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في GIS استخدام تقنيات التحسس النائي و نظم المعلومات الجغرافية
 في الغطاء األرضي لمحافظة كركوك اتدراسة التغيرمسح و

 

 دلشاد رسول عزيز
 جامعة كركوك _كلية الزراعة 

 0220/ 02 / 4، تاريخ القبول: 0220/ 0 / 5تاريخ االستالم: 
 

 الخالصة
 

 اتمراقبة التغيرفي  وأنظمة المعلومات الجغرافية التحسس النائي البحث الى أستخدام تقنيات يهدف    
في الفترة  اء األرضيـــــــفي الغط الحاصلتمت دراسة التغيرأستعمال األرض والغطاء النباتي لذا  يف

تشـمل  العـراق    من محافظة كركوك لمناطق مختارة في ( 7001و7891 )عامي بين تدة ـــــــالمم
أستخدمت الصور الفضائية الملتقطـة بواسـطة   حيث التحسس النائي,  بأستخدام تقنيات  كتاراه(73700)مساحة
فـي حـين أسـتخدمت      (7891)لعام  TM (Thematic Mapper)من نوعية   landsatالصناعي    القمر

فـي   supervised classificationالتصـنيف الموجـ     أسـتخدم كما.  )7001لعـام )  +ETMالنـو  
 . V 6.4 ER Mapperبأستخدام برنامج ةتحديداألغطية األرضي

 والغطـاء   7والتربـة/ 7/تمثلت بالتربةشائعةالرضية األغطية األ أنوا  من من التصنيف وجود ستة تبين        
 األغطية األرضـية  هذه حدوث تغيرات واضحة في مع والمناطق الحضرية والمياه 7والغطاء النباتي/ 7النباتي/

 7/  كل من التربـة المفتاح:تغيير الغطاء تمثلت بأنخفاض مساحة ( 7001-7891 )يبين عام الفترة الممتدة في
 ي فـي حـين أادادت المسـاحات للغطـاء    % علـى التـوال  0007% و77 وبنسـبة  (7001)عام والمياه في 

 .على التوالي %1057و700و0078و503وبنسب 7الحضرية والتربة/ و المناطق  7الغطاء النباتي/و7النباتي/
 

 المقدمة          
 ورة مباشرةالتي تتأثر بص ية من العناصرالمهمةصفات المناخالالتغير السلبي في  عدي          

التصحر غير السليمة مثل الحرائق المدمرة ,تقطيع األشجار ,تعرية التربة , اإلنسانبنشاطات 
 الطبيعية لمصادراالى تلوث الهواء والماء وأستنااف تؤدي في النهاية  والتي المنبعثة توالغااا

عمل مطلوبة وأساسية ليس الوقاية من هذه األخطار هي الية لذا فأن(.7000,وآخرونهريمات )
ديمومة مقومات  للحفاظ على وإنماعية السائدة والتواان الطبيعي فقط لحماية األنظمة البيئية الطبي

رصد مدى التغير  في الوسائل التي تساعدمن و البيئة السليمة والحفاظ على سالمتها بشكل عام
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الصور الملتقطة  هي أستخدام  والغطاء األرضيبأستخدام األرض  المصادرالطبيعية المتمثلة في
 المهمات. اة األمثل لنظام أداري يقوم بهذهبواسطة األقمار الصناعية التي تشكل األد

 ر الموجودة على سطح األرضعلى الظواه land coverاألرضيطلق الغطاء ي          
ولكن أستعمال األرض يعني Foody ,2002 ))ء النباتي والمناطق الحضريةوالغطا كالمياه

تقنية التحسس النائي  (Williams7887,) الهذف من أستخدام تلك األرض.أستخدم  أو الغرض
  ةالملتقط الصورالبيانات الطيفية من  يف الغطاء النباتي مستخدما في ذلكتصن خريطةأعداد  في

 (Ruzgiene & ,Stadalninkaite7007)وأضاف landsat-5  TMقمار الصناعيةبواسطة األ
ل من ستخدم كأ ماديثة كحانات ديثها حال الحصول على بيبأن هذه الخرائط يمكن ت

(Nagamani& ,Ramachandran7005)في الغطاء  اتالتغيرطبيعة  هذه التقنية لدراسة
لهما بأن تقنية   أذ تبين  )7007و7889و7880)  األرض خالل السنوات وأستعمالاألرض 
 Bektas)وجد.من الدقة والسرعة في هذا المجال النائي تعطي نتائج ذات درجة عاليةالتحسس

أستعمال األرض  ية في تقييمبأن التحسس النائي يمكن أستخدام  بفعال (Goksel  ,7002و
( عالقة 7003,رونواخ Symeonakis)ما درسكناطق الدراسة.بلية لمتقاريع المسوتطوير المش

وأستنتجوا بأن  يمكن التربة  رض والغطاء األرضي بحاتات تدهورالتغيير في ٍاستعمال األ
رعي لتشخيص أسباب تدهور األراضي الناجمة عن حرائق الغابات وااألستعانة بهذه التقنية في 

 .الجائر وتوسع المناطق الحضرية
التحسس النائي في حساب  نية أستخدام تقنياتالى أمكا وباألستناد الى ماذكر يهدف هذا البحث 

 .لمناطق مختارة من محافظة كركوك ومراقبتها التغير في الغطاء األرضي
 

 العملالمواد وطرق    
 هكتـارا  ( 273700)منطقة الدراسة جاءا من محافظة كركوك بلغت مساحتها  شملت        
 تغيرالحاصل في  الغطـاء األرضـي  الالتحسس النائي في مراقبة  بهدف أستخدام تقنيات وذلك

 الصور.وأستخدمت لهذا الغرض (7001و7891 )األرض والغطاء النباتي  بين عامي وأستعمال
ـ  landsatناعي طة القمر الصبواس الملتقطة الملتقطـة   Thematic mapper(TM)و  من ن
ليل .تمت تح(75/00/7001 )الملتقطة بتأريخ +ETMوكذلك النو   ( 00/7891/ 72 )بتأريخ

-0005 )األطوال الموجيـة ذوات  775ن توليفة ج مبأستخدام تركيب األلوان النات وتفسيرها الصورة
ـ ( واألط7891)فـي  طة للصـورة الملتق ايكرونم (0037-0023و 0000-0037و 0008 وال ـــ

 ( 7001 )يورة الملتقطة فللصكرون ماي ( 0037-0023و 0007-0035و 0008-0005) الموجية
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 لصـور ل toneالدكانةو  patternنمطالفضالعن  textureنسجةالعلى  اأعتماد. (7و7الشكلين)
 supervised صـنيف الموجـ   أستخدمت الت أرضية مختلفة وثمستة أغطية لوحظت  المركبة

classification  طريقة تصنيف أقصى تشاب   بأعتماد(Maximum Likelihoods) يفصنلت 
اختيار مناطق التمارين  ومن ثم     ER Mapper V 6.4 برنامج أستخدامب  الصور الفضائية 

(Training Sites)كما أستخدمت بـرامج  . على الواقع  ةاألرضي يةغطلألArc View V 3.1 
 .األغطية من هذه في تحديد المساحات لكل

 
ذوات   001المركبة من تركيب األلوان الناتج من توليفة  الفضائية الصورة(: 0الشكل )

 (مايكرون  لمنطقة الدراسة 2650-2645و 26.2-2650و 26.0-26.1)ة األطوال الموجي
 (0091 \.2\04)الملتقطة في

 

 
     ذوات   0 0 1الصورةالفضائيةالمركبة من تركيب األلوان الناتج من توليفة (: 0الشكل ) 

 مايكرون  لمنطقة الدراسة(  2650-2645و 26.0-2651و 26.0-26.1) األطوال الموجية
 (0221 \.2\01)في الملتقطة
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 النتائج والمناقشة
 األغطية األرضية السائدة: -0
الفترة منطقة الدراسة في ل الناتج من التصنيف الموج  بينت التحليالت الرقمية             
احات تنو  الغطاء األرضي وبمس(2و5)الشكلين  وكما في( 7001و 7891 )يعامبين  الممتدة
 تشملوالتي  7المتمثل بالتربة /الغطاء األرضي  كان(  7891 ). ففي عام(7)الجدول  متفاوتة

مساحة من  اكبرألمطار)أراضي بور(تشغل اتار  بالمحاصيل المعتمدةعلى  التي األراضي
 20391.861) )مساحة التي شغلتو 7التربة/ تالها ,هكتارا (235180.246 )بواقع منطقة الدراسة
ثم تالها مناطق حضريةو  ومن هكتارا 8474.692) )ت التي شغل7الغطاء النباتي/ هكتارا ومن ثم

 686.432و (8144.268وبمساحات 7والتي تشمل الغابات و الماء/ 7/الغطاء النباتي و7الماء/
على الرغم من تغيير  (7001)التوالي. وفي عام  هكتارا على( 309.224و 516.591و

طاء األرضي لم يكن ذو وعية الغعلى نالتغيرات  اتا أن (7891 )المساحات بالمقارنة مع عام
 في موقع الصدارة وبواقع7النباتي/  والغطاء 7وا لتربة/ 7التربة/ يت ,حيث بققيمة كبيرة

مناطق الحضرية ال على التوالي ومن ثم جاءتهكتارا 18041.210)  40417.479و02375.012)
 (  972.263و 1031.070و   10874.972)مساحاتهاو الماء حيث بلغت  7النباتي/و الغطاء

وحتى هذا   تستغلم يؤشر وبشكل كبير بان هذه المنطقة لم ارقاأل هإن هذ .التوالي هكتارا على
 اتاستغالل اتامثل. التاريخ 

 

 

 يبين فيه األغطية األرضية 0091م (: التصنيف الموجه للصورة الملتقطة في عا1الشكل )
 .المختلفة لمنطقة الدراسة
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خالل الفترة الممتدة بين عامي ومساحاتها  (: األغطية األرضية المتنوعة0) الجدول 
 في منطقة الدراسة(  0221و0091)

صنف 
الغطاء 
 األرضي

صنف أستعمال 
 األرض

النسبة  0221 0091
المئوية 

لتغييربين ل
 العامين
 

المساحة 
 )هكتار(

النسبة 
 المئوية
التي 
 يشغلها

 المساحة )هكتار(

النسبة 
 ةالمئوي
التي 
 يشغلها

الغطاء 
 (7النباتي)

محاصيل 
الحبوب 
ومراعي 
 طبيعية

8474.692 5008 18041.210 0038 +5,30 

الغطاء 
 (7النباتي)

 0,78+ 0051 1031.070 0079 516.591 أراضي غابات

 0,07- 0053 972.263 0077 309.224 المياه السطحية (7الماء)

 (7الماء)
مياه نهر الااب 

 األسفل
686.432 

   
- - 

مناطق 
 حضرية

مناطق سكنية 
ومنشات مدنية 
 وطرق معبدة

8144.268 7081 10874.972 5081 +7000 

 (7التربة)
    ق المناط ترب

الوعرةوالتالل
Entisosl 

20391.861 1023 40417.479 72010 +1,57 

 (7التربة)

ترب سهل 
كركوك 
والمناطق 
المستوية 
aridisols 

235180.246 93087 202375.012 15085 -77,88 

   273712.005  273703.314 المجمو  
 

0.25 - 
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 يبين فيه األغطية األرضية ( 0221 )التصنيف الموجه للصورة الملتقطة في عام(: 4) شكل

 المختلفة لمنطقة الدراسة

 

 :التغيرات الحاصلة على األغطية األرضية-0
 مـن  Land Cover) (األرضـي في الغطـاء   الحاصلوكشف التغير ميياتعد عملية ت         

 تاسـتخداما  مراقبة التغيرات والتطورات الحاصلة فـي ل ك, وذلالمهمة في أدارة التربةاألمور 
األرض والعوامـل   أنمـاط اسـتخدامات   في تحديدكما يساعد معرفة الغطاء األرضي  األرض,

 .المؤثرة فيها
تغيرات واضحة  (7و)الجدول (3الشكل)كما في  الصور الفضائية من خالل تحليل تبين        

لت شم أذ (7001و7891 )ل عشرون سنة بين عاميخال يغطاء األرضال مساحات في
,فعند مقارنة نسبة  التربة اء والمناطق الحضرية فضال عنالحاصلة للغطاء النباتي والمالتغيرات 

 7\ة التربة في مساح التغيرأن نسبة ب ية لمنطقة الدراسة وجدمساحات األغطية األرضفي التغير 
 انتكبعد أن ( 7001 )ي عامف %15,85المساحة الى النسبة من هذهأعلى حيث أنخفضت  كانت
% تالها الغطاء المائي 77,88بلغ رق بفو  (7891)عام فيمن المساحة الكلية %93,87تشغل

 قد يعود 7التربة /الحاصل في مساحة .أن األنخفاض % 0,07حوالي حيث بلغ نسبة أنخفاض 
من قبل األنسان ألغراض  مت أستغاللهات مساحات من تلك األراضي الى مناطق لالى تحو
عيةوتوسع الطرق وغيرها من باني ومناطق صنام مثل توسع المناطق الحضرية وأنشاءمدنية 
 من خالل مالحظة الايادة الحاصلة في  وبشكل واضحويتضح ذلك جليا  ت المدنية المنشأ

 أنخفاضا هي األخرى .شهدت المساحات المائية ( 7001)المناطق الحضرية في عام مساحة 
 يعام الفترة الممتدة بين المنطقة خاللسم الجفاف التي مرت بهاامن موطبيعي ناتج  أمر  ملحوظا وهذا
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 هدت جميعهاـش األخرى بأن األغطية األرضية أيضا أظهرت النتائج (7001 – 7891 )
اكبر ايادة في  7\شغلت التربة (أذ 7891 )مع عامبالمقارنة  ( 7001 )عامفي أرتفاعا ملحوظا 

 والمناطق الحضرية والغطاء 7\اتيالنبالغطاء  % تالها 1,57 بلغت ايادة  وبنسبةمساحتها 
 في ةالعلمي ه الطريقةإن هذعلى التوالي.%0,78و1.0و5,30يادة بلغتاوبنسب   7\النباتي

ب الناجحة في مراقبة التغيرات ساليأحد األ الغطاء األرضي يعد التغير في اتجاهات مراقبة 
 إذا ,تفسير التغير في استخدامات األرض وتكون نتائج  مفيدة" جدًا في أغطية األرض,في

 متعددة. سنواتل الفضائية للمنطقة نفسها  الصور توافرت 
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  المصادر 
 (, 7000هريمات,نادروخلدون رشماوى وصوفيا سعد) :ـاحة دراسة التغير في مس

تاستشعار عن وجيا اطقة حوض نهـر اتاردن باستخدام تكنلباتي اتاخضر لمنالنالغطا 
 دامات المستدامة لالراضي . بيت لحم فلسطين بعد. ندوة حول اتاستخ
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                                         Abstract 

 
        The objective of the study is for using remote sensing and GIS techniques   for 

monitoring the changing of  landuse and vegetation  therefore we studied the change of 

landcover types during the years (1987-2007) in selected areas arrive at 273700ha for 

Kirkuk governorates from Iraq .Image of Landsat taken by (Thematic Mapper) TM for 

year 1987 and ETM+ for year (2007) were used . image classification are done for 

allocation land cover types   by using ER-Mapper V 6.4 program. The results indicated 

that there are six abundant classes of landcover including soils 

1&2,vegetations1&2,urban and water .Also clear changing of land cover areas observed 

during the year (1987 to 2007 )including reduction of soil\2 and water areas in( 2007) 

by 12%and 0.01% respectively ,but vegetation\1&2 , urban and soil\1 were increased 

about 3.5 %, 0.19%, 1,0% and 7.31% respectively. 

 

 


