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   Surface analysisتحليل السطوح  2. 7

 

  ثالثًال التوزٌع ناحٌة من السطحٌة للمعلومات المكانً التوزٌع السطح تحلٌل ٌتناول

 ثالثً منظور تخطٌطً رسم فً هاتوزٌع عرض ٌمكن مكانٌة ظاهرة أي .األبعاد

 من متنوعة مجموعة توزٌع سطحال مثلٌ قد .البصري لفحصا الغراض األبعاد

 أخرى أشٌاءو والتضارٌس، السوق، وإمكانات والجرٌمة، السكان، مثل الظواهر،

  الرقمً االرتفاع نموذج طرٌق عن االرض سطح تضارٌس تمثل وٌمكن .كثٌرة
digital elevation model (DEM)، واتجاهاتها االنحدارات قٌم حساب ٌتم ومنه 

   .الكثٌر وغٌرها االودٌة شبكة واستنباط الكنتور خطوط ورسم

 الرقمٌة التضارٌس -1 نماذج

 فً أساسٌا دورا تلعب والتً التصور، فً األساسً العنصر هو الثالث البعد

 المصطلحات معنى فً التعمق أن المهم ومن .لألراضً الفعلً التصور

 .األرض سطح رقمٌة نماذج تنتج أن ٌمكن كٌف وفهم المستخدمة،

 الكائنات ذلك فً بما األرضٌة، سطح ٌصف DSM أو السطحٌة نموذج الرقمً

  هندسٌة األولٌات ٌعرف خالل من ٌصف عام وبشكل والنباتات المبانً مثل تغطٌتها

 .(مثلثات أو مستطٌالت)

 تمثٌل فً ٌستخدم ما اكثر : slope and aspectوالوجهة النحدارا .(جـ

 اذ  DEM  الرقمً االرتفاع نموذج هو الجغرافٌة المعلومات نظم فً التضارٌس

 قٌمة تحدٌد وٌتم .ارتفاع قٌمة منها لكل الخالٌا من شبكة أي شبكً، بنمط ٌمثلها

 االرتفاع بمقارنة وذلك الرقمً االرتفاع نموذج على نقطة لكل ووجهته االنحدار

 وفق ووجهته االنحدار قٌمة حساب ٌتم .النقاط من مجاوراتها بارتفاع النقطة لتلك

 -:االتٌة المعادالت

فً ( المنحدر) هما ظل   c و    bحٌث ان 

 . اتجاه المحور السنً والصادي على التوالً

 D  = المسافة بٌن خالٌا النقاط  فً الشبكة 

Z = ٌمثل قٌمة االرتفاع عند النقطةr   . 

Slope  = االنحدار 

Aspect =  الوجهة 
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تحليل التضاريس االرضية او السطوح ثالثية . 15: تطبيق عملي 
 االبعاد 

 -:وٌتضمن ArcGIS v.10.2 تطبٌق على برنامج 

كٌفٌة التعامل مع البعد الثالث للظواهر تعرٌف الطالب على -

 . الجغرافٌة 

 .االرضً التضرسطرٌقة انتاج خرائط خطوط التساوي من نموذج -

 .  انتاج خرائط المنحدرات واتجاهات المنحدرات -

 . ورسم المقاطع العرضٌة والطولٌة . حساب زواٌا االنحدار -

 .  االرضً  التضرساستنباط شبكة االودٌة من نموذج -

 ساعة( 2: )المدة الزمنٌة

   اوفرهٌدشخصٌة ، جهازا عرض  البتوبحاسبة : ادوات العمل


