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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 قال تعالى : 

ِلكَ )) ِكْدنَا ِليُوُسَف ۖ َما  فَبََدأَ بِأَْوِعيَتِِهْم قَْبَل ِوَعاِء أَِخيِه ثُمَّ اْستَْخَرَجَها ِمن ِوَعاِء أَِخيِه ۚ َكذََٰ

ن نََّشاُء ۗ َوفَْوَق ُكل ِ ذِ  ُ ۚ نَْرفَُع َدَرَجاٍت مَّ ي َكاَن ِليَأُْخَذ أََخاهُ فِي ِديِن اْلَمِلِك إَِّلَّ أَن يََشاَء َّللاَّ

(( ِعْلٍم َعِليم    

 

 

 سورة يوسف 

(76اآلية )  

 

 صدق اهلل العلي العظيم

 



 

 
3 

 

 

 

 االهداء

 

 

 

و ءسيد األوصياي الذي علم المتعلمين الرسول المصطفى النبي األم إلى منارة العلم والمعرفة  

 أمام المتقين

 .. نبينا الكريم محمد صلى هللا عليه وسلم ..

وع الذي َّل يمل العطاء إلى من حاكت سعادتي بخيوط منسوجة من سعادتها إليك ياثم إلى الينب  

 في الحياة وروحها إليك يا أغلى ما في قلوبنا

الغاليات.. .. أمهاتنا   

 ثم إلى من سعوا و شقوا لننعم بالراحة و الهناء الذين لم يبخلوا علينا بشيء من أجل دفعنا إلى

 النجاح الذين علمونا أن نرتقي سلم الحياة بحكمة و صبر

الكرام ..  آبائنا..    

 إلى من علمونا حروفا من ذهب و كلمات من نور و عبارات من أسمى و أجمل عبارات العلم

رب العلم و النجاحمنارة تنير لنا د وفكرهمة فا علمهم حرون صاغوا لنم  

الكرام ..آساتذتنا   
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نالشكر والعرفا  

 

عود بها إلى نمن وقفة َّلبد لنا ونحن نخطو خطواتنا األخيرة في الحياة الجامعية 

 ذلينرام الذين قدموا لنا الكثير باالكأساتذتنا مع  معهدفي رحاب ال قضيناها أعوام

من جديد .... هبناء جيل الغد لتبعث األمجهودا كبيرة في   

تقدير والمحبة إلى الذين حملوا أن نمضي نقدم أسمى آيات الشكر واَّلمتنان وال وقبل

الحياه ...... رسالة في أقدس  

العلماء فإن لم تستطع  أحبطع فكن متعلما فإن لم تستطع فا... فإن لم تستمعال نک" 

" همغضفال تب   

لنا طريق العلم والمعرفة دوان مهذيال إلى  

 

 إلى جميع أساتذتنا األفاضل ......

باإلشراف  فضلت يذلا ر عواد علي سهستاذ المساعد لألوالتقدير الشكر  وكامل

 وقدمه شيئا إَّل وقته  ه وولم يذكر من جهد إرشاداته ونصحه قدمعلى هذا البحث و

. لنا  

علي باسموالشكر والتقدير لألستاذ   

ة دساعمال يدنا ل دث وقم لنا العون ومحشكر كل من ساعد على إتمام هذا البن ذلكك

حث .الالزمة إلتمام هذا الب بالمعلومات وزودنا  

 



 

 
5 

 

 

 الخالصة:

عية باستخدام راالتوزيع المكاني َّلستعماَّلت األرض الز ةنموذجيهدف البحث إلى 

استعماَّلت  في عمليات تصنيف  الجغرافيةتقنيات اَّلستشعار عن بعد ونظم المعلومات 

Land Useاألرض  والغطاء األرضي   Land Cover في  الزراعيةثم اشتقاق اَّلستعماَّلت  

من مساحة المحاصيل الصيفية  زارعيهمن اجل حساب نصيب كل وحدة مكانية  ةالقيثارناحية 

Spatial Analysisوالبساتين في المنطقة باستخدام التحليل المكاني  لومات في نظم المع 

مستندين بذلك على التصنيف الموجة  الجغرافية Supervised Classification للمرئية  

 خرائطيةعمليات التحليل المكاني وصوَّل لنماذج  وإجراءالملتقطة  واسطالفضائية لشمال 

.  الزراعيةتعكس طبيعة التوزيع الجغرافي َّلستعماَّلت األرض   

أضاف إلى استعماَّلت  الجغرافيةان التكامل بين نظم اَّلستشعار عن بعد ونظم المعلومات 

مع العصرنة المعلوماتية المعاصرة، إذ تقدم نظم  يالئممتميز  جغرافيطابع  الزراعيةاألرض 

اليوم أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في توظيف األسس العلمية  الجغرافيةالمعلومات 

البيانات وتنظيمها مع القدرة الفائقة في إدارتها وتطبيق المعادَّلت الالزمة  الالزمة لخزن

للحصول على بيانات مشتقة من البيانات األساسية دون الحاجة إلى إعدادها خارج قاعدة 

 البيانات.

زيادة كمية المياه في منطقة الدراسة )شمال و قد تبين من خالل عملية التصنيف للمرئيات 

ويعود ذلك للعوامل الطبيعية  2011مقارنة بكميات المياه للمنطقة في  2020واسط ( في 

 . 2020من امطار وسيول في الفترة 

وذلك يعود على  2011مقارنة بسنه  2020انحسار مساحة التربة في منطقة الدراسة في 

 زيادة كميات المياه ونمو النباتات وتحولها الى مساحات خضراء .

 

، استعماَّلت  ةالنمذجاَّلستشعار عن بعد ، نظم المعلومات الجغرافية ، الكلمات المفتاحية: 

 األرض ، التحليل المكاني.
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 المبحث األول/ الجانب النظري

 : المقدمة

تكمن اهمية التحليل المكاني للمرئيات الفضائية بصريا على فصل األصناف بحسب النمط 

لية المكانية األخرى، أما التحليل الطيفي فيتضمن فصل والشكل والحجم والعوامل التحلي

التحليل  إجراءاألهداف المصورة بحسب اللون والشدة اللونية ،وهذا التحليل هو األهم عند 

خصصي العلوم المكانية والسكان والموارد. ولعل استخدام نظم المعلومات وت القرارمتخذي 

لمواجهة المشاكل البيئية  القراريقلل إلى حد كبير من التكلفة ويحقق سرعة في اتخاذ  الجغرافية

من العلوم المكانية التي استفادت كثيار من هذه التقنيات للقيام  الزراعية والجغرافيةالمختلفة، 

، و خرائطي الزراعيةالتحليل المكاني َّلستعماَّلت اَّلرض  ةونموذجتصنيف بعمليات ال

ومعالجتها بدقة وكفاءة عالية على مستوى الوحدات  والخرائطالتعامل مع المعلومات والبيانات 

المقاطعات. من اجل الوصول إلى هدف البحث في الكشف عن التباين المكاني  المكانية

. كما تعد دارسة  الزراعيةعلى مستوى المقاطعات  ةالقيثارَّلستعماَّلت األرض في ناحية 

التنموية وصياغة  والبرامجمتطلباً أساسياً ومهماً لنجاح الخطط  الزراعيةاستعماَّلت األرض 

السياسات المالئمة لالستفادة القصوى من موارد المنطقة بسبب ما تقدمه من بيانات ومعلومات 

والحيواني على مستوى المقاطعة واتجاهات نموها بشقيه النباتي  الزراعيعن النشاط 

وتطورها في وقت يكافح العالم فيه من اجل زيادة اإلنتاج لمواجهة النمو السكاني السريع ، 

فية ابدور بارز في هذا المجال من خالل دارسة الخصائص الجغر رافيويسهم الجغ

عي زراباين مساحة اإلنتاج العية وتحليلها والمشكالت الناجمة عن تراَّلستعماَّلت األرض الز

وكميته زمانياً ومكانياً  وايجاد السبل الكفيلة َّلستثمارها بشكل أمثل. إذ توفر عملية تحليل 

 رائقبكفاءة َّل يمكن الحصول عليها بالط راربيانات المعالم األرضية المعلومات لصناع الق
 التقليدية. )5(

ة في استغالل الغطاء األرضي فيقصد به نوع أفضل اإلمكانات البشري تعدُّ استعماَّلت األرض

نمط المعالم التي تقع على سطح األرض كاألشجار واألبنية والمسطحات المائية...  الظاهرة

  الخ
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  البحث: أهمية

تكمن أهمية البحث في استخدام تقنية اَّلستشعار عن بعد في إجراء عمليات التصنيف الموجة 

 واستعماَّلتهللمرئية الفضائية َّلستعماَّلت األرض الزراعية من اجل انماط الغطاء اَّلرضي 

واستخدام نظم المعلومات الجغرافية في نموذج التوزيع المكاني َّلستعماَّلت األرض الزراعية 

0202الى  2011واسط خالل الفترة  افظةمحلشمال   

 

 هدف البحث:

يهدف البحث إلى تصنيف ونمذجة التوزيع المكاني َّلستعماَّلت األرض الزراعية باعتماد 

واسط  محافظةالمساحات التي تشغلها المقاطعات الزراعية من الغطاء النباتي في شمال 

 وتحليل نتائجها باستخدام التحليل المكاني وعرضها يشكل نماذج خرائطية

 

 فرضية البحث:

ينطلق البحث من فرضية مفادها إن نمذجة التحليل المكاني َّلستعماَّلت األرض الزراعية 

واسط ليكشف عن  محافظةيسهم في كشف نمط التوزيع المكاني للغطاء النباتي في شمال 

ة .هذه اَّلستعماَّلت على مستوى وحداتها المكاني للمنطقة ومن ثم تباين قيمالواقع الزراعي   

 

 

 

  منهجية البحث وأسلوب العمل:

 يعرف تصنيف البيانات الرقمية بأنه وضع خاليا الصورة بمجموعات تعرف بالصفوف الطيفية

ألجل التعرف على ما تمثله من أشياء أرضية ويمثل النمط المختلفة  على أنماطها بناءات 

 بأنه متوسطات قيم بياناتها الرقمية من القنوات .تعتمد هذه الطريقة على تحليل القيم الرقمية
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اَّللكتروني المحمول على  الكل عنصر من عناصر الصورة أي إجراء عملية تصنيف طيف

حيث تتم  متن التوابع الصناعية المخصصة ويتم هذا التصنيف بمساعدة الحاسب اآللي ، اذ تم

لية التصنيف الطيفي للمعطياتعم الرقمية دون تدخل المحلل  أجراء التصنيف غير الموجه 

 وقبل جمع المعلومات الحقلية ثم يحدد محلل المرئية هوية غطاء اَّلرض لهذه المجموعات

الطيفية وذلك بمقارنة معطيات المرئية المصنفة بمعطيات ارضية مرجعية .معتمد في هذه 

لتحليلي الكمي لكشف الغطاء اَّلرضي واستعماَّلت األرض الزراعية ا العمليات على المنهج

باعتباره يعبر فيها عن المنهجية الجغرافية واسط باستخدام تقنية محافظةفي شمال  ونظم  

،المعاصرة، إذ يستند هذا المنهج على تحليل البيانات  اَّلستشعار عن بعد المعلومات الجغرافية

 تقدم نظم المعلومات الجغرافية ار الصناعية لمنطقة البحثالرقمية المستمدة من صور األقم

أساليب  ثم القيام بإجراءات المقارنة .وقد تمت معالجة البيانات الرقمية باستخدام برنامج

والتعليل واَّلستنباط من خالل الرؤية  متقدمة في عمليات توظيف مفاهيم التحليل المكانية

المعلومات  نجاح نظم متعددة. وأنللظاهرة الجغرافية الممثلة على الخرائط من زوايا 

الجغرافية مرهون بتطوير أساليب التحليل المكاني والقدرة المتقدمة على النمذجة الخرائطية 

.ثتخدم أهداف البح بأساليب  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
9 

 

 :الموقع والمساحة

 كم مربع  537.52بمساحه البالغة  ة )شمال محافظة واسط(تقع منطقة الدراس

 بغداد وشرق الحلةالشمالي من محافظة واسط وجنوب  في الجزء

 يوضح عليها منطقه الدراسة ( خارطة1)شكل 
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 :التصنيفدور االستشعار عن بعد في 

 أوظاهرة ما منطقة أو هدف عن معلومات على الحصول وفن علم هو بعد عن اَّلستشعار

 تلك عن بعيد جهاز بواسطة عليها الحصول تم التي البيانات وتحليل معالجة خالل من معينة

 ومراقبة الغابات دراسة منها عديدةمجاَّلت  في تطبيقات وله منها التحقق المراداَّلهداف 

 وتصنيف اَّلراضي استعمال مجال وفي اَّلراضي وتدهور والتصحر الزراعية المحاصيل

 التربة

يعتمد تصنيف المعطيات الفضائية على حقيقة أن كل مادة من المواد تملك مجموعة من و
المعايير تسمى المعايير التحليلية يمكن استخالصها من هذه المعطيات، ويمكن اَّلعتماد على 

 الموضوعية أو الغرضية منهاعامل أو أكثر في تحليل المعطيات الفضائية ووضع الخرائط 
ولكن التحليل الرقمي للمعطيات الفضائية يعتمد على التحليل الطيفي للمعطيات، الذي له عالقة 

 باللون وقيمة السطوع )4(

 

 بعد: عن االستشعار في والماء التربة خصائص

 وتتسم. الزراعية للمشروعات األساسية القاعدة ومياه ونبات تربة من الرئيسية الموارد تمثل

 والموارد اَّلنسان حاجة بين الموازنة يستوجب مما المياه خاصة بالمحدودية الموارد هذه

 المجتمع تهم التي الحيوية المواضيع من البيئة موضوع البيئة. ويعد تلك توفرها التي الطبيعية

 عناصر مةالس على المحافظة ان السكان. وزيادة الغذاء وأهمية التكور عمليات بعد خاصة

 مما ، األهمية غاية في البيئة عناصر بين التوازن من حالة وايجاد والتدهور تلوث من البيئة

 من بعد عن اَّلستشعار تقنيات استخدام يعد. مختلفة تقنيات باستخدام حصرها اَّلمر يتطلب

 والتعرف (النباتي والغطاء والمياه التربة) الطبيعية الموارد لدراسة الفعالة الحديثة الوسائل

 تطبيقاتها الى باإلضافة َّلستغالها الخطط ووضع مراقبها ثم تواجدها واماكن خصائصها على

 ، الجفاف مثل الزراعية التنمية عمليات على تؤثر التي البيئية الظواهر وتتبع رصد في

 استخدام ذلك يلي ثم ولتغدق والتملح واَّلنجراف التعرية وعوامل والتصحر التربة وتدهور

 والمعلومات البيانات وتحليل والتخزين إلدخال GIS الجغرافية المعلومات نظم برمجيات

 المنطقة ظروف في بالتنبؤ تفيد التي والمؤشرات النتائجاستخالص  الىوصوَّل  والخرائط

 قيم تختلف حيث اَّلنعكاسية قيم في فعاَّل دورا التربة خصائص تلعب. مواردها وادارة

 تقنيات باستخدام دراسات اكدت وقد. والفيزيائية الكيميائية الصفات اختالف نتيجة اَّلنعكاسية

 تحديد امكانية عن الطبيعية الموارد دراسة مجال في التمييزية القدرة عالية بعد عن اَّلستشعار
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 فقد اَّلرض مشهد تحليل مجال وفي.  الغدقة والمناطق المائية المسطحات انواع وتشخيص

 في الجيومرفولوجية الوحدات اختالف نتيجة المختلفة اَّلرض وحدات عزل يمكن انه اوضح

 بمساعدة انه اكد فيما تاَّلندس صور باعتماد الجنوبية والصحراء العراقي الرسوبي السهل

 قيم واعتماد الفوتومترية الدراسات اجراء يمكن بعد عن اَّلستشعار او النائي التحسس

 بعد عن اَّلستشعار تقنيات ان اوضح حين في. اَّلرض سطح وتشخيص تحديد في اَّلنعكاسية

 عملية ان.(1) اَّلنعكاسية قيم على اعتمادا الترب وتصنيف مسح سوريا أغراض في استخدمت

 عمليتين تتضمن الكهرومغناطيسية بالطاقة بعد عن َّلستشعارا األرضية بطرق الموارد مراقبة

 -: هما أساسيتين

 جمع البيانات  -1

 البيئة تلوث منها مختلفة مجاَّلت في الدراسات من العديد هنالك :البيانات التحليلية -2

 ولتغدق والتملح التربة وتدهور النباتي الغطاء وتدهور الزراعية واآلفات والجفاف والتصحر

 . الطبيعية الموارد تناقص الى تؤدي التي المتغيرات من وغيرها

 :  بعد عن االستشعار صور اهمية

 مرئيا سجال تمثل ألنها الجغرافية الدراسات في خاصة اهمية بعد عن اَّلستشعار لصور

.  فيها التقطت التي الزمنية الفترة خالل الصورة تغطيها التي للمنطقة المجالية للخصائص

 الجغرافي البحث في اَّلنتشار واسع بعد عن الصور َّلستشعار استخدام جعلت الخاصية وهذه

 التي والتغيرات تطورها وتتبع مراقبتها حيث من الجغرافية الظواهر دراسة من تمكن ألنها

 تبين دقيقة خرائط واعداد والتراجع النمو ومعدَّلت واتجاهات تراجعها او نموها عليها تطرا

 وقد اليها الوصول يصعب التي او ، النائية المناطة في حتى بينها المكانية والعالقات توزيعها

 بعد عن اَّلستشعار استخدام تنوع في رئيسي دور الجغرافيا في الكمي باَّلتجاه يعرف لما كان

 الفرضيات واختيار النماذج بناء في تستخدم التي والمعلومات البيانات مصادر من كمصدر

 (4).  المجالية
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 فيها اسهمت التي الجغرافية المجاالت ومن الجغرافيا في خاصة اهمية بعد عن ولالستشعار

 - بعد: عن االستشعار وسائل

 في عال مراقبة موقع ومن واسع اطار في اَّلرضية للظاهرات المجالي التوزيع مراقبة -1

  اَّلرضية المراقبة خالل من والشمولية الوضوح بنفس مشاهدته يمكن ال اطار

 تصعب الظاهرات هذه المرور، وحركة الفيضانات مثل المتغيرة الظاهرات دراسة -2

 على يساعد جوية صور في وتسجيلها السريع لتغيرها نظرا البشرية بالعين مباشرة مراقبتها

 دراستها امكانية

 

 بأجراء يسمح وهذا.  بعد فيما وقت اي في دراستها يمكن بحيث ، للظاهرات الدائم التسجيل -3

 ، المكان لنفس مختلفة اوقات في التقطت صور مجموعة دراسة طريق عن الزمنية المقارنات

 .  ما مكان على يطرا الذي التغير طبيعة بمعرفة يسمح كما

 المرئية ألشعة حساسة البشرية فالعين ، تراها ن المجردة العين تستطيع ال بيانات تسجيل -4

 عن إضافية معلومات تعطي أن يمكنها الفضائية والصور مايكرومتر٤.٧ بين الواقعة

األشعة  ، الضوئيةاألشعة  الى إضافة يشمل والذي مايكرومتر٣،٣ بين النطاق في اَّلستشعار

 .  الحمراء تحت واألشعة ، البنفسجية فوق

اَّلرتفاعات  والمساحاتواَّلتجاهات  للمسافات كبير حد الى ودقيقة سريعة قياسات اجراء -5

  واَّلنحدارات

 والمناخ والفالحة المدن الدراسات:_ مثل المختلفة الجغرافيا فروع في التطبيقية لدراساتا -6

 .  وغيرها والجيومرفولوجية

 كانت التيالتقليدية  الطريق في تتوفر تكن لم وبدقة سريع وقت في وتحديثها الخرائط انتاج -7

 . قبل من سائدة

 عدة بعد استخدامها يمكن تاريخية مكانية كوثائق تبقى بعد عن اَّلستشعارسجالت  ان -8

 معينه ظاهرة من التحقق او المقارنة الدراسات في نستعملها كأن مختلفة ألغراض سنوات

 (3) ومتابعتها
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 :الصورةتصنيف 

 الى اقاليم جغرافية حسب لبقيم الرقمية لعناصر أن المقصود بتصنيف الصورة الفضائية

 القيم الرقمية لقناة واحدة أو باستخدام معلومات أساسالصورة ويمكن عمل التصنيف على 

،  Density Slicing واحدة تشريح الكثافة متعددة القنوات ويطلق على التصنيف في قناة

 باللون اَّلسود واألبيض وذلك ألنها تتكون من العين البشرية قد يصعب عليها تفسير المرئية ان

 العملية التفسير يقسم المقياس الرمادي الى وتسهيال سلسلة متصلة من تدرج اللون الرمادي

 لحصول علىلونا او رمزا معينا، وبذلك يتم ا مجموعات حسب كثافتها ثم تعطي كل مجمو

عملية التصنيف باسلوبين هما التصنيف  ويمكن اجراء Thematic map خريطة نوعية

طريقة خاصة في التدريب وهي العملية  وفي كل اسلوب هنالكه غير الموج والتصنيف الموجه

 األصناف والمعايير اإلحصائية لكل صنف يعلم بها الحاسوب بضوابط التصنيف كعدد التي

 (2). مجموعة

 :الصناعية صور األقمارتصنيف 

 الصورة وتحليل تفسير يتم خاللها ومن الصور، على تتم التي العمليات أهم من وهي

 هذه خالل من. للظواهر المختلفة التباين أنماط وجود إلى أدت التي اَّلستنتاجات إلى والوصول

 وتحليل تفسير عمليه تتم ولكي. الجغرافي والتوزيع المكاني النمط على التعرف يتمالعملية 

 المقياس الكبيرة الجوية، والصور التفصيلية، الخرائط مثل مساعده وسائل من البد الصورة

 وقت إلى تحتاج التي الميدانية واألعمال التقارير إلى باإلضافة المطلوبة، المنطقة تغطى والتي

 كل جعل يتم أن هو للتصنيف النظرية والفكرة الحاسوب عبر يتم التصنيف هذا. كبير وجهد

 يأخذ الصورة في بكسل كل جعل بمعنى( واحده مجموعه في اَّلنعكاس نفس لها التي المناطق

  على يعتمد) مجمله في التصنيف أن واحده بمعنى مجموعه في متشابه DN رقمي عدد

 (7)  )الصورة على بكسل لكل الضوئي نعكاساَّل
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 :الرقميةالصور وتحليل مراحل معالجة 

 :التدريبيةالمرحلة 

استخراج  التصنيف بالمرحلة التدريبية في هذه المرحلة تم تسمى المرحلة التي تسبق مرحلة

تعد  األرضية الموجودة في المشهد، وهذه المرحلة لكل فئة من األغطية  اَّلستجابة الطيفي

 مرحلةباستخدام الحاسبة اَّللكترونية. أن نجاح   مهمة جدا في عمليات التحليل اَّلتوماتيكي

 على دقة العملية التدريبية، وهذه المرحلة تحتاج التصنيف وكمية المعلومات المستخرجة تعتمد

وكذلك تحتاج إلى معرفة معلومات جغرافية فية  الى تفاعل عميق بين المحلل وبيانات الصورة

فية الطي فهي تحتاج إلى معرفة مسبقة عن الصفات المنطقة المراد دراستها. واَّلهم من كل هذا

التي تكون ممثلة  التدريبية باختيار المساحات التدريبية للمعالم التي سيتم تفسيرها. تبدأ المرحلة

 وتختار هذه المساحات باستخدام مصادر .صنف يراد تفسيره في مرحلة التصنيف لكل

مثل الخرائط الطبوغرافية والصورالجوية، أو تختار من خالل الزيارات  معلومات مرجعية

 وتحديد مواقعها على المعلومات المرجعية يتم المباشرة. بعد معرفة المساحات التدريبية الحقلية

عند اختيار  .احداثيات الوحدات الصورية تعينها على المشهد الرقمي وذلك بواسطة تحديد

موزعة في مواقع مختلفة  الضروري أخذ عينات متعددة لنفس الفئة المساحات التدريبية ،فمن

للفئة الواحدة نتيجة  لكي يجمع اكبر عدد من اَّلختالفات الموجودة لمستخدمعلى المشهد ا

دقة التصنيف. بعد  نستطيع أن نقلل من تأثير هذه اَّلختالفات على مواقعها المختلفة ، وعندئذ

 القيمة الرقمية ورسم حدودها تقوم الحاسبة اَّللكترونيه بقراءة تعيين المساحات التدريبيه

وتستخدم هذه القيم في ايجاد اَّلستجابة  ضمن حدود المساحة التدريبية لكل فئةالواقعة  للوحدات

 الموجودة. وعند استخدام طريقة تصنيف تعتمد األرضيةالكل نوع من اَّلنواع اَّلغطية  الطيفية

يكون عدد الوحدات الصورية  نحتاج الى لجمع عينات تدريبيةل على العمليات اإلحصائية مث

على األقل، واستعمال اقل من  لقنوات المستخدمة مضافا اليها وحدة واحدةا فيها مساوية لعدد

اَّلستجابة الطيفية لهذه العينات.  الى عدم امكانية حساب اَّلرتباط واَّلختالف هذا العدد يؤدي

عدد القنوات المستخدمة، وبصورة  الى وحدات صورية بمقدار عشرة أضعاف وعمليا نحتاج

 لكل صنف بشكل ومصفوفة اَّلرتباط واَّلختالف جابة الطيفيةحساب معدل اَّلست عامة يكون

 التدريبية أكثر، ولهذا السبب فان استعمال ادق كلما كان عدد الوحدات الصورية للمجاميع

 المحلل أن يدقق ما اذا كانت الوحدات وعلى ذا دقة اكبر، فيوحدات اكثر يعطي نتائج تصن

طريقة  استخدام كل قناة مستخدمة، ويكون هذا عند وفي لكل فئة  بصورة نظامية موزعة

 (2()1). نظامية أسستصنيف تعتمد على 
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 التصنيف: مرحلة

 في كل قناة من قنوات للبيانات الرقمية تمثل بقيمة عددية الصورية كل وحدة من الوحدات ان

انعكاسية  الذي يمثل بالتوقيع الطيفي التمثيل هذا یيدع البيانات، المستخدم في جميع النظام

المتعددة . وعملية التصنيف الموجية تلك الوحدات وفي مختلف األطوال تضمنتها المعالم التي

الطيفية المتشابهة مع  التواقيع عملية استخراج معلومات، وذلك بجمع عن عبارة األطياف

ذي الهيئة األوتوماتيكي ال تعريف شكال من اشكال التعريف الطيفي للهيئة ويعد .بعضها البعض

هذا البحث تم تصنيف  وفي عدة أنواع مختلفة من الحقول والمجاَّلت، على يمكن تطبيقه

. وهنالك طرق مختلفة من معين یتشابه قيم اَّلستجابة الطيفية للمعالم بمد على البيانات معتمدا

عملية التصنيف .ان عمليات  ودقة نتائجها يمكن استخدامها في وتعقيدها حيث صعوبتها

يستوجب استخدام جميع القنوات  المستخدمة تعتمد على قناتين او اكثر واحيانا التصنيف

مستوى جيد للتصنيف ، ولكن استخدام  النظام، زمع أن زيادة عدد القنوات يعطي المتوفرة في

 الى استخدام قنوات أخرى المكلفة للوقت، ذلك العدد قد يعطي مستوى مقبوَّل بال حاجة اقل من

 وتعرف الموجهر غي فيوالتتصن تصنيف الموجه  ان من التصنيف وهماهنالك نوعان رئيسي

التي  المتغيرات األرضي على انها عملية تسجيل والغطاء األرضمراقبة انواع استعماَّلت 

اَّلدارة  التوفير المراقبة من أهم العوامل المطلوبة وتعتبر تحصل فيها مع مرور الزمن،

تجعل  التي والتطوير فب اي منطقة فهي الوسيلة التنمية الموارد الطبيعية واَّلدارة عمليات

 المنطقة صلة مستمرة بالتغيرات التي تحصل في على المخططين وغيرهم من المختصين

 (5) الخاصة بالتنمية والمشاريع المختلفة والبرامج وبذلك يمكنهم من متابعة تنفيذ الخطط

 :التصنيف الموجه - أ

 لكل نوع التدريبية بعملية التصنيف يحتاج الى وجود العينات للقيام استخدام الطريقة الموجه أن

 الطريقة تصنف كل وحدة من وحدات هذه وجوده في المنطقة تحت الدراسة. وفي يتوقع

 التدريبية من ناحية اَّلستجابة الطيفية العينات على اساس مدى تقاربها وتطابقها مع الصورة

في هذا  استخدمت عدة طرق من التصنيف الموجه، وقد هنالك .الحسابات اإلحصائية وبعض

 التصنيف ان هذه الطريقة من تسمى بالتصنيف األكثر احتمالية التي البحث احدى هذه الطرق

وعلى  لالستجابة الطيفية للعينات التدريبية مع بعضها، تحسب مقدار اَّلرتباط واَّلختالف

المعروفة. ولكي يتم ذلك  الى تلك الفئاتغير المعروفة  اساسها يتم توزيع الوحدات الصورية

 العينات التدريبية موزعة الطريقة تستند الى فرض أن تكون وحدات بشكل سليم فان هذه

 أن يكون لجميع القنوات فرض النظامية في توزيع هذه الوحدات يجب بصورة نظامية. أن

 تظم اَّلختالفومصفوفة  وبذلك يمكن حساب معدل القيمة الطيفية الطيفية المستخدمة،
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 جاديوبعد حساب هذه القيم يمكننا ا .مجموعة من العينات التدريبية المستخدمة لكل واَّلرتباط

غير المعروفة لكي يتم  الصورية اَّلحصائية لكل وحدة من الوحدات وبالطرق اَّلحتمالية

ثافة وهنا تستخدم دالة الك التدريبية، الموجودة والمتمثلة بالعينات األصناف تصنيفها احد

التي يتوقع بها  اَّلحتمالية الوحدات الصورية، وذلك بحساب قيمة هذه التصنيف اَّلحتمالية

 نظام الحاسبة اَّللكترونية هو الذي يقوم ان .صنف من األصناف الكل عائدية تلك الوحدة

 باوبعد حس (EARDAS) برنامج  مثل هذه اَّلحتمالية وذلك باستخدام البرامج بحساب

 تصنف الى الصنف األكثر قربا اليه، وقد سوف لكل صنف فان كل وحدة صورية اَّلحتمالية

الحسابات  أن .الحد المقرر من قبل المحلل من كمجهول اذا كانت قيمة اَّلحتمالية اقل يعرف

هي الشئ الوحيد  الصورة التصنيف كل وحدة من وحدات الطريقة الكثيرة التي تعتمد عليها هذه

 األخرى، ومع ذلك بالطرق بطيئة التنفيذ وعالية التكاليف مقارنة جعلهات في هذه الطريقة الذي

 (4). دقة عالية ذات فهي تحقق نتائج

  :التصنيف غير الموجه - ب

کون أي  العينات التدريبية واساس عملها يعتمد على تستخدم هذه الطريقة في حالة عدم توفر

 متقاربة مع وحدات صورية ذات قيمالمشهد متكونا من  نوع من األصناف الموجودة في

الوحدات الصورية  حسابات رياضية تختبر عددا كبيرا من بعضها، وتتضمن هذه الطريقة

من هذه الوحدات، وهناك  مجاميع معتمدة على القيمة الطيفية لكل وحدة المجهولة وتقسيمها الى

مع الحاسبة اَّللكترونية  متوفرة بشكل برامج جاهزة باَّلمكان استخدامها تقنيات احصائية عديد

يقوم  ومن خالل هذه العملية ابرز هذه التقنيات عملية التحليل العنقودية لمل هذه المجاميع ومن

يبدأ  للمصنف للقيام بعملية التحليل العنقودية، حيث الباحث بتحديد عدد األصناف ، ثم يوعز

الصورية  لوحداتبعض المقاييس اَّلحصائية عن ا المصنف بتمشيط المشهد لجمع وحساب

المطلوبة، وتمثل  األصنافبعدد  (Seeds) مراكز تسمى لذلك المشهد، وبعدها يقوم بعمل

كل وحدة صورية  المعدل اَّلستجابة الطيفية لكل صنف، وبهذا فان هذه المراكز القيمة الوسطية

واستنادا إلى الطيفية  حول المركز اَّلقرب لها من ناحية اَّلستجابة من وحدات المشهد تتجمع

اَّلصناف غير معروفة  دة تجمعات طيفيةعنهاية هذه العملية تتكون المقاييس اَّلحصائية وعند

ببعض المعلومات  األصنافالطيفية. و على الباحث أن يقارن هذه  األصنافيطلق عليها 

وتعريفها، وبهذا  األصناف هوية جاديوالخرائط الطبوغرافية قصد ا المرجعية كالصور الجوية

ثم يصار الى اختيار  ومن الموجهة تقريبا لفئات معروفة مسبقا التصنيف تكون عملية

طيفية نرجعها الى  اصنافا وفي التصنيف غير الموجه نجد في البداية لها، اَّلنفصالية الطيفية

 (4)  فئات معروفة
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 دراسات سابقة عن منطقة شمال واسط :

قام بدراسة وتصنيف ومراقبة  2002 دراسة قام بها )مازن نوري محمود (عام -1

استعماَّلت اَّلرض الزراعية في محافظة واسط بأستخدام معلومات التحسس النائي 

المتوفرة حيث قام بمعرفة انواع الغطاء النباتي لمحافظة واسط و الظروف المؤثرة 

 (5)عليه و حساب المساحات الخضراء في المحافظة . 

تناول تمثيل استعماَّلت اَّلرض  2000( عام  دراسة )احمد سلمان حمادي الفالحي -2

الزراعية في محافضة واسط حيث مثلت استعماَّلت اَّلرض الزراعية بواسطة 

التحسس النائي وبينت اختالف الخصائص والمميزات للمنطقة حيث قام بتصنيف انواع 

 الغطاء الزراعي و تمييز انواع النباتات و بين نسب و اعداد المحاصيل و انواعها في

 (5)المحافظة .  

حيث تمثلت بدراسة تصنيف المرئيات  2005دراسة )اياد عاشور الطائي ( عام  -3

الفضائية لمناطق الجنوب)منطقة الدراسة من ضمن البحث ( كافة وتمييز دقة كل منها 

ومعرفة خصائص الغطاء النباتي والتعامل معها بأستخدام تقنيات التحسس النائي  

المميزات للمنطقة حيث قام بتصنيف انواع الغطاء وبينت اختالف الخصائص و

الزراعي و تمييز انواع النباتات و بين نسب و اعداد المحاصيل و انواعها في 

 (5)المحافظة .  
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 النتائج:  تحليل

 سنتطرق لها في الجانب العملي.

 

 مخطط يوضح عملية التحليل والمعالجة للمرئيات الفضائية

 

 

  

 

 

 

 

 

تجميع البيانات والحصول على المرئيات 

اجراء التصحيحات والتحسينات على المرئيات 

القيام بعمليات التصنيف على مرئية منطقة الدراسة

تحليل النتائج
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 الثانيالمبحث 

 )الجزء العملي(

 

 2014 األيرداسبرنامج  باستخدامسوف نجري عملية التصنيف في هذا الجزء من البحث 

المرئيات الفضائية لمنطقه الدراسة والمقارنة بينهما من حيث الغطاء الزراعي بين  وباستخدام

  (.2020-2011الفترة )

 

 العمل:طريقة 

  :2020تصنيف المرئية الفضائية  -1

 

  فتح برنامج اَّليرداس وفتح الصورة من خالل الضغط علىfile   نختارrastar 

layer ( 2كما في الشكل )

 

 (2شكل )
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  خالل من اضهار المرئية الفضائية نقوم بعملية قطع غير منتظم لمنطقة الدراسة بعد

drawing نختارpolygon  بعدها نذهب الى نحدد منطقة الدراسةraster   و نختار 

subset &chip  نختار منها create subset image( 3كما في الشكل ) 

 
 ( 3شكل رقم )

  (4)كما في الشكل بعدها تظهر لنا نافذة نختار منها مكان حفظ المرئية و اَّلسم

 

(4شكل رقم )  
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  بعدها نختار االمرAOI منها لنا نافذة نختار  تظهرViewer  نضغط بعدهاok 

  بعدها نضغط ok   (5كما في الشكل )لحفظ المرئية 

 

( 5شكل رقم )  

  (6كما في الشكل ) المعاينةالصورة بعد القطع لغرض بعدها نعرض

 

(6شكل رقم )  
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  بعد عملية القطع لمنطقه الدراسة نبدء عملية تصنيف الصورة وذلك من خالل

raster  نختارsupervised  ومنها نختارsignature editor ( 7كما في الشكل )

 

(7شكل رقم )  
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  الى  ببالذهالنا نافذة تصنيف الصورة ونقوم  تظهربعدهاdrawing ونختار 

polygon (9و ) (8في الشكل ) كما 

 

(8شكل رقم )  

            

 ( 9شكل رقم )
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 ( نقوم بتحديد)على الصورة من خالل رسم  الماءpolygon االمر  واختيار

create new signature كل ما زاد عددها الطيفية للعينه  البصمة إلضافة

 (10كما في الشكل )الطيفية للعارض  البصمةزادت دقة التصنيف ومعرفة 

 

  (10شكل رقم )

 ( بعد جمع عينات)نقوم بدمجها ببصمه طيفية واحدة من خالل تحديد كل  الماء

كما في الشكل  merge selected signaturesالبصمات واختيار االمر 

(11) 

 

(11شكل رقم )  
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  بعد االنتهاء من عينه )الماء ( نقوم بنفس الخطوات )للتربة والنبات ( ونحصل

كما في الشكل  على ثالث بصمات طيفية للعينات الثالثة ) ماء وتربة ونبات (

نختار لون لكل عينه للماء نختار اللون االزرق والتربة نختار اللون البني  (12)

وللنبات نختار اللون االخضر 

 

(12شكل رقم )  

  نقوم بعدها بحفظ عملية التصنيف للصورة على شكل ملف من خاللfile  

(13كما في الشكل )وبعدها مكان حفظ الملف وتسميته  saveونختار 

 

(13شكل رقم )  
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  بعد االنتهاء من حفظ الملف نفتح الصورة ونذهب الىraster ونختار 

supervised  ونختارsupervised classification  تضهر لنا نافذة نقوم

  okونضغط بتحميل ملف التصنيف ونحدد اسم ومكان حفظ الصورة الجديدة 

 ( 15و )( 14كما الشكل )لحفظ الصورة الجديدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (14)شكل رقم                                            

 ( 15شكل رقم )                       



 

 
27 

 

 

  (16كما في الشكل ) للمعاينةالصورة بعد التصنيف  نظهربعدها 

 

(16شكل رقم )  
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  :2011تصنيف المرئية الفضائية  -2

 

 كما في الشكل بعد عملية القطع  األيرداسفي برنامج  2011الصورة  نظهر

(17) 

 

 (17شكل رقم )

  بعدها نذهب الىrastar نختار  وsupervised  ومنها نختارsignature    

editor ( 18كما في الشكل ) 
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 (18شكل رقم ) 

  ( 19كما في الشكل )تضهر لنا نافذة التصنيف

 

 ( 19شكل رقم )

 

 الى  ومثل عملية التصنيف اَّلول نقوم بلذهابdarwaing  ونختارpolygon 

ونحدد العينات )للماء و التربة والنبات ( كل على حده وندمج عينات الماء 

كما في ببصمه طيفيه واحدة وهكذا ) للنبات و التربة ( وتكون النتيجة كما ادناه 

(20الشكل )
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(20شكل رقم )    

 

  وبعدها بحفظ الملف من خاللfile   نختارsave (21) كما في الشكل 

 

(21شكل رقم )  

  بعد اَّلنتهاء من حفظ الملف نفتح الصورة ونذهب الىrastae   ونختار

supervised  ونختارsupervised classification  تضهر لنا نافذة نقوم

  okبتحميل ملف التصنيف ونحدد اسم ومكان حفظ الصورة الجديدة ونضغط 

 (23و ) (22كما في الشكل )لحفظ الصورة الجديدة 
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( 22شكل )  

  

 

 (23شكل رقم )

  (24كما في الشكل )نعرض الصورة بعد التصنيف لغرض المعاينة  

 

(24شكل رقم )  
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 النتائج والمناقشة:

اصناف 
الغطاء 

 الزراعي 

 معدل التغيير  2020تصنيف عام  2011تصنيف عام 

المساحة 
2km 

المساحة  النسبة %
2km 

المساحة  النسبة %
2km 

 النسبة %

 +14.38 +77.33 18.94 101.82 4.56 24.49 المياه 

 -133.15 -24.18 50.65 272.29 74.83 401.23 التربة 

 +35.82 +6.6 34.11 183.35 27.51 147.53 النبات 

 0 0 %100 537.52 %100 537.52 المجموع

 

مقارنة بكميات المياه  2020في  واسط(زيادة كمية المياه في منطقة الدراسة )شمال  -1

 .2020ويعود ذلك للعوامل الطبيعية من امطار وسيول في الفترة  2011للمنطقة في 

 

وذلك يعود  2011مقارنة بسنه  2020انحسار مساحة التربة في منطقة الدراسة في  -2

 خضراء.على زيادة كميات المياه ونمو النباتات وتحولها الى مساحات 

 

وذلك يعود  2011مقارنة بسنة  2020النباتي في منطقة الدراسة في زيادة الغطاء  -3

 وغيرها.الى العوامل الطبيعية من وفرة المياه 

 

 

  التوقعات:

المائية في منطقة شمال واسط في السنين  والمسطحاتنتوقع زيادة المساحات الخضراء 

 . عتماد على نتائج تصنيف هذا البحثالقادمة ا
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  المصادر:

 مركز التحسس النائي_جامعه الموصل  -1

 بهجت خلف_جامعه الموصل_تطبيقات التحسس النائي  دد. احم -2

  ويكبيدياملفات  -3

 Remsموقع  -4

 googleالباحث العلمي في  -5

تطبيقات تقنيات االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية لدراسة التغيرات في  -6

 (2005- 1989سحاب خالل الفترة )استعماالت األراضي والغطاء األرضي في لواء 

 رسالة ماجستير غير منشوره، الجامعة األردنية، عمان، األردن

ماهر عبد الحميد الليثي، نمو تطوير تدريس الخرائط في الجامعات العربية، مجلة  -7

 .663-660ص، 0427ص ، سعود، السعوديةالملك  اآلداب، جامعةكلية 
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