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 :الممخص

يمكن لبيانات االستشعار عن ، و ينتتطمب مراقبة الغطاء األرضي واستخدام األرض وقتًا وجيدًا كبير 
تختصرىا من خالل المرئيات الفضائية التي تعد سجاًل تاريخيًا لكشف التغّير و  الكشف عنيابعد 

كشف عن مالزمكاني الحاصل عمى منطقة الدراسة ، اال ان النتائج تتوقف عمى المعالجة االلكترونية ل
تتطمب المعرفة المسبقة لمنطقة الدراسة من خالل  انيا المظاىر الجغرافية في منطقة الدراسة ، اذ

ىنا البد من الدراسة الميدانية والخرائط المرجعية وغيرىا لالستعالم عن مظاىر سطح األرض ، و 
  Arc Gis10.8وتثبيت تمك المظاىر باستخدام برنامج شاء خريطة مبدئية لمعرفة ناإلشارة الى ا

الموجو  آليًا بعد تصنيف المنطقة بالتصنيف 0101-0991يمكن مراقبة التغيرات الحاصمة لممدة 
والعمل  0101، 0102، 0991،0111ألربعة مدد من خالل اختيار مرئيات فضائية  وغير الموجو 

 خالل التصنيف وذلك من  Arc Gis10.8 التصنيف االلي باستخدام برنامج بطريقتين: االولى
 من المساحة الكمية صنف ة كلعة أصناف ومن ثم استخراج نسبالموجة تم تصنيف المرئيات الى سب

ليل االختالفات ، كد والخروج بخرائط ألربعة مدد زمنية والثانية التصنيف بمؤشرات االستشعار عن بعد
وكانت  (NDBI)ودليل المناطق الحضرية (NDWI) ودليل المسطحات المائية  (NDVI)الخضرية 

كثر دقة وواقعية من الطريقة األولى في النطاقين الخضري والمسطحات المائية اال ىذه المؤشرات اال
وكان  نعكاسية في االان دليل المناطق الحضرية كان اكثر ضبابية بسبب اختالط األصناف المشابية 

 .في منطقة الدراسةمساحة المراكز الحضرية حساب و  اتتفسير المرئيلتدخل الباحث الدور ب
 ، الغطاء األرضي،  استخدام األرض(.الكممات المفتاحية: )التقانات الجغرافية
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The use of geographical technologies to track changes in land 

cover and land use in Thi Qar Governorate for the period 

1990-2020 
 

Assist Prof. Dr. Hamed Sfaeh Al-Rikabi     Ameen Abd Ali Al-Tameemi 

         Thi-Qar  University                                         Thi-Qar  University 

         the college of Arts                                             the college of Arts  

Abstract: 
     Surveillance of land cover and land use requires considerable time and 

effort. Remote sensing data can be shortened by a satellite visuals which are a 

historical record for detecting spatial change in the study area. However, the 

results depend on electronic processing for detecting geographical features in 

the study area, as they require prior knowledge of the study area through field 

study, reference maps, google maps and other sources to query the surface 

features of the Earth. In this case, reference must be made to the creation of a 

preliminary map to In order to fix these features using the Arc Gis10.8 

program, changes in the 1990-2020 period after the region has been classified 

by vector and non-vector classification can be observed automatically by 

selecting four satellite vises: 1990, 2000, 2014, 2020, and acting in two ways: 

The second was the remote sensing index (NDVI), NDWI and NDBI. It was 

more accurate and realistic than the first method in the green zones and water 

bodies. The urban index was blurred due to the mixing of species similar to 

reflectivity. With direct visual interpretation of the critical visual space of 

urban centers،This was even more apparent after the researcher intervened by 

drawing urban areas directly from the visible and calculating their area. 

Keywords: (geographical technologies, land cover, land use). 
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نيات الجغرافية مراقبة تغيرات الغطاء االراض تقىل يمكن لممشكلت الذراست : 
 ؟ بطريقة اليةواستخدام األرض 

 ادلوقع :

( 3ًً 10ً 11( و )13ً 2ًً 11منطقة الدراسة فمكيًا ما بين دائرتي عرض ) تقع    
تقع محافظة ذي قار  .( شرقاً 273 19ً 11( و)253 8ًً 11وبين قوسي طول ) ،شماالً 

ومن جية الغرب محافظتي  طجنوبي العراق تحدىا من جية الشمال محافظة واس
تشكل ، و نوب محافظة البصرةالقادسية والمثنى ومن الشرق محافظة ميسان ومن الج

% من مساحة العراق البالغة 5وتشكل نسبة  0كم0ً811محافظة ذي قار مساحة 
 .( موقع منطقة الدراسة0. ينظر الخريطة رقم )0كم2ً8ً07

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ( يٕقع يُطقت انذساست.1انخشٌطت سقى )

 Arc Gis  10.8انًصذس انباحث باسخخذاو بشَايح 
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 ًٌكٍ حصٍُف يُطقت انذساست بطشٌقٍٍُ :

 Unsupervised classification   التصنيف غري ادلوجه :اوالً: 

 يعدو  ،دون التدخل من قبل الباحث تمقائيةبطريقة يقوم بو الحاسب  ىو التصنيف الذي
ية من الدراسة ألخذ فكرة عامة عن اصناف الغطاء األرضي ئمرحمة مبد ىذا االسموب
  األرض ، اذ يستخدم لألراضي الواسعة او كامل المرئية بسبب تكرارىاواستخدام 

 يلشموليتيا، وى [2]يقل فييا النشاط الزراعي والحضري والمشاىد الطيفية التي[1]
الغطاء األرضي واستخدام األرض في حالة عدم  ألصنافمرحمة أولية لتكوين صورة 

لدراسة ، كما ان ىذا التصنيف يخدم توفر عينات التدريب، والمعرفة الكاممة لمنطقة ا
ضمن المجال الطيفي لمعين الدراسة بحيث انو يكشف التصنيفات التي ال تكون 

، والمبدأ األساس في ىذا التصنيف ىي القيم الرقمية لكل بكسل من مكونات البشرية
محمل المرئية الفضائية ، ويعمل بالتجييز االوتوماتيكي ليذه البكسالت ، وبالتالي يقوم ال

 بتحديد ىوية تمك األصناف الحقًا اعتمادًا عمى الموقع او المقارنة مع خرائط مرجعية
 ( 0ينظر الخريطة رقم )
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متشابية او متقاربة ، وادخاليا ضمن صنف معين يحدده الحاسب اذ توضع كل قيم 
 Landsat8التصنيف غير الموجو لمرئية القمر  بشكل الي دون تدّخل ُمدخل البيانات

 Arcوقد تم تحديد ستة أصناف باستخدام البرنامج ، 0102لسنة   +ETMالمتحسس

Gis 10.8  ،بينما أدمجت أصناف مع فئات أخرى الختالط األصناف الفرعية ،
انباحث انخعشف  وانضواءىا مع األصناف األساسية ، اال اننا من خالل الخريطة امكن

اغهب يعانى سطح األسض نخساعذَا فً اخخٍاس يُاطق انخذسٌب فً انًشحهت انخانٍت يٍ 

 0102لسنة   +ETMالمتحسس Landsat8  ( التصنيف غير الموجو لمرئية0الخريطة)  

  Arc GIs10.8انًصذس انباحث باسخخذاو بشَايح 
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ظاْش سطح األسض بطشٌقت انبحث باسخخذاو طشٌقت اَنٍت يع يعشفت يسبقت نً

 انخصٍُف انًٕخّ .

 Supervised classification  :  التصنيف ادلوجهثانيًا : 

تدخل الباحث في  طريق عن ArcGis10.8يتم التصنيف الموجو باستخدام برنامج  
تحديد دليل تصنيف عددي  يمثل الخصائص الطيفية لكل نمط مصنف وال تخمو من 
خبرة المفسر بمنطقة الدراسة فيي تعتمد عمى معمومات سبق الحصول عمييا من قبل 

المتجانسة من داخل المرئية وباالعتماد عمى ويتم انتخاب العينات ، [3]مفسر المرئية
الخرائط والدراسة الميدانية ومعمومات حقول الدراسة وىذه العينات تسمى بمناطق 
التدريب ,وتكون متشابية طيفياً باالعتماد عمى البيانات الرقمية ثــم توضع كل خمية من 

ليا من الناحية  مكونات الصورة الرقمية في نمط من أنماط الغطاء األرضي األقرب
 [4]الطيفية

 

 

 

 

 

 

 

 Supervisedالتصنيف الموجو بالغطاء االرضي االقرب   (0)الشكل 
classification 

 -Lillesand, Ralph w. Kiefer,1987 op    ر:المصد
cit ,p892
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بتغذية الحاسب بمناطق التدريب،  ومن ثم نعمل عمى انتخاب  الموجويتم التصنيف  
نوع من انواع الطرائق اإلحصائية لتحديد او تعريف األصناف المقارنة بمناطق 
التعريف. ومن ىذه الطرائق اإلحصائية ما يعرف بطريقة التصنيف بأقصر مسافة عن 

, وتكون (Minimum distance to means classifier)الوسط الحسابي لمقيم
بحساب متوسط القيمة الرقمية لكل فئة في كل مجال كيرومغناطيسي داخل منطقة 

وتوظيف ىذه المتوسطات في التنبؤ لتصنيف الغطاء األرضي في كل خمية  ،الدراسة
داخل المرئية, وتستخدم فييا إحتساب المسافات بين الخمية الصورية قيد التصنيف من 

ة اخرى, وتستند ىذه الخمية الى الصنف االقرب جية وبقية مراكز االصناف من جي
وقد تم التصنيف واختيار مناطق التدريب بعد التعرف عمى مظاىر سطح  ،[5] اليو

إمكانية التعرف عمييا الى األرض من خالل الزيارات المتكررة لمنطقة الدراسة باالضافة 
 Arc GIsام برنامج بعد زيادة الدقة التمييزية وقد تم اختيار مناطق التدريب باستخد

ائية وكما ىو وسيولة في التعامل مع المرئيات الفضكونو بإمكانيات تقنية عالية  10.8
  عممية اختيار مناطق التدريب . (0) ظاىر في الموحة
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( بالتصنيف 0101،0102،0111،0991فيما يمي تصنيف المرئيات الفضائية )
 الموجو:

 TMللمتحسس  Landsat5تصنيف ادلرئيت الفضائيت للقمر  4-0-0
 : 0991للسنت

بعد تصنيفيا بالتصنيف  0991أظيرت الدراسة التصنيفية لممرئية الفضائية لسنة   
( 0النتائج الظاىرة في الجدول ) تبينياالموجو والذي جاء بسبعة مفردات تصنيفية 

% من المساحة الكمية 07,50: بمغت نسبة الغطاء المائي كاآلتي( ًوالخريطة )

 Arc GIs 10.8باستخدام برنامج عممية اختيار مناطق التدريب  (0الموحة رقم )

 Arc Gis10.8المصدر الباحث باستخدام يرنامج 
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، اما صنف 0كم0208,8قع اذ بمغت بمساحة لمنطقة الدراسة، وىي نسبة تقريبية لموا
، والنبات 0كم520,18ًمساحة ب%و 05,77 0991 األراضي الزراعية بمغت في عام 

% واألراضي 0,80%، والكثبان الرممية بنسبة 01,20بنسبة  0كمً,0808الطبيعي 
، والمناطق الحضرية بمساحة %00,25الرطبة واألراضي % 00,75الجرداء الجافة 

 % من منطقة الدراسة.7ً,1وبنسبة  0كم 50,17قدرىا
 
 +ETMللمتحسس  Landsat7تصنيف ادلرئيت الفضائيت للقمر 0-4-0-0

 :0111للسنت

الظاىرة األىم في ىذه المدة ىي اكتمال تجفيف االىوار وقد تقمصت مياىيا حتى ان 
% وأصبحت األراضي الجرداء الجافة 07,50% بعد ان كانت 5,7بمغت بنسبة

% والنبات 05,10%عمى التوالي اما األراضي الزراعية 07,90% و08,00والرطبة 
من مجمل منطقة % 1,5أي  0كم79% ومساحات المناطق الحضرية 07,0الطبعي

 .0111لسنة  (2( والخريطة )0الدراسة ينظر الجدول )

 1991لمسنة TMلممتحسس  Landsat5لقمراتصنيف الموجو لمرئية ال( 1الجدول رقم)
 % انُسبت 2كى انًساحت 0991 انصُف ت

 05472 2,0242 غطاء يائً 1

 27455 87,0412 أراظً زراػٍت  2

 214,2 220248 َباث غبٍؼً 3

 2422 829405 كثباٌ ريهٍت 4

 004,7 072140 انرغبتأراظً  5

 20457 811047 أراظً جرداء 6

 1485 70415 ُاغق حعرٌتي 7

 011% 08211 انًجًىع 

  Arc Gis10.8المصدر: الباحث باستخدام طريقة التصنيف الموجة باستخدام برنامج 
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 +ETMلممتحسس Landsat7( التصنيف الموجو لممرئية الفضائية لمقمرً)الخريطة
 0111لمسنة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2111لمسنة +ETMلممتحسس  Landsat7( تصنيف الموجو المرئية الفضائية 2الجدول)
 % 2انًساحت كى 2222انصُف ت

 22422 ,829 جرداءأراظً  1

 05490 2,50482 أراظً رغبت 2

 745 55245 يسطحاث يائٍت 3

 05412 28,9 انطبٍؼًانُباث  4

 27410 8,7045 أراظً زراػٍت 5

 ,745 592482 ريهٍت كثباٌ 6

 147 59 حعرٌتيُاغق  7

 011 08211  انًجًىع

 Arc Gis10.8المصدر: الباحث باستخدام طريقة التصنيف الموجة باستخدام برنامج 

المصدر: الباحث باستخدام برنامج 
Arc Gis10.8

 TMلممتحسس  Landsat5( تصنيف المرئية ًالخريطة )
 0991لمسنة

المصدر: الباحث باستخدام 

 Landsat7لمرئية اتصنيف ( 2الخريطة)
 0111لمسنة +ETMلممتحسس
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 : 0104لسنت OLiللمتحسس  Landsat8تصنيف ادلرئيت الفضائيت للقمر 
 سبعة تصنيفات وقد بينت نسبيا في الجدول 0102التصنيف الموجو لمرئيةاظير  

% 00,9% و1,57ًان األراضي الجرداء الجافة والرطبة بنسبة( 5( والخريطة)ًرقم )
% 07,2% ونسبة النبات الطبيعي تناقصت 02,5عمى التوالي واألراضي الزراعية 

%، 01,92نسبة الضعف اذ بمغت نتيجة الجفاف الى  والكثبان الرممية زحفت الى
 .0كم0ً8مساحة ب% 0والمناطق الحضرية 

 OLiادلتحسس  Landsat8تصنيف ادلرئيت الفضائيت للقمر  0-4-0-4

( 4قذ اظٓش اندذٔل ) 0202انخصٍُف انًٕخّ نًشئٍت سُتتبين ان :0101لسنت

 (انُخائح انخانٍت:6ٔانخشٌطت)

الزراعية تناقصت الى نسبة  % واألراضي00,98ان صنف المسطحات المائية بنسبة 
%  1,00ًاألراضي الجرداء الجافة  % تزايدن0ً,00والنبات الطبيعي الى 00,8%

% أي بمساحة 0,7صنف الحضري تزايد بنسبة % اما 0ًواألراضي والرطبة 
 ،0كم0ً2,7

 2114لسنة OLiلممتحسس  Landsat8لقمر المرئية  ( تصنيف الموجو3الجدول رقم )

 % انًساحت ,210انصُف ت

 81475 205422, األراظً انجرداء 1

 0049 05,242 غطاء يائً 2

 2,47 8820 أراظً زراػٍت 3

 ,054 2,1042 َباث غبٍؼً 4

 845 70145 كثباٌ ريهٍت 5

 ,0149 0719452 انرغبتأراظً  6

 0 082 انًُاغق انحعرٌت 7

 011 08211 انًجًىع 

 Arc Gis10.8المصدر: الباحث باستخدام طريقة التصنيف الموجة باستخدام برنامج 
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 2121لسنة OLiالمتحسس  Landsat8لقمر المرئية  ( تصنيف الموجو4الجدول رقم )
 % انًساحت انصُف ت

 02492 ,059042 انًائٍت انًسطحاث 1
 2042 ,81124 األراظً انسراػٍت 2

 08422 022,485 انُباث انطبٍؼً 3

 08 ,059 انرغبتاألراظً  4
 81482 02,405, األراظً انجرداء 5

 5492 ,95842 انكثباٌ انريهٍت 6

 045 28,45 انًُاغق انحعرٌت 7

 011 08211 انًجًىع 

 Arc Gis10.8المصدر: الباحث باستخدام طريقة التصنيف الموجة باستخدام برنامج 

 Arc Gis10.8المصدر: الباحث باستخدام برنامج      

 0101لسنة OLiالمتحسس  Landsat8( تصنيف المرئية لمقمر 7خريطة )

 

 0102لسنة OLiلممتحسس  Landsat8( تصنيف المرئية 5الخريطة )
 

 Arc Gis10.8المصدر: الباحث باستخدام برنامج   
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او النطاقاث  التصنيف بادلؤشراث الرقميتالطريقت الثانيت :  4-3-
(Indexes): 

وىي من الدالئل الميمة لمكشف عن االختالفات التي ال يمكن مالحظتيا عمى المرئية 
، وتعد من التحسينات الميمة المطبقة عمى المرئيات الفضائية من خالل RGBالممونة 

، وىي  Map Algebraاألداة   Arc Gis 10.8اجراء العمميات الرياضية في برنامج 
عبارة عن عمميات حسابية بالطرح والجمع والضرب التقسيم فيما بين النطاقات المكونة 
لممشيد وذلك حسب قانون رياضي طبق لمكشف عن الغطاء النباتي او المياه السطحية 

ضمن النطاق  او غيرىا من المظاىر الطبيعية والمعالم التي ال يمكن كشفيا بالمرئية
 وكما يمي: RGBالمرئي 

 تدليل االختالفاث اخلضريت الطبيعي 0-4-3-0
Normalized Differences Vegetation Index (NDVI) : 

ألول مرة في مركز االستشعار عن بعد في جامعة تكساس ،   Rouseقدمو        
وىو مؤشر ،  [6] لتشخيص وكشف حيوية وكثافة التوزيع الطبيعي لمغطاء النباتي

وىي باختصار  جيد لحالة التصحر وفصل الغطاء الخضري عن التربة الجرداء،
تمتص النباتات الخضراء النشطة والحيوية معظم حزمة االشعة الحمراء 

(B4 الساقطة عمييا، بينما تعكس الجزء األكبر من االشعة تحت الحمراء القريبة)
(NiR=B5وبحسب الفرق بين االشعة تحت الحمراء ،) NiR  عن االشعة الحمراء

(R)  انى يجًىعNiR+R . 

     
         

         
  

(NIR - R) / (NIR + R) 

In Landsat 4-7, NDVI = (Band 4 – Band 3) / (Band 4 + Band 3). 

In Landsat 8, NDVI = (Band 5 – Band 4) / (Band 5 + Band 4).(*) 
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انخقطج ْزِ انًشئٍاث حقشٌبا فً يٕسى يخشابّ ، خالل فصم انشخاء ْٕٔ يٕسى  

انضساعت ٔاَباث انُباث انطبٍعً فً يُطقت انذساست، ًْٔ بزنك حؤشش انٕقج األكثش 

اخعشاس يًكٍ اٌ حصم انٍٓا يُطقُا يٍ انغطاء انُباحً، ٔبعذ حطبٍق انًعادنت 

أظٓشث   ARC  GIS10.8يح باسخخذاو بشَا NDVIانحسابٍت انخاصت بًؤشش 

( انُاحح يٍ انًشئٍت 1-ٔ  1(، اٌ يؤشش االخعشاس ٌُحصش بٍٍ )+7ٔ8 انخشٌطت )

بعذ حطبٍق انًعادنت، ٔحكٌٕ صٌادة انغطاء انُباحً يٕافقت نضٌادة انقٍى انًٕخبت أعهى يٍ 

  صفش، بًٍُا انقٍى انسانبت فخًثم خهٕ انخشبت يٍ انُباحاث أٔ َباحاث طفٍفت كانحشائش

 ( ٔأٔظحج ياٌهً:10( ٔ)11(ٔ)12(ٔ)9فً انخشائط ) بٍُج انُخائح [7]

اسخخذاو   (8انخشٌطت )ٔ  A 1992 نًشئٍت(NDVI) (اسخخذاو انًؤشش7خشٌطت)  
   NDVI  0202Bيؤشش انُباث 

B                                            A                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Arc Gis10.8انًصذر: ػًم انباحث باستخذاو برَايج    Arc Gis10.8انًصذر: ػًم انباحث باستخذاو برَايج 
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حظٓش انًشئٍت بانخذسج انشيادي فخعكس انًُاطق األكثش اخعشاسًا بانهٌٕ األبٍط فً 

حشأحج حٍٍ حضداد انًُاطق انخانٍت يٍ انغطاء انُباحً قخايًت فخظٓش بانهٌٕ األسٕد، إر 

انًخحسس 0222نًشئٍت عاو  (0.23-، ٔادَى قًٍت ) (0.57انقٍى بٍٍ اعهى قًٍت )

ETM+ ( 0.77، بًٍُا بهغج اعهى قًٍت) ( نًشئٍت عاو 0.14-ٔادَى قًٍت )0202 

ٔإلظٓاس انغطاء انُباحً حى حغٍٍش انخذسج انهًَٕ انى األخعش نخكٌٕ OLI نهًخحسس، 

طاء انُباحً فً يُطقت انذساست نًذد انذساست، اكثش ٔظٕحًا ٔدالنت عهى حباٌٍ انغ

% يٍ يُطقت انذساست 47,21بُسبت 1992أظٓشث انُخائح اٌ انغطاء انُباحً فً عاو 

% ٔرنك نهخٕخّ انضساعً يٍ قبم انذٔنت ٔانحصاس 49بُسبت  0222، ٔبهغج فً عاو 

بٍعً انزي شدع عهٍٓا ٔنكٍ االخعشاس ظٓش اإلَخاج انضساعً يخخهطًا بانُباث انط

بُسبت  0202% ٔفً عاو 44بهغج بُسبت  0214ٔانزي نى ٌفصم عُّ، ٔفً عاو 

 % بسبب انخغٍشاث انطبٍعٍت ٔانبششٌت.77

 لكل من المرئيات  NDVI Indexالتصنيف وفق مؤشر  (01و الخريطة) (9خريطة )
 Landsat5  لممتحسسTM والمرئية0991لسنة ،Landsat7 لممتحسسETM+  لسنة

0111                                                       ، 
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 Landsat8 Oliو0102لسنة Oliلممتحسس  Lansat8المرئية (00)،(00خريطة)
 0101لسنة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 The Normalized دليل ادلسطحاث ادلائيتالتصنيف باستخذام 0-4-3-0
Differential Water Index:(NDWI)  

، وىو مؤشر المياه السطحية ومراقبة [8]اول مرة  0997في  McFeetersاقترحو 
األراضي الرطبة وقياس مساحاتيا بشكل دوري كما في منطقة االىوار في منطقة 
الدراسة المتغيرة باستمرار والتنبؤ بالتغيرات المفاجئة ، ّأذ تظير المياه بمون فاتح دونا 

جمية كما عن باقي مظاىر السطح تكون اكثر قتامًة مما يسيل عممية إتضاحيا بصورة 
فترة اكتمال تجفيف االىوار وتناقص مساحاتيا  0111في الخريطة المتمثمة لممدتين 

 :عودة نسبة منيا وقد طبقت المعادلة  0101بشكل كبير ، والمدة الثانية 

 المصدر: عمل الباحث باستخدام برنامج 
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   Landsat7 ETM+ 

     
     

     
  Landsat8 OLi 

    
تظير المرئية الفضائية (NDWI) بعد تطبيق معادلة مؤشر المياه السطحية  

بمون داكن وتقتصر مناطق المون  0111لسنة  +ETMالمتحسس   Landsat7لمقم
رطبة فييا، تظير اعمى القيم الفاتح عمى مجرى نير الفرات وىي المناطق ال

بينما نجد تغيرات األراضي الرطبة وتغير (-0.42)، وأوطئ قيمة  (0.33)فييا
، إذ أظيرت النتائج 0101لسنة  OLiلممتحسس  Landsar8مساحات االىوار لممرئية 

، ( 0ً،02)واضح في الخريطة كما ىو (-0.47)واوطئ قيم  (0.51)اعمى القيم 
وإلظيار المسطحات المائية تم تغيير التدرج الموني الى االزرق لتكون أكثر وضوحًا 

الخريطة ينظر  ، داللة عمى تباين مساحات االىوار في منطقة الدراسة لممدد األخرىو 
 NDWIباستخدام المؤشر  تصنيف المياه السطحية (08)و(07)و(07و)( 05رقم )
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 OLiلممتحسس  Landsat8 (02)الخريطة،  +ETMلممتحسس  Landsat7 (0ًالخريطة)
 NDWI                                                  2121بالمؤشر   2111

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Arc Gis10.8المصدر: عمل الباحث باستخدام برنامج 
اال ان المجوء الى الفصل ما بين غطاء النبات الطبيعي واألراضي والحقول الزراعية 

كفاءة التفسير البصري في تحديد مظاىر سطح األرض وان كان أكثر جيدًا من خالل 
عطى معمومات ومساحات أكثر دقة ألصناف وصعوبة من قبل المفسر، اال انو ي ووقتاً 

تم اعتمادىا في الدراسة لمحصول عمى بيانات  اسطح األرض من التصنيف الموجو لذ
وقد تم اعداد قاعدة بيانات متكاممة لمغطاء األرضي واستخدام األرض من  التغير.
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صناف التي توصل الييا المفسر ضمن أصناف ومساحات واطوال ونسب لجميع األ
وبالتالي  0101و0102و 0111و 0991النظام االيكولوجي ولجميع مدد الدراسة من 

إمكانية دراسة ومالحظة التغيرات الحاصمة وتحديد توزيعات غطاء االرض لمنشاط 
 البشري ومقارنتيا ما بين مدد الدراسة

 
  )05) Landsat5 

  0111لسنة+ETMلممتحسسLandsat7(07)،و0991لسنةTMلممتحسس
 

                                                
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  NDWI Index( التصنيف وفق مؤشر 07و  05خريطة رقم ) 
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 Landsat8(والقمر41،و)2044لسنة Oliللمتحسس Lansat8المرئية(17)

 Oli 2020للمتحسس

 
  

          
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 Urban Index  (NDBI) [9]ادلناطق احلضريت  دليل0-4-3-3

لمكشف عن المناطق  0110واخرون أذ تم تطبيقو سنة  Kawamura  [10] اقترحو
 : (09ينظر لمخريطة ) الحضرية وبحسب المعادلة االتية

     
        

        
 

     
     

     
   Landsat7 ETM+ 

     
     

     
  Landsat8 OLi 

 
 

 Arc Gis10.8المصدر: عمل الباحث باستخدام برنامج     Arc Gis10.8المصدر: عمل الباحث باستخدام برنامج 
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 0111لسنة +ETM المتحسس  Landsat7عمى المرئية(NDBI)المناطق الحضرية بتطبيق المؤشر  (09خريطة)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Arc Gis 10.8المصدر : عمل الباحث باستخدام برنامج                 

 
تم تطبيق  أظيرت الدراسة ان ىناك تداخال بين األراضي المبنية واألراضي الخالية، إذ

في موسم االخضرار لتقميل تداخل   Landsat7&8المعادلة عمى المرئيات من القمر 
لزراعتيا ومحاولة ابرازىا بوضوح، إذ تظير المناطق  ىامن غير  الجرداءاألراضي 

العمرانية بالمون الفاتح مع عتمة باقي مظاىر سطح األرض، ومن خالل تطبيق 
             ، اال (09الخريطة رقم ) (NDBI)المؤشر 
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 وانتفسٍر انبصري (NDBI)انًؤشر  وفقتصٍُف انًُاغق انحعرٌت  (01)(  02انخرٌطت)

1992                                                                0222  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 OLiانًتحسس  Lansdar8نًرئٍاث  (NDBI)انًؤشر  وفقتصٍُف انًُاغق انحعرٌت  (02)(00خرٌطت)

0212                                                                0202 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Arc Gisالمصدر عمل الباحث باستخدام برنامج 
 Arc Gis10.8المصدر: عمل الباحث باستخدام برنامج      Arc Gis10.8المصدر: عمل الباحث باستخدام برنامج 
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وغيرىا من معالم واستخدامات سطح األرض لم تحسم ان مساحات المناطق الحضرية 
 Arcاال بتدخل الباحث باستخدام طريقة التفسير البصري وتمييزىا باستخدام برنامج 

Gis10.8  وقد تم حساب مساحة ونسب المناطق الحضرية لمدد الدراسة كما في ،
 (.0ً(و)00( و)00)(و01) الخريطة

 :االستنتاجاث -0

تغيرات الغطاء األرضي واستخدام األرض لمحافظة ذي قار باستخدام اتضح من مراقبة 
 ما يمي: 0101-0991تقنيات االستشعار عن بعد ونظم المعمومات الجغرافية لممدة 

اثبتت الدراسة ان تقنية االستشعار عن بعد مصدرًا ميمًا ودقيقًا في مراقبة الغطاء  .0
بناء قواعد المعمومات األرضي واستخدام األرض وكشف التغير الزمكاني، و 

 التصنيفية لتمك التغيرات والحصول عمى أفضل نتائج بأقل وقت وجيد.
يعد االستشعار عن بعد من الموارد العممية الميمة في الكشف عن تغيرات الغطاء  .0

األرضي واستخدام األرض من خالل ما تقدمو من البيانات الغنية التي تمتاز 
تحديد تغيرات مظاىر سطح األرض مع إمكانية بالشمولية والتي تتسم بالدقة في 

 مراقبة تمك التغيرات لمدد زمنية متتالية.
تكامل نظم المعمومات الجغرافية واالستشعار عن بعد في تحديد مظاىر سطح  .ً

نتاج خرائط تغيرات الغطاء األرضي  األرض وتحميل بيانات االستشعار عن بعد وا 
 واستخدام األرض.

تحميل معطيات المرئيات الفضائية بتقنية االستشعار عن توصمت الدراسة من خالل  .2
بعد ونظم المعمومات الجغرافية الى التعرف الى األصناف الرئيسة فضاًل باستخدام 
نظام التصنيف االيكولوجي الذي اثبت تغطية جميع معالم سطح األرض في منطقة 

في كشف الغطاء  أظيرت الدراسة كفاءة استخدام تقنية األلوان الزائفة الدراسة .
 االشعة تحت الحمراء القريبة. Band4بالمون االرجواني بعد استخدام حزمة  النباتي
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( الخاصة NDVI( الخاصة بالمسطحات المائية و)NDWI) اثبتت األدلة الرقمية .5
لممسطحات  انيا ذات فاعمية في التقدير الكمي والنوعي بغطاء النبات الطبيعي

مكانية مسح التغيرات والمقارنة بين مدد لالمائية ولمنبات الطبيعية و  منشاط الزراعي وا 
، مع إمكانية التفسير أدق والتصنيف وحساب المساحات الدراسة بدقة وسرعة كبيرين

 والنسب أكثر دقة.
حقق تداخاًل بين الغطاء الخضري لمنبات  (NDVI)ان استخدام الدليل الرقمي  .7

باعتماد الدراسة الميدانية والخرائط  الطبيعي او لمنشاط الزراعي اال بتدخل المفسر
 المرجعية فضاًل عن خبرة المفسر في تحديد وحسم أصناف الغطاء الخضري.

 Arc Gisتم فصل النشاط الزراعي عن النبات الطبيعي باستخدام برنامج .7
محو التداخل يدويًا بعد تحديد حقول النشاط الزراعي والبساتين واألراضي   10.8

 لتفسير البصري خصوصًا ) الموقع والنمط والشكل(المّبورة  بأدوات ا
( تحقق خمطًا ما بين المناطق NDBIان استخدام األدلة الرقمية الخاصة بالمباني ) .8

 الحضرية واألراضي الجرداء
اثبتت الدراسة كفاءة التفسير البصري في تحديد مظاىر سطح األرض وان كان  .0

انو اعطى معمومات ومساحات أكثر  أكثر جيدًا ووقتًا وصعوبة من قبل المفسر، اال
دقة ألصناف سطح األرض من التصنيف الموجو لذ تم اعتمادىا في الدراسة 

 لمحصول عمى بيانات التغير.
تم اعداد قاعدة بيانات متكاممة لمغطاء األرضي واستخدام األرض من أصناف  .0

النظام ومساحات واطوال ونسب لجميع األصناف التي توصل الييا المفسر ضمن 
وبالتالي  0101و0102و 0111و 0991االيكولوجي ولجميع مدد الدراسة من 

إمكانية دراسة ومالحظة التغيرات الحاصمة وتحديد توزيعات غطاء االرض النشاط 
 البشري ومقارنتيا ما بين مدد الدراسة
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 ادلصادر:
 انقًر انروسً، وحسٍٍ جىاد احًذ، تقٍٍى أهًٍت استخذاو بٍاَاث  َجى ػبذ انحسٍٍ َجى .1

(COSMOS)  جايؼت  األرض فً انًُاغق انحعرٌت، يجهت جايؼت كربالء،الستؼًال

 .7،ص0222انتاسغ،   كربالء، انًجهذ انثاًَ ،انؼذد
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