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Abstract 
In this search, a colored image of French satellite SPOT, of Shirkat country in 

Salahadeen was used with resolution about (5m) for an area with dimensions 
(4km×8km), and a digital elevation model (DEM) with grids (20m×20m) and 
levels reach to (1m) resolution from the same satellite for the same country, with 
an image taken from the IKONOS satellite with (1m) resolution, in addition to 
master plan and administrative map for the same area. 

The IKONOS satellite image processed digitally, and intersected with the 
DEM, to create a three dimensional model for the area under study, with 
resolution about (1mm), by the use of AutoCAD and GIS programs, and making a 
comparison between the field survey and the images information, resulting 
extensive information about the levels in shirkat country streets and the 
surrounding buildings, and an attributive results about the agricultural or desert 
spaces around the country.     
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  مراقبة قرية شرقاط باستخدام نموذج المناسيب الرقمية

  الخ�صة
 SPOT فرنس�يال م�أخوذة م�ن القم�ر ا�ص�طناعي فض�ائية ملون�ة استخدم في ھذا البحث صورة   

بتقس���يمات  )DEM(م���ع نم���وذج للمناس���يب الرقمي���ة ) ك���م8 × ك���م4(خمس���ة أمت���ار لمس���احة بدق���ة 
م�ن نف�س القم�ر با.ض�افة إل�ى ص�ورة م�أخوذة م�ن  دق�ة مت�ر واح�دتص�ل لوبمناس�يب ) م20×م20(

وق��د أخ��ذت ھ��ذه الص��ور ل��نفس المنطق��ة لقض��اء  ،مت��ر واح��د بدق��ة IKONOSالقم��ر ا�ص��طناعي 
،ك�ذلك اس�تخدمت خارط�ة إداري�ة وتص�ميم أساس�ي للمنطق�ة دينالشرقاط التابع�ة لمحافظ�ة ص�4ح ال

  .لتحديد استعما�ت ا:رض وحدود البلدية
لص��ورة الم��أخوذة م��ن القم��ر ا�ص��طناعي لعملي��ات تص��حيح ت��م إج��راء ف��ي ھ��ذا البح��ث   

IKONOS ونم�وذج المناس�يب الرقمي�ة ا:خ�رىالص�ورة  ھا م�عوتعش�يق  DEM باس�تخدام ب�رامج
AutoCAD وGIS، وتوض�يح  وين ش�كل ث4ث�ي ا:بع�اد للمنطق�ة بدق�ة تص�ل لمليمت�ر واح�دوتم تك

وب��إجراء مس��وحات حقلي��ة إض��افية عل��ى المنطق��ة اBنف��ة ال��ذكر ودمجھ��ا م��ع ، نق��اط تق��اطع الش��وارع
حص��لنا عل��ى  ومقارنتھ��ا م��ع بع��ض )DEM(لمناس��يب الرقمي��ة االنت��ائج المستحص��لة م��ن نم��وذج 

المنطق�ة وم�ا يش�ذ عنھ�ا ف�ي بع�ض  ش�وارع لمناس�يب ف�يالعام�ة ل المع�د�تاستنتاجات واقعي�ة ع�ن 
زراعي�ة المناطق ال اسيبمنبالشارع وكذلك معدل عام ل للمنطقة المسكونة والمحيطة وھذا المواضع

  .المحيطة بالقضاء صحراويةالو
troduction 
Introduction 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


