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 ديرشكر وتق

 ن متعلما، فأن مل تستطع فأحب العلماء، فأن مل تستطع فال تبغضهم""كن عاملا فان مل تستطع فك

ال بدلنا وحنن خنطو خطواتنا االخرية يف احلياة اجلامعية من وقفه نعود اىل اعوام قضيناها يف رحاب 

اجلامعة مع اساتذتنا الكرام الذين قدموا لنا الكثري ابذلني بذلك جهودا كبرية يف بناء جيل الغد لتبعث 

 ة من جديد ...االم

وقبل ان منضي نتقدم أبمسى آايت الشكر واالمتنان والتقدير واحملبة اىل اللذين محلوا أقدس رسالة يف 

 احلياة ...

 اىل اللذين مهدو النا طريق العلم واملعرفة..

 اىل مجيع اساتذتنا االفاضل....

 واخص ابلتقدير والشكر....

 أ . محمد رياض محمود

عد يف امتام هذا البحث وقدم لنا العون ومدلنا يد املساعدة وزودان وكذلك نشكر كل من سا

ابملعلومات الالزمة إلمتام هذا البحث
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 األهداء

ال بدلنا وحنن خنطو خطواتنا االخرية يف احلياة اجلامعية من وقفه نعود اىل اعوام قضيناها 

جهودا كبرية يف بناء جيل  يف رحاب اجلامعة مع أساتذتنا الكرام الذين قدموا لنا الكثري ابذلني

 الغد لتبعث األمة من جديد...

وقبل أن منضي نقدم أمسى آايت الشكر واالمتنان والتقدير واحملبة اىل الذين محلوا أقدس 

 رساله يف احلياة ...

 اىل الذين مهدوا لنا طريق العلم واملعرفة

 اىل مجيع اساتذتنا االفاضل...

خواين ومجيع اصدقائي الذي كانوا دائما ابلنسبة يل اىل والدي العزيز وامي واخوايت وا

مبثابة العضد والسند حىت استطيع أن استكمل البحث



(5/ 28) 

 

 الفهرست

 

 1 العنوان

 2 االية

 3 الشكر و التقدير

 4 االهداء

 5 الفهرست

 6 الخالصة

 
 

 الفصل االول

دور االستشعار عن بعد في 
 التصنيف

7 

 9 التصنيف الموجه

ناعيةاالقمار الص  10 

في   Gisاستخدام برنامج ال
 التصنيف

12 

 
 

 الفصل الثاني  

 14 منطقة الدراسة

 15 البيانات المستخدمة

 كيفية تنزيل صورة من موقع 
Usgs 

16 

خطوات التصنيف داخل ال 
Gis 

21 

 25 النتائج و المناقشة

28 - 27 المصادر  



(6/ 28) 

 

 الخالصة
 

تيم  8ا أساسيي ا فيي مراقبية التغييرات البيئييةس الندسيات تصبح التغييرات في الغطاء األرضيي مكون ي

اسييتخدام البيانييات لرسييم خريطيية الغطيياء األرضييي ا االسييتخدام واكتشيياف التغيييير فييي محافظيية واسييط 

( MLCس تم اسيتخدام تقنيية تصينيف االحتماليية القصيوا الخاضيعة ل)شيراف  2018-2013للسنوات 

رضييي ا االسييتخدام ي وهييي عبييارة عيين تربيية جييرداء ي لتصيينيف الصييورة ألييى أربييع فئييات للغطيياء األ

٪ بينميا 5ومسطحات مائية ي ونباتات ي ومنطقة عمرانيةس بينت النتيائج أن المسياحة المبنيية زادت بنسيبة 

٪ ي وزيييادة المسييطحات 14٪س تييم زيييادة التربيية العارييية بنسييبة 21انخفضييت المسيياحة الخضييرية بنسييبة 

لط الضييوء علييى أهمييية تقنيييات الكشييف عيين التغيييير لرسييم خييرائط الدراسيية تسييهيي   ٪س 2المائييية بنسييبة 

تعتبر هي   المعلوميات حيول تغييير الغطياء  حيث محافظة واسطلالتغيير ال ي حدث في الغطاء األرضي 

 ساألرضي مهمة جد ا بالنسبة لـ الحكومة المحليةا المخططين الحضريين لتعزيز خطط التنمية المستدامة
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 النظري الجانبا  األول الفصل

 

 The role of remote sensing in classification :التصنيف في بعد عن الستشعار دور/  أولا 

 

 عين معلوميات عليى الحصيول وفين عليم هيو  sensing remote بعد عن االستشعار

 عليهيا الحصيول تيم التيي البيانيات وتحلييل معالجية خيالل من معينة ظاهرة أو ما منطقة أو هدف

 منهيا عدييدة مجياالت فيي بيقياتتط وليه منهيا التحقق المراد االهداف تلك عن بعيد جهاز بواسطة

 اسيتعمال مجيال وفيي االراضيي وتيدهور والتصحر الزراعية المحاصيل ومراقبة الغابات دراسة

 سالتربة وتصنيف االراضي

 Geographic system الجغرافية المعلومات نظم دور أصبح التقنية ه   نجاح مع 

Information  نظييم تعييد حيييث الشييديد اوتنوعهيي المعلومييات حجييم زيييادة بسييبب ملحييا امييرا 

 بيانيات قواعيد عليى تحتيوي العامية المعلوميات نظيم مين خاصية حالية بأنها الجغرافية المعلومات

 المحييط في تحديدها يمكن التي واالهداف واالنشطة للظواهر المكاني التوزيع دراسة على تعتمد

 النقيياط بتلييك تبطييةالمر البيانييات بمعالجيية تقييوم حيييث والمسيياحات والخطييوط اليينقط مثييل المكيياني

 عيين واالسييتعالم تحليلهييا اجييل ميين السييترجاعها جيياهزة البيانييات لجعييل والمسيياحات والخطييوط

 لزراعية التيرب افضل وتحديد التربة وتصنيف الخرائط بناء وفي واالنشطة الظواهر تلك بيانات

 اتبيانيي قاعيدة انشياء فيي بعييد عين واالستشيعار الجغرافيية المعلومييات نظيم دورس معيين محصيول

 المسييتثمرة غييير لألراضييي اإلنتاجييية وتقييييم السييتخدام األغييراض متعييدد وتخطيييط اإلرض أدارة

 الرئيسييييية االسييييتخدامات الييييى أشييييارةس  االرض اسييييتخدام وخييييرائط األرض كييييوارث ومراقبييية

 وغطائهييا األرض اسييتخدام خييرائط بإنتييا  تقييوم أ  االراضيييي تقييويم فييي بعييد عيين لالستشييعار

 ي البيئيية والطبقيات ، الجيومورفولوجيية االشيكال مثيل االرض خيرائط وحيدات عين واالسيتعالم
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 ي الحقيول وأنمياط ي والقنيوات ي الجدييدة والطير  ي للحقيول كاميل مسيح بيدون الخرائط وتحديث

 نمييو مثييل للمواسييم الزمنييية والسالسييل ي عليهييا التقييييم إلجييراء خاصيية نقيياط وتخصييي  وتهيئيية

 تطيور لتخطييط المحيدد الهيدف اليى الوصيول أن و كيرس  يهاعل النباتي الغطاء وكثافة المحاصيل

 المشيتقة والمعلوميات الجغرافيية المعلوميات نظيم بيئية بين التكامل طريق عن المستديمة الزراعة

 ميع األرضيي المياء وعميق واالنحيدار االراضيي واسيتخدام التربية مثيل بعيد عين االستشيعار من

 تهيئية ميع المرتبطية بعيد عين االستشيعار بيانات ان الى أيضا وأشار واقتصادية اجتماعية بيانات

 التربية خيرائط لوحدة األفضل التخطيط مع التقليدية الطر  عن جيدا بديال تعد المساعدة البيانات

 س 

 المحللية المعلوميات وخزن الخارطة تنسيق على تعمل الجغرافية المعلومات نظم ان وأثبت

 ي الوصيفية المعلوميات ميع المعقيدة التحاليل ربط مكانوباإل ي جغرافية لبيانات قوة يعد حيث فيها

 المعلوميات نظيم موضيو  حيول البحوث لمحدودية ونظراس األرض لتقويم مالئم نظاما يعد وبه ا

 اليى الدراسية هي   توجهيت لي ا ي العيرا  فيي االراضيي تقيييم فيي بعد عن واالستشعار الجغرافية

    -: التالية االهداف تحقيق

 س الدراسة منطقة في الترب انوا  عن التحري في بعد عن االستشعار نةتقا استخدام -١

 تقويمهيا بعيد االراضيي اصيناف عين التحيري فيي بعيد عين االستشيعار تقانية اسيتخدام  -٢

 س  القياسية االضافة طريقة باعتماد

 الجهيد بأقيل االراضيي تقويم خرائط انتا  في GIS الجغرافية المعلومات نظم استخدام -٣

 س اليفوالتك
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 :تتوجه هذه الدراسة الى امكانية تحقيق الهداف التالية

مين تربية وميييا  ونبيات فييي ( الميوارد الطبيعييية تحدييد وتشيخي  االغطييية االرضيية  -١ 

 سمنطقة البحث باستخدام اسلوب االنعكاسية المتعدد 

 سسالتنبؤ بظروف المنطقة والتربة وتشخي  العوامل المؤثرة في انعكاسيتها -٢

 المتملحية االنتاجية بتردي المتأثرة المناطق وتشخي  زراعيا الواعدة المناطق تحديد  -٣

 (  التصحر   الهوائية والترسبات والجبسية والمتفرقة

 directed classification    -التصنيف الموجه : 

 

 التدريبية المناطق طريقة فيها تستخدم والتي الموجه التصنيف عملية اجراء عند

"Training Sites " تكوين ثم فيكتور ملفات هيئة علي المناطق ه   ديدوتح رسم فعند 

 التصنيف طريقة فأن التصنيف اجراء وبعدها  " Signature Files"البصمة ملفات

 MINDIST "The minimum"طريقة فمثال   المختارة الطريقة علي تعتمد

distance to means classifier " الخاليا تصنيف علي تعتمد فهي"Pixels"  

ً   محددة مجموعة الي تنسيبها او وتوزيعها  لملفات الحسابي المتوسط قيمة من قربها علي بناء 

 توز  سوف للتصنيف المدخلة المرئية في " Pixels"الخاليا جميع ان يعني ه اسسس البصمة

  Training "المرسومة التدريب مناطق تكون ان يجب بالتاليسسس االساس ه ا علي

Sites " يمثل تصنيف علي نحصل حتي االرضي الغطاء صنافا او عناصر جميع تمثل 

 فمثالسسس الموجه التصنيف من نو  من اكثر هناك ان العلم معسسس  االرضي الغطاء عناصر كل

 تعتمد الطريقة ه    PIPED "Parallelepipeds classifier"المسماة الطريقة

ً   وتصنيفها الخاليا توزيع علي  او البصمة لملف المعياري االنحراف قيمة من قربها علي بناء 
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 فلكل وهك اسسس البصمة لملف الكبرا و الصغرا  القيمة ضمن ووقوعها قربها علي بناء

 ا اسسس المستخدم من موجهه جميعها كانت وان التصنيف في االحصائية قاعدتها تصنيف طريقة

 اصرالعن لكل التدريبية المناطق رسم الي فيصل االخ اشار وكما عليك يجب ماجدة اخت

 في مجموعتها الي تصنيفها تم  " Pixel"خلية كل ان تضمني حتي االرضي للغطاء المكونة

 اساس علي تصنف سوف الخاليا جميع فأن فقط بصمة ملفين تحديد حالة ففيسسس البصمة ملفات

 قيمها لبعد مصنفة غير الخاليا بعض هناك تكون وقد الملفين ه ين من احصائيا قربها درجة

 الناتجة الخريطة في تصنف وال صفر قيمة تحمل قد الخاليا ه   تينالمجموع عن

 

ا   landsat8القمار الصناعية/  ثالثا

 الناسيا هيئية  االمريكيية المتحيدة بالوالييات والطييران الفضياء ادارة اعيدت 1971 عام ان

NASA )باسيم االقمار ه   وسميت االرضية المواد لدراسة الصناعية االقمار تكنولوجيا برنامج 

 عليى القيائم للبحيث اداة هيي االقميار هي   ان االمريكية االدارة واوضحت" landsat الندسات"

 اشيارت وقيد االرضية المصادر واستخدام ادارة كفاءة رفع الى يهدف ال ي تطبيقي علمي اسلوب

 طيفيية بمعطييات ميداداأل فيي تيتلخ  االقميار هي   مهمية ان اليى برنامجهيا فيي االمريكية االدارة

 عاليية تميييز قيوة  عاليية ايضاح وقوة تكرارية طبيعة  ات mulyispectral الموجات متعددة

 1972 يولييو 22 ففيي الصيناعية االقميار مين مجموعة المتحدة الواليات اطلقت فقد وبالفعل( س

 س ودراستها االرضية الكرة لمراقبة صناعي قمر اول( NASA  هيئة طلقتأ

 تباعيا ناسيا اطلقتهيا صيناعية اقميار مجموعية هيي ندساتال landsat :االقمار الصناعية

 والندسييييات 1 الندسييييات: متسلسييييلة تسييييميات ناسييييا واعطتهييييا االن حتييييى 1972 عييييام منيييي 
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 حاميل صياروخ راس عليى 2013 فبرايير11 فيي اطليق حييث 8 الندسات حاليا واخرهمسس2

غيراض االرض ولأل بقيا  استكشياف بغيرض صناعية اقمار مجموعة وهيس 5 اطلس نو  من

المدنييية "وكيي ألك مراقبيية انزييياح القييارات والشييواطو سوتسييتخدم صييورها فييي المسييح المصييادر 

الطبيعية في البلدان وقياس التغيرات االرضية التي قد تنشيا عين طير  تعريية طبيعيية او يكيون 

سبعة اقمار صناعية من ضيمنهم اطيال    1972سببها النشاط االنساني ساطلقت ناسا من  عام 

:الندسييات   1,2,3فاشييل و والمجموعيية تنتمييي بصييفة اساسييية الييى ثييالث طييرازات الندسييات 

تلك االقمار الصناعية مزودة بوسائل متعددة للقياس والتصوير االستشيعار  6,7:النسات  3,4

م بتغطية سيطح كم ال ي يقو 20 9ال ي ارتفا  طيرانه  landsat-1عن بعد سويعرف باسم 

 س يوما عن طريق الطيران في مسارات  18االرض كل 

 

اعية بحسييب الغييرض تختلييف ارتفاعييات المييدارات االقمييار الصيين مدددار القمددر الصددناعي :

 حيث يوجد نوعان :

كيم فيي هي ا  500يكون غالبا قريب من سطح االرض عليى ارتفيا  نحيو :مدار منخفض 

تليك هييي االقميار الصييناعية التييي سدقيقيية  90كييل نحيو الميدار يييتم القمير الصييناعي دورة كاملية 

 ستستخدم في االستشعار عن بعد والتصوير ومسح االرض ورصد حالة الطقس 

معظييم االقمييار الصييناعية المتواجييدة فييي هيي ا المييدار تكييون علييى ارتفييا   مييدار متوسييط :

لصييناعية كييم ميين بييين تلييك االقمييار التييي ترسييل الييى هيي ا االرتفييا  االقمييار ا 20000يقييارب 



(12/ 28) 

 

  12وحيث تقوم بدورة كاملة حيول االرض فيي  GPSالمستخدمة في نظام المتموضع العالمي 

 ساعة س

 

ا ر  Use of GiS software for classification : التصنيف في  GiS برنامج استخدام/  ابعا

 

ArcGIS  نظييام معلومييات جغرافييية هييو ( GIS )  للعمييل مييع الخييرائط والمعلومييات

ييتم اسيتخدامه إلنشياء الخيرائط  .(Esri) معهد أبحاث األنظمة البيئيية الجغرافية التي يحتفظ بها

واسييتخدامهاي وتجميييع البيانييات الجغرافيييةي وتحليييل المعلومييات المعينييةي ومشيياركة واكتشيياف 

المعلومات الجغرافيةي واستخدام الخيرائط والمعلوميات الجغرافيية فيي مجموعية مين التطبيقياتي 

 س  في قاعدة بيانات وأدارة المعلومات الجغرافية

 

 النظام:تاريخ اختراع هذا 

 طريقية هناك يكن ولم البالدي أنحاء في الكوليرا تفشي من تعاني م1854 عام لندن كانت

 بعيض اسيتخدام مين سنو جون تمكن أن ألى غيرهاي على المرض فيها المنتشر األماكن لتحديد

 تحديد من تلك دراسته بفضل تمكن فقد بالفعل اإلصابةي من تعاني معينة لمواقع التمثيلية النقاط

 م1958 عيام أوسع بشكل المرض انتشار أماكن فيها ُحدد خريطة أنشاء تم كماس الوباء مصدر

 الشيرائح مين مجموعية عين عبارة ليصبح الخرائط مفهوم تطوير تم العشرين القرن بداية فيس 

 فيي كبيير بشيكل   سياهم م1960 عيام الحاسيب تطيورس البعض بعضها عن مفصولة الطبقات أو

يا الخيرائط تطيور  أوتياواي بالعاصيمة كنيدا فيي م1962 عيام GIS نظيام أول تطيوير تيمس أيض 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B2%D8%B1%D9%8A
https://www.magltk.com/vibrio-cholerae/
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 األنظمية أول مين جعليه ال ي األمر( 000و1:50  األرضية الرسم بمقاييس مزود ا كان وال ي

 اإلقليمييية (URISA) الييـ جمعييية تأسيييس تييم  لييك بعييد تطبيقيييي ل  بشييك تعمييل التييي الجغرافييية

 األراضييي اسيتعمال نظيام باسييم يعيرف جدييد نظييام ظهير لي لك نتيجييةس  أمريكيا فيي والحضيرية

 دول مين دولية ألي يمكين ال أي عالييةي تكلفية  و كيان ولكين والطبيعيةي المائية الموارد وأدارة

   .وكندا أستراليا بريطانياي أمثال العالي االقتصاد  ات ولالد بعض باستثناء منه االستفادة العالم

 ؟GIS ما هو نظام 

Geographic information system    أو كمييا يعييرف بيينظم المعلومييات

الجغرافيةي عبارة عن برنامج يعمل على جهاز الحاسوبي حيث يقوم بإدخال البيانيات الميأخو ة 

ييدخل فيي  .المعلومات التفصيلية والمكانيية عنهيا من أهداف معينة ومعالجتها وتخزينها وأخرا 

والطرقييات وأعييادة هيكلييية البنييى التحتييية للمنيياطقي باإلضييافة ألييى  التخطيييط العمرانييي عمليييات

 ي كل  لك يتم عن طريق تشكيل مجموعة من الشرائحالمشاريع الزراعية لصالحتقديم الخدمات 

(Layers)  المعطيات التي يتم أدخالهيا أليى هي ا النظيام عبيارة عين صيور فضيائية أو صيور س

بعد  لك ييتم أجيراء عمليية تنقييح أو معالجية لهياي ثيم تخيزن س جوية أو خرائطي وقد تكون جداول

لحيييين اسيييترجاعهاي كميييا ييييتم أجيييراء بعيييض التحلييييالت اإلحصيييائية والمكانييييةي ييييتم اسيييتخرا  

المعلومييات النهائييية بطييريقتين أمييا عبيير شاشيية الحاسييب أو علييى شييكل تقييارير أو رسييومات أو 

   .خرائط جغرافية

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%8A
https://www.magltk.com/search-agriculture-factors-importance/
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 العملي الجانب / الثاني الفصل

 

 منطقة الدراسة 

 محافظية تعتبير حيث العرا  في واسط محافظة من الشرقي الجزء في الدراسة منطقة تقع

 الكيوت قضياء مركيز  تضم والتي الشرقي الجزء من ايران مع الحدودية المحافظات من واسط

 موضيح وكما( N 05 07 33  عرض وخط( E 28 56 45  طول خط على تقع والتي( 

 المتوسييط األبيييض البحيير منيياخ بييين منيياخ االنتقييال  ات سيياحلية منطقيية تعتبيير( 1  الشييكل فييي

 الحرارةس وارتفاعها درجة األمطار هطول قلة ي والجاف الحار الصحراوي المناخو

Satellite view of study area in Iraq (Google Earth, 2017  

 

 (1شكل رقم  
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 البيانات المستخدمة

 الصناعية األقمار صورة

 الغطياء يتغيير لتعريف فئات أربع ألى الصورة مسبق ا لتصنيف 8 الندسات صور مشاهد جةمعال تمت

 30 مكانيية بدقية ي USGS من 8 الندسات صور على الحصول تمس 2018-2013الفترة خالل الوطنى

 1 الجدول في موضحة الصورة مواصفاتس 2018 و 2013 للسنتين وشهر أبريل م

Table 1. Landsat images specifications 

 

 (2شكل رقم  

 

 الحتمالية لتصنيف األقصى الحد

 القصييوا االحتمالييية تصيينيف ل)شييراف باسييتخدام الخاضييع التصيينيف تقنييية تطبيييق تييم

 MLC )صييور ألييى أعييداد Landsat 8 باسييتخدام ENVI 5.1 وبرنييامج Arc GIS 
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 هيي   يييةمنهج 2 الشييكل يوضييح ؛ 2018-2013 أثنيياء الفتييرات التغييييرات الكتشيياف 10.3

 فئة لكل اإلحصائي بكسل والتوزيع فئة كل معدل MLC تصنيف أظهرس الدراسة

 USGS ال موقع من صور تنزيل كيفية

 

 Earth Explorer-USGS  ثم Inter ثم USGS mop كوكل البحث بمحرك نكتب (1

 (3شكل رقم )
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 الحساب انشاء (2

 نختار االعلى الصور  من Login 

 األسفل في ثم Great New Account  4 شكل رقم) 
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 نسيمي ثيم user name ثيم الرميز ادخيال نكيرر ثيم الرميز ادخلنيا ثيم  I’m not rebut 

   continueثم

 (5شكل رقم  

 ثم other  ثم public sectoer  ثم selkt ثم Atheruse ثم All of the 

data ثم concet ثم معلومات قائمة تظهر ثم E-mail ثم    Subj 

 (6شكل رقم  
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 (7ل  شك

( 8شكل    
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Generation map class infliction 

 عين ثحيبن ثيم يميين Data sit ثيم والييوم والشيهر السنه ندخل ثم الدراسه منطقت نحدد

 نجييد يييلمالتح بعييد ثييمdata مثيي Download نضييغط الصييور  نختييار ثييم Result الصييور 

 س GIS الى نخدلها ثم download في ةالصور

 (9شكل  
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 :   Gisف داخل برنامج خطوات التصني

  Extensions نختيييييييييييييييييار   costomizeمييييييييييييييييين قائمييييييييييييييييية 

 

 (10شكل  

لنا نافي ة نختيار منهيا  تظهر

spatial Analyst    

 

 

 

 (11شكل 
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  Image classification نختار في اي مكان فارغ و   R.cنضغظ 

 

 (12شكل  

 Iso cluster unsupervised classificationنختار منه  Image classificationيظهر شريط 

  

 (13شكل  
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   ok ثم  عدد مواقع التدريب و مكان حفظ المرئية لنا ناف ة نختار منها  تظهر

 

 (14شكل  

 المرئية المصنفة لنا  تظهر

 

 (15شكل  
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 والمناقشة النتائج

 مواقعس ENVI 5.1 برنامج باستخدام للتصنيف ل)شراف الخاضعة MLC طريقة تطبيق تم

 المسطحات وهو ي اختيار  تم توقيعات أربعةس ROIs اختيار طريق عن جمعها ب تمالتدري

 المجمعة التدريب مواقع 40 من أكثر هناكس والنباتات الجرداء ي التربة البناء منطقة ي المائية

 السريعة والطر  السكنية المباني في النظر تم فقد ي المبنية للمنطقة بالنسبةس فصل لكل

 تم التي األرض أغطية يوضح 4 و 3 الشكلس  لك ألى وما التجارية مبانيوال والصناعات

 التربة و حلت الحضرية المنطقةس الندسات وصورة طريقة MLC عليها باستخدام الحصول

 األرضي الغطاء تغيرات 2 الجدول يوضح سالنباتي الغطاء طبقة محل رئيسي بشكل العارية

س الدراسة منطقة من٪ 5 بنسبة الحضرية طبقةال زادتس 2018-2013 خالل منها فئة لكل

 زيادة تمس خمسة سنوات في من المساحة٪ 21 النباتي الغطاء فئة ي فقدت الوقت نفس في

 المائية تم المسطحات منطقة وك لك٪( 38 ألى٪ 23 من٪  14 بنسبة العارية التربة مساحة

 التغيير عن الكشف نتائج عرض يتم٪(س 5 ألى٪ 3من٪  2 بنسبة طفيفة زيادة
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