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مقدمة:
توفر �لأقمار �لإ�شطناعية لأغر��ض �لبحث �لعلمي ومر�قبة 

�شطح �لأر�ض كمًا ل نهائيًا من �لبيانات �جلغر�فية خمتلفة 

�جلغر�فية  �لظاهر�ت  وتتبع  ر�شد  يف  تفيد  �لتو�ريخ،و�لتي 

بعمليات  �لقيام  طريق  وعن  خمتلفة.  �أوقات  يف  وتوزيعها 

بو��شطة  �مل�شجلة  �لف�شائية  و�ملرئيات  �ل�شور  بني  �ملقارنة 

ميكن  �لإ�شطناعية،  �لأقمار  منت  على  �ملثبته  �مل�شت�شعر�ت 

ظاهر�ت  ماهية  عن  وكيفية  كمية  بيانات  على  �حل�شول 

�شطح �لأر�ض، وتوزيعها ور�شد ومتابعة �لتغري�ت �لتي حتدث 

ذلك  بها)Shaoqing& Lu, 2008, p1595(،ويتم 

عرب  خمتلفة  �أوقات  يف  �لظاهر�ت  هذه  مر�قبة  طريق  عن 

�لإ�شطناعية،  �لأقمار  �شور  بدورها  ماتوفره  وهو  �لزمن، 

وتوفر هذه �لعملية �آلية جيدة لفهم �أف�شل للعالقة و�لتفاعل 

ما بني �لإن�شان و�لبيئة، من �أجل ��شتخد�ٍماأمثل و�إد�رة �أف�شل 

.)Bedini&Naco, 2008, p1(للمو�رد �لطبيعية

�لنهائي  �لنتاج  �جلافة  باملناطق  �لفي�شية  �ملر�وح  ومتثل 

لأحو��ض  �مل�شكلة  �لعنا�شر  من  �لعديد  بني  �ملتبادل  للتفاعل 

حيث  مفتوحة؛  �أر�شية  نظم  باعتبارها  �ملائي،  �لت�شريف 

�لنظم  من  غريها  مع  تباديل  ب�شكل  �لنظم  تلك  تتفاعل 

�ملجاورة على م�شتوى �ملادة و�لطاقة ، �لأمر �لذي ميثل د�فعًا 

للباحثني �جليومورفولوجيني كافة يف حماولة لتتبع �لتغري�ت 

�ملورفولوجية فوق �أ�شطح تلك �ملر�وح، وذلك يف �شوء �حلقيقة 

�لنظام  �لذي يعرتي  �لتغري  ....�أن  و�لتي موؤد�ها  بها  �مل�شلم 

�ملورفوديناميكي لأحو��ض �لت�شريف �ملائي و�شبكاتها، ميكن 

��شتقر�ئه من تتبع تلك �لتغري�ت و��شتقر�ئها.

لر�شد  مقرتح  �أ�شلوب  وتقييم  در��شة  �إىل  �لبحث  ويهدف 

خالل  حتدث  قد  �ملورفولوجية�لتي  �لتغري�ت  ومر�قبة 

باملناطق  �ملرو�حالفي�شية  فوقاأ�شطح  ق�شرية  زمنية  فرتة 

�جلافة، وذلك من خالل در��شة حالة مروحة حو�ض حو�ض 

�لفرتة  �شيناء خالل  �شبه جزيرة  و�دي فري�ن جنوب غربي 

�ملح�شورة بني عامي 1984 ، 2005 م.

�شبقت  قد  �حلالية  �لدر��شة  �أن  �إىل  �لإ�شارة  وجتدر 

   Hermas, E.A. et al,2010 بدر��شتني، �أولها: در��شة

و�لتف�شري  �لآيل  �لتح�شني  باأ�شلوب  بال�شتعانة  تناولت  و�لتي 

عمليات  �آثار  مر�قبة  يف   ، �مل�شت�شعرة  للبيانات  �لب�شري 

�لنحت �جلانبي يف �نتقال وهجرة �ملجاري �ملائية فوق �شطح 

مروحة حو�ض و�دي فري�ن، وثانيتها: در��شة نور �لدين حممد 

�لبيانات  �إمكانات  2015، و�لتي �هتمت بدر��شة  زكي كامل، 

تغري�ت  ك�شف  يف  �جلغر�فية  �ملعلومات  ونظم  �مل�شت�شعرة 

جانبي  على  �لفي�شية  �ملر�وح  حالة  در��شة  وتنميتها  �لبيئة 

خليج �ل�شوي�ض.

ولتحقيق �لهدف من �لدر��شة �شوف يرتكز �لبحث على 

�ملحاور �لأتية:

- �ملالمح �جلغر�فية �لعامة ملروحة حو�ض و�دي فري�ن.

- �لطرق �ملتبعة يف �إجر�ء عملية ك�شف �لتغري بال�شتعانة 

باملرئيات �لف�شائية.

- �لبيانات �لتي مت �ل�شتعانة بها ومعاجلتها.

للظاهر�ت  �مليد�ين  و�لتحقق  �لآيل  -�لت�شنيف 

�جليومورفولوجية فوق �شطح �ملروحة.

- مر�قبة �لتغري�ت �ملورفولوجية ل�شطح �ملروحة.

وميكن در��شة كل منها على �لنحو �لآتي:

وادي  حوض  لمروحة  العامة  الجغرافية  المالمح  أواًل: 
فيران.

تقع مروحة حو�ض حو�ض و�دي فري�ن على �جلانب �لغربي 

خلليج �ل�شوي�ض ، وتقع �لنقطة �ملركزية ل�شطح �ملروحة عند 

تقاطع د�ئرة عر�ض40°   28° �ض وخط طول 14°  33° ق 

،و�إىل �ل�شمال من مدينة �لطور عا�شمة حمافظة �شمال �شيناء 

)١(  �أ�شتاذ �جلغر�فيا �لطبيعية و�جليوماتك�ض، عميد كلية �لآد�ب جامعة دمنهور »�لأ�شبق«

)٢( �أخ�شائي م�شاحة وخر�ئط ونظم �ملعلومات �جلغر�فية، مدر�ض مادة �خلر�ئط بق�شم �جلغر�فيا كلية �لآد�ب جامعة دمنهور
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بحو�يل 52 كيلومرت.) �شكل : 1 (  .وت�شغل �ملروحة م�شاحة 

تقدر  بـحو�يل  60.24 كم مربع ، �أي ما يعادل نحو  3.26 % 

من م�شاحة حو�ض �لت�شريف، وبهذه �مل�شاحة حتتل �ملروحة 

�ملرتبة �لثالثة من حيث م�شاحة �ملر�وح على �جلانب �لغربي 

كم   100.3 ورد�ن)  و�ديي  مروحتي  بعد   ، �ل�شوي�ض  خلليج 

مربع( ـ ومروحة و�دي �شدري ) 60.49 كم مربع (. ويقرتب 

�شكل �ملروحة  من �لتنا�شق ، وذلك باقرت�ب �شكله من �لقطع 

�لد�ئري بفعل  �شيادة منط �لت�شريف �لإ�شعاعي فوق �شطح 

�شبه  حمدبات  �شكل  يف  �لكنتور  خطوط  وتتقو�ض   �ملروحة، 

وتتباعد   ، �ملروحة  بالقرب من قمة  تتقارب  ، حيث  متو�زية 

�ل�شوي�ض، بدرجات  يف �جتاه م�شتوى قاعدتها يف مياه خليج 

�نحار ترت�وح بني �شقر و 9 درجات ، ومبتو�شط 0.8 درجة. 

) نور�لدين حممد، 2015، 104: 133 ( 

�مل�شدر : �لباحثان ، �عتماد� على �ملرئية �لف�شائية، 

.Arc Map 10.3 با�شتخد�م برنامج

�شكل رقم )1(: �ملوقع �لفلكي و�جلغر�يف ملروحة و�دي فري�ن

ثانياُ: الطرق المتبعة في إجراء عملية كشف التغير 
باالستعانة بالمرئيات الفضائية.

ي�شتمل �أ�شلوب ك�شف �لتغري Change Detection، على 

وح�شر  و�شف  على  للتعرف  �مل�شتخدمة  �لطرق  من  �لعديد 

و�حدة  ملنطقة  �مللتقطة  �لف�شائية  �ملرئيات  بني  �لختالفات 

بتو�ريخ خمتلفة، وذلكبال�شتعانةبالعديد من �لأدو�ت �لتي قد 

تكون منفردة �أو جمتمعة مع بع�شها كجزء من �أ�شلوب ك�شف 

�لتغري )Prabaharan,S, et al, 2010, P 161(،وقد 
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ذكر )Coppin & Bauer, 1996, p217( �لعديد من 

�لطرق �ملتبعة يف �إجر�ء عملية ك�شف �لتغري وكان من �أهمها 

ما يلي :

: Image differencing   1- فرق �ل�شور

�أكرث �لطرق �شيوعًا، وتعتمد على وجود مرئيتني  وهي من 

من  ولهما 
ُ
�أ طرح  يتم  و�حدة  ملنطقة  �لتاريخ  خمتلفتي 

�إ�شعاعيا  م�شححتان  �ملرئيتان  تكون  �أن  �شريطة  �لأخرى 

�لثانية  �ملرئية  وتكون   ،Radiometric correction
�ملرئية�لناجتة  وتتكون  �ملرئية�لأوىل،  �إىل  جغر�فية  معرفة 

من مناطق ذ�ت خاليا موجبة �أو �شالبة �لقيمة متثل �ملناطق 

�لتي تعر�شت للتغري �ملوجب �أو �ل�شالب، ومناطق �أخرى ذ�ت 

خاليا �شفرية متثل مناطق مل تتعر�ض للتغري.

: Band ratio )2- ن�شبة�لقنو�ت ) �لنطاق �لطيفي

وهي من �أب�شط و�أ�شرع طرق ك�شف �لتغري، وتتم من خالل 

ق�شمة خاليا �ملرئية �لأوىل على �لثانية، وتكون مناطق عدم 

جدً�  �شئيلة  بفروقات  خالياها  قيم  ترت�وح  �لتي  هي  �لتغري 

حول �لرقم و�حد، بينما تكون مناطق �لتغري ذ�ت قيم خاليا 

 Coppin &( و�حد  �لرقم  حول  كبرية  بفروقات  تتباعد 

.)Bauer, 1996, p217
 Afterِ �مل�شنفة  بال�شور  �لتغري  ك�شف   -3

: classification change detection
وهي �لطريقة �لأكرث تعقيدً� و��شتهالكا للوقت و�جلهد، �إل 

�أن نتائجها تكون �أكرث دقة، وتعتمد يف �ملقام �لأولعلى ت�شنيف 

�ل�شور �ملتاحة ملنطقة �لدر��شة بتاريخني خمتلفني، وحتديد 

�لظاهر�ت �لرئي�شية بها، وتوزيع كل منها؛ ثم �لقيام مبقارنة 

�أماكن توزيع كل ظاهرة يف �ل�شورتني �مل�شنفتني بعد ف�شلها 

�لباحثني  ��شتح�شنها  �لتي  �لطريقة  يف مرئية منفردة، وهي 

لكونها ت�شهم يف حتقيق �أهد�ف �لبحث. 

عن  و�أ�شا�شية  هامة  معلومات  �لت�شنيف  عملية  وتعطي 

منطقة �لدر��شة و�لظاهر�ت �ملوجودة بها، وهي تنق�شم ب�شكل 

�ملوجه  �لت�شنيف   : �أولها   : �أ�شا�شيتني  طريقتني  �إىل  عام 

�لت�شنيف  وثانيتها:   ،Supervised classification
وقد   .Unsupervised classification �ملوجه  غري 

ذكر �لباحثون يف در��شاتهم �ل�شابقة باأن لكل من �لعمليتني 

ميز�ت وعيوب، �إل �أنهم رجحو� باأن عملية �لت�شنيف �ملوجه 

حتقق نتائج �أكرث دقة من �لتي حتققها �لعملية �لأخرى؛ حيث 

ُيعد  �لت�شنيف �ملوجه  ذكر )Richard, 1993, p85(�أن 
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�لكمية  �ملعلومات  ��شتخر�ج  يف  �مل�شتخدمة  �لأ�شا�شية  �لأد�ة 

من �لبيانات �مل�شت�شعرة ؛ حيث يكون لدى �لقائم بالت�شنيف 

 Training �لت�شنيف  عينات  �ختيار  على  �لكاملة  �لقدرة 

area �شريطة �أن يكون على در�ية جيدة مبنطقة �لدر��شة .
وقد ذكر )Wong, et al,2003, p20( �أن �لعديد من 

�أي من عمليتي  ومعرفة  ملقارنة  جريت م�شبقًا 
ُ
�أ قد  �لتجارب 

من  �ملخرجات  �أن  �لنتيجة  وكانت  دقة،  �أكرث  �لت�شنيف 

عملية �لت�شنيف �ملوجه �أكرث دقة من نظريتها �لتي يحققها 

بالتف�شري  للقائم  ميكن  �أنه  حيث  �ملوجه؛  غري  �لت�شنيف 

تبدو  قد  �لتي  �ملختلفة  �لظاهر�ت  بني  �لإختالفات  مييز  �أن 

�لقائم  يكون  �أن  �ل�شور،�شريطة  على  ما  حد  �إىل  مت�شابهة 

بالتف�شري على در�ية جيدة مبنطقة �لدر��شة، وهو ما يتحقق 

من خالل �لدر��شة �مليد�نية ، و�لتي يقوم فيها �لباحث برفع 

�ملرئيات  من  �لظاهر�ت  لبع�ض  �لإحد�ثيات  نقاط  من  عدد 

حقليًا  مبر�جعتها  و�لقيام  �ملنطقة  تغطي  �لتي  �لف�شائية 

و�لتحقق منها.

تطبيقه  يتم  ف�شوف  �لتغري،  ك�شف  �أ�شلوب  �أهمية  ولإظهار 

ل�شطح  �ملورفولوجية  �لتغري�ت  ور�شد  مر�قبة  �إمكانية  لبيان 

ملخاطر �جلريان  تتعر�ض  و�دي فري�ن،كونها  مروحة حو�ض 

 Hermas, E.A. ل�شيلي ب�شورة دورية؛ حيث ورد بدر��شة�

من  كاًل  بكميات  تف�شيليًا  جدوًل    et al,2010,91:92
حو�ض  مبنطقة  حدثت  �لتي  �ل�شيلي  و�جلريان  �لت�شاقط 

حو�ض و�دي فري�ن فيما بني عامي 1987ـ 2006م.

يف  �لت�شنيف  نتائج  ��شتخد�م  على  �لعتماد  يتم  و�شوف 

ر�شد �لتغري�ت �ملورفولوجية �لتي تعر�ض لها �شطح �ملروحة 

تلك  وتقييم   2005 �لعام  وحتى   1984 �لعام  من  �لفرتة  يف 

�لنتائج يف مدى �ل�شتعانة بها يف �لدر��شات �جليومورفولوجية 

ي�شعب  قد  �لتي  ،و�لنائية  عامة  ب�شورة  �جلافة  باملناطق 

�لو�شول �إليها ب�شورة خا�شة.

ثالثًا : البيانات التي تم االستعانة بها ومعالجتها: 
�أ. �لبيانات �لتي مت �ل�شتعانة بها.

�لإ�شت�شعار  بيانات  ومقارنة  حتليل  على  �لدر��شة  �عتمدت 

من بعد �ملتمثلة يف �ملرئيات �لف�شائية من �لقمر �ل�شناعي 

�لأمريكي) Landsat )P 175 R 40  و�ملتاحةعلى �ملوقع 

�لإلكرتوين لهيئة �مل�شاحة �جليولوجية �لأمريكية وت�شم :

 1984 لعام  �لدر��شة  منطقة  تغطي  ف�شائية  مرئية   -1

 Thematic �ملو�شوعي  �ملا�شح  م�شت�شعر  من  ملتقطة 

Mapper ™ �ملرتبط بالقمر �ل�شناعي Landsat ـ 5 ، 
وتتكون من �شبعة نطاقات طيفية Band بدقة مكانية قدرها 

بالأ�شعة �حلر�رية  �ل�شاد�ض �خلا�ض  �لنطاق  ، عد�  30 مرتً� 

حتت �حلمر�ء TIR �ملُلتَقط بدقة مكانية قدرها 120 مرتً�، 

�ملرئية  وتغطي  مرتً�،   30 بدقة  لي�شبح  دجمه  عيد 
ُ
�أ و�لذي 

�لو�حدة منطقة �أبعادها 170 كم من �ل�شمال للجنوب و183 

كم من �ل�شرق للغرب .

 2005 لعام  �لدر��شة  منطقة  تغطي  ف�شائية  مرئية   -2

 Enhanced ملتقطة من م�شت�شعر �ملا�شح �ملو�شوعي �ملح�شن

بالقمر  �ملرتبط   )+Thematic Mapper )ETM
طيفية  نطاقات  ثماين  من  وتتكون   ،Landsat7 �ل�شناعي 

�لثامن  �لنطاق  30 مرتً�، عد�  Bands بدقة مكانية قدرها 
�ل�شاد�ض  و�لنطاق  مرتً�،   15 قدرها  مكانية  بدقة  �ملُلتَقط 

�لنطاقات  جميع  دمج  عيد 
ُ
�أ وقد  مرتً�،   60 بدقة  �مللتقط 

�لطيفية من خالل عملية Resampling �عتمادً� على �لبند 

�لثامن لت�شبح بدقة 15 مرتً�، وتغطي �ملرئية�لو�حدة منطقة 

�أبعادها 170 كم من �ل�شمال للجنوب و 183 كم من �ل�شرق 

للغرب .

ب. معاجلة �لبيانات :

بعد �حل�شول على �لبيانات �شابقة �لذكر، و�لتي كانت يف 

�شورة نطاقات طيفية منفردة لكل مرئية ، مت جمع �لنطاقات 

�لأمر  با�شتخد�م  و�حدة  مرئية  يف  مرئية  لكل  �لطيفية 

 ERDAS IMAGINE برنامج  من   Stack Layer
�لإ�شعاعية  �لت�شحيحات  بع�ض  باإجر�ء  �لقيام  ثم   ،2013

Radiometric corrections، كان �أهمها �لقيام بعملية 
 pixels digital للخاليا  �ل�شوئية  �لقيمالرقمية  حتويل 

numbers د�خل �ملرئية �لو�حدة �إىل قيمة �لكهربية �لأ�شلية 
بهدف  وذلك   ،Radiance �ملنعك�ض(  �ل�شعاع   ( للخلية 

�لتغلب على �لأخطاء �لتي قد تن�شاأ يف �لقيم �ل�شوئية �لن�شبية 

�لإ�شاءة،  ظروف  �ختالف  بفعل   Digital numbers
لختالف  ،وكذلك  �لت�شوير  وقت  �ل�شم�ض  و�جتاه  وز�وية 

�لوقت �أو �لف�شل �لذي �لتقطت فيه �ل�شور �لف�شائية، وقد مت 

ذلك عن طريق ح�شاب قيمة �لـ Gain و �لـ Bias للموجات 

 ،)1( رقم  باجلدول  كما   ) �لزرقاء  �خل�شر�ء،  )�حلمر�ء، 

عن   ReflectionRadiance �لنعكا�ض  قيمة  ح�شاب  ثم 

 Sholla&( طريق �ملعادلة �لتالية �لتي وردت �شمن در��شة
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Hassan,2012, P 109( على �لنحو �لتايل:
Radiance = Gain * Digital Number + Bias

منوذج  بناء  طريق  عن  �ل�شابقة  �ملعادلة  تطبيق  مت  وقد 

 ،ERDAS IMAGINE 2013 معاجلة يف بيئة برنامج

)�شكل رقم 2( .

�لت�شنيف  �ل�شابقة مرحلة  �لبيانات  وتلت مر�حل معاجلة 

للظاهر�ت   Supervised Classification �ملوجه 

�لعامني  من  لكل  �لفي�شية  �ملروحة  �شطح  على  �لرئي�شية 

�لظاهر�ت  على  �لتعرف  �أجل  من  وذلك   ،  2005 و   1984

عملية  و�إجر�ء  �شطحها،  فوق  �لرئي�شية  �جليومورفولوجية 

طر�أ  �لذي   Change Detection �لتغري  وك�شف  �ملقارنة 

�تباع  طريق  عن  ذلك  حتقق  وقد  حدة،  على  منها  كل  على 

جدول رقم )1(: قيم كل من �لـ Gain و �لـ Bias للنطاقات �لطيفية

BiasGain BandSensor
-6.21.18070866Band 1

+E.T.M -6.41.20984252Band 2
-50.94251969Band 3

-1.520.67133858Band 1
T.M -2.841.32220472Band 2

-1.171.04397638Band 3
�مل�شدر : نور �لدين حممد، 2015، �ض 148 .

�شكل رقم )2(: منوذج معاجلة لتحويل �لقيم �ل�شوئية �لن�شبية لقيم �لإنبعاث �ملطلقة

.  ERDAS IMAGINE 2013 مل�شدر : �لباحثان، با�شتخد�م برنامج�

Http://earthexplorer.usgs.gov 
Http://lta.usgs..gov.TM 

Http://lta.usgs..gov.ETM 

 ERDAS برنامج  با�شتخد�م  �ملعاجلة  خطو�ت  من  عدد 

IMAGINE 2013  ميكن �إيجازها يف �لنقاط �لتالية:
لكل   Training samples �لعينات  و�نتقاء  حتديد   -1

ظاهرة، وحفظها يف ملف ب�شمة طيفية يتم �ن�شاوؤه با�شتخد�م 

�لأمر Signature file من قائمة Supervised �ملندرجة 

Raster يف بيئة �لربنامج ،وقد مت  �أ�شفل �لقائمة �لرئي�شية 

مبنطقة  �ملورفولوجية  �لظاهر�ت  ملعظم  �مللفممثاًل  �إعد�د 

�شكل  لكل ظاهرة  �لطيفية  �لب�شمة  منحنى  ور�شم  �لدر��شة 

رقم )3( .

 Supervised �ملوجه  �لت�شنيف  عملية  �إجر�ء   -2

 Supervised �لأمر  با�شتخد�م   Classification
classification �ملندرج �شمن نف�ض �لقائمة �ل�شابقة.
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�شكل رقم )3(: ملف �لب�شمة �لطيفية لعينات �لظاهر�ت على �أ�شطح �ملر�وح �لفي�شية

.  ERDAS IMAGINE 2013 مل�شدر : �لباحثان ، با�شتخد�م برنامج�

�شكل رقم )4( : �لت�شنيف �ملوجه للظاهر�ت �ملورفولوجية �لرئي�شية مبروحة حو�ض و�دي فري�ن

ERDAS Imagine2013 & Arc map 10.2 مل�شدر : �لباحثان ، با�شتخد�م برناجمي�

للظاهرات  الميداني  والتحقق  اآللي  التصنيف  رابعًا: 
المورفولوجية فوق سطح المروحة.

تنوعت  رقم)4(  �شكل  �لت�شنيف  عملية  لنتائج  وفقًا 

و�دي  �شطح مروحة حو�ض حو�ض  على  �مل�شنفة  �لظاهر�ت 

�لنحو  على  ب�شرية  و�أخرى  طبيعية  ظاهر�ت  بني  ما  فري�ن 

�لآتي:
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1- ظاهرات طبيعية :
 Desert �ل�شحر�ء  ورني�ش   ( �لقدمية  �لرو��شب  �أ- 

:)varnish
�لقدمي،و�أمكن  �ملروحة  �شطح  متثل  �لتي  �لرو��شب  وهي 

باللون  �لف�شائية  �ملرئيات  خالل  من  ب�شريًا  متييزها 

�لد�كن،وقد تكونت مع تكون �ملروحة يف ن�شاأتها �لأوىل، ومع 

تعر�ض �شطح �ملروحة لعمليات �لنحت و�لتعميق ب�شبب تعاقب 

�جلريان �ل�شيلي عليها عدة مر�ت، مما �أ�شهمفي �إز�لة �أجز�ء 

حالتها  على  �لأجز�ء  بع�ض  تاركًة  �ملروحة  �شطح  من  كبرية 

�لقدمية) حمـمد حلمي، 2012، �ض73( ذ�ت من�شوب �أعلى 

من �شطح �ملروحة �حلديث.

قد  و�لتي  �حل�شى،  غطاء�متن  �شطوحها  على  وتنت�شر   

ما�شية،  فرت�ت  يف  �ل�شحر�ء  ورني�ض  تكون  بعمليات  تاأثرت 

وعلى �لرغم من وقوع منطقة �لدر��شة �شمن منطقة �شديدة 

�جلفاف ، �إل �أن عملية ذوبان �أمالح �شخر �لأ�شا�ض بالقدر 

�ل�شئيل من �لرطوبة �مل�شاحبةلالأمطار، �أو تلك �لتي ت�شعد 

�إىل �ل�شطح باخلا�شية  من �ملياه �ملت�شربة من باطن �لأر�ض 

�ل�شعرية )جمدي تر�ب، 2005، �ض28(، �إ�شافة �إىل عملية 

�لتكاثف �لتي ترت�كم على �شطح �ل�شخور يف �ل�شباح �لباكر؛ 

يف  ت�شاعده  ذ�ئبة  �أمالح  على  �ل�شاعد  �ملاء  يحتوي  حيث 

ي�شحبه  م�شامها،  خالل  مروره  �أثناء  �ل�شخور  وحتلل  غزو 

عنها  ينتج  �ملعدنية  �ل�شخر  ملكونات  كيميائي  حتلل  عمليات 

�ل�شحر�ء"  "طالء  ت�شمى  �ل�شطح  على  �شلبة  ق�شرة  تكون 

�ض107(،   ،1996 ح�شنني،  )جودة  �ل�شحر�ء"  "ورني�ض  �أو 

�أكا�شيد  رقيقة جدً� من  ق�شرة  تكون  �لعملية  وينتج عن هذه 

�حلديد على �ل�شطح �خلارجي لل�شخر �لذي يكت�شب بدوره  

�للون �لأ�شود �أ و�لبني �ملحمر �شورة رقم )1( .

�لرو��شب  �حتلت   ،1984 لعام  للمرئية�مل�شنفة  ووفقًا 

�لقدمية �مل�شاحة �لأكرب من �شطح �ملروحة بن�شبة %46،61، 

�لبالغة  �ملروحة  م�شاحة  ن�شف  عن  قلياًل  يقل  ما  �أي 

و�لطرف  �ل�شمايل  �لن�شف  تركزت يف  وقد   ، حو�يل60كم2 

�جلنوبي �لغربي من �ملروحة �لفي�شية؛ بينما �حتلت �لرو��شب 

33.2% وفقًا  بن�شبة  �مل�شاحة  �لثانية من حيث  �ملرتبة  ذ�تها 

للمرئية�مل�شنفة لعام 2005.

 

ب - �لرو��شب �حلديثة :

�حلديث،و�لتي  �ملروحة  �شطح  رو��شب  عن  عبارة  وهي 

و�أمكن  ب�شابقتها،  مقارنة  حديثة  زمنية  فرت�ت  يف  تكونت 

متييزها ب�شريًا من خالل �ملرئيات �لف�شائية باللون �لفاحت، 

ميكن  عديدة  دقيقة  مورفولوجية  ظاهر�ت  بني  تتوزع  وهي 

�إيجاز �أهمها فيما يلي :

�ملورفولوجية  �لظاهر�ت  �إحدى  �حل�شوية:  -�حلو�جز 

وتظهر  عامة،  ب�شورة  �لفي�شية  �ملر�وح  �أ�شطح  على  �ملهمة 

�أ�شطح  فوق  �ملنت�شرة  �جلافة  �ملجاري  بني  �حلو�جز  تلك 

�ملر�وح يف �ملناطق �لتي تتعر�ض للجريان �ل�شيلي؛ حيث تظهر 

يف منط جمارميائية م�شفرة، يف�شل بينها حو�جز ح�شوية 

)Denny, 1967, P88(.ويرى جودة �لرتكماين، 1991، 

�ملائي  �لإر�شاب  لعمليات  تكونتنتيجة  قد  �حلو�جز  تلك  �أن 

فر�شات  �شورة  يف  رو��شبها  تظهر  �لتي  �لفي�شية  �ملر�وح  يف 

 ،1991  ، �لرتكماين  )جودة  �ل�شحلة  �ملجاري  تقطعها 

�ض118( �شورة رقم )2(.

ر�شوبي  مظهرمورفولوجي  وهي   : �حل�شوية  �ل�شفاف   -

�أ�شطح  على  �ملائية  �ملجاري  جو�نب  على  ويوجد  �لن�شاأة، 

ح�شوية،  �شفافًا  بينها  يف�شل  حيث  �لفي�شية؛  �ملر�وح 

ترت�وحارتفاعاتها بني60 و100�شم، ،و �أطو�لها بني 6،5 مرتً� 

ويتبني  مرتً�،   100 و  مرت   2 بني  و�ت�شاعاتها   ، مرتُ�   240 و 

وطوًل  �رتفاعًا  �أكرث  تكون  �حل�شوية  �ل�شفاف  �أن  ذلك  من 

 Denny,( .لذكر� �شالفة  و�ت�شاعًا من �حلو�جز �حل�شوية 

 ،)1967m p.89
- �لت�شققات �لطينية : وهي تتكون يف �لرو��شب �لطينية 

�ملتما�شكة ب�شبب خا�شية �لنكما�ض �لتي تت�شم بها �لرو��شب 

حتت  لبع�ض  بع�شها  �لطني  حبيبات  لتجمع  نتيجة  �لطينية 

 Cooke, et al, 1975,( بالتبخر �لرطوبة  فقد�ن  تاأثري 

�لرو��شب بدرجة  لتلك  �ل�شطح �خلارجي  P8(؛ حيث يجف 
و�لتي  �ل�شم�ض،  لأ�شعة  لتعر�شها  نتيجة  د�خليته  من  �أ�شرع 

م�شلعات  �شكل  يف  �لتبخر،وتظهر  طاقة  من  بدورها  تزيد 

متعددة �لأ�شالع باأ�شكال عديدة منها �مل�شتقيم �أو �ملحدب �أو 

�ملقعر، ويدل وجود مثل هذه �لت�شققات على تعر�ض �لرو��شب 

�لوجيه،  )حممود  �لرطوبة  من  فرتة  بعد  للجفاف  �لطينية 

2003، �ض90(
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�شورة )1(: �لرو��شب �لقدمية و�حلديثة

مبروحة حو�ض و�دي فري�ن ، ناظرً� �شوب �لغرب

�شورة  )2(: �أحد �حلو�جز �حل�شوية مبروحة حو�ض

و�دي فري�ن، ناظرً� �شوب �ل�شرق

�لغرب                              �شوب  ناظرً�   ، فري�ن  و�دي  حو�ض  مبروحة 

و�دي فري�ن، ناظرً� �شوب �ل�شرق

- �إر�شابات �لغطاء�ت �لفي�شية: وتت�شكل حيث تكون و�شيلة 

جيد  �لنهري  �حل�شى  من  بحمولة  �ملياه  من  غطاء  �لنقل 

تزد�د  �لتي  �لدقيقة  و�ملو�د  بالرمال  و�ملختلط  �ل�شتد�رة، 

عامل  �شعف  ومع   ، �ملروحة  �أطر�ف  نحو  تدريجيا  ن�شبتها 

لالأ�شغر  �لأكرب  من  للرو��شب  حجمي  تر�شيب  يحدث  �لنقل 

باجتاه قاعدة �ملروحة )ح�شن يو�شف،2002، �ض18(.

- فر�شات رملية ناجتة عن �لإر�شاب بفعل �لرياح: تظهر 

تعلو�شطح  �حلجم  �شغرية  رملية  فر�شاتنباك  �شورة  يف 

�إىل حد  با�شتو�ئها  �لفر�شات  تلك  وتت�شم  �لفي�شية،  �ملروحة 

كبري، وتتكون من رمال ترت�وح �أحجامها بني رمل ناعم جدً� 

�إىل رمل خ�شن جدً�، وتعد ظاهرة نيم �لرمال �إحدى �ملالمح 

�ملميزة لها )حممود عبيد، 1993، �ض 274(.

�شخر  نوع  �إىل  �لفي�شية  �ملر�وح  رو��شب  �ألو�ن  وتدين 

�أي�شا  ما  حد  �إىل  تختلف  وهي  ��شتقتمنه،  �لذي  �لأ�شا�ض 

�لفي�شية،  �ملر�وح  رو��شب  وتاأخذ  �ملنطقة،  مناخ  بح�شب 

�لفاحت  �لأ�شفر  �للون  �لطينية،  �لتدفقات  خا�شة  وب�شورة 

.)Blissenbach,E, 1954, p185(

وملا كان من �ل�شعب متييز �لب�شمة �لطيفية �خلا�شة بكل 

ظاهرة من �لظاهر�ت �ل�شابقة �لذكر نظرً� للت�شابه �لكبري يف 

درجاتها �للونية، �إ�شافة �إىل �لدقة �ملكانية �ملنخف�شة ن�شبيًا 

للمرئيات �لف�شائية �مل�شتخدمة يف �لدر��شة )15 مرتً�(، لذ� 

مت ت�شنيفها حتت ظاهرة و�حدة رئي�شة هي رو��شب �ملروحة 

�حلديثة.

�لثانية من حيث  وقد جاءت �لرو��شب �حلديثة يف �ملرتبة 

�لن�شف  تغطي  1984،حيث  لعام   %34،47 بن�شبة  �مل�شاحة 

�جلنوبي للمروحة، يف حني بلغت ن�شبتها 38،05% من جملة 

م�شاحة �شطح �ملروحة لعام 2005.

ج - �ملجاري �ملائية �جلافة :

تنت�شر �ملجاري �ملائية �جلافة على �أ�شطح �ملر�وح �لفي�شية 

يف �شكل قنو�ت بارزة وو��شحة يف �لأجز�ء �لعليا وتقل حدتها 

تدريجيًا بالإجتاه نحو �أطر�ف �ملروحة )ممدوح عقل، 1994، 

 ،1998 �ض175(.و�شمن در��شة �أجنزها )�شابر �لد�شوقي، 

�ض328( قام بتق�شيمها �إىل جمموعتني رئي�شيتني هما :

- �ملجموعة �لأوىل: تعرف بقنو�ت �لت�شعب، و�لتي تنق�شم 

�لتي  �لقناة  من  وتبد�أ  �حل�شوية،  �جلزر  حول  قنو�ت  لعدة 

تخرتق ر�أ�ض �ملروحة �إىل عدة قنو�ت فرعية تنت�شر يف �شكل 

�إ�شعاعي وتبدو ذو منط م�شفر.

على  تكونت  �لتي  �لقنو�ت  تلك  هي  �لثانية:  �ملجموعة   -

�لتي  �لفجائية  �لأمطار  ب�شبب  للمروحة  �ملهجور  �ل�شطح 

تعر�ض لها هذ� �ل�شطح، وتتخذ�لنمط �ل�شجري �أو �ملتو�زي، 

�لفي�شية  �ملروحة  �شطح  �جلافة  �ملائية  �ملجاري  وُتَقِطع 

دلياًل  �ملروحة  �شطح  على  وجودها  ويعد  �لدر��شة،  مبنطقة 

موؤكدً� على �لدور �لفعال للمياه �جلارية �مل�شاحبة للجريان 

�ل�شيليفي ممار�شة عمليات �لنحت �لر�أ�شي و�جلانبي.

وتبعًا للمرئية�مل�شنفة لعام 1984 ُر�شدت �ملجاري �لن�شطة 

جماٍر  �شكل  يف  قاعدتها  وحتى  �ملروحة  ر�أ�ض  من  بد�ية 
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ظهرت  بينما  ؛   %6 بـحو�يل  تقدر  م�شاحة  حتتل  م�شفرة، 

ب�شكل �أكرث ن�شاطًا يف ت�شكيل رو��شب �ملروحة عام 2005؛ �إذ 

للمروحة،  �لكلية  �مل�شاحة  14% من  يعادل حو�يل  ما  �شغلت  

�لن�شطة  �ملائية  للمجاري  �لب�شري  �لتف�شري  نتائج  وتوؤكد 

ر�أ�ض �ملروحة ويف م�شار�ت  �أنها تتجهمن   ،2005 ملرئية عام 

مما  �لغربي،  و�جلنوب  و�لغرب  �لغربي  �ل�شمال  �شوب  عدة 

وخطوط  �لطرق  على  مبا�شر  ب�شكل  وتوؤثر  تهدد  �أنها  يعني 

رقم  �ملروحة�شورة  �شطح  على  �لبرتولية  و�ملن�شاآت  �لأنابيب 

)Sherief, 2008, p193(  وهو ما �أكده ،)3(

د- �ل�شبخات :

هي عبارة عن م�شطحات رطبة ترتفع فيها ن�شبة �ملتبخر�ت 

و�لأنهيدريت، وهي رو��شب  �ل�شوديوم و�جلب�ض  من رو��شب 

تت�شم بالتميوؤ؛ حيثتمت�ض �لرطوبة من �لهو�ء وحتتفظ بها يف 

تربتها )�شالح بحريي، 1979، �ض36(، ويوؤدي تبلور �لأمالح 

على �شطحها �إىل �نتفاخ �لطبقة �ل�شطحية، مما يرتتب عليه 

غو�ض �لأقد�م حالة �ل�شري بها.

�حلر�رة  ودرجة  �ملنخف�شة  باملنا�شيب  �ل�شبخات  وترتبط 

ثم تنخف�ض وقت  �لعايل  �ملد  �ملياه وقت  تغمرها  �إذ  �لعالية؛ 

�لبخر،  ن�شبة  زيادة  مع  ملوحتها  درجة  فتزد�د  �جلزر، 

وترت�شب �لأمالح على �أر�شيتها، وقد تنمو بها بع�ض �لنباتات 

�لتي تتحمل �مللوحة �لعالية )عبري هاليل، 2014، �ض111(.

وقد �أمكن �لتعرف على مناطق توزيع �ل�شبخات على �شطح 

�لف�شائيتني  �ملرئيتني  ت�شنيف  خالل  من  �لفي�شية  �ملروحة 

�مليد�ن من  عليها يف  �لتعرف  وكذلك   2005 و   1984 لعامي 

نتائج  و�أو�شحت   .)4 رقم  )�شورة  �مليد�نية  �لدر��شة  خالل 

�لت�شنيفللمرئيتني عامي 1984 ، 2005 ،�نت�شارها على طول 

تقدر  م�شاحة  يف  �ل�شوي�ض  خليج  على  �ملطلة  �ملروحة  قاعدة 

على  �ملروحة  �شطح  م�شاحة  من جملة    %8٫4  ،%10 بحو�يل 

�لرتتيب. 

 

�شورة رقم )3(: �أحد �ملجاري �جلافة �ملتعمقة برو��شب 

مروحة حو�ض و�دي فري�ن ، ناظرً� �شوب �لغرب

 �شورة رقم )4(:جزء من �شبخة مبروحة حو�ض و�دي 

فري�ن، ناظر� �شوب �جلنوب �ل�شرقي

2- ظاهرات بشرية :
ومن�شاآت  طرق  من  �لعمر�نية  �ملظاهر  يف  تتمثل  وهي 

برتوليةفوق �شطح �ملروحة ممثلة يف �شركة برتول بالعيم.

من  لكل  �لطيفية  �لب�شمة  بني  �لتفريق  ل�شعوبة  ونظر� 

�ملباين و�لطرق فقد مت جمعها يف ظاهرة و�حدة حتت م�شمى 

جدً�؛  وب�شيطة  حمدودة  ظهرت  و�لتي  �لعمر�نية،  �ملظاهر 

حيث مل تتعد جملة �مل�شاحة �لتي ت�شغلها 3،96% ، 4،01% من 

جملة م�شاحة �ملروحة لعامي 1984 و 2005 على �لرتتيب. 

لسطح  المورفولوجية  التغيرات  مراقبة  خامسًا: 
المروحة.

1- مت ف�شل �لظاهر�ت �مل�شنفة بحيث ت�شبح كل ظاهرة 

 Thematic �لأمر  با�شتخد�م  وذلك  منف�شلة،  مرئية  يف 

�شكل   Raster �لرئي�شية   �لقائمة  �أ�شفل  �ملندرج   recode
رقم )5(.

�أ.د ماجد حمـمد �شعلة     

�أ. نور �لدين حمـمد زكي �ملغربي  

مراقبة التغيرات المورفولوجية فوق أسطح المراوح الفيضية باستخدام البيانات المستشعرة ونظم 
المعلومات الجغرافية - دراسة حالة مروحة حوض وادي فيران جنوب غربي شبة جزيرة سيناء
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 .Thematic recode شكل رقم )5(: ف�شل �لظاهر�ت با�شتخد�م �لأمر�

.  ERDAS IMAGINE 2013 مل�شدر : �لباحثان ، با�شتخد�م برنامج�

.Operator شكل رقم )6(: مقارنة �ل�شور بتاريخني خمتلفني با�شتخد�م �لأمر�

 .  ERDAS IMAGINE 2013 مل�شدر : �لباحثان ، با�شتخد�م برنامج�

لعامي  �مل�شنفة  للظاهر�ت  �لناجتة  �ل�شور  مقارنة    -2

�لأمر  با�شتخد�م  �لتغري�ت  ك�شف  �أجل  من  و2005   1984

من  �ملندرج   Two image functions operator
 ،Raster �لرئي�شية  �لقائمة  من    Functions �لقائمة 

 1984 لعام  �ملرئية�ملمثلة  طرح  طريق  عن   ،)6( رقم  �شكل 

2005، ليك�شفمنتج �لعملية يف مرئية  من �ملرئية�ملمثلة لعام 

جديدة عن نوع �لتغري�ت �لتي تعر�ض لها �شطح �ملروحة خالل 

لتغري�ت  تعر�شت  �لتي  �ملناطق  فيها  ُتعرف  �لقيا�ض،  فرتة 

�شالبة بقيم خاليا �شالبة، بينما ُتعرف �ملناطق �لتي تعر�شت 

�ملناطق  خاليا  وتاأخذ  موجبة،  خاليا  بقيم  موجبة  لتغري�ت 

�لتي مل تتعر�ض للتغري �لقيمة �شفر)نور�لدين حمـمد،2015، 

�ض150( وح�شاب م�شاحة كل منها.

 )2( رقم  م�شاحتةجدول  �لتغري  ك�شف  نتائج  �شوء  ويف 

و�شكل رقم )7( ميكن مالحظة �حلقائق �لآتية:

�لـ  تقارب  �لقدميةبن�شبة  �لرو��شب  م�شاحات  تناق�ض   -

13،6% من م�شاحة �ملروحة.

بن�شبة  عام  ب�شكل  �حلديثة  �لرو��شب  م�شاحات  زيادة   -

3،58% من م�شاحة �ملروحة.

�ملروحة؛  �شطح  فوق  �لن�شطة  �ملجاري  فاعلية  زيادة   -

8.16% من جملة م�شاحة  يقارب  حيث ز�دت م�شاحتها مبا 

�ملروحة.

�لب�شرية  �لأن�شطة  ت�شغلها  �لتي  �مل�شاحة  - �شاآلة�لتغري يف 

فوق �شطح �ملروحة؛ حيث �شجلت م�شاحة زيادة ب�شيطة جدً� 

مل تتعد 0.05% من جملة م�شاحة �ملروحة بني عامي 1984 

�إعادة  يف  �لب�شرية  �لتغري�ت  معظم  متثلت  وقد  و2005م، 

من  �ل�شيول  دمرتها  �لتي  �لطرق  من  قطاعات  بع�ض  �إن�شاء 

وقت لآخر خالل فرتة �لقيا�ض.

فري�ن  و�دي  حو�ض  مروحة  باأن  �لقول  ميكن  �شبق  ومما 

تعر�شت ل�شيول متكررة، ظهر �أثرها و��شحًا يف تطور وزيادة 

ن�شاط �ملجاري �ملائية، و�لتي كانت وما ز�لت تهدد �ملن�شاآت 
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�لب�شرية فوق �شطح �ملروحة، ما دفع �لإن�شان لإن�شاء عدد من 

خمر�ت �ل�شيول و�جل�شور �لتي مير فوقها طريق �ل�شوي�ض �شرم 

�ل�شيخ، و�لعمل على حتويل �جتاه جريان �ل�شيول نحو �ل�شمال 

�لغربي، وذلك من �أجل حماية �ملن�شاآت �لبرتولية �لقائمة فوق 

�جلزء �جلنوبي �لغربي من �شطح �ملروحة،�لأمر�لذي �شاهم 

مرئية  يف  �لن�شطة  �ملائية  �ملجاري  من  عدد  ظهور  يف  بدوره 

عام 2005م،ومل تكن موجودة مبرئية عام 1984،و�لتي تبد�أ 

�ل�شمايل  جهة�جلزء  �إىل  �ملروحة  ر�أ�ض  من  جريانها  رحلة 

�لغربي من �شطح �ملروحة .

جدول رقم )2(: �لظاهر�ت �مل�شنفة ومقد�ر �لتغري بكل ظاهرة مبروحة و�دي فري�ن

�لتغري كم198420052 

موجبثبات�شالب�مل�شاحة كم2عدد �خلاليا�مل�شاحة كم2عدد �خلاليا��شم �لظاهرة

43923.57374718.430.892.685.74جماري ن�شطة

3457628.089024120.008.5619.520.45رو��شب قدمية

61775.02270396.080.744.281.82�شبخات

2526720.5210073022.665.8914.638.05رو��شب حديثة

29002.3695402.390.362.000.45عمر�ن

59.5716.4443.1116.51 59.55 �ملجموع

�أ.د ماجد حمـمد �شعلة     

�أ. نور �لدين حمـمد زكي �ملغربي  

مراقبة التغيرات المورفولوجية فوق أسطح المراوح الفيضية باستخدام البيانات المستشعرة ونظم 
المعلومات الجغرافية - دراسة حالة مروحة حوض وادي فيران جنوب غربي شبة جزيرة سيناء

�مل�شدر : من ح�شاب �لباحثني ، �عتمادً� على نتائج �لت�شنيف ومر�قبة �لتغري
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�شكل رقم )7(: تغري�ت ظاهر�ت �شطح مروحة حو�ض و�دي فري�ن يف �لفرتة من 1984 �إىل 2005.

ERDAS Imagine2013 & Arc map 10.2 مل�شدر : �لباحثان ، با�شتخد�م برناجمي�
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�أ.د ماجد حمـمد �شعلة     

�أ. نور �لدين حمـمد زكي �ملغربي  

مراقبة التغيرات المورفولوجية فوق أسطح المراوح الفيضية باستخدام البيانات المستشعرة ونظم 
المعلومات الجغرافية - دراسة حالة مروحة حوض وادي فيران جنوب غربي شبة جزيرة سيناء

النتائج والتوصيات
نظم  وو�شائل  بعد  من  �لإ�شت�شعار  ببيانات  بالإ�شتعانة 

�ملعلومات �جلغر�فية �ت�شحت �لفائدة �لكبرية لهذه �لبيانات 

ب�شطح  �ملورفولوجية  �لتغري�ت  ر�شد  يف  �ملتميزة  وقدر�تها 

و�لقدمية  �حلديثة  �لبيانات  فري�ن،كونهاتوفر  و�دي  مروحة 

و�لب�شرية  �لطبيعية  �لأر�ض  �شطح  لظاهر�ت  �لتغري  ملر�قبة 

�لرئي�شية  �لظاهر�ت  ور�شدها،ومت ذلك من خالل ت�شنيف 

ب�شطح �ملروحة بتاريخني خمتلفني )1984، 2005( ، وللتاأكد 

من �شحة �لنتائج �لتي مت �حل�شول عليها �آليًا، فقد مت  �إعد�د 

�مل�شد�قية  �أو حتديد درجة  �لت�شنيف  �ختبار �شحة  منوذج 

�شحة  منها  تبني  حيث  ؛   Accuracy assessment
�مل�شتقاة  للنتائج   %97،6  ،  %97،3 بن�شبة  �لت�شنيف  عملية 

 )2005  ،1984( عامي  خالل  يف  �ملوؤرختني  �ملرئيتني  من 

�مل�شنفة  �لظاهر�ت  ف�شل  �ملرحلة  هذه  وتلت  �لتو�يل،  على 

بالتاريخني �ملحددين كل على حدة ومقارنتها، مما نتج عنه 

لها  تعر�ض  �لتي  �ملوروفولوجية  �لتغري�ت  �أبرز  ��شتخال�ض 

�شطح �ملروحة.

بنتائج  �لوثوق  دقة  �أن  �لأهمية،  يف  غاية  حقيقة  وتبقى 

باملر�جعة  وثيقًا  �رتباطًا  ترتبط  وتف�شريه،  �لآيل  �لتحليل 

�مليد�نية  �لدر��شة  �أن  لتوؤكد  �حلقيقة  هذه  وتاأتي   ، �مليد�نية 

عامة  �جلغر�فية  �لدر��شات  يف  �لأ�شا�ض  حجر  متثل 

�لتقنيات  مع  �لتعامل  ويجب  خا�شة،  و�جليومورفولوجية 

�لوقت  توفري  ت�شهم يف  وو�شائل  �أدو�ت  �حلديثة كافة، كونها 

و�جلهد وتذليل �ل�شعوبات �لتي قد تو�جه �لباحثني.

يف  �لباحثني  توخي  ب�شرورة  مرتهنة  �لأخرية  و�لتو�شية 

�لتعامل  عند  �حلذر  �جليومورفولوجية  �لدر��شات  جمال 

و�شرورة  �مل�شت�شعرة،  �لبيانات  وحتليل  وتف�شري  معطيات  مع 

وجود خلفية علمية منطمة،وفهم على م�شتوي قدرة �لتطبيق، 

عن  �ل�شت�شعار  و�أدو�ت  عامةلو�شائل  معلومات  جمرد  ولي�ض 

بعد، و�لتي قد يوؤدي عدم �لتمكن منها يف خو�ض �لباحث يف 

تف�شري�ت وحتليالت لي�شت لها عالقة مبو�شوع �لبحث.
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