
 تاعرخذاو ذمُٛاخ االعرشعاس عٍ تعذ َٔظى انًعهٕياخ انعغشافٛح  ذؽذٚذ يٕلع أيصم نًؽغح صشف صؽٙ نًذُٚح ذعض

انخشائظ انغشضٛح ٔلٕاعذ انثٛاَاخ  إٌ اعرخذاو ذمُٛاخ االعرشعاس عٍ تعذ َٔظى انًعهٕياخ انعغشافٛح ًٚكٍ يٍ إَراض

 .االعرصًاسٚح انًُاعثح تًا ٚرُاعة يع أعهٕب انرًُٛح انًغرذايحالصيح نرًكٍٛ انفٍُٛٛ ٔأصؽاب انمشاس يٍ ٔضع انخغظ نا

ٔ ٔصٚادج انكصافح انغكاَٛح فٛٓا، ٔٔلٕعٓا فٙ يُغمح يرُٕعح انرضاسٚظ  ذعض ذُٚحيَرٛعح نهرٕعع انعًشاَٙ انز٘ ذشٓذِ 

انؽانٛح ٔآشاسْا  انًؽغح رمٛٛى ٔضعتكصٛش يٍ األؼٛاء انعذٚذج، ذأذٙ أًْٛح ْزِ انذساعح عذو ٔظٕد شثكح صشف صؽٙ ن

 رؽذٚذ يٕلع أيصم نًؽغح صشف صؽٙ ظذٚذج.تٔ

 ذٓذف انذساعح إنٗ:

 ذمٛٛى انٕضع انشاٍْ نًؽغح انصشف انصؽٙ انؽانٛح.  -

 .يُاعثح نهٕضع انشاٍْ ٔ انًغرمثهٙ نهًذُٚحذؽذٚذ يٕلع ايصم نًؽغح صشف صؽٙ ظذٚذج  -

غح انؽانٛح ٔ ذؽهٛهٓا ٔ ستغٓا يع انؽانح انشاُْح ظًع انثٛاَاخ ٔ انًعغٛاخ ؼٕل انًؽاعرًذخ يُٓعٛح انذساعح عهٗ 

ٔ تاعرخذاو ظًع انثٛاَاخ ٔ انًعغٛاخ انخشائغٛح ٔ انٕشائمٛح عٍ يُغمح انذساعح  ٔ  .ٔ ذممًٛٓا نًُغمح انذساعح

تاعرخذاو انششٔط ٔ انًعاٚٛش انالصيح  لًُا ترؽهٛم يكاَٙ نٓزِ انًعغٛاخ ( -GIS 9.3- Erdas 9.2 انثشيعٛاخ )

 ل عهٗ انُرائط.نهؽصٕ

ييضس٘   ٓاذثيٍٛ تيأٌ ٔضيع   ؼٛيس  كيى يُٓيا.   10تًُغمح انثشٚٓيٙ شيًال بيشب يذُٚيح ذعيض عهيٗ تعيذ        انؽانٛح ًؽغح انذمع 

ٌ نهغاٚح ٔٚعة إٚمافٓا  ٔإٚعياد   ؼٛس نٓا ذأشٛشاخ عهثٛح عهٗ انرشتح ٔ انُثاخ ٔ انًٛاِ انعٕفٛح تانرانٙ عهٗ االَغاٌ ٔ انؽٛيٕا

 نعذج أعثاب أًْٓا:   يٕلع آخش نًؽغح صشف صؽٙ ظذٚذج

ؼٛس ؼذد عُذ إَشائٓا فٙ  و2000فٙ عاو نهًؽغح عًشاالفرشاضٙ اَرٓاء ان  - انرعًعاخ انغكُٛح . ٔلشتٓا يٍ األؼٛاء  -

انًٛاِ انعاديح   - يٍ أؼٛاء يذُٚح ذعض تغثة اخرالف انًٕٛل  فٙ انرضاسٚظ. لغى يؽذٔدأَٓا ذخذو  - و.1982عاو 

فٙ  دٖ إنٗ ذًهػ انرشتح انضساعٛحيا أ، تؽغة َرائط انرؽانٛم انكًٛٛائٛح انرٙ أظشٚد عح يُٓا يهٕشح ٔراخ يهٕؼح عانٛحانُاذ

ذهٕز انًٛاِ انعٕفٛح فٙ يُغمح انثشٚٓٙ ٔإبالق  - انًُاعك انًؽٛغح تانًؽغح ٔعهٗ ايرذاد انٕاد٘ انرٙ ذغٛش فّٛ انًٛاِ.

اَرشاس انعذٚذ يٍ األيشاض انعهذٚح تٍٛ انًٕاعٍُٛ خاصح  -  تانًٛاِ انعاديح. انعذٚذ يٍ اٜتاس تغثة اخرال ط يٛآْا

ذكاشش ٔاَرشاس انثعٕض فٙ أؼٕاض انرعًٛع ٔانمشٖ انمشٚثح يُٓا يًا  - انُاط انزٍٚ ٚرعايهٌٕ يثاششج يع ذهك انًٛاِ.

انكشٚٓح فٙ انًُغمح إنٗ اإلصاتح  ٚؤد٘ إنٗ ذفشٙ يشض انًالسٚا تٍٛ عكاٌ انًُغمح إضافح إنٗ رنك أدٖ اَرشاس انشٔائػ

 تانعذٚذ يٍ األيشاض انًرعهمح تانعٓاص انرُفغٙ نذٖ انكصٛش يٍ انُاط.
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إٌ َظاو انًعهٕياخ انعغشافٛح ٔ االعرشعاس عٍ تعذ ٚمذياٌ يعهٕياخ ْايح ٔ تُفظ انٕلد عشٚمح عشٚعح ٔ َاظعح فٙ 

فييٙ اذخييار انمييشاساخ انغييهًٛح ٔ اٜيُييح، ٔ ادخانٓييا فييٙ   ؼييم انًشييكالخ انعذٚييح انرييٙ ذعرييشض انؽٛيياج انٕٛيٛييح، ٔ انًغيياًْح 

 االعرشاذٛعٛح انًغرمثهٛح ال٘ يُغمح.

ٔ ُْا ذى اعرخذاو ْزِ انرمُٛاخ انًعاصشج الخرٛاس انًٕلع االيصم الَشاء يؽغح انصشف انصؽٙ انعذٚيذج نًذُٚيح ذعيض،    

 ؼٛس ذى ظًع انًعغٛاخ ٔ انثٛاَاخ انالصيح.

 شالز يشاغ: إنٗ (GISفٙ َظاو ) ذمغى انٛح انعًم

 يشؼهح ظًع انًعهٕياخ ٔ انثٛاَاخ ) انششائػ انًذخهح انشئٛغح(. -1

 ٔ ذؽضٛش انششائػ انًذخهح انشئٛغح. ذعٓٛضيشؼهح  -2

 انًشؼهح انُٓائٛح يشؼهح انًعانعح ٔ انؽصٕل عهٗ انُرائط. -3

ٙ َُصيػ انعٓياخ راخ   يٕلع يؽرًم ذؽمك انشيشٔط انًغهٕتيح ٔ انري    22ؼٛس ذى انؽصٕل عهٗ فٙ َٓاٚح انرؽهٛم عهٗ 

  ثاس فٙ انذساعاخ انرٙ عرٕضع الَشاء يؽغح انصشف انصؽٙ انعذٚذج نًذُٚح ذعض.راالعاللح تاخزْا تعٍٛ االع

 


