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 تحليل برامج الحاسب اآللى المستخدمة فى الدراسات الجغرافية

 يووذج خظتيقي عني شتخبح امتحر األحور توصر

 عني وصظفي لبول ورغيي. د
يدرس اهسيّيّرفّهّسيب تنويج اآلداة تتٌِب 

 كشى اهسغرافيب

 
شِدح اهخلٌيبح اهضديذج اهيشخخديج فٓ اهتضد اهؾويٓ اهسغرافٓ خعّراح  

اشخخداى األشبهية االضضبئيج ّاهنييةج  ّخضوةي ح اهضةّر     شريؾج يً أُيِب
اهسّيج ّاهفظبئيج  ّاشخخداى اهضبشة اآلهٓ ّاالشخشؾبر ؽً تؾد  ّأخيرًا ٌغةى  

 .اهيؾوّيبح اهسغرافيج
ّيينً اهلّل أً اهضبشة اآلهٓ يؾد هغةج اهؾضةر  ّاهةذْ ال يينةً      

ّاهشرؽج ّاهدكةج   االشخغٌبء ألْ تبضد ؽٌَ  ضيد يؾد ّشيوج غبيج فٓ اهشِّهج 
ّأضتص ال يينً االشخغٌبء ألْ تبضد سيّيّرفّهّسٓ ؽٌَ  ّالتد يً يّانتةج  
ترايسَ اهيخؾددث  ّهنً تبهرغى يً نل ُذا هً يشةخعيؼ اهسيّيّرفّهةّسٓ أً   
يشخغٌٓ ؽً ؽيٌَ اهخٓ يرْ تِب  ّاأليدْ اهخٓ خؾيل فٓ اهضلل  ّاهؾلةل اهةذْ   

 .يضول تفظل اهلل
ضبشة اآلهٓ نّشيوج ّأشوّة فٓ اهتضد اهسغرافٓ ّكد ارختع اشخخداى اه 

اهيخّاسدث ّاهيشخخديج تّاشعج سِبز اهضبشةة االهةٓ  أّ    Softwareتبهترايز 
اهترايز اهخٓ خضيى ّخؾد ألغراط خضويويج يؾيٌج  ّيّسد ضخٓ خةبري  اؽةداد   
اهتضد أٌّاػ ؽديدث يً اهترايز اهخٓ يينٌِب اهليبى تبهؾيويةبح األشبشةيج يذةل    

ّاهخضويل ّاهيؾبهسج ّاالشخرسبػ  ٌُّبم اهؾديد يً اهشرنبح اهخٓ خلّى  اهخخزيً
تئٌخبر ترايز خشخخدى فٓ اهدراشبح اهسغرافيج تعرق يخخوفةج  ٌّغةرا هخؾةدد    
اهترايز ّاشخخدايِب ّؽدى اهلدرث ؽوٓ اشخؾراظِب ّخضويوِب سييؾًب  فلةد ضةدد   
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يةؼ سؾةل دراشةج    اهسبٌة اهعتيؾٓ يً اهدراشبح اهسغرافيج يضّرًا هودراشج  
 .اهشتخبح ٌيّذسًب هوخعتيق

 :هدف الدراسة 

 :خِدف اهدراشج اإلسبتج ؽوٓ ؽدث خشبؤالح ُٓ  
ُل نل اهترايز اهيؾدث أّ اهخٓ خٌخسِب اهشرنبح اهنترْ ّيرانز اهتضد  -1

 ضبهضج هوخعتيق فٓ نل دراشج سغرافيج ؟
يب ُٓ اهسدّْ يً اشخخداى ترايز اهضبشةة اآلهةٓ فةٓ اهدراشةبح      -2

 ّرفّهّسيج ؟اهسيّي
يب ُٓ أُى اهترايز اهخٓ خسيؼ ؽدث ترايز فرؽيةج ّخؾةد يفيةدث فةٓ      -3

 االؽخيبد ؽويِب فٓ اهخضوي ح اهسيّيّرفّهّسيج ؟
يب ُٓ ٌخبئز اشخخداى ترايز ّخضويةل ٌخبئسِةب دًّ درايةج يخنبيوةج      -4

 .تخضبئص اهترٌبيز ّخضبئص اهيشنوج أّ اهغبُرث اهخبظؾج هودراشج
تل اشختؾبد اشخخداى اهضبشة اآلهٓ فٓ اهدراشج ُل يً اهيينً فٓ اهيشخل -5

 اهسغرافيج ؟ ّهيبذا ؟
نيف يينً خعتيق اشخخداى ترايز اهضبشة اآلهٓ فٓ دراشةج غةبُرث    -6

سيّيّرّفّهسيج خخييز تبشخّاءُب إهٓ ضد نتير يذل اهشتخبح  ّيلبرٌةج  
ّ  ER Mapperاهٌخبئز اهخٓ خى اهخّضل إهيِب يةً اشةخخداى ترٌةبيز    

ARC/INFOبئز اهدراشج اهضلويج  ٌّخ. 
 

 

 :الدراسات السابقة 
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اشخخدى اهؾديد يً اهسغرافييً ّتخبضج فٓ فرػ اهسغرافيةج اهعتيؾيةج    
اهضبشة االهٓ ّترايسَ  إيب فٓ اهخضوي ح اهريبظيج ّاالضضبئيج يذةل اهشةيد   
اهشيد اهضشٌٓ فٓ دراشج اهيٌضٌيبح فٓ فرؽٓ دييبع ّرشيد  ٌِّر اهٌيل  ٌّتيل 

د ؽبشّر فٓ دراشج اهنذتبً اهريويج تلعر  ٌُّبم يً اشةخخديَ  ايتبتٓ ّيضيّ
فٓ رشى اهخرائع ّاهدراشبح اهيٌبخيج يذل ؽتد اهلبدر ؽتد اهؾزيز ؽةً أعوةس   
يٌبخٓ هيضر  ّشِبى ُبشى فٓ االشخشؾبر ؽً تؾد ّرشةى خريعةج خرنيتيةَ    
هيضر  ذى ؽبد ّاشخخديَ يرث أخرْ يضيّد ؽبشّر فةٓ دراشةج اهشةتخبح    

ّر اهفظبئيج  ّفخضٓ أتّ راظٓ فٓ دراشج اهرّاشةة اهشةبضويج   ّخضويل اهض
 .هيضر ّاهٌعبكبح اهشبضويج  ّيسدْ خراة فٓ خضويل شتنبح اهخضريف

 :أجزاء البحث 

يً اهؾرط اهشبتق يخظص أً اهدراشبح اهشبتلج اشخخديح سةزء يةً    
اهترايز  أّ ترٌبيز يؾد فٓ اهخعتيق فٓ اضدْ أسزاء اهتضةد  ّيخٌةبّل ُةذا    

د نيفيج اشخخداى ترٌبيز هدراشةج ّخضويةل يّكةؼ ّخضةبئص غةبُرث      اهتض
سيّيّرّفّهسيج تبهخعتيق ؽوٓ دراشج شتخبح اهتضر األضير تيضر  يؼ يلبرٌج 
ذهم تبهدراشبح اهضلويج هوّكّف ؽوٓ يدْ اهدكج فٓ اشخخرار اهٌخبئز  ّيً ذةى  

 :يخنًّ اهتضد يً ؽدث يتبضد ُٓ 
 .بخؾريف ترايز اهضبشة ّخعّرُ: أّاًل 
 .خضبئص اهترايز اهيّغفج فٓ اهدراشبح اهسيّيّرّفّهسيج: ذبٌيًب 
 .خضويل ٌخبئز اشخخداى اهترايز فٓ دراشج اهشتخبح: ذبهذًب 
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 :تعريف برامج الحاسب وتطورها : أوالً 

يؾرف اهترٌبيز تأٌَ خؾوييبح يخخبتؾج خضف اهؾيل اهيعوةّة إٌسةبزٍ    
ٌّاػ اهتةرايز تؾظةِب ذّ ّغيفةج    تّاشعج اهضبشة اآلهٓ  ّخّسد اهؾديد يً أ

خٌغيييج ال ٌشؾر تِب يذل ٌغبى اهخشغيل  ّاهتؾط اآلخر تريسيبح خعتيليج  ّنل 
 .SOFTWAREُذٍ اهترايز تأٌّاؽِب اهيخخوفج يعوق ؽويِب اهتريسيبح 

ّيؾخيد ؽوى اهسغرافيب ؽوٓ اهيؾوّيبح اهينبٌيج ؽً اهغبُراح اهسغرافيج  
ييج  ّؽٌد إسراء دراشج سغرافيج خعتيليج ؽً شّاء نبٌح يؾوّيبح ّضفيج أّ ن

غبُرث يؾيٌج  أّ تيئج يؾيٌج يوزى ّضف يؾبهى اهغبُراح  ّدراشةبح خضويويةج   
ينبٌيج ّاضضبئيج هشيبح اهغبُرث أّ اهتيئيج  ُّذا يوزى تبهعتؼ عرق ّأشةبهية  
هخضويل اهتيبٌبح ّخضّيوِب إهٓ ؽ كبح ّخرائع خخخزل اهتيبٌبح ّاألركبى  ّيةً  

خترز أُييج اهضبشة اآلهٓ هيس فلع فٓ ضشبة اهؾ كبح اهيخخوفةج  ّرشةى   ٌُب 
اهخرائع ّاهرشّى اهتيبٌيج  ّهنً أيظًب فٓ اهخؾبيل يؼ اهخلٌيةبح اهضديذةج فةٓ    
اهضضّل ؽوٓ اهتيبٌبح شّاء نبٌح ضّر سّيج  اّ يرئيبح فظبئيج  أّ رضةد  

عرق   أّ خرائع ركييج  ّاهخٓ يضؾة اهخؾبيةل يؾِةب تةبه   GPSؽً عريق 
 .اهخلويديج

ّهؾل يً اهدّافؼ اهخٓ أدح إهٓ اُخيبى اهسيّيّرفّهّسٓ تبهضبشة اآلهٓ  
ُّ اُخيبيَ تيسبالح خعتيليج ضديذج يذل األخعبر اهعتيؾيج  ّضرنةج اهنذتةبً    
ّخعّر ضرنج اهشّاضل ّاهتضيراح  ّخأذير اهشيّل ّاهزالزل ؽوةٓ اهيٌةبعق   

ّاهيؾوّيبح التةد يةً خعبتلِةب     اهؾيراٌيج  ّيؾخيد ؽوٓ نى ُبئل يً اهخرائع
هيؾرفج يراضل اهخعّر اهيخخوفج  ّالتد يً ي ضغبح هيؾرفج يب يشخسد ؽويِةب   
ّنوِب أيّر خخعوة اهخؾبيل يؼ ضفغ اهتيبٌبح ّشرؽج اهخؾبيل يؾِةب اضضةبئيًب   

 .ّنرخّسرافيًب
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ّيينً اهلّل أً خعّر ترايز اهضبشة اآلهٓ اهيشةخخديج فةٓ يسةبل     
 :فّهّسيج يرح تبهيراضل اهخبهيج اهدراشبح اهسيّيّر

 :المرحلة األولى 

ّخخيذل فٓ اهخعّر اهذْ ضدد فٓ اهشخيٌيبح ّاهشتؾيٌبح  ّييذوَ يب كبى  
تئٌشبء يؾيل هوضبشة اآلهٓ يلّى تبهخضويل اهينبٌٓ هوتيبٌةبح   1964تَ فيشر ؽبى 

ّاهرشّيبح اآلهيج  ّاٌخبر اهٌشخج األّهٓ يً اهتةرايز ييذوةج فةٓ ترٌةبيز     
SYMAP  ّنبٌح ّغيفج اهترٌبيز رشى اهخرائع آهيًب  ذةى  1964فٓ ٌِبيج ؽبى  

  ذى سبء SYMAPهوؾيل يؼ  CAL FORMخوٓ ذهم ترٌبيز فرؽٓ آخر تبشى 
يً اهخرائع تّاشعج ترٌبيز  D3اهؾيل اهذبهد ييذل فٓ اهضضّل ؽوٓ يسشيبح 

د   ّنبٌح اهرشّيبح اهيسشيج تدايج اشخخداى ٌيع سديSYMVUفرؽٓ آخر ُّ 
 .هؾرط اهتيبٌبح اهينبٌيج فٓ اشخخداى اهضبشة اآلهٓ

يؾيل يةؼ   GRIDّيؼ ٌِبيج اهشخيٌيبح غِر ترٌبيز آخر فرؽٓ تبشى  
 .Raster dataّذهم هيؾبهسج اهتيبٌبح اهيشبضيج  SYMAPاهترٌبيز اهرئيشٓ 

ّفٓ تدايج اهشتؾيٌيبح ضيد غِرح ترايز فٓ يسبل اهرشةى تبهضبشةة    
ٌّغةى يؾبهسةج اهضةّر     CADيشبؽدث اهضبشة اآلهٓ اآلهٓ  ٌّغى اهخضييى ت

فٓ خعّير عرق ٌّغريةبح اهخضويةل    Warntzاهسّيج  ّكد أشِى ّيويى ّارٌخز 
اهينبٌٓ اهخٓ خؾخيد ؽوٓ اهضبشة اآلهٓ  ّخ ل ُذٍ اهفخرث خى ّظةؼ األشةس   

 DIME  ّخى اؽداد يوفبح اهضبشةة اآلهةٓ تبشةى    ARC/INFOهخعّير ٌغبى 
 Tomlinson, 1990, p)يبح ّاهسيّديشيب  ّكد أّظةص  ّاهخبضج تٌغى االضداذ

أً يؼ ٌِبيج اهشتؾيٌيبح هى يغِر خضٌيف ّاظص هوؾ كبح اهينبٌيةج تةيً    (21
 .اهغبُراح اهسغرافيج

 

 :المرحلة الثانية 
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ّختدأ يً اهذيبٌيٌبح ّضخٓ أّاشع اهخشؾيٌيبح  ّيعوق ؽويِب اهتؾط فخرث  
 1111خعّر اهٌغى اهيشةخخديَ يةً    االزدُبر فٓ ترايز اهضبشة االهٓ  ّهؾل

خِخى تةبهخرائع ّاهؾيويةبح    1991ضخٓ ؽبى  4111إهٓ  1983ٌغبى ضخٓ ؽبى 
يؾعٓ اٌعتبػ هيدْ اهخعّر اهخٓ شِدخِب  (Tomlinson, 1990, p. 24)اهخضويويج 

ترايز اهضبشة اآلهٓ اهيشخخدى فٓ اهدراشبح اهسبيؾيج ّاهتضّد  ّكةد شةِدح   
 IDRISIاهضبشتبح اآلهيج  ّيؾِب غِر ٌغى ضديذج يذل ُذٍ اهفخرث خعّر اينبٌبح 

ARC/INFO ّIntegraph ّنبٌح تدايج هذّرث اهيؾوّيبح ّغِّر ٌغى  ARTS 

 ّ GPS ّإدخبل أشبهية اهّشبئع اهيخؾددث  Multimedia  ّغِّر ٌغى خسيةؼ  
 .Raster GIS  ّVector GISيب تيً 

تبح اآلهيةج ارخةتع   ّيينً اهلّل أً اهخعّر اهذْ شبُدخَ ترايز اهضبش 
ارختبعًب ّذيلًب تبهخعّر اهنتير ّاهشريؼ فٓ ٌغى اهيشص األرظٓ ّسيؼ اهيؾوّيبح 

 GPSاهضلويج  ّيؾبهسج اهيرئيبح اهفظبئيج تبالؽخيبد ؽوٓ أسِزث اهخضديد اهينبٌٓ 
 .اهخٓ غيرح يً عرق اهيشص اهضلويج  ّاهخؾبيل يؼ اهتيبٌبح اهيشبضيج
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 :وظفة فى الدراسات الجيومورفولوجية خصائص البرامج الم: ثانياً 

 :الوظائف الواجب توافرها - 1

خّاسَ أْ تبضد سغرافٓ فٓ غبهة األير يشبنل ؽديدث ؽٌديب يضل إهٓ  
يرضوج اخخيبر أٌشة اهترايز اهخعتيليج هوضبشة اآلهٓ  فتبهرغى يً ّسّد ؽدد ال 

رايز اهخٓ يينةً  تأس تَ يً اهترايز اهخٓ خخدى اهدراشبح اهسغرافيج  إال أً اهت
أً خنًّ درسج االشخفبدث يٌِب فٓ اهدراشبح اهسيّيّرفّهّسيج داخةل يؾبيةل   
اهسبيؾج يضدّدث ٌغرًا إلرخفبػ أشؾبرُب  ّاهخفبّح فييب تيٌِب فٓ درسج اضخّائِب 

 .ؽوٓ اهّغبئف اهخضويويج هوتيبٌبح اهركييج ّاهينبٌيج
ح اهسيّيّرّفّهسيج ّيً ذى يؾد خلييى اهترايسيبح اهيشخخديج فٓ اهدراشب 

يً اهيّظّؽبح اهِبيج اهخٓ خشتق أْ دراشج  ّضخٓ ينًّ اهخلييى ؽوٓ أشةس  
ؽوييج يينً اهلّل أً ٌُبم ؽدث ّغبئف التد يً خّافرُب فةٓ اهترٌةبيز ؽٌةد    
اخختبر اهترٌبيز اهيٌبشة فٓ اهدراشبح اهسيّيّرّفّهسيج ّاهخٓ أينً ضضةرُب  

 :فٓ اآلخٓ 
 .Interactive Filesيج داخويًب ّغيفج خنّيً يوفبح يؾوّيبخ -
 .Importing external data filesّغيفج اشخلراء يوفبح خبرسيج  -
يخى اٌخبسِب يً ترايز أخرْ  ّاهلراءث يتبشرث يً ترايز خبرسيج يً خ ل  -

 .Data Interfacesرّاتع يؾوّيبخيج 
عيج ّغيفج اهخؾبيل يؼ اهتيبٌبح اهخعيج ّاهيشبضيج يؾًب  ّخضّيل اهتيبٌبح اهخ -

 .إهٓ يشبضيج ّاهؾنس
ّغيفج خعبتق اهضّر اهسّيج  أّ اهيرئيبح اهفظبئيج ؽوٓ خريعةج هةٌفس    -

 .االكويى  أّ اهغبُرث  ّذهم تبدخبل نل يٌِب ؽوٓ يوف يٌفضل ؽً اآلخر
ّخٌليضِةب  ّتخبضةج خٌلةيص     Dta retirioingّغيفج اشخؾبدث اهيؾوّيةبح   -

ء يذةل خعةّع   اهخعّع ضيد خخؾرط اهتيبٌبح اهخعيج هةتؾط األخعةب  
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اهنٌخّر  ّيسبرْ األٌِبر  ّخعّع اهشّاضل  ييب يوزى خّافر ّغيفج اهخٌليص 
  ّالتد أيظًب يً خّافر ّغيفج Smoothing of linesهسؾل اهخعّع اٌشبيتيج 

اشخنيبل اهٌّاكص  ضيد يً اهيينً ؽٌديب يٌخِٓ خع اهخركيى تٌلعج كةد ال  
 .فيوزى يد اهخع خوخلٓ تبهخع اهيبئل ؽويِب  أّ اهؾيّدْ ؽويِب

ّغيفج اهخؾبيل أخّيبخينيًب ّتّظّش يؼ يليبس اهرشى  ّذهةم هرفةؼ دكةج     -
 .اهخرائع

  ّيضيع اهغةبُرث  Areas  اهيشبضبح Distancesّغيفج ضشبة اهيشبفبح  -
يذل اهغبُراح اهعتّغرافيج نبهتضيراح ّاهِظبة  ّخضّيوِب إهٓ األعةّال  

يّؽج يةً اهضشةبتبح ؽوةٓ    اهضليليج ؽوٓ اهعتيؾج أخّيبخينيب  ّاسراء يس
اهيشبضج يذل يشبضج اهيٌبعق اهيخسبّرث  ّضشبة اهٌشتج اهيئّيج هوغةبُرث  

 .تبهٌشتج هيشبضج االكويى
  ّخضويل اهشةتنبح اهخعيةج   Polggon analysisّغيفج اهخضويل اهيشبضٓ  -

Network analysis. 
 :خصائص برامج الحاسب اآللى المختارة - 2

 :البرامج الرئيسية 

 Agrid-Based geogreaphic analysis systemوج ادريشىي  تريب- 1

(IDRISI) : 
فٓ سبيؾج ن رم يً خ ل ٌغةبى   1987تدأ خشغيل ُذا اهترٌبيز ؽبى  

  ذى ادخل ؽويَ خعّير فٓ االضداراح اه ضلج هيؾيل خ ل DOSاهخشغيل دّس 
   ّخخوخص يييزاحWindowsيسبل خشغيل ترايز اهضبشة اآلهٓ تٌغبى اهٌّافذ 

 :اهترٌبيز فٓ اآلخٓ 
يلدى ٌغبى يخنبيل هيؾبهسج ضّر االشخشؾبر ؽً تؾةد  ّتيبٌةبح اهضةّر     -

 .اهفظبئيج
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يخنًّ ُذا اهترٌبيز يً يسيّؽج يً اهترايز خلل ؽً يبئج ترٌبيز خخةراتع   -
 .يؼ تؾظِب هخنًّ ؽدد يً اهٌيبذر  هنل يٌِب عريلج هويبهسج

 : Arc Viewتريبوج آرك فيو - 2
 Environmentalبيز يؾِةد اهةٌغى اهتيئيةج هوتضةد     ضيى ُذا اهترٌ 

Systems Research Institute  ّيخييز ُذا اهترٌبيز تبهّغبئف اهخبهيج: 
ييخبز تشِّهج االشخخداى  ّاهيلدرث اهؾبهيج ؽوٓ ضشبة اضضبئيبح ينٌّةبح   -

 .اهّضداح يً اهخرائع  ّاهخٓ خخيذل فٓ اهؾديد يً اهي يص
ؽوٓ ضشبة اهيشبضبح ّاهيضيعبح ييب يسؾوةَ   يخييز اهترٌبيز أيظًب تلدرخَ -

أنذر إفبدث فٓ ضشبة يشبضبح أضّاط ّاهخضريف ّأعّال خعّع خلشةيى  
 .اهييبٍ  ّيشبضج اهتضيراح ّاهنذتبً ّاهشتخبح

يينً يً خ ل اهترٌبيز ضشبة يشبضج غبُرث أذٌبء ادخبهِب ؽةً عريةق    -
ّ اهضةّر    أّ ؽٌد ادخبل اهضّر اهفظةبئيج أ Digitizingاهيشص اهظّئٓ 

 .اهسّيج داخل يوف  أّ تيبٌبح خى ادخبهِب أّ خؾديوِب
 : ARC/INFOتريبوج اآلرك إيفو - 3
 :ضيى ترٌبيز آرم إٌفّ هوؾيل نيضعج يخنبيوج خّفر ؽدث يييزاح يٌِب  
 .ادخبل اهتيبٌبح ّاهخرائع ّاهرتع تيٌِب -
 يينً اشخخداى ترايز أخرْ يؼ ديسِب يؼ اهترٌبيز هلراءث ّخضويل يوفةبح  -

 .اٌخسح تّاشعج اهترايز األخرْ
اهخؾبيل يؼ اهتيبٌبح ذاح اهضسى اهظخى  ّاهخٓ ال خشخعيؼ اهترايز األخةرْ   -

 .اهخؾبيل يؾِب
يّفر اهترٌبيز خبضيج ٌلل اهغعبءاح اهتيبٌيج  ّخّكيؾِب ؽوٓ خرائع خفضيويج  -

 .أّ خرائع يرنتج
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 .يّفر اهترٌبيز خبضيج ؽرط ّيؾبهسج اهيرئيبح اهفظبئيج -
 .GISاهترٌبيز يؼ ٌغى اهيؾوّيبح اهسغرافيج يخؾبيل  -
يخييز اهترٌبيز تخبضيج اخرار اهخرائع تأٌّاؽِب اهيخخوفةج  ّاهيسشةيبح    -

 .أيظًب
 : ER Mapperترٌبيز - 4
  1995ضخٓ ؽبى  1991غِر يً ُذا اهترٌبيز ؽدث اضداراح يٌذ ؽبى  

ز تةَ يةً   ّيؾد يً أفظل اهترايز اشخخدايًب فٓ اهدراشبح اهسغرافيج هيب يخيية 
 ( :1شنل )اهيييزاح اهخبهيج 

 .اينبٌيج يؾبهسج اهتيبٌبح اهركييج هوضّر اهسّيج ّاهيرئيبح اهفظبئيج -1
 .اينبٌيج خضٌيف اشخخدايبح األراظٓ -2
اينبٌيج اشخشؾبر اهذرّاح اهعتيؾيج ؽً عريلج خضويل اهيرئيبح اهفظبئيج  -3

 .يذل اهيؾبدً ّاهتخرّل  ّاهضخّر ّاهرّاشة
 .ؼ ٌغى اهيؾوّيبح اهسغرافيجاينبٌيج اهخؾبيل ي -4
 .رشى خعّع اهنٌخّر -5
 .3Dرشى اهيسشيبح تّاشعج اهتؾد اهذبهد  -6
يينً يً خ ل خعتيق اهترٌبيز دراشج اهخغيةراح اهتيئيةج اهيخخوفةج      -7

 .تبالظبفج إهٓ خضديد اهخغير فٓ نييبح اهييبٍ ّخعّع اهشّاعٓء
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 ER Mapperقبئوج تريبوج ( 1)شلل 
 : البرامج الفرعية

ٌّظص فييب يوٓ يسيّؽج يخخبرث يً ترايز اهضبشة اآلهٓ اهفرؽيج اهخٓ  
يينً اشخخدايِب فٓ اهدراشبح اهسيّيّرفّهّسيج  ّخخييز تشِّهج اشخخدايِب ّال 

 :خخعوة ختراح شبتلج هويشخخدى  ّكد كشيح إهٓ ذ د أكشبى ُٓ 
 .ترايز كيبس أتؾبد ّيشبضج األشنبل اهسيّيّرفّهّسيج- أ 
 .يز السراء اهخضويل االضضبئٓ ّاهنبرخّسرافٓ ّاهيّرفّيخرْترا- ة 
 .ترايز خخزيً ّؽرط اهخرائع ّاهرشّى اهتيبٌيج- سة

 :تراوج قيبس أتعبد ووشبحج األشلبل امجيووورفوموجيج (أ )  
خشيل ُذٍ اهيسيّؽج ؽوٓ ؽدد يً اهتةرايز اهسةبُزث ّاهخةٓ يينةً      

 :اهضضّل ؽويِب يً يرانز اهنيتيّخر ُّٓ 
 ٌبيز ترGraphic Tablet. 
  ترٌبيزHallo. 
  ترٌبيزGenius. 
  ترٌبيزAuto Cad. 
 : تراوج اجراء امخحنيل االحصبئي واملبرخوجرافي واموورفووخرى  (ة)
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اهذْ يغعةٓ   SPSS  SPSS7ٌُبم اهؾديد يً اهترايز االضضبئيج يذل 
اشخخدايبح ؽديدث يعوّتج هوخضويل االضضبئٓ هوسيّيّرفّهةّسٓ  نيةب يّسةد    

 .يلّى ترشى ّخضويل ّخسشيى اهخرائع اهنٌخّريج Goldenّترٌبيز  Surfبيز ترٌ
 :تراوج خخزيى وعرض امخرائظ وامرشوه امتيبييج  (جى)
هرشةى اهخةرائع ّخخزيٌِةب      Tell-A-Grafٌُّبم ؽدث ترايز يٌِةب   

 .ّاهرشّى اهتيبٌيج
ج ّيينً اهلّل أً ُذا اهترٌبيز خلّى تبهيِبى اآلخيج هوسغرافٓ تضفج ؽبي

 :ّهوسيّيّرفّهّسٓ تضفج خبضج 
رشى اهخرائع ّخّكيؼ نبفج اهريّز ّاهؾ يبح االضةع ضيج ّاهغة ل    -1

ّاألهّاً ّيينً إظبفج تؾط اهريّز اهغير يديسج تبهترٌبيز يذل ريّز 
 .اهغبُراح اهسيّيّرفّهّسيج ّغيرُب

 .خنتير ّخضغير اهخرائع -2
 .Windowخنتير أّ خضغير سزء يً اهخريعج  -3
تؾط اهغبُراح اهخعيج يذل اهيسبرْ اهيبئيةج ّخعةّع    كيبس أعّال -4

 .االٌنشبر تيليبس رشى اهخريعج
كيبس يشبضج أْ شنل أّ غةبُرث سيّيّرفّهّسيةج تبشةخخداى اهلوةى      -5

 .اهيظٓء أّ اهيخختؼ اهركيٓ
ّاسةراء تؾةط    Scannerادخبل أيج خريعج سبُزث تبشخخداى اهيبشص  -6

  ً أّ  Flopy Disk اهخؾدي ح ؽويِب ّخخزيٌِب شّاء ؽوٓ كةرص يةر
أّ اهراشةيج   Printerّاخراسِب يرشّيج تبهعبتؾج  Hard Diskضوة 

Plotter. 
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ّيينً خضٌيف اهترايز اهخٓ خّغيف فٓ اهدراشج اهسيّيّرفّهّسيج عتلًب 
 :الشخخدايبخِب ؽوٓ اهٌضّ اهخبهٓ 

 :ترايز خبضج تبدخبل اهتيبٌبح ّاهخرائع ّاهرتع تيٌِب يذل  -1
GKS, ILWS, Mop Grafix, Arc/Info. 

 :ترايز خبضج تخضويل اهشتنبح يذل  -2
RSK, ACE, ErMapper, arc/Info. 

 :ترايز خبضج تبهخضويل اهينبٌٓ ّتٌبء اهٌغى يذل  -3
ILWS, Map Grafix, Map Info, Arc/Info, Spans spatial, RSK, 

ACE, Irisi 
 :ترايز يؾبهسج اهيرئيبح اهفظبئيج يذل  -4

Idrisi, ILUS, ER Mapper 
 :ط اهيرئيبح اهفظبئيج يذل ترايز ؽر -5

Idrisi, Map Info, Arc/Info, ER Mapper, ACEE. 
 :يذل  GISترايز هوخؾبيل يؼ ٌغى اهيؾوّيبح  -6

Arc/Info, ER Mapper, Auto CAD Map, Idrisi, ACE. 
 :ترايز خبضج تئخرار اهخرائع ّاهيسشيبح يذل  -7

ACA, Arc/Info, ER Mapper, Map Grafix, Map Info, Idrisi, 

Auto CAD Map 
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 :كيفية استخدام البرامج فى الدراسة الجيومورفولوجية : ثالثاً 

يخٌبّل ُذا اهيتضد اهسبٌة اهخعتيلٓ ضخٓ خنخيةل يٌغّيةج اهدراشةج      
ّيؾٌٓ ذهم خّظيص شتل اشخخداى اهترايز اهيخخبرث  ّدرسج االشخفبدث يٌِب فةٓ  

اخخيةبر غةبُرث   اهدراشبح اهسيّيّرفّهّسيج  ّكد دفؼ ذهةم اهتبضةد إهةٓ    
سيّيّرفّهّسيج دكيلج خضخبر إهٓ دكج فٓ اهخضويل هخنًّ يّظؼ اهخعتيق أال ُّٓ 
اهشتخبح  ّاهخٓ خضخبر فٓ دراشخِب إهٓ أشوّتيً هسيؼ اهيبدث ّخضويوِب  األّل ُّ 
اهدراشج اهضلويج ّاهخضوي ح اهيؾيويج  ّاهذةبٌٓ ُةّ خضويةل اهضةّر اهسّيةج      

 .ّاهيرئيبح اهفظبئيج ّاهركييج
ّيِدف اهسبٌة اهخعتيلٓ إهٓ نيفيج اخخيبر أفظل اهترايز هوضضّل ؽوٓ  

 .تيبٌبح أنذر دكج  ّتعريلج أنذر شِّهج يؼ اخخزال اهؾبيل اهزيٌٓ
نيب يتيً يدْ اهخعبتق أّ االخخ ف تيً ٌخبئز اهخضويل اهيشةخيدث يةً    

 :ٓ خشغيل اهترايز ّاهيشخيدث يً اهدراشبح اهضلويج  ّيخٌبّل اهخعتيق يب يأخ
 .خضديد يٌعلج اهدراشج -1
 .ينٌّبح اهشتخبح -2
 :تحديد منطقة الدراسة  (1)

خى خضديد يٌبعق اهشتخبح هشبضل اهتضر األضير يً ّاكؼ اهدراشج اهضلويج 
 :فٓ األيبنً اهخبهيج يً اهشيبل إهٓ اهسٌّة 

 .يٌعلج رأس أى شّيج -1
 .يضة ّادْ ضيرث -2
 .يضة ّادْ أتّ دتبة -3
 .يرشٓ ؽوى -4
 .يرشٓ شيفيً -5
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41يٌعلج اهدراشج تيً خعٓ ؽرط ّخيخد 
/ 24 °ّ41

شةيباًل   ° 26 /
11شركًب ضخٓ خع عّل °34ّتيً خعٓ عّل 

  ّخؾةد  (2)شركًب شةنل  ° 35 /
اهشتخبح يً اهيغبُر اهسيّيّرّفّهسيج اهيييزث  ّكد ؽرفِةب اهةتؾط تأٌِةب    
األراظٓ اهيٌخفظج اهلريتج يً يشخّْ اهيبء اهتبعً أّ يشخّْ شعص اهتضةر   

ًّ تأٌِب األراظٓ اهخٓ خؾوُّب اهيوّضج ّال خنبد خٌتح إال تؾةط  ّيؾرفِب آخر
األشسبر  ّخضٌف اهشتخبح إهٓ شتخبح شبضويج ّأخرْ داخويج  ّخؾد اهشتخبح 

 .فٓ يٌعلج اهدراشج يً ٌّػ اهشتخبح اهشبضويج
ّاهشتخبح تيٌعلج اهدراشج يً اهٌّػ اهرعة اهلرية يً يشخّْ اهييةبٍ  

اهيد اهؾبهٓ سدًا خعغٓ ؽوٓ أسزاء يٌِب ييبٍ اهتضةر   اهسّفيج اهيبهضج  ّفٓ ضبهج 
ّخغعٓ أسزاء يً أشعضِب كشرث يوضيج خٌخز ؽً خضبؽد األي ش إهٓ اهشةعص  

 .تّاشعج اهخبضج اهشؾريج إهٓ عتلج يً اهرّاشة اهدكيلج اهيشتؾج تبهييبٍ
 ER Mapperّهخضديد يٌعلج اهدراشج تّاشعج ترٌبيسٓ اهضبشة اآلهٓ 

ّARC/INFO اهخعّاح اهخبهيج هوضضّل ؽوٓ خضديد يٌعلج اهدراشةج   أسريح
 :ؽوٓ يوف 

ركةى   TM 4-خسييؼ يٌعلج اهدراشج يً ضّر اهلير اهضٌبؽٓ الٌدشبح- أ 
  ّخى االشخؾبٌج تبهضّر اهخٓ خى يؾبهسخِةب  (3)شنل  44 174   42 174

يً كتل تّاشعج شرنج اهلبُرث ّنّهخٓ اشخٌدر  ّخى االشةخؾبٌج تةتؾط   
 .ج نييحاهضّر يً شرن

خى خضديد االضداذيبح اهسغرافيج هوضّر األضويج ؽً عريق خضييل ضةّر  - ة 
:  1فظبئيج ّخشسيوِب تبالشخؾبٌج تبهخرائع اهعتّغرافيج تيليةبس رشةى   

  ّذهم Image-to-map Registerationُّٓ يب خؾرف تعريلج  510111
 ؽً عريق خضديد شفبسَ ُّٓ يؾوّيةج االضةداذيبح ؽوةٓ اهخريعةج      
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 خحديد ويظقج امدراشج( 2)شلل 
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 خحديد ويظقج امدراشج وى امورئيبح امفطبئيج( 3)شلل 
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ُّٓ أيظًب يؾوّيج اهيّكؼ ؽوٓ اهضّر ّتبهخبهٓ يينً خشسيوِب  ّخضديةد        
يّكؼ يٌعلج اهدراشج  ؽً عريق إدخبل اهخريعج اهعتّغرافيج ؽوٓ يوف 

  تؾد ذهم خى اؽعةبء كييةج   Digitizingهيشص اهظّئٓ تّاشعج عريلج ا
ّاضد ضضيص هنل اهٌلبع اهخٓ خيذل يٌعلج اهدراشج  ضفر هنل اهٌلبع اهخٓ 

 .خلؼ خبرر يٌعلج اهدراشج  هخضديد يّاكؼ يٌعلج اهدراشج فلع
ّكد ختيً يً خٌفيذ اهخعّاح اهشبتلج ؽدى ّسّد اخخ ف تيً اشةخخداى   

  2نةى  307خضديد اهيّاكؼ أّ اهيشبضبح ضيد توغح اهترٌبيسيً شّاء يً ٌبضيج 
أنذةر شةِّهج فةٓ اهخعتيةق ؽةً ترٌةبيز        ER Mapperّإً نبً ترٌبيز 

ARC/INFO هّسّد أنذر يً خيبر يينً اهوسّء إهيَ تشرؽج ّيشر. 
 :مكونات السبخات  (2)

ينٌّبح اهشتخبح إهةٓ  ( 219  ص 1991يضيّد يضيد ؽبشّر )كشى  
 :ذ د ينٌّبح رئيشيج ُٓ 

 .اهييبٍ اهيبهضج -1
 .اهينٌّبح اهضوتج اهلبتوج هوذّتبً يذل اهنوّريداح ّاهنتريخبح -2
اهينٌّبح اهضوتج غير اهلبتوج هوذّتبً فٓ اهيبء يذل نرتٌّبح اهنبهشةيّى   -3

 .ّاهيغٌشيّى ّاهشيونب
 :خحديد امولويبح تواشظج امدراشج امحقنيج 

خبح  ّنأشبس اؽخيد ؽوٓ اهدراشج اهضلويج نأشبس هخضديد ينٌّبح اهشت 
 15هوخضٌيف يً خ ل اهضّر تّاشعج ترايز اهضبشة اآلهٓ  ّكد أخذح ٌضةّ  

ؽيٌج يً اهشتخبح تيٌعلج اهدراشج تعريلج ؽشّائيج تّاكؼ ذ د ؽيٌبح يً نل 
 :شتخج  ّخى اهخضويل اهنيييبئٓ هرّاشة اهشتخبح  ّكد ختيً يٌَ اآلخٓ 
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أرسيوويةج  ّرّاشةة   خخنًّ رّاشة اهشتخبح يً ريبل سيريج  ّريبل - أ 
 .عيٌيج  ّعيٌيج سيريج

أً يخّشع ٌشتج اهريبل ترّاشة اهشتخبح خخراّش تيً ( 1)يّظص سدّل - ة 
 -% 805  يويِب ٌشتج اهعيً اهخةٓ خخةراّش تةيً    91012% -% 7103

 (4)شنل %. 29063
 
 (1)جدول 

 امخحنيل امحجوي مرواشة امعييبح تويظقج امدراشج

 يشتج امظيى ليشتج امرو يشتج حصي امويظقج

 شتخج يرشٓ شفيً
 شتخج رأس أى شّيج

 شتخج يضة ّادْ ضيرث
 شتخج يضة ّادْ أتّ دتبة

1017 
1017 
1036 
1062 

86011 
8103 
91012 
74049 

13082 
29063 
8051 
23073 
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 امخحنيل امحجوي مرواشة امعييبح تويظقج امدراشج( 4)شلل 
 

هونرتًّ اهؾظةّْ اهنوةٓ ضيةد    خؾختر رّاشة اهشتخبح يضدر فلير - ضة
  ّكد شسوح رّاشة شتخج يرشٓ %2022 -% 1018خخراّش ٌشتخَ تيً 

ّيؾزْ ذهم إهٓ زيةبدث  % 2022أؽوٓ ٌشتج ضيد توغح ( 2)شفيً سدّل 
ٌشتج اهِبهيح فٓ ينٌّبح رّاشة اهشتخج  ضيد يرختع تنييج اهضوضةبل  

 .ّاهيختخراح
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 (2)جدول 
 قج امدراشجيشتج املرتوى امعطوى في شتخبح ويظ

 %املرتوى امعطوى  %لرتويبح امويظقج

 شتخج رأس أى شّيج
 شتخج يرشٓ شفيً

 شتخج يضة ّادْ أتّ دتبة
 شتخج يضة ّادْ ضيرث

7602 
3907 
72012 
7403 

1018 
2022 
104 
109 

 خخنًّ رّاشة اهشتخبح يً اهيرنتبح اهخبهيج تٌشة يخفبّخج- د 
 CaCO3لرتويبح املبمشيوه  

ضيضج اهذّتبً فٓ اهيبء  نيب أٌِب شريؾج ّخخييز تأٌِب ش
اهخرشية فٓ يٌعلج اهدراشج ٌخيسج هيب خخييز تَ يٌعلةج  
شبضل اهتضر األضير تبرخفبػ يؾدالح اهتخةر ّخغيةر   

 .درسبح اهضرارث ّارخفبؽِب
 املنوريداح 

فةٓ رّاشةة   ( نوّريد اهضّديّى)يخرنز يوص اهِبهيح 
ٌَ نبً اهشتخبح تٌشة يخفبّخج يً شتخج إهٓ أخرْ  ّإ

ييذل أؽوٓ ٌشتج فٓ شتخج يرشٓ شفيً  ّيوص نوّريد 
اهيغٌشيّى اهيؾرّف تبهيختخراح  ُّّ يخرنز فٓ شتخج 
يرشٓ ؽوى  ّشتخج يضة ّادْ أتّ دتبة  ّيضةة  

 .ّادْ ضيرث
 SO3املتريخبح  
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ُٓ اضدْ اهينٌّبح اهلبتوج هوذّتبً ّيؾزْ زيبدث خرنيز 
هيةح  ّإهةٓ   اهنتريخبح ّّسّدُب إهٓ ارخفبػ ٌشتج اهِب

زيبدث يؾدل ختخر اهييبٍ اهغٌيج تبهنتريخبح  ّيؾد اهستس 
أُى رّاشة اهنتريخبح تيٌعلج اهدراشج  ُّّ ؽتبرث ؽً 
نتريخبح نبهشيّى يؼ سزئيً يً اهيبء  ّيؾزْ ّسةّد  
ٌشتج ال تبس يٌِب يً اهستس فٓ رّاشةة اهشةتخبح   
تيٌعلج اهدراشج إهٓ زيبدث ٌشتج اهنبهشيّى ٌّلص ٌشةتج  

 .ب فٓ اهينٌّبحاهشين
هّضغ فخبح اهيرسبً فٓ يٌبعق كريتج يً اهشؾبة اهيرسبٌيج يً شتخج - ُة

يرشٓ أتّ شّيج  ّشتخج يضة ّادْ ضيرث فٓ اهيٌةبعق اهريويةج    
ّخويع يً اهفّراييٌيفرا ّاهرّاشة اهفخبخيج  ّاهرخّيبح فةٓ اهيٌةبعق   

ئيشةيًب  اهعيٌيج  ّكد هؾة اهلرة يً يضة اهّديبً أّ اهتؾد ؽٌَ دّرًا ر
فٓ ُذا اهخغير  ّيينً أً يؾزْ نذرث يؾةبدً اهنبهشةيح إهةٓ ّفةرث     

 .أضداف اهفّراييخفيرا ّاهرخّيبح
 :خحديد امولويبح تواشظج اشخقراء امورئيبح امفطبئيج 

هخضديد ينٌّبح اهشتخبح تبشخلراء اهيرئيبح اهفظبئيج خةى االشخرشةبد    
هيٌعلج  1991ّاهييبٍ ؽبى   ّدراشج يؾِد اهخرتج 1989تدراشج ؽتد اهِبدْ ؽبى 

  ّذهم هيؾرفج ينٌّبح 1992شفبسج  ّدراشج ؽتد اهِبدْ ّآخرًّ ؽبى  -كٌب 
اهشتخبح يً خ ل اشخلراء تيبٌبح اهيرئيبح اهفظبئيج اهشةبتق ضفغِةب ؽوةٓ    

 :اهيوفبح اهشبتلج ّكد خى ذهم تبهخعّاح اهخبهيج 
  Meterials of Surfaceخى اشخخداى دهيل اهخشةخيص هيةّاد اهشةعص    

ّاهيتٌٓ ؽوٓ خّظيص ختبيً شوّم يّاد اهشعص هوشتخبح ييذةل فةٓ اهشةوّم    
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فةٓ اهلٌةبخيً   ( رّاشة اهنتريخةبح )اهعيفٓ اهيخؾبنس هنل يً اهريل ّاهستس 
TM7  TM1. 

فٓ اهيٌبعق اهخٓ يخّاسد فيِب اهريبل  TM7ّكد هّضغ خضبؽد كيى اهلٌبث 
اهريبل ّاهضسةر اهسيةرْ    ّاهضسر اهسيرْ  ّخلل اهليى فٓ اهيٌبعق اهخويع تيً

  (اهستس)ضخٓ خضل إهٓ أدٌٓ كييج هِب فٓ اهيٌبعق اهخٓ يخّاسد تِب اهنتريخبح 
  فلد خى خشسيل أؽوٓ كييج هولٌبث ؽٌةد خّاسةد رّاشةة    TM1أيب شوّم اهلٌبث 

  تيٌيب فٓ اهيٌبعق اهخٓ خضخّْ ؽوٓ خويع يةً اهيرنتةبح   (اهستس)اهنتريخبح 
 .TM1خٌخفط كييج اهلٌبث 

هخٌّػ اهرّاشة اهشعضيج هوشتخبح تيٌعلج اهدراشج  فلد خى اهوسّء إهٓ  ٌغرًا -
عريلج يشبؽدث فٓ خضٌيف اهرّاشة اهشعضيج  ّاهخٓ خؾخيد ؽوةٓ ّسةّد   

 Supervisedيؾوّيبح ؽً اهغبُرث شبتلج  ُّذا اهخضٌيف يؾةرف تةة   

classification. 
ل يةً  ّكد خى خضديد كيى هيرنتبح اهنتريخبح ّاهريبل ّادخبهِب فةٓ نة  

  ّخى خضديد شوّم اهيرنتبح يً ARC/DNFOّترٌبيز  ER Mapperترٌبيز 
خ ل اهِيشخّسرافبح اهذٌبئيج ؽوٓ أشبس شتخج ّادْ أتّ دتبة  ذى خعتيلِب ؽوٓ 

 .تبكٓ اهشتخبح
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 :نتائج التحليل 

يخييز تتشةبعج   ER Mapperّكد ختيً ؽٌد خشغيل اهترايز أً ترٌبيز 
ضضّل ؽوٓ خةرائع هينٌّةبح اهشةتخبح عتلةًب     اهخشغيل ّؽدى اهخؾليد فٓ اه

يخعوة ادخبل تيبٌةبح أخةرْ     ARC/DNFOهؾٌضرْ اهليبس  تيٌيب ترٌبيز 
ّيِبرث يً اهيشخخدى فٓ اشخلراء ّخضويل ٌشةة اهٌخةبئز  تبالظةبفج إهةٓ أً     

 .اهخضٌيف فٓ اهخرائع اهٌبخسج غير ّاظضج
بح ّيؾبهسةج  أّظضح اهيلبرٌج تيً ٌخبئز اهدراشج اهضلويج هيّاكةؼ اهشةتخ   -

اهضّر اهفظبئيج  أً ٌُبم ضؾّتج فٓ اهخيييز تيً تلبيةب اهضةخّر فةّق    
اهلشرث اهسيريج  اهيختخراح  ّاألشعص اهريويج  ّيرسؼ ذهم هظؾف اهلةدرث  

 .االيظبضيج ٌخيسج هنتر اهيشبضج األرظيج هوٌلع األشبشيج
هّضغ أً زيبدث اهيضخّْ اهرعّتٓ ألسزاء يً اهشتخبح يؤدْ إهةٓ ٌلةص    -

نبشبح اهرّاشة اهشعضيج ّاٌتؾبذبخِب اهعيفيج تدرسج ؽبهيج  ّكد أدْ ذهم اٌؾ
إهٓ اشخخداى اهوًّ هخيييز اهرّاشة اهشعضيج عتلًب هدرسج اكخراتِب يً اهوًّ 

  ّيسيّػ اهلةيى  Hueاألضير أّ اهوًّ األضفر ُّّ يب يعوق ؽويَ تبهِيّ 
ً ضيد درسةج  اهركييج اهذْ يينً اشخخدايَ هخيييز اهرّاشة ّاهيرنتبح ي

اهوًّ  أّ يب يعوق ؽويَ فخبضيج اهوًّ  ّيؾتر ؽٌَ تبهفبهيّ  ّاهنرّيب ّيؾتر 
 :ّخضشة يً اهيؾبدالح اهخبهيج . ؽٌِب تدرسج خرنيز اهوًّ

Hue  = Redness Index = R
2
 / G

3
 

 = (TM3)
2
 / (TM2)

3
 

Chroma =  (R - G) / 2 

 = TM3 - TM2 / 2 

اهدال ؽوٓ ّسّد اهريبل  ّدرسةج   ختيً يً خ ل درسج اهوًّ األضفر 
خرنيز اهوًّ يً اهيؾبدهج اهشبتلج  أً اهيلبرٌج تيً اهٌخبئز يً اشخخداى اهيؾبدالح 
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اهشبتلج ّاهدراشج اهضلويج أّظضح ّسّد اخخ فبح ؽديدث خرسؼ ُذٍ االخخ فبح 
ٌخيسج ارخفبػ درسج اهيوّضج فٓ اهخرتج ّاهيرنتبح اهشعضيج  ّخنةًّ األية ش   

ؽً اهيٌخسبح ؽوٓ اهشعص هخنًّ كشرث يوضيج خغِر توًّ فةبخص ؽوةٓ   اهٌبخسج 
 :ضّر اهيرئيبح اهفظبئيج  ّتبشخخداى دهيل يسيّػ اهلٌّاح ُّّ 

Br =[(TM1)
2
 + (TM2)

2
 (TM3)

2
 + (TM4)

2
 + (TM5)

2
 + (TM7)

2
]

1
/2 / 6 

ّكد خى يً خ ل ذهم خضديد يٌبعق خٌخشر تِب اهلشرث اهيوضيج فٓ نل يً 
 .يً ّشتخج أى دتبة ضيد خٌخشر رّاشة اهِبهيحشتخج ّادْ شف
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 :نتائج التطبيق 

ختيً أً اشخخداى ترايز اهضبشة اآلهٓ فٓ اهدراشج اهسيّيّرفّهّسيج ال  -1
خضلق اهٌخبئز اهيرسّث يٌِب نبيوج التد يً يخ زى يؾِب دراشةج ضلويةج   

 .إلينبً خفشير ضلبئق اهغبُراح اهيّرفّهّسيج تدكج ّشِّهج
يؾد أيشر ّأشِل فٓ ضبهةج خضديةد    ER Mapperٌبيز أً اشخخداى تر -2

 .اهيّكؼ  ّخّظيص اهختبيً  تخبضج فٓ ضبهج اهضبشتبح اهضغيرث
أدق فٓ اخرار اهخةرائع ّاهخضوةي ح يةؼ     ARC/INFOيؾد ترٌبيز  -3

اهخرائع  ّإً نبً ن  اهترٌبيسيً يخعوتب أسِزث عتبؽج ؽوةٓ درسةج   
 .ؽبهيج ّعبكج نتيرث

بخِب يخعوة دراشبح يؾيويج أنذر تبالظةبفج  أً دراشج اهشتخبح ّينٌّ -4
 .إهٓ خضوي ح اهضّر اهسّيج ّاهفظبئيج ّاهركييج
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