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استخدام مؤشر الفرق السعياري لمغطاء الشباتي ومعطيات التحدس الشائي في 
( *)التسييز بين محرهلي القسح والذعير في مشطقة تمكيف

 

 صباح حدين عمي                                                 عبدالعزيز طالع مشهخ 

 كمية التربية لمعهم االندانية قدم الجغرافيا                        جامعة السهصل مركز التحدس الشائي 

 (25/8/7272, قبل لمشذر في  77/5/7272)قدم لمشذر في 

 السدتخمص

( وبجقة مكانية Landsat 8مخئيتان فزائيتان لمقسخ الرشاعي ) اعتسجت الجراسة الحالية عمى استخجام 
( لمسداحات السدروعة بالقسح GPS( فزال عؽ قخاءات ) 2019و  2014متخ( لسشظقة الجراسة ولمدشؾات )30)

والذعيخ في مشظقة تمكيف، حيث تؼ تظبيق الترشيف السؾجو في تسثيل خخائط استعساالت االراضي في مشظقة 
مؤشخ الفخق السعياري (. كسا وتؼ اجخاء حدابات ArcGIS10.6ؾات السعتسجة مؽ خالل بخنامج )الجراسة لمدش

( ان كثافة الغظاء الشباتي لمسؾسؼ NDVI( لسخاقبة كثافة الغظاء الشباتي. اعيخت نتائج )NDVI)لمغظاء الشباتي 
انخفاض ندبة االمظار وذلػ بدبب  2019-2018اقل بكثيخ مؽ السؾسؼ الدراعي  2014-2013الدراعي 

ممؼ( في حيؽ بمغت ندبة االمظار لمسؾسؼ الدراعي   30305حيث بمغت ) 2014-2013لمسؾسؼ الدراعي 
ممؼ(. وكسا اعيخ نتائج الترشيف السؾجو تشؾع االغظية االرضية واستعساالت االراضي 1022) 2018-2019

لسداحات السدروعة بالقسح والذعيخ. كانت في السشظقة ، حيث تؼ تحجيج سبعة اصشاف في السشظقة وبزسشيا ا
( و )  4065804( )2019-2014نتائج مقجار السداحات السدروعة بالقسح لمسؾسسيؽ السعتسجيؽ في الجراسة)

) دونؼ عمى  23070096(  و )  8597016( دونؼ عمى التؾالي ، بيشسا كان مداحات الذعيخ )  5507604
 التؾالي . 

 

 

 

 

 

                                                           
 البحث مدتل مؽ رسالة ماجدتيخ الباحث *( *
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Abstract 
 

The present study depended on remote sensing dataset and GIS software to 
distinguish areas cultivated with wheat and barley crops in the Telkeef district. 
Landsat 8 images of spatial resolution (30) meter for the years of 2014 and 2019, 
as well as a GPS readout of the areas planted with wheat and barley were adopted 
and applied in study. Supervised classification method was used for the landuse 
classified of the study area and calculation of the wheat and barley area for the two 
years. Also, NDVI was used to monitor the variation of vegetation cover. The result 
shows that, the vegetation cover area win (2013-2014( was less than that of 
(2018-2019). Also, the areas of wheat in ( 2013-2014) and (2018-2019) were ( 
40658.4) and (55076.4) acres, respectively, while the areas of barely in the same 
years were ( 8597.16) and            ( 23070.96) acres, respectively.  

 السقدمة

رجر غحائي الحتؾائيسا يعتبخ محرؾل القسح والذعيخ مؽ السحاصيل الحقمية السيسة ألنيا م

عمى البخوتيؽ والكاربؾىيجرات والجىؾن واألمالح السعجنية والفيتاميشات وقدؼ مشيا تديؼ بجرجة 

كبيخة في حل ازمة الحبؾب في السجتسعات الفقيخة وأزمة نقص البخوتيؽ الحيؾاني فزال عؽ 

األولى مؽ بيؽ السحاصيل إذ يذكل السحرؾالن السختبة  تؾفيخ الكثيخ مؽ السؾاد األولية لمرشاعة 

الدراعية األخخى في احتالليسا لمسداحات السدروعة في اغمب محافغات العخاق )خاصة في 
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السحافغات الذسالية( نغخا ألىسيتيسا الغحائية العالية فزال عؽ اعتبارىسا مؽ السؤشخات الخئيدية  

ان يتبيؽ لشا مجى تدايج الحاجة لكياس االمؽ الغحائي لمبمج، وإذا نغخنا الى الديادة الدشؾية لمدك

الكبيخة الى ىحيؽ السحرؾليؽ مؽ سشة الى اخخى وىحا يتظمب الدعي باستسخار لمحفاظ عمى 

التؾازن مابيؽ الشاتج والظمب مؽ خالل البحث عؽ أساليب عمسية وتقشيات حجيثة باستخجام 

عالة تداىؼ في تظؾيخ السخئيات الفزائية وبخامجيات نغؼ السعمؾمات الجغخافية لتكؾن ادوات ف

، البحث الحالي يتشاول استخادام مؤشخ الفخق السعياري لمغظاء الشباتي لمتسييد  زراعة السحرؾليؽ

 . 2019-2014بيؽ محرؾلي  القسح والذعيخ في مشظقة تمكيف لمسؾسسيؽ الدراعييؽ 

في  ييجف البحث الى دراسة استخجام مؤشخ الفخق السعياري لمغظاء الشباتي هدف البحث:

والسؾسؼ الدراعي   2014-2013التسييد بيؽ محرؾلي القسح والذعيخ لمسؾسؼ الدراعي 

في مشظقة تمكيف وييجف الى دراسة الترشيف السؾجو في تحجيج االصشاف في  2018-2019

 السشظقة ومؽ ضسشيا السداحات السدروعة بسحرؾلي القسح والذعيخ. 

 -ت االتية :وتتسثل مذكمة البحث بالتداؤالمذكمة البحث: 

ىل يسكؽ استخجام مؤشخ الفخق السعياري لمغظاء الشباتي لمتسييد بيؽ محرؾلي القسح  -2
 والذعيخ في مشظقة تمكيف 

ىل ىشاك تتسيد بيؽ السداحات السدروعة وكسية االنتاج لسحرؾلي القسح والذعيخ في  -2 
 مشظقة تمكيف.

محرؾلي القسح والذعيخ وكسية االنتاج ىل ىشاك دور لعشاصخ السشاخ في التسييد بيؽ  -3
 لمسداحات السدروعة. 
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تتسثل فخضية البحث إن لسؤشخ الفخق السعياري لمغظاء الشباتي إمكانية في فرضية البحث: 

والسؾسؼ الدراعي   2014-2013التسييد بيؽ محرؾلي القسح والذعيخ لمسؾسؼ الدراعي 

احات السدروعة وكسية االنتاج في مشظقة تمكيف وىشاك تسييد بيؽ السد 2018-2019

 ولعشاصخ السشاخ دور فعال في كسية االنتاج لمسداحات السدروعة بسحرؾليؽ القسح والذعيخ 

تأتي اىسية البحث مؽ خالل استخجام مؤشخ الفخق السعياري لمغظاء الشباتي  اهسية البحث:

والسؾسؼ  2014-2013لمتسييد السداحات السدروعة بسحرؾلي القسح والذعيخ لمسؾسؼ الدراعي 

 .2019-2018الدراعي  

مشيجية الجراسو اعتسجت الجراسة عجه مشاىج ومؽ ابخزىا السشيج االقميسي  مشهجية الدراسة:

وىحا السشيج يخكد عمى دراسو مشظقو او اقميؼ معيؽ وتتحجد مشظقو الجراسو تبعا ليحا السشيج في 

دمعي السحرؾلي الحي ييتؼ بجراسو سمعو مشظقة  تمكيف، كحلػ اعتسجت الجراسو عمى السشيج ال

او غمة اقتراديو معيشة وفيو تشاولشا دراسات محرؾلي الحشظو والذعيخ في مشظقو الجراسو 

وكحلػ السشيج االستقخأيي الحي  2019-2018 والسؾسؼ الدراعي 2014-2013لمسؾسؼ الدراعي 

يو يتؼ االعتساد عمى بيانات ييتؼ بتحميل وترشيف الغاىخات الجغخافيو مؽ الجدء الى الكل وف

 الخظط الدراعية لتحميل انتاجيو محرؾلي القسح والذعيخ.

مشظقة الجراسة ضسؽ وحجة ادارية مؽ الؾحجات الخئيدة  تقع اوأًل: الحدود والسهقع الجغرافي :

لقزاء تمكيف التابع لسحافغة نيشؾى، ضسؽ الجدء الجشؾبي مؽ قزاء تمكيف، يحجىا مؽ الذسال 

قؾش، ومؽ جية الذخقية والجشؾبية مخكد قزاء السؾصل، ومؽ الغخب ناحية وانة، َاما ناحية ال
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شساال،  36:° 38-:06.20=و  36: °23-:31.5=فمكيًا تقع مشظقة الجراسة بيؽ دائختي عخض

 (.1الحع الخخيظة )0 ،شخقا 43:° 14-: 19.80=و 42:°59- :19.60=وبيؽ خظي طؾل 

 
 ( مشطقة الدراسة1خريطة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  ArcGIS10.6عسل الباحث باالعتساد عمى بخنامج :  السردر        

( 0178986,13 اي مايداوي ) 2( كؼ447,465بمغت مداحة مشظقة الجراسة الكمية حؾالي )

، اي ما يداوي 2( كؼ1469,54%( مؽ مداحة القزاء الكمية البالغة ) 30,45دونسًا وتذغل )

، اما مداحة السقاطعات الرالحة لمدراعة (1) 2011احرائيات ( دونسًا حدب 587816,15)

                                                           
، وزارة التخظيط ، دائخة التشسية االقميسية والسحمية ، 2020-2010خظة التشسية السكانية لسحافغة نيشؾى )(1

 مجيخية تخظيط نيشؾى .
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%( مؽ اجسالي مشظقة الجراسة في حيؽ ترل 68دونؼ( وتسثل ندبة )122049فقج بمغت )

%( مؽ مداحة السشظقة اما 15دونسًا( بشدبة )26116األراضي غيخ الرالحة لمدراعة )مداحة 

 .(2)%( فأنيا تسثل ارأضي السمكيات والتخريص17الشدبة الستبكية )

التزاريذ االرضية مؽ اىؼ العؾامل الظبيعية التي تؤثخ في كسية تعتبخ  :ثانيًا: التزاريس

، وفي مشظقة الجراسة نجج ان التزاريذ االرضية (3) االنتاج الدراعي ونؾعية السحاصيل الدراعية

متخ والظابع الديمي يغمب عمى مشظقة التي   596 -512بسدتؾى ارتفاع يتخاوح مابيؽ تترف 

يتخمميا مجسؾعة مؽ الؾديان والتي تتسثل بؾادي االحسخ ووادي االبخة المحان يربان في نيخ 

الخؾصخ ووادي السمح  ووادي الخشيجية المحان يربان في نيخ دجمة فزال عؽ وجؾد طية طيخة 

كؼ وبعخض يبمغ 55523مشظقة الجراسة وتحاذي نيخ دجمة ويرل طؾليا الى  التي تقع جشؾب 

(.ىحه السيدة في تزاريذ 5م، الحع خخيظة )523م وتختفع عؽ مشظقة سظح البحخ بشحؾ 555

 السشظقة ساعجت عمى انتذار زراعة القسح والذعيخ بشدبة كبيخة ) خاصة القسح( . 

 ( تزاريس السشطقة7خريطة )

 

 

 

 

 

                                                           
 بيانات نغؼ السمكية الدراعية، مجيخية زراعة نيشؾى، شعبة زراعة تمكيف ،بيانات غيخ مشذؾرة. (2

 .170، ص 970ابخاليؼ السذيجاني ، مبادىء الجغخافيٌة الدراعيٌة، الظبعة االولى، مظبعة االرشاد، بغجاد، )(3
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مؽ عسل الباحث اعتسادا عمى نسؾذج االرتفاعات الخقسية لسشظقة الجراسة و خخيظة السؾصل  سردر:ال
-J( وخخيظة عيؽ سفشي الظؾبؾغخافية )رقؼ الخارطة J-38-T-SWالظؾبؾغخافية  )رقؼ الخخيظة 

38-T-NW السداحة العدكخية، العخاق.100000/1(، مكياس ، 

الدراعي االمثل والسالئؼ لمسحاصيل الدراعية يتظمب مشا التعخف ان تحجيج السشاخ  ثالثًا: السشاخ:

. مؽ خالل بيانات مجيخية (4)عمى اىؼ العشاصخ السشاخية ذات التأثيخ الفعال في عسمية االستدراع 

جات الحخارة الرغخى ، تبيؽ ان السعجل الذيخي لجر 5( 2018-1988االنؾاء الجؾية لمدشؾات )

درجة مئؾية( أما متؾسط  2804درجة مئؾية( والسعجل الذيخي لجرجات الحخارة العغسى ) 13،4)

( يؾضح السعجالت الذيخية 1( والذكل )1درجة مئؾية(. ومؽ الججول ) 2006درجات الحخارة )

القسح والذعيخ لجرجات الحخارة لكل شيخ . وبرؾرة فان ىحه الكيؼ تعتبخ مالئسة لدراعة محرؾلي 

 في مشظقة الجراسة تبعا لسخاحل الشسؾ. 

                                                           
قري يحيى جابخحديؽ، التغيخ السشاخي واثخه عمى انتاجية محرؾلي الحشظة والذعيخ في االقميؼ شبو الجبمي  (4

 .42،ص2002ذؤره ، كمية التخبية ، جامعة تكخيت، في العخاق،رسالة ماجدتيخ، غيخ مشس

 
وزارة الشقل0 الييئو العامة لمشؾاء الجؾيو0 الخصج الدلدالي0قدؼ السشاخ0 محظة انؾاء السؾصل0بيانات غيخ  (5

 .2020مشذؤره0السؾصل0 
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 8111-1811( السعدل الذهري لمدرجات الحرارة  في محطة أنهاء السهصل لمسدة 1الجدول )

المعدل  1ك 5ت 1ت ايلول أب تموز حزيران مايس نيسان أذار  شباط  5ك االشهر
 السنوي

درجة حرارة 
 صغرى

5,5 5,5 5,5 11,2 16,6 51,5 52,6 55,5 19,9 15,5 5,9     5,3 15,5 

درجة حرارة 
 عظمى

15,9 12,2 19,9 56,3 55,5 59,5 55,5 55,5 55,2 51,6 51,5 12,
3 

55,5 

متوسط درجة 
 الحرارة 

5,3 9,5 15,5 15,2 55,9 51,5 52,3 55,5 55,9 55,5 15,6 5,9 53,6 

الدلدالي0قدؼ السشاخ0 محظة انؾاء السؾصل0بيانات غيخ : وزارة الشقل0 الييئو العامة لمشؾاء الجؾيو0 الخصج السردر
 .2020مشذؤره0السؾصل0 

 (7228-2988(: السعدالت الذهرية لدرجات الحرارة لسشطقة الدراسة )2شكل )                        

 

 

 

 

 

 

  (1مؽ عسل الباحث باالعتساد عمى ججول )المصدر:                

مشظقة الجراسة تقع في السشظقة شبة مزسؾنة االمظار، حيث تترف بأنيا بالشدبة لألمظار، فأن 

متحبحبة وغيخ مشتغسة في مؾاعيج ندوليا0 إذ إنيا تشدل مبكخة في بعض الدشؾات أو تكؾن متأخخة 

. بمغ مجسؾع السعجل الذيخي لالمظار في مشظقة الجراسة وفق بيانات (6)وتشدل في فرل الخخيف

                                                           
بسحافغة نيشؾى، اطخوحة حسؾد جاسؼ حساد دمحم السازني، تحميل جغخافي لمقظاع الدراعي في مشظقة الجديخة  ((6

 . 25ص 2018دكتؾراه ،غيخ مشذؾرة، جامعة السؾصل،كمية التخبية 
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( 2( والذكل )2(، ومؽ الججول)2018-1988ممؼ( لمدشؾات ) 33907مجيخية االنؾاء الجؾية ) 

 شيخ.  يؾضح السعجالت الذيخية لمسظار لكل

 8111-1811( السعدل الذهري الألمطار في محطة أنهاء السهصل لمسدة 8الجدول )

 المجموع 1ك 5ت 1ت ايلول أب تموز حزيران مايس نيسان أذار  شباط  5ك االشهر

االمطار 
 ملم

25,5 26,1 22,6 55,5 16,6 1,5 3,5 3,3 3,5 11,6 51,5 25,5 559,5 

العامة لمشؾاء الجؾيو0 الخصج الدلدالي0قدؼ السشاخ0 محظة انؾاء السؾصل0بيانات غيخ وزارة الشقل0 الييئو :السردر 
 .2020مشذؤره0السؾصل0.

 7228-2988( :السعدل الذهري لألمطار بالسمم في محطة انهاء السهصل لمسدة 7شكل )

 

 (2مؽ عسل الباحث باالعتساد عمى الججول) السردر:

دورا ميسا في زراعة محرؾلي القسح والذعيخ وىي وىشاك عشاصخ مشاخية اخخى تمعب ايزا 

( 7)الخطؾبة الشدبية، الخياح، االشعاع الذسدي والتبخخ
 

 رابعًا: مرادر البيانات وطرق العسل : 

 مرادر البيانات :  -2

                                                                                                                                                                      

 
 ، مرجر سابق. قري يحيى جابخ حديؽ)(7
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لسشظقة الجراسة  ( Landsat 8استخجمت في الجراسة مخئيتان فزائيتان لمقسخ االصظشاعي ) 

( وفق مخحمة الشسؾ 2019و  2014(  ولمدشؾات )Path=170 and Raw=35ضسؽ الشظاق )

الخزخي ومخحمة الشزج لسحرؾلي الحشظة والذعيخ في مشظقة الجراسة والتي تخجم ىجف 

( تاريخ التقاط السخئيات 1الجراسة في التبايؽ السكاني ليحيؽ السحرؾليؽ، يؾضح الججول )

 (Landsat 8( )8السؾاصفات السيسة لمقسخ االصظشاعي )الفزائية و 

Landsat 8 System 

ETM+ (Enhanced Thematic Mapper Plus) Sensor 

4 April 2019 21 March 2014 Acquisition date 

170/35 170/35 Path / Row no. 

Days 16 Revisit time 

185 Km (FOV=15°) Swath width 

0.43-0.45(band-1),0.45-0.51(band-2), 0.53-0.59 (band-3), 0.64-0.67(band-

4),  0.85-0.88(band-5),1.57-1.65(band-6), 2.11- 2.29(band-7), 0.50-

0.68(band-8), 1.36-1.38(band-9,) 

Operational 

Land Imager 

(OLI) 
Spectral 

bands 

(µm) 

 
10.60-11.19(band-10,) 

11.50-12.51(band-11) 

Thermal 

Infrared 

Sensor 

(TIRS) 

(band 1-7), 100(30)m (band 10-11 ) 30m 15m (band 8, ) 

 
Spatial resolution 

16 bit Dynamic range (bit) 

 (Landsat 8(: مهاصفات  متحددات القسر االصطشاعي )3جدول )

 

كسا وتزسشت مشيجية البحث السدح السيجاني لسشظقة الجراسة لحرخ االراضي التي تؼ زراعتيا 

( وذلػ مؽ خالل 2019و  2014بسحرؾلي القسح والذعيخ في االعؾام السعتسجة في الجراسة )

اصحاب االراضي شخريا وبحزؾر مجيخ ومداح شعبة زراعة تمكيف. تؼ اجخاء  المقاء مع

( نؾع                              GPSقياسات مكانية ليحا االراضي مؾقعيا )باإلحجاثيات التخبيعية( باستخجام جياز )

                                                           
88)overview-8-8/landsat-https://landsat.gsfc.nasa.gov/landsat 

https://landsat.gsfc.nasa.gov/landsat-8/landsat-8-overview
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 (Garmin-GPSmap76CSx ضسؽ مقاطعات وقظع مثبتة رسسيا لجى شعبة زراعة تمكيف )

خض االستفادة مشيا في عسمية الترشيف السؾجو لكال السحرؾليؽ والتسييد بيشيسا. بمغ وذلػ لغ

( مؾقع بالشدبة لسحرؾل 6( مؾقع بالشدبة لسحرؾل الذعيخ و ) 6عجد الكياسات السؾقعية ) 

 ( يؾضح االحجاثيات السكانية واسساء السقاطعات  التي تؼ اخح الكياسات فييا، 4القسح، الججول )

 

 تفاصيل مهاقع قياس محرهلي القسح و الذعير (4جدول)

 التذسيل التذريق السشطقة السحرهل

 الذعيخ 

 40427350395 3302800690 عخيبيشات / كشجر ساوة

 40355420683 3370850166 تل يابذ 

 40386540962 3365420693 نجسؾك

 40425590515 3305940268 عخيبيشات / كشجر ساوة

 40425640489 3301620689 ساوةعخيبيشات / كشجر 

 40457190210 3266260085 قخية كفخوك

 القسح 

 40394100649 3351870137 مخكة التمعفخي 

 4041814،301 3354910181 قبخ طقظق

 40422350964 3345550112 قبخ طقظق 

 4042070،599 3342170823 تل يسثة 

 40430700726 3361980233 قبخ طقظق

 40425280329 3331620123 حسؾديبمؾتو 

 

تزسشت طخق العسل تشفيح العجيج مؽ السخاحل التي تؼ اجخائيا باالعتساد عمى  طرق العسل : -7

، حيث تزسشت ازالة تذؾىات الغالف الجؾي مؽ السخئيات الفزائية  (ArcGIS10.6) بخنامج

لمسداحات السدروعة في مشظقة ( NDVI)مؤشخ الفخق السعياري لمغظاء الشباتي استشباط خخائط و 
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( لتسييد Supervised classificationالجراسة، فزال عؽ استشباط خخائط الترشيف السؾجو )

السداحات السدروعة بسحرؾلي القسح والذعيخ في الدشؾات السعتسجة مؽ خالل السؾاقع السكانية  

باالعتساد عمى  كاني والسقارنة( واجخاء عسميات التحميل السGPSالتي تؼ تثبيتيا حقميا باستخجام )

( 3بيانات الخظط الدراعية مؽ شعبة زراعة تمكيف ومخخجات الجراسة الحالية.  ويؾضح الذكل )

    مخظط مخاحل العسل في ىحه الجراسة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: مخطط مراحل العسل في الدراسة3شكل )
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  الشتائج والسشاقذةخامدًا:

 (NDVIالخزخي )حدابات مؤشخ الغظاء الشباتي  -1

( لتحجيج وتقييؼ كثافة الغظاء الشباتي عؽ طخيق قياس االشعة الظيفية السشعكدة مؽ NDVIيدتخجم )

الغظاء الشباتي ضسؽ طيف االشعة تحت الحسخاء القخيبة والظيف السخئي لألشعة الحسخاء، حيث 

االشعة تحت الحسخاء يكؾن امتراص االشعة السخئية الحسخاء كبيخا مؽ قبل الشبات بيشسا في مجال 

القخيبة فأن انعكاس االشعة مؽ الشبات سيكؾن كبيخا ججا خاصة في حالة الغظاء الشباتي االخزخ . 

( مؽ خالل السعادلة التالية وباالعتساد عمى الحدم الظيفية NDVIفي الجراسة الحالية تؼ حداب قيؼ )

  (9)(Landsat 8الخابعة والخامدة لمقسخ الرشاعي )

NDVI= (Band5-Band4)/(Band5+Band4)   

راسة وعالقة ذلػ مع كسية االمظار ولغخض حداب التغيخات الحاصمة في الغظاء الشباتي لسشظقة الج

)، فقج تؼ ترشيف مشظقة الجراسة 2019و  2014الداقظة في السؾاسؼ التي اعتسجت في البحث )

(، حيث 4و  3( وكسا مؾضح في الخخيظة )ArcGIS10.6الى ثالثة اصشاف مؽ خالل بخنامج )

ة الجراسة لمسؾاسؼ الدراعية مؽ خالل ىحه االشكال يسكؽ معخفة  ندب تؾزيع الغظاء الشباتي في مشظق

( مقارنة بالسشاطق الخالية مؽ الغظاء الشباتي وندبة السياه . والججول  2019و  2014السعتسجة  ) 

 (.  4و  3( يؾضح ندب االصشاف السحكؾرة في الخخيظة )6و 5)

 

                                                           
9(

9
)Mushtaq A.G.,Asima N., 2016, Determining the Vegetation Indices (NDVI) 

from Landsat 8 Satellite Data, Int. J. Adv. Res. 4(8), Pp. 1459-1463, 

DOI:10.21474/IJAR01/1348). 
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 ( 7224-7223((  لمسهسم الزراعي )NDVI(: اصشاف 5جدول ) 

 الشدبة السئؾية% 2كؼ \السداحة  الرشف

 %60023 26904186 غظاء نباتي

 %3900 17405910 خالية مؽ الغظاء الشباتي

 %0077 304260 مياه

 100 447043 السجسؾع 

 

 

 

 

 

 ( 7229-7228((  لمسهسم الزراعي )NDVI(: اصشاف 6جدول ) 

 الشدبة السئؾية% 2كؼ \السداحة  الرشف

(: مؤشخ الغظاء الشباتي الخزخي 3خخيظة )
 ( 2014-2013لمسؾسؼ الدراعي )

 

(: خارطة مؤشخ الغظاء الشباتي 4خخيظة )
 ( 2019-2018الخزخي لمسؾسؼ الدراعي )
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 %64036 28709244 غطاء نباتي

 %34048 15402735 خالية من الغطاء الشباتي

 %1016 502092 مياه

 100 447040 السجسهع 

 

 

 

 

 

 -2018الججوليؽ اعاله ، ان قيؼ الغظاء الشباتي لمسؾسؼ )يالحع مؽ خالل الشدب السحكؾرة في 

( ويعؾد ذلػ الختالف كسيات سقؾط 2014-2013(  اكثخ ندبيا مؽ السؾسؼ الدراعي )2019

( ما يداوي 2014-2013االمظار، حيث بمغ مجسؾع االمظار الداقظة لمسؾسؼ الدراعي )

( ما يداوي 2019-2018لدراعي )ممؼ( بيشسا بمغ مجسؾع االمظار الداقظة لمسؾسؼ ا30305)

   ( أدناه8و  7ممؼ(  وكسا مؾضح في الججوليؽ )102205)

 7224-7223( كسيات االمطار الداقطة )ممم( بسعدل شهري لمسهسم الزراعي 7جدول )

 السجسؾع نيدان أذار شباط 2ك 1ك 2ت 1ت االشيخ

 30305 18 101 405 48 87 45 0 االمظار )ممؼ(

 

 

 

 زراعة نيشؾى، قدؼ التخظيط مجيخية السردر:

 7229-7228(  كسيات االمطار الداقطة )ممم( بسعدل شهري لمسهسم الزراعي 8جدول)  
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 السجسؾع نيدان أذار شباط 2ك 1ك 2ت 1ت االشيخ

 102205 13105 298 71 112 207 16305 3905 االمظار ممؼ

 

 

 

 مجيخية زراعة نيشؾى، قدؼ التخظيط السردر:             

 حدابات السداحات السدروعة بالقسح والذعيخ والتسييد بيشيسا  -2 

لغخض التسييد بيؽ السداحات السدروعة بالقسح والذعيخ في مشظقة الجراسة، تؼ تشفيح عسمية الترشيف 

( فزال عؽ مؾاقع Maximum Likelihood( بظخيقة ) Supervised Classificationالسؾجو )

( تست تشفيح عسمية الترشيف مؽ خالل بخنامج 5خيظة)السدح السيجاني السؤشخة في الخ

(ArcGIS10.6 .) 

 

 (GPS( مهاقع مختارة لسداحات مزروعة بالقسح والذعير باستخدام جهاز )5خريطة)
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( لتؾليج التخكيبة السمؾنة الدائفة 7 -4-2ولغخض نجاح عسمية الترشيف، تؼ اختيار الحدم الظيفية ) 

(False Color Composite: FCC والتي تعتبخ مؽ اساسيات عسميات الترشيف لفرل )

( 10)االغظية االرضية وتسييد بعزيا عؽ بعض باالعتساد عمى البرسة الظيفية لكل معمؼ ارضي

( 2014-2013( اصشاف االغظية االرضية لسشظقة الجراسة لمسؾسؼ الدراعي  ( 6الخخيظة ) تؾضح

وحدب الترشيف السؾجو. تؾضح الخارطة الشدبة القميمة لمسداحات السدروعة بالذعيخ مقارنة مع 

( دونؼ بيشسا بمغت مداحات  4065804تمػ السدروعة بالقسح ، حيث بمغت مداحات الحشظة )

( مع االشارة الى ان مجسؾع االمظار 2014-2013( لمسؾسؼ الدراعي ) 8597016الذعيخ )  

( يؾضح االصشاف الباقية في الخخيظة. 9)  ممؼ. الججول ) 303.5الداقظة ليحا السؾسؼ ىي ) 

 ( امكانية التسييد بيؽ السحرؾليؽ . 6ويتزح مؽ الخخيظة )

 ( 7224-7223( االغطية االرضية لمسهسم الزراعي )6خريطة)

 

 

 

                                                           
1010) -Duong.N.D.,216, The International Archives of the Photogrammetry, Remote 

Sensing and Spatial Infomation Sciences, Volume XLI-B8, 2016 XXIII ISPRS 

Congress, 12-19 July 2016, Prague, Czech Republic, AUTOMATED 

CLASSIFICATION OF LAND COVER USING LANDSAT 8 OLI SURFACE 

REFLECTANCE PRODUCT AND SPECTRAL PATTERN ANALYSIS CONCEPT 

- CASE STUDY IN HANOI, VIETNAM,PP.987-990 
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 (7224-7223(: اصشاف السرئية  لمسهسم الزراعي  )9جدول ) 

 الشدبة السئؾية% 2كؼ \السداحة  دونؼ \السداحة  الرشف 

 %4080 2104929 8597016 شعيخ

 %22072 1010646 4065804 حشظة

 %3073 1606536 6661044 مشاطق سكشية

أراضي زراعية 
 متخوكة

8051076 2001294 
4049% 

 %1098 808884 3555036 جخداءأراضي 

 %43076 19507932 78317028 أراضي مخاعي

 %18052 8208819 33152076 صخؾر

 %100 447048 178994016 السجسؾع
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( بيشسا يؾضح 2019-2018(  تؾضح اصشاف االغظية االرضية لمسؾسؼ الدراعي )7الخخيظة )

الترشيف السؾجو . مؽ خالل الخخيظة يسكؽ التسييد ( االصشاف الخئيدية الشاتجة مؽ 10الججول)

( دونؼ ، 5507604بيؽ محرؾلي القسح والذعيخ. بمغت السداحات السدروعة بالقسح ليحا السؾسؼ )

( دونؼ . عمسا ان مجسؾع االمظار الداقظة في ىحا  23070096بيشسا بمغت مداحات الذعيخ )

 ) ممؼ.1022.5السؾسؼ ىي )

 (7229-7228االرضية لمسهسم الزراعي )( االغطية 7خريطة )

 

 

 

 

 

 

         

 

 7229(: اصشاف السرئية  لمسهسم الزراعي 22جدول )

 النسبة المئوية% 9كم \المساحة  دونم \المساحة  الصنف 

 %??890 ;<<=0<> =@70<9:7 شعيخ

 %<<70: 8@=0<:8 ;0=<7>> حشظة

 %>08= <>8>0<9 ?9.=8877 مشاطق سكشية

زراعية أراضي 
 متخوكة

=;?8;0>= 8=907:=@ 

:=098% 
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 %>:90 >@?;870 ?0>@8; أراضي جخداء

 %<@0= <7=808: ?09;=;89 أراضي مخاعي

 %<=0; 9;8@970 ?=0>=:? صخؾر

 %877 ?;0<;; =08;@@?<8 السجسؾع

 

 

 

 

 

 

 

 االستشتاجات 

الجراسة ضسؽ يعج السشاخ بعشاصخه مالئسًا لدراعة  محرؾلي القسح والذعيخ وتقع مشظقة  -1

( ممؼ مسا يجعميا تداعج عمى قيام زراعة 400-200السشاطق شبو مزسؾنة االمظار بيؽ )

ديسية واصبح استثسار االراضي الدراعية يعتسج كميًا عمى االمظار بؾصفو السؾرد الخئيذ 

 لمسياه في السشظقة.

يؽ بمغت ممؼ( في  ح30305)2014أن ندبة سقؾط االمظار في مشظقة الجراسة بمغت سشة  -5

 ممؼ(.102205)2019ندبتيا سشة 

( قمة الغظاء الشباتي NDVI) مؤشخ االختالف الخزخي الظبيعيتبيؽ لشا مؽ خالل خخائط    -5

% بدبب قمة سقؾط االمظار اذ 60023وبشدبة  26904186بمغت مداحتيا 2014في سشة 
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 28709244بمغت مداحتيا  2019ممؼ مقارنة بكثافة الغظاء الشباتي لدشة  30305بمغت 

 ممؼ في مشظقة الجراسة.  102205% بدبب كثخة االمظار التي وصمت الى 64036وبشدبة

مؽ خالل عسمية الترشيف السؾجو ، تبيؽ ان السداحات السدروعة بالقسح لمسؾسؼ الدراعي  -5

 ( دونؼ . 8597016( دونؼ ولمذعيخ ىي )4065804(  كانت ) 2013-2014)

(  دونؼ 5507604( كانت ) 2019-2018ؼ الدراعي )السداحات السدروعة بالقسح لمسؾس -2

 ( دونؼ . 23070096ولمذعيخ ىي )

امكانية التسييد بيؽ السداحات السدروعة بالقسح والذعيخ مؽ خالل استخجام السخئيات   -6

( لتمػ السداحات مؾقعيا في بخامجيات GPSالفزائية والسدح السيجاني باستخجام جياز )

 السعالجة الخقسية.نغؼ السعمؾمات الجغخافية و 

 

 الهوامش 

، وزارة التخظيط ، دائخة التشسية 2020-2010خظة التشسية السكانية لسحافغة نيشؾى  -2

  االقميسية والسحمية ، مجيخية تخظيط نيشؾى .

 بيانات نغؼ السمكية الدراعية، مجيخية زراعة نيشؾى، شعبة زراعة تمكيف ،بيانات غيخ مشذؾرة.  -7

جاني ، مبادىء الجغخافيٌة الدراعيٌة، الظبعة االولى، مظبعة االرشاد، بغجاد، ابخاليؼ السذي -3

 .170، ص 970
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قري يحيى جابخحديؽ، التغيخ السشاخي واثخه عمى انتاجية محرؾلي الحشظة والذعيخ في  -4

االقميؼ شبو الجبمي في العخاق،رسالة ماجدتيخ، غيخ مشسذؤره ، كمية التخبية ، جامعة تكخيت، 
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