
 
 SRTMمن  DEMرتفاع الرقمي تنزيل ملف نموذج اإل

   
SRTM  ٢٠٠٠التابع لوكالة الفضاء ناسا عام  إنديفور ھو ملف ناتج عن المسح الراداري للتضاريس قام به مكوك الفضاء ،

  .Shuttle Radar Topography Missionوھو اختصار لعبارة
 

، لذا يجب  HGT، والملف امتداده (Spatial Resoultion)الدول ولكن باختالف الدقة المكانيةتتوفر ھذه البيانات لكل 
وھو يحتوي على بيانات االرتفاع الرقمي للمنطقة والمتوفر بالنسبة   ArcGISتحويله إلى امتداد آخر باستخدام برنامج

زيل الملف وكيفية استنتاج شبكة األودية متراً، وسوف نقوم بتوضيح خطوات تن ٩٠للمنطقة العربية حتي األن بدقة 
 .منھا

 

 
 
  
 :كيفية تنزيل الملف -١
 

وھناك أكثر  http://srtm.csi.cgiar.org/selection/inputcoord.asp من على الرابط التالي  SRTMيمكن تنزيل بيانات
من طريقة لتحديد المنطقة المراد تنزيلھا إما بكتابة إحداثيات أركان المنطقة أو بتحديد المربع على مساحة العرض ثم 

وكالھما   ArcInfo ASCIأو  GeoTiffكما أن ھناك نوعين من االمتدادات إما  Click here to Begin Searchالضغط على
 .يؤديان الغرض من التحليالت

 



 
 
تظھر نافذة جديدة بھا كافة البيانات الخاصة بالمنطقة التي سوف نقوم   Click here to Begin Searchالضغط على بعد

 .بتنزيلھا وھذه البيانات ھي نوع البيانات ودقته المكانية، واسم الملف، وملف القناع، وإحداثيات المنطقة
 

Product: SRTM 90m DEM version 4 
Data File Name: srtm_43_07.zip 

Mask File Name: srtm_mk_43_07.zip 
Latitude min: 25 N max: 30 N 
Longitude min: 30 E max: 35E 
Center point: Latitude 27.25 N 

Longitude 32.50 E 
 

 
 

بعد ذلك نقوم بالضغط على أحد الخوادم وكلھا يمكن التعامل معھا، بعد ذلك يبدأ متصقح إنترنت بتنزيل الملف وينزل 
 .في صورة ملف مضغوط فنقوم بفك ھذا الملف بأحد برامج فك الضغط

  
  
  



 :تغير امتداد الملف إلى نوع أخر -٢
 

 أو أية امتداد أخر مثل  ArcGISوذلك حتي نقوم بالتعامل معھا داخل برنامج  IMGإلى  GHTمن امتدادنقوم بتغير الملف 
Tiff وذلك كالتالي: 

 
ثم نضغط بزر الفأرة األيمن على الطبقة المضافة   Add Dataمن  GHTثم نقوم بإضافة الملف  ArcMapنقوم بفتح برنامج

ونحتار المسار الذي سنحفظ فيه الملف   Formatتار االمتداد الجديد منونخ  Export Dataومنھا نختار  Dataونختار
  IMGونفضل اختيار امتداد  Locationالجديد من

 

 
 IMG إلى GHT ): التحويل من امتداد٣شكل رقم (

 
 



 

 
   IMG ): ملف االرتفاع الرقمى بعد التحويل إلى إمتداد٤شكل رقم (

  
  تقديم: أ. فھد المطلق

  CAD, GIS, & GPS Magazine : المصدر
  
  
 

 


