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لوحة  تخريط استعماالت األراضي بتقنية االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية )

 سهل المرج (

 عضو هيئة تدريس متعاون بقسم الجغرافيا / جامعة طرابلس ناجية ابراهيم الغراري. د.

 :الملخص

نظم فى نشاء الخرائط لما للخرائط من أهمية خاصة في انظمة المعلومات الجغرافية وذلك الن استخدام هذه ال

وتبدأ هذه العملية ببناء قواعد البيانات  تجعلها اكثر مرونة مقارنة بالطرق اليدوية والكرتجرافيه االخرى.

وتعد تقنيات معلومات االستشعار عن بعد من ورقية وربطها بمواقعها الجغرافية. والتحويل الرقمي للخرائط ال

ليات أنتاج الخرائط الستعماالت  األرضي و التخطيط في كافة احدث الوسائل التي مكنت من اإلسراع بعم

( بكفاءة ودقة عالية لمعظم satellite imagesالمجاالت ومن خاللها يمكن الحصول على صورة فضائية )

تقنية ذات قيمة منهجية عظيمة بالنسبة للعلوم  GISكما إن تقنية نظم المعلومات الجغرافية  المعالم األرضية.

نها أداة تحليل جيدة يحتاج إليها جميع المخططين ومتخدى القرار و المسئولين اة وتنبع أهميتها من الجغرافي

وفي دول عن أدارة المصادر البيئية واألرضية وتنميتها ولتحقيق أقصى استفادة منها بأدنى تكلفة واقل فاقد، 

 لغرضبعد ونظم المعلومات الجغرافية  تقنية االستشعار عن ماسة الستخدام حاجة العالم النامي نجد ان هناك 

 لهذه الدول. إعداد برامج التخطيط والتنمية

توظيفها وأهمية اإلشارة إلى أهمية تقنية االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية  سيتم  بحثا الذه فىو

طقة للدراسة داخل ي وسيتم اختيار منفي إنتاج خرائط استعماالت االراضخاصة في خدمة اإلغراض الجغرافية 

ومن خالل ما سيتم جمعه من معلومات وبيانات األقمار االصطناعية التي تغطى المنطقة وتحليل تلك . ليبيا

والتي تم  ) ER MPPERالبيانات وتفسيرها ومعالجتها باستخدام أنظمة معالجة الصور الفضائية مثل منظومة )

االمريكية واستخدام   Arc Gisومنظومة map Infoظومة معلومات، وكذلك من ىلامن خاللها تحويل البيانات 

لى معلومات رقمية يسهل استخدامها في الحاسوب وكذلك طابعة ملونة االماسحة الضوئية لتحويل الخرائط 

 .لطباعة النتائج A3حجم

 المقدمة-1

نمراط استخدم اإلنسان األرض بصور شتى، واستخلص مواردها بطررق متعردد ومتنوعرة، ورفرع المسراحون أ

وهري مرن  ، (Land Use Map) ألرض علرى خررائط خاصرة تسرمي خررائط اسرتخدام األرضااسرتغالل 

أثرر كبيرر علرى مرا  منهذه الخرائط لولما  الخرائط غير الكمية، ويعتمد رسمها على طريقة التظليل المساحي.

عتمرادات ماليرة ا كثيرر مرن الردولالخصصرت  ، فقردالتخطريط والتنميرة االقتصراديةفى مجال يتخذ من قرارات 

مناسبة للقيام بعمليات مسح استخدامات األرض ونشر خرائطهرا القيمرة، كمرا اسرتحدث الكرتوجرافيرون طرقرا  

ونظرررا  ألهميررة الخرررائط ومكانتهررا خاصررة فرري أنظمررة المعلومررات  .فنيررة جديرردة لرسررم هررذا النرروع مررن الخرررائط

 حيرث تبردأ ،كرتجرافيرةالمقارنة بالطرق اليدويرة أو  الجغرافية، ألن استخدام هذه األنظمة يعتبر األكثر مرونة

 .هذه العملية ببناء قواعد البيانات والتحويل الرقمي للخرائط الورقية، ثم ربط البيانات بمواقعها الجغرافية

تحردث علرى هرذه الخررائط مرع مررور الر من فقرد اادت الحاجرة الماسرة إلرى تحرديثها  ىلتغيرات الترا نتيجةو    

التقنرى لتقردم بسرب  ا ذلركة بيانرات لهرا وتسرخيرها لخدمرة المجتمرع فري جميرع المجراالت الحيويرة، ووإعداد قاعد

الرذي يررتبط بسرهولة التعامرل مرع هرذه التقنيرة األمرر والذي نشهده كل يوم في مختلف مجاالت الحياة، وسرعته 

االستشرعار عرن بعرد أصربح وبواسرطة تقنيرة  الذي أسهم في توظيف النظريات واألنظمة الجديدة في التطبيقرات.

 ىرجع لقدرة األقمار االصطناعية على تصوير أيمن السهل تحديث أية خريطة قديمة بمعلومات جديدة، وذلك 

مرئيرات االستشرعار عرن بعرد أصربحت وسريلة مهمرة فري كذلك فرأن ة، ومتناهيمنطقة علي سطح األرض وبدقة 
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يمكرن الجغرافري مرن  ىاألمرر الرذ لظرواهر الجغرافيرةالبحث الجغرافي ألنها توفر معلومات حديثة شراملة عرن ا

  .المجاالت التي أهمها إنتاج الخرائط الدقيقةمختلف القيام بالعديد من الدراسات في 

وعلى معالم متعردد ومختلفرة  على كم هائل من البيانات عن سطح األرضتحتوى المرئيات الفضائية ن إكذلك ف

الررى الخبرررة والترردري  والمهررارة الكافيررة لنقررل هررذا الكررم الهائررل الررى وتحترراج فررى تفسرريرها  ،االشرركال واإلحجررام

 ،والحجرم ،عملية التفسير للمرئيرات الفضرائية علرى عناصرر اساسرية متمثلرة فرى الشركلوتعتمد  ،معلومات مفيدة

 وهى تعتبرر كردليل للمفسرر لهرذه المرئيرات, كرذلك نروع االشرياء والترابط ،والموقع ،والنسيج ،والظالل ،والنمط

الموجرودة فري الصررورة وطبيعرة المنطقرة ومقرردار جرودة الصرورة مررع مقيرا، التصروير لهررا، وبرذلك فرأن عمليررة 

 .التفسير تحتاج إلى التدري  والخبرة والصبر

وفى هذه الدراسة سيتم االستفادة من تقنية االستشعار عن بعد فى إعداد خرائط لبعض المساحات المخترارة مرن 

حولها بعض المعلومات المكانية مثل خرائط استعماالت االراضى والتى تعتبر مرن  ارض ليبيا، والتى ال يوجد

اهم المعلومات المكانية لمتخردى القررارات حيرث إن هرذه المعلومرات مرن الصرعوبة الحصرول عليهرا مرن خرالل 

لعردم  صول لهذه المناطق ولصعوبة المعالم الطبوغرافية او بسب  منع االهرالىالعمل الحقلى بسب  صعوبة الو

فهم برنامج التخريط، وبذلك ستوظف تقنيات االستشعار عن بعد ونظم المعلومرات الجغرافيرة لردقتها وسررعتها 

لين فى وضع الخطط والبرامج المناسبة للمنطقة مما يروفر ئووشموليتها وسهولة عرضها مما يعطى دعما للمس

حيرث سريتم مرن خاللهرا بالدراسرة والتحليرل تناولت هذه الدراسرة منطقرة سرهل المررج  الجهد والوقت والتكاليف.

 االجراءات العلمية التالية:ـ

 هجيتهرا وحردودها مرع مراجعرة مخت لرة ابراا مشكلة الدراسة او البحث وأهميتها وأهدافها وفرضياتها ومن

 بعض المفاهيم والمصطلحات.ل

  الميراه والتربررة  والمنرراو ومصرادرعررن المنطقرة والتكروين الجيولرروجى والوضرع الطبروغرافى  نبردهأعطراء

 والغطاء النباتى.

 الجان  العملى والمعملى للدراسة. جراء دراسة تطبيقية تغطىإ 

  

 تناول ما توصلت اليه الدراسة من نتائج وتوصيات.  

 لدراسة وأهميتها وأهدافها مشكلة ا - 2

  -خالل التفصيل التالي:من بحث وأهميته وأهدافه مشكلة اليمكن تلخيص 

 ث مشكلة البح -1.2

ضرمن أهرداا البحرت العلمري حيرث تقردم مقترحرات عمليرة فري مجرال حيروي يتعلرق بتخرريط تقع مشكلة البحث 

 استعماالت األراضي، وذلك من خالل أسئلة اساسية مثل :

 ما مدي فعالية بيانات االستشعار عن بعد في استخالص المعلومات الجغرافية ؟ -أ

 إلنتاج خرائط استعماالت األراضي؟ ما ممي ات استخدام البيانات المرئية الفضائية -ب

 ما هي األدوات والطرق التي نحتاجها للوصول إلى النتائج المطلوبة ؟ -ت

 هل تعاني منطقة الدراسة من نقص في خرائط استعماالت األراضي ؟ -ث

  ؟    (Cartography)هل تعتبر طريقة جمع بيانات االستشعار عن بعد طريقة مجدية في رسم الخرائط -ج
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 البحث    أهميه-2.2

تتمثررل أهميررة البحررث فرري أنرره محاولررة لتطبيررق أحرردث تقنيررات االستشررعار عررن بعررد ونظررم المعلومررات الجغرافيررة 

لمنطقرة لرم  بأقرل تكلفرة ممكنرة وفري أقصرر امرن ممكرن اسرتعماالت االراضري ائطالموجودة حاليا  في إنشاء خر

يمكرن  نمروذجاهم هرذه الخريطرة فرى تقرديم الجغرافيرة، وتسرالسرابق مرن حيرث الدراسرات بالكبيرر  باالهتمامتحظ 

للمسئولين المحليين  نموذجاللباحثين البناء عليه وتطويره فى دراساتهم القادمة حول المنطقة وغيرها، كما تقدم 

 يساعدهم على فهم أهمية الخرائط في دعم اتخاذ القرار.

  البحث أهداف-3.2

 يمكن إيجاا أهداا هذا البحت في :

 5مال وسررائل االستشررعار عررن بعررد )المرئيررات الفضررائية( للقمررر االصررطناعي سرربوت مرردي إمكانيررة اسررتع -1

للحصول علي معلومات جغرافية ليتم تحليلها، وتحويلها إلى معلومات تفيد في استعماالت األراضري، ويمكرن 

 تحقيق كل هذا بإتباع الخطوات التالية: 

  بقردرة تميير  مكانيرة تعرادل خمسرة أمترار  5تجميع بيانات فضائية من القمر االصطناعي الفرنسري سربوت

 وذلك بهدا إنتاج خريطة الستعماالت األراضي من المرئيات الفضائية لمنطقة الدراسة. 

   المتعلقررة بموضرروع  التعرررا علرري إمكانيررات المرئيررات الفضررائية فرري اسررتخالص المعلومررات الجغرافيررة

 الدراسة.

 ئيرات الفضرائية، ومقارنرة تقنيرة تفسرير الصرور يردويا  التعرا علي جوان  القصور التري تعراني منهرا المر 

 وتحليل البيانات بواسطة الحاسوب.

 ت ويد منطقة الدراسة بخرائط استعماالت األراضي.  -2

 منهجية الدراسة   -3

التى سيتم اتباعها فى هذه البحث وتعتمد علي ما تم جمعة من معلومرات وبيانرات األقمرار  المنهجية هى الطريقة

ة التي تغطي منطقة الدراسة. وينحصر دورالبحث في تحليل البيانات وتفسيرها وعرضها بأسرلوب االصطناعي

 ER) يفي بالغرض. ستتم تحليل المرئيات ومعالجتها باستخدام أنظمة معالجرة الصرور الفضرائية مثرل منظومرة

Mapper) ا تهرردا إليرره إدخررال تحسررينات عليهررا لتصرربح صررالحة للتعبيرعمرر،وتحويررل البيانررات إلررى معلوماتل

ي المعملرري وكررذلك المررنهج اإلقليمرري، ويمكررن تلخرريص اجررراءات المررنهج التحليلرري والتفسرريرمررع اتبرراع الدراسررة 

 البحث فى النقاط التالية:

 .وإجراء مراجعتها هندسيا تجميع المرئيات الفضائية التي تغطي منطقة الدراسة، -أ

نعكاسرية لجميرع الظرواهر الموجرودة فري إجراء بعض التحسينات مما يسهل التعرا علري الخرواص اال-ب -ب

 .منطقة الدراسة

إجرراء بعرض التحلريالت المتقدمرة الترري مرن شرانها المسراعدة فرري اسرتخالص المعلومرات المطلوبرة مررن -ج -ت

 .المرئيات الفضائية

 .تحويل المعلومات من الحالة المساحية التي تمثل المرئيات الفضائية إلى الحالة اإلشعاعية-د -ث

 منظومة المعلومات الجغرافية وإضافة البيانات الوصفية لها.بلبيانات اإلشعاعية يتم إدخال ا -ه -ج

 إعداد الخريطة النهائية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية.  -و -ح
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                                                                                                               بحثأدوات ال-4

                                                                                                                                           -في جمع البيانات وتحليلها علي األدوات التالية: عتمدت الدراسةإ

وعلري جميرع القنروات  تميي يرة خمسرة أمترار، لمنطقرة الدراسرة، وبقردرة 5بيانات القمرر الصرناعي سربوت  -1

وعلري إن يكرون تراريل التقاطهرا خرالل الخمرس  الطيفية األخضر واألحمر وتحت الحمراء المنعكسرة القريبرة،

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       .سنوات األخيرة من تاريل هذه الدراسة

الخررائط المتروفرة للمنطقرة لمرا لهرا مرن أهميرة  الخرائط الطوبوغرافية لمنطقة الدراسة بمرا فري ذلرك جمرع -2

 ..يستفاد بها خالل عملية تفسير الصور الفضائية 

 االسترالية.(ER Mapperمنظومة معالجة الصور الفضائية ) -3

 األمريكية لنظم المعلومات الجغرافية األمريكية.        (ArcGIS )منظومة  -4

 يسهل استخدامها بالحاسوب. ماسحة ضوئية لتحويل الخرائط إلى معلومات رقمية  -5

 ( لطباعة النتائج.4Aطابعة ملونة حجم ) -6

 حدود منطقة الدراسة -5

تشمل الحدود الجغرافية للبحث منطقة سهل المرج وتقع في شمال شرق ليبيا عند انتهراء حافرة الجبرل األخضرر 

مررج، وجنوبرا حافرة الجبرل الغربية. تحدها من الشمال منطقة العقورية، وغربا مدينرة بنغرااي، وشررقا مدينرة ال

 (. أما فلكيا  فهي تقع بين اإلحداثيات:1األخضر الجنوبية ،أنظر الشكل رقم )

 شماال    32ْ : 00 ََ – 30:32ْ َ            شرقا     20ْ: 30  َ–21ْ: 00                   َ

 
 ( خريطة توضح موقع منطقة الدراسة1شكل )
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  ية لمنطقة الدراسةطبيعالخصائص ال-6

  مترر، ويتكرون السرهل 300-250يقع السهل على الحافة األولي لسفوح الجبل األخضر، علرى ارتفراع يصرل  

من هضبة كرستية نحتتها عوامل التعرية، ويمتاا السهل باستواء سطحه بوجه عرام وتتجمرع فيره ميراه اإلمطرار 

يمتد السهل في ما بين منطقرة  ا السهل.التي تسقط على الحافة الثانية للجبل والتي تندفع على هيئة سيول إلي هذ

إلررف  25فراوغرة فري الغررب وسرريدي أبرو ايرد فرري الشررق وبطرة فرري الشرمال بمنطقرة تقرردر مسراحتها بحروالي 

تعرد منطقرة المررج مرن أهرم . سهل المرج من أخص  المناطق في ليبيا وخاصة في إنتاج الحبروبويعد ، هكتار

اتهررا الجيولوجيررة إلررى حقبررة الرر من الجيولرروجي الثالررث عصررر منرراطق الجبررل األخضررر الترري ترجررع اغلرر  تكوين

الميوسين وااليوسين، وتنتشر في المنطقة الظواهر الكارستية المختلفة كحفر اإلذابرة المختلفرة اإلحجرام والحفرر 

أمرا المظهرر التضاريسري  .م(1980)المهردوي، االنهيارية والكهوا الجيرية والتربة الحمراء واألودية العميقرة

 -م للمنطقة فينقسم إلى عدة مدرجات رئيسية تختلف في ارتفاعها وذلك على النحو التالي:العا

 متررا  فروق مسرتوي سرطح البحرر وهرو  80ويبلر  متوسرط االرتفراع بهرذا المردرج حروالي  السهل السااحلي

عبارة عن شريط ضيق يختفي في بعض المنراطق نتيجرة إطرالل الحافرة الجبليرة مباشررة علري البحرر، وال 

   يد اتساعها عن الكيلو متر في معظم المناطق الساحلية.ي

 م فوق سرطح البحرر، ويصرل طرول  320: ويمثلها سهل المرج بمتوسط ارتفاع يصل نحو الهضبة األولي

 كم 30كيلو مترات ومتوسط اتساعه نحو 5حوض المرج من الغرب إلى الشرق نحو

عنرد األطرراا  ىسهل المرج، كمرا تبردأ أوديرة أخررويالحظ إن بعض األودية تنتهي عند اإلطراا الداخلية ل

الشمالية، وتنساب نحو سهل بنغااي العقورية، ويقطع هذه الحافة عردد مرن األوديرة الخانقرة، ويرنجح بعضرها 

السالي  وجنوب العقورية، ومعظمها تنتشر مياهها وتتواع رواسبها فري  كواديفي عبور السهل إلى البحر 

اوح الرسوبية، كما يخترق سهل المرج عدد من األودية مثل وادي السريل قررب السهل مكونة ما يسمي بالمر

علمرا  برأن  ( توضح المظاهر الطبوغرافية لمنطقرة الدراسرة2والخريطة رقم ) بطة ووادي العقر قرب المرج

 . الخريطة غير واضحة المعالم وذلك من المصدر

 
 (2الشكل رقم )
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لعوائررق الطبيعيررة المعرقلررة لمررد شرربكات الطرررق، منطقررة مؤهلررة ، ويعررد سررهل المرررج بامتررداده وخلرروه مررن ا

 (.3انظر الشكل رقم ) م(،1973)جودة، الستقرار السكان وانتقال األفراد

 
 (3الشكل رقم )

 م تقريبا  في منطقة تراكنس  400:  وهي أكثر تضرسا  من الهضبة األولي ويصل ارتفاعها إلى الهضبة الثانية

م عند مرتفع جرد،، ونظرا  لصعوبة اسرتغالل 600لبياضة، وتصل إلى أكثر من  م في منطقة ا 460وحوالي 

جرر ء كبيررر مررن ارض هررذه المنطقررة فرري اإلنترراج ال راعرري نتيجررة لوعورتهررا وانجررراا تربتهررا وامتررداد معظررم 

ملرم جنوبرا  فقرد اسرتغلت فري  50ملرم شرماال  علري الخرط المطرري  200أج ائها الجنوبية ضرمن الخرط المطرري 

ويمكررن تقسرريم  نميررة الثررروة الحيوانيررة والمراعرري نتيجررة لتنرروع الغطرراء النبرراتي واتسرراع مسرراحة مراعيررهتمجررال 

 -الخصائص الجغرافية الى النقاط التالية:

 النشأة والتطور  - الا أو

ال ينفصل حوض المرج في نشأة تطوره عن الجبل األخضرر، فهرو منطقرة حوضرية منخفضرة تمثرل مسراحة     

الثانية من درجات الجبل األخضر الرثالث، أن اغلر  أراء المختصرين والدارسرين والبراحثين من سطح الدرجة 

نرتج عنهرا تكرون بعرض السالسرل  على أن الحركات التكوينية التي حدثت خالل ال من الجيولوجي الثالث والتي

إذا كرران لهررذه  وانرره الجبليررة حررول منطقررة البحررر المتوسررط لررم تكررن ذات تررأثير كبيررر فرري منطقررة الجبررل األخضررر.

الحركررات دور يررذكر فقررد تمثررل فرري حرردوث بعررض االلتررواءات البسرريطة مررن خررالل حرردوث عمليررة رفررع القشرررة 

 .م(2005)أقدورة، األرضية، وكذلك حدوث بعض االنكسارات المحدودة في بعض المواضع
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ا   المناخ – ثانيا

 

الحرارة العامالن الحاسمان في تحديد  يعد المناو بعناصره المختلفة وأهمها كمية التساقط السنوية، ودرجة

أنماط مجموعات الغطاء النباتي األساسية في األقاليم المناخية فتتعدد العناصر المناخية التي تؤثر في النشاط 

  ال راعي خاصة والتي من أبراها ما يأتي:

 

 درجة الحرارة-1

ر األخرى من الضغط والرياح ؤثر في  جميع  العناصتالحرارة أهم عنصر من  عناصر المناو إذ تعد 

األخرى كما أنه يؤثر كثيرا في توايع مظاهر الحياة علي سطح  التكاثفوالرطوبة ومظاهر 

حتى تصل أقصي  ابريلوترتفع درجة الحرارة في منطقة المرج تدريجيا من شهر  ،م|(2003)ألبناء،األرض

 13درجة حرارة في  هدا الشهر عنم وال تتعدي ادني 410إذ يصل اعلي معدل  اغسطسمعدل لها في شهر 
م وال ي يد 0 4.8من أكثر شهور السنة بردا  حيث ينخفض   متوسط درجة الحرارة إلى  ينايرم ويعد شهر 0

 .)مصلحة االرصاد الجوي( م0 15.6متوسط درجة الحرارة العظمي عن 

 األمطار -2

هري مرن أصرل اعصرارى وتعرد  ظهريهرا أن معظم اإلمطار المتساقطة على سواحل ليبيا والمناطق الواقعرة فري

تعتبر من أهم العناصرر المناخيرة ، لمرا لهرا مرن أهميرة فري  اإلمطار المصدر الرئيسي لكمية اإلنتاج ال راعي،و

توفير الماء مصدر الحياة الذي يحردد نمرط توايرع السركان ونروع الغطراء النبراتي والحيراة الحيوانيرة التري تعري  

ال يهطرل المطرر  مرار،حتى نهايرة  اكتوبرطار في منطقة المرج في مطلع شهر عليه إذا يبدأ موعد سقوط اإلم

بانتظام علي مدي أيام الفصل بل تهطل في رخات عشوائية جدا وضمن ساعات غير محدده وقد يتواصرل عردة 

بينهرا أيام، ونظرا المتداد منطقة المرج علي الحافتين األولي والثانية فان  كمية اإلمطرار السراقطة تختلرف فيمرا 

ملرم  279ملم علي  بطره وحروالي  458ملم  سنويا علي سهل المرج ، وتصل إلى حوالي  348إذ تبل   حوالي 

 .م(2005)الحاسي، علي البياضة  وتقل كمية اإلمطار جنوب منطقة المرج

 الرياح 3 - 

الريراح ترؤدي دورا وهرذه  ته  علي منطقة المرج في فصل الشتاء الرياح الغربية والشمالية الغربية الممطررة،

وتتعرررض المنطقررة لهبرروب الريرراح الشررمالية الشرررقية والجنوبيررة الشرررقية  ،مهمررا فرري مجررال اإلنترراج ال راعرري

لريراح الشرمالية الجافرة ،فري حرين والجنوبية الغربية بصورة اقل وعلي نحو محدد،أما في فصل الصيف فته  ا

أنهررا تتعرررض فرري فصررل الربيررع لهبرروب الريرراح  الجنوبيررة )القبلرري( المثيرررة  ليتربررة والغبررار وهررذا  يررؤدي إلررى 

 .م(1987)طريح شرا، ارتفاع درجات الحرارة والي  حدوث أضرار بالغة  للمحاصيل ال راعية

 التربة  -4

لمرج يرتبط بالظروا المناخية وطبيعة السرطح نظررا لتبراين االرتفراع أن التوايع الجغرافي للتربة في منطقة ا

من الساحل إلى المصطبة األولي والثانية والمنحردرات الجنوبيرة ومرا يترتر  علري ذلرك مرن تبراين فري عناصرر 

المناو خاصة اإلمطار والحررارة، وتتعردد أنرواع التربرة فري منطقرة المررج، إذ تغطري التربرة الحديديرة السرلكية 

حمراء والمعروفة بتربة التراروسا معظم أجر اء سرهل المررج ويتمير  هرذا النروع مرن التربرة بقوامهرا الطينري ال

سرم  سراعة وتعرد | 4وبها كربونات الكالسيوم وقدرتها علي االحتفاظ بالماء بنسربة عاليرة اذ تبلر  نسربة الترشريح 

التربررة الجيريررة الضررحلة المعروفررة  مرراأمررن أهررم األراضرري الصررالحة لل راعررة بعررد إضررافة المخصرربات إليهررا. 

بالرنررداينا فهرري تغطرري الجرر ء الجنرروبي مررن سررهل المرررج وهرري تربررة جيرردة لنمررو الغابررات والفاكهررة واألشررجار 

أما تربة الوديان و الرسوبية فتنتشر في مصاب األدوية وعلري  .فقوامها طيني وتكثر بها الكربونات والكالسيوم

التصرريف المرائي اذ تكثرر فري المنراطق الشرديدة التقطرع بالمجراري المائيرة ضفافها حيث يرتبط توايعهرا بنظرام 
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وخالصرة القرول فرأن لتعردد  .وتكون عميقة في مناطق اإلرساب وقيعان األوديرة ومختلطرة بالحصرى واألحجرار

أنررواع التربررة فرري منطقررة المرررج واخررتالا درجررة خصرروبتها دور مهررم فرري خلررق مقومررات التنررؤع فرري إنترراج 

أن لكل نوع من التربة محصول معين يرتالءم معره ويعطري اكبرر كميرة مرن اإلنتراج ممرا أدي إلرى  المحاصيل إذ

 .م(1995)أبوخشيم، تنوع اإلنتاج ال راعي في المنطقة

 الغطاء النباتي -5

يعتبر النبات الطبيعي انعكاسا لظرروا الموقرع والمنراو والتضراريس، والحيراة النباتيرة هري عبرارة عرن أشرجار 

 لتعاود نموها من جديرد،وتنمو فري باينة فصلية، تنمو في فصل اإلمطار وآخري حولية تبقي جذورهاونباتات مت

معظرم مسراحة الربالد  الليبيرة صرحراء قاحلرة تنعردم المناطق الساحلية النباتات الحولية والنباتات دائمة الخضرة 

ميررة قليلررة الكثافررة، تتكيررف مررع ظررروا فيهررا الحيرراة النباتيررة  فيمررا عرردا أطرافهررا الشررمالية، حيررث تنمررو نباتررات ق 

قليمين منراخيين همرا إقلريم البحرر المتوسرط فري فهي تنتمي إلى إ منطقة المرج  الجفاا الفصلي الطويل أما عن 

الشمال وإقليم شبة الصرحراوي فري الجنروب، ولرذلك فران الغطراء النبراتي فري هرذه المنطقرة يمتراا بتنروع وتعردد 

اتي في منطقة المرج لعمليات إاالة واسعة خاصة في منطقة سرهل المررج وذلرك نباتاته، أن تعرض الغطاء النب

                                                                                                                                                                                                م(.1998نوح،.) لحلول ال راعة محله أدي إلى انحسار الغطاء النباتي الطبيعي بالمنطقة

 لموارد المائية ا-6

فتعد الموارد المائية من العناصر المهمة في بررامج ،% منها على المياه الجوفية  95 علىالموارد المائية تعتمد

األمطررار هرري المصرردر األساسرري لمختلررف األنشررطة التنميررة الريفيررة اإل أنهررا محرردودة فرري منطقررة المرررج ألن 

ال راعية،  ويستثني من ذلك بعض األنشطة المعتمدة على المياه الجوفية التي لها أهميه كبيرة في تروفير الميراه 

لسكان منطقة المرج نظرا  لعدم توفر مصادر سطحية للمياه وتجدر اإلشارة إلى أن المروارد المائيرة فري منطقرة 

المنتجررة مررن أبررار المنطقررة ال تغطرري  لررة فرري الميرراه الجوفيررة تعرراني عجرررا  مت ايررد وان الميرراهالمرررج والمتمث

 . م(1989)أبولقمة، االحتياجات المت ايدة للسكان

 أالصطناعيةأهم المزايا التى يوفرها االستشعار عن بعد باألقمار  -7

 .مسح مساحات واسعة بسرعة، وبشكل اقتصادي  

 قبة والمتابعة الدورية.مكانية إنشاء نظم للمراأ  

 .الكشف عن التغيرات البيئية البطيئة، والتدريجية، وكذلك الضخمة والمفاجئة  

  تجاوا الحدود السياسية والعوائق الجغرافية، مما يتيح التعامل مع العالم بوصفه وحدة بيئية وجغرافية

  ممتدة.

  محطات رصد مأهولة، والقدرة على اختراق عدم تأثر النظام بالتقلبات الجوية، نظرا  لعدم اعتماده على

  الغالا الجوي.

 .إمكانية تطبيق التقنية على المناطق المناخية غير المواتية، كالمنطقة القطبية والصحراء الكبري  

  إمكانية تطبيق تقنيات الحاسبات مباشرة على المعلومات  المستخرجة، مما يتيح تطوير االستفادة من هذه

التعامل مع كميات هائلة من البيانات، حيث إن األقمار الصناعية توفر بيانات  المعلومات، وإمكان

  رقمية، إضافة إلى الصور، التي تتيح إجراء التحليالت والدراسات الكمية.

  دورية المعلومات، تعني إمكان الحصول على النوع نفسه من المعلومات لمنطقة معينة، على فترات

إجراء الدراسات الديناميكية، التي تتصل بدراسة تطور ظاهرة أو امنية مختلفة، وهذا يمكن من 

 .)شبكة االنترنت(خاصية ما وتتوفر دورية المعلومات نتيجة ال يارات المتكررة ليقمار
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 التطبيق العملى والمعملى لدراسة  لوحة سهل المرج -8

فقرد ترم مرن   أالصرطناعية مراربعد جمع البيانرات والمعلومرات عرن منطقرة الدراسرة والحصرول علرى صرور االق

 -خاللها االجراءات التالية:

 تصنيف البيانات-1.8

، هو عملية فرا للخاليرا المتشرابهه والترى تمثرل Multispectral Classificationالتصنيف متعدد االطياا  

م مظهراّ من مظاهر السطح فى المنطقة، وتهردا الرى تصرنيف وتميير  الصرورة يمثرل كرل نمرط مرن االنمراط قري

سررتخرجت خررالل افعمليررة تمييرر  االشرركال هررو علررم وفررن إيجرراد أشرركال ذات معنررى فررى البيانررات التررى  متشررابهة.

التصررنيف. ويمكررن إنجرراا عمليررة تمييرر  الشرركل بواسررطة عررين االنسرران مررن خررالل التحسررين المكررانى والطيفررى 

 .ويسمى هذا بالتفسير البصرى للصورة

مات عن طريق التحليل البصرى  للمرئيرة الفضرائية اال أن عمليرة المعلواستخالص معظم وفى هذه الدراسة تم 

بواسرطة الحاسروب تمرت بنجراح حيرت يسرمح فرى  Unsupervised Classificationالتصنيف الغير مراقر  

هررذه الطريقررة  بتحديررد بعررض المحررددات التررى يسررتخدمها الحاسرروب لكشررف االشرركال  االحصررائية المتالامررة فررى 

ل التوافق بالضرورة صفات ذات معنرى مباشرر فرى المنظرر مثرل منراطق متماسركة يمكرن البيانات، وهذه االشكا

سرتعمال أراضرى. وهري ببسراطة تجمعرات مرن الخاليرا ذات صرفات طيفيرة اتميي ها بسهولة لنوع تربة محدد أو 

ة متشابهة. وفى بعرض الحراالت قرد يكرون معرفرة مجموعرة الخاليرا ذات الصرفات الطيفيرة المتشرابهة أكثرر أهمير

 باسرتخدامصرنفا   10سرتخالص عردد اوبشكل كبير من فرا الخاليا فى فئات قابلة للتميي .وفرى هرذه الدراسرة ترم 

ومن خالل النظرة الشمولية لصورة المنطقة الفضائية وجد أن أفضل أسلوب كان على  التصنيف الغير مراق .

فرى المنراطق الترى يكرون بهرا شرى راق  طريق الدمج بين الطريقتين التفسير البصرى وعملية التصنيف الغير م

 يسرتخدام ارراضراواستخدامها في الحصول على خريطرة من التداخل وعدم الوضوح بين االصناا االرضية 

  ية.رئيسعشرة أصناا  ستخالصالمنطقة الدراسة حيت تم 

ت غابرا-7صرخور منكشرفة -6منراطق عمرانيرة -5منحردرات-4مراعى -3اراضى اراعية -2 غابات طبيعية-1

اسرررتعماالت خريطرررة ( يوضرررح 4, والشررركل رقرررم )كثبررران رمليرررة -10منررراطق صرررناعية-9محاصررريل -8مختلفرررة 

 .م2008لسنة  االراضي لمنطقة الدراسة
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 (4الشكل رقم )

تم Vector) ) اإلشعاعيةوبعد استخالص هذه المعلومات من المرئية الفضائية وتحويل المعلومات الى الصيغة 

براقى عمليرات التحليررل  السررتكمال( وذلررك إلعردادها فرى شرركل خريطرة رقميرة ArcGIS) ادراجهرا فرى منظومرة 

 : ( التالى1)االحصاء المكانى وحساب النس  كما هو موضح فى الجدول 

يبين محيط ومساحة ونسبة تصنيفات استعماالت االراضى لمنطقة الدراسة من خالل تحليل  1جدول 

 فضائية من أعداد الباحثةالمعلومات المستخلصة  من بيانات المرئية ال

 نسبة المساحة  % المساحة بالهكتار كم / المحيط  التصنيف

 32.45 68631.08 3235.03 غابات طبيعية 

 32.21 68136.75 2427.14 ارض اراعية 

 20.58 43521.56 3832.03 مراعى 

 12.93 27346.80 2150.73 منحدرات

 0.77 1638 21.83 مناطق عمرانية

 0.37 773.26 55.38 فة صخور منكش

 0.36 767.26 71.67 غابات مختلفة 

 0.23 484.32 13.78 محاصيل 

 0.06 119 1.19 مناطق صناعية

 0.04 88.45 6.99 كثبان رملية 

 100 % 211506.49 11891.0 المجموع
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 معالجة المرئية ال -9

 استيراد المرئية  – أ 

( وهرذا النروع  الرذي يتوافرق مرع  ERSعلى هيئرة )  ( إلى ملف   GeoTiffحيث يتم استيراد الملف االصلى ) 

 ( التي تم استخدامها في هذه الدراسة. ER Mapperمنظومة ) 

    Geometric correctionالتصحيح الهندسي  -ب

 ويهدا إلى تصحيح التشوهات الهندسية التي تحدث بسب  مايلى : 

 دوران القمر االصطناعي. -

 الصطناعي.ارتفاع وسرعة القمر ا -

 عطل المستشعر.  -

 تقو، سطح األرض حول محورها. -

ويتم تحديد نقط الضبط االرضى من الخرائط الطبوغرافية والتي يمكن التعرا عليها مباشرة في  صور  -

, وكلما اادت النقاط قلت قيمة قل عن أربع نقاطت العلى أالمنطقة، وبعد تعيين مواقع لعدد كاا من النقاط 

وبالتالي نتمكن من ربط الصور بخرائط المنطقة كما  0.020وبنسبة خطأ  (RMSالهندسي )الخطأ  التربيعي 

اخذ في االعتبار التباين في االرتفاعات حتى تتحصل على خرائط عالية الدقة المكانية ومتطابقة مع الخرائط 

مكن تسميتها الطبوغرافية لمنطقة الدراسة ويكون الناتج ملف جديد يحتوى على صورة مصححة هندسيا وي

  خريطة مصورة ومصححة.

 وقد استخدم في هذا التصحيح اإلسقاط نفسه الموجود على الخرائط الطبوغرافية لمنطقة الدراسة . 

  Subset Imageاالقتطاع    -ج

تم قص منطقة الدراسة من الصورة المصححة هندسيا وذلك حس  اإلحداثيات الجغرافية ) الفلكيرة ( المرذكورة 

فصل األول وتخ ينها في ملف جديد وهذا يقلل من امرن معالجرة البيانرات الرقميرة وتسرتبعد األجر اء سلفا في ال

 الغير مرغوبة في هذه الدراسة. 

  Image Enhancement  تحسين المرئية  -د

تعتبر عملية تحسين المرئية الفضرائية أساسريا جردا فري خطروات الدراسرة والهردا مرن هرذه العمليرة إبرراا حردة 

ين وذلك لتسهيل التميي  بين المعالم الجغرافيرة الموجرودة فري المرئيرة الفضرائية ممرا يسرهل عمليرة تفسريرها التبا

( والترشريح المكراني واالتجراه والتلروين  pixelواستخالص المعلومات منها وذلك عن طريق رد وتعديل قيم ) 

عمليرة فررا بالخاليرا المتشرابهة والتري  ال ائف، إن اسرتعمال المرئيرات المتعرددة األطيراا وتصرنيفها هرو بمثابرة

تمثل مظهر من مظاهر السطح فى منطقة الدراسة وتهدا إلى تصنيف وتميي  المرئية حيث يمثل كل نمط مرن 

 األنماط قيم متشابهة. 

فعمليرة تمييرر  اإلشرركال هرو علررم وفررن إيجراد إشرركال ذات معنررى فري البيانررات الترري سروا يررتم اسررتخراجها خررالل 

هذه الدراسة فان عملية تميي  التصنيفات المختلفة بعد تحسين المرئية معتمد على عين اإلنسان التصنيف، وفى 

( لتحسرين الرييرة علرى الشاشرة ولتع ير  Linear Contrast Stretchتم اتباع أسلوب تع ي  التباين الخطي )

 التباين مما يؤدي ايادة التفريق بين المعالم المختلفة .
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 تحليل البيانات  -ه

تبلور فكرة االستشعار عن بعرد علرى خاصرية امتصراص أنرواع الغطراء االرضرى اأنرواع الصرخور، األجسرام ت

المائيررة... الررلز، جرر ءا  مررن الطيررف الكهرومغناطيسرري وتعطررى بصررمة مميرر ة مررن اإلشررعاع الكهرومغناطيسرري. 

عتبار أن لكل مظهر وبمعرفة األطوال المتصلة وشدة االنعكا،، يمكن تحليل صورة االستشعار عن بعد على ا

وعندما تصطدم األشعة مع جسم ما، فإن بعض األطوال الموجيرة  من المظاهر بصمة تجعله يختلف عن غيره.

تمتص وبعضها ينعكس. ولتحسين الصورة فإنها تحتاج لمعرفة كيفية االنعكرا، واالمتصراص للغطراء النبراتي، 

وبمعنى أسهل إن األجسام تختلف فيمرا بينهرا فري  المياه والوحدات األرضية األخرى وهو ما يعرا علم الطيف

درجتي االنعكا، واالمتصاص فالتربرة المرويرة أقرل انعكاسرا مرن التربرة الجافرة والنباترات الجافرة تختلرف عرن 

النباتررات الرطبررة واألشررجار ذات الغطرراء الررورقي الكثيررف تختلررف عررن األشررجار المتسرراقطة األوراق، بررل يررؤثر 

فرري قيمترري االمتصرراص واالنعكررا، فكلهررا عوامررل يمكررن مررن خاللهررا دراسررة عمليررة ارتفرراع النباتررات وقصررره 

في هذه الدراسة تم تحليل واستخالص المعلومات الجغرافية من خالل اسرتخدام  تصنيف استعماالت األراضي.

لمنطقة الدراسة ومن أهرم  2006تم التقاطها سنة   HRV1بالحسا،  5صور القمر الصناعي الفرنسي سبوت 

 :  موضحة هيكما ص مرئية الماسح متعدد األطياا خصائ

 5سبوت  صطناعي: يبين خصائص النطاقات للقمر اال2جدول 

أسم القمر 

 األصطناعي
 (µmالمجال الطيفي ) النطاق

 دقة التمي 
الدقة 

 الوقتية

مساحة 

 التغطية
 البانكروماتك

األطياا المرئية 

 واألشعة تحت الحمراء

Spot-5 

 µm 0.50 – 0.59 1النطاق 

2.5 m 10 m 26 يوم 
60 * 60 

 كم

  µm 0 0.61 - 68. 2النطاق 

 µm 0.79- 0.89 3النطاق 

 µm 0.51 – 0.73 4النطاق 

 النتائج-10

 أظهرت هذه الدراسة العديد من النتائج والتي تؤكد أهداا البحث ومنها :

الستشررعار عررن بعررد  فرري مجررال إنترراج خررراط اسررتعماالت إن اسررتخدام برررامج أنظمررة المعلومررات الجغرافيررة وا .1

 األراضي سهل  على الخرائطى إنتاج هذا النوع من الخرائط بأقل جهد ووقت.

سهولة تحديث الخرائط والسرعة في اإلنتاج باستخدام برامج نظم المعلومات الجغرافية وباستخدام التقنية الحديثة  .2

 تتوصل إلى نتائج دقيقة وسريعة .

دام أنظمة المعلومات الجغرافية تتيح للخرائطي القدرة على إدخرال العديرد مرن التحسرينات علرى الخريطرة باستخ   .3

 والتعامل مع الخرائط والبيانات بشكل مرن يعطي سهولة في تعديل البيانات وحذفها وتحديثها 

ويمكرن ان تقردم تقنيرات  .يمكن االستفادة من تقنية االستشعار عن بعد في حرل العديرد مرن المشراكل بطريقرة حديثرة .4

اسررتعماالت األرض واالستشررعار عررن بعررد دعمررا مهمررا للعديررد مررن التطبيقررات مثررل اسررتغالل المصررادر الطبيعيررة 

 ومراقبة التصحر وتدهور األرض ودراسة الغابات والمحاصيل والموارد وغيرها من المجاالت 

قيقرة عرن خرواص أي هردا عرن سرطح إن االستشعار عن بعد وسريلة مهمرة السرتخالص معلومرات حساسرة ود .. .5

األرض وعن التغيرات الطارئة على هذا الهدا و تكمن أهمية هذه التقنية في إمكانية أنجار الدراسات لمسراحات 

يرؤدي إلرى االقتصراد فري النفقرات واإلسرراع  ممراواسعة في وقت قصير وبكادر قليل مقارنرة برالطرق االعتباريرة 

 تطلبها المشاريع التنموية.بانجاا المسوحات والدراسات التي ت
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 -التوصيات:-11

  ى:تالالب الدراسةمن اجل مواكبه التطور السريع في جميع المجاالت توصي 

اسررتخدام تقنيررة االستشررعار عررن بعررد فرري جميررع المجرراالت العلميررة ودلررك لرردقتها وسرررعتها وشررموليتها وسررهولة -1

والبرررامج المناسرربة الترري تهرردا إلررى تحقيررق العرررض كمررا أنهررا تعطرري دعمررا لصررانعي القرررار فرري وضررع الخطررط 

 االستخدام األمثل  بهدا توفير الوقت والجهد والتكاليف .

في مجال إنتاج   الخرائط وتحسين الطرق التقليديرة القديمرة  من تقنية المعلومات  االعتماد علي الطرق الحديثة-2

نهرا الوسريلة الوحيردة المناسربة والموفيرة برالغرض إن استخدام هده التقنية ال ينبع من مجرد االخد بالجديد ولكن أل،

أد أنها وسيلة أو نوعية خاصة من نظم المعلومات متعلقرة بتمثيرل ومعالجرة نمروذج يحراكي الحقيقرة الجغرافيرة وال 

دعومررة يمكرن معرفررة إمكانررات نظررم المعلومرات الجغرافيررة  بمعرر ل عررن وسريلتين هررامتين وهمررا الكارتوجرافيررا الم

 تشعار عن بعد.بالحاس  واالس

  .ستخدام التصوير الفضائي في دراسات استخدام األرضا-3

ايادة االهتمام بتردريس نظرم المعلومرات الجغرافيرة وتقنيرة االستشرعار عرن بعرد فري الجامعرات والمعاهرد الفنيرة -4

 .اسي لتحل محل المقررات التقليديةووضع مقررات إجبارية في الهيكل الدر

المجتمرع فري جميرع المجراالت  يث الخرائط وإعداد قاعردة بيانرات لهرا وتسرخيرها لخدمرةالحاجة الماسة إلي تحد-5

 .الحيوية بواسطة تقنية االستشعار عن بعد
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