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  الخالصة
تعتبر من أهـم    )  الحويزة وهور الحمار واالهوار الوسطى     هور(       إن اهوار منطقة جنوب العراق      

المسطحات المائية في العالم ومن اغني مناطق العالم بالحياة وهي موطن لحضارة وثقافة إنسانية قديمـة           
وتبلغ مـساحة االهـوار حـوالي       .لحقها الدمار نتيجة انخفاض الموارد المائية وتجفيف االهوار المتعمد        

حيرات الضحلة الكثيفة األعشاب والمغطاة بالقصب والبردي والمرتبطة بـشبكة        ميل مربع من الب    7700
  .من القنوات المائية المعقدة

وبدأت عملية تردي االهوار منذ أكثر من عشرين عاماً عندما أخذت كميات المياه الواردة فـي نهـري                  
لعـراق وايـران مـن    دجلة والفرات تتناقص بشكل كبير، وبسبب ما شهدته المنطقة خالل الحرب بين ا  

 بقص القصب والبردي وتنظيف مساحات      1986 و   1985عمليات عسكرية وقيام حكومة العراق عامي       
 قامت الحكومة العراقية بحملة مركـزة       1998 و   1993وخالل الفترة   . شاسعة من اهوار منطقة ميسان    

ار بعد عمليـات    ومنظمة لتجفيف االهوار ألغراض سياسية وعسكرية، وقد تدهورت أراضي هذه االهو          
التجفيف إلى أراضي جرداء تسودها التشققات وأراضي أخرى ذات ملوحة عاليـة التبـدي قبـوالً ألي            

  .أنواع الحياة فيها
يهدف البحث إلى دراسة الغطاء األرضي لمناطق االهوار أثناء التجفيف وبعد عملية الصور من األقمار               

 لعـام   MODISواخرى من نوع    ) متر14(درة تمييز بق2003الفضائية المتوفرة نوع الندسات الملتقطة      
  .باستخدام التقنيات الرقمية الحديثة) متر250(بقدرة تمييز 2005

 
Abstract  
          The Mesopotamian marshlands, the largest wetland in the Middle East and one of 
the most outstanding in the world have been lost mainly as a result of drainage and 
damming. The cause of the decline is mainly as a result of damming upstream as well as 
drainage schemes since the 1970s. The Tigris and the Euphrates are amongst the most 
intensively dammed rivers in the world. In the past 40 years, the two rivers have been 
fragmented by the construction of more than 30 large dams, whose storage capacity is 
several times greater than the volume of both rivers. Satellite images provide hard 
evidence that the once extensive marshlands have dried-up and regressed into desert, 
with vast stretches salt encrusted. Recent satellite imagery shows only limited areas of 
the marshlands have been reclaimed. The objected of this study was to classify a land 
cover methodology through digital analysis of historical and new satellite data. Two 
satellite images, Landsat (TM) and MODIS of AL-Kurmashia Marsh south of Iraq 
acquired in 2003 (before reflooded) and 2005 (after reflooded).                              

 
 

  ألمقدمة
واالجتماعية  نتيجة ألهمية االهوار البيئية  

واالقتصادية بادرت وزارة الموارد المائية الـى     
اهوار  “ 4”ألف دونم بالمياه واعادة  164 غمر

والكرماشية، وأبو نخلة،  هور العدل،”الى الحياة 
ضمن الحدود االدارية لمحافظـة     “ وأبو زرك   

التي  اولالناصرية حيث تمت إزالة أكتاف الجد

 وضعت لغرض تجفيف االهوار وبالفعل جف
من مـساحاتها فـي غـضون    % 90 ما يقارب

  ]1[ .)1(،انظر الشكل رقم العقدين االخيرين
االداريـة   يقع هور الكرماشية ضمن الحـدود 

ناحية كرمة بني سـعيد     / لقضاء سوق الشيوخ    
الجداول المتفرعة من أيمـن   وجرت تغذيته من

. “والكرماشية وأم التمن،المجرية، ”نهر الفرات 
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اذ بلغت مساحة الهور الحالية المغمورة بالمياه        
انظر الشكل رقـم  ،دونم تقريباً “ 56000” بـ
)2.(  

أن مالمح عودة الحياة بدأت واضحة      ما و ك
المهجرة تعـود   حيث شوهد العديد من العائالت

الى ديارها الى جانـب نمـو نبـات القـصب           
انـه مـن   وممارسة صيد االسـماك و  والبردي

تـأمين   المؤمل في مواسم الفيضانات المقبلة تم
 .كمية أكبر من المياه النعاش مساحات أوسـع       

]2[  
   )(Image Classificationتصنيف الصورة 

ان المقصود بتصنيف الصورة الفضائية            
الى اقاليم جغرافية حسب لبقيم الرقمية لعناصر       
الصورة ويمكن عمل التصنيف علـى اسـاس        

الرقمية لقناة واحدة او باستخدام معلومات      القيم  
متعددة القنوات ويطلق على التصتيف في قنـاة        

 ، ان Density Slicingواحدة تشريح الكثافة 
العين البشرية قد يصعب عليها تفسير المرئيـة        
باللون االسود واالبيض وذلك النها تتكون من       
سلسلة متصلة مـن تـدرج اللـون الرمـادي          

Continuous range of gray tone ًوتسهيال 
لعملية التفسير يقسم المقيـاس الرمـادي الـى         
مجموعات حسب كثافتها ثم تعطي كل مجموعة     
لونا او رمزاً معيناً، وبذلك يتم الحصول علـى         

 ويمكن اجراء Thematic mapخريطة نوعية 
عملية التصنيف باسلوبين هما التصنيف الموجه      

 Supervised Classification ــصن يف والت
ــه  ــر الموجــ  Unsupervisedغيــ

Classification        وفي كـل اسـلوب هنالـك 
طريقة خاصة في التدريب وهي العملية التـي        
يعلم بها الحاسوب بضوابط التـصنيف كعـدد        

  ]3[ .االصناف والمعايير االحصائية لكل صنف
 Digital    مراحل معالجة الصور الرقمية

Image Processing Stages   
  يبيةألمرحلة التدر-أ

  The Training Stage  
 
تسمى المرحلة التـي تـسبق مرحلـة                

التصنيف بالمرحلة التدريبية في هذه المرحلة تم       
ة ــــــ الطيفي  ةـــاستخراج االستجاب 

(Spectral response)  لكل فئة من االغطية
االرضية الموجودة في المشهد، وهذه المرحلـة    

 االتوماتيكي  تعد مهمة جداً في عمليات التحليل     

ان نجاح مرحلة    .باستخدام الحاسبة االلكترونية  
التصنيف وكمية المعلومات المستخرجة تعتمـد      
على دقة العملية التدريبية، وهذه المرحلة تحتاج       
الى تفاعل عميق بين المحلل وبيانات الصورة،       
وكذلك تحتاج الى معرفة معلومات جغرافية في       

م من كل هـذا     وااله. ةالمنطقة المراد دراستها  
فهي تحتاج الى معرفة مسبقة عـن الـصفات         

تبدأ المرحلة   .الطيفية للمعالم التي سيتم تفسيرها    
ــة   ــساحات التدريبي ــار الم ــة باختي التدريبي

(Training area)    التي تكـون ممثلـة لكـل 
. صنف يراد تفسيره فـي مرحلـة التـصنيف        

وتختار هذه المـساحات باسـتخدام مـصادر        

ــة  ــات مرجعي  Reference data)معلوم
source)      مثل الخرائط الطبوغرافية والـصور 

الجوية، او تختار من خالل الزيارات الحقليـة        
بعد معرفـة المـساحات التدريبيـة       . المباشرة

وتحديد مواقعها على المعلومات المرجعية يـتم       
تعينها على المشهد الرقمي وذلك بواسطة تحديد       

  .احداثيات الوحدات الصورية
لمــساحات التدريبيــة ،فمــن عنــد اختيــار ا

الضروري اخذ عينات متعـددة لـنفس الفئـة         
موزعة في مواقع مختلفة على المشهد المستخدم  
لكي يجمع اكبر عدد من االختالفات الموجودة        

،وعندئـذ  للفئة الواحدة نتيجة مواقعها المختلفه      
نستطيع ان نقلل من تأثير هذه االختالفات على        

ساحات التدريبيـه   بعد تعيين الم   .دقة التصنيف 
ورسم حدودها تقوم الحاسبه االلكترونيه بقراءة      

 للوحـدات  (Digital value)القيمه الرقميـة  
. الواقعة ضمن حدود المساحة التدريبية لكل فئة      

وتستخدم هذه القيم في ايجاد االستجابة الطيفيـة    
لكل نوع مـن االنـواع االغطيـة االرضـية          

ف تعتمد  وعند استخدام طريقة تصني    .الموجودة

 Maximum)على العمليات االحصائية مثـل  
Likelihood)      نحتاج الى لجمع عينات تدريبية 

يكون عدد الوحدات الصورية فيها مساوية لعدد       
القنوات المستخدمة مضافا اليها وحدة واحـدة        
على االقل، واستعمال اقل من هذا العدد يؤدي        
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الى عدم امكانية حساب االرتباط واالخـتالف       

(Variance and Correlation) ــيم  لقـ
وعمليا نحتـاج   . االستجابة الطيفية لهذه العينات   

 الى وحدات صورية بمقدار عـشرة اضـعاف       
عدد القنوات المستخدمة، وبصورة عامة يكون      

 Mean)حساب معـدل االسـتجابة الطيفيـة    
Vector) ومــصفوفة االرتبــاط واالخــتالف 

(Covariance matrix)   لكل صـنف بـشكل 
كان عدد الوحدات الصورية للمجاميع     ادق كلما   

التدريبية اكثر، ولهذا الـسبب فـان اسـتعمال         
وحدات اكثر يعطي نتائج تصنيف ذا دقة اكبر،        
وعلى المحلل ان يدقق ما اذا كانت الوحـدات         

 لكل فئة   (Gaussian)موزعة بصورة نظامية    
وفي كل قناة مستخدمة، ويكـون هـذا عنـد          

 اسـس   استخدام طريقة تصنيف تعتمـد علـى      

  ]4[ .نظامية
   مرحلة التصنيف

            (The Classification Stage)  
ان كل وحـدة مـن الوحـدات                       

الصورية للبيانات الرقمية تمثل بقيمـة عدديـة        

)(Digital Number  في كل قناة من قنـوات 
النظام المستخدم في جميع البيانات، يدعى هـذا     

ــي    ــالتوقيع الطيف ــل ب  Spectral)التمثي
Signature)      الذي يمثل انعكاسية المعالم التي 

تضمنتها تلك الوحدات وفي مختلف االطـوال       
وعملية التصنيف المتعددة االطيـاف      .الموجية

(Classification multispectral)  ــارة  عب
عن عملية استخراج معلومات، وذلـك بجمـع        

. يفية المتشابهة مع بعضها الـبعض     التواقيع الط 

 Spectral)ريـف الطيفـي للهيئـة   يعد التعو
pattern recognition)  شكالص من اشكال 

تعريف الهيئة االوتوماتيكي الذي يمكن تطبيقـه     
على عدة انواع مختلفة من الحقول والمجاالت،       
وفي هذا البحث تم تصنيف البيانـات معتمـدا         
على تشابه قيم االستجابة الطيفية للمعالم بمـدى    

 من حيث صعوبتها    وهنالك طرق مختلفة  . معين
وتعقيدها ودقة نتائجها يمكن اسـتخدامها فـي        

ــصنيف  ــة الت ــصنيف .عملي ــات الت ان عملي
 او اكثر واحيانـا     المستخدمة تعتمد على قناتين   

يستوجب استخدام جميع القنوات المتوفرة فـي       
النظام، زمع ان زيادة عـدد القنـوات يعطـي         
مستوى جيد للتصنيف ، ولكن استخدام اقل من        

عدد قد يعطي مستوى مقبوال بال حاجـة        ذلك ال 
الى استخدام قنوات اخـرى المكلفـة للوقـت،         
هنالك نوعان رئيسيان مـن التـصنيف وهمـا        

ــه  ــصنيف الموجـ  Supervised)  التـ
classification) ــر ــصنيف غيــ  والتــ

ــه  (Unsupervised classification)الموج

]4[ .  
وتعرف مراقبـة انـواع اسـتعماالت االرض        

 على انهـا عمليـة تـسجيل        والغطاء االرضي 
المتغيرات التي تحصل فيها مع مرور الـزمن،     
وتعتبر المراقبة من اهـم العوامـل المطلوبـة         
لتوفير االدارة لموارد الطبيعية والدارة عمليات      
التنمية والتطوير فب اي منطقة فهي الوسـيلة        
التي تجعل المخططين وغيرهم من المختصين       

 تحصل فـي    تغيرات التي على صلة مستمرة بال   
المنطقة وبذلك يمكنهم من متابعة تنفيذ الخطـط     
 والبرامج الخاصة بالتنمية والمشاريع المختلفـة     

]5[ .  
  التصنيف الموجه-أ

Classification Supervised 
ان استخدام الطريقة الموجه                       

للقيام بعملية التصنيف يحتاج الى وجود العينات       
  لكـل نـوع   (Training sample)التدريبية 

وفـي  . يتوقع وجوده في المنطقة تحت الدراسة     
هذه الطريقة تصنف كل وحدة مـن وحـدات         
الصورة على اساس مدى تقاربها وتطابقها مع       
العينات التدريبية من ناحية االستجابة الطيفيـة       

  .وبعض الحسابات االحصائية
هنالك عدة طرق من التصنيف الموجـه، وقـد      

ث احدى هـذه الطـرق      استخدمت في هذا البح   
التــي تــسمى بالتــصنيف االكثــر احتماليــة 
(Maximum Likelihood 

Classification)   ــن ــة م ــذه الطريق ان ه
التصنيف تحسب مقدار االرتبـاط واالخـتالف       
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لالستجابة الطيفية للعينات التدريبية مع بعضها،      
وعلى اساسها يتم توزيع الوحـدات الـصورية        

(Pixels)      ـ ك الفئـات    غير المعروفة الـى تل
ولكي يتم ذلك بشكل سليم فان هـذه        . المعروفة

الطريقة تستند الى فرض ان تكـون وحـدات         
ان . العينات التدريبية موزعة بصورة نظاميـة     

فرض النظامية في توزيع هذه الوحدات يجـب        
ان يكون لجميع القنوات الطيفية المـستخدمة،        
وبذلك يمكن حساب معـدل القيمـة الطيفيـة         

(Mean vector)   ومصفوفة تظم االخـتالف

ــاط  ــل (Covariance matrix)واالرتب  لك
  .مجموعة من العينات التدريبية المستخدمة

وبعد حساب هذه القيم يمكننا ايجاد االحتماليـة        
وبالطرق االحصائية لكل وحدة من الوحـدات       
الصورية غير المعروفة لكي يتم تصنيفها كاحد       

ــات االصــناف ــة بالعين ــودة والمتمثل  الموج
 وهنا تستخدم دالة الكثافة االحتماليـة       تدريبية،ال

(Probability density function) لتصنيف 
هذه الوحدات الصورية، وذلك بحـساب قيمـة        
االحتمالية التي يتوقع بها عائدية تلـك الوحـدة        

  .لكل صنف من االصناف
ان نظام الحاسبة االلكترونية هو الـذي يقـوم         

دام البرامج  بحساب هذه االحتمالية وذلك باستخ    

 وبعد حـسلب  (EARDAS 8.7)مثل برنامج 
االحتمالية لكل صنف فان كل وحدة صـورية        
سوف تصنف الى الصنف االكثر قرباً اليه، وقد        
يعرف كمجهول اذا كانت قيمة االحتمالية اقـل        

  .من الحد المقرر من قبل المحلل
ان الحسابات الكثيرة التي تعتمد عليهـا هـذه         

ـ    ل وحـدة مـن وحـدات       الطريقة لتصنيف ك
الصورة هي الشئ الوحيد في هذه الطريقة الذي      
تجعلها بطيئة التنفيذ وعالية التكـاليف مقارنـة        
بالطرق االخرى، ومع ذلك فهي تحقق نتـائج        

  ]4[ .ذات دقة عالية

 Unsupervised التصنيف غير الموجه -ب
Classification   

تستخدم هذه الطريقة في حالة عدم توفر              
ينات التدريبية واساس عملها يعتمـد علـى        الع

 فـي   كون اي نوع من االصـناف الموجـودة       
المشهد متكوناً من وحدات صـورية ذات قـيم       
متقاربة مع بعضها، وتتضمن هـذه الطريقـة        
حسابات رياضية تختبـر عـددا كبيـرا مـن          
الوحدات الصورية المجهولة وتقـسيمها الـى       

حـدة   لكل و  مجاميع معتمدة على القيمة الطيفية    
من هذه الوحدات، وهنلك تقنيات احصائية عديد       
متوفرة بشكل برامج جاهزة باالمكان استخدامها      
مع الحاسبة االلكترونية لمل هذه المجاميع ومن       
ابرز هذه التقنيات عمليـة التحليـل العنقوديـة       

(Cluster Analysis)  ومن خالل هذه العملية
يقوم الباحث بتحديد عدد االصناف ، ثم يـوعز         

، حيـث   للمصنف للقيام بعملية التحليل العنقودية    
يبدأ المصنف بتمشيط المشهد لجمـع وحـساب    
بعض المقاييس االحـصائية عـن الوحـدات        
الصورية لذلك المشهد، وبعدها يقـوم بعمـل        

 بعــدد االصــناف (Seeds)مراكــز تــسمى 
المطلوبة، وتمثل هذه المراكز القيمة الوسـطية       

صنف، وبهذا فان   لمعدل االستجابة الطيفية لكل     
كل وحدة صورية من وحدات المشهد تتجمـع        
حول المركز االقرب لها من ناحية االسـتجابة        

 الى المقاييس االحصائية وعند     الطيفية واستناداً 
نهاية هذه العملية تتكونعـدة تجمعـات طيفيـة      
الصناف غير معروفة يطلق عليها االصـناف       

وعلى الباحث ان يقارن هذه االصـناف      .الطيفية
ببعض المعلومات المرجعية كالصور الجويـة      
والخرائط  الطبوغرافية قـصد ايجـاد هويـة         
االصناف وتعريفهـا، وبهـذا تكـون عمليـة         
التصنيف الموجهة تقريبا لفئات معروفة مـسبقا     

الطيفيـة  ومن ثم يصار الى اختيار االنفصالية       
لها، وفي التصنيف غير الموجه نجد في البداية        

  ]4[ . الى فئات معروفةاصنافا طيفية نرجعها
  تحليل النتائج

 التصنيف الرقمي للصورة    أجراءتم             

 TM للمتحـسس    (Landsat)الملتقطة بالقمر   
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لمنطقة الدراسة وباسـتخدام تقنيـة التـصنيف        
الموجه وغير الموجه، في التـصنيف الموجـه     

 تدريب   خمس عينات  للصورة الفضائية باختيار  
 التـي تـم     اسـية األس األصـناف مختلفة تمثل   

) 3(ها على الصورة، انظر شكل رقـم        مالحظت

ـ  طريقاستخدمت حيث أ )1(وجدول رقم    ة ــ

ـــاالحتمالي ــص ةـ -Maximum)وىــالق
likelihood)       والتي ميزت تفاصـيل اكثـرمن

الطرق األخرى للتصنيف الموجه مثل طـريقة      

 (Minimum Distance)المسافـة األقـصر 

ــسطوح   ــات الـ ــة متوازيـ  .وطريقـ
(Parallelepiped) ــة ــتخدام مرئيـ  إن اسـ

(Landsat)       بحزم ذات تباين عال كفيل بزيادة 
قدرة التمييز والحـصول علـى كميـة مـن          
المعلومات، بسبب التباين الشديد في انعكاسـية       
الظواهر، فكلما كان التباين كبيراً أمكن تمييـزه    

أما التـصنيف    .]6[ .بسهولة والعكس بالعكس  

 تم  (MODIS)ي  الموجه لصورة القمر الصناع   
باختيار خمس عينات تـدريب مختلفـة تمثـل         
األصناف األساسية للمرئية ولم تظهر تفاصـيل      
دقيقة للغطاء األرضي كما في صـورة القمـر         

 وذلك بـسبب التبـاين      (Landsat)الصناعي  
القليل وقدرة تمييزها الضعيفة التي تصل إلـى        

وجدول رقـم   ) 4(انظر شكل رقم    ).متر250(

ــ) 2( ــاز طريق ــصوى تمت ــة الق ة االحتمالي

(Maximum-Likelihood) ــسب ــا تح  بأنه
مقدار االرتباط واالختالف واالستجابة الطيفيـة      
للعينات التدريبية مع بعضها وعلى أساسها يتم       

 غيـر  (pixel)توزيـع الوحـدات الـصورية    
المعروفة إلى تلك المعروفة ولكي يـتم ذلـك         
بشكل سليم فان هذه الطريقة تستند إلى فـرض         

كون وحدات العينات التدريبيـة موزعـة       إن ت 
 .بصورة نظامية

 تقنية التـصنيف غيـر الموجـه بطريقـة          إما

(Isodata)   أظهـرت  لكونهـا    األفـضل  هي 
 بـثالث   األرضـي  للغطاء   وأدق أكثرتفاصيل  

 (K-mean) من طريقة    أصناف وخمس   وأربع
بالنسبة للتصنيف غير الموجه، انظـر الـشكل        

انها تعتمد في    ب (Isodata)تمتاز طريقة    ).5(
اساسها النظري على اختيـار اولـى لمراكـز         

 فـي فــضاء  (Cluster)االصـناف العناقيــد  

 والذي هو فـضاء  Feature Spaceالسمات 
ابعاده بعدد القنوات الطيفية للصورة الفضائية،      
كذلك من محاسن هذه الطريقة انها تكون دقيقة        

) العناقيد(اذا كان التوزيع االحصائي لالصناف      

  Non- Normal Distribution طبيعيغير 
، وكذلك سريعة التنفيذ حاسوبياً وقـد تمثلـت         

 Overlapمساؤى هذه الطريقة بحدوث تداخل      
بين العناصر المصنفة فضال عن ذلك ان بعض        
عناصر الصورة سوف التصنف اصالً وبـذلك      
يكون من الصعوبة تفسير االصناف التي تظهر       

  .في الخارطة النوعية المستحصلة
  أالستنتاجات

يوفر التصنيف غير الموجه اختيـار عـدد       -1
كبير من االصناف دون علـم مـسبق بمعـالم       
المنطقة المراد تصنيفها، ولكن غالبا ما تكـون        
نتائجه غير واقعية بالمقارنـة مـع التـصنيف         
الموجه ومع ذلك فانها تعطي انطباعا اولياً عن        
مجاميع البيانات المختلفة وتكون مفيـدة جـدا        

تخدم في حالة عدم التمكن مـن الحـصول         ويس
على المعلومات االولية المسبقة مثل الخـرائط       
والصور الجوية لمنطقة الدراسة وكذلك عـدم       
توفر البيانات التدريبية لمناطق تتخذ كاصـناف       

  .قياسية ضمن منطقة الدراسة

 قدرة التمييز االرضي للـصور الفـضائية        -2
 دقـة    في عملية التصنيف تؤثر في     المستخدمة

 التصنيف والتفسير فيما بعد حيـث كلمـا         نتائج
كانت قدرة التمييز عالية كانت دقة التـصنيف        

كما وان زيادة عدد القنوات للصور      .عالية ايضاً 
  . الفضائية يعطي مستوى جيداً للتصنيف

ان نظام التصنيف الذي تم اعداده يمكن ان         -3
 تخص  يكون االساس للعديد من الدراسات التي     

 ويمكـن ان يعمـم      لمنطقةت االرض ل  استعماال
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نظام التصنيف الخاص بمنطقة الدراسة علـى       
عموم القطر ، والنتـائج تؤكـد علـى مـدى           
االمكانيات التي توفرها بيانات التحسس النـائي       
في مجال اعداد خـرائط التـصنيف ومراقبـة         
 التغييرات فـي اسـتعماالت االرض ولتـوفير       

معلومات حديثـة عـن اسـتعماالت االرض        
مختلفة والتي يمكن ان تستخدم فـي االعـداد         ال

 ولخطـط وبـرامج     والمتابعة والتنفيذ لعمليات  
   .التنمية على مستوى القطر او االقليم

 شـهدت  اتضح من الدراسـة ان المنطقـة    -4
تغييراً واضحا في الفترة المحصورة مـا بـين         

 من اكثر الفترات تطـوراً فـي        2003-2005
دة غمـر    ومن اهمها اعـا    استخدامات االرض 

ممثلة بـالبحيرات   %) 2.1( من المنطقة بالمياه 
 وبعد عملية الغمر اصـبحت       قبل الغمر  الدائمية

العميقة والمياه  ممثالً بالمياه   %) 23.86(بنسبة  
الضحلة، كذلك تأثرات مـساحات االراضـي       

 واالراضي الجرداء والتي اظهرتهـا      المزروعة

 ،  (MODIS) والمرئيـة    (Landsat)المرئية  
 االصـناف    االشارة الى تداخل بـين     والبد من 

 مزج بين االصناف لـم  (mix pixel)وحدوث 
 مساحات كل صـنف بـشكل     يساعد في اظهار  

 لذلك نالحـظ ان      (Landsat)دقيق في مرئية    
مجموع مساحات االصـناف بعـد التـصنيف        
التساوي مساحة المنطقة المدروسـة للـسبب       

  .المذكور سابقاً

  
    ادر ـالمص
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 . (Landsat) يوضح البيانات الخاصة للتصنيف الموجه لصورة القمر الصناعي)  1(جدول 
 

Percentage 
(%) 

Area 
(Km^2) No. of Pixel Class Color Classes 

2.1 20 142934   Water 

7.36 70 501239    Trees 

36.52  347 2484080   Natural vegetation and agriculture  

2.84 27 195568   Wetland 

18.94 180 1288678  Dry land 

  
   .(MODIS) ة للتصنيف الموجه لصورة القمر الصناعييوضح البيانات الخاص)  2(جدول 

  
Percentage 

(%) 
Area 

(Km^2) No. of Pixel  Class Color Classes 

2.6 25 430   Deep water 

21.26 202 3425  Shallow Water 

11.57 110 1866  Aquatic Vegetation 

36.73 349 5920   Natural vegetation and agriculture 

27.78 264 4479  Dry land 
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صورة فضائية لهـور  ) 2( شكل          صورة فضائية لهور الكرماشية قبل عملية الغمر  )1(شكل  

                     الكرماشية بعد عملية الغمر      
   .2005لسنة  (MODIS)للقمر الصناعي .              2003 لسنة (Landsat)للقمر الصناعي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
يوضح التـصنيف الموجـه   ) 4(  شكل  يوضح التصنيف الموجه للغطاء االرضي لصورة      ) 3(شكل  

  لقمرلغطاء االرضي لصورة ا لهور الكرماشية Landsatالقمر الصناعي 
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    ).2005( لهور الكرماشية بعد عملية الغمرMODISقبل عملية الغمر  الصناعي 
)2003.(           
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Trees 
Natural vegetation and agriculture 
Wet Land 
Dry Land 

Water 
Trees 
Natural vegetation and agriculture  
Dry Land 
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.يوضح التصنيف غير الموجه لمنطقة الدراسة قبل وبعد االغمار بثالث واربع وخمس اصناف) 5(شكل    
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