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Designing a Model for the Geo-

environmental Changes of uses of the 

Agricultural Land in Sarsank using 

Geographic Information Systems 

 
 

A B S T R A C T 
   

   The data of artificial satellites were used to observe geo-

environmental changes of the uses of the agricultural land in 

Sarsink, north of  Iraq, to prepare specific  transversal maps 

for  agricultural uses , and to determine the place-related 

information which affect them in addition to the green 

differences for the uses of the agricultural land from 1989 to 

2013. A model was designed by using ArcGis for the geo-

environmental changes of uses of the agricultural land. 

 © 2019 JOFA, College of Arts | Tikrit University 
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تصممممممموم  نموغي للتاورات الجوو و وممم   

السممممتعماالت اارز اليرافو  ني م     

سممممممرسمممممم ظ  اسممممممت دام ن م المعلومات 

 الجارانو 
 
  

استخدمت معطيات األقمار االصطناعية في مراقبة التغيرات الجيوبيئية     
شمال العراق واعداد خرائط  الستعماالت األرض الزراعية في ناحية سرسنك

غرضية خاصة باستعماالت األرض بتحديد المعطيات المكانية المؤثرة عليها 
، فضاًل عن دليل االختالفات الخضرية الستعماالت األرض الزراعية لسنة 

 ArcGis V.10.4.1ثم تصميم أنموذج في برنامج  1989-2013
 لتخدم هدف البحث. للتغيرات الجيوبيئية الستعماالت األرض الزراعية
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 المقدمــة
 مراقبتها خالل من ظاهرةال ختالفاتأ تحديدل مراقبة التغير الستتتتتتتتتتتتتتعماالت االرض عمليةُتعد  
 أفضتتتتتتتل لفهم األستتتتتتتا  وفروت الغطاء األرضتتتتتتتي ، مالمح تغيير كشتتتتتتت ل ودقيقة مختلفة أوقات في
إذ .  صتتحيح بشتتكل الموارد واستتتخدام إلدارة الطبيعية والظواهر اإلنستتا  بين والتفاعالت لعالقاتل

 للكشتت  واستت  نطاق على المستتتخدمة األولية المصتتادر بانها بعد عن االستتتشتتعار بياناتتتصتت  
 زالتتةإ وتقتتدير المتنقلتتة، الزراعتتة رصتتتتتتتتتتتتتتتتد مثتتل تطبيقتتاتهتتا بعضف. )i األخيرة العقود في تغييرال عن

 والتربة الطبيعية الموارد لدراستتتتتتتتتتة فعالة وستتتتتتتتتتائلك واستتتتتتتتتتتخدامها األخرى  البيئية والتغيرات الغابات،
 الخطط ووضتتتتت  هارصتتتتتد ثم ومن ومواقعها خصتتتتتائصتتتتتها على والتعرف والغطاء االرضتتتتتي والمياه
 . )ii(  الستغالل الوقت والجهد في مراقبة تغيرات استعماالت االرض الالزمة

تمثل الموارد البيئية من تربة ونبات واستتتتتتتتتعماالت األرض القاعدة األستتتتتتتتاستتتتتتتتية للمشتتتتتتتتروعات 
الزراعية ، وتتستتتتم هله الموارد بالمحدودية ستتتتيما استتتتتعماالت األرض والمياه ما يستتتتتو   الموازنة 

 .  (iii)بين حا ة االنسا  والموارد الطبيعية التي توفرها تلك البيئة 
 Spatial Resolutionعلى ما يستتتتتتتتتمى بالدقة التمييزية المكانية  لرقميةا دقة البياناتتعتمد 

في مهام التحليل المكاني  دقيقًا وهلا ما يجعلها مفيدة قدرتها على تمثيل المعالم الجغرافية تمثيالً ل
 .  (iv)التي تتطل  تحديد المواق  بدقة 
التي تهتم بمراقبة عناصر البيئة الجغرافية والمحافظة عليها من  أ  مراقبة التغيرات الجيوبيئية

التدهور وإيجاد حالة من التواز  بين عناصتتتتتتتتتر البيئة تلتي في أولويات الدراستتتتتتتتتات الجغرافية ، ما 
 ظواهر الجغرافيةا  تفستتتتتتتتتتتتتتير اليتطل  تصتتتتتتتتتتتتتتميم أنموذج في بيئة نظم المعلومات الجغرافية . اذ 

من اهم العوامل  كال شتتيستتمى بالتجريد وهله  لمعلومات عن طريق مايقتضتتي اختزال الكثير من ا
الكثير من  Dissolve حيتتتث يتم تبستتتتتتتتتتتتتتيط عتتتالم الواق  واختزال Modelsنموذج في نجتتتال األ

فهي تعتمتد  فرديتاً  يتاً أنهتا تمثتل ر أهي  نموذجاأل واصخصتتتتتتتتتتتتتتيتة الثتانيتة من الحقتائق الجتانبيتة والختا
بمن يصتتتتتتتتتممها وبالغرض الل  صتتتتتتتتتممت  لتلثرهاعلى الباحث نفستتتتتتتتتو وميولو وغاياتو  اعتمادا كلياً 
 .أل لو

 مشكلة البحث:
شتتتتهدت منطقة الدراستتتتة تغيرات كبيرة في أنما  الغطاء األرضتتتتي واستتتتتخدامات األرض نتيجة     

التغيرات البيئية المختلفة التي مرت بها خالل السنوات الماضية ونظرًا للتغير الملمو  في الغطاء 
 األرضي  اءت هله الدراسة لإل ابة على التساؤالت االتية:

 راعية السائدة في المنطقة.ما أنواع استعماالت األرض الز  .1
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-1989متتا التغيرات الجيوبيئيتتة التي حتتدثتتت في استتتتتتتتتتتتتتتعمتتاالت األرض خالل الفترة من  .2
 وماهي نسبة التغير؟ 2013

ما األستتتتتباي الجيوبيئية التي أدت الى حدور تغير في استتتتتتعماالت األرض وفق االنموذج  .3
 المطور في كش  التغير.

 تغير كمؤشرات ضمن االنموذج المطور.ما المعطيات الجغرافية المؤثرة في ال .4
 فرضية البحث

الخاصتتتتتتتتتتتتتتتة  تلتي فرضتتتتتتتتتتتتتتية البحث في تصتتتتتتتتتتتتتتميم أنموذج ئلي لمراقبة التغيرات الجيوبيئية
باستتتتتتتتتتتتتتتعماالت األرض ومدى مالءمتها للمنطقة باعتماد نظم المعلومات الجغرافية لتحديد معامل 
التغير البيئي لكل استتتتتتتتتتتتعمال زراعي استتتتتتتتتتتتنادًا للمعطيات الجغرافية ذات التلثير في استتتتتتتتتتتتعماالت 

 األرض الزراعية.
 أهمية البحث:

رات الجيوبيئية الستعماالت األرض تكمن أهمية البحث في تصميم أنموذج ئلي لمراقبة التغي
الزراعية في بيئة نظم المعلومات الجغرافية وتحديد المؤشتتتتتتتتتتتتتترات الخاصتتتتتتتتتتتتتتتة بالتغيرات الجيوبيئية 

، تم االعتماد على المبادئ اآلتية لمنطقة ستتترستتتنك المؤثرة على تغير استتتتعماالت األرض الزراعية
 في تصميم انموذج مراقبة التغير :

افية المؤثرة في التغير الجيوبيئي كقابليتها والتضتتتتتتتتر  وخريطة قيم تحديد المعطيات الجغر  .1
االمطار ، فضتتتاًل عن كشتتت  التغيرات في استتتتعماالت األرض وهله الخصتتتائ  اعتبرت 

 مؤشرات لمراقبة التغيرات الجيوبيئية لمنطقة سرسنك.

واستكمالو نموذج في أتمتة األ Arc Gis V.10.4.1استخدام األدوات الملحقة في برنامج  .2
 .ذات عالقة وثيقة بمراقبة التغيرات باالعتماد على مجموعة أدوات

 هدف البحث
 تهدف الدراسة الحالية الى تحقيق األهداف اللو ستية االتية:

ليتعامل م  التغيرات البيئية  AcGis V.10.4.1تصميم أنموذج  غرافي في بيئة برنامج  .1
 تخدمة في الدراسة.لكل استعمال وفق المدخالت الجيوبيئية المس

انتاج خرائط رقمية لمراقبة تغيرات استتتتتتتتتتتتتتتعماالت األرض وعالقتها بالمعطيات الجغرافية  .2
 المؤثرة فيها.

 أنتاج خريطة التغيرات الجيوبيئية الخاصة بمنطقة الدراسة.  .3
 موقع ومساحة منطقة سرسنك جغرافيًا:

ضتتتمن قضتتتاء العمادية التاب  لمحافظة دهوم في شتتتمال العراق تبل   تق  منطقة ستتترستتتنك
كم يحدها من  هة الشتتتمال نهر الخابور ومن  41وتبعد عن مركز المحافظة  2كم 941مستتتاحتها 

الغري قضتتاء دهوم أما من  هة الجنوي فيحاددها قضتتاء عقرة ومن الجهة الشتترقية يحدها مركز 



Asst.Lecturer. Saad Salih Kudhir / Journal Of Al-Frahedis Arts | Vol (11) | Issue (03) | Year (2019) Pages (205-222) 

209  P a g e |  
 

شتتتتتتتتتتترقًا  43֯   10'  0 ̎و  43 ֯  40'  0 ̎بين خطي طول  قضتتتتتتتتتتتاء العمادية تق  المنطقة احداثياً 
، اذ تمتاز المنطقة بتنوع كبير في الغطاء  36 ֯ 50' 0 ̎و  37 ֯  10'  0 ̎وبين دائرتي عرض 

( 1األرضتتتتي واستتتتتعماالت األرض ستتتتيما وقوعها ضتتتتمن البيئة الجبلية لجبل كاره ينظر الخريطة )
 الموق  الجغرافي للمنطقة.

 

 ( الموق  الجغرافي واالحداثي لمنطقة سرسنك1الخريطة )

 
 ArcGis V.10.4.1 online 2019باالعتماد على برنامج 

 

 ومناقشة النتائج العمل أسلوب
اعتمتتتتتتتد أستتتتتتتلوي العمتتتتتتتل علتتتتتتتى النمل تتتتتتتة الخرائطيتتتتتتتة فتتتتتتتي تصتتتتتتتميم األنمتتتتتتتوذج المطتتتتتتتور 

الستتتتتتتتعماالت األرض الزراعيتتتتتتتة والمعطيتتتتتتتات المتتتتتتتؤثرة فيهتتتتتتتا فتتتتتتتي منطقتتتتتتتة  للمعطيتتتتتتتات الجيوبيئيتتتتتتتة
سرستتتتتتتتتنك ستتتتتتتتتيما معطيتتتتتتتتتات الختتتتتتتتتيم المطريتتتتتتتتتة والتضتتتتتتتتتر  األرضتتتتتتتتتي وختتتتتتتتترائط التربتتتتتتتتتة وقابيلتهتتتتتتتتتا 
كمؤشتتتتتتتترات االدختتتتتتتتال فتتتتتتتتي األنمتتتتتتتتوذج المطتتتتتتتتور الستتتتتتتتتنتاج الخريطتتتتتتتتة الجيوبيئيتتتتتتتتة الستتتتتتتتتعماالت 

ائط متتتتتتن الصتتتتتتيغة الخلويتتتتتتة األرض الزراعيتتتتتتة فتتتتتتي منطقتتتتتتة سرستتتتتتنك ، اذ تتتتتتتم تحويتتتتتتل هتتتتتتله الختتتتتتر 
Raster  التتتتتتى الصتتتتتتيغة المتجهتتتتتتةVector  لتكتتتتتتو   تتتتتتاهزة لعمليتتتتتتات المعالجتتتتتتة كمتتتتتتدخالت فتتتتتتي

 التصميم لألنموذج.
 التضرس في المنطقة

تتبتتتتتاين قتتتتتيم التضتتتتتر  فتتتتتي منطقتتتتتة سرستتتتتنك حستتتتت  االرتفاعتتتتتات المتتتتتلخوذة متتتتتن أنمتتتتتوذج 
 750-500عتتتتات بتتتتينإذ تتتتتتراول االرتفا Digital Elevation Modelsاالرتفتتتتاع الرقمتتتتي 

 1000-750متتتتتتتر فتتتتتتي األ تتتتتتزاء الجنوبيتتتتتتة متتتتتتن المنطقتتتتتتة متمثلتتتتتتة باألوديتتتتتتة بينمتتتتتتا تتتتتتتتراول بتتتتتتين 
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( بينمتتتتتتتا مثلتتتتتتتت منتتتتتتتتاطق اللتتتتتتتو  األصتتتتتتتتفر 2ذات اللتتتتتتتو  األخضتتتتتتتر والموضتتتتتتتتح فتتتتتتتي الخريطتتتتتتتتة )
متتتتتتتر وكانتتتتتتت اعلتتتتتتى قتتتتتتيم التضتتتتتتر  فتتتتتتي  1500-1250ستتتتتتفول المرتفعتتتتتتات بلغتتتتتتت ارتفاعاتهتتتتتتا 

متتتتتتتتر وهتتتتتتتي اعلتتتتتتتى منتتتتتتتاطق التضتتتتتتتر  التتتتتتتتي تكتتتتتتتو   2000-1750القمتتتتتتتم الجبليتتتتتتتة المرتفعتتتتتتتة 
 أراضيها ذات انحدارات شديدة معرضة للتعرية المائية .

 

 ( التضر  األرضي لمنطقة سرسنك2الخريطة )

 
 Arcgis v.10.4.1برنامج  USGSباالعتماد على موق  الماسح الجيولو ي األمريكي 

 

 قابلية التربة
قابليتها اإلنتا ية هو تحديد صتتتتتتتالحيتها للفعاليات يقصتتتتتتتد بتصتتتتتتتني  األراضتتتتتتتي بحستتتتتتت  

قابلية التربة على استتتتتتتتتتتتتتتعماالت حددت أصتتتتتتتتتتتتتتناف القابلية إعتمادًا على در ة تلثير ،  (v) الزراعية
. من خالل الخريطة  (vi)األرض الزراعية في منطقة ستتترستتتنك حستتت  خريطة قابلية التربة العراقية 

( نجد ا  األراضتتي حستت  قابلية التربة الزراعية تتباين بين أراضتتي ذات قابلية على االستتتخدام 3)
الزراعي متاثرة بالتعرية المائية بستتتتتتتب  انجراف الطبقة الستتتتتتتطحية من التربة ما يشتتتتتتتكل عائق امام 

مناستتتتتبة للرعي تبل  ، اما األراضتتتتتي ال 2كم 44استتتتتتعماالت األرض في المنطقة وتشتتتتتكل مستتتتتاحة 
وتمثل األ زاء الجنوبية من المنطقة ، أما األراضتتي القابلة لالستتتعمال الزراعي   2كم 76مستتاحتها 

ويمكن   2كم 103، وتمثل األراضتتي الرعوية غير الزراعية  2كم 227بشتتكل طفي  تبل  مستتاحتها 
استتتصتتالل مثل هله األراضتتي الستتتعماالت األرض الزراعية وحستت  إمكانية المنطقة . بينما تلتي 

، اما األراضتتي المناستتبة للرعي تبل  مستتاحتها  2كم 310األرض الرعوية المتلثرة باالنحدار لتشتتكل 
 يمكن استخدامها رعي مؤقت لفصل تساقط االمطار. 2كم 181
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 األرضي للتربة الزراعية( قابلية 3الخريطة )

 
 Arcgis v.10.4.1، وبرنامج  1990باالعتماد على خارطة قابلية األراضي الزراعية فليح حسن الطائي ، بغداد 

 

 معطيات المطريةال
بوقوعهتتتتتتتا ضتتتتتتتمن المنطقتتتتتتتة الغزيتتتتتتترة االمطتتتتتتتار اذ ترتفتتتتتتت  فيهتتتتتتتا  تتستتتتتتتم منطقتتتتتتتة سرستتتتتتتنك

كميتتتتتتة االمطتتتتتتار فتتتتتتي فصتتتتتتل التستتتتتتاقط ممتتتتتتا يجعلهتتتتتتا منطقتتتتتتة  غرافيتتتتتتة غنيتتتتتتة بالغطتتتتتتاء األرضتتتتتتي 
واستتتتتتتعماالت األرض الزراعيتتتتتتة ، فضتتتتتتاًل عتتتتتتن وقوعهتتتتتتا ضتتتتتتمن منطقتتتتتتة المرتفعتتتتتتات لجبتتتتتتل كتتتتتتاره 

نطقتتتتتة الجبليتتتتتة وشتتتتتبة متتتتتا يضتتتتتفي لمناخهتتتتتا صتتتتتفة التمتتتتتايز . متتتتتن ختتتتتالل المحطتتتتتات المناخيتتتتتة للم
الجبليتتتتتة تتتتتتم رستتتتتم الخريطتتتتتة المطريتتتتتة لمنطقتتتتتة الدراستتتتتة والتتتتتتي تشتتتتتير التتتتتى ا  اقتتتتتل كميتتتتتة امطتتتتتار 

ملتتتتتم ي ستتتتتنويا  ، والنطتتتتتاق الثتتتتتاني تتتتتتتراول كميتتتتتة  654يستتتتتتلمها النطتتتتتاق الشتتتتتمالي الغربتتتتتي تبلتتتتت  
ملتتتتتم ي ستتتتتنويا ويشتتتتتمل المنطقتتتتتة الوستتتتتطى الممتتتتتتدة متتتتتن الشتتتتتمال  805-655االمطتتتتتار فيتتتتتو بتتتتتين 

ملتتتتتتم فتتتتتتي  977-806الجنتتتتتتوي لسرستتتتتتنك وتصتتتتتتل االمطتتتتتتار ذروتهتتتتتتا فتتتتتتي النطتتتتتتاق الثالتتتتتتث  التتتتتتى
( . ا  هتتتتتتتتله الصتتتتتتتتفة المطريتتتتتتتتة  لعتتتتتتتتت 4األ تتتتتتتتزاء الشتتتتتتتترقية متتتتتتتتن المنطقتتتتتتتتة ينظتتتتتتتتر الخريطتتتتتتتتة )
 المنطقة تمتاز بكثافة استعماالت األرض الزراعية .
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 ( االنطقة المطرية لمنطقة سرسنك4الخريطة )

 
 ،2014المناخية لمحطات العراق، بغداد ، بيانات غير منشورة  تالبياناباالعتماد على 

 

 تصنيف استعماالت األرض الزراعية
معطيات التحستتتتتتتتتتتظ النائي ونظم المعلومات الجغرافية بعد ا راء ستتتتتتتتتتتلستتتتتتتتتتتلة من  اعتمدت
 Enhancementكالتحستتتتتتتتتتتتتتين  على المرئيات الفضتتتتتتتتتتتتتتائية Geoprocessingعمليات المعالجة 

التصني  غير  للمرئيات الفضائية اذ استخدم Classificationوالتصني   Filteringوالترشيح 
الخاصتتتتة بمنطقة ستتتترستتتتنك ينظر  لمرئيات منطقة البحث supervised Classification المو و
( والملتقطة بالمتحسسات المتعددة االطياف وفق معلوماتها المكانية لألشهر والسنوات 5الخريطة )

path170Row34_4t1989\5\30  للتاب  الصتتتتتتتتناعيLandsat 5 TM  3\5\2011 والثانية 
. المستتتتتتتتخدمة في كشتتتتتتت  أصتتتتتتتناف استتتتتتتتعماالت األرض  Landsat 7 ETMللتاب  الصتتتتتتتناعي 

 الزراعية لمنطقة سرسنك .

ftp://ftp.glcf.umiacs.umd.edu/glcf/Landsat/WRS2/p170/r034/p170r34_4t19890730.TM-EarthSat-Orthorectified/p170r34_4t19890730_nn1.tif.gz
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 ( المرئيات الفضائية لمنطقة سرسنك5الخريطة )

 
 Arcgis v.10.4.1برنامج  USGSباالعتماد على موق  الماسح الجيولو ي األمريكي 

 

 تصنيف استعمال االرض الزراعية
وتم تحديد  2013و 1989البحث للستتتتنوات تم أ راء عمليات التصتتتتني  لمرئيات منطقة 

أصتتتتتتتتتناف االستتتتتتتتتتعمال الزراعي لكل صتتتتتتتتتن  حستتتتتتتتت  المعطيات الطيفية للمنطقة في تقانات نظم 
تحليل الصتتتتتتتتتتتتتتور ومعالجتها أل راء    Image Analysis أداة  مالمعلومات الجغرافية باستتتتتتتتتتتتتتتخدا

 عمليات التصني  عليها لتخدم هدف البحث.
اذ بلغت اعلى نستتتتتتتتتبة  1989ألرض الزراعية لستتتتتتتتتنة اذ تباينت أصتتتتتتتتتناف استتتتتتتتتتعماالت ا 

% من ا مالي مستتاحة أصتتناف االستتتعماالت تلتها األراضتتي الزراعية بنستتبة 47لمستتاحة المراعي 
% من ا مالي 8% من ا مالي مساحة أصناف االستعماالت وتلتي األراضي الجرداء بنسبة  38

ي نستتتتتبة األصتتتتتناف الزراعية بينما % من ا مال7نستتتتتبة األصتتتتتناف اما الغابات فقد بلغت نستتتتتبتها 
% ما يشير الى ارتفاع أراضي المراعي واألراضي الزراعية في 1المحاصيل الحقلية شكلت نسبة 
 (.6منطقة سرسنك ينظر الخريطة )
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 1989( أصناف استعماالت األرض الزراعية في منطقة سرسنك لسنة 6الخريطة )

 
 Arcgis V.10.4.1( وبرنامج 5باالعتماد على الخريطة )

 

بنستتت  كبيرة  2013بينما اختلفت استتتتعماالت األرض الزراعية في منطقة ستتترستتتنك لستتتنة 
% 50اذ بلغت اعلى نستتبة للمراعي  (7اذ يتضتتح من الخريطة ) 1989عما كانت علية في ستتنة 

بينما بلغت نستتتتتبة  1989في ستتتتتنة ما يشتتتتتير الى ارتفاع نستتتتتبة مستتتتتاحة المراعي عما كانت عليو 
% وهلا يشتتتير الى تقل  مستتتاحة استتتتعماالت األرض الزراعية خالف لما 31األراضتتتي الزراعية 
% من ا مالي نستتتتبة المستتتتاحة 8أما الغابات فقد بلغت نستتتتبة مستتتتاحتها  1989هو مو ود لستتتتنة 

رها منطقة سياحية ما اذا ارتفعت نسبتها نتيجة الحفاظ ومن  االستعمال الجائر باعتبا 2013لسنة 
% وبللك 6اعطى هلا النص  اهتمام كبير للحماية البيئية ، بينما بلغت نسبة المحاصيل الحقلية 

فقد ارتفعت نستتتتتتتتتتتتتتبتها ارتفاع كبير نتيجة االهتمام بالجان  الزراعي الحقلي والدعم الحكومي لهلا 
األرضتتتتي الجرداء فقد بلغت  ، أما ()الصتتتتن  فضتتتتاًل عن اعتماد المنطقة على منتو اتها المحلية 

 م% من ا مالي نستتت  مستتتاحة األصتتتناف ما يشتتتير الى تقل  نستتتبتها بستتتب  استتتتخدا45نستتتبتها 
 بعض األراضي للمحاصيل الحقلية والموسمية في المنطقة .
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 2013( أصناف استعماالت األرض الزراعية في منطقة سرسنك لسنة 7الخريطة )

 
 Arcgis V.10.4.1( وبرنامج 5باالعتماد على الخريطة )

 

(  لتحديد كثافة استتتتتتتتتتعماالت الغطاء NDVIتم استتتتتتتتتتخدام دليل االختالفات الخضتتتتتتتتترية )
ة التغير لألنموذج واعداد خريط 2013-1989األرضتتتتي واستتتتتعماالت األرض الزراعية بين ستتتتنة 

 المطور وفق المعادلة االتية :
NDVI= TMb4 – TMb3 / TMb4 + TMb3 

 
 حيث أ  : 

NDVI   دليل االختالف الخضر : 
TMb4 الحزمة الطيفية الرابعة : 
TMb3 الحزمة الطيفية الثالثة : 

 

 

( 1إلى + 1-وتتراول قيمة دليل االختالف الخضتتتتر  الستتتتتعماالت األرض الزراعية من )
إلى صتتفر( تمثل أصتتناف غير نباتية كاألراضتتي المتروكة والمتمثلة باألراضتتتي  1-أما الخيم من )

. تمثل الغطاء النباتي في منطقة الدراستتتتتتتتة تم  (vii)( 1الجرداء بينما الخيم )أكبر من صتتتتتتتتفر الى +
  ArcGis V.10.4.1ليل االختالفات الخضتتتتتتتتترية حستتتتتتتتت  المعادلة أعاله في برنامج استتتتتتتتتتخراج د
 كما في الشكل االتي: Slicing Densityبطريقة 
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 ( األنموذج الرياضي لدليل االختالفات الخضرية1الشكل )

 
 

 ( دليل االختالفات الخضرية الستعماالت األرض في منطقة سرسنك8الخريطة )

 
 (1والنموذج في الشكل ) 2013و 1989لسنة  4و 3باالعتماد على المرئيات الفضائية ذات الحزم 

 

 منطقة سرسنكلجيوبيئية الخريطة ال
تمر مرحلة اعداد خرائط الغطاء األرضتتي واستتتعماالت األرض الزراعية بمراحل تصتتنيفية 
متعتددة من أ تل معرفتة التغيرات المكتانيتة في استتتتتتتتتتتتتتتعمتاالت األرض الزراعيتة من خالل عمليتات 
التصتتتني  الرقمي بطريقة التصتتتني  المو ة لكشتتت  التغير، فعملية التصتتتني  للمرئيات الفضتتتائية 

تغير مهمتتو في مراقبتتة و إدارة الموارد الطبيعيتتة لألرض ، لمتتا توفره من عمليتتات وتحليتتل خرائط ال
 (viii)التحليل المكاني لمعرفة التغيرات الحاصلة 

تم اعداد الخريطة الجيوبيئية لمنطقة سرسنك اعتمادًا على المعطيات الجغرافية المستخدمة 
تعماالت األرض الزراعية من في البحث كالتضتتتتتر  وقابلية التربة واالمطار وخرائط تصتتتتتني  استتتتت

وفق النموذج المصتتتتتمم لها وباعتماد على  ArcGisا ل استتتتتتخراج الخريطة الجيوبيئية في برنامج 
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األدوات الملحقة في البرنامج لتحديد المناطق الجيوبيئية الزراعية وهي المناطق الجغرافية البيئية 
 الموضح في الشكل ادناه. المالئمة لزراعة المحاصيل الزراعية وفق االنموذج المطور

 ( األنموذج المطور للتغيرات الجيوبيئية لمنطقة سرسنك2الشكل )

 
 ArcToolbox( األداة المطورة للتغيرات الجيوبيئية ضمن صندوق أدوات 3الشكل )

 
 

من األنموذج المصمم في بيئة برنامج  تم التوصل الى خريطة التغيرات الجيوبيئية لمنطقة سرسنك
Arcgis 10.4.1   اذ تم تحديد ثالر أصتتتتتتتتتتتتتتناف من التغيرات الستتتتتتتتتتتتتتتعماالت األرض الزراعية

 وحساي مساحتها ونسبها المئوية وكاالتي:
 

 2كم 27تمثل التغيرات الجيوبيئية لهله األ زاء من المنطقة مستتتتتتتتتاحة  التغيرات الجيوبيئية القليلة:
ا مالي مساحة نسبة التغير في المنطقة ما يشير الى التغيرات الطفيفة ذات  % من2.87وبنسبة 

ينظر الخريطة  2013-1989اللو  االخضتتتتر التي حدر في هله االستتتتتعماالت خالل الستتتتنوات 
(9.) 
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% 36.27وشتتتكلت نستتتبة  2كم 341: بلغت مستتتاحة هله التغيرات التغيرات الجيوبيئية المتوســطة
غير الحاصلة وتمثل اراضي المراعي واألراضي الزراعية في المنطقة من ا مالي مساحة ونس  الت

ما يدل على التغير الل  حدر فيها من صتتتتتتتتتتتتتن  المراعي الى صتتتتتتتتتتتتتن   2013-1989لستتتتتتتتتتتتتنة 
 االستعمال الزراعي وخاصة المحاصيل الحقلية.

 

 الستعماالت األرض في منطقة سرسنك ( التغيرات الجيوبيئية9الخريطة )

 
 

: مثلت أراضتتتي هلا الصتتتن  اعلى مستتتاحة في منطقة الدراستتتة بلغت  الجيوبيئية العالية تالتغيرا
% من ا مالي نستتت  التغيرات في المنطقة يغل  عليها التغيرات 60.85شتتتكلت نستتتبة  2كم 572

دور تغيرات كبيرة في توستتتتتت  الحاصتتتتتتلة في منطقة األراضتتتتتتي الزراعية والغابات مما يؤكد على ح
 األراضي الزراعية وفق األنموذج المصمم للتغيرات.

 االستنتا ات:
إمكانية نظم المعلومات الجغرافية في معرفة التغيرات الحاصتتتتتتتلة في استتتتتتتتعماالت األرض  .1

الزراعي في منطقة ستتتترستتتتنك والتي تشتتتتير الى تغيرات كبيرة في أصتتتتناف استتتتتعماالت األرض 
ترا عًا  2013-1989نستتتتتتتتت  استتتتتتتتتتعماالت األرض الزراعية بين ستتتتتتتتتنة  الزراعية اذ ترا عت

 .سلبياً 
ا  التباين في مستاحة االستتعمال الزراعي لألرض انعكظ على تباين المعطيات الطبيعية  .2

المؤثرة فيها كالتضتتتتتتتر  واألمطار ما يشتتتتتتتير الى حدور تغيرات في نستتتتتتت  االستتتتتتتتعماالت اذ 
% من خالل فرق 1% والغابات 7ضتي الزراعي % واألرا4ترا عت األراضتي الجرداء بنستبة 
 (.7( و)6النسبة في التغير وفق الخرائط )
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 لزيادة نستتتتبة التغير باالتجاه اإليجابي ألصتتتتناف استتتتتعماالت األرض الزراعية للمحاصتتتتي .3
بينما  2013-1989% في فرق نستتتتتتتتتتتتبة التغير بين ستتتتتتتتتتتتنة 5الحقلية اذا زادت بنستتتتتتتتتتتتبة 

 % ما يشير الى االهتمام بالمنطقة كونها ذات أهمية بيئية .2المراعي 
يشتتتتتتتير دليل االختالفات الخضتتتتتتترية الستتتتتتتتعماالت األرض الزراعية الى التغيرات الطفيفة  .4

الى  1-  تتراول قيمتو بين والل 2013-1989الحاصتتلة في منطقة ستترستتنك بين ستتنة 
+1. 

كشتتتتتت  البحث عن التباين في نستتتتتتبة التغيرات الجيوبيئية لمنطقة ستتتتتترستتتتتتنك اذ كانت اقل  .5
% من مجموع نستتتتتتتتتتت  التغير ثم المناطق ذات  2.87نستتتتتتتتتتتبة في التغيرات القليلة بلغت 
% بينما مثلت مناطق التغيرات الجيوبيئية العالية 36.27التغيرات المتوستتتتتتتتتتتتطة بنستتتتتتتتتتتتبة 

 % من ا مالي نس  التغيرات الجيوبيئية في المنطقة.60.85نسبة بلغت  اعلى



Asst.Lecturer. Saad Salih Kudhir / Journal Of Al-Frahedis Arts | Vol (11) | Issue (03) | Year (2019) Pages (205-222) 

220  P a g e |  
 

 الهوامش

)i(Lu,  D.,  P.  Mausel,  E.  Brondi,  E.  Zio,  and  Moran.  2003. Change detection 

techniques. International Journal of Remote Sensing 25(12):2365–2407. 

)ii(Lillesand , T.M. and R.W. Kieffer(1987). , Remote Sensing And Image 
Interpretation . 2nd ed. John Wiley and sons , Inc. 

(iii المنظمة العربية للتنمية الزراعية الندوة القومية حول تطبيق أنظمة االستتتاتتعار عن بعد في مجال التنمية )
 .1999الزراعية ، القاهرة  ،

)iv(Michael worboys & Matt Duckham.GIS A Computing Perspective CRS PRESS. 

NEW YORK 2004.P4        
(v  وزارة الزراعة والري، مستتتتتتتح التربة والتلريار الجيدرولوجية لمزرعة الاتتتتتتتاهين في ال ال ، م ت )

 .22، ص1996العوض، أيلول ،
(vi فليح حستتتتتن الطائي ، خارطة القابلية ) ، مقياس  1990اإلنتاجية لألراضتتتتتي الزراعية في العراق ، بغداد

1/1000000 
()  في منطقة سرسنك اذ تم تدوين  2014المقابلة الا صية مع احد أصلاب المزارع للملاصيل اللقلية في سنة

 هذه المعلومار .
(viiباتار منير يليى وخنستاع عبدااللة احمد ، دراستة تغيرار استت دامار األرض وال ) غطاع األرضتي قرب

، 13بليرة ستتتد الموصتتتل باستتتت دام المعالجة الرقمية ، المجلة العراقية الوطنية لعلوم األرض ، المجلد 
 .14، ص 2013،  2العدد 

)viii( Wafi Al-fares , Historical Land use / Land Cover Classification Using Remote 
Sesing , A Case Study of the Euphrates River Basin in Syria . Tena , Germany 
2013 . p 21.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             



Asst.Lecturer. Saad Salih Kudhir / Journal Of Al-Frahedis Arts | Vol (11) | Issue (03) | Year (2019) Pages (205-222) 

221  P a g e |  
 

                                                                                                                                                                               

Resources 
 

1. Lu,  D.,  P.  Mausel,  E.  Brondi,  E.  Zio,  and  Moran.  2003. Change detection 

techniques. International Journal of Remote Sensing 25(12):2365–2407. 

2. Lillesand , T.M. and R.W. Kieffer(1987). , Remote Sensing And Image Interpretation . 

2nd ed. John Wiley and sons , Inc. 

3. Arab Organization for Agricultural Development National Symposium on the Application 

of Remote Sensing Systems in Agricultural Development, Cairo, 1999. 

4. Michael worboys & Matt Duckham.GIS A Computing Perspective CRS PRESS. NEW 

YORK 2004.P4        

5. Ministry of Agriculture and Irrigation, Soil Survey and Hydrological Investigation of 

Shaheen Farm in Khalis, Al Awad Office, September 1996, p. 22 

6. Falih Hassan al-Tai, Map of Productivity of Agricultural Land in Iraq, Baghdad, 1990 

scale 1/1000000 

7. Interview with a farmer of field crops in 2014 in Sersnek, where this information was 

recorded. 

8. Bashar Munir Yahya and Khansa Abdalla Ahmed, Study of Land Use and Land Cover 

Changes near the Mosul Dam Lake using Digital Processing, Iraqi National Journal of 

Earth Sciences, Vol. 13, No. 2, 2013, p. 14.  

9. Wafi Al-fares , Historical Land use / Land Cover Classification Using Remote Sesing , A 

Case Study of the Euphrates River Basin in Syria . Tena , Germany 2013 . p 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Asst.Lecturer. Saad Salih Kudhir / Journal Of Al-Frahedis Arts | Vol (11) | Issue (03) | Year (2019) Pages (205-222) 

222  P a g e |  
 

                                                                                                                                                                               

 المصادر
1- Lu,  D.,  P.  Mausel,  E.  Brondi,  E.  Zio,  and  Moran.  2003. Change detection 

techniques. International Journal of Remote Sensing 25(12):2365–2407. 

2- Lillesand , T.M. and R.W. Kieffer(1987). , Remote Sensing And Image 

Interpretation . 2nd ed. John Wiley and sons , Inc. 

المنظمة العربية للتنمية الزراعية الندوة القومية حول تطبيق أنظمة االستتتتتتتتتتتتشتتتتتتتتتتتعار عن بعد في مجال التنمية  -3
 .1999الزراعية ، القاهرة  ،

4- Michael worboys & Matt Duckham.GIS A Computing Perspective CRS PRESS. NEW 

YORK 2004.P4        

وزارة الزراعة والر ، مستتتتتتتتتتتح التربة والتحريات الهيدرولو ية لمزرعة الشتتتتتتتتتتتاهين في الخال ، مكت  العوض،  -5
 .22، ص1996أيلول ،

مخيا   1990القابلية اإلنتا ية لألراضتتتتتتتتتتتتتتتي الزراعية في العراق ، بغداد ، فليح حستتتتتتتتتتتتتتتن الطائي ، خارطة  -6
 1000000ي1

في منطقة ستترستتنك اذ تم تدوين  2014المقابلة الشتتخصتتية م  احد أصتتحاي المزارع للمحاصتتيل الحقلية في ستتنة  -7
 هله المعلومات .

لغطاء األرضتتي قري بحيرة بشتتار منير يحيى وخنستتاء عبدااللة احمد ، دراستتة تغيرات استتتخدامات األرض وا -8
،  2، العدد 13ستتتتتد الموصتتتتتل باستتتتتتخدام المعالجة الرقمية ، المجلة العراقية الوطنية لعلوم األرض ، المجلد 

 .14، ص 2013
9- Wafi Al-fares , Historical Land use / Land Cover Classification Using Remote Sesing 

, A Case Study of the Euphrates River Basin in Syria . Tena , Germany 2013 . p 21.  

 
 


