

 المستخدم .

ً  أما البيانات الفضائية وتستخدم مسقط موحد معالج من المصدر من أي إزاحة أو مبالغة ، الحالية فهي موحدة عالميا

 للمعالم وبمقاييس متعددة .
 

 الوسائل والبرامج المستخدمة:

تم استخدام الوسائل والبرمجيات الخاصة لتحديد عمليات إالزاحة والمبالغة بين لوحات الخرائط الطوبوغرافية    

 .(4) (0) (َول )اعراق وبين بيانات المرئيات الفضائية ،وكما موضح في الجدالمختارة من ال
 

 

 ( البرمجيات والوسائل االحصائية المستخدمة في البحثَجدول )

 التطبيقات اسم البرنامج التسلسل

1 Arc GIS 10.4 اشتقاق وتحليل البيانات ورسم الخرائط وبعض األشكال 

َ Erdas Imagine 8.4 بيانات  تصحيح ودمجLand Sat + ETM 8 

4 Global Mapper V.16 رسم المقاطع العرضية والثالثية اإلبعاد 

1 Google Earth توضيح مواضع الظواهر الجغرافية 

4 Arcscene إلظهار االرتفاعات والمبالغة 

7 Microsoft Office – Exsel – Access  بناء قواعد البيانات 

8 SPSS القات اإلحصائيةإلظهار الع اإلحصائي 

 المصدر:عمل الباحث .

 

 ( خصائص البيانات الفضائية المستعملة في الدراسة0جدول )

الدقة  التاريخ  Path Raw التسلسل 

 التمييزية

 نوع القمر الصناعي

 Landst8 متر 01 117َ-0-1َ 01 149 1

 Landst8 متر 01 117َ-0-1َ 07 149 َ

 Landst8 متر 01 117َ-1-11َ 09 141 0

https://libra.developmentseed.orgالمصدر:  
 

 

 الخرائط المستعملة في الدراسة (4جدول )

ت

س

ل

س

 ل 

ال مكان اإلنتاج العنوان المقياس  اسم الخريطة

 سنة

:111.111 خريطة العراق اإلدارية 1

1 

1َ لهيأة العامة للمساحة بغداد ا خريطة المحافظات

17 

العراق  خريطة َ

 الطبوغرافية

111.111:

1 

الخريطة 

 الطبوغرافية

1َ بغداد الهيأة العامة للمساحة

17 

 117َ ، 111.111:1، خريطة العراق الطبوغرافية ، المصدر : الهيأة العامة للمساحة

    

 

 

https://libra.developmentseed.org/المصدر
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 جاء البحث على ثالثة مباحث وعلى التوالي : 

 :الرياضية والصورية  أسبابها ، األفقية اإلزاحةاوال :

فإّن اإلزاحة تعبّر عن أّن ،  يطلق على حالة تغيير موقع الجسم من مكاٍن إلى آخر بالنسبة لمرجع معيّن اإلزاحة    

ّن اإلزاحة تصف التغيّر في موقع الجسمحيث إ،  لجسم تحّرك أو تغيّر موقعها
(1)

. 

تجاوز هذه ليات طبوغرافية و المرئيات الفضائية وآال ين الخرائطهم أسباب عدم إجراء تطابق بمن أ    

ما أ،  Clarke, 1264ن الخرائط الطبوغرافية ثبتت عليها احداثيات انصاف أقطار األرض لكالرك إ،  تكالالمش

ً لهن، ( WGS 28المرئيات الفضائية صممت على أساس نظام )   وال، في المواقع الجغرافية للظواهر ا يظهر فرقا

تعد الخوارزميات أساس في تصميم طرائق واإلزاحة، يمكن إجراء التطابق الدقيق نتيجة عملية التعميم العالي 

وال يتم ،  والخريطة الطوبوغرافيةللمعالم االرضية الموجودة في المرئية  تجاوز الزحفالمعالجة الرقمية الجل 

شكل الصورة لغرض التحليل إن تحسين ذا فهل  ،(ARCGIS ،PCI  ،Erdas)  ال عن طريق برامج معدة مثلذلك إ

؛ ألن النتائج تقيَّم عن طريق  ئيات المتوفرة غير واضحة المعالمغلب المرأ نالتحليل اآللي يرجع إلى أو البصري أ

 ً إذا كانت البيانات المحسنة مفيدة شخصيةاإلنسان الذي يعطي أحكاما
(َ)

ن النظام اإلحداثي يعرف من خالل إ،  

ن األرض المكونة على أساس األنظمة اإلحداثية تشكل القواعد واألسس التي يمكن عن فإ، و التحويلالنموذج 

مكانية التحوالت التي تحصل بين األنظمة وجبها الدراسات والقوانين كافة وإطريقها إيجاد برامج وانظمة تعد بم

 ( .1كل )ينظر الش، خرى من جهة ثانيةالجغرافية من جهة واألنظمة اإلحداثية األ

انه ،  (َينظر الشكل )،  ضائية مع المرئياتهم ما يبرز عمليا عند ظهور زحف نتيجة تطابق الصورة الفمن أ    

م الرئيسة كما هو الحال ( زحف ما بين المعالx) ،y استنادًا إلى قيم ، عند نقل نقطة إلى موقع جغرافي جديد

هنا سيكون عدد الصفوف واألعمدة في خطوط البيانات ،  ةو حدود الحقول الزراعيللشوارع أو حدود األنهار أ

 بغض النظر عن المعالم المحددة.،  النقطية هو نفسه في عدد الصفوف المدخلة

 

 (عاملي النظام االحداثي األول ) النموذج ( والثاني ) التحويل (1الشكل )

 
  Knippers. R. A and Hendrikse M. T. Coordinate Transformationالمصدر : 

 االزاحة الجانبية المحسوبة بالطريقة االتجاهية الرياضية (َالشكل)

                                           
  )1(Y. Wang, C. Tai, O. Sorkine, and T. Lee)َ118( Optimized scale-and-stretch for image 

resizing .ACMTrans. Graph.8-1:)1(َ7 . 

َ)  (R.Jensen .R .Introductory .digital image processing 1986 USA .117. 
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 المصدر : عمل الباحث .

 

هي القيمة التي يتم طرحها من قيم اإلدخال والتي يمكنها التحكم في قيمة  األفقية اإلزاحةتبين قيمة ت (0)من الشكل

 بإزاحةيظهر ،  في حالة استخدام سكن كقيمة لمعلم معين  ،على سبيل المثال، ل البداية للحسابات اللوغاريتميةإدخا

ن طبقة مقارنة مع معينة وباتجاه مرتبط باللوغارتمية الرياضية التي تحسب فيها البيانات التي تقارن وتكو

 رافية .الخريطة الطوبوغ

 

 طةقيمة االزاحة االفقية المحسوبة بين عدد المساكن ودقتها بين المرئية والخري (0الشكل )

 
 المصدر: عمل الباحث باعتماد المطابقة بين المرئيات والخرائط

 

ازاحة سيتم إزاحة إحداثيات الزاوية السفلية اليسرى من خطوط المسح النقطية من مدخالت المسح بواسطة قيم     

اإلخراج إلى  ستحول xسالبة  بقيمة نظام االسقاط التربيعي يكون الزحفالمحددة. باستخدام قيمة  x yحداثيات لإل

لالرتداد  yستغير قيمة اإلحداثي السيني للتغيير الموجه الناتج إلى اليمين. يؤدي استخدام قيمة إحداثيات و ، اليسار

ذات التغيير اإليجابي على تحويل الناتج إلى  yتعمل قيمة إحداثيات ، بية إلى تحويل المخرجات إلى أسفلالسل

 . األعلى

ذا يمكن محاذاة مجموعة البيانات هل،  النقطية وفقًا لموقع مدخالت البيانات النقطيةيتم حساب مجموعة البيانات 

حذف  عمل االزاحة االفقية أي اختزال أوهنا ال يؤدي ، ًما مع مجموعة بيانات نقطية أخرىالنقطية الجديدة تما

وفق ، ( H. Kohorst, Lemgo 2003من قبل ) ما يظهر في البرنامج المصمم على أال كسلك،  للمعالم

 :( 4ينظر الشكل ) التيةآالخطوات 
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 A(B)) خوارزميات برنامج معالجة االزاحة الفقية رقميا ) (4الشكل )

 
 (H. Kohorst, Lemgo 2003)المصدر : 

 

 فقيةة للنمذجة الكارتوغرافية بفعل اإلزاحة األخطاء الشائعاأل -

بالنماذج المختارة ط الطبوغرافية والبيانات الفضائية الخاصة التطابق بين الخرائ قلةلى أهم األخطاء إتتجسد      

الفروقات الناتجة قياس و مطابقةال ةلقعن أسباب الكشف الى استوجب األمر الذي ،  وفق التضاريس االرضية

سواء ،  البصري لإلدراكالخرائطي  واإلخراجالتشوه في القياس المحتملة بالنسبة لعمليات  ثارهاوآ هاونوع

 والبياناتخطوط الطول والعرض بين الخرائط الطبوغرافية الجغرافية مواقع الأو اختالف  معالمفات بين الللمسا

 . الفضائية

نتاج الخريطة الطوبوغرافية العراقية وإنشاء إنه بفعل تغير المسقط المستخدم إل،  ومن خالل التطبيق العملي   

عن  فضالً ،  متباينة في العراق ضدراسة تتمثل بدوائر عركون المناطق المنتخبة للسوف ت البيانات الفضائية

ً واختالف التض لى عدم االنتظام المساحيسطح االرضي يكون أقرب إال ً  رس ارتفاعا خطاء في تنشأ أ،  وانخفاضا

،  خطاءتؤدي دوراً كبيراً في ظهور هكذا أوالدقة المساحية واختالف المقياس ،  من جهةالتمثيل الكارتوغرافي 

  ( .1ي الشكل )كما ف
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 هيئة السطح المضرس والبيانات الفضائية (1الشكل )

 
        The help library for the ArcGIS system for GIS المصدر :

 

لبيانات (  الرقميةدقة االرتفاع واألخطاء  تناول باحثون في الجامعة الوطنية األسترالية دراسة في جودة )     

،  مع الخرائط الطوبوغرافية الصور الفضائية ومطابقتهاوبيانات  لمتاحة حديثًا على أستراليااالرقمية الرتفاعات ا

هذه من وجهة  االرضيةقع اموال ماليينالسمات الرئيسية لمجموعات البيانات تحدد المقارنات في حوالي  نتبين أ

 المسافةأن إغفال  معالجتهاتم  التي ASTERو  SRTMالمقارنات مع نماذج من خالل تبين و،  النظر الجيوديسية

متر في بعض المناطق الوعرة في (  11َ - 111 )متر( قد يتسبب في حدوث أخطاء تتراوح بين 14َالكثر من)

أستراليا
(1)

 ،
 

تكون الدقة حيث ،  استنادًا إلى مجموعة من نقاط التحكم األرضية الجيوديسية فوق أستراليا الغربية

لقيم تختلف هذه ا،  . ومع ذلك(مترASTER  15 )ومتر( ( SRTM 6 و  ر(مت 9هي  DEM-9S)الرأسية لـ 

ن بناء قواعد البيانات من الصور الخام دون معالجة أ يوضح( 4وكما في الشكل ) ، كدالة لنوع التضاريس وشكلها

داكن  نتظهر فيها الكثير من التشوهات بخاصة عند مطابقة الشارع بهيئة خطية مع معلم الشارع الذي يظهر بلو

أما في المناطق القليلة ، خاصة في المناطق الجبلية اً متر 14َكثر من هنا ظهرت مسافة اإلزاحة أ،  شبه مستقيم

ً فقية تكون أالتصرس فإن اإلزاحة األ   .وبجداولها ستبرز هذه المشكلة  قل وتطبيقاتها الحقا

 

 ليات معالجتهلطريق النقل وآ فقيةاإلزاحة األ (4الشكل )

 
  The help library for the ArcGIS system for GIS : المصدر

 

 :جراءات عمليات االزاحة االفقية للمعالم النقطية إ ثانيا:

استخدامها وتطبيقها على سس التي يتم  األ( من Grid Point Designationن تحديد النقط اإلحداثي )إ   

وليس  اطوالتي تمثل في الحقيقة نق، قع المطلوبةفي تحديد الموا البيانات الفضائية والخرائط الطوبوغرافية

 .و هي مناطق يتم تحديد النقط فيها لتمثل الحقا على شكل مسافات او مساحات مساحات أ

                                           
(1) C. Hirt ,M. S. Filmer &W. E. Featherstone(2010),Comparison and validation of the recent 

freely available ASTER-GDEM ver1, SRTM ver4.1 and GEODATA DEM-9S ver3 digital 

elevation models over Australia, Pages 337-347 . 

https://www.tandfonline.com/author/Hirt%2C+C
https://www.tandfonline.com/author/Hirt%2C+C
https://www.tandfonline.com/author/Filmer%2C+M+S
https://www.tandfonline.com/author/Featherstone%2C+W+E
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ع إمكانات عالية للمعلومات الطوبوغرافية والمواض توفربيانات الفضائية الرقمية ال نمن الجدير بالذكر، إ     

قامت مديرية المساحة العامة  االخيرة اآلونةوفي ،  الرقمية قواعد الخرائط االليةساس في بناء الجغرافية وهي اال

التقليدية ومعالجتها رقميا واعادة رسمها وتحويها الى بيانات حاسوبية بهيئة رقمية تجميع الخرائط الطبوغرافية ب

 11111: 1ة بالدقة الهندسية بـ يمكن تلبية المتطلبات المتعلق لكلذ،  وضمن التمثيل )النقطي والخطي والمساحي (

 ذات الصلة بالتضاريس هي العامل الحاسم المتغيراتغالبًا ما تكون قابلية تفسير لكن . 111، 1َ: 1أو حتى 

القمر  بصور مرتبطةال ةجديدالخريطة الالتركيز الرئيسي على نوع وقد اهتمت الدراسات الحديثة ب، )الكنتور(

 الصناعي. 

للمعالم النقطية في ( 1والجدول )،  (11( )9( )8( )7شكال )للنقطة من خالل األفقية احة األزيمكن تصور اإل     

 جراء عمليات المعالجة .خريطة الطوبوغرافية الرقمية قبل إال

 

 زاحة لمعلم النقطة بين الخريطة الطوبوغرافية والبيانات الفضائية في راوندوزاإل (7الشكل )

 
ومرئية  ، 199َسنة  ، 111111:  1مقياس  ، لوحة راوندوز ، ريطة الطوبوغرافية العراقيةالخ، هيئة المساحة العامة  -

 . Landsat 8 َ118القمر 

 

 زاحة لمعلم النقطة بين الخريطة الطوبوغرافية والبيانات الفضائية في شواناإل (8الشكل )

 
ومرئية  ، 199َسنة  ، 111111:  1مقياس  ، لوحة راوندوز ، الخريطة الطوبوغرافية العراقية، هيئة المساحة العامة  -

 . Landsat 8 َ118القمر 

 

 

 

 



 

 
494 

 زاحة لمعلم النقطة بين الخريطة الطوبوغرافية والبيانات الفضائية في الرحاليةاإل (9الشكل )

 
مرئية و ، 199َسنة  ، 111111:  1مقياس  ، لوحة راوندوز ، الخريطة الطوبوغرافية العراقية، هيئة المساحة العامة  -

 . Landsat 8 َ118القمر 

 

 زاحة لمعلم النقطة بين الخريطة الطوبوغرافية والبيانات الفضائية في البصرةاإل (11الشكل )

 
ومرئية  ، 199َسنة  ، 111111:  1مقياس  ، لوحة راوندوز ، الخريطة الطوبوغرافية العراقية، هيئة المساحة العامة  -

 . Landsat 8 َ118القمر 

 

ما تم االعتماد عليه من قواعد بيانات المساحة  يوضحشكال لداللة النقطة وموضعها الجغرافي حظ من األكما يال 

 ذات بعد مكاني واحد )،  وحدات السكنية الممثلة بالنقطةن الفإ، العامة المختصة بتحديث الخرائط الطوبوغرافية

X,Y ) ،فتزداد عند البصرة والرحالية ،  واضع المختارةفقية بين الملكنه تباين في نسبة التشوه في اإلزاحة األ

ساس الطوبوغرافية وذلك بفعل التعميم في الخرائط األ، تكون التحسب في راوندوز ي شوان وتكادوتقل ف

 . البحثواختالف المساقط واالحداثي للبيانات قيد 

 لفضائية والمرئيات ا لمعالم النقطية في الخريطة الطوبوغرافيةزاحة لاإليبين  (1جدول )

االحداثي على الخريطة  المعلم الموقع الجغرافي

:  1الطوبوغرافية 

111111 

االحداثي على المرئية 

: Landsat 1 الفضائية

ََ111 

مقدار 

 )م(االزاحة

مصب  راوندوز

 نهر

 طول 89110َ.44

 العرض 36.15512

 طول 44.22812

 عرض 36.15516

401 

 طول 44.14453 جسر شوان

 عرض35.7625

 طول 44.14115

 عرض 35.1903

َ91 
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 تقاطع الرحالية

 طريق

 طول 42.2193

 عرض 32.05001

 طول 42.2543

 عرض 32.0503

0َ1 

 طول 48.3415 مدرسة البصرة

 عرض01.0َ1191

 طول 48.04َ19

 عرض 30.32334

0َ4 

ومرئية القمر  ، 199َسنة  ، 111111:  1مقياس  ، لوحة راوندوز ، الخريطة الطوبوغرافية العراقية، هيئة المساحة العامة المصدر : عمل الباحث 

Landsat 8 َ118 . 

 

  :زاحة االفقية لحجم النقطة ومدلولها الكميعمليات اإلإجراءات 

حيمث ،  لحجمم النقطمة وفمق ممدلولها وقيمتهما الحجميمة ممع توافمق ومقيماس الرسممفقية هنا تكون نسبة اإلزاحة األ    

 توزيممع الظمماهرات علممى مسمماحة حسممب جممم النقطممة فممي اعطمماء صممورة مدركممةاليكممون اختيممار القيمممة المناسممبة لح

 مر بل يتطلب األ،  ي اتجاهنسبة اإلزاحة األفقية وبأجراء الخريطة إل

كذلك توقيع النقطة في مكانها الصحيح  على الخريطمة
(1)  ،

تعكمس اختيمار ممدلول الصمورة المخرجمة بشمكل نهمائي و

دراك البصمري اإلالمالحظة وسرعة قوة في الرسم واالعداد  يراعىأيضاً   ،النقطة بخاصة اذا لم تصمم بشكل جيد

ً وبالتالي تؤثر ،  تفقد مدلولها نهاألللمعطيات  الخريطة المنتجمة النهائيمة  على سلبا
(2 )

ترجممة القميم  همم هنما هموواأل، 

ً  هاتصنيفوالتي يتم تمثيلها  االعتبار حجم النقطة اذا كمان  يؤخذ بنظر كما،  بانتظام على المساحة المتجانسة موضعيا

و االلتئام فإنه سيؤدي إلى أن تميل النقط إلى االندماج أ اً كبير
(3)

 .(  11ينظر الشكل )،  

 

 حجم النقطة بـ ملم للوحدات السكنية ونسب التشوه للموضع (11الشكل )

 
 .ArcGis المصدر:عمل الباحث باعتماد قواعد البيانات باستخدام برنامج                  

                                           
دمحم عبد الرحمن الشرنوبي ، خرائط التوزيعات البشرية،  الخرائط االقتصادية الخرائط السكانية خرائط السكن الرسوم  -1

 .97، ص ، 1987كتبة االنكلو مصرية،  القاهرة ، البيانية،  م

 98المصدر نفسه، ص-2

0-  George .F .jenks . generalization in Amman, Jordan1963, statistical mapping .annals of the 

association of American geography..p87. 
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 :للنقطة باستخدام البعد الثالث عمليات االزاحة االفقيةالتمثيل الخرائطي ل -

 اآلخمر يتم تخصيص محور نحو الشمرق وذ إ ،(3D)بعاد األ يثالث ن يوجد في سطحإلحداثيات يمكن أن نظام اإ    

ي أ عهم ممن أجمل إكممال التعاممدأمما المحمور الثالمث فيتمب، المستوية العمودية لهذا االتجاهالزاوية ضمن نحو الشمال 

 . (X ،y ,Z)ن يرمز لهذه األبعاد بـ ويمكن أ، التدرج في قيمة الظاهرة

وعلمى سمبيل المثمال ،  رضسمطح األ علىاالنخفاض مع زيادة االرتفاع و ادتزداإلزاحة ن إ، من الجدير بالذكر     

علمى شمكل والبيانمات الفضمائية ى الخريطمة ممن البمديهي أن تظهمر علمالوحمدة السمكنية  نفمإ،  لتوضيح هذه الظاهرة

ً والبيانمات الفضمائية ذلمك ألن مسمقط الخريطمة ،  ألن أعلى نقطة فيها ينطبق علمى محورهما،  نقطة إن أمما ، عموديما

تظهر على شكل خمط محموره شمعاع يبمدأ ممن مركمز ن الوحدة السكنية تعرضت الصورة الفضائية لبعض اإلمالة فإ

وذلممك ألن ،  عممن قاعممدتها بمقممدار طممول هممذا الخممط فقيممةبإزاحممة أظهممر ة السممكنية  يسممطح الوحممدأي أن ،  الصممورة

أن المنقط المرتفعمة عمن المتوسمط العمام  (A,B,C 1َ)ومن المالحظ في الشكل ،  المسقطالبيانات الفضائية مركزية 

موقعهما فمي وبالتالي يجب أن يكمون تصمحيح ،  تظهر مزاحة قطريا نحو أطراف الصورة،  لمنسوب سطح المنطقة

بينما النقط المنخفضة عن المتوسط العام لمنسوب سطح المنطقمة تظهمر مزاحمة قطريماً نحمو ،  اتجاه مركز الصورة

قمدار االزاحمة ن م،  يتبمين أالخارج في اتجماه أطمراف الصمور نحووبالتالي يجب تصحيح موقعها ،  مركز الصورة

 ( .4دول )التجاهية المتعددة وفق الجبعاد انتيجة الرؤية من األ

 

 

 

 فقية الحقيقية والطوبولوجية )المثالية( بفعل الرؤية الثالثية االبعادات بالمتر لإلزاحة األالقياس (4جدول )

فقية الحقيقية اإلزاحة األ المواقع

 )م(

 االتجاه فقيةالمثالية )م(اإلزاحة األ

 الشرق 4َ 9َ8 راوندوز

 جنوب الشرق 11 901 شوان

 شرقجنوب ال 4 8 الرحالية

 جنوب الشرق 7 11 البصرة

 المصدر : عمل الباحث اعتماد قواعد البيانات عن المناطق المختارة.
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 (A,B,Cفقية بفعل امالة الصورة والمسقط )اإلزاحة األ (1َالشكل )

 

 
 

،  لمتجهية للوحدات السكنية )نقطية (باستخدام البيانات الفضائية وقواعد البيانات الجغرافية ا،  المصدر : عمل الباحث

 . Arc Sceneوبرنامج 

 

ت بفعل التضمرس للقيماس المواقعي وازداد،  ( في الرحاليةاً متر 8( عند موقع البصرة  و ) اً متر 11تراوحت بين )

، متمر( عنمد راونمدوز 9َ8واكثمر ممن )،  (اً متمر 901لمى )طوبولوجي المثالي عند شوان لتصمل إرضي وليس الاأل

سجلت قد ما راوندوز فأ،  إزاحة أفقية باتجاه الجنوب الشرقي (اً متر 11القياس الطوبولوجي فان شوان سجلت ) ماأ

الممذي لممم يتناسممب والواقممع ويعممود ذلممك لحجممم النقطممة فممي داخممل النممموذج ، الشممرقباتجمماه  اً (متممر 4َ ) زاحممة افقيممةإ

 . خرىاً من المعالم الحقيقية األكثر تضخيمالحقيقي إنما كان أ

 

 فقية للمعالم الخطيةإجراءات عمليات اإلزاحة األ  -

 محمدد بفعمل ع جغرافميلمى مرجمضممن الخمرائط ومسماقطها إ بهيئمة خطيمةالمكانيمة  قواعد البيانماتتحويل  يعد      

ابق مممع البيانممات بالقياسممات والتمثيممل الخرائطممي والتممي تسممبب ازاحممة افقيممة ال تتطممالموضممع ذاتممه تتبمماين إحممداثيات 

A 

B 

C 
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سممقاط وبإ،  Gpsن السممير علممى الطريممق بسمميارة متصمملة بنظممام موقممع المالحممة العممالمي  در مثممال إفممة المصممالمختل

ويعمود ،  يمة لمذات الطريمق بمسمقط محلمي مختلمفو االتجاه للنقطمة المحلتحقق الدقة العالية في المسافة أ جغرافي ال

 . قمار ذات الدقة المكانيةذلك لزاوية التسجيل وعدد األ

قواعد البيانات الخطية  في دراكهاسقاطات المكانية وإفقية على دقة االأن نبين أثر عمليات اإلزاحة األ كنيمهنا و   

المكانيمة ضممن مرجعيمة  قواعمد البيانماتالجمع بمين عمدة طبقمات ممن ، بشكل خاص وذلك ضمن االجراءات ومنها 

ً و، واحدة  قواعد البيانماتتحويل إحداثيات عن  فضالً  ، ةلى جمل إحداثية مختلفما تكون هذه الطبقات منسوبة إ غالبا

اإلحمداثيات المعتممدة فمي النظمام  العديمد ممنالمكانية التي تمم الحصمول عليهما ممن الخمرائط والبيانمات الفضمائية المى 

وتوحيد االحاثيمات تشوهات مع إعادة المخطط الى اإلحداثيات األصلية ثبيت الدقة وتخفيف الو  اإلحداثي الجغرافي

 . المصادر لمختلف

فقية لبيانات هيئة المساحة العامة للخمرائط ان في حساب اإلزاحة األ( لمنطقة شو14( )10شكال )يالحظ من األ     

)الخريطمممة  البحمممثحمممداثي للبيانمممات قيمممد مليمممات التصمممحيح وتوحيمممد المسمممقط واإلالطوبوغرافيمممة الرقميمممة قبمممل ع

ومطابقتهما  111111:  1الخريطة الطوبوغرافية عند مقيماس  زاحة بينإن اإل،  الطوبوغرافية والبيانات الفضائية(

لمى ذات مقيماس وتمم تعديلمه إ 111ََ:  1 اي بمقيماس رسمممتر مربمع  911مع بيانات المرئية ذات الدقة المساحية 

 متمممر فمممي منطقمممة الرحاليمممة  111و ،  فمممي منطقمممة شممموان متمممر 94.بلغمممت  111111:  1الخريطمممة الطوبوغرافيمممة 

 :على النحو التالي  البحث فقية واتجاهها للمناطق المختارة لهذهوضح اإلزاحة األ( ي7والجدول ).

لى في حين وصلت بعد التصحيح إ، اً رمت 18لتصحيح لمنطقة راوندوز بلغت فقية قبل ايتبين هنا ان اإلزاحة األ

صرة قبل التصحيح ان والرحالية والبزاحة عند منطقة شووزادت القيم مع زيادة اإل،  الشرقر باتجاه امتأ11

 اً متر 1َجراء عمليات التصحيح سجلت منطقة شوان بعد إلكن ، اً على التوالي( متر 111،  111،  94) لتسجل

 1منطقة البصرة فقد سجلت أما و،  ر وباتجاه جنوب شرقامتأ 4 ، تلتها منطقة الرحالية ب،  باتجاه شمال شرق

 .ر وباتجاه نحو الجنوب الغربيامتأ

 

 واتجاهاتها للشوارع عند نقاط معلومةقبل التصحيح فقية تر لإلزاحة األملقياسات بـالا(7جدول ) 

 االتجاه االزاحة االفقية بعد التصحيح )م( )م( قبل التصحيحاالزاحة االفقية  المواقع

 الشرق 11 18 راوندوز

 الشرق شمال 1َ 94 شوان

 جنوب الشرق 4 111 الرحالية

 غربجنوب  1 111 البصرة

 د البيانات عن المناطق المختارة.مصدر : عمل الباحث اعتماد قواعال

 

 مع البيانات الفضائيةالمستنبطة من الطوبوغرافية قبل التصحيح ( االزاحة االفقية للمعالم الخطية 10الشكل )

 
 ، 199َ سنة ، 111111:  1مقياس  ، لوحة راوندوز ، الخريطة الطوبوغرافية العراقية، هيئة المساحة العامة  -

 . Landsat 8 َ118ومرئية القمر 
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فقية للمعالم الخطية المستنبطة من الطوبوغرافية بعد التصحيح مع البيانات اإلزاحة األ( معالجة 14الشكل )

 الفضائية

 
 Landsatومرئية القمر  ، 199َسنة  ، 111111:  1مقياس  ، لوحة راوندوز ، الخريطة الطوبوغرافية العراقية، هيئة المساحة العامة 

8 َ118 . 

 

 

 : الكمي ومدلوله لخطفقية لحجم اإجراءات عمليات اإلزاحة األ  -

الخرائط التي يستخدم فيها خطوط مختلفة السمك لتمثيل ظاهرة معينة تربط بين مواقع مختار و مواقع  محيطة     

ً وتوضح حجم واتجاه قيم الخط في الموقع ضمن الم،  و بعيدة عنهاأ بها اً سهمتكون أما  ناطق المختارة والتي غالبا

ً و خطوطأ تظهر تلك الخطوط على اذ ،  هميتها كالطرق البرية بانواعهاالظاهرة وأناسب عرضها مع حجم تي ا

و الريفية ذات مثل الطرق الترابية أ،  كثرأو فئتان أو أحدة بفئة وا الوزنية تمثل القيمة فية لالخرائط الطوبوغرا

فان التمثيل االحصائي لها ،  والطريق المبلط ذو الممر الواحد والطرق الرئيسة ذات الممرين وهكذا الممر الواحد

فقية ضمن تمثيلها من حيث الحجم واللون والوزن الموقعي تتحقق فيها مقدار اإلزاحة األتراتبية مرتبط بقيم 

ة التمثيل من موضوعها وبصيغضالمعالم الخطية على الخريطة ومن الطبيعي ان يكون توزيع  ، والوظيفي

 مقياس الرسم والموقع الجغرافي  تتوافق مع الخرائطي القياسي حيث

كل من نمط الحركة  رظهاما يعني أن الرموز المستخدمة البد أن تكون  قادرة على إ( م11كما في الشكل )

ومقدارها على طول مسارها 
(1)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
،  1991الجاسم لالكترونيات،  السعودية،  الدمام،   ،  مؤسسة جمال1. ابراهيم حسين حسني،  الخرائط البيانية،  ط1

 .19َ- 18َص
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 ونسب التشوه بفعل االزاحة االفقية حجم الخط بـ ملم للشوارع (11الشكل )

 
 .ArcGisالمصدر:عمل الباحث باعتماد قواعد البيانات باستخدام برنامج 

 

ن فإ،  ترجمة القيم للخط التي يتم تمثيلها وتصنيفها بانتظام على المساحة المتجانسة في النقطة هي هو الحال كما  

غير المدرك والذي يغطي  والتشويشندماج إلى اإل الخطوطن تميل فانه سيؤدي إلى أ ذا كان كبيراً إحجم الخط 

معالم المرئيات الفضائية
(1)

 .  

 

 :للخط باستخدام البعد الثالث فقيةعمليات اإلزاحة األالتمثيل الخرائطي ل -

ً ذكرن      لتعميم ا تكثر من الجبلية بفعل عملياية قد تزداد في المناطق الهضبية أو السهلية أفقأن اإلزاحة األ ا سابقا

 وهنا يتم ترميز الخط لمجرد اإلشارة إلى بعض الظاهرات،  سة واهمية الظاهرة ومقياس الرسمللمظاهر المتجان

وتصلح هذه الرموز في التعبير عن ، سمك الخط داللة على كمية الظاهرةيكون التي تنتقل من مكان إلى آخر و

 . Flow lines  سم الخطوط االنسيابيةوتعرف با ، كافة والمجاري المائية لطرق باصنافهاشبكات ا

وهنا يحسب مقدار حجم الخط ولونه ، Arc Sceneوتتم عملية نمذجة الخط بالبعد الثالث عن طريق برنامج   

 وتاثيره الموقعي من جهة اخرى .،  وفق االسس الخرائطية من جهة

عن  فضالً  ، سماء واتجاهات الطرقوأ اعد البيانات المكانية الذي يضم أطوالمن الجدول الملحق للطرق في قو   

زاحة مقدار اإليوضح  ي( الذ14يمكن مالحظة الشكل )، البحثيد اطوال الشبكات المائية والمجاري للمناطق ق

زاحة بفعل الرؤية حساب اإل ( يبين8والجدول )، بفعل التمثيل الثالثي البعد وبمطابقته مع البيانات الفضائية

 .االتجاهية المتعددة للخط 

 

                                           
0-  George .F .jenks . generalization in Amman, Jordan1963, statistical mapping .annals of the 

association of American geography..p87. 
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 القياسات بـ م لالزاحة االفقية الحقيقية والطوبولوجية )المثالية( للخط بفعل الرؤية الثالثية االبعاد (8جدول ) 

االزاحة االفقية الحقيقية  المواقع

 )م(

 االتجاه االزاحة االفقيةالمثالية )م(

 الشرق 4َ 11َ راوندوز

 جنوب الشرق 01 014 شوان

 جنوب الشرق 1َ 14 الرحالية

 جنوب الشرق 41 41 البصرة

 المصدر : عمل الباحث اعتماد قواعد البيانات عن المناطق المختارة.

 

ية دراك الحقيقة التي ذكرت للعالقة بين ان االزاحة االفقيمكن مالحظة إ،  (8) من الشكل الثالثي وقياسات الجدول

همية يات التعميم للمظاهر المتجانسة وأعملكثر من الجبلية بفعل قد تزداد في المناطق الهضبية أو السهلية أ

كل حسب خصوصية الموضع والموقع لكل منطقة قيد  الظاهرة ومقياس الرسم ولكن بشكل متباين ومتفاوت قليالً 

 . البحث

لحقيقي للموقع ذاته عن التفاوت بين القياس ا فضالً ،  زادت عند المنطقة الهضبية )الرحالية ( وقلت في راوندوز  

 بعاده الحقيقية وبين الخط المستقيم المثالي )الطوبولوجي (.ضرس وأبين الت

 

 (A,B,Cاالزاحة االفقية بفعل امالة الصورة والمسقط ) (14الشكل )

 



 

 
11َ 

 
 Arcوبرنامج ،  باستخدام البيانات الفضائية وقواعد البيانات الجغرافية المتجهية للطرق )نقطية (،  المصدر : عمل الباحث

Scene . 
 

 فقية للمعالم المساحيةءات عمليات اإلزاحة األاجرا -

ً إليها المساحة كما نوهنا       ) طول  بعادمنطقة لها من اإل ( فهيx,yهي منطقة محددة لها قيم احداثيات ) سابقا

المنطقة  تضمالقيمة التي  ذاتيتكون من مجموعة من الخاليا المتجاورة مع لنقطة ن مضلع اإذ إ،  وعرض(

كلما زاد عدد الخاليا التي تمثل ف،  لمستعملةالبيانات االخلية ودقة التمثيل التي تعتمد هنا على حجم  ان،  المساحية

 . (17) شكلال ينظر،  في التمثيل الخرائطي علىأ دقة تسجلكلما ،  طق صغيرةمنا

 

 التمثيل المساحي ممثالً بوساطة الخاليا الصورية (17) شكل

 
  The help library for the ArcGIS system for GIS المصدر :

 

والذي ينتج ( والتخطيط الطبوغرافي SRTMالطبوغرافية )بالخاص  DEMالنموذج لالرتفاعات الرقمية  نإ

باستخدام  DEMيتم تقييم الدقة الرأسية لكل عن  ذلك  فضالً ،  ((DEM Topo لية الحاليةالرقمية اآل الخرائط

عليها من المسح  تم الحصولي( التفاضلي الحركي في الوقت الفعلي التي GPSبيانات نظام تحديد المواقع العالمي )

العالية بفعل االزاحة الفقية بين البيانات غير الدقة نتائج التظهر و، الجيوديسي المركزي الدوري للهيئات العالمية

عالمية لمعايرة السات دراالعديد من الاجريت قد ل، المساقط واالحداثياتباختالف التي تختلف ،  المستمدة منها

 )                  و ستراليا( في أKensuke Kawamura،11ََمعالجات البيانات وزيادة الدقة ومنها )

َ111Antonios  Mouratidis االخطاء القياسية والتقنية لكل البيانات ومعايرتها مع حددوا فيها  ، ( في قبرص

طوبوغرافية عن المناطق المنتخبة  بغية تصميم خرائط تخطيطية ، Gpsالبيانات الفضائية وتحديد المواقع العالمي 

 خطاء والعكست اهمية اإلزاحة الجانبية واألالدقة المساحية للبيانات قل تنه كلما قلتوصلوا إلى أ، البحثفي 

ل لمساحية يظهر الشكزاحة الفقية ااإلجراءات العملية لقياس اإلتطبيق ولقد تم عن المبالغة الرأسية . فضالً ، صحيح

 تي :وكاآل (9والجدول )، (18)

http://www.mdpi.com/search?authors=Kensuke%20Kawamura&orcid=
https://www.tandfonline.com/author/Mouratidis%2C+Antonios
https://www.tandfonline.com/author/Mouratidis%2C+Antonios
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 القياسات بـالمتر لإلزاحة األفقية للحدود المساحية واتجاهاتها  (9جدول )

اإلزاحة األفقية قبل التصحيح  المواقع

 )م(

اإلزاحة األفقية بعد التصحيح 

 )م(

 االتجاه

 الغرب 1 91 راوندوز

 شمال الغربي 11 18 شوان

 الشرق 19 44 الرحالية

 جنوب غرب 41 14 البصرة

 ر : عمل الباحث اعتماد قواعد البيانات عن المناطق المختارة.المصد

 

 االزاحة االفقية للمعالم المساحية على الخريطة الطوبوغرافية والبيانات الفضائية (18الشكل )
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:  1مقياس ،  البصرة،  الرحالية،  شوان، لوحة راوندوز ، الخريطة الطوبوغرافية العراقية، هيئة المساحة العامة  -

 . Landsat 8 َ118ومرئية القمر  ، 199َسنة  ، 111111

 

هو  :ولن أساسيين األلى عامليويعود هذا إ، زاحة والتشوهشكال السابقة لإلزاحة األفقية تكشف مقدار اإلاألن إ

عمليات الثاني: ،  اثيات بين مصادر الخرائط الطوبوغرافية والبيانات الفضائية ومساقطها من جهةحداختالف اإل

وهذا ما ، االرض استعماالترضية للمساحات وخاصة نات والتغيرات األنية ترتبط بالمصصم لقواعد البياتق

 حيث تبين زحف كبير بحدود بحيرة الرزازة بين الخريطة الطوبوغرافية والبيانات،  في نموذج الرحالية يالحظ

 ت .نشاء البيانات الرقمية برسم المساحافضال عن التعميم في إ،  الفضائية

 

 :داللتهاو للمساحةفقية إجراءات عمليات اإلزاحة األ  -

،  أدوات التحرير والتقنياتجراءات التي ترتبط بهي مجموعة من اإل)في المساحات فقية ن عملية اإلزاحة األإ    

 بتنفيذ ArcGIS برنامج . يقوم(تمكن قاعدة البيانات الجغرافية من صياغة العالقات الهندسية بشكل أكثر دقة

 المكانية وبعضجغرافية اللمساحة االميزات  ربطالقواعد التي تحدد كيفية  بعضمن خالل  فقيةعملية اإلزاحة األ

في قاعدة  فقيةعملية اإلزاحة األيتم تخزين ،  تشترك في الهندسة بطريقة متكاملةو هاأدوات التعديل التي تعمل مع

و أكثر من سمات دد كيفية مشاركة الخصائص في فئة واحدة أبيانات جغرافية كواحد أو أكثر من العالقات التي تح

التي يمكن و وسهلة االستخدام يسيرةفقية للمساحات لعملية اإلزاحة األال تزال الميزات  ، المساحيةالمعالم الهندسية

طابق فقية بتويمكن الكشف عن عمليات اإلزاحة األ،  (19ينظر الشكل )،  تكون بها الخصائص مرتبطة مكانيًاأن 

عن  فضالً ، حداثي ومسقط موحدشرط أن تكون ذات إ،  يانات المكانية ومعايرتهاالطبقات المعلوماتية لقواعد الب

 رض .عماالت األرضي واستتحديثها للغطاء األ

 

 فقية بفعل التعميم الختالف المقياسيوضح عملية اإلزاحة األ (19الشكل )

 
  The help library for the ArcGIS system for GIS المصدر :        
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لذا ، فقية هو التخطيط والتنمية البيئيةتستوجب اجراءات معالجة عمليات اإلزاحة األخذ التي من أهم المأ         

بتطبيق و، سقاط المكاني للمعالم وتجاوز التشوه بفعل هذه العملياتب الكشف بدراسات معمقة في دقة اإليستوج

عالجة البيانات بفعل التطابق للطبقات بين الخريطة الطوبوغرافية العراقية والبيانات فقية لمعمليات اإلزاحة األ

 .( 1َو )( 1َل )اظهرت النتائج كما في الشكالفضائية 

 

 فقية بفعل االجراءات التقنية لقواعد البياناتاإلزاحة األ (1َالشكل )

   

  The help library for the ArcGIS system for GIS المصدر :             

 

 فقية المساحية نتيجة عمليات التبسيط لقواعد البياناتاإلزاحة األ (1َشكل)

 
  The help library for the ArcGIS system for GIS المصدر : 

فقية ودالالتها من تعميم وتشويه بفعل التراكب الحجمي عرض نموذج واحد في عمليات اإلزاحة األ ويمكن

راضي للبحيرة على حسلب األ فقية الناتجة( نموذج لإلزاحة األََالية كما في الشكل )نطقة الرحوهو م،  واللوني

 . فقية الناتجة بفعل تغيرات الغطاء النباتي زاحة األ( نموذج اإل0َالمجاورة ن والشكل )

 

 طوبوغرافية لمنطقة الرحاليةللخريطة ال  الرزازة على حساب االراضي المجاورة بحيرةلفقية اإلزاحة األنموذج  (ََالشكل )

 
ومرئية  ، 199َسنة  ، 111111:  1مقياس  ، لوحة راوندوز ، الخريطة الطوبوغرافية العراقية، هيئة المساحة العامة  -

 . Landsat 8 َ118القمر 
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 منطقة الرحاليةلالرزازة بفعل تغيرات الغطاء االرضي للمرئية الفضائية بحيرة فقية لحدود نموذج اإلزاحة األ (0َالشكل )

 

  ، لوحة راوندوز ، الخريطة الطوبوغرافية العراقية، هيئة المساحة العامة  -

 . Landsat 8 َ118ومرئية القمر  ، 199َسنة  ، 111111:  1مقياس 

 

 باستخدام البعد الثالث: ةيلمساحا الزاحة االفقيةالتمثيل الخرائطي لثالثا: 

فقية المساحية تتباين بشكل عكسي مع الزيادة في تضرس البيانات وعدد إلزاحة األن التمثيل الخرائطي لإ      

فإن استعمال اليات تبرز قيم اإلزاحة لكل معلم ، بعادوفي حالة التمثيل الثالثي األ،  المعالم لقواعد البيانات المكانية

معالم االخرى الصغيرة و الحة ألى ارتفاع ذلك المعلم وتمثيلة على حساب اما المساوالذي يؤدي إلى الوصول إ

دراك البصري بفعل التغطية الشمولية ت والتطابق الذي يقلل من نسبة اإلعن تركز البيانا فضالً ،  مهمةالغير و

الجة لكن يتطلب االمر احترافية في المع،  ظهار الطبقة االسفلنية في تحويلها الى طبقة شفافة إلرغم وجود امكا

 . براز الموضوع المطلوبالمكانية إل

ً اإلزاحة األن يتبين من خالل التمثيل الثالثي إ      لتشوه بعادها واتجاهها ومقدار ابأ فقية يمكن حسابها مساحيا

لى التجريد التي تمثل ببعدين التي تكون أقرب إالمعالم والخرائط من  دراكاً وهي بهذا تكون األكثر إ،  الحاصل

البيانات لتكون فصل زاحة بهيئة ثالثي االبعاد دون البيانات لإل ليمثن تإكما ،  لى الصورة المدركةإ والرقم منها

اادراك اكثرو تكسرات متصلة بال فجوات أ
(1)

ً بعاد يتضمن توضيحأن التمثيل الثالثي األ كيد علىمن المهم التأ،   ا

 . وبقيمة رقمية محددةبعاد اً بأظهارها بثالثة أدراكأكثر شفافية وإ

بشرية بهيئة مساحية م طبيعية أكانت سواء  فقية للمعالمبعاد في اليات التمثيل لإلزاحة األثية االالمعالجة الثالن إ   

تظهر و ،  (1َ()4َين كنموذجين )لر الشكينظ ، البحثنما قيم متباينة للنماذج المنتخبة قيد إو ، ال تكون منتظمة

التي تؤثر في اإلدراك لمعنى و  ،ضخيموالحذف والت معمم باليات التبسيطلى الهندسية وبنمط بأشكال أقرب إ

ألبعاد يق الفعال في اعمتلى وسائل شرح منها االلوان ومفتاح الخريطة مع الهذا نحتاج إل،  ولىالنموذج للوهلة األ

ثية غة الثاليخالل تمثيل هذا النمط بص كثر وضوحاً عن إنها قد ال تكون أ فضالً ،  ( في التمثيل X, Y, Zالرئيسة )

في الخريطة  احصائيةاإلدراك للنموذج المعمم بطريقة والسهلة  ةبراز الرؤيف من ذلك هو إوالهد ، األبعاد

 فضالً ،  خرىمن جهة أ عملية المقارنة بين النماذج المختارة من جهة والمعالم البشرية والطبيعيةجراء وامكانية إ

 عن العالقة بين البيانات الفضائية المستخدمة .

                                           
1 - Dieter Morgenstern,A Concept for Model Generalization of Digital Landscape Models form 

Finer to Coaser Resolution,Internet link,pdf,1999,p,5.     
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 شوانلمنطقة  ئطي لالزاحة االفقية المساحية باستخدام البعد الثالثالتمثيل الخرا (4َالشكل )

 
ومرئية  ، 199َسنة  ، 111111:  1مقياس  ، لوحة راوندوز ، الخريطة الطوبوغرافية العراقية، هيئة المساحة العامة 

 . Landsat 8 َ118القمر 

 

 البصرةلمنطقة البعد الثالث  التمثيل الخرائطي لالزاحة االفقية المساحية باستخدام (1َالشكل )

 
ومرئية  ، 199َسنة  ، 111111:  1مقياس  ، لوحة راوندوز ، الخريطة الطوبوغرافية العراقية، هيئة المساحة العامة 

 . Landsat 8 َ118القمر 

 

ود المساحة لالزاحة االفقية الحقيقية والطوبولوجية )المثالية( للحد القياسات باألمتار ( الذي يبين11والجدول ) 

فقية المبالغ بها عند البصرة اال تاكيد ان عمليات التعميم والحذف وما كان لإلزاحة األ ، ية الثالثية االبعادبفعل الرؤ

ت اخرى بكل االتجاهات التي يمكن زاحة لتغطي مساحاقد أثرت على قيم ودرجة اإل، في الخرائط الطوبوغرافية

 لمجسم .ن ينظر بها ببعدها وعمقها الثالثي اأ
 

 للخط بفعل الرؤية الثالثية االبعادبـاالمتار فقية الحقيقية والطوبولوجية )المثالية( إلزاحة األاقياسات  ( 11 جدول )

االزاحة االفقية الحقيقية  المواقع

 )م(

 االتجاه االزاحة االفقيةالمثالية )م(

 الشرق 01 1َ1 راوندوز

 الشرق 11 11َ شوان

 الشرق 11 9 الرحالية

 شرق 9 111 البصرة

 المصدر : عمل الباحث اعتماد قواعد البيانات عن المناطق المختارة.
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 فقيةالمعالجات الرقمية بفعل اإلزاحة األ  -

عن طريق تقريب بيانات  ، المتواصلةفقية المساحية إلزاحة األلتحقيق تمثيل مرئي مناسب للتمثيل الخرائطي ل    

تعزيز و ية يمكنها من تحقيق وصف فعال لهندسة الظواهر النموذجيةبدقة عال انيةقواعد البيانات المكاإلدخال إلى 

فقية لحدود المساحات ضمن المناطق المعالجات الرقمية لإلزاحة األإدراك االستمرارية من خالل استخدام 

 ,Gouraud) .اييسليحقق الدقة المطلوبة في قواعد البيانات وبمختلف المق،  المختارة وامكانية التطبيق بشكل عام

Hearn and Baker1986).     حسب الدقة بالمعالجات االساسية وهي التدرج في ،  وثمة قضية مهمة أخرى

من قبل  لعاليةدقة أالالمعالجات الرقمية يتطلب  . للعديد من نماذج الخرائط،  المساحية للبيانات الفضائية

م تطبيق عامل المبالغة الرأسي العالمي من أجل إدراك يتو،  مستوى أفقي في تمثيل الظواهر علىالمستخدمين 

في  ثابتة مكانيا معالمكمقياس لتمثيل لها اساس للمعالجات لبيانات الحجمية اما ا،  بصري أفضل للتضاريس

 .مختلفة من تطوير أدوات المحاكاةالمراحل ال

السيما في مناطق راوندوز وشوان بأخذ دانية ذج بالبيانات الميامقارنة نتائج النممحاوالت لالعديد من الجريت أ     

ً حداثيات لمواقع ثبتت بدقة مكانية وتمت معالجتها وفقإ  ما جاءت به برمجيات نظم المعلومات الجغرافية ومنها )ل ا

(Arc Gis ،  تفصيلية واجريت معالجات رياضية. 

وذلك ، ةيخريطة الورقالإنتاج  مع لن الخرائط الرقمية عامل مكمل ومتكامإ، جل توضيح هذه المعالجاتوأل     

، البيانات المعقدة جغرافيًا وعالقاتها المكانية والزمانية اتصالتهدف إلى استكشاف التي تقنيات الق وائطرالتوفير ب

التحسينات في سرعة جراء التطبيقات وإكانية المتاحة وعن طريق قدر ممكن من البيانات الزممن خالل أكبر 

عبر االنترنيت للمؤسسات المعتمدة العالمية المختصة بهذا وأجهزة الكمبيوتر الشخصية  وجودة الرسومات على

في التي تتطلب تحسين والطبيعية  بين المعالممحاكاة ال تكالمشالعديد من حل  يمكن لذلك ال، الغرض

ليات المناظر الطبيعية دوًرا مهًما في فهم عم ؤديجل المعايرة والتي تالخوارزميات والتجارب الميدانية الواسعة ال

والتي تتطلب الجهد والتطوير لهذه ،  فقيةبفعل اإلزاحة األ الناجمة تكالالمشونماذجها ويساعد على تضييق 

 .الكارتوغرافية ما يتعلق بالمهام المتعلقة بالنمذجة وخاصةً  الخوارزميات

مل بين خرائط المقياس الكبير أسباب عدم إمكانية إجراء التطابق التام والكاعن كشف وعلى الرغم من ال

والخرائط المعدة ،  ( مع المرئيات الفضائية )الطبوغرافية( العراقية والمعدة من قبل ) مديرية المساحة العسكرية

ط الكادسترالية قد ثبتت ن الخرائط الطبوغرافية العراقية والخرائالمن هذه المرئيات وكيفية تجاوز هذه المشاكل 

وان المرئيات الفضائية قد  Clarke, 1264ى أساس قياسات انصاف أقطار األرض لكالرك حداثيات علعليها اإل

ابق ثناء عملية التطوفي أ، (  WGS 28 ( )World Geodetic Systemأعدت أو صممت على أساس نظام ) 

ً ، يظهر فرقا في مواقع الظواهر اس اصغر وعلى ما تكون بمقي في حين ان الخرائط الطبوغرافية المعدة حاليا غالبا

 وال يسمح بإجراء التطابق الدقيق بسبب ، حيث ان هذا المقياس ال يسمح بظهور هذه الفروقات، WGS 28نظام 

ن تعويض هذه الخرائط ) الطبوغرافية العراقية ( بالشكل المجسم الثالثي أو كما إ، عملية التعميم العالي واإلزاحة

المعد من مرئيات  ، ( DTM  ( )Digital Terrain Modelsما يطلق عليه النموذج الرقمي للتضرس ) 

ال يمكن االستغناء عن وعليه ،  إجراء القياسات الدقيقةمتر . مما ال يساعد على  91 تمييزية دقة تالرادار يكون ذا

 الخرائط الطبوغرافية العراقية. 

بين المواقع للظواهر الجغرافية لى محاولة الكشف عن الفرق في تحديد كما إن إجراء عملية التطابق تهدف إ   

في الحصول على ادق موقع ممكن لمعطيات السطح  سيقودإذ ان إجراء الجانب التطبيقي لهذه النتيجة ، النظامين

البحثفي عدم تطابق البيانات قيد  يةساس( يوضح المشكلة األ4َوالشكل ) .األرضي
(1)

. 

 

 

 

                                           
عمر،  ليث حسن دمحم،  مشكالت مطابقة المرئيات الفضائية مع الخرائط الطبوغرافية،  اطروحة دكتوراه )غ.م( ،  (1) -

 . 74-7َ،  ص.114َكلية التربية،  جامعة الموصل 
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 مالة في التسجيلفعل التضرس واإلية للبيانات الفضائية بفقاإلزاحة األ (4َالشكل )

 
  The help library for the ArcGIS system for GIS المصدر : 

 

ليات معتمدة ومرتبطة ون على خطوات محسوبة ووفق شروط وآتكفقية أهم المعالجات الرقمية لإلزاحة األن وإ    

خريطة االساس الطوبوغرافية ام البيانات بنوع البيانات اوال المستقاة منها قواعد البيانات المكانية سواء ال

 تية :وعليه يمكن أن تكون اإلجراءات ضمن المحاور اآل،  الفضائية

 

 المعالجات الرقمية للخرائط الطوبوغرافية :  -

الخريطة االطوبوغرافية هي نوع الخرائط التي تحتوي على مجموعة من التفاصيل الدقيقة حول التضاريس    

من خالل االعتماد على الرسِم الدقيق ،  اهُم في توضيحِ األبعاد شبه الحقيقيّة لألشكال األرضيّةكما تس ، الجغرافيّة

اما عمليات التصحيح الرقمي فتكون صحيحة. المواقع الجغرافيّة بأسلوٍب دقيق وطريقةللتضاريِس في تحديِد 

 بااللية األتية :

 الضوئي . إدخال الصورة بواسطة الماسح -أ 

  .يح هندسي للصور الجوية من خالل الشاشةعمل تصح -ب 

 Geographicن كانت الخرائط بمقياس مليوني وهو لجغرافي ضمن االسقاطات العالمية إتحديد التصحيح ا -ج

Coordinate System  ،وهو  ، طوط الطول والعرضن نظام اإلحداثيات الجغرافي هو نظام إحداثيات خإ

األرض خالل خط الطول )  والتي تكون ثابتة في دوران xلألرض لمحور يجاد المخططات المتساوية عبارة عن إ

( ويعد  X ،Zمكمالً لكال المحورين )  y.يعد المحور  Zوبين خط العرض الذي بين محور األرض ، كرينج (

ً لمحور دوران األ Zمحور ال ق يلى النظام التربيعي يتم تطبرض.ولغرض تحويل النظام الجغرافي إموازيا

 .(8َ)( 7َكما في الشكل )، خطوات
 

 الخطوات االلية للتحويل بين المساقط الجغرافية (7َالشكل )

 
 المصدر:عمل الباحث.
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 التصحيح الرقمي للخرائط والبيانات الفضائية اليا (8َالشكل )

 
 المصدر : عمل الباحث                  

 

 المعالجات الرقمية للبيانات الفضائية : -

تبين .  Landsat الفضائية الخاصةالتصحيحات المكانية والتي تمثلت في الميالن والزحف للبيانات  إلجراء      

لى دوران االرض حول نفسها باتجاه الشرق ا تميل بأتجاه الشرق؛ ويرجع ذلك إمن خالل معالجة المرئية أنه

ً قدره) ً قبل وبعد التصحيح4،8وثبات مدار القمر مما سبب زحفا جراء هذه العمليات تم توحيد كل إوبعد ،  (غربا

  .حداثيات دقيقة البيانات الصورية بمقياس واحد وبإ

 

 : لقواعد البيانات الجغرافيةالمعالجات الرقمية  -

المتمثلة بالظواهر الجغرافية لها خاصية االرتباط المكاني مع الظواهر االخرى للبيانات  ن تمثيل المتجهاتإ    

ن وإ،  ا يعد ضرورة جغرافية اختيار االسلوب االمثل لتمثيل الظواهر على الخريطةلذ،  المشتركة معها مكانيا

فقية التي يمكن معالجة معطياتها على اساس خواصها الموضوعية اإلزاحة األمحاولة إيجاد طرائق فعالة لحساب 

للوصل ق الخرائطية ائلطرافضل البعدية( وايجاد ا ، المساحية،  الخطية،  النقطية بعد معرفة انماطها التوقيعية )

 فقية رقمياً حساب معالجة اإلزاحة األهمية ألو،  بمختلف مقاييسهاهذه المعطيات على الخرائط ل الى دقة عالية

دة طرائق رقمية ناجعة لمعالجة األخطاء فأن هناك ع،  ضلى بناء قاعدة بيانات جغرافية متعددة االغراإ وصوالً 

 لية منها :اآل

 رجاع الجغرافي .ألعادة افي إة يمالمعالجة الرق

 .  Geodatabaseناء قواعد بيانات مترابطة مكانياً حداثيات وبتوحيد اإل

 (9َكما في الشكل ). Topology المعالجة المكانية باستخدام 

 

 التصحيحات المكانية لالنماط التوقيعية اليا (9َالشكل )

 
  The help library for the ArcGIS system for GIS المصدر : 
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ArcGis  (1)ليات للمعالجات الرقمية داخل بيئة برمجيات تقدم ذكره فقد اعتمد الباحثون آ مال وتأكيداً     
) ومنها ،  

 .( واالحتمالية االحصائية ،  وزان الترجيحيةاأل ، قربإعادة حساب الخاليا الجار األ

 

 االستنتاجات :

وبين الخرائط أو الصور المعدة  1881دة وفق نظام كالرك هناك عدم تطابق بين الخرائط الطبوغرافية المع -

 وعليه سوف تظهر تشوهات في البيانات واالحداثيات للمواقع .  ، WGS84من المرئيات الفضائية وفق نظام 

البيانات الفضائية تكون أكثر تعميماً والنموذج معمم بفعل الوحدة المساحية للنموذج المصمم مثال بيانات  -

كذلك الحال ،  ( متر01( متراً تحقق تعميم ومبالغة أكثر من بيانات االرتفاع الرقمية )91الرقمية )االرتفاعات 

( َم1.َ( الندسات يختلف عن )َم91فإن القمر ذو دقة مكانية)،  للبيانات الصورية الفضائية لالقمار المختلفة

 للقمر سبوت.

ف االحداثيات بين مصادر الخرائط الطوبوغرافية مقدار اإلزاحة والتشوه يعود إلى عاملين ،األول هو اختال -

وعمليات تقنية ترتبط بالمصصم لقواعد البيانات والتغيرات األرضية ،  والبيانات الفضائية ومساقطها من جهة

للمساحات بخاصة االستعماالت وهذا ما الحظناه في نموذج الرحالية حيث تبين زحف كبير بحدود بحيرة الرزازة 

 فضالً عن التعميم في انشاء البيانات الرقمية برسم المساحات .،  لطوبوغرافية والبيانات الفضائيةبين الخريطة ا

 

 التوصيات :

وبمختلف  WGS84االعتماد على الخرائط الطبوغرافية الرقمية والمعدة من البيانات الفضائية ووفق نظام   -

 المقاييس  . 

لجيوماتكس كونها وسيلة ذات أهمية وخاصية مرنة تسمح ببناء استخدام األنظمة والبرامج والطرائق للتقنيات ا -

 النماذج الكارتوكرافية ببعدين وثالثة ابعاد فضال عن المحاكاة الزمانية في تتبع الظاهر وتحديث البيانات  . 
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