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همادختساو يمقر تاعافترا منوجذ ءاشنإ
تامولعملا مظن تاجتنمو تاقيبطت يف

ةيفارغجلا

( ةاوخملا ةبقع نم ىلع األ ءزجلا حةلا: ةسارد )

)1) يرمس األ دمحم نسح هللا دبع : دادعإ

صلختسملا

، ةددعتملا تاقيبطتلا تاذ تاجتنملا نم ةيمقرلا تاعافتر اال جذامن دعت
Resolutionعيلا،و حوضو تاذ روص تانايب اهؤاشنإ بلطتيو . ةمهملا و
، ةيملع لا ةربخ لا ًاضيأ بلطتي ،و ةصصختم جماربو ، ةزهجأو ، ةصاخ تافصاوم

ةساردلا هذه تفده دقو . ةيمقرلا ةيريوصتلا ةحاسملا لا جم يف ةيلمع ولا
اهليوحت مت ةيقرو ةيوج روص تانايب نم يمقر تاعافترا جذومن ءاشنإ ىلإ

ةيفيك ىلع فرعتلا مت امك . ةاوخملا ةبقع نم يولعلا ءزجلل ةيمقر ةئيه ىلإ
أ فرعتلا متو .SOCETSET مادختساب جتنملا جذومنلا Accuracy ةقد سايق
. جتنملا جذومنلا نم ةيفارغجلا تامولعملا مظن تاقيبطتو ، تاجتنم ىلع ًاضي
ل اهعمج مت ةيلقح تانايب ىلع روصلا تانايب ىلإ ةفاض باإل ةساردلا تدمتعاو

هذه جئاتن مهأ نم ناك . ءاشن اإل ةيلمع مامتا ،و ةيوجلا روصلا حيحصت

. زيزعلا دبع كلملا ةعماج – ةيناسن اإل مولعلا و باد اآل ةيلكب ثحاب (1)



II

ال ختساو ، راسكن اال طوطخ ىلع لمتشي يمقر سيراضت جذومن ءاشنإ ةساردلا
ةدع ةساردلا ترهظأ امك ؛ روتنكلا طوطخ اهمهأ نم تاجتنملا نم ددع ص

، ةيلا علا ةقدلا طرتشت يتلا تاقيبطتلا عم اهتبسانمو ءاشن اإل قئارط نع رومأ
ةقد ىلع ًادمتعم ناك ةرودب يذلا و جتنملا ةدوجل لص األ يف دوعي كلذ لكو
بلك ةطبترم جتنملا ةقد نأ ًاضيأ حضتا امك ؛ ءاشن يفاإل ةمدختسملا تانايبلا
امك . ةمدختسملا ةيمقرلا ةيريوصتلا ةحاسملا ةزهجأو ، تايجمربلا ةءافك نم

تانايب نم يمقرلا سيراضتلا جذومن ءاشنإ ةيلمع لحارم ةساردلا تنيب
مت كلذك . جتنملا يمقرلا سيراضتلا جذومن ةئيهو عونو ، ةيوجلا روصلا
ىلع اًءانب و جتنملا يمقرلا سيراضتلا جذومن نم تاجتنملا نم ددع قاقتشا

حارتقا مت اريخأو . ةماهلا تاقيبطتلا نم ددعب جورخلا مت تاجتنملا دوجو
، تاءارج ،واإل تانايبلا رداصم و عون ب مامته باال ةقلعتملا تايصوتلا نم ددع

. ءاشن اإل قئارطو

ةساردلل ماعلا راط وأال:اإل

ةمدقملا .1

روتنك طوطخ ةئيه ىلع نوكي ام امئاد ضر األ حطس تاعافترا ليثمت
Aerial ةلخادتملا ةيوجلا روصلا ىلع يساسأ لكشب ليثمتلا اذه دمتعيو

ةزهجأ مادختسا خالل نم كلذو ، تانايبلا رداصم مهأ دحأك Photographs
Stereoplottinginstruments( ةيرظانتلا ةزهج (األ يميسجتلا مسرلا

لمعلا اًءدب تايجم ربلا روطتو اآليل بساحلا روهظ دعبو ،1432ه). نسحلا )
-DigitalElevationModels) ةيمقرلا تاعافتر اال جذامن ءاشنإ ىلع
اال طاقن خالل نم ضر األ حطس ميسجتب جذامنلا هذه تمتها دقو .(DEMs

ةمظتنملا ريغ تاثلثملا نم ةكبش ءاشنإ خالاهل نم متي يتلا عافتر
يف عيرسلا روطتل ا نع ج تنو ،(TIN-TriangulatedIrregularNetwork)

تايجم ربلا نم ديدع هظورلا نيزختلا ةردقو ، ةعرسلا ثيح نم اآليل بساحلا
، يرمس (األ تانايبلا نم لئاه مك عم لماعتلا خالاهل نم نكمي يتلا ةصصختملا

أ). رشنلا تحت

يهف ، ةريبك ةيمهأ اهلا أكش فلتخمب ةيمقرلا تاعافتر اال جذامن تبستكا
نم ريثك لا يف اهيلع دامتع اال يمت يتلا ةيطئارخلا تاجتنملا مهأ نم

، حوطسلا ليلحت رصحلا ال لا ثملا ليبس ىلع تاقيبطتلا كلت نمو ، تاقيبطتلا
ضاوح ،واأل فيرصتلا تاكبش جارختسا لثم تاقيبطت نم كلذب طبتري امو

،و ةيسدنهلا اهتاقيبطتو ، اهتاهاجتاو ، تارادحن ،واال روتنكلا طوطخ ،و ةيئاملا
عساوو ريبك لكشب اهمادختسا كلذل فاضي . ةيؤرلا طخو ، ةيجولوفرومويجلا

. ةيركسعلا تاقيبطتلا يف ًاضي و،وأ يديفلا باعل ،وأ عقاولل ةاكاحملا جذامن يف
ةيطغت رفوتو ، يوجلا ري وصتلا نم ةيمقرلا تانايبلا وتارف ةيادب عمو

ءاشن إل ةيبيرجتلا تاساردلا تأدب ،Stereoscopic( ةيبوكسويرتسا ) ةيميسجت
ريبك لكشب تدمتعا يتلا ،و ةنكمملا جئاتنلا قدأ ىلإ لوصولا ،و جذامنلا هذه
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، ةسوردملا ةقطنملل حطسلا ةعيبطو ، ةمدختسملا روصلا جاوزأ ةدوج ىلع
،1437هـ). يرمس (األ ةمدختسملا روصلا تانايبل يسدنهلا حيحصتلا ةقدو

Digital) يمقر تاعافترا جذومن ءاشن إل ةساردلا تعس كلذلو
ًاديدحتو (10م)، ىلإ لص ت ةيئاضف ةقد بو (ElevationModel-DEM

روص تانايب نم DigitalTerrainModel-DTM)) يمقر سيراضت جذومنب
روص تانايب ىلإ اهليوحت ومت يقرو اهلصأو 45000:1 مسر سايقمب ةيوج
سايق عاونأ نم ددع ىلع فرعتلا .و اهءاشنإ ةيفيك ىلع فرعتلا ة،و يمقر

ت امك .SOCETSET مادختساب ةجتنملا ةيمقرلا تاعافتر اال جذامن ىلع ةقدلا
، تارادحن اال طئارخ لثم تاجتنملا نم ددع جارختسا ةيلا حلا ةساردلا ت نمض

ةيريوصتلا ةحاسملا جمارب مادختساب كلذو ، روتنكلا طئارخو ، تاهاجت واال
مظن جمارب عم نمازتلا بو ،(DigitalPhotogrammetry-DP) ةيمقرلا
متو .(GeographicInformationSystems-GIS) ةيفارغجلا تامولعملا
برغ بونج – ةاوخملا ةبقع نم ىلع األ ءزجلا ىلع ةساردلا هذه قيبطت

. ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا

ةساردلا ةلكشم .2

تاقيبطتلا نم ديدعلا يف ةغلا ب ةيمهأ ةيمقرلا تاعافتر اال جذامن تغلب
ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا قطانم نم ريثكل رفوتي ال هنأف كلذ نم مغرلا بو

ضعبل اهرفوت حةلا يفو (10م)، نم ىلعأ ةقدلا ةيلا ع ةيمقر تاعافترا جذامن
ا جذامن نم يناجم لكشب رفوتملا .وامأ ةلوهسب اهيلع لوصحلا متي ال قطانملا
مال مدعل اندوقي ام اذهو (30م)، زواجتت ال اهتقد نوكتف ةيمقرلا تاعافتر ال
ةيلا.ذلا علا ةيمه األ تاذ تاساردلا و تاجتنملا و تاقيبطتلا نم ريثكل اهتمء
مت يس ام ميمعت خالاهل نم متي ل ةسارد لا هذه لمعب ةردابملا نم الدب ناك

صئاصخ لا يف ةهباشملا قطانم لا يقاب ىلع جئاتن نم يلإه لصوتلا
تاعافتر اال جذامن ءاشنإ صخي اميف ةساردلا ةقطنم سفن ل ةيفارغوبطلا

اال جذامن ءاشنإ متيس ةساردلا هذه خالل نمو . اهتقد سايق أو ةيمقرلا
و ةمدختسملا تايجمربلا ،و ةيوجلا روصلا نم ةقدلا ةيلا ع ةيمقرلا تاعافتر

مادختساب ةقد لا سايق قئارط ةفرعم ًاضيأو . ءاشن اإل ةيفيك ىلع فرعتلا
.SOCETSET ةيمقرلا ةيريوصتلا ةحاسملا جمانرب

ةساردلا فادهأ .3

ةيلا: تلا فاده األ قيقحتل ةساردلا فدهت

لثمم ةيوجلا روصلا نم DTM يمقر سيراضت جذومن ءاشنإ (1
ةبقع نم ىلع األ ءزجلل (10م) لكل GridPoints طاقن ةكبشب

. ءاشن اإل ةيفيك ىلع فرعتلا و ةاوخملا

مادختساب ةجتنملا ةيمقرلا تاعافتر اال مناجذ ةقد سايق ةيفيك (2
.SOCETSET

نم ةيفارغجلا تامولعملا مظن تاقيبطتو ، تاجتنم الص ختسا (3
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. ةيمقرلا تاعافتر اال جذامن

ةساردلا ةيمهأ .4

ةيمقرلا ةيوجلا روصلا تانايب مادختسا ةردن يف ةساردلا ةيمهأ ت لثمت
ةيبرعلا ةكلمملا ىوتسم ىلع ةيملعلا تاسارد لا ددع ،وةلق صاخ لكشب

ماع. لكشب ةيمقرلا تاعافتر اال جذامن ءاشنإ ةيفيك حضوت يتلا ةيدوعسلا

. ةجتنملا ةيمقرلا تاعافتر اال جذامن ةقد مييقتو ، سايق ةيفيك ىلع فرعتلا
اال جذامن نم ةيفارغجلا تامولعملا مظن تاقيبطتو ، تاجتنم الص ختساو

. ةيمقرلا تاعافتر

ةساردلا ةقطنم .5

ةيطغت عم ، ةاوخملا ةبقع نم ىلع األ ءزجلا ةساردلا ةقطنم يط غت
9897.4 يلا وح ةحاسم يطغتو .( ةحابلا ةظفاحم ) ةحابلا ةنيدم نم ةدودحم

نيبو ، ًاقرش ("17.38'25°41،و"12.92'°4128) لوط يطخ نيب رصحنتو م2،
ناك 1).و لكش )ً مشاال ("59.75'1958°،و"36.60'20°1) ضرع يترئاد

ىوتسم قوف 1291.32م عافترا لقأو 2306.46م، ةساردلا ةقطنمل عافترا ىلعأ
. رحبلا حطس

= عافترا ىدمب ) تا عافتر اال نيابتو ، سرضتلا ةدش ةقطنملا هذه ويزيم
األلو: ءزجلا ؛ نييئزجل ةساردلا ةقطنم مسقنتو . ةساردلا ةقطنمل 1015.14م)
، نيابتلا ةلدتعم سيراضتبو ، ةينارمع ةقطنم ب لثمم ( يقرشلا يلا مشلا )

ةرعو سيراضتب لثمتي ( يبرغلا يبونجلا ): يناثلا ءزجلا ،و ةفيفخ تارادحناو
ةقطنم رصح مت دقو . ةفاثكلا ةطسوتم راجشأ ب هوسكمو تا رادحن اال ةديدش و

. ًابيرقت 2 ملك 9.92 اهتحاسم تناكف ةريغص ةحاسمب ةساردلا



V

تانايبو ، ةيراد اإل قطانملل ةكلمملا ةطيرخ ىلع دامتع باال ثحابلا لمع نم : ردصملا
2015م. ثريإ لقوق

ةساردلا ةقطنم عقوم (1) لكش

ةقباسلا تاساردلا .6

اال جذامن ءاشنإ عوضوم لوح ةيبرعلا ريغ تاساردلا نم ديدعلا دجوي
دودحم ددعو ،SpaceImages ةيئاضفلا روصلا تانايب نم ةيمقرلا تاعافتر

ة يوجلا روصلا تانايب نم ةيمقرلا تاعافتر اال جذامن ءاشنإ عيضاوم يف
ةيبرعلا ةكلمملا ىلع قيبطتلا ب تاسارد دجوت ال كلذ عمو .Aerialphotos
تناكو ،1437هـ)، يرمس (األ ةسارد ىوس ديدحتلا لاب جملا اذه يف ةيدوعسلا
ةيمقرلا تاعافتر اال جذامن نم ةفلتخم عيضاوم لوانتت ةرفوتملا تاساردلا

يلا: تلا وحنلا ىلع

دمتعت يتلا ًاديدحتو ءاشن اإل قئارط تحضو ،1437هـ) يرمس (األ ةسارد
اإل طاقنو ، ةيوجلا روصلا لثم ماخ) تانايب ) ةيلو األ تانايبلا ىلع ءاشن يفاإل

يتلا و ىرخ األ ءاشن اإل قئارط تنيبو ؛ جتنملا ةدوج ةدايزل كلذو يضر األ ماكح
ةيمقر تاعافترا جذامن وأ ،( روتنكلا طئارخ ) ةيوناث تانايب ىلع دمتعت

اهبو ، ةقيقد ريغ تاجتنم اهنم صلختسي يتلا ،و ةيندتم ةقد تاذ ( ةيناجم )
يتلا تاقيبطتلا عم ًاصوصخ ةبسانم ريغ يهف يلا ،بوتلا ةيلا ع أطخ ةبسن

سيراضتلا جذومن ءاشنإ ةيلمع نأ هتسارد تحضو امك ةيلا. علا ةقدلل جاتحت
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؛ تانايبلا داريتساو عورشملا ءاشنإ : لحارم عبرأب ماع لكشب رمت يمقرلا
هتسارد تنيب . جتنملا ةقد سايق ؛ جتنملا ريدصت ؛ ءاشن واإل تانايبلا جارختسا
ةحاسملا ةزهجأو ، تايجمرب عونو ، ةءافك عم عفترت جتنملا ةدوج نأ
سيراضت جذومن ءاشنإ ىلع هتسارد تلمع . ةمدختسملا ةيمقرلا ةيريوصتلا

هتسارد تفده . تاقيبطتلا و تاجتنملا نم ددع الص ختسا DTM،و يمقر
هاجت ،واال قباطتلا ةنراقم : ةنيابتم قئارط ةعبرأ DTMب ةدوج مييقت ل ًاضيأ

Standarddeviation؛ يرايعملا فارحن اال ةنراقم ؛ روتنكلا طوطخل ماعلا
. يضر األ ققحتلا طاقن مادختسا ًاريخأو SpotHeights؛ عافتر اال طاقن ةنراقم

رامق األ تانايب نم DEM ءاشنإ ىلع تزكر (Jacobsen,k,n.d) ةسارد
ةيئاضفلا روصلا نم DEM ىلع لوصحلا نأ ىلإ ت لصوتو . اهتيمه أل ةيعانصلا

حاضي اإل رادقمو ، ةروصلا عافتراو ، نيابت لا ىلع ساس يفاأل دمتعي عيلاة ةقد ب
نكميو ،DEM ءاشنإ ةيلمع ةجيتن هفورعمو همكارتم ءاطخأ دجوي ة؛و روصل ل
ةقدلا ىلإ لوصول وا هيجوتلا و طبضلا ىلع لمعلا ب كلذو اهيف وتال اهنيسحت

نم ريثكلا DEM ىلع ةيداعلا تاسايقلا بلطتت ؛و ةقلطملا ةقدلا وأ ةيبسنلا
. يئاقلتلا روصل ا ةقباطم ةطساوب تانايبلا عيمجت بج ي كل ذل تقولا

DEM ءاشن (El-Sammany,El-MagdandHermas,2011)إل ةسارد
، ةيجولورديه جذامن ءانب فدهب كلذو SPOT4 يعانصلا رمقلا تانايب نم

رطاخم ءردل ،( عئاوملا نايرج ) ايكيمانيدورديه اهثودح ةاكاحم جذامنو
، ةيفيك فصوو ؛ اهثودحب ركبملا راذن لإل رشؤمك ؤبنتلا ةيناكمإ ًاضيأو ، لويسلا

تلمعو SPOT-4؛ تانايب نم ، ةقدلا DEMعيلا جارختسا ةيجيتارتساو
ا حسملا قيرط نع اهميوقت مت لا كشأو جذامن ريوطتو نيسحت ىلع امهتسارد
مت لا كشأو (10م)، ةقدب DEM ءاشن إل جهنم ثحبلا روط ًاضيأ ؛ يضر أل
نع اأهن مهتسارد تنيب .و ةقطنملل قيقدلا يضر األ حسملا ةطساوب اهميوقت

ةقطنملا ةئيب صخي اميف ةريثك تامولعم جارختسا نكمي DEM هقيرط
اهيف. فرصلا تاكبش و رطملا لصاوف ليصافت ةفرعمو اه، لكشو

تايجمرب يف ةنماكلا تاردقلا تلوانت (AbasandAli,n.d) ةسارد
ءاشنإ ىلع لمعلا يف ArcView جمانرب لثم ةيفارغجلا تامولعملا مظن
قئارطلا نم ةقدو ، ةءافكو ، ةعرس رثكأ ةقيرطب ةيمقر تانايب ةعومجم
ةقيرطلا ب عافتر اال طاقن ةكبش باسح ىلع دمتعت يتلا و ةفورعملا ةيديلقتلا

طاقنلا تايثادحإ سايق يف Digitizer ميقرت لا ةزهجأ مادختساب وأ ةيوديلا
عضول امهتسارد اهيلع تدنتسا يتلا ةلكشملا يهو ، ةيفارغوبطلا طئارخلا نم
يناكملا ليلحتلا DEM،و ءانب يف ةيمقرلا تانايبلا نم ةدافتس لال سس األ
تقولا ،و ةيلا علا ةعرسلا ب ةديدجلا ةقيرطلا هذه زيمتتو ةيفارغوبطلا طئارخلل

.DEM جاتنإ يف ةليلقلا ةفلكلا ،و ريصقلا

جذامنلا ريثأت تلوانت (2005,FarragandKhalil) نم لك ةسارد
ةساردلا ت يرج ُ .أو ةيمقرلا تاعافتر اال جذامن ةقد ىلع ءافيتس لال ةيضايرلا

.و ةيضر األ ماكح اإل طاقنل حةلا نم رثكأ مادختساب و ةيمقر جذامن ةدع ىلع
طاقنلا جذامن ميق نم ةيضر األ مكحتلا تانايب ميق با رتقا نأ ىلإ اول صوت
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لضفأ جئاتن رفوي ةمظتنم تافاسمب تانيعلا ذخأ ؛ جذامنلا ةقد نم ديزي
ةقطنملا لخادو ، دودح ىلع مكحتلا طاقن نم ليلق ددع مادختسا عم ةنراقم

؛ حطسلا جومت ليصافت ليثمتل ايفاك ريغ نيوكتلا اذه نأ ثيح ةراتخملا
ةيلا عف رثكأ مييقتلا ةقطنم لخاد عقت يتلا مكحتلا طاقن اأن مهتسارد تنيبو
ليثمت يف ةقد ىلعأ Kriging جذومن مدق ؛و دودحلا ىلع يتلا كلت نم
ليثمتلا لمع دنع 20م مكحتلا طاقن نيب دعابت مادختسا نسحتسي ؛و حطسلا

نم ؛ ةهباشتملا ةرعولا سيراضتلا ىلع ضر األ حطس أل قيقدلا يمقرلا
دصر تاينقتل ةفلتخملا ةقدلا نأشب تاساردلا نم ديزملا ب مايقلا نسحتسملا

.DEM ءاشنإو GPS

فينصتو فيرعت ىلإ تفده دقف (2010، يداهو ديعس ) نم لك ةسارد
هتاقيبطتو ، هجاتنإ رداصم ىلع فرعتلا DEM،و يمقرلا تاعافتر اال جذومن

،و ايجولوفرمويجلا اهنمو االت، جملا نم ريبك ددع يف تامادختس اال ةددعتملا
تاقيبطتلا نم ًاضعب امهتسارد ترجأ دقو ، ايجولورديهلا ًاضيأو ، ايجولويجلا

تاعافتر اال جذومنل ةقطنملا تاعافترا حيضوت فدهب ةيجولوفرمويجلا
اال ديدحت مت ثيح ،( قجنسيوك - قارعلا لا (مش ةتسارد ةقطنمل يمقرلا

. ةساردلا ةقطنملل اهتائفو ، تارادحن

تا:(األ سارد لا نم لك نأ حضتي تاسارد نم ةحرط قبس ام ىلع اًءانب
EL-Sammany,EL-Magdand)؛و(Jacobsen,k,n.d)1437هـ)؛و، يرمس

اميف ةصاخ ةيلا حلا ةساردلا عوضومب بيرق طابترا اهل (2011,Hermas
يئاضفلا و يوجلا ريوصتلا تانايب نم يمقرلا تاعافتر اال جذومن ءاشنإب قلعتي

تاردق ىلع فرعتلا (AbasandAli,n.d) ةسارد تلوانتو ، حوضولا عيلا
تاساردلا ةيقب امأ . ةيفارغجلا تامولعملا مظن تايجمرب ةعرس و ةءافكو

،2010م) يداهو ، ديعس (andKhalilFarrag,2005)؛و( ىرخ األ ةقباسلا
ءاشن اإل قئارطو ، تاقيبطتلا ،و جذامنلا ةيمهأ لثم ةفلتخم بناوج تلوانت دقف

. جذامنلا هذه ةقد مييقتو ، حوضولا ةجرد ريثأتو ، اهتانايبو

اهتاءارجإو ةساردلا ةيجهنم

: ةساردلا هذه زاجن إل هاندأ ةنيبملا ةيجهنملا ةساردلا هذه تعبتا

: تانايبلا عمج -

عيلا حوضو تاذ ةلخادتم ةيوج روص (6) ددع ىلع لوصحلا مت -1
ةرابع تانايب لا ساسأو .(2 لكش )(45000:1) مسر سايقمب (60مس)و
ةئيه ىلإ اهليوحت مت دقو ،CameraFrame يراطإ يوج ريوصت نع

ةحاسملا ةئيه لبق نم اهحيحصتو ، اهتجلا عم مث نمو ،Raster ةيمقر
. ضايرلا ب ةيركسعلا
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(6908.85م) عافترا ىلع ةطقتلملا و ةساردلا ةقطنم ل ةيوج لا روص لا ىدحإ (2) لكش
. رحبلا حطس ىوتسم قوف

،(1 لودج ) يف ةمدختسملا ريوصتلا اريماكو روصلا صئاصخ حضتتو
.DigitalImage ةيمقر ةئيه يف تانايب يهو

ب ةصاخلا ةيوجلا ةروصلا ،و ريوصتلا اريماك ريياعم (1) لودج
ةساردلا

Ground)ة يضرأ ماكحإ طاقن (2) ددع ىلع ًاضيأ لوصحلا مت كلذك -2
و ةيدلبلا نوئشلا ةرازو نم ةقدلا ةيلا ControlPoints-GCP)ع

حضتتو ةساردلا ةقطنم لخاد ،وعقت ةحابلا ةقطنم ةنامأ ب ةيورقلا
.(2 لودج ) يف امك اهصئاصخ

ريياعماريماكريوصتلا،وةروصلاةيوجلاةصاخلابةساردلا

مسااريماكلا RC30

عونريوصتلا Frame

حوضولايناكملا 60cm

داعبأةروصلا 23cmx23cm

دعبلايرؤبلااريماكلل 153.53mm

خيراتطاقتلاةروصلا 2005-10-25
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ةساردلا يف ةمدختسملا ة يضر األ ماكح اإل يتطقن صئاصخ (2) لودج

: يناديملا لمعلا -

37 ددع ( دصر ) عمجل كلذو ، يناديملا لمعلا ب مايقلا ةساردلا تبلطت
اهيلإ لوصول نما نكمتل ل ةيانعب اه عقاوم رايتخا مت يتلا ة.و يضرأ ماكحإ ةطقن
كلت نمو ، ةيوجلا روصلا ىلع ًاضيأ اهزييمت ،و ةعيبطلا يف ةلوهس و رسيب
ءاشن لإل يناديملا لمعلا مت ثيح .( ةفصر ،واأل راوس ،واأل رباقملا ناكرأ ) عقاوملا
ديدحت زاهجل ة ثيدح ةعومجم مادختساب علم مايأ خاللثالةث طاقنلا هذه

Leica الاكي ةكرش نم ((GlobalPositioningSystem-GPS يملا علا عقاوملا
: ةدعاقلا زاهج ) لا بقتسا زاهج نم: ةعومجملا هذه نوكتتو ،IconGPS60

اهتايثادحإ مولعملا ةيضر األ ماكح اإل ةطقن ىلع تبثي ثيحب ،(BaseReceiver
3)؛ لكش )( ةحابلا ةنيدم ةنامأ نم اهيلع لوصحلا مت يتلا ماكح اإل يتطقن )

لمعلا أدب .(RoverReceiver: كرحتم زاهج ) ةيضر األ ماكح اإل طاقن دصر زاهج
ا ةطقن تانايب لا خدإو ، ماكحإب هتيبثتو ، ةدعاقلا زاهج دادعإو ، طبرب يناديملا

زاهج عم كرحتملا زاهجلا طبرو ، دادعإ كلذ .تال ةمولعملا ةيضر األ ماكح إل
مادختساب كلذو ، ةظحل لك يف أطخلا ةميق ديدحت ىلع ريخ األ لمعيل ةدعاقلا

نماأل ةبوسحملا تايثادح عماإل ًاقبسم ةلخدملا ةيضر األ ماكح اإل ةطقن ةميق
اه، دصر متي ةديدج ةطقن لك حيحصت متي كلذ ىلع اًءانب ،و ةيعانصلا رامق

زاهجلا ىلإ تباثلا ةدعاقلا زاهج نم تاحيحصتلا هذه لقن قيرط نع كلذو
ب). رشنلا تحت ، يرمس (األ ةقدب طاقنلا ةءارق متت اذكهو كرحتملا

صئاصخطاقناإلماكحاأليضر

عونلا طاقنماكحإةيضرأ

ىوتسمةقدلا ةجردلاثلاةثلا

اإلتايثادح (X,Y,Z)تايقرش،مشوتايلا،بوسنموعافترا

ةقدلااألةيقف 1ملم/1ملك

ةقدلاةيسأرلا 3ملم/1ملك

خيراتاإلءاشن 1429ـه
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اهيلع تبثم (GCP) تايثادح اإل ةمولعم ةيضرأ ماكحإ 1:قنطة مقر ةروص (3) لكش
ة يضر األ ماكح اإل طاقن دصرل Rover كرحتم زاهج :2 مقر ةروص Base؛ ةدعاقلا زاهج

. ةديدجلا

: يبتكملا لمعلا -

ب ةيركسعلا ةحاسملا ةئيه يف ءاوس يبتكملا لمعلا ةلحرم خالل مت
علا تاذ تاي جم ،وربلا ةزهج نماأل ددع مادختسا اب يبتكم كلذ دعب ،وأ ضايرلا

يلا: تلا وحنلا ىلع الةق

: ةيمقرلا ةيريوصتلا ةحاسملا ةزهجأ -1

و ةيمقرلا ةيريوصتلا ةحاسملا (Hardware) ةزهجأ مادختسا مت
Digital ) ةيمقرلا ةيريوصتلا ةحاسملا لمع ةطحمب ةفورعملا

يلآ بساح زاهج نم ةنوكملا PhotogrammetryWorkstation-DPW)،و
األ ثالةيث ةشاش لثم: ةيرورضلا هتاقحلم عم PC-Workstation لمع ةطحم

داعب باأل مكحتلل Mouse-3D داعب األ ثالةيث ةرأفو ؛ ةمسجملا ةيؤرلا راهظ إل داعب
يرورضلا نم يتلا ،و ةمسجملا ةيؤرلل داعب األ ثالةيث تاراظن ًاضيأو ثلاالةيث؛
ةحاسملا تايجمرب عم لماعتلل كلذو .(4 لكش ) ءاشن اإل ةيلمع ءانثأ اهدوجو

أ). رشنلا تحت ، يرمس (األ ءاشن اإل تانايبو ، ةيمقرلا ةيريوصتلا

: ةيمقرلا ةيريوصتلا ةحاسملا تايجمرب -2

و ةيمقرلا ةيريوصتلا ةحاسملا (Software) تايجمرب مادختسا مت
ةيريوصتلا ةحاسملا ضا ألرغ صصخملا SOCETSET5.6 جمانرب ًاديدحت

ةكبشو ، راسكن اال طوطخو ، يمقرلا سيراضتلا جذومن ءاشنإ ،و ةيمقرلا
روصلا بسح سيراضتلل يلعافتلا ليدعتلا لمع ،و ةمظتنملا ريغ تاثلثملا

. ةعيبطلل ةلثمملا ةمسجملا

ةروصمقر:2ةروصمقر:1
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ثال ضرع تاشاش لثم: ةيمقرلا ةيريوصتلا ةحاسملا لمع ةطحم ةزهجأ ضعب (4) لكش
. داعب ثاليثاأل مكحتلل ةرأف ،و داعب األ ثالةيث ةيؤر تاراظنو ، داعب األ ةيث

: اهريغو ةيفارغجلا تامولعملا مظن تايجمرب -3

ArcMap-10.2،و ةيفارغجلا تامولعملا مظن جمارب ةساردلا تمدختسا
يولخلا يمقرلا تاعافتر اال جذومنو ، روتنكلا طوطخ جارختسا يف ،ArcScene

مظن تاقيبطت ىلع لمعلا ،و تاجتنم لا جارختساو الت، يلحتلا لمعو ،
نم ةجتنملا ةيمقرلا تاعافتر اال جذامن ىلع دامتع باال ةيفارغجلا تامولعملا

اإل طاقن دصر عقاوم ديدحتل لمع ةطخ ةساردلا تزهج كلذل ةفاضإ . ةساردلا
نم ددع مادختساب كلذو ، ةساردلا ةقطنم يف ةديدجلا ةيضر األ ماكح

ديدحت مت ثيح ،GoogleMapsو،GoogleEarth جمانرب لثم تايجم ربلا
ةبسن تحوارت دقو .( ةديدج ةيضرأ ماكحإ طاقن ) اهدصر متيل ًاعقوم 37 ددع

. طقف (7ملم،و21ملم) نيب ام ةمدختسملا طاقنلل عافتر اال يف أطخلا
تاعافتر اال جذومن ءاشنإ ،و ةيوجلا روصلا حيحصتل طاقنلا هذه تمدختساو

. يمقرلا

ةساردلا تاحلطصم .7

DigitalPhotogrammetry(DP) ةيمقرلا ةيريوصتلا ةحاسملا -

AnaloguePhotogrammetry ةيداعلا ةيريوصتلا ةحاسملا تناك
نرقلا نم يناثلا فصنلا يف عرفلا اذه روطت ثيح ةطيسبلا ةزهج األ مدختست
راعشتس ،واال ةيفارغجلا تامولعملا مظن تاينقت روهظ عم اليد يملا نيرشعلا

اآل بساحلا مادختساب متت ةيريوصتلا ةحاسملا تاقيبطت تحبصأف دعب، نع
.(2012، دواد ) ةيمقر ةيريوصت ةحاسم اهلعج امم ةروطتملا ةزهج يل،واأل

(DigitalTerrainModel-DTM) يمقرلا سيراضتلا جذومن -
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حطسلل يئاصحإ ليثمت هنأب يمقرلا سيراضتلا جذومن فرعي ثيح
ةراتخملا طاقنلا نم ريبك ددع خالل نم كلذو ، ضر )لأل عطقتملا ريغ ) لصتملا
تايثادحإ لا جمل ةبسنلا (X,Y,Z)ب داعب األ ثالةيث تايثادحإ اهل يتلا ،و

.(Li,ZhuandGold,2005) يرايتخا

StereoPair ةلخادتملا روصلا -

ثال لكشب اهاوتحم ىرن نأ عيطتسن يتلا ،و ةلخادتملا روصلا نم جوز
،و ةصصختملا ةزهج األ نم ددع مادختساب ملا عملا حيضوتل داعب األ يث

،1433ه). نارمعلا ) تايجمربلا

(GCPGroundControlPoint) يضر األ ماكح اإل طاقن -

تايثادح اإل قيرط نع ةريبك ةقدب عقوملا ةفورعم ةيضرأ ملا عم
طقسم لثم طقاسملا دحأ تايثادحإب (X,Y,Z)،وأ عافتر ،واال ةيفارغجلا

هذه تايثادحإ ىلع لوصحلا متيو ،(UTM) يملا علا ضرعتسملا ( روتيكرام )
يملا علا عقاوملا ديدحت ماظن مادختسا اهمهأ نم ةفلتخم قئارطب طاقنلا

،1433ه). نارمعلا )

InteriorOrientation يلخادلا هيجوتلا -

امامت الن ثمت ثيحب صصختم زاهج لخاد نيتروصلا عضو نع ةرابع
،1432ه). نسحلا ) وجلا ،وأ لقحلا يف امهطاقتلا تقو ريوصتلا ةلآ عضو

RelativeOrientation يبسنلا هيجوتلا -

نيتروصلا الن محت امهو زاهجلا ب طاقس اإل يتدحو عضو نع ةرابع
نيتروصلا طاقتلا دنع ريوصتلا ةلآ عضول امامت لثامم عضو يف نيتلخادتملا

،1432ه). نسحلا ) وجلا نم

AbsoluteOrientation( يجراخلا ) قلطملا هيجوتلا -

نم هنيوكت مت يذلا مسجملا جذومنلا نيب طبرت ةيضاير عالةق مدختسي
سايقملا تاذ ةطيرخلا وأ ةيعيبطلا ضر األ نيبو ، يبسنلا هيجوتلا خالل

،1432ه). نسحلا ) بولطملا

GridPoints طاقنلا ةكبش -

لكو ، ضر األ حطس سيراضت لثمت طاقنلا نم ةكبش نع ةرابع يه
لك نيب ةفاسملا ب طاقنلا ةكبش ةقد ساقتو ، داعب األ ثالةيث تايثادحإ اهل ةطقن

،1437هـ). يرمس (X,Y,Z)(األ ىرخ ،واأل ةطقن

Breaklines راسكن اال طوطخ -

بوسنم ىلع حطس نم لقتنن امدنع يأ حطسلا راسكنا ةيادب طخ وه
وهو ، راسكنا طخ نوكي هنإف ةداح ،وأ ةئجافم ةروصب رخأ بوسنم ىلإ نيعم
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، يرمس (األ حطسلا طخ لوط ىلع ةمظتنملا ريغ تاثلثملا ةدايز ىلع دعاسم
1437هـ).

ةساردلا تاعوضوم .8

ةيوجلا روصلا نم يمقر سيراضت جذومن ءاشنإ ىلع ةساردلا تلمع
جذامنلا ةقد سايق ةيفيك مث ةحابلا ةظفاحمب ةاوخملا ةبقع نم ىلع األ ءزجلل

، تاجتنم ددع الص ختسا مث نمو SOCETSET جمانرب مادختساب ةجتنملا
ثيح . ةيمقرلا تاعافتر اال جذامن نم ةيفارغجلا تامولعملا مظن تاقيبطتو
اهيلت ، ًايبتكمو ًايناديم ث حب يقيبطت ىوتحم ىلع ةنهارلا ةساردلا تلمتشا

. عجارملا ةمئاق ب تمتخ و تايصوتلا و جئاتنلا

ب حتتفا ثيح ةساردلل ماعلا راط لإل ًاحرط اهنم األلو عوضوملا مدق
عوضوم ةيمهأ ،و فاده األ مث ،ونم ةساردلا ةلكشم اهتبقع مث ةمدقملا

نم اهتاءارجإو ، ةساردلا يف ةعبتملا ةيجهنم لل ًاضرع نمضت امك ، ةساردلا
فيرعتلا ىلع ،عالةو ةساردلا اهيلع تدمتعا يتلا تاود ،واأل تانايبلا ثيح

اهل ضرعت يتلا ةقباسلا تاساردلا مهأ حرط مت مث ،ونم ةساردلا ةقطنمب
. ةساردلا تاحلطصم ألمه ةفاضإ ةيلا حلا ةساردلا عوضوم

جذومن ءاشنإ لحارم ضارعتساو ةشقانملا يناثلا عوضوملا لوانت
- دعب نع راعشتس اال مادختساب ةيوجلا روصلا تانايب نم يمقرلا سيراضتلا

جذامن تاقيبطتو ، تاجتنم ضعبل الص ختسا مث ةيمقرلا ةيريوصتلا ةحاسملا
. ةيمقرلا تاعافتر اال

هذه اهيلإ تلصوت يتلا جئاتنلا ب ثلا ثلا عوضوملا ب ةمتاخلا تءاج
ة. فداهو ة مهم تايصوت نم ةساردلا هذه هب تجرخ ام مث نمو ، ةساردلا

ةيوجلا روصلا تانايب نم يمقر تاعافترا جذومن ءاشنإ : ًايناث

ةمدقملا .1

تانايب ىلع دمتعت يتلا ًاديدحتو ءاشن اإل قئارط نأب فورعملا نم
ة يندتملا ةقدلا تاذ ةيمقرلا تاعافتر اال جذامن ،وأ روتنكلا طئارخ لثم ةيوناث
، ةيلا ع أطخ ةبسن اهبو ، ةقيقد ريغ تاجتنم اهنع جتني يتلا )،و ةيناجملا )

ةيلا علا ةقدلل جاتحت يتلا تاقيبطتلا عم ًاصوصخ ةبسانم ريغ يهف يلا بوتلا
ةيلو األ تانايبلا ىلع ءاشن يفاإل دامتع اال انيلع بجو كلذل ،1426ه). يدماغلا )
ةدايز نامضل كلذو ، يضر األ ققحتلا طاقنو ، ةيوجلا روصلا لثم ماخ) تانايب )

(ا ءاشن اإل ةيلمع يف ةمدختسملا تانايبلا ةقد ةدايز عم طبترملا جتنملا ةدوج
عونو ، ةءافك عم ًاضيأ عفترت جتنملا ةدوج نأ امك ب). رشنلا تحت ، يرمس أل
تنيب امك . ةمدختسملا ةيمقرلا ةيريوصتلا ةح اسملا ةزهجأو ، تايجمرب

ماع لكشب رمت يمقرلا سيراضتلا جذومن ءاشنإ ةيلمع نأ ةنهارلا ةساردلا
جارختسا ؛مث تانايبلا داريتساو ، عورشملا ءاشنإب أدبت ةعباتتم لحارم عبرأب
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(األ جتنملا ةقد سايقب يهتنتو ؛ جتنملا ريدصت اهعبتيو ؛ ءاشن ،واإل تانايبلا
،1437هـ). يرمس

(10م)، ةقدب يمقر سيراضت جذومن ءاشنإ ب ةنهارلا ةساردلا تماق
ةئيه يف لثمم (45000:1) مسر سايقمبو ، ةيوج روص تانايب مادختسابو
اهتحص نم ققحتلا ،و اهتقد سايق نكمي راسكنا طوطخو ، طاقن ةكبش
تانايبلا هذه نمو ؛ يضر األ ققحتلا طاقن SOCETSETوأ جمانرب مادختساب
مادختساب ةساردلا جذومن نم تاقيبطتلا ،و تاجتنملا نم ددع الص ختسا مت
ةيفارغجلا تامولعملا مظنو ، ةيمقرلا ةيريوصتلا ةحاسملا تاينقتو ، تايجمرب

.(5 لكش )

،1437هـ). يرمس (األ ةسارد تانايب ىلع دامتع باال ثحابلا : ردصملا
هتاقيبطتو هتاجتنمو يمقر تاعافترا جذومن ءاشنإ ت اءارج إل يلكيه ططخم )5( لكش

. ةنكمملا

يمقرلا سيراضتلا جذومن ءاشنإ .2

جمانرب مادختساب يمقرلا سيراضتلا جذومن ءاشنإ ةيلمع تلثمت
يلا: تلا وحنلا ىلع (6 لكش ) لحارم عبرأ يف SOCETSET
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CreateProject&Import تانايبلا داريتساو ، عورشملا ءاشنإ -1
.Data

.ExtractDataandGenerate ءاشن ،واإل تانايبلا جارختسا -2

.ExportProduct جتنملا ريدصت -3

.MeasuringofproductAccuracy جتنملا ةقد سايق -4

،1437هـ). يرمس (األ ةسارد تانايب ىلع دامتع باال ثحابلا : ردصملا

SOCET جمانرب مادختساب (DTM) يمقرلا سيراضتلا جذومن ءاشنإ لحارم (6) لكش
.SET

تانايبلا داريتساو عورشملا ءاشنإ ىلو: األ ةلحرملا

تانايب داريتساو ؛ جمانربلا دادعإو ، زيهجت ىلع ةلحرملا هذه تلمتشا
ةحاسم ىلع تانايبلا لا زنإ ؛مث يضر األ ماكح اإل طاقن تانايبو ، ةيوجلا روصلا
طبرلا طاقنو ، يضر األ ماكح اإل طاقن نم لكل حيحصتلا لمعو ، لمعلا

رذج ةميق حيحصت ةيلمعب تهتناو ؛ ةيوجلا روصلا ىلع TiePoints ةيئاوشعلا
ا ماكح اإل طاقنل (RootMeanSquare-RMS) ةعبرملا تافارحن اال طسوتم

فلم ظفحو ، ةيوجلا روصلا تانايب ىلع ةيئاوشعلا طبرلا طاقنو ، ةيضر أل
يلا: تلا وحنلا ىلع ةلحرملا هذهل ةيليصفتلا تاوطخلا حضتتو . لدعملا ثيلثتلا

لمعلا ةحاس ىلع هليمحتو عورشملا دادعإ -

لك يوحيو ،ProjectFolder عورشملا فلم لمع ةوطخلا هذه يف مت
ماكح اإل طاقنو ،(tiff.*) ةغيصب ( ةيوج روص )RawData ماخلا تانايبلا نم

،CoordinateSystem تايثادح اإل ماظن ديدحت مت .(txt.*) ةغيصب ةيضر األ

عورشملا ءاشنإ
تانايبلا داريتساو

CreateProjectand
ImportData

عورشملا دادعا -
ةحاسل هليمحتو

. لمعلا
و روصلا داريتسا -

.GCP
روصلا جاوزا ليمحت -

Tie&GCP ليدعتو
.Point

لمعلا ةقد طبض -
. هظفحو

جتنملا ةقد سايق
Measuringof

productAccuracy

. جتنملا ةقد سايق -

تانايبلا جارختسا
ءاشن واإل

ExtractData
andGenerate

يئاقلتلا جارختس -اال
واإل سيراضتل ـل

دودحو تادادع
. ةقطنملا

تارايخو ةئيهت -
.DTM ىلع ليدعتلا

سيراضتلا ليدعت -
. يلعافتلا

SOCETSET مادختساب DTM يمقرلا سيراضتلا جذومن ءاشنإ تاوطخو SOCETSETلحارم مادختساب DTM يمقرلا سيراضتلا جذومن ءاشنإ تاوطخو لحارم

جتنملا ريدصت

ExportProduct

. جتنملا ريدصت -

األ ةلحرملا
ىلو

األ ةلحرملا
ىلو

ةلحرملا
ةيناثلا
ةلحرملا
ةيناثلا

ةلحرملا
ةثلا ثلا

ةلحرملا
ةثلا ثلا

ةلحرملا
ةعبارلا
ةلحرملا
ةعبارلا
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عافترا لقأو ، ىلعأ ديدحت ًاضيأو ،Datum يساس األ عجرملا تايطعم ديدحتو
حبصيل جمانربلا ةحاس ىلع عورشملا جاردإ مت كلذ دعب .(7 لكش ) حطسلل

.(8 لكش ) لا عفلا وه يلا حلا عورشملا

عورشملا دادعإ ذفاون (7) لكش

لمعلا ةحاس ىلع عورشملا ليمحت (8) لكش

ةيضر األ ماكح اإل طاقنو روصلا داريتسا -

اهليمحتو ،(sup.*) دادتماب روصلا جاوزأ ظفح ةوطخلا هذه يف مت
InteriorOrientation-) يلخادلا هيجوتلا لمع 9).مث لكش ) لمعلا ةذفانل
، ةيضر األ ماكح اإل طاقن فلم جاردإو داريتسا ًاضيأ 10).مت لكش ) روصلل (IO

.(11 لكش ) جرخملا يضر األ ماكح اإل طاقن فلم ةيمستو

11 22

33
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22
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لمعلا ةذفان ىلع اهليمحتو جمانربلل روصلا داريتسا (9) لكش

يلخادلا هيجوتلا (10) لكش

ةيضر األ ماكح اإل طاقن داريتسا (11) لكش

ةيئاوشعلا طبرلا طاقنو ةيضر األ ماكح اإل طاقن ليدعتو روصلا جاوزأ ليمحت -

نم لك ديدحتو ، لمعل ا ةذفانل روصلا جاوزأ ليمحت ةوطخلا هذه يف مت
لكش ) لمعلا ةحاسل هليمحتو ، ءاشن اإل لمعل كلذو ىن، ميلا و ىر سيلا ةروصلا

حيحصتب مايقلا ،و هتادادعإ لمعو ، ددعتملا – راعشتس اال ثيلثت لمع 12)؛مت
، طاقنلا فصو تورك دوجو لظ يف كلذو ، روصلا ىلع ةيضر األ ماكح اإل طاقن

اهسايقل ةيئاوشعلا طبرلا طاقن جاردإ ىلع لمعلا ؛ ةئطاخلا طاقنلا داعبتسا متو

11 22

33

11

11 22
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.(13 لكش ) ًايئاقلت

لمعلا ةحاس ىلع روصلا جاوزأ ليمحت (12) لكش

طبرلا طاقنو ةيضر األ ماكح اإل طاقن ليدعتو حيحصتو ليزنت ذفاون (13) لكش
ةيئاوشعلا

هظفحو لمعلا ةقد طبض -

.Solve للحملا مادختساب لمعلا ةقد نم دكأتلا ةوطخلا هذه يف مت
نم لك سايق ةداعإو ، ةئطاخلا طاقنلا ديدحتو ، أطخلا ةميق باسحل كلذو

ديدحت مت دقو . اهليدعتو ،(Re-measurePoint–s…) طاقنلا وأ ةطقنلا
نأ ضرتفي ثيح ، ةئطاخلا طاقنلل ةعبرملا تافارحن اال طسوتم رذج ةميق
املكو ماع، هجوب ةلوبقم ةميق ربتعت ثيحب ،(1) نم لقأ RMS ةميق نوكت
فلم ظفح كلذ دعب متيل (BAESystems,2006) قدأ تناك ةميقلا تلق

. لدعملا ثيلثتلا

ءاشن واإل تانايبلا جارختسا : ةيناثلا ةلحرملا

نم ددعب ًارورم كلذو ، ءاشن اإل تانايب جارختسا ةلحرملا هذه يف مت

11 22

11 22
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55
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دودح لمعو ، هتادادعإو ، سيراضتل ـل يئاقلتلا جارختس باال ًاءدب تاوطخلا
ةكبش بيكرت مث ؛ اهنيسحتو اهيف، مكحتلا عم روصلا جاردإ مث ؛ جذومنلا

ققحتلا ،و سيراضتلا ليدعت ءدبل ةئيهتلا لمعو ، اهيلع ةمظتنملا ريغ تاثلثملا
دكأتلا ،و لمعلا ةعجارم ًاريخأو ،وMesh؛ طاقنلا ةكبشو ،Contour روتنكلا نم

كاآليت: يهو ، هتحص نم

دودحو تادادع (ATE)واإل سيراضتل ـل يئاقلتلا جارختس -اال
ةقطنملا

AutomaticTerrainExtraction-) سيراضتلل يئاقلتلا جارختس متاال
جذومنلا ديدحتو ، روصلا جاوزأ ليعفتب ًاءدب تاوطخ ةدع خالل نم (ATE

دودح ديدحت ًاضيأو ، طاقن ةكبش وأ ةمظتنم ريغ تاثلثم ةكبش لكش يف
باال ءاهتناو ، ميعنتلا ،و ةقدلا ةدايز لثم تاحشرملا ضعب رايتخاو ، جذومنلا

لكش )( ليدعتلا لبق يمقرلا سيراضتلا جذومن ) سيراضتلل يئاقلتلا جارختس
.(14

(ATE) يئاقلتلا سيراضتلا جارختسا (14) لكش

يمقرلا سيراضتلا جذومن ىلع يلعافتلا سيراضتلا ليدعت تارايخو ةئيهت -

مت ام ىلع يرشب لخدت نع ةرابع سيراضتلل يلعافتلا ليدعتلا دعي
جتنملا اذه ىلع تاعافتر اال ليدعت متيو . ةيضايرلا الت داعملا ب ًايئاقلت هءاشنإ
يئاقلتلا جذومنلا هراهظإب كلذو ، مدختسملا ةطساوب ةيلعافت ةقيرطب يئاقلتلا
تاعافترا ليدعتب مدختسملا موقي مث نمو ، ةمسجملا ةيوجلا روصلا ىلع

جاتحيو . عاطتسملا ردق ةمسجملا ةيوجلا روصلا عم قباطتيل يئاقلتلا جذومنلا
، ديدش صرحو ،( ليدعتلا ءدب لبق ) ةصاخ ةئيهت سيراضتلل يلعافتلا ليدعتلا

هذه ريثأتل كلذو ، ةمئاعلا طاقنلا تاعافترا طبضب مكحتل لماعتلا يف ةقدو
. هتقدو جتنملا ةدوج ىلع الت يدعت لا

عون بسح يمقرلا تاعافتر اال جذومن سيراضت ليدعت ةقيرط فلتختو

11
22

33

33 33 33
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يمقر حطسأ جذومن هنأب جتنملا عون ديدحت متيف . هؤاشنإ بولطملا جذومنلا
متي ،وأ ينابملا و راجش األ اهيف امب ةلماك حوطسلا ميسجتب كلذو DSM
ىلع طقف رصتقي ميسجتب كلذو DTM يمقر سيراضت جذومن هنأب هديدحت
عابتاب كلذو ناسن اإل هانب ام لكو ، ينابملا ،و تاتابنلا نم ءادرجلا سيراضتلا

اال حلطصم رايتخا يف (15 لكش ) ىلو األ ةسردملا جهنمل ةيلا حلا ةساردلا
ءاشنإ ىلع ةساردلا هذه تدمتعا أ). رشنلا تحت ، يرمس (األ يمقرلا تاعافتر

ىلو. األ ةسردملا جهنم ديدحت ىلع اًءانب كلذو DTM يمقر سيراضت جذومن

ىلو. األ ةسردملا ةقيرط ىلع دامتع باال ثحابلا لمع : ردصملا

سيراضتلا ليدعت دعبو لبق ةيمقرلا تاعافتر اال جذامن تاجتنم ليثمت (15) لكش
يلعافتلا

Contour، يروتنك لصاف ةميق ديدحت يلعافتلا ليدعتلا ةلحرم يف مت
ةقطنم سيراضت يف نيابتلا ببسب كلذو (2م)،و(5م)، نيتميقب Interval

ةميق ألن كلذو اهمادختسا نكمي ةيقطنم ةميق ىلعأ اهنوكل ًاضيأو ، ةساردلا
ىلإ (2م) نيب ام ةقطنملا سيراضت الف تخا بسح فلتخت يروتنكلا لصافلا

,Konecny)45000 :1 ةيفارغوبطلا ةطيرخلا مسر سايقم ىلع اًءانب (10م)
دحك (2م) يروتنكلا لصافلا مدختسا ثيح ،(Bahr,Reil,&Schreiber,1979
ةميقلا هذه رييغت متو . ةيوتسملا ،و رادحن اال ةليلق قطانملا يف ىلعأ

، رادحن اال ةديدشو ، ةسرضتملا قطانملا يف (5م) يروتنكلا لصافلا مادختساب
ةيلمع نم دحي امم ةرواجتملا روتنكلا طوطخ بارتقا ةدش ببسب كلذو

األرم مزلتسأ كلذل ، ةردحنملا ،و ةسرضتملا قطانملا يف يلعافتلا ليدعتلا
نكمتلل رادحن اال ةديدش قطانملا يف (5م) ىلإ يروتنكلا لصافلا ةميق ةدايز

. اهليدعتو ةقص، ال تملا روتنكلا طوطخ عم لماعتلا نم

يلعافتلا سيراضتلا ليدعت -

سيراضتلا ليدعت ةذفان نم ةيلعافتلا سيراضتلا ليدعت ةيلمع تمت
جذومن ةقباطم خالل نم كلذو ،(InteractiveTerrainEdit-ITE) يلعافتلا

همدختست DSMمل ليدعتلا دعب جتنم
ةساردلا

لبق سيراضتلل يئاقلتلا جارختس اال
ليدعتلا

ليدعتلا دعب ةساردلا جتنم
DTM
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ىلع ةمز التلاال يدعتلا لمعب مايقلا ،و روصلا تانايب ىلع يئاقلتلا سيراضتلا
عافتر اال لثمت يتلا روصلا نم ، داعب ثاليثاأل دهشملا وأ رظنملا بسح جذومنلا
ةلحرملا هذه تهتنا .( ةيرصبلا ةظح لامال ساسأ ىلع تمت ) ةعيبطل يقيقحلا

و جذومنلا لماك صحف مت نأ دعب يلعافتلا سيراضتلا ليدعت لوبقو ، دامتعاب
اهتقباطم نم دكأتلا ،و روتنكلا ،و طاقنلا عيمج ةعجارم قيرط نع هنم دكأتلا

(8:1،و4:1، ريبكتلا سيياقم نم ددع مادختسا لظ يف كلذو ، روصلا تانايبل
، يلعافتلا سيراضتلا ليدعت ىلع لمعلا ،و ءاطخ األ فشكل ةفلتخملا (X4و

جذومن ةقد نامضو ، سيراضتلا لماك ليدعت نم ققحتلا ،و دكأتلا مت كلذبو
حضاو لكشب دمتعت هتحصو ، جذومنلا ةقد ةدايز نأ ثيح ، يمقرلا سيراضتلا
،1437هـ). يرمس )(األ يلعافتلا ليدعتلا ةلحرم ) ةلحرملا هذه ىلع ريبكو ،

جتنملا ريدصت : ةثلا ثلا ةلحرملا

،و يمقرلا سيراضتلا جذومن ريدصت ةيلمع ىلع ةلحرملا هذه لمتشت
كلذكو ؛ راسكن اال طوطخو ، طاقنلا ةكبش ةئيه يف تاجتنم ىلع لوصحلا

اهعم لماعتلا نوك عم ةمهمو ةساسح ةلحرم يهو ريدصتلا تارايخ ديدحت
مدقيس امب ةديج ةفرعم جاتحي هصئاصخو جتنملا عون ديدحت أن ثيح لهس.

ىلع دمعتي وهف ةددعتملا تاقيبطتلا عم همادختسا دنع اقح ال جتنملا اذه
.(16 لكش ) ةراتخملا صئاصخلا و عونلا

يمقرلا سيراضتلا جذومن ريدصت (16) لكش

جتنملا ةدوج سايق : ةعبارلا ةلحرملا

ققحتلا MeasuringofProductAccuracy،و جتنملا ةقد سايق متي
، ءاشنإو ، ةدوجلا تايئاصحإ لثم تايئاصح ،واإل رماو األ ضعب مادختساب هنم

مادختساب ققحتلا تايلمع ءارجإ نكميو . ةللظملا سيراضتلا ةروص ةيؤرو
كااليت:- قئارطلا هذه حضتتو ، قئارطلا نم ددع

مادختساب يمقرلا سيراضتلا جذومن سايق ةقد نم ققحتلا ةقيرط -

11

22

22
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ا ماكح اإل طاقن دوجو يف كلذو ،QualityStatistics ةدوجلا تايئاصحإ
ةفلتخم قئارط ثالث مدختست ثيح ،(BAESystems,2006) ةيضر أل

كااليت:

طاقنلا سايق فلم عم طاقنلا نم ققحتلا فلم نيب ةنراقملا -1
.(ComparisonofaCheckPointFiletoaMeasuredPointFile)

يمقرلا سيراضتلا جذومن عم طاقنلا نم ققحتلا فلم نيب ةنراقملا -2
.(ComparisonofaCheckPointFiletoaDTM)

Comparisonof) ةيمقرلا سيراضتلا جذامن نم نيجذومن نيب ةنراقملا -3
.(TwoDTMs

سيراضتلا جذامن نم نيجذومن نيب ةنراقملا ةقيرط ثح بلاا مدختسا
ةسارد يف ةساردلا نم جتنملا DTM جذومن ةقد سايق و مييقت ،ل ةيمقرلا
ةيقطنم جئاتن ىلع هتسارد تلصحتو ب)، رشنلا تحت ، يرمس (األ ىرخأ

. ةقيقدو

ةروص ةيؤرو ءاشنإب يمقرلا سيراضتلا جذومن ةقد نم ققحتلا ةقيرط -
.(GenerateandViewaShadedReliefImage) ةللظملا سيراضتلا

ةيمقرلا تاعافتر اال جذامن تاقيبطتو تاجتنم .3

تانايب ظفح ةيفيك ىلع فرعتلا ىلإ ةلحرملا هذه يف ةساردلا تعس
يف دئاوف نم اهل امل كلذو اهعم. لماعتلا Archive،و اهتفشرأو ، جتنملا

ريدصت مت دقو . ةفلتخملا تاجتنملا ،و تامامته االت،واال جملا ،و تاقيبطتلا
تا ثلثملا ةكبش ؛ راسكن اال طوطخ ؛ طاقنلا ةكبش لثم: Products تاجتنم ةدع

Generate3D؛ داعب األ ثاليث مسجم ؛ يمقر تاعافترا جذومن ؛ ةمظتنملا ريغ
ةدهاشم Anaglyph؛ راهظ Mosaic؛اإل طبرلا تايلمع ؛ دماعتملا ريوصتلا ًاضيأ

MapAccuracy) ةطيرخلا ةقد مييقت PerspectiveScenes؛ روظنملا
تاجتنملا نم تاقيبطتلا ضعب لمع ًاضيأ مت دقو .(Assessment-MAA

؛ رادحن اال هاجتا ةفرعم لثم: ةيف ارغجلا تامولعملا مظن مادختساب ةقباسلا
ا سايق ؛ ةمظتنم ريغ تاثلثم ةكبش تاليق طاقن تاعافترا ةفرعم ؛ لظلا ةميق

ىلع قبس ام لك جارخإو ، حيضوتب ةساردلا تماق . جذومنلا ىلع رادحن ال
طاقسإ ماظنبو ،(24000:1) مسر سايقمب ةيطئارخ تاجتنم لكش

ا ماظن ،و ةساردلا تاجتنم لكل دحوم (WGS_1984_UTM_Zone_37N)
كااليت:- تناكو ،(1969VerticalDatumisMSLJiddah) يسأر طاقس

تاجتنملا 

مظن جمارب مادختساب تاجتنملا نم ددع ريدصت ةيفيك ىلع فرعتلا مت
كاآليت:- ةيفارغجلا تامولعملا

طاقنلا ةكبش -1
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، ةساردلا ةقطنمل يمقرلا سيراضتلا جذومنل طاقنلا ةكبش ريدصت مت
، ةيطخ ةئيه يفو ،(*shp.) ةغيصبو ، ىرخ واأل ةطقن لك نيب (10م) ةقد بو
نم لك مادختسابو ، ةساردلا جذومن تانايب ىلع دامتع باال اهجاتنإ مت ثيح

.(17 لكش )ArcToolboxو،ArcMap جمانرب

ةقطنم نم يبونجلا ءزجلل ةطقن (10م) لكل GridPoints طاقنلا ةكبش (17) لكش
.10000:1 مسر سايقمب ةساردلا

راسكن اال طوطخ -2

ىلع لوصحلا يف دعاست يتلا رهاوظلا نم راسكن اال طوطخ ربتعتو
طبض يف ديفتو ، جذومنلا ةقد نم ديزت اهنإ ثيح ةديج تانايب ةعومجم
ءانثأ كلذو ، ةداحلا تاراسكن اال تاذ قطانملا ةصاخ سيراضتلا ميسجت

ا طوطخ ريدصت متو . طاقنلا ةكبش نم ةمظتنملا ريغ تاثلثملا ةكبش قاقتشا
يهو ،(shp.) ةغيصب ةساردلا ةقطنمل يمقرلا سيراضتلا جذومنل راسكن ال
جذومن تانايب ىلع دامتع باال اهجاتنإ مت دقو . ةيطخ ةئيه يف ةلثمم

.(18 لكش )ArcToolboxو،ArcMap جمانرب مادختسابو ، يمقرلا سيراضتلا
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. هيسأر ةيوازبو ىلع نماأل رظنم breaklines راسكن اال طوطخ (18) لكش

ةمظتنملا ريغ تاثلثملا ةكبش -3

ةمظتنملا ريغ تاثلثملا ةكبش تانايب ةعومجم جارختسا مت
ةقطنمل (TriangulatedIrregularNetwork-Dataset-TIN-Dataset)

.(19 لكش ) ةساردلل ةديج تانايب ةعومجم ةئيه يف تلثمت دقو ، ةساردلا
Standard يرايعملا فارحن اال بسحب ةطيرخلا ىلع اهتانايب فينصت مت دقو
نم Classes تائف 5 يفو ،(1StdDev) ةرتفلا مجح مادختسابو ،Deviation
ةكبش نم اهقاقتشا مت دقو ، فلتخم نولب ىوتسم لك لثمي ثيح ، عافتر اال
.ArcToolboxو،ArcMap جمانرب مادختساب ًاعم راسكن اال طوطخو ، طاقنلا
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TIN ةمظتنملا ريغ تاثلثملا ةكبش (19) لكش

يولخلا يمقرلا تاعافتر اال جذومن -4

DigitalElevation) يولخ يمقر تاعافترا جذومن جارختسا ًاضيأ مت
يولخلا جذومنلا ) ةساردلا ةقطنمل (Model-Raster-DEM-Raster

ةروص نع ةرابع يهو ، لسكب لكل (10م) مجحب اهديدحت مت دقو ،( ةساردلل
انه اهفينصت مت دقو .(20 لكش ) ةيولخ ةئيه يف ةلثممو ،(*.tiff) ةغيصب

مادختساب طاقنلا ةكبش نم اهقاقتشا متو ، يدامرلا نوللا تاجردت بسح
.ArcToolboxو،ArcMap جمانرب

(DigitalElevationModel-Raster-DEM-Raster) يولخ يمقر تاعافترا جذومن (20) لكش
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روتنكلا طوطخ -5

(10م)، يروتنك لصافب ةساردلا ةقطنمل روتنكلا طوطخ جارختسا مت
نم اهقاقتشا مت دقو .(21 لكش ) ةيطخ ةئيه يف ةلثممو ،(*shp.) ةغيصبو

ArcMap،و جمانرب مادختساب ةساردلل يولخلا يمقرلا تاعافتر اال جذومن
.ArcToolbox

(10م) يروتنك لصافب روتنكلا طوطخ (21) لكش

ةدماعتملا روصلا -6

ةحاز لإل حيحصت ىلع لمتشت يتلا ةدماعتملا روصلا جارختسا مت
حبصت ثيحب ، روصلا تانايب ىلع تاعافتر ،واال ةيوجلا روصلا يف ةيسيراضتلا

،(Z) عافتر اال ةميقو ،(X,Y) تايثادح اإل ميق لمحت ةروصلا الت سكب عيمج
جذومنل رظنم يطعيل (22 لكش )ArcScene جمانرب ىلع هضارعتسا مت ثيح

. ةدماعتملا روصلا ب هسيبلت دعب جتنملا

ةساردلا ةقطنمل ArcScene جمانربب هضورعم Orthophoto ةدماعتم ةروص (22) لكش

ةلماكتملا ناول باأل راهظ اإل ةقيرط -7



XXVII

نم مدختسملا نكمي جتنم وهو ،Anaglyphـب فرعي ام ءاشنإ مت
ةيؤرل طرتشيو .(23 لكش ) ةيمقر ،وأ ةيقرو تناك ءاوس مسجم لكشب ةيؤرلا

لال ًاحيحصت لثمت يتلا ،و ةيؤرلل ةصاخلا تاراظنلا مادختسا مسجم لكشب
. تاعافتر

( راهظ اإل تاراظن مادختسا دنع ) ةساردلا ةقطنمل Anaglyph راهظ (23)اإل لكش

تاقيبطت 

تاجتنملا نم ةيفارغجلا تامولعملا مظن ىلع تاقيبطتلا ضعب لمع مت
كاآليت:- ةقباسلا

رادحن اال هاجتا -1

ىلع اهفينصت متو ، ةساردلا ةقطنمل رادحن اال هاجتا ةطيرخ جاتنإ مت
تاهاجت اال لثمت Classes تائف 10 ىلإ رادحن اال هاجتا بسحب ةطيرخلا

هاجتا نول لك لثمي ثيحب Manual ةيجهنم مادختسابو ، ةيعرفلا ،و ةيسيئرلا
ةساردلل يولخلا يمقرلا تاعافتر اال جذومن نم اهقاقتشا مت ثيح ،(24 لكش )

.ArcToolboxو،ArcMap جمانرب مادختساب
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رادحن اإل هاجتإ (24) لكش

الل بظلا جذومنلا حطس هاجتاو ةميق -2

مت ثيحب ، ةساردلا ةقطنمل لظلا هاجتاو ةميق ةطيرخ جاتنإ مت
نوللا ظالل تاجردت نم ةجرد 256 ىلإ لظلا ةميق ثيح نم اهفينصت
يولخلا يمقرلا تاعافتر اال جذومن نم اهقاقتشا مت دقو .(25 لكش ) يدامرلا

.ArcToolboxو،ArcMap مادختساب ةساردلل

الل بظلا جذومنلا حطس (25) لكش

رادحن اال -3

ريغ تاثلثملا ةكبش ىلع رهاوظلا رادحنا ةطيرخ جاتنإ ًاضيأ مت
، تايوتسم 9 ىلإ رادحن اال بسح اهفينصت مت دقو ، ةساردلا ةقطنمل ةمظتنملا

اهقاقتشا مت دقو .(26 لكش ) فلتخم نولب لثمم رادحن نماال ىوتسم لك
ArcMap،و مادختساب ةساردلل يولخلا يمقرلا تاعافتر اال جذومن نم ًاضيأ

.ArcToolbox
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جذومنلا ىلع رادحن اال ميق (26) لكش

ءاشن اإل قئارط نع رومأ ةدع ءزجلا اذه يف مدقت خاللام نم انل نيبتي
ةدوج ةدايزل كلذو ، ةيلا علا ةقدلل جاتحت يتلا تاقيبطتلا عم اهتبسانمو ،

، تايجمربلا ةءافك نم لك عالةق ةفرعم ًاضيأو . تانايبلا ةقد ةدايز عم جتنملا
تنيب امك . جتنملا ىلع ةمدختسملا ةيمقرلا ةيريوصتلا ةحاسملا ةزهجأو
ةئيهو عونو . يمقرلا سيراضتلا جذومن ءاشنإ ةيلمع لحارم كلذك ةساردلا

الص ختساو تاجتنملا ريدصت ًاريخأو . جتنملا يمقرلا سيراضتلا جذومن
. جتنملا يمقرلا سيراضتلا جذومن نم تاقيبطتلا

تايصوتلا و جئاتنلا ثاثلا:

جئاتنلا .1

اآليت: اهمهأ نم ناك يتلا و جئاتنلا نم ددعل ةيلا حلا ةساردلا تلصوت

ةمدختسملا تانايبلا ردصم ،و صئاصخو ، ةدوج نأ ىلع ةساردلا تدكأ -
نأا ثيح ،( يمقر تاعافترا جذومن ) جتنملا ةقدو ، ةدوج ىلع ريثأت تاذ

أطخ ةبسنب ةيمقر تاعافترا جذامن اهنع جتني ةيلوأ تانايب نم ءاشن إل
. سكعلا ،و ةضفخنم

لكل طاقن ةكبشب لثمتم يمقر سيراضت جذومن ءاشنإب ةساردلا تماق -
. ءاشن اإل قئارط حيضوتو . راسكن اال طوطخ ىلع لمتشاو (10م).

ة يمقر تاعافترا مناجذ ءاشنإ تاءارج إل ًايلكيه ًاططخم ةساردلا -بيتن
. ةنكمملا هتاقيبطتو هتاجتنمو
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DTM يمقرلا سيراضتلا جذومن ءاشنإ ةيلمع ةساردلا ترهظأ -
. لحارم عبرأ يف SOCETSET جمانرب مادختساب

يلعافتلا ليدعتلا ةلحرمب رم اذإ جارختس اال نأب ةساردلا نم حضتا -
نإف ةيلا ع ةياردو ةربخ وذ مدختسم دوجو طرتشت يتلا و سيراضتلل
رمي مل حلا يف حيحص سكعلا ؛و ةحصو ةقد ىلعأ نوكيس جتنملا
ةقد لقأ نوكيس جتنملا نإف سيراضتلل يلعافتلا ليدعتلا ةلحرمب

. ةحصو

ةيلمع ءانثأ ContourInterval، يروتنك لصافلا ةميق ةساردلا تددح -
سيراضت يف نيابتلا ىلع اًءانب (2مو5م) نيتميقب يلعافتلا ليدعتلا

يف ىلعأ دحك (2م) يروتنكلا لصافلا تمدختسا . ةساردلا ةقطنم
تمدختساو ؛ ةيوتسملا )،و ةيوتسملا هبش ) رادحن اال ةليلق قطانملا

كلذو ، رادحن اال ةديدشو ، ةسرضتملا قطانملا يف (5م) يروتنكلا لصافلا
.(45000:1) ةيفارغوبطلا ةطيرخلا مسر سايقم ىلع اًءانب

سيل ةيمقرلا تاعافتر اال جذامن ءاشنإ نأ ةساردلا هذه نم ثحابلل حضتا -
ءاشن اإل لباقي ثيح ، لماكتم لمع قيرف جاتحيو ناك، امب ةلوهسلا نم

،و تاينقتلا ةردنو ، ةفلكت ؛ ةقيقدلا تانايبلا ىلع لوصحلا ةبوعص
لوزنلا ةفلكتو ، ةبوعص ؛ ةصصختملا ةيموكحلا تاهجلا ةلقو ، تايجمربلا

هذه تهجاو يتلا ىرخ األ تابقعلا نم ريثكلا ؛و تانايبلا ألذخ يلقحلا
. دهجلا ،و تقولا ك ةساردلا

و جتنملا ةقد سايق يف ةعبارلا ةلحرملا ةرورضو ةيمهأ ةساردلا ترهظأ -
نم ،وإهن ةرفوتم قئارط ةدعب ءاشن اإل ةيلمع دعب هتحص نم ققحتلا
نم اهيلع بترتي دق امل جتنملا ةقد سايق ةلحرم زواجت أطخلا

الً. بقتسم ةقيقد تاسايقو تامادختسا

ىلع لوصحلا يف ةيمقرلا تاعافتر اال جذامن ةيمه أ ةساردلا نم حضتا -
راعشتس واال ةيفارغجلا تامولعملا مظن مادختساب ةيرورضلا تاجتنملا

هذه دمتعتو . اهيلع ةيرورضلا تاقيبطتلا لمع مث نمو دعب، نع
. هصئاصخو يمقرلا تاعافتر اال جذومن عون ىلع ريبك لكشب تاجتنملا

حلطصم رايتخا يف ىلو األ ةسردملا جهنم ةيلا حلا ةساردلا تمدختسا -
يمقرلا سيراضتلا جذومن اهيف نوكي يتلا و يمقرلا تاعافتر اال جذومن

نم ءادرجلا سيراضتلا ىلع طقف رصتقي ميسجت نع ةرابع DTM
. ينابملا ،و تاتابنلا



XXXI

تايصوتلا .2

بجوتسي ام ردقب هريبك ةيمهأ نم ةيمقرلا تاعافتر اال جذامنل ام ردقب
لصتل ةميلس سسأب اهئاشنإ ىلع لمعلا ؛و اهتحصو اهتقد ةيمهأ مهفت انيلع

مث نمو ، ميلسو ، لماك لكشب اهظفح ؛و ةقدلا نم بولطملا ىوتسملا ىلإ
و ةيفارغجلا تامولعملا مظن يف ةماهلا اهتاقيبطتو ةقتشملا اهتاجتنم رامثتسا
؛و صاخ لكشب ةيمقرلا ةيريوصتلا ةحاسملا ماع،و لكشب دعب نع راعشتس اال

ةساردلا تلصوت ، ةساردلا جئاتن ىلع اًءانب .و يملعلا ثحبلا لاب جملا اذه معد
اآليت: ىلإ

ىلع يمقرلا تاعافتر اال جذومن ءاشنإ في ءدبلا دنع دامتع اال بجي -
تاذ جذامن قاقتشا نم نكمت ثيح يلا، علا حوضولا تاذ ةيلو األ تانايبلا

تانايبلا بنجتو ، ةجتنملا تانايبلا نم ةيلا ع ةقدبو ةريغص سيياقم
. ءاطخ نماأل ةعومجمل اهضرعتل عاطتسملا ردق ةيوناثلا

ثحبلا يف ءدبلا لبق يمقرلا تاعافتر اال جذومن ءاشنإ نم فدهلا ديدحت -
لوصحلا نكمي يتلا ةقدلا ديدحتو ، جذومنلا ءاشنإو ، ماخلا تانايبلا نع

، سايقملا يف ةلثم تملا اهصئاصخ ىلع اًءانب تانايبلا هذه نم اهيلع
. حوضول ا رادقمو ، ليملا ةيوازو

نم ةيمقرلا تاعافتر اال جذامن ءاشنإب مايقلا لا جم يف ثوحبلا عيجشت -
روصلا لثم ، ةساردلا هذه اهلمشت )مل ةيلوأ تانايب ) ةفلتخم رداصم

–LightDetectionandRanging راديللا ، رادارلا تانايب ، ةيئاضفلا
.LiDAR

ةصاخو ةيمقرلا تاعافتر اال جذامنب ةصاخلا تاساردلا نم ديزملا ب مايقلا -
. اهتدوج مييقتو ، جذامنلا ةقد ىلع تاسايق ءارجإب قلعتي اميف

ةحاسملا جمارب نم ةفلتخم جمارب نيب ةنراقم تاسارد ءارجإ -
، جئاتنلا ةنراقمو ، جمانرب لكل ةماعلا صئاصخلا مييقتل ، ةيريوصتلا
يف ةرفوتملا تاناكم ،واإل تاءارج ،واإل تاوطخلا ،و مادختس اال ةلوهسو

. جمانرب لك

تاعافتر اال جذامن عاونأو ، تايمسم مادختسا جهنم ديدحت بجي -
ىدحإ ىلع دامتع باال ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا ىوتسم ىلع ةيمقرلا

بلغ األ اهنوك ( ىلو األ ةسردملا ) جهنم لثم تاحلطصملا سرادم
هذه يف ًاضيأ عبتملا و ةيركسعلا و ةيموكحلا تائيهلا يف امادختسا

. ةساردلا

ماسق وأ ةيحاسملا ةسدنهلا ماسق أ لثم ةيملعلا ماسق األ رود ليعفت بجي -
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راعشتس واال ايجولويجلا ماسقأو ةيفارغجلا تامولعملا مظنو ايفارغجلا
ةريوصتلا ةحاسملا لا جم يف ةيلمعلا و ةيملعلا ةفرعملا ةدايزل دعب نع

. ًايقيبطتو ًايرظن ةيمقرلا

عجارملا ةمئا ق .3

: ةيبرعلا عجارملا -1

روصلا نم يمقر عافترإ جذومن ءاشنإ (1437هـ). نسح هللا دبع ، يرمس -األ
ريتسجام ةسارد ، ةاوخملا ةبقع نم ىلع األ ءزجلا حةلا: ةسارد ةيوجلا

كلملا ةعماج : ةيفارغجلا تامولعملا مظن مسق ، ةروشنم ريغ
. ةحفص 102، زيزعلا دبع

ةيمقرلا ةيريوصتلا ةحاسملا أ). رشنلا تحت ) نسح هللا دبع ، يرمس -األ
راعشتس واال ةيفارغجلا تامولعملا مظن يف اهتاجتنم ةيمهأو ةثيدحلا

. ةيفونملا ةعماج : رصم دعب، نع

تاعافترا جذومن ةقد مييقت ب). رشنلا تحت ) نسح هللا دبع ، يرمس -األ
DTM جذومن : ةنراقم ةسارد ةيوجلا ةحاسملا تانايب نم أشنم يمقر

. ةيفونملا ةعماج : رصم ، ةيملا ع جذامنو ةيلحم جذامن عم

، ةيميسجتلا ةيريوصتلا ةحاسملا (1432هـ). دمحم تمصع ، نسحلا -
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. ةينطولا دهف كلملا ةبتكم : ضايرلا

ناتسب ةبتكم : ةيردنكس ،اإل ةحاسملا ملع (2007م). رساي دمحأ ، ديسلا -
. ةفرعملا

راد : ةرهاقلا ، ةيريوصتلا ةحاسملا (2004م). يحتف فيرش ، يعفاشلا -
. عيزوتلا و رشنلل ةيملعلا بتكلا

ةجلا عمو دعب نع راعشتس يفاال ةمدقم (1433هـ). ميهاربإ يلع ، نارمعلا -
. عيزوتلا و رشنلل هوجو راد : ضايرلا ، ايمقر روصلا

نم اآلةيل عافتر اال جذامن قاقتشا قرط (1426هـ). ةضاعم يلع ، يدماغلا -
ليلحت ىلع اهرثاو ةيفارغوبطلا 50000:1: طئارخ روتنك طوطخ

. ةحفص ىلو،30 ،األ ةيفارغجلا تامولعملا مظنل ةيبرعلا ةلجملا ، ةيؤرلا

:1436,99 لوخدلا خيرات ، ةحاسملا ئدابم (2012م). دمحم ةعمج ، دواد -
.https://old.uqu.edu.sa/page/ar/204649: ىرقلا مأ ةعماج نم

. ظاكع راد : ضايرلا ، ةيريوصتلا ةحاسملا (1399هـ). يلع ، ناوضر -

اال جذومن ةسارد ةيمهأ (2010م). يلع دولخ ، يداهو ، دمحم ،هةلا ديعس -
. ةحفص يلا،15 يد ةلجم ، ةفلتخملا هتاقيبطتو DEM يمقرلا تاعافتر

: نامع دعب، نع راعشتس واال ةيوجلا ةحاسملا (1415هـ). فسوي ، مايص -
. عيزوتلا و رشنلل اليو دجم راد
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