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 ...........  إلى الُسرج الُمضيئة والبُدور الُمنيرة 

 ))فاطـمة وأبيها وبعلهـا وبنيهـا(( 

 خيُر الخلق وسادة األكوان وسُفن النجاة                                                                

تمنيت أن يكون حاضرا معي في كل  الى شمعتي المضيئة ورمز فخري واعتزازي الذي  

     .. طيب هللا ثراه واسكنه فسيح جناته . الذي لم تغب صورته عن ناظريًّ .....  لحظة والدي 

إلى من تعلو لهم كلماتي بالدعاء إلى النبراس الذي استقيت منه الحكمة والحنان الينبوع الذي  

 .)حفظهما هللا(  ربياني ن  ي ... والدّي اللذ ................................  انهل منه العلم واألخالق 

 إلى أخواني واخواتي .............  أدامهم هللا لي ذخرا 

 .....  الحبيبة ............. إلى زوجتي ... 

 إلى زهور حياتي ….....  ابنائي ليلى وزينب وفاطمة ورزاق 

           ُأهدي لكم جهدي      

    

 عقيل النجم 
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 شكر وعرفان 

آالئه ونعمائه الحمد هلل على  منتهى  له وال  المبتدأ رب اآلخرة واألولى ال غاية   جميعها   بسم هللا وبسمه 

  .وأشرف الصالة وأتم التسليم على خير خلقه محمد وآلة الطيبين الطاهرين

ن أتقدم بجل امتناني وتقديري لكل من غمرني  أوبعد حمد هللا، فأن واجب الوفاء والعرفان يدعوني إلى  

 :بعطائه واخص منهم بالذكر 

أستاذتي الفاضلة الدكتورة انتظار إبراهيم حسين لما ابدته من رعاية وعناية خاصة، فقد كانت مرشدة ومشرفة   -

 .، جزأها هللا سبحانه وتعالى الخير كلهالدراسةلقيمة خالل مدة إعداد مخلصة في إبداء المالحظات والتوجيهات ا

جامعة كركوك، واألستاذ المساعد في  األستاذ الدكتور علي عبد عباس العزاوي من كلية التربية للعلوم اإلنسانية    -

الدكتور خالد مرزوك رسن من كلية اآلداب جامعة القادسية، اذ كان ألرائهم السديدة وتوجيهاتهم القيمة األثر الفاعل 

 .وارشاداتهما متابعتهماعلى  اليهماالحالي فكل الشكر الموصول  وإخراجه بشكله  الدراسة ههذفي إنضاج 

العزيز بسام احمد زكي المدرب الدولي لنظم المعلومات الجغرافية في المملكة األردنية    أتقدم بجزيل الشكر لألخ  -

موضوع   تخص  التي  الجغرافية  المعلومات  نظم  بتطبيقات  لي  لمساعدته  التقدير    الدراسةالهاشمية  كل  مني  فله 

 .واالحترام

أستاذا واخا    اآلداب جامعة الكوفة فقد كان  ستاذ المساعد الدكتور مثنى فاضل الوائلي من كليةأتقدم بالشكر الى األ  -

كريما فله مني وافر الشكر لكرمه العلمي في أغنائي باآلراء والمصادر القيمة أبقاه هللا سبحانه وتعالى منهال علميا 

 .ثرا

رضا قسم األستاذ المساعد الدكتور عبد ال البالسيد رئيس    قسم الجغرافية في كلية اآلداب جامعة القادسية متمثال  -

الذين تتلمذت على  مطر الهاشمي لرعايته المخلصة لي ولزمالئي طلبة الدراسات العليا وللسادة األساتذة الكرام 

الدليمي   الدكتور صفاء جاسم  الجبار الشمري واألستاذ  الدكتور رضا عبد  للدكتوراه )األستاذ  أيديهم في دراستي 

الدك الخميسي واألستاذ  ياركه  الدكتور صالح  أريج جواد واألستاذ  الدكتورة  الموسوي واألستاذ  تور صالح عاتي 

الهاشمي واألستاذ  الدكتور عبد الرضا مطر  المساعد  العمري واألستاذ  الدكتور جميل عبد حمزه  محمد واألستاذ 

 .المساعد الدكتور حمادي عباس الشبري( جزأهم هللا عني كل خير

ظم المعلومات الجغرافية في مديرية زراعة النجف واخص وأتقدم بالشكر والعرفان الى موظفي قسم اإلحصاء ون   -

بالذكر األستاذ علي عبار حسن، وأتقدم بالشكر الى موظفي الشعب الزراعية في قضاء الكوفة لتزويدي بالبيانات 

أتقدم بالشكر الى موظفي مديرية إحصاء محافظة النجف ووتسهيل الدراسة الميدانية،    الدراسةالمتعلقة بموضوع  

إلحصاء الزراعي لمساعدتهم في تقديم التسهيالت والحصول على بيانات تفصيلية لمنطقة الدراسة فلهم مني  قسم ا

  .الشكركل 

( لمساعدتهم الصادقة لي في إتمام الدراسة الميدانية، فلهم فالح حسنو، وياسر فتحي ، إلى األخوان )ياسر حسن -

 .االمتنان وبالغ االعتزازمني جميعا آيات 
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 المستخلص

مراقبة التغير في أنواع  والزراعية في قضاء الكوفة    ت االرضاستعماالكشف التغير في  الى    الدراسةهدف  ت

فة اتجاهات نموها وتطورها ومعرفة التغيرات التي حدثت  ومعر  لهاالتوزيع الجغرافي  كشف  والمحاصيل الزراعية  

األزالموسمين  البين    مقارنةالإجراء    خالل  من  فيها والث 1999/2000)ل  وراعيين  األساس  وهو  اني  ( 

المقارنة 2018/2019) الجغرافية  ارتباط مدى  معرفة  ، و( وهو موسم  الطبيعية والبشرية وتأثيرها في    الخصائص 

من حيث المساحة المزروعة ونوع  لتغير الحاصل معرفة افي   الرئيسة الدراسة تمثلت مشكلة و ، غيروالتذلك التوزيع 

  ، ة المذكورةالزراعي  سماخالل المواألرض الزراعية    تالهناك تغيراً فـي استعما ان    ىلا   ا تهضيفر ذهبت  و،  المحاصيل

المكاني ال  كشف وهذا ما   التغير  ة  ة الفرضيحمن ص  وللتحقق،  الدراسةفي منطقة  زراعة  الستعماالت االرض  عنه 

ت  نظم المعلوما  فيي  ئ النس االتحسى تقنيات  من خالل اعتمادها عل  بياناتقاعدة    ألنشاءالحديثة    التقانات  استعملت

مختلفة    لتاستعم  اذ  ،افية الجغر للقمرين  منها  بيانات  فضائية   Landsat) و  (Landsat TM5) بيانات 

OLI/TIRS8)  الدراسة الميدانيةولمديرية الزراعة وشعبها فضال عن البيانات المرجعية. 

للمدخمسة فصول    الدراسة  تتضمن   األول تناول    ثينجاء بمبح  إذ  ،النظري  لخخصص الفصل األول منها 

ومصا  ومناهجه  ومسوغاته   وأهدافه  وأهميتهوفرضياته    الدراسةمشكالت   العمل  منهجية  عن  البيانات  فضال  در 

، في حين بين المبحث الثاني مفهوم التصنيف  المماثلة  الدراسات السابقة  فضال عن،  المستعملةوالوسائل واألدوات  

اال استعماالت  وتغير  فيأوعية  لزرا ا  رضالرقمي  ام الجغرافية  هميتهما  الثاني  ا  ،  الرقمية تناول  فالفصل    المعالجة 

  في مبحث األول،  ضمن ال  (NDVI)  يتالنبا  ءباستعمال مؤشر الغطا  قضاء الكوفةفي    الزراعي  لتغير الغطاء النباتي

الثاني    حين المبحث  الغط  إليجادخصص  مواضع  في  المكانية  النباتياالختالفات  عمليبتطبي  الزراعي  اء  تحليل ق    ة 

 . (Overlay Analysis)  التطابق

الرقمي غير    الى طرائق التصنيف الرقمي، اذ خصص المبحث األول للتصنيف  فيه  طرقفتاما الفصل الثالث    

ال  المبحث  تناول  حين  في  والهدف  الموجه،  الموجه،  الرقمي  التصنيف  الكش ثاني  المكانية  منه  التغيرات  عن  ف 

في    ،الزراعية منية التي تمثل المواسم  الز  المدةحسب  ب  الدراسةة في منطقة  راعيرض لزالت األوالزمانية الستعما

منطقة  ي في  تغير االستعمال الزراع   عن  لتصنيف المستعملة للكشفالى تقييم دقة طرائق ا الفصل الرابع  حين تطرق  

مجم  الدراسة  استعمال  خالل  موعمن  الكليةمنها    اإلحصائية  تالمؤشرا ن  ة  ك  شرومؤ   الدقة  عن  ا  اب معامل  فضال 

و المنتج  بدقة  المتمثل  الجزئي  المستخدمالتقييم  الخامس    .دقة  الفصل  مبحثين  جاء  وأخيرا  الى    تطرقبواقع 

ل الجغرافية  التغيفي    وأثرها  الدراسةمنطقة  الخصائص  قضاء  في  الزراعية  استعماالت  اذ  ر  بحث  الم   تناولكوفة، 

الطبيعية  ااألول   الجغرافية  اللقلخصائص  بينم كوفةضاء  الثاني    تطرقا  ،  البشريةل المبحث  واختتمت    ،لخصائص 

اخذ    الدراسةالزراعية في منطقة    األرضاتجاه التغير في استعماالت    أن   أهمهامن    االستنتاجاتمن    الدراسة بجملة

 . صيل الزراعيةلمحاونوع ا المزروعة من حيث المساحة السلبيالتغير جاه  تا



 .................................................................................................................... اتويالمحتفهرست 

 

 د

 


  فهرست المحتويات 

 الصفحة رقم  الموضوع 

 - القرآنية  اآلية

 أ اإلهداء

 ب  وعرفان شكر 

 ج المستخلص 

 ز  - د  المحتويات  ت فهرس

 ط – ز الجداول  ت فهرس

 ل  – ي الخرائط ت فهرس

 م   األشكال ت فهرس

 ن  فهرست الصور

 س  - ن فهرست المالحق 

  1 قدمــــــــــــــــة الم
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تعد نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد من التقانات الجغرافية الحديثة المعاصرة التي 

، توزيعها الجغرافي وخصائصها  معرفة  استعملت في مسح وتصنيف استعماالت األرض الزراعية بغية

رات وتحليل  هظاال  صنيفلم تعد مجرد علم المكان بل إعادة تنظيم المكان من خالل تن الجغرافية  أنجد  و

  واستعمال اذ أدى التقدم التكنولوجي في مجال مراقبة األرض    ي حكمها،البنية المكانية ومعرفة النظام الذ 

األقمار   الحاس  الصناعيةبيانات  برامجيات  يركز على    ظهورإلى    وب وتطور  الرقمي مفهوم  التصنيف 

على  ي  بدوره  والذي بين  ركز  الجغرافي  التحليل  في  بالصور    ت اءااالحصالمزج   الفضائيةودمجها 

 . لغرض توثيق المتغيرات الجغرافية من حيث الجانب االحصائي والمكاني

الحالية  ضو الدراسة  الجغرافيةفت  في  في    صرةالمعا  التقانات  التغير   األرض استعماالت  دراسة 

الكوفة قضاء  في  شهدت  ،  الزراعية  في  الزراعية  األرض استعماالت  اذ  الدراسة  منطقة    ة ن اآلو  في 

تغيراأل في خصائصها  خيرة  سريعاً  العمراني على  اً  والزحف  السكان  تزايد  بسبب  متفاوتة  بدرجات  تم 

التغير   من  كثير  الزراعي  النشاط  أصاب  لذا  الزراعية،  األراضي  األراضي  حساب  مساحة  حيث  من 

الزراعيزرع  فيما  وايضا األرض  استعماالت  في  والتغير  التباين  نسب  نكشف  أن  هنا  ونحاول  في   ةي، 

فيه    ةبعد الموجود عن  ر  وتقانات االستشعا  (ArcGIS)  على برنامج  الدراسة  ت قضاء الكوفة، اذ اعتمد 

  ة الزراعي  للمواسممنها تمثل الموسم الربيعي والخريفي    مدةزمنيتين كل    لمدتينلتحليل الصور الفضائية  

(، وكذلك في اجراء عملية التصنيف الرقمي ورسم خرائط التغير  2019و  2018) ( و2000و   1999)

الزراعية األرض  استعماالت  اختيار    ،في  تم  الزمنيتين وقد  استعماالت    المدتين  عن  الكشف  لغرض 

الدراسة  األ منطقة  في  الزراعية  المحاصيل  ومعرفة  رض  وانواع  المساحة  حيث  من  فيها  التغير 

من خالالزراعية المؤشرا  ل،  الطيفية  اعتماد  الرقميرائق  وطت  تقييم  التصنيف  ذلك دق  ، فضال عن  ة 

 .التصنيف

يمكن في كوحدات مساحية    في كل ناحيةالزراعية  المقاطعات    اعتمدت   الدراسةوتحقيقاً ألغراض  

كشف في  صورة    ضوئها  والتغير  الزراعيةالتباين  االراضي  الماستعمال  على  واقتصرت  حات سا، 

التركيز  الحيواني بسبب    اإلنتاجعن التطرق الى    الدراسة   ت عرضا  فيما  ،ةبالمحاصيل المختلفة  عالمزرو

عن    الحيواني  اإلنتاج  عناصر  القدرة في تحديد عن عدم  ال  فض  ،االتهء النباتي واستعمالغطا  تصنيف  في

 . ات الفضائيةطريق المرئي 
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 ول  المبحث األ

 اواسلوبه الدراسةمنهجية  

 : الدراسةمشكلة  -األول

األراضي الزراعية    استعمالفي  الحاصل  في الكشف عن التغير    ةالرئيس   الدراسةتتمثل مشكلة   

  المواسم   من  موسمين  بين  ةمقارنمن خالل إجراء    ،في قضاء الكوفة التابع لمحافظة النجف االشرف

وعلى  ،  المقارنةموسم  وهو    (2019-2018والثاني ) اس  سألا و  وه  ( 2000-1999)   األول  زراعيةال

 : تي آلبا يمكن صياغة مشكالت الدراسة الفرعيةالمشكلة الرئيسة وفق 

الكوفة   -1 قضاء  فـي  الزراعي  االستعمال  شهد  -  1999)  ين الزراعي  ينسم الموبين    تغيراهل 

 ؟   (2019- 2018)  ينالزراعي  ينسمالموو (2000

من خالل استعمال  الدراسةة في منطقة ائد الس يتابالغطاء الن في مساحات  كشف التغيرهل يمكن  -2

 ؟ الطيفية النباتية المؤشرات 

ل   –الزمانية    االتجاهات كشف  يمكن    هل -3 حيث   ةالزراعي   األرض استعماالت    تغيرالمكانية   من 

من خالل استعمال طرائق    الكوفةفي قضاء  ثانيا    وأنواع المحاصيلاوال    المزروعة  حات المسا

  ؟التصنيف الرقمي

 ؟الدراسةمنطقة  الزراعية في األرض استعماالت في تغير  اثرت  التي فيةغراالج ص ئخصالا ما -4

 : الدراسةات فرضي -الثاني

على   الدراسة  هلذا يمكن صياغة الفرضية لهذ   الدراسةتمثل الفرضية جواباً مبدئياً في حل مشكلة  

 اآلتي: النحو 

استعمال    تغير   يوجد  -1 خالاعية  الزر  األرض فـي  الكوفة  قضاء  اموال  لفي    ة يلزراعاسم 

 . (2019-  2018) و (2000- 1999)

في كشف التغير الحاصل في مساحة الغطاء   الطيفية النباتية  ت مؤشرا اليمكن االعتماد على   -2

 .الدراسةمنطقة  فيالنباتي 

طريقت  -3 التصنيف                   ان هنالك  هما  االطياف  متعددة  للصور  الرقمي  للتصنيف 

الموجه                    غينيف  صتلوا  (Supervised Classification)لموجه  ا ر 
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Unsupervised)  (Classification    من يمكن  استعمالها  التي  تجاهات  االكشف  خالل 

 .قضاء الكوفةاالستعمال الزراعي في تغير المكانية ل –الزمانية  

والبشرية  ة يالجغراف  الخصائص   تؤثر -4 صورة  الطبيعية  رسم  ت  استعماالفي  تغير  ال  في 

 . الدراسةة في منطقزراعية لا ض راأل

  :الدراسةاهداف  -الثالث

في   -1 الجغرافية  التقانات  التغير ذلك  مراقبة  و  الزراعية  األرض استعماالت  تغير    كشفاستعمال 

ومن   مساحة األراضي الزراعية أوال ومعرفة التغير في نوع المحاصيل الزراعية ثانيا من حيث 

 تغير. ذلك الط ائرخثم رسم 

المعلومات  -2 نظم  تقانات  وتقي الجغراف  تطبيق  تصنيف  في  بعد  عن  واالستشعار  استعماالت  ية  يم 

قيد    األرض  الزراعية  للمواسم  فيالتي    الدراسةالزراعية  الحالي   تساعدنا  الوضع    فهم وتفسير 

 السابق . الوضعمع  تهاومقارن

اثر -3 لمنطقة  ا  معرفة  الجغرافية  في ر  في  اودوره   الدراسةلخصائص  التغير  صورة  سم 

 فيها .ماالت الزراعية عاالست

   : الدراسةمسوغات  -الرابع 

تناولت هذا الموضوع  الدراسات من خالل قلة  اهمية الموضوع  تاتي   -1 توجد دراسة   ال  إذ ،  التي 

مكاني    تفصيلية طابع  ذات  المعاصرة  ال  التقانات لت  استعموتحليلية  الرقمية  جغرافية  واساليبها 

 . الدراسةمنطقة بالزراعية  ض األراستعماالت  في تغيرلف اشفي كرقمي الف نيتص لاالمتمثلة ب 

الكوفة في    الزراعية  يض تواجه االرا -2 الموضوع  مشكالت كثيرة    قضاء  لذلك وجب دراسة هذا 

من   المشاكل    خطورةللحد  الزراعيفضال  هذه  االستعمال  وضع  معرفة  عن   عن  السابق  في 

 . تغيرال ذلك رة عنصو  وإعطاءوضعه الحالي  

ال -3 مواكبة  في  الباحث  واال طترغبة  العلمي  اور  الجغرافيةديلحتجاهات  الدراسات  في  ذات   ثة 

ظم المعلومات من خالل دراسة احد المواضيع التطبيقية في مجال ن  الدراسةالعالقة بموضوع  

 الجغرافية واالستشعار عن بعد . 
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 : الدراسةأهمية  -الخامس

من خالل   تخدم الدراسات الجغرافيةالتي  تطبيقية  العملية  ال  لدراسات الي يعد من االح  الدراسة  ان  -1

المعاصرة    التقانات ال  معاست المالجغرافية  بنظم  بعد المتمثلة  عن  واالستشعار  الجغرافية  علومات 

  المؤشرات   الدراسة  ت استعمل  إذ ج تطبيقية تخدم األهداف الجغرافية،  إذ نم  عرض على  والتي تساعد  

ذلك   طرائقيم  ائية وتقضفالتصنيف الرقمي للمرئيات ال  قائرطمال  ضال عن استعالنباتية، ف  يفيةالط

في قضاء  الزراعية    األرض استعماالت  تغير  الجغرافية في    الخصائص اثر  عن    كشفال، ويفتصن ال

 وفة.الك

أهمية    -2 ان  الدراسةتأتي  خالل  من  ي  أيضا  الكوفة  الرئيس  عد قضاء  الزراعي  لمحافظة   الظهير 

 فضال عن رز  سيما محصول الوال  فة  لتهم بإنتاج محاصيل مخسي تالتحافظات  الم  النجف وهي من

 .ر الخض ومحاصيلل أخرى مثل محاصيل البستنة  محاصي

 :الدراسة منهج -السادس

تعتمد  م  ان  النادر  ذاته  ث البحو ن  بحد  مستقل  واحد  منهج  على  الوصف  ،  الجغرافية  ان  بل 

كلها   واالستنباط  والتجربة  تيمكن  والتحليل  في  ان  أي  فصوات  جريمعتمد   ت اعتمد   ،جغرافي  بحث ل 

 األراضي قسمت  وتبعا لذلك  ،  من االقليم وحدة للدراسة  فهو يتخذ   اإلقليمي  منهج ال  على  ةالحالي  الدراسة

اصناف الى  الدراسة  منطقة  في  عن    لغرض زراعية    الزراعية  واضحة  صورة  استعماالت  اعطاء 

في  األرض  كماهاالزراعية  المن  ،  هذا  بالمنهج  اكمل  الجغرافي    المحصوليهج  التوزيع  المتضمن 

الزراعية منطقة    للمحاصيل  يركز على    الدراسة  مإتما  عن   الفض،  الدراسةفي  الذي  االصولي  بالمنهج 

الجغرافية   العوامل  في  الالطبيعية والبشرية  تحديد  تؤثر  تم  الزراعية  األرض استعماالت  تغير  تي  كما   ،

 صول الدراسة المتمثلة في معادلة التغير فضال عن استعمال ف  في  ائيالكمي االحص  األسلوب استعمال  

الرقمي متمثلة في    أساليب  التصنيف  دقة  تقييم  الكلية    أسلوب كمية في  معامل كابا فضال   وأسلوب الدقة 

المتمثلة    أساليب عن   الجزئي  التصنيف  ودقة    بأسلوبيتقيم  المنتج  تالمستخدم،  دقة  على    مكما  االعتماد 

النسبية للخصائص الجغرافية التي اثرت في   األهميةالحسابي الموزون لغرض كشف  ط  وسالمت  سلوب ا

 الزراعية في منطقة الدراسة. األرض تغير استعماالت 

   :المستعملةلبرامج اوت مصادر البيانا -السابع     

البيان  مصادر  التي  تتنوع  محاو  يعةطب  ب بحس  الدراسة  تهااعتمد ات  وتقسم    هدافهأو  هر توجهات 

   -:الى نوعين هما ات بصورة عامة انبيال
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  وهي البيانات التي ترتبط بمكان معين وتوضح موقع ظاهرة ما وهذا الموقع   البيانات المكانية : -1

 :  منها ةالحالي الدراسةمكانية في الت امصادر البيان وتتعدد ثيات الجغرافية ا د الحمحدد بنمط من ا

هم مصادر البيانات أمن    ةحد ئية واا فضال  د المرئيات عت  :انات المرئيات الفضائيةيب -1-1

الصناعية،   األقمار  بواسطة  الفضائي  التصوير  نتاج  وهي  قياس    إذ المكانية  يتم 

المنعكسة  الكهرومغنا   شعةاال النطاقات   األرض   حطسمن  طيسية  في  وتسجيلها 

ي  قمر األمريك رئيات فضائية للة مربعأعلى    الدراسة  ت واعتمد   (1) المتعددةالطيفية  

في  مثت  الندسات  الزراعية  المواسم  الكوفة ل  ) قضاء  والجدول  يوضح  1،   )

 المواصفات الفنية للمرئيات الفضائية . 

 الدراسةي ائية المعتمدة ف ( مواصفات المرئيات الفض1جدول )

 المرجع الجغرافي  المصدر 

عدد  

Bands 

 

الدقة  

المكانية 

 )متر(

الصناعي  رقملا التاريخ   
المرئيات  

 الفضائية 

 

https://www.usgs.gov 

 

Universal 

Transfer 

Mercator (UTM) 

World Geodetic 

Datum 

(WGS1984) 

7 30 62/8/1999  
(TM) Thematic 

Mapper Landsat 5 

المرئية  

 االولى 

 

https://www.usgs.gov 

 

Universal 

Transfer 

Mercator (UTM) 

World Geodetic 

Datum 

(WGS1984) 

7 30 14/3/2000  
(TM) Thematic 

Mapper Landsat 5 

رئية  الم

 الثانية

 

https://www.usgs.gov 

 

Universal 

Transfer 

Mercator (UTM) 

World Geodetic 

Datum 

(WGS1984) 

11 15 29/8/8201  

(OLI/TIRS) 

Operational Land 

Imager and 

Thermal Infared 

Sensor 

المرئية  

 الثالثة 

 

https://www.usgs.gov 

 

Universal 

Transfer 

Mercator (UTM) 

World Geodetic 

Datum 

(WGS1984) 

11 15 22/3/1902  

(OLI/TIRS) 

Operational Land 

Imager and 

Thermal Infared 

Sensor 

المرئية  

 الرابعة 

  s.govg.ushttps://wwwباالعنماد على الموقع االلكتروني، المصدر: 

 

 (1) Canpbell, d.b, Introduction of remote sensing: the guilford press, New York, 1996,p149. 

 

 

 

https://www.usgs.gov/
https://www.usgs.gov/
https://www.usgs.gov/
https://www.usgs.gov/
https://www.usgs.gov/
https://www.usgs.gov/
https://www.usgs.gov/
https://www.usgs.gov/
https://www.usgs.gov/
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 لاعمتسوقد تم ا  ةافيالجغر  الدراسةت المهمة في  : تعد الخريطة من األدواالخرائط -1-2

المتعلخرائط  ا المتعدد ألغرات  ذا  الدراسةبمنطقة    لقةالموضوعية  الاض  طبيعية  ة 

 منها والبشرية. 

( احد األجهزة التي تمكننا Global Positioning Systemيعد ) :  GPSبيانات   -1-3

الموقع،   تحديد  عن  المعلومات  على  الحصول  نظام    إذ من  على    (GPS)يعتمد 

الصناعية ت  األقمار  معلأفي  عن  ات مومين  است  ،لمواقعا  دقيقة  برنامج   لعماوتم 

(psMaine Offl) ()    تحديد والتيبعض  في  المرجعية  النقاط  تحديد   مواقع  تم 

 . ثم ربطها مكانيا بنظم المعلومات الجغرافية  (X.Y)ة منها باحداثيات ط موقع كل نق

الدرب -1-4 الميدانية يانات  ا:  اسة  الدراسة  مصدرتعد  مصادرا  لميدانية  من   ع جم  مهما 

والبيامولمعلا قص  ن  سد في  عليها    الدراسة  ت اعتمد   إذ ،  ات يانالب تم  وانات،  ت 

يتعلق    فيمااالعتماد عليها في التحقق من نتائج التصنيف الرقمي للمرئيات الفضائية  

استعماالت   بمن  األرض بتغير  وتمثلالدراسةطقة  الزراعية  ات  ،  لدراسة بيانات 

العينة العشوائية الطبيقية ذ تم استعمال  إ،  استبيان  رةاماست  (1982بتوزيع )   الميدانية

المزار  نم   (* ) (% 01) سبة  بن   مزارع   (19821)   عددهم  البالغعين  مجموع 

الزراعيين عن   ،(* ** ) (2019و  0182)   للموسمين  مقابال  فضال  شخصية    ت اجراء 

 . المرشدين الزراعيينالمقابالت الشخصية مع الى  باإلضافة، معهم

الوصفيةا -2 التي    :لبيانات  البيانات  تصفوهي  او  وصفية  متغيرات  عن   ية ناكمال  ات نا البي  تعبر 

الكتب،   علوماتي مثلمنظام البناء ال  يد عليها فاالعتما  مالتي ت   الوصفيةالبيانات    مصادر  عدد تت و

 . والدوريات  ت المجالوالتقارير اإلحصائية، والرسائل واالطاريح،  و

 

()  ( بنظام  الموبايل  برامج  احد  معلومات  يعتم  (Androidوهو  على              ى التابع    الصناعية  األقمارد 

(Heidelberg University Faculty Earth Sciences) . 

 ينظر:  ،معادلة العينة العشوائية الطبقية الدراسة الميدانية على اعتمدت (**)

 .46-45، ص2012اياد عاشور الطائي، اإلحصاء والنمذجة الجغرافية، مطبعة أكرم، بغداد، ، سامي عزيز عباس العتبي

العباسية   في ناحية  (986)القضاء و مركز  في    ارةاستم  ( 565)  عبواق  ةعموزبيان  تتمارة اساس  ( 1982)يع  وزتتم    (***)

الحرية  (431و) ناحية  في    ( 28)و  المعلومات نقص  ب  ببساستمارة    (108)منها    اهملت  ،في  القضاء استمارة  مركز 

العباسية و)  (44و) الحرية  (36في ناحية  الم  اراتاالستمك  تلتم توزيع  أنه    علما  ،في ناحية  الوحسب  خالل    ةاع زراسم 

   .تصنيف الرقميواقع البق البيانات مع وذلك لتطا 25/3/2019 و 25/8/2018 ةدالم
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انشاء قاعدة  الدخال البيانات و  استعمل  إذ   (Arc GIS 10.6)برنامج  على    الدراسة  تواعتمد

م  ها ت خالل  نت ترقيم الخرائط  والتي م واجراء عمليا  الدراسةة  ة لمنطقفيجغرا    (Data Base)  البيانات 

الخرائط استعماله فيو،  رسم  الطيفي    حساب   تم  الالمؤشر  في  يتلنبالغطاء  استعماله   عملية   فضال عن 

الفضائية  تصن  للمرئيات  التصنيفات  وتحويل  يف  إمكانية  (Raster to Vector)نتائج    ز يملتا  لتحقق 

 . ا همبين

 : المكانية  ين ومعالجة البياناتخزت مراحل -الثامن

 : تي آليمكن توضيحها با  بمراحل متعددةالمكانية بيانات الالجة عمون  زيختعملية مر ت

  :بيانات المرئيات الفضائية معالجةمرحلة   -1

ل  خالمن  ة  ي لعا  ت على ارتفاعا  الصناعية مرئيات الفضائية هي المرئيات الملتقطة بوساطة االقمار  لا

االقمار    (Sensors)ات  متحسسلا تستشع  الصناعية في  طيفية  حزم  مقبعدة  الطاقة  د ار  ير 

سطح   من  المنعكسة  ي  بدقتها  ز ييتمو  األرض الكهرومغناطيسية  القمر  عتوهذا  نوع  على    ، الصناعيمد 

  تمر   ةيائضفرئيات الة معالجة الم كما ان عملي  ،(1)الي مظهر ارضيوهي تشير إلى أي تمثيل صوري  

فالصورة  (Bands)   ت النطقاميع  يتم فيها تج  إذ في جمع النطاقات الطيفية    لت مثا تمنه  ولىألال  حرابم

من   عبارة عن مجموعة  ا  النطاقات هي  والتي  ملالطيفية  من  ينبغيختلفة  المناسب  علي اختيار  للعمل    ه ها 

 ( Thematic Mapper)  (TM) بمجس  (LandSat 5)األمريكي  فالصورة األولى والثانية من القمر  

النطاقات أالولى والثانية    نا(  2ول ) يتضح من الجد   إذ وهي بأطوال موجية مختلفة،    ات اقط ن  عةبس تضم  

خصصت   القري  قاط والن  المرئية  لالشعةوالثالثة  الحمراء  تحت  لالشعة  )الرابع  والنطاق(NIRبة   ين ، 

  طوال ألل  دسسااق الط نال  ص ، في حين خص(SWIRصيرة )لالشعة تحت الحمراء الق  والسابع   الخامس

الحرارية  تح  ةيجوالم الحمراء  الص،  (Thermal)ت  ابينما  ارابوال  ةلثالثور  من  الصناعي  عة  لقمر 

با  (LandSat8)األمريكي    Operational Land Imager and)  (OLI/TIRS)جس  ملالملتقطة 

Thermal Infared Sensor)  ة  شعالل  رابعالى  لا  األول منها للسواحل، والثاني   نطاقااحد عشر    تضمف

ك ح  في ئية  المر السابع   الخامس   ات منالنطاق  ت انين  تلالش  الى  العة  منهاوالنطاق  ،  ءرامححت   الثامن 

 

 لتوزيــع،وا  للنشــرة  المعرفــ بســتان    ،يــق(وتطب  معلــ جــع االستشــعار عــن بعــد )ادي، مرد الهــ النبي محمد عبعبد رب    (1) 

  .178، ص 2000االسكندرية، 
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النطاق العاشر  ، وأخيرا   (Cirrus)التاسع، والنطاق  م(15ية ) ن اودقته المك  (Panochromatic)يدعى  

 . (Thermal) حراريالحادي عشر و

كعملية تحضيرية الهدف منها القتطاع  ا  عملية  تستعمل  إذ   ،ةمرئيلاع  اطتمثلت في اقت  ةالمرحلة الثاني 

المر من  وي ئتحديد جزء  كانت  ة  ومهما  جديدة  مرئية  في  المقتطعة    طرائقحفظه  المرئية  فان  االقتطاع 

اقل ولذلك تكون اقل   ةد واعمف  من صفونها تتكون  اقات اال االمرئية االصلية في عدد من النطتتفق مع  

  .رصد الم ةحجما من المرئي

هدف  ن الا  إذ   ،التصنيف  ة جراء عمليإحساب مؤشر التغطية النباتية وكذلك  فهي    يرةخ األحلة  المر  اأم

لية في آرة  جميعاً بصو  (pixels)لي( للمرئيات هو جعل عناصر الصورمي )اآلقالعام من التصنيف الر

ت عماالستا  افصنالمعالم وا  ديد حت  شكل خريطة يتم من خاللها  على  وتمثيلهاانسها  تج  حسب عات  مجمو

وجد طريقتان لتصنيف  ت  إذ تصنيف،  لااالطياف عادة النجاز هذا  المعطيات المتعددة    وتستعمل  رض األ

لل الموجه  صالرقمي  التصنيف  طريقة  هما  االطياف  متعددة    (Superrvised Classification)ور 

 . (Unsuperrvised Classification)ف غير الموجه لتصنييقة اطرو

 الدراسةقيد  ةصناعيلا ارقمالااقات نطت فا( مواص2) ولجد

Landsat 5 Landsat 8 

الدقة  

(م) ةيالمكان  

وجي الم  الطول  

(ميكرون)  
 اسم النطاق 

رقم 

 النطاق 

  الدقة

(م) المكانية  

ي جالطول المو   

(ميكرون)  
 اسم النطاق 

رقم 

 النطاق 

30 0.45 - 0.52 Blue 1 30 0.43 – 0.45 Coastal aerosol 1 

03  0.52 - 0.60 Green 2 30 0.45 – 0.51 Blue 2 

30 0.63 - 0.69 Red 3 30 0.52 – 0.60 Green 3 

30 0.76 - 0.90 
Near Infrared 

(NIR) 
4 30 0.63 – 0.69 Red 4 

30 1.55 - 1.75 
Short Wava 

Infrared 

(SWIR 1) 

5 30 0.84 – 0.88 
Near Infrared 

(NIR) 
5 

120 10.40 -12.50 Thermal 6 30 1.56 – 1.66 
Short Wava 

Infrared (SWIR 1) 
6 

30 2.08 - 2.35 

Short Wava 

Infrared 

(SWIR 2) 

7 30 2.10 – 2.30 
Short Wava 

Infrared (SWIR 2) 
7 

- - - - 15 0.50 – 0.68 Panchromatic 8 

- - - - 30 1.36 – 1.39 Cirrus 9 

- - - - 100 10.60 - 11.19 
Thermal Infrared 

(TIRS 1) 
01  

- - - - 100 11.50 - 12.51 
Thermal Infrared 

(TIRS 2) 
11 

   .landsat.gsfc.nasa.gov/about/www.https:// ،ov/faqs/gs.gushttps://www، قع االلكتروني اباالعنماد على الموالمصدر: 

https://www.landsat.gsfc.nasa.gov/about/
https://www.usgs.gov/faqs/
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 : رائط ة الخلجمعا مرحلة  -2

معالجة   سيتم  المرحلة  هذه  المعلومات  في  نظم  داخل  في  الخرائط  ووضعها  ونمذجتها  طار  إالجغرافية 

بيانات للظواهر الجغرافية  تس  إذ  ،طيةئمنسق من الطبقات الخرا اعداد قاعدة  رقمية ومعالجتها    بهيئةهم في 

بليآها  وتحليل الوسيلةوتكول  بالحاسو   ةطس اوا  خط   أوتبد،  ن  الموااول  هذه  بين ت  االحداثية  المطابقة  رحلة 

اإلحداثيات  ال شبكة  باالعتماد على  الخرائط،    الموجودةخرائط  في ف  االخرىالمرحلة    أماعلى  انشاء    تمثلت 

لمقاطعات  قاعد بيانات  بع ومساحاتها    الزراعيةة  ذلك ثم  ف  إذ  ،سيم التر  ةمرحل  د  من ن البيا  يلحو ت  يها يتم    ات 

Raster)   الى  (Vector  التغخ  ثم رسم والمكاني رائط  الزماني  في    األرضت  ماال استع لتغير    ير  الزراعية 

 . الدراسةمنطقة 

 : والدراسة الميدانية   GPSمعالجة بيانات مرحلة  -3

  ء صا إح   مديريةمن  ها  تم الحصول علي يتم في هذه المرحلة معالجة بيانات أنظمة تحديد المواقع التي    إذ

ات  خال موقع كل نقطة من االحداثيدانية بعد ايدماسة الن الدرال عالزراعي فض  صاءحاإل شعبة  ف  نجلا

 .  الدراسةظم المعلومات الجغرافية لمنطقة ثم يتم معالجتها وربطها بن

 

   :الدراسة  ودد ح -العاشر

قيمث أ  ءضال  أالكوفة  الشرقي   فرش األ  لنجف ا  محافظةية  قضحد  الشمالي  الجزء   ويشكل 

  و   ˚44. ˉ20)طول  شماالً وبين خطي    (˚32.ˉ12  و  ˚31.ˉ56)بين دائرتي عرض  ا ً  كي فلويقع  لمحافظة  ل

ا  (˚44. ˉ36 يحده من  الشالو  اللشمشرقاً  الحدود  شمال  لمرقي  باباإلدارية  نامول  حافظة  الشن   ق رحية 

الشرجالو ليرااإلد   الحدود   يقنوب  القادسية  ة  الجنوب محافظة  ناحية  المن  ومن  الغرب إذ قضاء  ومن  رة 

 . (1، ينظر الخريطة ) النجفاء قضه يحد 

القضاء دارية هي مركز  إ( موزعة على ثالث وحدات  2كم   43.455كوفة ) لتبلغ مساحة قضاء ا

ونا2كم   59114.) ا(  بمساحة  حية  بم  ةي حونا(  2م ك  235.43)لعباسية   ، (1) (2كم   105.41)  حةاسالحرية 

مو )راسالد نطقة  تضم  اإلدارية115ة  وحداتها  على  تتوزع  مقاطعة  القضاء  مركز  ضم  ي  إذ الث،  لثا  ( 

الع40) وناحية  مقاطعة  ) ب(  )55اسية  الحرية  وناحية  مقاطعة  مقاطعة20(  ي(2) (  )ال  نظر،   ( 3جدول 

 . (2) ة لخريطاو

 

 .12، ص2013د، ادبغنوية، ية السصائحإل اة وعالمجمإلحصاء، لي خطيط، الجهاز المركزوزارة الت (1)

 . 139-123-113، ص2014االلكتروني،  الزراعي شرف، األطلساالة النجف الزراعة في محافظ  مديرية (2)
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 2018)   (2000و   9919)  () زراعيين  مينسموفتشمل    للبحث مانية  لزا  د وحد الب   علقيت  فيما  أما 

التع(  2019و لغرض  عوذلك  في  رف  التغير  نسب  منطقة  لماتعاالسلى  الراضي    الدراسة   الزراعي 

  هو   دفلهاول الموجودة فيها  في أنواع المحاصي  وصوال إلى معرفة التغيرات أيضاات  وإجراء المقارن

ا المناطق  عن  وااب  رت يغت ي  لت الكشف  وال  لمي  تللفعل  نو تتتغير  على  العرف  في  تغع  وأثره  منطقة  ير 

 هذا التغير.في  همت اسالجغرافية التي  ئص الخصا يلحل فضال عن ت ،إيجابيا أمبيا ة سواء كان سلالدراس

 موقع منطقة الدراسة من محافظة النجف والعراق( 1خريطة )

 . Arc GISاء الكوفة وبرنامج ضق لة األساس  خريط مساحة،الهيأه العامة لل  تماد علىعلمصدر: باالا

 

()   اال  طرق ت سن المواسم  ) رالز ى  حاصيل صيفية  الم  أي   (1999)خريفي  زراعي  كموسم    (2019و  2018)  (2000و  1999عية 

تم    إذ  م زراعيةمواس  ندرسكوننا  وذلك    (2019-2018عي )رازال  موسكذلك الحال للم ة وشتوي   لكمحاصي   (2000ي )عوموسم ربي 

 . مرحلة النمو الخضري أي اً اراخضر اشد ولمحص الا ن فيهوكي المدة التي فق على وضائية تاريخ المرئيات الف اختيار
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 ( 2019عام )لل ةف الكوقضاء  في (دونم ها )ومساحت الزراعية مقاطعاتال أسماء (3دول )ج

 الناحية 
 رقم 

 المقاطعة

 اسم 

 المقاطعة
 ( دونمالمساحة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مركز 

 القضاء 

 866.7 الكريشات الشمالية  اراضي وبساتين 1

 933.7 الكريشات الجنوبية اراضي وبساتين 2

 242.3 شخير جزرة البو  3

 233.3 ب لذها  مابساتين  4

 6500.7 دة سع كري 5

 862.3 نوبيةجالسهيلة ال تيناسوب ي اراض 7

 109.9 اراضي الكوفة القديمة  8

 191.2 ة اراضي المحلة الجديد 9

 71.8 اراضي السراي الشمالية  11

 247.8 جزرة النقيب والبو شيخ مشهد  12

 899.5 ي البوماض ينتاراضي وبسا 13

 978.9 ة ليماشلا  السهيلة نيتاراضي وبسا 14

 543.4 جنوبية يمن الالجانب االفحل لاوة عل نتياراضي وبسا 15

 2068.3 جانب االيمن الشمالية العلوة الفحل  اراضي وبساتين 16

 3762 علوة الفحل الجانب االيمن الغربية  اراضي وبساتين 18

 1055.9 لتواجي اضي وامالبو اراضي وبساتين 19

 999.3 ة يلمالشا داريحوالب نتياساراضي وب 20

 1164.4 لية اكية الشمبراال نتياسوبي اضار 21

 1267.1 البراكية الجنوبية  اراضي وبساتين 22

 2104 علوة الفحل الجانب االيسر والنفاخ  اراضي وبساتين 23

 1003.2 علوة البوحداري الجنوبية اراضي وبساتين 24

 1694 ةيالشرقي راعلوة البوحد بساتيناراضي و 25

 779.6 ة يلمالشا  م الجلةواكريزان  26

 1008.5 البو ماضي الوسطى  اراضي وبساتين 26.1

 237.6 كريزان وام الجلة الجنوبية 27

 519.4 شاطئ البو نعمان اراضي وبساتين 27.1

 601.7 مالحة البو نعمان اراضي وبساتين 28

 754.9 حدارياخ البو فن 28.1

 725.6 خ مشهد يلشا  بوال نيتي وبساضارا 29

 857.2 رفات الز نساتيوب ي اضار 30

 512.7 الجعافرة الشمالية  اراضي وبساتين 31

 654 جعافرة الجنوبيةال اراضي وبساتين 32

 641.8 كطعة ال عيسى الشمالية اراضي وبساتين 33

 616.7 ى الوسطى ال عيس كطعة اراضي وبساتين 34

 575.9 نوبيةجلا سىيعال  ةعكط يناتسباراضي و 35

 1420.8 يت خرخ نساتيوب ي اضار 36

 3010.4 الحواتم 63

 2395.3 اراضي ام منينة  87

 2336.6 ةالزرك 88

 387.6 اراضي السراي الجنوبية  106

 45836.0  المجموع 

 العباسية 

 13294.5 المويهي 1

 5425.6 ن جوبا ي اراض 2

 3827.3 وبان ين جبسات 3

 433.1 دي ارجملا 4

 496.9 ةلياملشا نب الع تيناسب 5

 576.4 بساتين العنب الجنوبية  6

 194.6 الشمالية  ةالشريم 7

 399.8 وبيةالجن ةالشريم 8

 479.4 جزرة النفاخ  9

 9166.8 واكصة والمحنى 10

 2845.9 البو سالمة  ةيطيلوام  11

 1817.2 و جواريراب 12

 507 يمهد لاجزار  13

 1449.8 الية شمنية اليوقزال 14

 1097.6 يةالجنوب ةوينيالقز 15

 963.9 بساتين النفاخية 16
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 3738 الجفيرة 17

 13426.2 ة الدولالفتك و 18

 415.5 ةاراضي وبساتين السجل 19

 484.5 ابو شوره 20

 2278.9 ةالخدي 21

 958.8 لبولية والبالسيح اضي را 29

 794.8 لثالثة ا السجلةي ضارا 30

 1151.7 نديفايل وخل شورهو اباضي ار 31

 237.8 اراضي االغا 32

 280.9 عربيات السادة  33

 258.8 ةريوالزنو ةالهدوي 34

 511.3 ة العبلومي 35

 1655.3 ة الهطروجي 36

 566.7 والجديدة  ةالخرابه العربي ثلث 37

 928.9 ة العيل 40

 1199.5 ة البريدي 42

 1483.8 ع ياابو ض 43

 1562.4 وداي ي الوابه رراخ ثلث 44

 1973.4 خرابه ال بجاي وال جبار ثلث 45

 356.7 قصبة العباسية 46

 176.3 البوعبيد 47

 716.7 خرابه ال علي  ثلث 55

 870.1 ام البصل  ةالبالن 56

 1027.3 اللغوة  59

 1091.4 خناراضي ام د 64

 554.6 ي لاشمالالقسم  شرقية لا  ةالمالح 65

 1053.6 ت يخي خراضار 66

 1615.4 ةالحميسي 67

 2038.4 الشرقية القسم الجنوبي  ةالمالح 68

 1957.7 ةالكطع 69

 628.8 ابو سمسم  70

 978.3 ةكطين 71

 489.3 ابو ذهب 72

 613.9 ةالجدي 73

 893.8 ة تلل فااراضي  74

 1023.6 شمالية كفوف الدير وابو ب ي الاراض 75

 348.6 ةيلطوالاراضي  76

 145.5 ةاضي مصيخنرا 77

 708.8 اراضي ال بدير وابو كفوف الجنوبية  78

 94171.8  المجموع 

 الحرية

 1404.3 االخبارية 22

 411.5 ام لوطيه والبو عارضي  23

 1392 غيله البو عارضي  24

 22301.9 يةلصليجا اراضي  25

 1203.7 ملالر 38

 704.4 الودية 39

 1338.2 ةاكالمشرو ةيجاخلا 41

 330.5 بساتين قصبة الصليجية  48

 1181.3 المجاتيم  49

 810 لةوالرم الحمرة 50

 1046.2 البزل والتيل  51

 786.3 وام رفش  ةاراضي السبع 52

 1644.3 ام صخرة 53

 881.8 طالراي 54

 1568.7 ةوائيعشال 57

 855.2 سيماوالخ ةلكمطال 58

 1099.3 نو حالباو رهالف 60

 1359.8 اللوه  61

 1197.6 المشراكه وااليباش 62

 648 ام بواري 63

 42165.0  موع مجال

 . 2019ورة، ات غير منش ن النجف، شعبة نظم المعلومات الجغرافية، بيافظة محازراعة  مديريةالمصدر: باالعتماد على  
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 (2019م )اعلل اء الكوفةضق  الزراعية في طعاتمقاال (2)خريطة  

 .Arc GISوبرنامج ريطة األساس لقضاء الكوفة خ يأه العامة للمساحة،اله على داالمصدر: باالعتم
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   :الدراسات السابقة  -التاسع

السابقة الدراسات  إلى  الرجوع  بموضوع    إن  العالقة  ملزمة    الدراسةذات  هما    أمرين  لتحقيقضرورة 

است  والدراسام اتكن  ع  فضال،  هبحثضوع  مو ل  الباحث  يعابمدى  البحوث  أداء رسالتهال  في  يأتي    فيماو  ت 

وهي   الدراسةلحجم  اختصاراوذلك  الدراسةالتي ترتبط بموضوع والمحلية  السابقةالدراسات عرض لبعض 

   كاالتي:

واالطاريح: -أ والبحث عن    الرسائل  التقصي  التصنيف  مال  استع موضوع  من خالل    الرقمي طرائق 

ار  يغ تدراسة    في  واالطاريح  الزراع  رضأل استعماالت  الرسائل  في  عنها  ماكتب  ندرت  نجد  ية 

 وهي :  الدراسةالمحلية، وسوف يتم التطرق الى اقرب الدراسات المماثلة نوعا ما لموضوع 

  وصور  ،الجغرافية تنظم المعلوما ونائي ال التحسس تقاناتاستعملت الباحثة  (1)  2004 ةرقي دراسة  -1

  إذ ،  داني يلما   حسمع الم  (Spot) ي  سنمر الفرق لا  و  ي كيمر اال (  LandSat TM5)رين  فضائية للقم

 باستعمال لية  آ  قبطرائ   والتي نفذت  ،ا طيفيا وهندسيالبيانات ومعالجتهشملت الدراسة على تصحيح ا

تصنيفو ،  تا يبرامج  اجراء  نم  تم  لبناء  مستو ج  إذ للبيانات  بمختلف  على تصنيفية  للتعرف  ياتها 

 .قضاء بلد  ي ف ضراأل ي واستعماالت ضراأل اء ماط للغطالنا

الكارتوكرا  (2) 2006  مكية  اسدر -2 بالتقنيات  الباحث  الدراسة اهم  إذ  ،فية الحديثةاستعان  ية  أظهرت 

الم  للمرئعااستعمال طرائق  الرقمية  الفضائية كأسا اي لجة  ا  س مهم في ت  التفسير  لي آل تسهيل عملية 

الغ واستعمااألرضطاء  لمكونات  األ ا  طقة من ل  األرضالت  ي  الدراسة  في  سيي  لذمر  ة  عملياعد 

 .األرض ماالت ع ي است فل والتشابك الحاصل داخالت لقليوت تصنيفلا

الجغرافية  اعتمدت    (3)   (2017)   نجمدراسة   -3 المعلومات  نظم  تقنية  االراضي الدراسة  تصنيف  في 

 ( للمدة  المحاويل  قضاء  الدراسة  لمنطقة  خالل2015-1990الزراعية  من  ر  للقممرئية    ( 

  حزم طيفية ملتقطة لمحافظة بابل للعام   ستة  المكون من   (landsat8 OLI)  األمريكي ناعي  صطاال 

برنامج  (2015) من    (Erdas V.2014)وبرنامج  (  ARC GIS)   واعتماد  التصنيف  عملية  في 

بيانات المتحسسات ) للقمر االصطناعي االمري TM and OLIخالل استخدام  (  landsat8كي ) ( 

 

اح  (1) الأميمحمد  مد  رقية  اعاني،  ن  تغيرات  طرااب  لدبطقة  نلم  يضرألاغطاء  لدراسة  المعالجة  ستخدام  الرقمية  ئق 

 .2004، ت، كلية التربيةير جامعة تك، )غير منشورة( ستيرجمائي، رسالة النتحسس امعطيات التصنيف اآللي لوال

عكم  (2) غازي  أستخداي  لطيف،  تقنيبد  عن  م  األستشعار  المعلوماتات  ونظم  فرافالجغ  بعد  والت  يية  حليل  التصنيف 

قض  رضاألت  العماتسأل  المكاني ــ  ألا  اءفي  كارتوكعظمية  تحليلرادراسة  دكفية  أطروحة  منشورة(  توراهية،  ،  )غير 

 . 2006 رشد،ة ابن يربالت ، كليةدداجامعة بغ

نجم  (3) الحسين  عبد  ن،  نجم  باستخدام  المحاويل  قضاء  في  الزراعية  االرض  استعماالت  المعلتصنيف    وماتظم 

 . 2017، لوم االنسانيةللع ة التربيةكلي، ءكربال  ةعمجا، (ر منشورة ي)غستيرجمارسالة  ،الجغرافي
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فlandsat5)و عن  ضال((  بياناتاس  ) مقلا  تخدام  فضائيتين  Quick Birdر  مرئيتين  وبواقع    )

)للعام  لتصنيف    ( 2015و)   (1990ين  الزراعيةوذلك  االرض  تحليل    استعماالت  خالل  من 

 ً  .خصائص االنعكاسية الطيفية للمعالم األرضية لمنطقة الدراسة بصرياً وآليا

اال   (1) (2019)   فيصل  دراسة -4 تقانات  الدراسة  الم وظيف  ونظم  بعد  الجغرافية   تا ومعلستشعار عن 

خرائط  لغرض   انتاج  بهدف  الورقية،  والخرائط  الفضائية  المرئيات  من  مشتقة  بيانات  قاعدة  بناء 

رقمية تحوي بيانات مكانية واخرى جدولية، تمكن من دراسة وتتبع التوزيع الجغرافي للمحاصيل  

لى االعتماد ع  ناى  ال. وتوصلت الدراسة  دراسةالطبيعية والبشرية لمنطقة ال  الزراعية واالمكانات

البيانات، فضالً عن دقتها وسهولة  الفضائية يسهم بشكل فعال في سرعة الحصول على  المرئيات 

 الحصول عليها. 

 هي: الدراسةوع وضلة لماثنشورة المممن اهم البحوث الم المنشورة:  بحوث ل ا  -ب

ترسيم    اتجي الرقمي وبرم  تقنيات التصنيف  الى دراسة  البحث  تطرق  (2) 0520سحر وعلي    دراسة -1

ل  ماستع  إذ  ،كركوك الزاب بمحافظة    لزراعية في ناحيةا  األرضفي تصنيف استعماالت  لخرائط  ا

دف  هب ها  يلوتحل  هاالجت فية ومعارات جغانبي  ةدعقالغرض بناء    ةخرائطيو  ات احصائيةين قالباحثان ت 

ثم   نمو  يةتراكيب زراع  الزراعية الى   األرضر عن استعماالت  التي تعبالدراسة  ات  تصنيف متغير

 .شكل نظم زراعية على لها نموذج مكاني اوين تك 

نمذجة   البحث  قتطر  (3) 0122  وسعيد  علي  دراسة -2 ال زولتا  الى  المكاني   األرض ماالت  تع سيع 

الق ناحية  في  باسالزراعية  المعلوما  الستشعار ا  تقنيات  لعمات يارة  ونظم  بعد  في    تعن  الجغرافية 

عماالت الزراعية وحساب  ثم اشتقاق االست   ي ضرأل اوالغطاء    األرضعمليات تصنيف استعماالت  

كل مكانية    نصيب  مسارزوحدة  من  واحعية  الصيفية  المحاصيل  باستعمال  ت ا بسالة  ليل  تحلاين 

 

ا  (1) هدام،  لفته  تقنيتي  فيصل  باستخدام  المثنى  محافظة  في  الزراعية  االرض  استعماالت  لتصنيف  الخرائطي  لتمثيل 

الجغرافية المعلومات  بعد ونظم  )  أطروحة،  االستشعار عن  البصرة،  (ر منشورةغيدكتوراه  ل اكلية  ،  جامعة  لعلوم  لتربية 

 . 2019 ،اإلنسانية

 

الخرائط في   ات ترسيممجيي وبرقميف الرستخدام تقنيات التصنا،  عزاوي باس العد  ي عبعل ائي وطالسحر سعيد قاسم    (2)

جلد  مالل،  لموصجامعة ا،  بية والعلمالتر  لة، مجوكظة كركافراعية في ناحية الزاب بمحالز  األرضماالت  يف استع تصن

 . 2005 ،2د عدال ،12

 ةاحية القيارية في نالزراع رضاألتعماالت س الالتحليل المكاني نمذجة ح خضر، ي وسعد صالد عباس العزاوعب يعل (3)

،  3العدد  ،  7جلد  لماالنسانية، اك للدراسات  مجلة جامعة كركورافية،  المعلومات الجغ  عد ونظمبعن  شعار  ستام االباستخد

2012. 
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ج  إذ نملية لمنطقة الدراسة وصوال الى ا جوورة اللص نيف الموجه لمستندين بذلك الى التص المكاني  

 . الزراعية األرضت ال امع تالخرائطية التي تعكس طبيعة التوزيع الجغرافي الس

التحيب   الباحثة  عملتتاس  (1) 2014  منالدراسة   -3 المكاني  ل  ليئة    )c GISAr(  امجبرنفي  االحصائي 

عارجإفي   الستعماال مء  المكانية  النمذجة  لمحاعالزر  األرض ت  ليات  مناص ية  في  الحبوب  طقة  يل 

  نماذج اء  رافية في بنغجال  تلى قدرة نظم المعلوما إفظة نينوى، وقد توصلت الدراسة  محات ب الحميدا 

حات  المسة لالمرتفعب بشكل تجمعات للقيم  بوحاصيل الحمل  الزراعية  ضاألرخرائطية الستعماالت  

 . المكاني  كدت التباينأالتي ة حتماليال وقيم ا ياريةحبوب وبداللة قيم الدرجات المعبالعة ورمزال

الى   (2) 2018  سليمسة  ا رد -4 البحث  ا  يهدف  عن  الم الكشف  الصناف    ني كالتباين  الزماني  والتغير 

والغطاء  راالز  األرضاستعماالت   الصويرة  األرضعية  قضاء  بمركز  عامي ي  و    (2001)  بين 

ال  باستعمالوذلك    (2016) الندسات رمال ا  ي عاصن ال  قمرلل  ةيئا فضالمرئيات  ت  توصل   إذ،  يكي 

الجغر  ةاهميالى  الدراسة   في  االتقانات  الحديثة  استعماالت  فية  بين  و،  ةيعار زلا  األرضتصنيف 

 ض راأل الصناف استعماالت  دت الى تغير المساحات  أدور العوامل الطبيعية والبشرية التي  الباحث  

 .سةاري بمنطقة الداألرضوالغطاء  راعيةالز

ي األرضوالغطاء    يةالزارع  األرضتصنيف استعماالت  الى    تطرق البحث  (3) 1802  سليمدراسة   -5

ناحية السد العظيم   أندرسون   باستعمالق،  ار الع  -في  الزراعية    األرضلتصنيف استعماالت    نظام 

طرام مل  التكا خالل    نوم الرقمي    تي قيبين  برنامتعمساب التفسير  والمعالجة    جال  ر التفسيالرقمية 

لصلبا البصري  (  ERDAS IMAGINE)  ة يئ افضلا  تا مرئيلري  برنامج ل  عمات باس والتفسير 

(Arc GIS)  صنفها    إذ،  سةارمنطقة الدفي    ةالزارعي  األرض ى أصناف استعماالت  لحصول علل

االباحث   الى  الموجه  التصنيف  الزراعية  هو اصناف    ةربعبموجب  االراضي    جرداء راضي  اوي 

 .اهيمالحضرية وال  ي ضراال واخيرا االمراعي واراضي 

 

رأف  (1) الكملا  جموذالن  سقيا  ،دلخا  تمنال  لمحال  األرضاالت  تعمساني  الزراعية  باصيل  الحميدات  حبوب  منطقة 

،  13المجلد    ،ساسيةكلية التربية االألبحاث    وصلالمة  معجلة جا، معلومات الجغرافيةنظم الم  ستخداماب  الموصل  ةفظامحب

 . 2014، 1دد الع

يا  (2) أمالج   وزسليم  عاألم  خداست،  ا  نستشعار  ونظم  ال  فيةغرالجا  لوماتعم لبعد    األرضباستعماالت  ير  غت لكشف 

مــ    رةالصوي  قضاء  مركز  فيي  األرضطاء  والغلزراعية  ا االدابك  ةجلالعراق،  بغدالية  العدد    ،د، جامعة  ،  126ملحق 

2018. 

ياليس  (3) ونشعار  األستم  داأستخ  ،لجما  زوم  بعد  المعلوماتعن    ة يالزراع  األرضاستعماالت  لتصنيف    فيةالجغرا  ظم 

 . 2018، الثانيلد  مجل، ا225 العدد ،إذاالستة العراق، مجل ــ د العظيمسلاحية نابي ضألرااء والغط
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ت التي شهدتها مساحات الغطاء  يرا ة التغبقارإلى كشف وم  البحث  هدف  (1) 2019  الحميري سة  ا رد -6

با الخضري في م بين  حافظة  الق،  في ي والصي و تالشالموسمين  بل  الصناعي من خالل معطيات   مر 

  في   وتطبيقها  ي باتالن األدلة الرقمية الخاصة بالغطاء    مؤشرات  وباستعمال   (Landsat 8)األمريكي  

الجغ   ظمن   نامجرب معلومات   فيةراالمعلومات  قاعدة  التغيراجغ  وبناء  لتلك  دقيقة  مدعومة    تارفية 

خ تغيئط  رابإنتاج  الغطاء  ارتبين  فالخضرت  ا  ي ي  أثبتت   إذ،  ةالمدروس   وللمدةسة  رالدمنطقة 

أن االس  ستعمالال   الدارسة  بعدشتتقنيتي  عن  الجغ  عار  المعلومات    ة نالقريقاق  اشت   في   فيةراونظم 

 . غيرالتفي كشف  اً كبيراً دور (NDVI)  نباتيةلا

  رضي األ والغطاء    ةالزراعي  رضاأل   استعماالتالى تصنيف    البحثهدف    (2) (2019ل )الد سليم و -7

الجزيرة نينوى،    في مشروع ري  بمحافظة  المعالجة  باستعمالالجنوبي  والتفسير  الر  عمليات  قمية 

التصنيف الرقمي الموجه لغرض  الباحتين    الاذ استعم ،  سةرالمنطقة الد  البصري للمرئية الفضائية

الدرا  السائدة  الزراعية  األرضتعماالت  ف اساصنا معرفة   اخذ    أصناف  ربعةأوهي    سةفي منطقة 

الثانية   المراعي   أراضي في حين جاء صنف    األولى الزراعية المرتبة    األراضي صنف   ،  بالمرتبة 

 .بة الرابعةرت لماه اخذ اميصنف ال خيراأوالحضرية  األراضي جاء صنف  اما المرتبة الثالثة 

 

 ت ختلف ا  الدراسة  نأنجد    ،ةالحالي  الدراسةموضوع  المماثلة نسبيا الى    السابقةوبعد عرض الدراسات  

دراسة    نهبا   عنها  الى  من    األرض استعمال    في   تغير التطرق  توظيف  خالزراعي  ة  الجغرافي   انات قتالالل 

ادها  واعتم  المرئيات الفضائيةل  يلفي تحعن بعد    واالستشعارجغرافية  لومات العلم ا  مظمثلة بن مت والرة المعاص

الم اال على  المكاني  والتحليل  والمك  تغيرال  نتبي  خرائطية  ماذجن رسم    لكوكذ،  ي ائحص عالجة  اني  الزماني 

تم    تي لا  المماثلة  ات السابقةسادرالمعظم  ن  أنجد    ن، في حي الدراسة  نطقةمفي  الزراعية    األرضستعماالت  ال 

الرقمي للمرئيات  المتمثلة في التصنيف  يثة  الحد  ناتالتقاظف  و لم تا  نهلك ر  سة التغيااولت درنتليها  طالع عاال 

ذكرهيت  لم  لكلذ  ةالفضائي الدراسم  جانب  في  السابقةا  عن  المماثلة  ات  فضال  ال  نأ،  و الدراسات  فتها ضتي 

 .عيةزراال األرضدراسة واقع حال استعماالت  ى لكانت تركز ع

 

تغيرات  خريطة في رسم  رافيةالجغت اومم المعلونظ بعدعن  ر اشعاألستتقنيتي م ، أستخداجابر الحميري محمد عباس (1)

  العدد ة،  الكوف  لبنات، جامعةل  ةالتربي  ةكلي  ،ةافيرغالج  ثوحالب  ، مجلة(احافظة بابل انموذجمن موسمين ) تي بيء النباالغطا

 . 2019، انيد الثلج، الم29

ستعماالت  التصنيف  المعلومات الجغرافية  عن بعد ونظم    االستشعارإستخدام  ،  حسن كاظم  دالل  ،سـليم يـاوز جـمال  (2)

 ، جامعةيةنم االنساولعلل  تلبناة لبيرتلكلية ا  مجلة  ،الجنوبي  جزيرةالمشروع ري  في  غطاء األرضي  رض الزراعية والاأل

 .2019،  25 العدد ،األولالمجلد ة، الكوف
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 المبحث الثاني 

 الزراعية   األرضالرقمي وتغير استعماالت  فالتصني

 

 : (ليقمي )اآلالتصنيف الر هوممف  -األول

ة وتعزل  ينمع  ت فئا  يلفردية فص ائاالخص  نات مشابه لمتيع اتجم  أنهبة  ماعبيعرف التصنيف   

رة  تم فيها تحويل الصوية يل عم  هوف  ميالتصنيف الرق  أما  (1) ابهة الى فئات اخرىشير متغاللمالحظات  ا

من    ذلكو لمصورةة في المنطقة ا ود وجلما  هرتحمل معلومات عن الظوا  موضوعية   إلى خريطة   ئيةاضالف

ا  ه بانه عملية يتم في  رفيعو،    ت الصورةحداو  حدة منو  كللها  تمث  لتيرضية اة األهرظاخالل تحديد ال

بنيتوز  أصناف  أو  مجموعات  على  الصورة  وحدات  م  اءً ع  الطيفععلى  لهذ   ايير  الرقمية    ه لألعداد 

 الصنف أو   إلىها تنسب  ا محددة  فإنطروأو شينة  الوحدات فإذا حققت وحدة  الصورة معايير طيفية مع

 .  (2) ةيالطيف عاييرالمهذه  تتصف بعة التي مومجال

الرقمي  بال   يقصد و  اتصنيف  أصنافإ  ات مرئيلتقسيم  على    لى  الطيفية  خصائص  الاعتمادا 

الرقمية    االعداد كيب مختلفة من  رات  األرض سطح    مظاهر من    مظهران لكل    إذ   األرض سطح    لمظاهر

النعكاس  ا  ةيمقا  ي لهطق التاز المنابرإتصنيف  لية المف عفان هد   مومن ث   ،(3) صنافأمعها في  يمكن ج

ل  يمثو  االصنافلى عدد من الفئات او  إرئية الفضائية  م الميس عة واحدة ومن ثم تقون في مجموك تنفسها و

 .(4) معينةصنف ظاهرة  كل

 

 

 

 

 (1) R.J.Johnston،" Multivariate Statistical Analysis in Geography، Longman، INC،  New 

York ،1978،p202. 

الم  تعصم  (2) ا لجاعن، محسحمد  الصور  فلة  الهندسة،  مركز بحوث كليلناشر  اعد،  عن بشعار  ي االسترقمية  ة عماجة 

 .118ص، 2007السعودية، بية عرلة ا، المملكدعوك سلمال

الفتا  (3) الالس  ح عبد  عبد  تقييميد  تص  فتاح،  الطرق  العمراننيف  التغير  لدراسة  الفضائية  بمحمرئيات  البحيرة،  ظافي  ة 

 .36، ص2017 ب،ة اآلداي، كلهرةقاال ةجامع ،)غير منشورة(  توراهكد طروحةأ

(4)  Lu. & Q. Weng, A survey of image classification methods and techniques for improving 

classification performance, international journal of remote sensing, Vol 28, No 5, 2007, 

p826. 
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  :ف الرقميصائية للتصنيالطرائق االح -الثاني

ان  إذ  ية،لرقملصور امعالجة ات عمليا هم فياألوة ة الخطئيضاالف  ت المرئيا عملية تصنيف ن  إ 

 ،(1) اجراء عمليات التعديل والتحسين بعد  ورصعلومات من تلك الاط المنبت اس هو منها ساسألاالهدف 

 :   علىقسيمها  يمكن ت و، حصائية المستعملة في التصيف الرقميق اإلطرائوتختلف ال

 : Unsupervised Classificationر الموجه  التصنيف غي  -1

بانهي ب  استكشافي   تحليل  عرف  اليقوم  االليحاسه  التج  هفي  متي  إذ  ،ب  في المتشابه ات  وحد ميع  ة 

الصورة أي ان التصنيف  نيف  ي تص ية الى عدد من الفئات، وان المصنف فيه ال يتدخل فسالنعكااالقيمة  

تلقائيا،   أوتجم  يت   إذ يتم  الطيفية  الصنوف  اعتماداميع  وذلك  معل  ال  تمية  الرق  تها ا موعلى  سمى  بطريقة 

تجة  ا وف الننة الطيفية للصسيكانامج بحساب خصائص االنعر بقوم الد ذلك يبع و   (Clustering)جميع  تال

ي الذي يمثل كل مجموعة من المجموعات  األرضطاء  ية الغهو  الباحث   حديد ي  ، ثم(2) تصنيفمن عملية ال

ا  ي بم لذاتية أااالدوات  رف بيع  ال ماهذه العملية باستعم  متتو  ،ائص المتماثلةذات الخصرة  لصوحدات او

التصنيف ال  وع من  نهذا الكون  نطقة الدراسة  م  في  األرض ماالت  عتعن اس  معلومات من  صنف  ى الملد 

 لتصنيف الذاتي.  ف باين من التص ق على هذا النوعلذلك يطلاشرة ريبية مبتد  نات اخذ عي يحتاج الى 

التصن دراسة  اتعد  غير  مموليف  المهمةجه  الدراسات  تص  ن  النيفي  الرقف  متعدد مصور  ة  ية 

اميع الطيفية،  ف المجي ائية لغرض تصن صتحليل العنقودي اإلحنية القتيف تصنهذا ال  عمليست  إذ ،  االطياف

ه دراسة  اوسيتم  ا  لنوعذا  الدراسة  من  لمنطقة  االستعمال واضحة  صورة    عطاءاللتصنيف     عن 

لالزر الموجهالت   طرائقومن    الدراسة منطقة  اعي  غير  فيلمعتمد ا  صنيف  الد   ة  هي رهذه                        اسة 

ذاتيا  ترتيب  رزميةواخ ملبيانات  الت اخ  (Iso Data)ان مصطلح    Iso Dataادة  الل اإلعن خا  ـ صار 

(Iterative Self-Organizing Analysis Technique)   المنظمة ذاتيا، ات  يانة تحليل البني تقنيتعو

ت التصنفهي  عملية  وتعيد كمل  تامسافة  لاعمل  وتستيات  صائاالح  حساب   يف  كطريقة  أي  ية  لسلسلطيفية 

التص ثانية    مرة  هفنكل صنف وتص   معاييرتعريف  عيد  ر وت كرل متقمية بشكالررة  يا في الصوالخنيف 

 

 .155، ص2014، قاهرة، الناشر ندوبعد، ب عن رتشعاسلم االع، لنهريعالء الدين ا (1)

 المركــزف، اروســن حلمــي خــ ح رجمــةت ،ئيــاتمرالاالستشعار عــن بعــد وتفســير  فر،كي. الف ور ، .م. ليلساندتوماس(  2)

 .895، ص 1994و النشر، دمشق، أليف ة و التيب و الترجمي للتعرلعربا
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د تجمع  ل اقل مسافة طيفية السنامعنات، فهي تستفي البيا   بشكل متدرج  الطيفيةك تندمج اشكال الكثاقة  لذل

 .(1) التجمع العشوائي توسطات م د منمحد  بعدد ية لعملا أد بمرشح وت  كل بيكسل

تخوا  نإ محد شعا اإل  مةالقي  بها  يقارن  (Iso Data)يع  م جرزمية  عدد  مع  بكسل  لكل  ً مسبق  دعية  ، ا

البيكسالت في  تو الرقجمع  قيم متوستو   ميةالصور  اإل  تنتمييقة  طرب  الصورط  نقل  أغلبية  لبيكسالت  يها 

  ا هد إنشاؤ لمراا اقبمسالمحددة    بكسالت الى عدد  ل إ  الشارةاية  البد في ا  ويتم  الصورةي  مجمعة السابقة فال

يتعين  التات  والتكرار الا وفذهتنفي ي  المستخدمنهاية  ي    ،(2) التي تمثل أي غطاء أرضيجموعة  مال  يحدد 

  المعياري حساب االنحراف    يتمو مركز  ة إلى طريقة الإلى أقصر مساف  استنادًا  تعيين وحدات البكسلويتم  

 .(3) كسلبل كداخل 

 بشكل د  تحد   نأيمكن    () (N)ت تجمعات  اطان متوس ف(  aDat osI)للخوارزمية  تكرار  ل  ؤي ان فوإ

لطيفية  ى موقع البيكسالت ال متوسط جديد لكل تجمع اعتمادا علحساب ك  بعد كل تكرار يتمياري واخت

 رار التك  يت فاتجمعال  حديد ات لتطه المتوسي، ثم تستعمل هذ ساب األولمع بدال من الححقيقية في التجال

و ال العمليةتالي  يح   تستمر  بس  بقىتى  التك   طيتغير  وراربين  تحلي،  اليتم    الزاوية من    ابتداً ت  كسال بيل 

الي  جاهباالتللصورة    العليا  اليسرى الى  اليسار  كتلمن  ويت  ةمين  البكتلة،  حساب  الطيفية  م  بين  مسافة 

ال الب ايتم اسنو متوسط تجمع،  مرشح وكل  البيكسل  تنشئ عملية وسط، و مت   قرب له ا  ي الذ   تجمعلل  يكسلد 

(Iso Data  )لف صورة م  (Img)  مةف بصبكة او مل ش  بقةله ط  (Sig)  كل    كنتيجة للتجمع وفي نهاية

    .(Img) ار يوجد ملف صورةتكر

البيانات   د التجميعات الطيفية الموروثة فيإيجافي    حةناج  مية انهاارزلخوومن اهم مزايا هذه ا

تساعد هذه  وكافية،    ت بتكرارا  سمحيما  عشوائية طالى الاألول  ات ع جميى التوسط  جد وت اين  مهم  فمن غير ال

  ات قبل حدوث التصنيف الفعلي، عحليل ومعالجة التوقعمل لتتس ولية تية أنقط ي تكوين طبقةفوارزمية  الخ

 

 .256، ص1997شق، دم، 4ط حديثة، ية الندار التق اددعاة ورجمت، ماجن، ايرادس ايربيعليل ال( الد1)

(2)  Manakos , T. Schneider, U. Ammer, Comparison Between the Iso Data and The 

Ecognition Classification Methods on Basis of Field DATA, International Archives of 

Photogrammetry and Remote Sensing, Vol. XXXIII, Supplement B7. Amsterdam 2000, 

p134. 

علمنش،  Unsupervised Classification (Clustering)بعنوان  ل  مقا(  3) اوقالم  ىور  روني، اللكتع 

 w.ceeserver.cee.cornell.eduww. 

()  (Nالعدد ) اس لصف يصبحأس وكل تجمع ه ن ا بما ذإ لمبعثرةعات اعظمي للتجماال  ( هذا العددN) مي العدد االعظ هو

العدد ت ت ذااالتجمعاالولي ويمكن إزالة بعض  تجميعال  اتحديد متوسطبت (ISODATA)ية عمل بدأوت لةكشملللصفوف ا

 .Nت معا بترك تجمعات اقل من بيكسالل من الالقلي

http://www.ceeserver.cee.cornell.edu/
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 تائج طي نن تعأ  يمكنفان البصمات  ثر قربا لقاعدة قرار المسافة الدنيا لذا  األكهي    يةارزم هذه الخوعد  وت

لوقت فهي  لمستهلكة  عملية التجميع    نأ لطريقة  ا   لى هذهعب  يعا  التصنيف، ولكنن  ي نمط م أ   دة معجي

 لمكاني للبيكسالت.   اتهتم بالتجانس   ال وهي، مرات متعددةد تعا

 : Supervised Classification   هموج ال التصنيف -2

معلوما على  تبنى  عملية  الطيهو  الخصائص  عن  اف  األرض ت  لغطاءافية  ت  مصورة  لا  لمنطقةي 

  ل يستعم  إذ فضائية،  يات  مرئ   وان خرائط  و مأالميدانية    رات خالل الزيا  نا معليه  لتي سبق الحصولوا

  بخصائص المنطقة   بقةسفة معرميف  تصن، يتطلب هذا ال(1)وضوعية ألغراض متعددة  م ء خرائط  النشا

ة لنمط معين ت الممثلا ين قع العوام   اختيارو لتصنيفات االجغرافية المطلوب تصنيفها وذلك لتحديد عدد فئ

)نام  ىتدع  األرض   ت ماالاستع  من التدريب  عد (Training Areasطق  تفسير  لوضع  وذلك  ي  د ، 

 .( 2) طا ألنما  نط منم مل لكي يقوم بتصنيف الخصائص الطيفية لكلعنف المستللمص

 لفة تمخال ماطلالنددية العقادير الم حديد خوارزمية حاسوبية تعمل على ت على د هذا التصنيفيعتم   

من أجل   (ROI) (Region of Interest) ةيمهق ذات أمناط استعمالب  مقولك نصورة ومن أجل ذ لا في

عت  عوض لصنيف  الطيفية  الخصائص  يصف  ه ROI) أن  إذ   ،ةوسالمدرطق  منا لددي  تمثل (  عينات  ي 

ً نمط ً معروف  ا ى  ل ساسي عأ  بشكلجه  المو  صنيفالت  ةي لمتعتمد ع  ثمومن  د المصور  هضمن المش  اً موجود   ا

  .(3)لرقميا عدد لي اف ةب المناطق المتقارتحديد 

المميزات  نيالتص لية  عم  تتميز   من  بمجموعة  الموجه  أ  إذ ف  دقة  انها  العمليات  كان  إذ كثر  ا 

يلي  لتفصتهدف الى تقليل تكلفة المسح الميداني اوهي  ،  بحثهالجغرافية بمنطقة  رات  لظاهباا  ملمنف  المص

مع الص  السيما  األلصول  وعوبة  وأي امبعض  من خاللكن،  يتم  عن  آلمساحات  ا  اب حس  اهضا  ق  ري طليا 

كن  يمو،  ليةالكمعرفة المساحة    فيهالخلية تتم  وعرض ا  لودد الخاليا في المساحة وبمعرفة ط اب عحس

 

ايمن1) العمرا  السيد،  حمدم  محمد  (  باسبسهل    ةنيالتغيرات  امبو  االستشعارتخدكوم  ونظ  ام  بعد  ت  علوماالم  معن 

 . 5ص ،2012، اباآلد ة عين شمس، كلية، جامعشورة(من )غير يرتسجام سالةر ة،افيغرالج

(2)  Paul M. Mather, Magaly Koch, Computer Processing of Remotely-Sensed Images: An 

Introduction, 4th Edition, Wiley Blackwell, 2010, P212. 

(3)  Sunitha Abburu, Suresh Babu, Satellite Image Classification Methods and Techniques: 

A Review, International Journal of Computer Applications, Volume 119 – No.8, June 

2015,p 20-25. 
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التر  اسة التركيب ي ودراألرضطبيقها في اعداد خرائط الغطاء  ت تتم  ا، وغيره بة و المحصولي ودراسة 

  .( 1)ل في الشك ئيسة كمارل مراح ث البثنيف التصملية ع

 جهالموف يحل التصن( مرا1) لكش

 

 .  66، ص2007دية،  لسعوية اربلعة امكل وتطوير المناهج، االستشعار عن بعد، لل  ميالعامة لتصم إلدارةا: المصدر                        

 

البيانات    األولىفالمرحلة   جمع  فيها  يتم  التدريب(  م   يةدد علا)مرحلة  ينات  ع  وأريب  د الت  ناطقمن 

المتشابهال  د يحد وت  يب التدر الة  فئات  النمطمتقاربة  او  المرحلةن هذ ا  إذ   ،في  طيات مرجعية  طلب معتت  ه 

يتم فيها مقارنة نقاط الشاشة  فة التصنيف(  حلر)م  ةنيالثالة  المرح  أماعرفة جغرافية لمنطقة الدراسة،  مو

(Pixels)    الط األنماط  مع  تطويب  التدرقع  امول  ةي فيالمجهولة  ثم  المن  الطرق  نيف  تص للفة  تلمخبق 

ا  ةالثالث  ةلرا المرحمثل منها، وأخيتيار األواخ اج منتج نهائي لعملية  ريتم فيها استخراج( وخإل)مرحلة 

ة الى المستفيد بشكل نتاج مخرجات نهائية تنقل المعلومة المفسرى ال يف عصنت ال ليةالتصنيف وتتوقف عم

   . ةييان ب  وموخرائط  ورسإحصائية  ولارة جد بصو ونتك  جئا مالئم، والنت
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الموجه  التصنيف  يت   متعددة  خوارزميات   ىلع يعتمد  تلك أ  ىلإلتطرق  ام  وسوف       كثر 

وهي   استعماال  االخوارزميات  بطريقة  ي نتصلخوارزمية  العظمى ف                 االحتمالية 

(Maximum Likelihood Classification)،  هذه   ية حتمالاال  يمقساب  ح على  الطريقة    تعتمد 

((Probabilities  احتماال    الصف األكثر  ضمنبيكسل  كل    يوضع  إذ  ،ةورالص  بيكسالت من    كسليب  كلل

التي  ف  ييب لفئات التصن درلتبيانات مناطق ا  ىعل   تمد تع  ةقطريهذه ال  نوإ،  ى قيم االنعكاس ماد علتع باال 

ق اطنمبيانات  الطريقةعمل هذه تتس إذ ، يعطبيتوزيع الدرجات التكرارية من نوع المزيعها في الويكون ت 

 .(1)لفئات التصنيف riances(va ( باينتوال  (means) ت المتوسطا لتدريب لحساب ا

ايقة  الطرهذه  بنى  ت و احتماعلى  ا ن  وحدة  انتم ل  لء  الظواهر  الصورة  أصناف  من  ية األرضصنف 

ي  لك  طبيعييع  زة ذات تولصور ات حزم البيان  تكرارلات اجك ان تكون مدرتطبيق ذل  متساويا ويقتضي

التصنيف  ويسمى  ،(2) الدقةية  لعا  جائ تنتعطي   النقأ  بوصف  (جاوس)بطريقة    هذا  قيم  ات  لمجموعلط  ن 

موعة ثم  على معامل التباين ومعامل االرتباط لكل مجكثر احتماال و أللقيم اد احدي تم عن طريق ت ة وتختلفم

  موعة المج  فيل  سكالبيمة  ون قيكن تأمال  احت  ريق حساب ي مجموعة عن طكسل البء الاتم تحديد انتم ي

 ا كانت إذ وعة  مجم  الي   ائهاد انتميحد ن في المجموعة الثانية ومن ثم يتم تون تك أحتمال  اى وكذلك  ولاأل

 :  (3) تيةاالة ة المعادلهذه الطريق تعتمد ، والقيمة التي يحددها المفسر صغر منأماالت حتكل االمة قي

D = In (ac) – [ 0.5 In (| COVc |)] – [0.5(X-Mc) T (COVc 
-1) (X-Mc)]  

 ن :أ ذ إ

D ا اسة= المسافة المق( الحتمالLikelihood) . 

In رتيم الطبيعياللوغا فة= وظي . 

T  جبر المصفوفة(متبادلة )= وظيفية . 

c صف معين = . 

X شح= شعاع القياس للبيكسل المر. 

cM الصف  عينةل يط= الشعاع الوسc . 

 

(1)  Jian Guo Liu, Philippa J. Mason, Essential Image Processing and GIS for Remote 

Sensing, First edition, Oxford, Wiley and Sons, 2009, p98. 

(2)  John A. Richards,  Remote Sensing Digital Image Analysis, fifth edition, New York, 

2013, P203. 

 . 282يماجن، مصدر سابق، صلعربي، ايرادس اال الدلي (3)

https://www.wiley.com/en-us/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3AJian+Guo+Liu
https://www.wiley.com/en-us/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3APhilippa+J.+Mason
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ca ر في الصفصن هو عشح  سل مركن أي بيابة بية النس ل= احتما c . 

cVCO ة الصف ينت في ع سالبيكالمترابط لل  تشتت ة الصفوف= مc  . 

| cOV| C لقيمة المطلقة لـ = اcCOV  فوفة( )جبر المص. 

1- cCOV  مقلوب =cCOV )جبر المصفوفة( . 

 

 : الرقمياهداف التصنيف  -الثالث

  إذ ية،  ور الرقمص للجة اعاليات ممهم في عألا ة  طوية الخئ ارئيات الفضف الميتصن  عمليةد  تع 

 ، (1) ات التعديل والتحسينء عملياجرإبعد    من تلك الصور  ات لمعلوم ط اتبامنها هو اس  ساسف األالهد ن  أ

بيانات من خاللها  عبانشاء قايسمح  و تي يمكن  الو  ط الموضوعيةن الخرائمن رسم مجموعة م  تُمكندة 

تصنيف االلي  ئ الد مبا اهم  و  لجغرافية،ا  ات معلومال  مبيئة نظ  يل فلتحليان  م   اء مزيد رجإفي    استعمالها

: (2)   

 .نفسه الوقت ن في يمكن ان تخدم هدفي  ددا والحم ن تخدم هدفاأ ة التصنيف يجب ان عملي  -1

التباين او االختالف ذات أهميةأيجب   -2 الت معينة ل  ن تكون سمات  د  يع  آلإو  يف صن لغرض من 

 جدوى .  ير ذ يف غين التص

   .اءشياأل ن المعرفة عن يد مزل ما حصب تغيره كلمجيو  هائياس ني مطلقا ولليس لتصنيف ان إ -3

ت  ان -4 التصنيف  باضافعملية  مأخوذة من عمليانماط جاة  سمح  المسح  ديدة  و من  أي  األرض ت 

 .بعد   االستشعار عن قنيات ت

 ة. ن السنينة م عات مت الفضائية والمأخوذة في فترابيانصنيف التصالحيته ل -5

وباكبر    نفسه  األساسى  عل  لعملمن مراحل ا  ةلرحمكل    في  متتن  أجب  يف ي التصن  يةلعم  نإ -6

 ممكن . د عد 

 

 

 

 

 .155ص  ،مصدر سابق، تشعار عن بعدالسري، علم ان النهيء الدعال( 1)

ن،  ، عماعيزوللنشر والت يةغرافية، دار اليازوري العلمجئية في الصاحاالية وم ب الكياألسالد عباس العزاوي، علي عب (2)

  .287، ص2018
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 : يرقمالتصنيف الية اهم -الرابع

ما    الل  خملية من  ية والعات العلماسدرميتها في التبرز أه  عملية التصنيف الرقميلقول بأن  يمكن ا

   االتي :

  يضمن   جدا او  ةر يصغو  ا اعة جد ساو  مساحة  اذ   ك الواقعم للواقع السيما عندما يكون ذليعد وسيلة فه  -1

 . شرة ترى مبا قات العال

 . دوره ةمولي يمتاز بشوا  يلها وتركيزهوتقلنات  لبياتبسيط ا في التصنيف الرقمي يساعد  -2

 . هو علي كثر مما هيجعل الواقع مرئيا ومفهوما ا -3

 . اسةالدرضوع اصيل موتوضح تف طار من المعلومات المنظمة والمختصرة بحيث إ يوفر -4

للظواهر   نيةوزمانية  في اظهار عالقات وارتباطات مكا ية  غرافالج  في  لرقميا  فنيالتص ة  ميها  زرتب -5

ور الص   صنيفتعملية    ن أيتضح    إذ   غرافيا،ع الج ول فر ن تطبيقها في كيمك   ةطة صوريمبسج  إذ بنم

مت االطياف  الرقمية  إحدىعددة  تتأ يةالجغراف للظواهر المحاكاة صور هي   جنسي  من فل التي 

 نيات نح لموا الخرائط وتعد  واضحا، رتباطاا طترتبو  البعض  عضهاب مع فقتت ةبييترك   صرناع و

الالبال  واإلشك البيانية لتلك  متنوعة  يانية  سرعا للواقع راً نظي نهاكو  يةلالعمنتاجا  يعمل الذي  ما    ن 

  هر لظواا  فير  يغ أنماط التوتكشف    بحثه  تخدم موضوع  صيغة معينة وأ لغة  إلى هتحويل  على  الباحث 

 .  الدراسة  ةقطنة في مد ئلسافية اارجغال

 

 : أساسيةاهيم مف -سخامال

  :اعية الزر األرضمفهوم استعماالت  -1

  مع تفاقم مشكلة الغذاء من جهة، والمنافسة   راعيةزال  ض األرعماالت  استسة  ر االهتمام بدراهظ

 ت ستعماالسة اطورت دراوقد ت  ،أخرىغير زراعية من جهة    ألغراض   األرض   استعمالعلى  الشديدة  

تطور  هذ   افقرو  ألرض ا اي مقالاا  قياس  استعملت   لتييس  المساحات في  المقاييس  هذه  من  وكان  ي الت  ها 

،  ع المساحات التي تشغلها المحاصيل المختلفة مجمو   نا مهلشغت  سبة ماون  صول زراعة كل مح  غلهاتش

اقت مفه وما  من  بها  مرن  بحجم  التدرج  مفهوم  تتضمن  التي  الرتبة  مكيشغله    اوم  المحاص ل  ن  م   لين 

با  قد و  ،(1) بهاونس  رض األ قيا ال  هذاخذ  في  استعماالت  مفهوم  المحاصيل    األرض س  حاد االتفي زراعة 

 

 .57ص ،1976، غداد، بدارشة اال، مطبعفي العراقنماط الزراعة  ا يحي،د البطعبد الرزاق محم (1)
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ن  صصة لكل ممار الزراعي الذي يمثل نسب المساحات المخالستثا وم  همفل  او دما تنعن  وليالجغرافي الد 

 زراعية من المساحات المشغولة بالزراعة. المحاصيل ال

مير  وال بال راعالز  األرض   ت ال استعما  هومفتبط  اسح نه  جو تية  ز  األرض ت  االتعمو  راعة في 

يتضمن  انه  و  ،هامنل  شغله كا ية معلى أساس نسبصيل  لمحاوانما بمجموعات ا  فحسب محصول معين  

 األرض الصورة العامة لتوجهات استعماالت    ا فانقتية، لذ او الو  ةالدائميالتوجه نحو زراعة المحاصيل  

 .بنيتها الداخليةولزراعية ا ض األرت ال امعترتب اس بين لةلمتباد اب نسا للايض هرعية تظزراال

 : ةيالزراع األرضتغير استعماالت  -2

يعني لغة  حاله  (التحول)  التغير  عن  الشيء  تغير  و تحو  أي  فيقال  ما  تغير  ل  غير  جعله  كأنه 

العلمية    ومن،  (1) ناك ا  ذلك  فيعنيالناحية  الالتحول  في  يحصل  المعنظاهلذي  نرة   فر التظ  ةجتيية 

مقدار  من معرفة  لتغير فهماً صحيحاً ال بد لنا  فهم انكي  لو،  اهمحيطة ب ال  وعيةتية والموض اذ ال  يرات لمتغا

،  دة ذاتها  وثه في الممنه خالل مدة زمنية معينة ، وتحديد معدل حد ما حصل   اما التغير في هذه أيضاً 

ع ومساحة  وني  ف  حصليي  الذ ظ  وملحلا  ولالتح  اي اعية  الزر  األرض تغير استعماالت    نعني بهفالدراسة  

ً مزتعماالت السلك ات ً   انيا  .ومكانيا

 

 

، ص  1956  روت،يب  شر، نوالة  للطباع ادر  دار ص  ،(15المجلد )  العرب،لسان    ظور،مندين ابن  ابو الفضل جمال ال  (1)

48.   
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 ول المبحث األ

 (NDVI)باستعمال مؤشر  الزراعي غطاء النباتية لليشف التغير بايجاد الفروق المساحك

 

النباتية يعد        التغطية  المعروف    (Normalized difference vegetation index)   مؤشر 

األكثر    ( NDVI) بـاختصارا   الطيفية  المؤشرات  الفضائية يل  تحل في    استعماالمن    المرئيات 

الزراعي ةراسد و النباتي  بعد بجامعة تكساس   (جون روس)ويعد  ،  الغطاء    مدير مركز االستشعار عن 

قدم  أول   عنريتقمن  رسمي  اإلشعاعات  قام    إذ(،  1973) عام  (  NDVI)   ر  بين  الفرق  نسبة  بتطوير 

مجموعهم  والحمراء   على  الحمراء  وسيلتحت  الزراعيفحص  لمبكرة    ةبوصفها  النباتي  في    الغطاء 

 .(1) ةحد المت اليات الو وسط في الكبرى السهولمنطقة 

يمثل    أي           والطول   نسبة  انه  الحمراء  تحت  الموجي  الطول  الطيفية عند  االنعكاسات  بين  الفرق 

 -: (2) تيةالا رياضية ال ة غيص لاى علتمد عي إذ ، حمر على مجموعهماالموجي األ

NDVI = (NIR - Red) / (NIR + Red) 

 :ن أ إذ 

(NIR) االشعة تحت الحمراء تعني . 

(Red)  حمراءاالشعة التعني. 

عل المؤشر  هذا  النبات    مدى  يأ  اإلخضرار  ىمد قياس  ى  يعمل    ى مد يقيس  وفيل  روكلوللإحتواء 

  النبات   نمومراحل    همها أ  عددةمت  عواملفيه  وتوثر    ،ت انبلال حالة  ومن ثم يمث  اإلرتباط بالكتلة الحيوية

ا  ه التي يمكن تمييز  الغطاء النباتي الزراعي ص  تعتمد خوا و،  وكثافته كذلك نوع التربة وتنوع المحاصيل

  من رومغناطيسية التي تنعكس  هى أطوال الموجات الكل ع  االستشعار عن بعد بشكل رئيس  تقنية  باستعمال

ت تي   إذ الخضراء،  النباتات   فضائية،    ةيئهى  لاسات عنعك اال  هذ هل  يسجم  الطاقة  لع  يؤثروصور  كمية  ى 

 : (3)ل ثالثة عوام الغطاء النباتي الزراعي منالمنعكسة 

 

، نيكترولاال الموقع منشور علىل امق (1)

dexn_inioegetatlized_difference_vamNorki/iw/goredia..wikipwwwps://tth 

 (2) Rouse, J.W., Monitoring vegetation systems in the Great Plains with ERTS. Third 

ERTS Symposium, NASA SP-351, 1973, p: 309-317. 

و يفص  (3)  عيد  تغداويس،  ال  رااي  ة  الت  يرارسة  االغطاء  االم  ادباستخ  لزراعينباتي  بر  اعشت س تقنيات  )دارسة   دععن 

د  ل جالم،  نيةساالنوم االداب والعلاة  سلسل ،  يةملت العساداروالحوث  بلل  نيرشمعة تاج  مجلة  ،قية(ذلإلا   ى محافظةلتطبيقية ع

 . 472، ص2017، 5 د، العد39

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Plains
https://www.wikipedia.org/wiki/Normalized_difference_vegetation_index
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 . الغطاء النباتي الزراعيى لكمية الطاقة الشمسية الساقطة ع  -

 .عي الغطاء النباتي الزراأوارق  كمية الطاقة الممتصة من -

 . راءخضالالنباتية  نافذة عبر األوارقكمية الطاقة ال -

فالنباتات  ء األرالغطا  عوبن  مؤشرال  هذا    تبطر يو تمتص الضوء األحمر بشدة   الخضراءضي، 

ن  وم مقارنة مع التربة    مراءحالوتعكس األشعة تحت    الخضراءق  راد في األووجوالمالصبغات  بواسطة  

غطاء    ثم فيها  يوجد  التي  المناطق  الطنبات فإن  تختلف خصائصها  كثيف  في  الجزيفية  من    األحمر  ءي 

  شر هذا المؤ تتراوح قيمو،  (1) القصيرة  اءراألشعة تحت الحم  ي نطاقديها فبتتي صائص الن الخع ف  طيلا

  تزايد   والصفر يمثل عدممثل المياه وغيرها    مختلفةظواهر  القيم السالبة تمثل    ان  إذ   ،(1+   و  1-)مابين  

النباتي الزراعي  كثافة نبات   تشير الى   ةوالقيم الموجب  الغطاء  تصل  ن  أ  لى ا  ةفتلخمي بنسب  وجود غطاء 

 .(2)غطاء نباتي كثيف جدا هوف (1ى )لاة القيم

) دراس  ت اعتمد   برنامج  على  التغير  حس  (Arc GISة  ) في  قيم  للموسمين    ( NDVIاب 

المقارنة  (2000و   1999)  األساس سنة  ل  الربيعيو  الخريفيالزراعيين   وذلك (  2019و   2018)   وسنة 

  لخريفي ان  ي مسوملل  ةمد تعالمبين المرئيات الفضائية    الزراعي  باتيلمساحية للغطاء النيجاد االختالفات اال

  ، (2000/2019)  ربيعمين  ، والموس(2018/ 1999)   خريف  الموسمينبين  ة  قارنتمت الم  إذ ،  عييبروال

، علما ان قيمها ماخوذه من قيم مؤشر  متساوية القيم  فئات   خمس  لىا  الدراسةفي    (NDVI) قيم  قسمت  و

الغطاء  حات  في مسا  ف التغيرات الحاصلةشقبة وكمراك هو  والغرض من ذل  (NDVIغطية النباتية )الت

الزراعي التغير  النباتي  نسبة  حساب  خالل  فئةل  من  و فئاال  نم   كل  م ت  مقا  ستوىعلى  من  عطكل  ة 

 بالفعل   النباتي الزراعي   الغطاءبها مساحات    ت تغير التي  مقاطعات  ال  وكشف ،الدراسةمنطقة  طعات  مقا

تتغيروالت لم  ت  إذ   ،ي  التغيرات  هذه  معرفة  اان  مقدار  لنا  بالشكف   أو  باسلير  ي غالتونوعية    ،دونملتغير 

تم االعتماد على  و،  رغيتلاذا  ائط لهرسم خر  مث  ومن  ت اره التغيربط ذلك بالعوامل المسببة لهذ مع    ،إيجابا

 : على النحو االتي  دراسة هذا الموضوعوسيتم ، النتائج عالدراسة الميدانية ومطابقتها م

 

 

 

الزراعيعامل    ريدقت   ،االئهوزم  تابرك  منى  (1)  النباتي  االختالمؤش  دامستخبا  الغطاء  الن ر     NDVI يقياسلا  تيابف 

لنهرألا  حوضال  ةطقنلم واألدنى  االكب  وسط  فيملشير  ا م   الي  جمجل   ،ريةوس/ةقيذإللحافظة  للبحوث تشرين  ة  عامة 

 . 102ص، 2014، 5دد الع ،36جلد ماليولوجية، بالعلوم الة سلسل ، يةرسات العلمالداو

 .251-250، صمصدر سابقالحميري، محمد عباس  (2) 
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 ( 2018و 1999) (خريف) ينالزراعي  ينسمللمو للتغطية النباتية  ةيشف التغير بايجاد الفروق المساحك -األول

الى   ،(4و) (  3)   وهو ماتوضحه الخريطتان  ي فيالخرم  سمولل  يةتانبال  ةي غطتال  مؤشر  نتائج قيمتشير  

في حين    ،(0.67) بـ  (1999للموسم الزراعي )  مؤشرال  هذا  قيمبلغت    إذ،  الغطاء النباتي الزراعي   ةتباين كثاف

  ( 0.34-)بـ    (1999ت للموسم ) ُسجل  ، اما القيم السالبة فقد  (2018للموسم الزراعي )  (0.59)الى    تناقصت

الى  ال  (2018)  للموسم  (0.18-)  ووصلت  تشير  ميالخال  راضي األ ى  وهي  الزراعي   نة  النباتي  ،  الغطاء 

 : (4كما في الجدول )فئات  خمس على  مؤشرقسمنا قيم هذا اللنباتي اء االغطير في مساحة تغال فشولك

،  (0.10من ) التي تكون قيمها اصغر   الغطاء النباتي الزراعي فئة المناطق الخالية من    :االولى   الفئة -1

المقا قد   راضي األ   تلكت  ا احمس  نأ  نجد  (2018)و   (1999) موسمين  لل  نالفئتي  بين  ةرنوعند 

التغطية    ؤشرم م حسب قيب   (1999راعي )عن الموسم الز  (2018)اعي  سم الزرالمو  ي ف  تص اق تن

  تراجعت في حين    (دونما    12573.7بـ )   ( 1999موسم ) ل   مركز قضاء الكوفةبلغت في    إذ  ،النباتي 

  11774.8)  عواقالمساحة ب  تلك  قلصتت  ي ا  (دونما    798.9)  الى   (2018موسم )   لمساحات في تلك ا

 ( دونما    3987.6)  بواقعالمساحات  ك  تلتقلصت    إذوالحرية    ةيسعباال  يةح ان  في   حالال  كذلك  ،( دونما  

الخالية    راضي مساحات األ تغير ايجابي في   وجود  ا يشير الى ، وهذعلى الترتيب  (دونما    2059.8) و

 . (6) و  (5)  انتلخريط ا ظرن، يالدراسةقة ط من في  الغطاء النباتي الزراعي من 

تغطية النباتية فيها  ال  مؤشروالتي تتراوح قيم    ةفالكثا  قليل  الغطاء النباتي الزراعي فئة    :نية فئة الثا ل ا  -2

  23173.8) مركز القضاءفي    (1999)موسم  الئة في  بلغت مساحة هذه الف  إذ  (0.20-0.10ن ) يب   ما

  مساحة   نالك زيادة فيه  اي(  ا  نمدو   31089.6)  الىازدات مساحة هذه الفئة لتصل  ين  ح  في   (دونما  

يتي العباسية اما في ناح  ،(%34.2بلغت )   ي تلا  الموجبة  غيرالت  بةا نس هدتاك  الغطاء النباتي الزراعي 

غير ت ب  زادت بشكل كبير  إذ  ،الغطاء النباتي الزراعي لمساحات  تغير موجب  ا  ايض   الكفهن ة  والحري

  ( % 183.2و)   (%295.9)ت  لغب  يرغت  ةوبنسب   (دونما    25434.6) و  (دونما    60964.4غ ) لب  مطلق

الترتيب ويرعلى  ال،  ازتلا  ذاه  في سبب  جع  النبا   كبيرلايد  الموسم  الطبيعي    ي تللغطاء  ي  الزراعفي 

 أراضي ع في  اس و  يتكون من حشائش واعشاب واشواك ونباتات حولية تنمو بشكل  يالذ  (2018)

مع    ةزراعن  و دب  ي اضراأل ن  المزراعيك  ر تت الى  تا بانال  ههذ   شارانتسبب    ويرجع   الدراسةمنطقة  

نمودت ععاس  املوع  توفر ا  لى  الم  في   تلنباتا هذه  الخصبة  قدمتها  المناخيوالعوتربة  فضال  ة  امل 

المتمثلة   البشرية  العوامل  الحكومي  بعن  الدعم  المستوردة  ل  األسواقوانفتاح  قلة    بأسعار لمحاصيل 

     .(2) (و 1)ن  اتروصلا  رظ، ينلي من المنتج المح أقل
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     لقضاء الكوفة 2018(خريفالزراعي ) للموسم   NDVIالتغطية النباتية  مؤشر (4يطة ) خر    فةوك لالقضاء  1999(خريفالزراعي )م موسلل  NDVIالتغطية النباتية مؤشر ( 3خريطة )   

 
 

 .Arc GIS 10.5 جمابرن يف  NDVI تيةطية النباباالعتماد على المرئيات الفضائية ومعادلة معامل التغ المصدر: 
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 ( 2018و 1999) (خريف)سم اللمولكوفة ضاء اق في الزراعية  ( مساحة التغطية النباتية4جدول )

الوحدة  

 االدارية 

 *% نسبة التغير (دونم) 2018للموسم الزراعي الخريفي  (دونم) 1999الزراعي الخريفي  م سوللم

خالية 

 الغطاء

غطاء  

 منخفض 

غطاء  

 وسطمت

  غطاء

 لي عا

اء  طغ

 ا جد اليع

  ةاحمسع مومج

الغطاء النباتي 

 الزراعي 

خالية 

 الغطاء

غطاء  

 منخفض 

اء  طغ

 طوسمت

غطاء  

 عالي 

غطاء  

عالي  

 ادج

مجموع مساحة  

الغطاء النباتي 

 الزراعي 

غطاء  

 منخفض 

غطاء  

 متوسط

غطاء  

 عالي 

غطاء  

عالي  

 جدا

مركز  

 قضاء 
12573.7 23173.8 7306.3 2419.4 344.4 33243.9 798.9 31089.6 9360.6 4153 420.6 45023.8 34.2 28.1 71.7 22.1 

 99.0- 89.7- 41.6- 295.9 93714.1 334.6 1910.3 9899.5 81569.7 449.9 89710.5 33687 18481.3 16936.9 20605.3 4437.5 العباسية

 99.5- 96.7- 74.4- 183.2 42045.8 36.4 294.3 2397.9 39317.2 118.3 39973.1 7868.5 8852.4 9369.6 13882.6 2178.1 الحرية 

 - - - - 180783.7 791.6 6357.6 21658 151976.5 1367.1 162927.5 41899.9 29753.1 33612.8 57661.7 19189.3 المجموع

 

 . Arc GIS 10.5في برنامج   NDVIباالعتماد على المرئيات الفضائية ومعادلة معامل التغطية النباتية  صدر: الم

 . (2019و  2018)ة سنة المقارن  T2   ( 2000و  1999)  س  سا ل ا نة س  100  T1* {TI/ (T2 - T1)}ر = معادلة نسبة التغي* 

 . 45، ص1982ردني، الردن، صاء، مركز الكتب االإلحي المصدر: محمد صبحي أبو صالح، عدنان محمد عوض، مقدمة فا
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 قضاء  المركز في الحواتم في مقاطعة  الغطاء النباتي الزراعي (1صورة )

 14/10/2018نية بتاريخ لميدالدراسة المصدر: اا

 

 ناحية العباسية في انب وج يناتبسفي مقاطعة  الغطاء النباتي الزراعي (2) رةصو

 
 18/10/2018ة بتاريخ انيميدالمصدر: الدراسة ال
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الزراعي  ئةف  ثة:لالثا  ةفئال  -3 النباتي  تتراوح  الغطاء  والتي  الكثافة  مؤشر    المتوسط  قيم  فيها 

  ين ة متباه الفئذ في ه  الغطاء النباتي الزراعيحة  ن مساأنجد  ،  (0.31-0.21بين )التغطية النباتية  

  إذ ،  مركز القضاءوسمين في  المين  مساحة هذا الغطاء ب  دة فيايزك  هنال  إذ   ،الدراسةمنطقة  ي  ف

سبب  جع  %( وير28.1بلغت )( بنسبة تغير موجبة  دونما    2054.3طلق ) غير المالتيمة  ق  بلغت 

معظم  زياد ال ان  الى  الزراة  النباتي  القضافي  السائد    عيالغطاء  اشجار    ءمركز    ن ي البساتهي 

ال  ضرخالة  وزراع )ا  سممو في  مسكان  نحيفي    (2018لزراعي  ك  تل   من  واسعة  احات ت 

 (.1999راعي )الز  وسمالم فيمحاصيل من اهمها الرز  تزرع راضياأل

ت بلغ   إذ ،  الغطاء النباتي الزراعيمساحة    تناقصت فقد  سية والحرية  اي العبناحيت   فيا  ام

المطلق   التغير  و)دونما    7037.4  -)قيمة  توبنس  (ا  دونم  6971.7  -(  سلبة  -)  ت بلغبي  غير 

لى  ا  الغطاء النباتي الزراعيمساحة    تناقص   سبب د  يعو، و يب ى الترت ل ع  (% 74.4-و) (% 41.6

عكست  التي ان  (2003بعد )   بلد لار بها  لتي موضاع االا   بسبب ية  عازرال  ياض راأل  الفالحينترك  

 راضي ألا  عة تلكعن زرا  حينالفالعزوف  لى  االنتاج الزراعي مما ادى ا  بية علىلسلارها ااث

الموس الززراعة خالل  لل  بيرك م  دع   كالهنفي حين كان    (2018)   مفي  )الموسم    ( 1999راعي 

 . طقةني المف الغطاء النباتي الزراعي ةحسام زيادةمما ادى الى 

 إذ ،  (0.42-0.32بين )   هاتتراح قيمكثافة وعالي الال  الغطاء النباتي الزراعية  فئبعة:  الرا  الفئة -4

من الق   يظهر  انهذا  القضاء  يم  الزراعي به    تزايد   مركز  النباتي  راعي  الز  موسلمل  الغطاء 

) م لا  عن  (2018) بلغب   ( 1999وسم  مطلق  موجبةنس ب  (دونما    1733.6)   تغير  تغير    غت بل  بة 

حي   ،(% 71.7) كانفي  في  حالالت  ن  معكوسة  والحريةالعباناحيتي  ة    مساحة   ت تناقص   إذ   ،سية 

الزراعي النباتي  )  الغطاء  )   ( 2018للموسم  متغي  عبواق  (1999عن    16571-)  ه رمقدا  طلق ر 

تغير سل  ( دونما    8558.1-)و  (دونما     ، الترتيب على    (% 96.6  -و)   (% 89.7-)  بلغت   بيبنسبة 

ي  رز فال  والسيماالحبوب  يل  اص مح  اجنت با ولى  الا  نت اك  طقمناذه الن ه إالى أ  ل ذلكويمكن تعلي

) ال الكبير    (1999موسم  الدعم  حين    ،للفالحينبسبب  المتراجفي  تلك  سم  الموفي  ساحات  عت 

 زاولة االعمال االخرى. وم يعالزرا النشاط كالى ترا ادى مم  ينحفال الدعم  بسبب قلة (2018)
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     وفةلقضاء الك 2018(خريف الزراعي )للموسم  NDVIالتغطية النباتية فئات  (6يطة )خر     لقضاء الكوفة 1999( يف رخ الزراعي )للموسم  NDVIالتغطية النباتية   فئات (5خريطة )  

 
 

 . Arc GIS 10.5في برنامج   NDVIية  تباالنة يطتغامل اللة معضائية ومعادفال  لمرئيات اعلى  باالعتمادر: د لمصا
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الزراعيفئة    ة:الخامس  ةئفلا -5 النباتي  الكثاعال  الغطاء   ة ياعزرال  راضي األ  ضموت  داج  فةي 

ت الفئة مستويا   ، اذ تتباين في هذه(0.42عن )باتية  ية الن التغط  رمؤش  مييها قف  يد تي تز ال  جميعها

 ي ف  الغطاء النباتي الزراعيات  يدت مساحاتز، فقد  الدراسةمنطقة  ي  ف  عيزراال  الغطاء النباتي

القضاء ال  مركز  )في  بلغب   (2018موسم  مطلق  ق  (دونما    76.2)  تغير  موجبة  تغير  ليلة  بنسبة 

م  عن موس   (2018الموسم )  يفة  سي بالعا ناحية    ساحات فيصت المق اتنا  نمبي ،  (% 22.1بلغت )

في  لحال  كذلك ا%(،  99  -)وصلت الى  ي  لب ر ستغيبنسبة    (ا  نم دو  33352.4-)قع  بوا  (1999)

ببواقع    ةريالح  ناحية ) دونما    7832.1-)  لغتغير  بلغت  تغير سلبي مرتفعه  بنسبة   )-99.5 ،)%  

 ذكر.لابقة ك باالسباب الساويمكن تعليل ذل

 : تيألا ها بالشكلرضع مسيتت عامقاطالى مستوى لعاتية بة النللتغطيالمساحة الفروق  فشك ولغرض

 -: الكوفة قضاء كزمر في مقاطعاتعية الزراباتية الن للتغطيةحية لمسااالفروق  -1

االتغ  مؤشرخرائط  من    يتضح )لنبات طية  ا  (8) و  (7ية  للغطاء  مساحية  فروق  بي وجود  ن  لنباتي 

الزراعيينسمي لموا ال  إذ ،  ن  لهذا  قيمة  اعلى    ( 0.57و)   (0.59) بواقع    ( 1999)   سممو  في  مؤشربلغت 

في  (2018) موسم  لل ب،  له  قي  أقللغت  حين  ال  (0.17-)و  (0.33-)  ين للموسم مة  غرض ول،  يب تترعلى 

   :يهفئات  خمس علىم ي هذه القا منس ق ةيساحتوضح الفروق الم

ا -1-1 انالم  فئة  :الولىالفئة  من  الخلاطق  الزراعيية  النباتي  ق  الغطاء  تضم   مؤشر يم  والتي 

)  أقل كون  تالتي    ةتيالنبا  التغطية ان  5)  الجدول  فينجد  ،  (0.10من  مركز  ات  قاطعم( 

)والبالها  يعجم  القضاء الساالم  اه ب  صت ناقت  مقاطعة  (40غة  من  حات  النباتي  خالية  الغطاء 

 الخالية   ضي رااألة  مساح  مجموع  غبل  إذ   ،(2018)   عيزراللموسم ال  ضحبشكل وا   الزراعي

بينما    (ا  نم و د   12573.7بـ )  (1999سم )وفي تلك المقاطعات لم  اء النباتي الزراعيالغطن  م

( الزر  (نما  و د   798.9بلغت  )للموسم  يد   (2018اعي  ووهذا  على  توجل   ذ إ  ،إيجابي  غيرد 

عظم  يل ذلك ان ملكن تعموي  الغطاء النباتي الزراعيالية من  الخ  راضياأل  احةمس  ت صاقنت

القضاءاطعات  مق  أراضي م رالق  السيما  مركز  شط  يبة  تزرع    الكوفةن    بالموسم كانت 

في  رزال  دمتهاقم  فيب  وحب   لمحاصي  (1999) ن ،  احين  بعد  الميدانية  جد  لمعظم  لزيارات 

تركت   إذ   (2018)   وسمفي الم  زرال حصولم  عةا رزة من  ليخا  راضي ألتلك ا قاطعات انالم

  مؤشر نه  ي يبي ف س طيكاانعه  ي لالذ   الغطاء النباتي الطبيعيبها  شر  انتو  ا  ربو  راضيألمعظم ا

   .(4) (و3) تانور صلينظر ا النباتية كغطاء نباتي  غطيةالت
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 الكوفة  قضاءمركز مقاطعات ل 2018(خريفالزراعي )للموسم   NDVIالتغطية النباتية  مؤشر (8)ة يطخر      الكوفة قضاءز مركت مقاطعال 1999(خريفالزراعي )موسم لل NDVIالتغطية النباتية  مؤشر( 7يطة )رخ             

 

 . Arc GIS 10.5  جمبرنافي  NDVIية  نباتال  طية لتغادلة معامل ا الفضائية ومعلى المرئيات ع  ادتم باالعالمصدر: 
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 (2018و 1999)  (خريف)سم اللمو الكوفة ءاضق مركز مقاطعات في ةراعيالز النباتيةية تغط لا حة( مسا5دول )ج

 % لتغيرة انسب (ونمد) 2018للموسم الزراعي الخريفي  (دونم) 1999خريفي للموسم الزراعي ال 

 رقم

 المقاطعة

لية اخ

 ءطالغا

  غطاء

 فض خمن

غطاء  

 متوسط

غطاء  

 عالي 

  ءاطغ

عالي  

 جدا

ع مومج

ة  احمس

الغطاء 

النباتي 

 الزراعي 

خالية 

 طاءالغ

غطاء  

 منخفض 

  اءغط

 طوسمت

  ءغطا

 ي عال

غطاء  

عالي  

 جدا

مجموع 

مساحة  

الغطاء 

النباتي 

 الزراعي 

ء  غطا

 نخفض م

غطاء  

 متوسط

غطاء  

 عالي 

غطاء  

عالي  

 جدا

1 114.8 560.9 136.0 50.1 4.6 751.6 0.5 817.0 36.1 11.7 1.0 865.8 45.7 -73.5 -76.6 -78.3 

2 119.0 575.0 168.1 63.0 8.2 814.3 0.0 904.4 23.5 5.4 0.0 933.3 57.3 -86.0 -91.4 -100.0 

3 39.8 98.4 76.6 23.9 3.5 202.4 27.1 91.2 83.5 39.9 0.5 215.1 -7.3 9.0 66.9 -85.7 

4 34.4 141.6 50.0 6.9 0.4 198.9 0.0 149.9 41.7 29.7 11.9 233.2 5.9 -16.6 330.4 2875.0 

5 4271.7 2120.7 77.9 12.0 15.7 2226.3 4.8 6237.4 192.7 60.7 3.2 6494 194.1 147.4 405.8 -79.6 

7 368.5 402.6 88.2 2.7 0.0 493.5 1.8 743.6 91.4 24.9 0.2 860.1 84.7 3.6 822.2 0.0 

8 20.4 87.5 1.2 0.7 0.0 89.4 0.0 104.0 5.5 0.4 0.0 109.9 18.9 358.3 -42.9 0.0 

9 137.6 53.0 0.6 0.0 0.0 53.6 0.0 190.2 0.5 0.5 0.0 191.2 258.9 -16.7 0.0 0.0 

11 4.5 45.0 21.8 0.5 0.0 67.3 0.0 59.3 12.3 0.1 0.0 71.7 31.8 -43.6 -80.0 0.0 

12 35.2 111.6 79.5 19.4 2.0 212.5 24.8 20.6 85.3 95.4 21.6 222.9 -81.5 7.3 391.8 980.0 

13 108.6 432.1 281.7 75.8 1.0 790.6 35.6 533.4 220.8 105.7 3.6 863.5 23.4 -21.6 39.4 260.0 

14 101.4 565.8 258.6 50.1 2.6 877.1 27.5 712.7 199.2 38.1 1.1 951.1 26.0 -23.0 -24.0 -57.7 

15 23.6 446.5 68.7 4.4 0.0 519.6 0.0 420.9 106.8 15.1 0.4 543.2 -5.7 55.5 243.2 0.0 

16 179.0 1566.6 267.9 48.4 5.6 1888.5 25.4 1200.3 643.5 189.2 8.8 2041.8 -23.4 140.2 290.9 57.1 

18 1669.7 1917.7 146.0 26.4 0.7 2090.8 2.1 3373.5 336.7 50.7 1.1 3762 75.9 130.6 92.0 57.1 

19 284.6 459.8 271.5 38.6 1.0 770.9 58.5 627.1 299.5 68.8 1.5 996.9 36.4 10.3 78.2 50.0 

20 85.9 711.0 180.7 20.1 1.2 913 42.7 334.4 473.8 145.3 2.7 956.2 -53.0 162.2 622.9 125.0 

21 117.9 766.9 223.2 50.0 5.9 1046 0.7 645.0 327.6 152.3 38.3 1163.2 -15.9 46.8 204.6 549.2 

22 146.4 834.6 235.2 47.5 3.0 1120.3 0.7 942.2 242.4 63.7 17.7 1266 12.9 3.1 34.1 490.0 

23 201.3 1120.6 553.1 210.5 17.7 1901.9 36.8 1451.9 495.0 114.3 5.1 2066.3 29.6 -10.5 -45.7 -71.2 

24 148.9 581.0 254.3 18.2 0.4 853.9 40.3 551.9 340.0 69.2 1.3 962.4 -5.0 33.7 280.2 225.0 
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25 199.4 1266.5 195.7 30.3 1.5 1494 0.0 1378.1 256.0 52.7 6.6 1693.4 8.8 30.8 73.9 340.0 

26 267.9 310.9 138.3 60.7 1.4 511.3 0.0 651.8 110.6 16.8 0.0 779.2 109.6 -20.0 -72.3 -100.0 

26 441.1 440.4 99.8 21.3 5.5 567 23.1 856.6 100.7 27.3 0.4 985 94.5 0.9 28.2 -92.7 

27 77.7 131.5 21.7 6.7 0.0 159.9 0.0 154.2 67.2 15.7 0.4 237.5 17.3 209.7 134.3 0.0 

27 8.6 282.0 183.8 43.6 1.2 510.6 0.0 125.6 235.7 145.7 12.2 519.2 -55.5 28.2 234.2 916.7 

28 32.3 311.0 179.8 70.1 8.3 569.2 0.0 529.8 67.7 4.0 0.0 601.5 70.4 -62.3 -94.3 -100.0 

28 229.9 404.1 84.4 32.8 3.4 524.7 1.2 681.2 61.8 10.4 0.0 753.4 68.6 -26.8 -68.3 -100.0 

29 95.4 325.2 215.5 85.5 3.6 629.8 26.8 316.6 190.3 176.5 15.1 698.5 -2.6 -11.7 106.4 319.4 

30 58.0 382.2 271.4 126.4 18.8 798.8 37.9 135.2 308.2 297.3 78.3 819 -64.6 13.6 135.2 316.5 

31 2.0 225.1 205.1 74.5 5.8 510.5 0.0 150.8 198.1 143.4 20.2 512.5 -33.0 -3.4 92.5 248.3 

32 22.7 201.2 242.7 179.3 7.9 631.1 16.1 132.2 245.0 239.7 20.7 637.6 -34.3 0.9 33.7 162.0 

33 92.8 312.9 172.7 58.9 4.3 548.8 43.0 223.8 254.1 110.6 10.0 598.5 -28.5 47.1 87.8 132.6 

34 50.4 208.5 259.1 90.4 8.1 566.1 26.2 130.7 274.2 172.0 13.4 590.3 -37.3 5.8 90.3 65.4 

35 48.3 236.8 211.7 64.1 14.8 527.4 26.9 188.4 211.2 139.9 9.3 548.8 -20.4 -0.2 118.3 -37.2 

36 80.6 497.2 440.2 342.2 60.1 1339.7 45.2 304.2 448.9 542.7 78.0 1373.8 -38.8 2.0 58.6 29.8 

63 1147.9 1219.3 391.9 175.0 75.1 1861.3 65.5 1776.9 788.0 360.0 18.1 2943 45.7 101.1 105.7 -75.9 

87 675.2 1232.8 302.0 138.4 46.0 1719.2 59.9 1488.6 642.7 191.4 12.7 2335.4 20.7 112.8 38.3 -72.4 

88 577.1 1468.8 236.2 48.3 5.3 1758.6 97.7 1371.3 638.1 225.6 5.1 2240.1 -6.6 170.2 367.1 -3.8 

106 253.4 118.6 13.7 1.8 0.0 134.1 0.0 382.9 4.2 0.3 0.0 387.4 222.8 -69.3 -83.3 0.0 

 - - - - 45023.8 420.6 4153.0 9360.6 31089.6 798.9 33243.9 344.4 2419.4 7306.3 23173.8 12573.7 المجموع

 

. Arc GIS 10.5في برنامج   NDVIباالعتماد على المرئيات الفضائية ومعادلة معامل التغطية النباتية  المصدر: 
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الزراعي  فئة  :نيةالثا  الفئة -1-2 النباتي  -0.10) بين  قيمها  تتراوح  التي  فة  الكثا  قليل  الغطاء 

الغطاء النباتي  وجود تباين مكاني في مساحة    (10)و   (9)   تينريطالخمن  يتضح    إذ ،  (0.20

  ( 1999)مين  ن الفئتين في الموسبي   متباينةة  تغير موجب وبنس  ُسجل    إذ ،  هذه الفئةل  الزراعي

فُسجل  مقاطعة    (23)   في(  2018)و تغير  نسبة  اعلى  الجديد   ضيأرا  ةع اطمقب  يهت   المحلة 

 .(% 5.9بساتين ام الذهب )ير في مقاطعة سبة تغن أقل ت ُسجل  في حين  ،(% 258.9قع ) واب

 مركز القضاء في  وبساتين كطعة ال عيسى الوسطى  أراضيوفي مقاطعة   الغطاء النباتي الزراعي ( 3ورة ) ص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22/9/2018المصدر: الدراسة الميدانية بتاريخ                 

 

 مركز القضاء في لية السهلية الشماوبساتين   أراضيطعة قامفي  الغطاء النباتي الزراعي  (4)  رةصو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  23/9/2018المصدر: الدراسة الميدانية بتاريخ                    
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      مركز القضاءمقاطعات ل 2018(خريفزراعي )لا سم مولل  NDVIنباتية طية التغال فئات (10)يطة خر    مركز القضاءمقاطعات  ل 1999(خريفالزراعي )للموسم  NDVIالتغطية النباتية فئات  (9خريطة )

 

. Arc GIS 10.5في برنامج   NDVIتغطية النباتية  باالعتماد على المرئيات الفضائية ومعادلة معامل المصدر: لا
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مساحة   في  السلبي  التغير  يخص  ما  الزراعياما  النباتي  ف  الغطاء  ظهر  )فقد  (  17ي 

-هد )مش  شيخ  لبوب واالنقي  جزرة  ةع قاطفي م  يلب ى تغير ساعل  ُسجل    سب مختلفنة بقاطعم

 %(.2.6-هد بنسبة تغير )مشخ ي ش في مقاطعة أراضي وبساتين البوها أقل%( و81.5

  غطية لتا  مؤشرا  راوح فيهتيتي  فة والامتوسط الكث  الغطاء النباتي الزراعيفئة    :ةالثالثالفئة   -1-3

بلغ   ت ااطع من المق  جموعم  بية فيجااي  رات تغي  فيهات  ُسجل    إذ،  (0.31-0.21) ن  يتية ب ا بالن

 ضي أرابشكل كبير وواضح في مقاطعات )  ازدادت  إذ   متباينةسب  بن   طعةقام  (25)دها  عد 

القكوفال بلغت    مةيد ة  تغير  تلتها% 358.3بنسبة  ا  زانكري  ات مقاطع  ،  الجنوام  وبية  لجلة 

الالبوحدا  اتينسوب  ضيأراثم  %،  170.2بنسبه    ةالزركو%،  209.7 بة بنس  لية اشمري 

اوعل   اتينبسو  أراضي، و% 147.4ة  بنسب  دةعس  كريو  %،162.2 األن جاال  للفحة  يمن  ب 

الجانب الفح  ة لوع  وبساتين  أراضيو%،  140.2بنسبة    الشمالية الغربية   ل    االيمن 

ويعود %(  101.1بنسبة    حواتملاقاطعة  خيرا م وا  %،112.8  ةمنين ام    أراضي و%،  130.6

النبات سم  عاارتف  سبب  التغطية  تلياحة  في  الة  ن  اتي بس  اضيرأ  نت كا  نهاكوى  الت  عاطامقك 

ب   واشجار  يل  خ الن  جاراش  هفيتشر  تن  االولى  الحمضيات  الزراالدرجة  الموسم  عي  في 

  ر ماتوف   ب ببس   ضراعة الخ زر  فقد انتشرت فيها  (2018الزراعي )   الموسم   اما في   (1999)

 ة ي الع  ةطيفي  عكاسيةنعطي ات  بانهاتمتاز    لخضر ا  صيلمحاما ونوعا    دود مالي عالي من مر

 . اتيةبنلا غطيةلتا مؤشر نسب  ياد ازد  لىاعد عسمما 

مقاطعات    ةمتوسطموجبة  تغير    ةنسب  ت ظهرو الف ع  ينتا بسو   أراضي)في   لحلوة 

الجنوبيةاأل  جانب ال ع   كطعة  وبساتين  أراضيو%،  55.5بنسبة    يمن    لشمالية اى  يسال 

الشماليالبراك  ينت اوبس   أراضيو،  % 47.1 واميزكرو  %،46.8  يةة    بية و نالجلة  الج  ان 

  وبساتين   أراضيا  واخير،  % 30.8  ة الشرقي  اريد حالبو  علوة  ينسات وب  ياضرأو%،  33.7

 أراضي ة في مقاطعات )ليلوجبة قتغير م  ت نسب ُسجل    حينفي  %(  28.2  شاطى البونعمان

و13.6  الزرفات   ينسات وب ثم10.3  يلتواج اوبوماضي  ال  وبساتين  أراضي%،  جزرة    %، 

شخيرا النقزجو،  % 9  لبو  ورة  مشهش  والب يب  ال   كطعة  ينساتوب  ياضرأو  %،7.3  د يخ 

اس يع الجنوبيةه الس  وبساتين  أراضي%،  5.8  لوسطىى   تين وبسا  أراضي %،  3.6  يلة 

الرالب و3.1  وبيةن جاكية  و2  خرخيت   وبساتين  أراضي%،    ن وبساتي  أراضيرا  اخي% 

 . %(0.9  جنوبيةفرة الالجعا
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ا هد عد   غبل فقد    نباتيةال   طيةالتغساحة  ي مي فالسلب   التغير  في  اخذت   التيات  اطعقمما الا

م  اعالها   ُسجل  مقاطعة    (15) الكربسو  أراضية  طعقافي  تغير ب  الجنوبية  يشات اتين      نسبة 

ح  ،(% 86-) مقاطعةأقل    ُسجل    ينفي  في  كطعة  وبساتي  أراضي  ها  عين  الجنوبية ال   سى 

ي  ف   الغطاء النباتي الزراعيالسلبي في مساحة  التغير  ب  بويعود س  ،(% 0.2-بنسبة بلغت )

ا  مم   ةينسك  أراض    ىلامنها  ر  بيكجزء    ولح تو  ،روب  يأراضاصبحت  إنها    ت عااطقمال  ههذ 

 .فيهاتية ص مساحات التغطية النبالى تناقادى ا

  ، ( 0.42-0.32بين )  قيمهاتتراوح    عالي الكثافة  الغطاء النباتي الزراعيفئة  :  عةالفئة الراب -1-4

الغطاء النباتي    ت ااح مس  في  بيجاتغير اي (10) و (9)   تينالخريط( و5ول ) الجد ضح من  تي  إذ 

  تين ا بسو  أراضية  طعمقافي  ها  اعال  ُسجل    متباينةير  تغ ب  سنب ة واطعق م  (27ي ) ف  الزراعي

الجنوبية بينما  % 822.2)   السهيلة  في  أقل  ُسجل  (  البوماضي  مقاطعة  ها  وبساتين  أراضي 

 .%(28.2)الوسطى 

اخذت    في  اما التي  المقاطعات  مساحة  في  مايخص  في  السلبي  النباتي التغير  الغطاء 

)بلغ  فقد  ئة  الفهذه  من  ض  الزراعي مقا  غيرتلى  اع  ُسجل  (  10عددها  ضي أراطعة  في 

)  ةبنسب  نعمانالبو   مالحة  نوبساتي بلغت  في    أقل  ُسجل  و  ،(% 94.3-تغير  مقاطعة  تغير 

 .%(24-)تغير بلغت  ةبنسب  أراضي وبساتين السهيلة الشمالية

شر مؤ  يمةق   فيهاد  يزت  العالي الكثافة جدا والتي  الغطاء النباتي الزراعيفئة    الفئة الخامسة: -1-5

النباتية  لتغطا لن  إذ   ( 0.42ن ) عية  الزراعي  ابي  فيايجغير  ا تظهر  النباتي  لعالي ا  الغطاء 

(  2018م ) للموس   ي الغطاء النباتي الزراعاطعة اي زيادة في مساحة  ( مق19الكثافة جدا في )

( الموسم  متباينة  1999عن  تغير  بنسب  في    ُسجل  (  بنسة  ة  مقاطعاعالها  البوشخير  جزرة 

بلغت   س تعلكن  ويم،  (% 2875)تغير  ابب  يل  الى  زرنالزيادة  ر  واشجا  ضرالخعة  اتشار 

أراضي وبساتين الكريشات   عةتغير في مقاط  أقل  ُسجل  ي حين  اطعة، فالمق تلك  ي  لنخيل فا

 (.% 29.8بة تغير ) سنب  الشمالية

 ات مقاطع  مقدمتها  في  ( مقاطعة14)   كانت فتغير سلبي    احصل فيه  اما المقاطعات التي

النقي) وجزرة  مشهد ب  شيخ  الجنو ا  وةل ع  ينوبسات  وأراضي،  البو  ضي أراوبية،  لبوحداري 

 إذ بلغت   أراضي وبساتين شاطئ البونعمانويمن الجنوبية،  جانب األالفحل  ن علوة الوبساتي

منها%  100- بينما  لكل  مقاطعة  أقل  ُسجل  (  في  سلبي  وبساتين    تغير  البراكية  أراضي 

تو  ،%(3.8-)  بنسبة  يةنوبالج )في  ر  تغي  نسب   ُسجل  لم  التا وبسضي  ارأمقاطعات   يلةهسين 
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وبساتينو  ة،بيو نجال الشمال البوحدا  أراضي  بساتي ري  الذهب،  ية،  ام  وبساتين  ون  أراضي 

أراضي وبساتين  وعة ال عيسى الوسطى،  ساتين كطأراضي وب و بية،  كطعة ال عيسى الجنو

لم  وشجار النخيل  ا اكونها أراضي تنتشر فيهلة(  نين أراضي ام مو ،  كطعة ال عيسى الشمالية

 . الغطاء النباتي الزراعياحات سمح في واض   غيرت هيحدث في

 

 -:لعباسيةناحية امقاطعات   في  الزراعية ية النباتيةالمساحية للتغطالفروق  -2

مق المالعباس  يةناحاطعات  تعد  من  اية  الزراعية  فناطق  ها  أراضيمعظم    إذ   الدراسةمنطقة  ي  لمهمة 

محاصيل  تزر فيها  وب الحبو ع  حساب،  الؤ مب  عد  نجد   ةطيغت شر    ن بي  ةم يقالفي    ا  قورف   هنالك  النباتية 

اعلى قيمة  بلغت  إذ، (12و)  (11) تينطيرخال هو موضح فيو (2018) و (1999اعيين )زرلان ي سمالمو

)لل )   للموسم  (0.67مؤشر  )  القيمةقلت هذه    بينما  (1999الخريفي  ما  أ  ،(2018م ) سموفي    (0.59الى 

ر  شؤمالا  ذ هم  يقولغرض بيان    (1999)  سمللمو  (0.34-و)  (2018)  وسمللم  (0.17-)بلغت  فمة  ادنى قي

 :  الغطاء النباتي الزراعي ات فئتعرض سن

االولى: -2-1 من  الة  ئف  الفئة  الخالية  ا مناطق  االغطاء  مؤشر   لزراعيلنباتي  قيم  تضم  والتي 

ناحية  عات  مقاطن  أ(  6)   دولجالمن  ضح  تي   إذ (،  0.10من )  أقلكون  تي تال  النباتيةالتغطية  

) للباوا  جميعها  ةعباسيلا النباتي   نمة  يلالخا  ت المساحا  اهب  ت تناقصقاطعة  م  (55غة    الغطاء 

 الخالية   راضي ة األمساحمجموع    بلغ  إذ   ،(2018) عي  زراللموسم ال  ضحا ل وشكب  الزراعي

  بينما   (دونما    4437.5بـ )   (1999لموسم )اطعات  في تلك المق  الغطاء النباتي الزراعي من  

ال  (دونما    449.9)   بلغ يهو  (2018) عي  زراللموسم  وجدل  ذا  تغيرعلى    إذ   إيجابي  ود 

الزراعي   منة  اليالخ  راضي األ  ت صاقتن النباتي  الم الزيار  د بع  كنول  ،الغطاء  نجد  ات  يدانية 

 الغطاء النباتي الطبيعي بها    نتشراو  ا  ربو  (2018)  موسمفي  تركت    راضياأل  لكمعظم تن  أ

  ا  ايجابي  ا  يرليس تغو  ء نباتي، لذا فهالنباتية كغطا مؤشر التغطية  ي يبينه  فطي  كاسعناي له  ذ ال

   .(6) و (5)  تانورر الص ، ينظالغطاء النباتي الزراعيي مساحات ف
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     العباسيةناحية مقاطعات ل 2018(خريفالزراعي )للموسم   NDVIلنباتية التغطية ا  مؤشر (12يطة )خر   العباسية ناحية مقاطعات ل 1999(خريفالزراعي )للموسم  NDVI النباتية التغطية  مؤشر( 11) خريطة    

 

 Arc GIS 10.5ج  امبرن في  NDVIية النباتية  طغالتمل الفضائية ومعادلة معا باالعتماد على المرئيات المصدر: 
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 (2018و 1999) (خريف)سم اللموسية ناحية العبامقاطعات في  التغطية النباتية الزراعية ة( مساح6دول )ج

 % نسبة التغير (دونم) 2018في خريزراعي الللموسم ال (دونم) 1999للموسم الزراعي الخريفي  

 رقم

 مقاطعةلا

خالية 

 الغطاء

ء  غطا

 خفض نم

غطاء  

 متوسط

غطاء  

 عالي 

  غطاء

 دا ي جعال

مجموع 

مساحة  

الغطاء 

النباتي 

 الزراعي 

خالية 

 الغطاء

غطاء  

 فض خنم

غطاء  

 متوسط

  اءغط

 عالي 

غطاء  

عالي  

 داج

مجموع 

مساحة  

الغطاء 

النباتي 

 الزراعي 

غطاء  

 منخفض 

غطاء  

 متوسط

غطاء  

 ي عال

غطاء  

  اليع

 جدا

1 371.5 1730.4 1074.0 1687.6 8429.0 12921 34.3 11475.4 1131.6 442.0 209.4 13258.4 563.2 5.4 -73.8 -97.5 

2 351.7 1755.0 614.6 718.3 1984.6 5072.5 0.0 5192.2 217.4 17.1 0.7 5427.4 195.9 -64.6 -97.6 -100.0 

3 160.8 816.7 451.4 433.8 1963.9 3665.8 6.6 3652.2 145.9 21.2 0.7 3820 347.2 -67.7 -95.1 -100.0 

4 53.5 137.9 71.6 63.0 106.9 379.4 26.5 230.7 143.2 30.2 2.3 406.4 67.3 100.0 -52.1 -97.8 

5 124.2 261.3 66.1 31.3 13.8 372.5 14.6 343.0 101.0 27.3 10.1 481.4 31.3 52.8 -12.8 -26.8 

6 182.0 277.9 68.9 25.6 21.8 394.2 31.9 411.0 120.2 12.6 0.4 544.2 47.9 74.5 -50.8 -98.2 

7 34.9 71.4 47.9 35.9 4.4 159.6 12.2 73.5 77.8 29.6 1.4 182.3 2.9 62.4 -17.5 -68.2 

8 67.8 141.8 86.0 57.7 46.4 331.9 40.1 161.9 148.4 47.8 1.4 359.5 14.2 72.6 -17.2 -97.0 

9 67.5 91.1 104.7 139.0 77.0 411.8 45.7 251.5 152.4 26.8 2.9 433.6 176.1 45.6 -80.7 -96.2 

10 82.0 1836.1 1088.8 1262.9 4895.2 9083 0.7 8805.7 321.4 33.5 3.8 9164.4 379.6 -70.5 -97.3 -99.9 

11 21.8 445.7 386.1 570.4 1421.3 2823.5 0.0 2638.2 169.6 32.5 4.9 2845.2 491.9 -56.1 -94.3 -99.7 

12 3.3 151.8 217.7 430.1 1014.0 1813.6 0.3 1722.6 84.9 9.0 0.0 1816.5 1034.8 -61.0 -97.9 -100.0 

13 95.5 140.2 114.0 95.3 61.9 411.4 52.2 240.4 155.2 58.2 0.8 454.6 71.5 36.1 -38.9 -98.7 

14 35.2 437.8 256.8 302.9 416.7 1414.2 6.4 789.6 496.2 142.7 14.5 1443 80.4 93.2 -52.9 -96.5 

15 30.9 382.6 302.5 266.1 115.2 1066.4 0.5 833.8 234.3 28.6 0.1 1096.8 117.9 -22.5 -89.3 -99.9 

16 0.2 109.8 250.0 406.8 196.7 963.3 0.0 786.6 157.1 18.5 1.4 963.6 616.4 -37.2 -95.5 -99.3 

17 1127.0 872.0 327.2 352.6 1058.1 2609.9 0.0 3706.0 30.5 2.4 0.4 3739.3 325.0 -90.7 -99.3 -100.0 

18 1016.2 3187.7 3147.3 2646.3 3424.5 12405.8 27.0 12828.3 564.6 8.4 0.4 13401.7 302.4 -82.1 -99.7 -100.0 

19 1.6 78.4 121.1 138.4 75.9 413.8 0.6 291.0 104.8 18.7 0.4 414.9 271.2 -13.5 -86.5 -99.5 

20 48.6 104.7 83.1 123.3 124.8 435.9 28.9 276.2 143.6 34.2 1.5 455.5 163.8 72.8 -72.3 -98.8 

21 113.5 322.7 508.7 572.2 761.2 2164.8 65.5 1847.7 261.3 99.7 4.2 2212.9 472.6 -48.6 -82.6 -99.4 

29 10.8 120.1 250.7 267.2 309.7 947.7 0.0 929.1 27.5 2.0 0.0 958.6 673.6 -89.0 -99.3 -100.0 

30 0.1 148.3 269.7 271.7 104.8 794.5 0.0 770.4 23.0 1.1 0.0 794.5 419.5 -91.5 -99.6 -100.0 

31 44.5 318.1 309.2 364.1 115.4 1106.8 3.8 1054.4 79.6 12.4 1.0 1147.4 231.5 -74.3 -96.6 -99.1 

32 0.6 52.1 65.2 52.6 67.3 237.2 0.0 200.1 36.3 1.3 0.0 237.7 284.1 -44.3 -97.5 -100.0 

33 0.0 38.2 96.9 71.5 74.3 280.9 0.0 175.4 88.5 15.0 2.1 281 359.2 -8.7 -79.0 -97.2 

34 0.2 86.7 102.9 67.5 1.3 258.4 0.0 167.2 81.3 10.2 0.0 258.7 92.8 -21.0 -84.9 -100.0 

35 13.7 229.8 118.8 92.6 56.2 497.4 0.0 364.4 134.0 11.8 1.0 511.2 58.6 12.8 -87.3 -98.2 
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36 46.5 503.0 394.2 330.2 380.9 1608.3 0.0 1443.3 203.9 7.6 0.0 1654.8 186.9 -48.3 -97.7 -100.0 

37 5.1 134.4 118.0 115.9 193.1 561.4 0.0 334.1 187.1 41.6 3.7 566.5 148.6 58.6 -64.1 -98.1 

40 10.1 178.9 216.1 294.5 228.9 918.4 0.9 456.9 325.1 137.1 8.5 927.6 155.4 50.4 -53.4 -96.3 

42 0.0 324.9 505.8 326.4 41.9 1199 0.0 924.6 259.8 14.7 0.0 1199.1 184.6 -48.6 -95.5 -100.0 

43 4.8 327.1 439.8 486.5 225.1 1478.5 0.0 992.0 421.8 65.4 4.1 1483.3 203.3 -4.1 -86.6 -98.2 

44 0.9 415.6 382.5 348.0 414.8 1560.9 0.0 1425.4 121.1 15.1 0.4 1562 243.0 -68.3 -95.7 -99.9 

45 0.0 129.4 334.0 516.9 992.8 1973.1 0.0 1798.4 169.1 5.7 0.0 1973.2 1289.8 -49.4 -98.9 -100.0 

46 50.5 149.2 36.9 49.6 70.3 306 27.6 264.4 45.2 19.3 0.0 328.9 77.2 22.5 -61.1 -100.0 

47 0.0 35.8 41.0 35.8 63.7 176.3 0.0 144.3 27.7 4.3 0.0 176.3 303.1 -32.4 -88.0 -100.0 

55 12.4 297.3 144.0 118.4 144.4 704.1 0.0 607.4 90.6 17.8 0.6 716.4 104.3 -37.1 -85.0 -99.6 

56 45.8 347.4 260.3 182.2 34.2 824.1 0.0 843.1 25.2 1.1 0.4 869.8 142.7 -90.3 -99.4 -98.8 

59 26.8 238.4 191.2 276.6 294.0 1000.2 9.5 823.7 178.1 14.7 1.0 1017.5 245.5 -6.9 -94.7 -99.7 

64 12.1 111.2 254.3 418.9 294.6 1079 3.4 946.4 113.3 26.1 1.8 1087.6 751.1 -55.4 -93.8 -99.4 

65 51.2 248.4 192.7 59.9 2.1 503.1 0.0 508.3 40.6 5.5 0.0 554.4 104.6 -78.9 -90.8 -100.0 

66 10.1 258.6 212.5 301.1 271.0 1043.2 1.0 848.7 169.1 33.1 2.4 1053.3 228.2 -20.4 -89.0 -99.1 

67 6.3 386.2 517.8 463.2 241.3 1608.5 0.0 1103.4 442.7 63.8 4.9 1614.8 185.7 -14.5 -86.2 -98.0 

68 46.5 454.2 350.7 645.1 541.3 1991.3 0.0 1671.0 317.4 48.5 0.9 2037.8 267.9 -9.5 -92.5 -99.8 

69 15.5 310.7 286.4 405.8 939.0 1941.9 9.3 1496.2 295.6 121.2 35.1 1948.1 381.6 3.2 -70.1 -96.3 

70 0.0 107.3 89.6 166.5 265.3 628.7 0.0 541.0 82.8 4.7 0.0 628.5 404.2 -7.6 -97.2 -100.0 

71 5.7 194.6 259.5 220.0 298.2 972.3 0.5 556.5 374.8 44.8 2.7 978.8 186.0 44.4 -79.6 -99.1 

72 2.2 178.9 177.2 112.0 18.8 486.9 0.0 264.1 205.3 17.0 2.7 489.1 47.6 15.9 -84.8 -85.6 

73 0.0 102.6 151.1 164.2 195.8 613.7 0.0 572.6 39.8 1.8 0.0 614.2 458.1 -73.7 -98.9 -100.0 

74 21.4 411.4 237.1 148.2 75.5 872.2 0.0 880.4 12.9 0.2 0.0 893.5 114.0 -94.6 -99.9 -100.0 

75 2.8 220.3 234.8 343.4 222.0 1020.5 0.0 944.1 80.4 0.2 0.0 1024.7 328.6 -65.8 -99.9 -100.0 

76 0.0 76.2 88.7 103.8 79.8 348.5 0.0 304.4 42.8 2.0 0.0 349.2 299.5 -51.7 -98.1 -100.0 

77 0.0 17.3 26.2 56.8 45.1 145.4 0.0 136.2 8.9 0.2 0.0 145.3 687.3 -66.0 -99.6 -100.0 

78 1.1 99.4 192.6 244.9 170.6 707.5 0.0 520.3 186.9 1.7 0.0 708.9 423.4 -3.0 -99.3 -100.0 

 - - - - 93714.1 334.6 1910.3 9899.5 81569.7 449.9 89710.5 33687.0 18481.3 16936.9 20605.3 4437.5 المجموع

.Arc GIS 10.5في برنامج  NDVIباالعتماد على المرئيات الفضائية ومعادلة معامل التغطية النباتية المصدر: 
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 ةة العباسيحينافي ردي  املجة اي مقاطعفالزراعية  راضياأل (5ورة )ص

 

 9/10/2018دراسة الميدانية بتاريخ ر: الالمصد

 

 ناحية العباسيةفي  خرخيتالزراعية في مقاطعة  راضياأل (6صورة )

 

 9/10/2018يخ المصدر: الدراسة الميدانية بتار
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  تية النباة  يط تراوح قيم مؤشر التغت  إذ ،  قليل الكثافة  الغطاء النباتي الزراعيفئة    :ثانيةة الفئال -2-2

في مساحة  مكاني  التباين  ال  (14( و)13)  انتالخريط  تبين  إذ،  (0.20-0.10ين )ئة بلهذه الف

الزراعي النباتي  الموسمي   الغطاء  ) بين  الزراعيين  تغير    ُسجل    إذ   ،(2018) و  (1999ن 

عددهلباوال  جميعها  الدراسةمنطقة  طعات  مقافي    إيجابي تغيمقاطعة    (55)ا  غ   ر بنسب 

وابجا  ال  ةخراب  ثلث ة  طعقام  يف  اأعاله  ُسجل  ،  متباينة جب ي  بنسبةل  بلغت ير  تغ  ار 

ويمكن تعليل   ،%(2.9)  بنسبة  الشمالية  ةيمرالشها في مقاطعة  أقل  ُسجل  بينما  ،  (% 1289.8)

ت  باالنشار  نتى الإالموسمين  بين الغطاء النباتي الزراعية نسبة التغير في مساح سبب زيادة

النباتي    اهذ   نأ   ينح ي  ف  ( 2018موسم ) ات الدراسة في العظم مقاطع عي في مالطبي الغطاء 

غ  الطبيعي موكان  )  في  جود ير  عة  مزرو  كانت   جميعها  مقاطعات ال  إذ   (1999الموسم 

 .صيل الحبوب احمب

الثالثة: -2-3 الزراعيفئة    الفئة  النباتي  الكثاملا  الغطاء  تتالو  ةفتوسط             ن بي   ما  قيمها  وحراتي 

ة  ع طمقا  (17)   ت بلغ  ت من المقاطعا  عدد   ايجابية في  تغيرات   ت فيهاُسجل    إذ ،  (0.21-0.31)

 ُسجل  ها  أقلو  ،(% 100)بلغت    رتغي  سبةنب ي  مارالجعة  اعالها في مقاط  ُسجل  ة  متباينب  نسب

 . (% 3.2)نسبة تغير ب  كطعهالفي مقاطعة 

عددها  بلغ  ف  النباتي الزراعي  الغطاءحة  ا مسفي  بي  تغير السلي اخذت الاما المقاطعات الت

         ر بلغت ي غ ت  ة ببنس   ىولاأل   بة ترالم  ةتلال ف  أراضياخذت مقاطعة  ينة  ير متباغ ت  ب سنوب   (38)

  األخيرة بالمرتبة    جنوبيةال  (فكفو  و اب )بدير و  أراضي  في حين جاءت مقاطعة  ،(% 94.6-)

 .(% 3-)بنسبة تغير 

الزراعيفئة    لرابعة:اة  الفئ -2-4 النباتي  الكثافة  اع  الغطاء  م  اوحتتر  تيالولي  قيم  ؤشر  فيها 

النباتيةلا )  تغطية   يفجميعها    عات اطمقلاان    (6)الجدول  من    ضحيت  إذ ،  (0.42-0.32بين 

(  1999بين الموسمين )   الغطاء النباتي الزراعيالسلبي في مساحة    تغيرت الذ خا  الفئة  هذ ه

  الشمالية   (كفوف  واب)ر وديال ب  أراضياعالها في مقاطعة    سُجل  ة  ينوبنسب متبا  (2018و)

بلغت  سبةبن حين  % 99.9-)  ت غير  في  مقاطعة  أقل  ُسجل  (  في  العها  -)  شماليةلا  نب بساتين 

12.8 %) . 
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          العباسية ناحية مقاطعات ل 2018(خريفالزراعي )للموسم   NDVIالتغطية النباتية  فئات (14يطة )خر العباسية ناحية مقاطعات ل 1999(خريفالزراعي )للموسم  NDVIباتية الن التغطيةفئات  (13ة )طيرخ

 

. Arc GIS 10.5  رنامجفي ب NDVIة  معامل التغطية النباتي ة ادلباالعتماد على المرئيات الفضائية ومعالمصدر: 
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الا -2-5 الزراعيفئة    :ةخامسلفئة  النباتي  الكثافة  الغطاء  والتي    العالي  عن    قيمهاد  زيتجدا 

  ناحية ال  عات طمقالهذه الفئة في    الغطاء النباتي الزراعيي  ف  سلبيتغير  لنا  ظهر    إذ   ،(0.42)

ابو  )و،  بانجو بساتين  و،  انبوج  يأراض)  ات مقاطع  اعالها في  ُسجل  تباينة  منسب  ب   جميعها

،  السجلة الثالثة  أراضيو،  والبلبولية  حيسال  أراضيو،  ةولوالد الفتك  و،  ةيرالجف و،  (رريجوا

  وال   بجاي  خرابه ال  ثلث و ،  ةالبريديو  ،ةروجيهطالو،  ةلزنوري وا   ةالهدويو،  غااال   أراضيو

العباسيةو،  رباج القشرال  مالحهلاو،  د بيالبوع و ،  قصبة  الشماليقية  ، ( سمسم  وب ا)و،  سم 

فتل  أراضيو،  يهجد الو ،  ة الطويل  ضيأراو  ،شماليةال  (ففوك   بوا)و  ال بدير  أراضيو  ، ةال 

بد ا  أراضيو،  ةيخنمص   يضارأو كفوف)وير  ل  منها100-فبلغت    ةبي الجنو   (ابو  لكل   %  )

 .( % 26.8-)بنسبة تغير الشمالية بساتين العنب مقاطعة   يف نسبة تغير  أقلت ُسجل  بينما 

 

 -:ناحية الحرية في مقاطعات   ة النباتية الزراعيةي طتغللمساحية لا روقالف-3

ء  للغطا   ساحيةروق مفوجود  (  7ل )الجدوو(  16) و  (15ة ) يبات ن الية  تغطشر المؤط  رائخ  ضح منتي

الزراعلحرية  ا  يةاحن عات  مقاطفي  اتي  النب الموسمين  قيم  إذ يين،  بين  اعلى  فيلمؤل ة  بلغت  وسم  مال  شر 

(  0.18-و)( 0.26-ن ) وسميللم  ة لهقيم  أقلفي حين بلغت  ،  (2018م ) موسلل (0.54( و) 0.64) (  1999)

 ي:  ه  ئات ف مسخ علىالقيم   ذهه  ناقسمحة لمسااق فروالح توضلغرض و ،رتيب التى عل

االول -3-1 المنالة  فئ  ى:الفئة  من  اطق  الزرخالية  النباتي  مؤ  اعيالغطاء  قيم  تضم  شر والتي 

ناحية  مقاطعات  ( ان  7)   وللجد ا  نح م ض تي   إذ   (،0.10من )  أقلكون  تي تال  النباتيةلتغطية  ا

)الوجميعها    الحرية مقاط20بالغة  النباتي    منلية  اخال  ت احالمسا  اهب  ت صتناق  عة(  الغطاء 

 الية الخ  راضي ة األاحمسع  مجمو   لغب  إذ   ،(2018) عي  زرالللموسم ا  ضحوا بشكل    الزراعي

ا  بينم   (دونما    2178.1بـ )   (1999لموسم )المقاطعات    في تلك  الغطاء النباتي الزراعي من  

)لغب ال  (نما  ود   118.3ت  )للموسم  ع  ذاوه  (2018زراعي  وجويدل  تلى   إذ   جابيايغير  د 

معظم    تركب   ولكن يمكن تعليل ذلك  ،الغطاء النباتي الزراعي  لية منالخا  يضرااأل  ت صاقتن

ات يجابي في مساحتغير ا  و ليس، لذا فهالغطاء النباتي الطبيعيبها    تشرانو  ا  ربو  يراضألا

   .الغطاء النباتي الزراعي



 فة في قضاء الكو الزراعية تيةة النباطيتغات المساح ة لتغير مي قرل ة اجعالالم .......................................... ........ الثانيصل لفا

 
 

53 

 

            حريةال ناحية ات مقاطع ل 2018(خريفالزراعي )للموسم   NDVIتية التغطية النبا مؤشر (16يطة )رخ    حريةال ناحية اطعات قمل 1999(خريفالزراعي ) للموسم  NDVIالتغطية النباتية مؤشر  (15خريطة )   

 

 . Arc GIS 10.5رنامج  في ب NDVIة  يتبا لتغطية النباالعتماد على المرئيات الفضائية ومعادلة معامل ا ر: المصد           
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 (2018و  1999)  (خريف)سم اللمو ةالحريناحية ت طعامقا في الزراعية النباتيةة التغطي( مساحة 7دول )ج

 % التغيرنسبة  (دونم) 2018في لخريا عيللموسم الزرا (دونم) 1999 للموسم الزراعي الخريفي 

 رقم

 المقاطعة

خالية 

 الغطاء

غطاء  

 منخفض 

  غطاء

 سطوتم

غطاء  

 عالي 

اء  غط

 عالي جدا 

مجموع 

مساحة  

الغطاء 

النباتي 

 عي الزرا

لية اخ

 الغطاء

غطاء  

 فض منخ

اء  طغ

 متوسط

  غطاء

 ي عال

غطاء  

  عالي

 جدا

 مجموع

مساحة  

الغطاء 

النباتي 

 الزراعي 

غطاء  

 منخفض 

غطاء  

 متوسط

غطاء  

 عالي 

  ءاطغ

ي  عال

 جدا

22 2.7 345.1 284.1 305.4 466.7 1401.3 0.0 1395.6 8.3 0.0 0.0 1403.9 304.4 -97.1 -100.0 -100.0 

23 0.8 91.3 72.7 138.3 108.2 410.5 0.0 371.8 35.5 3.5 0.5 411.3 307.2 -51.2 -97.5 -99.5 

24 3.8 318.1 216.8 256.0 596.9 1387.8 0.0 1307.4 60.6 15.0 8.7 1391.7 311.0 -72.0 -94.1 -98.5 

25 1800.3 8140.7 4698.2 4023.9 3631.5 20494.3 67.3 20882.7 1254.7 88.6 7.9 22233.9 156.5 -73.3 -97.8 -99.8 

38 4.9 379.0 292.4 303.7 223.3 1198.4 0.0 1155.8 40.4 5.6 1.4 1203.2 205.0 -86.2 -98.2 -99.4 

39 2.2 193.8 199.0 192.4 116.8 702 0.0 664.8 34.5 4.0 0.9 704.2 243.0 -82.7 -97.9 -99.2 

41 1.0 322.0 398.1 377.0 239.7 1336.8 0.0 1302.9 31.5 2.7 0.7 1337.8 304.6 -92.1 -99.3 -99.7 

48 1.0 148.0 108.4 59.5 13.4 329.3 0.0 325.5 4.9 0.0 0.0 330.4 119.9 -95.5 -100.0 -100.0 

49 62.7 291.4 322.8 314.2 189.7 1118.1 30.4 990.4 128.4 31.1 0.6 1150.5 239.9 -60.2 -90.1 -99.7 

50 0.2 127.0 206.1 305.5 170.9 809.5 0.0 778.0 26.3 5.2 0.0 809.5 512.6 -87.2 -98.3 -100.0 

51 73.9 536.9 205.4 148.4 81.3 972 0.0 1031.3 13.2 1.3 0.0 1045.8 92.1 -93.6 -99.1 -100.0 

52 13.0 247.5 251.0 174.6 99.9 773 0.0 779.4 6.6 0.0 0.0 786 214.9 -97.4 -100.0 -100.0 

53 13.9 490.4 498.4 470.5 170.4 1629.7 0.0 1520.5 112.2 10.2 0.7 1643.6 210.1 -77.5 -97.8 -99.6 

54 5.3 235.3 183.3 216.9 240.7 876.2 0.0 809.2 64.2 7.8 2.3 883.5 243.9 -65.0 -96.4 -99.0 

57 47.6 210.7 291.7 367.2 651.2 1520.8 20.4 1221.1 262.6 62.9 2.2 1548.8 479.5 -10.0 -82.9 -99.7 

58 0.2 118.0 210.6 339.7 186.4 854.7 0.0 843.1 13.3 0.0 0.0 856.4 614.5 -93.7 -100.0 -100.0 

60 0.2 207.3 175.7 308.7 407.2 1098.9 0.0 1050.6 46.0 2.4 0.0 1099 406.8 -73.8 -99.2 -100.0 

61 20.2 623.4 272.0 308.6 135.1 1339.1 0.1 1227.1 110.5 21.2 1.3 1360.1 96.8 -59.4 -93.1 -99.0 

62 28.5 517.7 354.3 176.2 120.5 1168.7 0.0 1048.4 108.5 32.0 8.7 1197.6 102.5 -69.4 -81.8 -92.8 

63 95.6 339.0 128.6 65.9 18.7 552.2 0.0 611.7 35.5 0.8 0.4 648.4 80.4 -72.4 -98.8 -97.9 

 - - - - 42045.8 36.4 294.3 2397.9 39317.2 118.3 39973.1 7868.5 8852.4 9369.6 13882.6 2178.1 المجموع

. Arc GIS 10.5في برنامج   NDVIلنباتية  ئية ومعادلة معامل التغطية الفضاا ات على المرئي  دباالعتما المصدر: 
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-0.10) بين    ما  ح قيمهاراوتت  التيو   الكثافة  قليل  الغطاء النباتي الزراعية  فئة:  لفئة الثانيا -3-2

نسب ُسجل    إذ ،  (0.20 الف بي   ةموجبتغير    ت  و)1999)   لموسمينل  ئتينن  في    (2018( 

بنسبة اسي  الخمكة ولمطلا  ةها في مقاطععالا  ُسجل  ف  متباينةوبنسب  كلها  ة  راسمقاطعات الد 

  ( % 80.4)   بنسبة  م بواريا  عةاطمق  ي  ها فأقل  ُسجل    بينما  ،(% 614.5بلغت )  جبةتغير مو

الزراعيتزايد  سبب  د  عويو النباتي  الكثاف  الغطاء  انتشار كبيقليل  الى  اة  للنباتات  عية  يبلطر 

 .زراعة من غيربعد تركها  الدراسةمنطقة  عات اطمقفي 

الثالثة -3-3 الزراعي  ئةف  :الفئة  النباتي  الكثافة  و المت  الغطاء  م  هفي  تتراوحوالتي  سط  ؤشر قيم 

الالت   رية الح  احيةمقاطعات نان  (  7ول )من الجد يتضح    إذ ،  (0.31-0.21) ين  ة باتيبن غطية 

الفي  اخذت    جميعها مساحة  في  سلبالتغير  الزراعيي  النباتي  افة كثال  طستولما  الغطاء 

  السبعة وام الرفش  اضيرأ  طعةاخذت مقا  إذ ،  ةمتباينب  بنسو   (2018( و) 1999للموسمين )

بلغت   األولىالمرتبة   تغير  مقا  حين في  ،    (% 97.4-)  بنسبة  المرتبة    لعشوائيةا  طعةاخذت 

بلغت   األخيرة الزراعيفئة    ظهور  ب سبويرجع  %(  10-)  بنسبة  النباتي    متوسط   الغطاء 

  نها كبير م   ممقاطعات قسلان هذه  ألى  إي  سلببالتغير اللحرية  ناحية ا  ت اعاطمقفي كل    افةكثال

غير  ا  بور  كتر ثمزراعة    من  الزراعيمساحات    تناقصت   ومن  النباتي  بين   الغطاء 

 . (دونما   6971.7-)  مطلق بلغير بتغ الموسمين 

الزراعيئة  ف  :ةابعلرا  الفئة -3-4 النباتي  ماقيمه  اوحتتري  والت   فةالكثاعالي  ال  الغطاء   بين   ا 

الزراعيت  حاسا م  في  سلبي تغير  وجود  ضح  تي   إذ ،  (0.32-0.42) النباتي  في    الغطاء 

، والخماسي  ةالمطلك)  ات في مقاطع  اأعالهت  ُسجل    متباينةر  غيت  نسب بو   جميعها  ات عمقاطال

الرفش  أراضيو وام  اقصبين  ساتبو  ،السبعة  تغير اخباال و،  ةييج لصلة  بنسبة  -غت  بل  رية 

 .( % 81.8-)بنسبة   اشاليبوا ةالمشراك ها في مقاطعةأقل ل  ُسج ما بين ،(نهالكل م % 100

ا  الغطاء النباتي الزراعيفئة    ة:الخامسئة  الف -3-5 ؤشر م  ها قيم فيد  زيتوالتي  جدا  ة  فا ث لكالعالي 

لهذه الفئة    الغطاء النباتي الزراعيفي      سلبيغير  تا  لنظهر    إذ   ( 0.42تية عن ) التغطية النبا 

 رهالف)  طعات في مقا  اعالها  ي متباينة بلغت بت نسب تغير سلجل  سُ   إذ   ،جميعها  قاطعات مالفي  

حمرة لاو   ،يلوالت ل  بزالو  ،شرفوام ال  السبعة  أراضيو  ،ياسخمال و  ةالمطلكو،  (نحال  ابو)و

ااس بو،  ةوالرمل قصبة  بنسبة  اال و،  لصليجيةتين  بلتغيخبارية    ، (امنه  لكل   % 100-غت  ر 

  ( 17)  انتط خري، ينظر ال(% 92.8-) بلغت  بة  بنس  شوااليبا   ةالمشراك  مقاطعةن في  ها كاأقلو

(. 18و)
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            يةحرال ناحية مقاطعات ل 2018(خريفالزراعي )للموسم  NDVIنباتية ية الغطالتفئات  (18يطة )خر   الحريةناحية مقاطعات ل 1999(خريفالزراعي ) للموسم NDVIية اتنبية التغطلا اتفئ (17يطة )رخ 

 

. Arc GIS 10.5امج  في برن  NDVIية النباتية  طمعامل التغة ومعادلة لفضائيئيات المرباالعتماد على االمصدر: 
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 ( 2019و 2000)( ربيع ) ينالزراعي  سمينللمو ةاتي النب  للتغطية  ةيالفروق المساحد التغير بايجا  فشك -الثاني 

وجود   ،(  20( و)19)  تينالخريط   كما في  الربيعيوسم  لمل  ةباتيالن  ةي تغط ال  مؤشر  مقيج  ئ اتن   ينب ت

مكانيتبا  كثا  ين  الزراعي  ةففي  النباتي  الكوفةفي    الغطاء  القيمة  غت  بل  ذ إ،  قضاء   ( 0.68)  مؤشرهذا 

  قد ف  سالبةيم الالقما  ا  ،(2019موسم )لل  (0.61لتصل الى )  تناقصت   حينفي    ،(2000سم الزراعي ) مولل

  النباتي الزراعي   طاءالغالتغير في مساحة    فكشولغرض    ه،العا  ينسمللمو  (0.25-و)   (0.37-)    ت غبل

 هي : فئات  على شرمؤال قيم هذاقسمنا 

االولى -1 ا  :الفئة  من    قطنالمفئة  الزراعيالخالية  النباتي  فيهاي  لتوا  الغطاء    مؤشر   مةقي  تكون 

الال الجدول   يتضح  إذ ،  (0.10)  من  أقلاتية  نبتغطية  سم  موالي  ف  ئة لفا  ذهه  احةمس  نأ  (  8)  في 

لى ة لتصل افئمساحة هذه ال  ت تناقصفي حين    (دونما    14148.3)  ضاءالق  كزمرفي    (2000)

)ال  في(  دونما    798.4) وجود    يشيروهذا    (2019موسم  مساحةالى  في  النباتي   زيادة  الغطاء 

والحريناحفي    اما  ،الزراعي العباسية  النباتي  ات  احمسفي  ة  زياد ا  ايض  الكفهنة  يتي  الغطاء 

في    الغطاء النباتي الزراعيالخالية من    ياض رألمساحة ات  اقصنت  إذ   ،ينسملموين اب   الزراعي

  ( دونما    12034.6) ن كانت  أ بعد    (2019)   وسممالفي    (دونما    2284الى ) لتصل    يةناحية العباس 

 ( موسم  الحرف  الالح  كذلكو،  (2000في  ناحية  مساحة    إذ   ،يةي  األتراجعت  الى   راضيتلك 

،  ( دونما    6117.5)  لىا  (2000)   مسمو  ت فيلد ماوصعب  (2019)موسم  في    (دونما    397.1)

في السبب  األب  التناقص   هذا  ويرجع  من    ضيرامساحة  الزراعيالخالية  النباتي   الى   الغطاء 

حولية   تات اشواك ونباب وعشاوا  يتكون من حشائش  يالذ   الغطاء النباتي الطبيعي ثافة  اع كارتف

      .ياعزراستثمار  من غير راضياأل ينالمزراع ترك  سبب ب الدراسةمنطقة  أراضيفي تنمو 

الزراعيفئة    :ةينلثاا  الفئة -2 النباتي  تتلاو  الكثافة  يللق  الغطاء  )ي ب  ام  هاميق  راوحتي  -0.10ن 

  ( دونما    21733.7ـ ) ب  مركز القضاءفي    (2000)موسم  الي  ف  ئةهذه الف  مساحةت  بلغ  إذ   ،(0.20

  نالك اي ه  ( 2019موسم )الفي    (دونما    30265.5)   ىالل  لتصهذه الفئة  ة  حمساازدات    ني حيف

اما    ،(% 39.3بلغت )   تيال   جبةالمو  يراكدتها نسبة التغ  الغطاء النباتي الزراعيفي مساحة  زيادة  

ناح  النباتيلمساحات  ب  جور متغيا  ضي أ  الكفهنة  العباسية والحري ي  يت في  بين    الزراعي  الغطاء 

 بة نسوب   (دونما    9786.6)و   (دونما    21756.6غ )ل ب  قلمطغير  تب   بيرك  لت بشكزاد   إذ   الموسمين،

الت  (% 56.6و)  (% 73.5)   بلغت   يرتغ فييب رت على  السبب  ويرجع  التزايد    ،  ع ارتفا الى  هذا 

الطبيعيفة  كثا النباتي  في    بشكل  الغطاء  انظ ت  ،الدراسةمنطقة    أراضيواسع    تان ورلصر 

    .(8(و)7)
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            لقضاء الكوفة 2019(ربيعالزراعي )للموسم  NDVIالنباتية ة التغطي مؤشر (20ة )طيخر          الكوفةاء لقض 2000(ربيعالزراعي ) للموسم  NDVI تغطية النباتيةلا مؤشر ( 19خريطة )                 

 

 .Arc GIS 10.5في برنامج  NDVIمل التغطية النباتية معا ادلةومع يات الفضائيةئالعتماد على المربار: المصد
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 ( 2019و 2000) (ربيع)سم اللموكوفة اء الفي قض التغطية النباتية الزراعيةاحة ( مس8جدول )

ة  حدالو

 دارية اال 

 % نسبة التغير ( دونم) 2019للموسم الزراعي الربيعي  ( دونم) 2000يعي بلرعي الزراسم اللمو

خالية 

 اءغطال

غطاء  

 منخفض 

غطاء  

 متوسط

غطاء  

 عالي 

غطاء  

 عالي جدا 

مجموع 

مساحة  

الغطاء 

النباتي 

 الزراعي 

خالية 

 اءالغط

غطاء  

 ض منخف

غطاء  

 متوسط

غطاء  

 عالي 

غطاء  

 عالي جدا 

مجموع 

ساحة  م

الغطاء 

النباتي 

 الزراعي 

غطاء  

 منخفض 

غطاء  

 متوسط

غطاء  

 عالي 

غطاء  

عالي  

 جدا

مركز  

 قضاءال
14148.3 21733.7 5908.6 2986.1 1038.3 31666.7 798.4 30265.5 10348.4 3694.3 711.7 45019.9 39.3 75.1 23.7 -31.5 

 93.6- 62.6- 99.2 73.5 91869.6 1114.5 7346.1 32053.8 51355.2 2284 82657.8 17303.9 19666 16089.3 29598.6 12034.6 ةسيالعبا

 91.7- 72.8- 149.6 56.6 41757 557.7 1938.4 12172.6 27088.3 397.1 36031.5 6731.3 7121.9 4876.6 17301.7 6117.5 الحرية 

 - - - - 41757 2383.9 12978.8 54574.8 108709 3479.5 150356 25073.5 29774 26874.5 68634 32300.4 المجموع

 

. Arc GIS 10.5في برنامج   NDVIتية  ة النباالتغطي لم ومعادلة معا  لفضائية المرئيات اباالعتماد على المصدر: 
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 ء الكوفةمركز قضا في ةجنوبيية اللبراكاراضي وبساتين ا (7)صورة 

 22/3/2019 ة بتاريخالمصدر: الدراسة الميداني

 

   الحريةة ناحيفي الصليجية ة صبين ق بسات  (8)صورة 

 

 25/3/2019خ ي رتاة باسة الميدانيالمصدر: الدر



 فة في قضاء الكو الزراعية تيةة النباطيتغات المساح ة لتغير مي قرل ة اجعالالم .......................................... ........ الثانيصل لفا

 
 

61 

 

-0.21)  بين  ما  هاقيماوح  رلتي تتتوسط الكثافة واالم  الغطاء النباتي الزراعي  فئة  :ةالثالث  الفئة -3

 الغطاء النباتي الزراعي   ةاحمسن  أ  (8جدول )( وال22و) (  21)  تينمن الخريطنجد    إذ (  0.31

 يف  ني سمالمو  بين  هذا الغطاءساحة  في م  ةد ياز  كهنال  إذ   الدراسةمنطقة  في    ةمتباينة  لفئاه  هذ   في

ال اب  إذ  ،قضاءمركز  قيمة  تغير    (دونما    4439.8)  طلقالمير  لتغلغت  غت بلة  موجب بنسبة 

معظم  ألى  إ  تهزياد   فيلسبب  اويرجع    (% 75.1) الزران  النباتي  في  لا  عيالغطاء  مركز  سائد 

اشجار  القضاء الز  ضرخالل  ياص محو  ليالنخ  هي  الموسم  ) في  كانت حيفي    (2019راعي    ن 

واسعة   األت  منمساحات  فيحقلي  يلمحاص  رعتز  راضيلك  لموسم  ا  فيلرز  ا  مقدمتها    ة 

 الغطاء النباتي الزراعيحة ايدت مسازتفقد الحرية وة يس عباال يتيناح ا فيام .(2000اعي )الزر

ر ة تغيوبنسب  (دونما    7296و)(  دونما    15963.7)  طلقالتغير الم  مةقيت  بلغ  إذ ثافة  كلسط اوتمال

 .على الترتيب  (% 149.6و) (% 99.2) بلغت 

  ة فيها راح قيم موشر التغطية النباتي فة وتتالكثا  العالي  الغطاء النباتي الزراعي   فئة  ة: عابلرالفئة ا -4

 الغطاء النباتي الزراعي   فيهد  ياتز  كز القضاءرمالقيم ان    ر من هذايظه  إذ ،  (0.42-0.32بين )

الل بلغتغير مطلب  (2000م )وس لمان  ع  (2019)   زراعيلموسم  تغير  بنس  ( ا  نم دو  708.2)  ق  بة 

بلغت   مالحال  ت ناك   نحيفي  ،  (% 23.7)موجبة  ناعكو ة  في  احيتسة  والحريةلعب ي   إذ   ،اسية 

الزراعي  مساحة  ت تناقص النباتي  ) ملل  الغطاء  )   (2019وسم  م  عقبوا  (2000عن  طلق تغير 

تبنس   (دونما    5183.5-)و  (دونما    12319.9-)  رهمقدا بب لسير  غ بة    -و)   (% 62.6-)   ت لغي 

تعلي  ،ب الترتيعلى    (% 72.8 ذلكويمكن  ه  ل  الان  كا مناطذه  محاصيل    اج ت نا بى  ل واالنت  ق 

فيص مح  السيما  لحبوب ا القمح  )   ول  ال  (2000الموسم  البسبب  للدعم  حين    نمزارعي كبير  في 

تلجارت المعت  قلةكما مبين  ات  ساحك  الماد ا  مم   الفالحين  دعم  بسبب  الى ترك  اازى    ط ا لنشرع 

 . االخرى االعمالومزاولة ي عراالز

ية عن  النباتالتغطية    مؤشرم  ا قيهفي  د يزت  تيالجميعها  ة  اعيزرال  راضياألم  وتض   ة:الخامسة  الفئ -5

ايضا      (0.42) النباتي  ات  مساح  ت عجترا  إذ ،  الدراسةمنطقة    اءاجز  بين  متباينةوهي  الغطاء 

ال  مركز القضاء   في  الزراعي بلب  (2019م ) موسفي  ر  ة تغي سبنب  ( دونما    326.6)   غتغير مطلق 

الحال  ،(% 31.5-)ت  بلغ  سلبي افي    كذلك  مطبتغرية  والحة  لعباسيناحية    16189.1-)  لقير 

و     ( دونما    6173.6-و)  (دونما   سلبي  تغير  ابنسبة  ى  ل ع  (% 91.7-و)  (% 93.6-)  ىلصلت 

 . ركبقة للذ السااالسباب يل ذلك ب لويمكن تع، رتيب تلا
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           لقضاء الكوفة 2019(ربيعالزراعي )م للموس   NDVIتغطية النباتية لا فئات (22يطة )خر               لقضاء الكوفة 2000(يعربالزراعي )للموسم  NDVIة نباتيالتغطية ال فئات (21خريطة )      

 
. Arc GIS 10.5في برنامج   NDVIغطية النباتية  لة معامل التفضائية ومعادالمرئيات ال  على د تما باالعالمصدر: 
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  ل كالشها بعرض   ممقاطعات الدراسة سيتعلى مستوى   يةاتلنبا  ةللتغطياحة  شف الفروق المسض كولغر

 ي : تالا

 -: مركز قضاء الكوفةعات اط مقفي    للتغطية النباتية الزراعية ةيلمساحا قو الفر -1

النباتي    الغطاء  اني في مساحةتباين مكوجود    (24) و  (23ية ) لنبات ية اطالتغ   مؤشرط  ائ خرمن    نجد 

  ( 0.62) بواقع    (2000)   موسمالفي    مؤشرلالهذا    ة مقي  لى اعبلغت    إذ ،  ني ن الزراعيميوسلمابين    الزراعي

ب، في  (2019)سم  مولل  (0.56و) للموسمين  ق  أقل لغت  حين  له  الت  (0.25-)و  (0.37-)يمة  ،  رتيب على 

   :يهو  على مستوى كل مقاطعة فئات لم ي هذه القة قسمنا يساحالم قوضح الفر ولغرض تو 

االولىفال -1-1 من  لاالخطق  المنافئة    :ئة  الزراعيية  النباتي  تاو  الغطاء  قيلتي   مؤشر م  ضم 

)  نمنجد    ،(0.10)  من  أقلكون  ت  تيال  النباتيةالتغطية    ية الناحقاطعات  مان  (  9الجدول 

الالمسا  اهبت  صقنات  جميعها من  حات  الزراعيخالية  النباتي  وا كبش  الغطاء    للموسم   ضحل 

)   (2000موسم )لل  راضياأل  لكت  مساحةمجموع    بلغ  إذ   ،(2019)عي  زراال   14148.3بـ 

)ببينما    (دونما   )   (دونما    798.4لغت  الزراعي  ر  تغيد  وجوعلى  ل  يد   اذ هو  (2019للموسم 

من  الخ  راضيألا  ت صاقتن  إذ   بييجاا ذلك  تعل  نك موي  ،الزراعي  النباتيالغطاء  الية  بعد  يل 

تركت معظم   إذ ،  عةازرالمن    خالية  راضيألاتلك  ن  أالمقاطعات  ظم  لمعنية  ايد ت الماراالزي

   .الغطاء النباتي الطبيعيبها  نتشروا ا  ربو راضياأل

الزراعيفئة    :نية الثا  فئةلا -1-2 النباتي  )   ماقيمها  اوح  ترت   يتلا ة  لكثافا  يلقل  الغطاء  -0.10بين 

(  2019( و)2000)   مينسومالن الفئتين في  بي  متباينة  ةوبنسبجب  غير مو ت  ُسجل    إذ ،  (0.20

مقاطعة    سُجل  ة  مقاطع  (27)  في في  الجنوبية  أراضياعالها   بلغت غير  ت  بنسبة  السراي 

 . %(2.8) ت بنسبة بلغ هالزرك في مقاطعةا هأقل ُسجل  بينما  ،(% 375.6)

 ب عة بنس ( مقاط13في )فقد ظهر    اتي الزراعيالغطاء النبساحة  ي مي فسلبالير  التغاما  

النة  مقاطعفي  اعالها    ُسجل  متباينة    تغير والبجزرة  شيخ  قيب  بلغت   مشهد و  تغير               بنسبة 

مق  هاأقل  ُسجل  بينما    ،(% 78.6-) البو  ةعطافي  %(.9.8-)  ت بلغبة  س بن  شخير  جزرة 
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 ضاء مركز القمقاطعات ل 2019(ربيع)اعي الزر وسمللم NDVIالتغطية النباتية  مؤشر (24يطة )رخ    ءمركز القضامقاطعات  ل 2000(ربيع)الزراعي م موس لل  NDVIنباتية ال التغطيةمؤشر ( 23خريطة )

 

 . Arc GIS 10.5  رنامجفي ب NDVIباتية  معامل التغطية الن ة ادلعموفضائية  باالعتماد على المرئيات ال المصدر: 
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 (2019و 2000) (ربيع )سم اللمووفة لكا مركز قضاءمقاطعات في  لزراعيةالنباتية اطية التغ( مساحة 9ل )جدو

 % نسبة التغير ( دونم) 2019 الربيعي للموسم الزراعي ( دونم) 2000للموسم الزراعي الربيعي  

 رقم

 المقاطعة

ية لاخ

 الغطاء

غطاء  

 منخفض 

غطاء  

 متوسط

غطاء  

 عالي 

غطاء  

 جدا  عالي

 عمجمو

  ةمساح

الغطاء 

النباتي 

 الزراعي 

خالية 

 لغطاءا

اء  طغ

 منخفض 

غطاء  

 متوسط

  اءغط

 ي لعا

غطاء  

عالي  

 جدا

مجموع 

مساحة  

الغطاء 

النباتي 

 الزراعي 

غطاء  

 منخفض 

غطاء  

 متوسط

غطاء  

 عالي 

ء  غطا

 دا الي جع

1 208.9 463.5 103.5 68.2 22.3 657.5 2.9 822.5 28.8 11.6 0.4 863.3 77.5 -72.2 -83.0 -98.2 

2 70.1 333.1 206.5 233.0 90.7 863.3 0.5 910.8 19.8 1.8 0.3 932.7 173.4 -90.4 -99.2 -99.7 

3 46.5 133.5 38.7 17.4 6.2 195.8 23.7 120.4 75.2 21.9 1.1 218.6 -9.8 94.3 25.9 -82.3 

4 55.9 124.8 25.7 20.0 6.8 177.3 0.0 129.2 57.5 23.5 23.0 233.2 3.5 123.7 17.5 238.2 

5 3783.9 2401.2 230.3 78.2 4.9 2714.6 10.4 5962.6 449.7 65.8 9.5 6487.6 148.3 95.3 -15.9 93.9 

7 418.8 290.6 98.2 44.8 9.6 443.2 2.1 754.5 82.3 23.1 0.0 859.9 159.6 -16.2 -48.4 -100.0 

8 29.9 79.6 0.2 0.0 0.0 79.8 0.0 105.6 4.2 0.0 0.0 109.8 32.7 2000.0 0.0 0.0 

9 138.3 50.0 1.6 1.2 0.0 52.8 0.5 190.1 0.6 0.0 0.0 190.7 280.2 -62.5 -100.0 0.0 

11 11.1 40.5 17.0 2.8 0.4 60.7 0.0 59.8 12.0 0.0 0.0 71.8 47.7 -29.4 -100.0 -100.0 

12 43.3 173.0 26.5 3.8 1.0 204.3 24.5 37.0 76.4 84.9 24.8 223.1 -78.6 188.3 2134.2 2380.0 

13 216.5 448.8 125.9 70.9 36.9 682.5 37.0 516.9 218.8 110.5 16.0 862.2 15.2 73.8 55.9 -56.6 

14 127.7 425.3 264.1 141.4 20.1 850.9 27.5 721.4 179.0 49.5 1.1 951 69.6 -32.2 -65.0 -94.5 

15 61.6 354.9 85.6 33.4 7.8 481.7 0.0 451.5 74.9 15.8 1.0 543.2 27.2 -12.5 -52.7 -87.2 

16 261.6 1208.8 387.4 190.9 18.0 1805.1 25.2 1371.3 546.5 115.9 7.9 2041.6 13.4 41.1 -39.3 -56.1 

18 1568.5 1651.2 350.7 166.3 24.1 2192.3 6.1 3356.0 323.0 70.1 7.2 3756.3 103.2 -7.9 -57.8 -70.1 

19 389.0 441.7 185.0 35.0 4.7 666.4 59.9 634.6 308.2 52.7 0.0 995.5 43.7 66.6 50.6 -100.0 

20 115.2 590.5 230.3 56.8 6.2 883.8 41.3 441.6 416.7 94.0 5.4 957.7 -25.2 80.9 65.5 -12.9 

21 184.6 790.4 114.6 60.9 13.4 979.3 1.4 695.6 269.5 134.6 62.7 1162.4 -12.0 135.2 121.0 367.9 

22 445.2 721.9 69.2 26.1 4.2 821.4 10.6 922.1 251.1 56.0 26.9 1256.1 27.7 262.9 114.6 540.5 

23 322.5 832.6 370.9 361.4 215.7 1780.6 27.0 1056.4 862.3 148.6 8.9 2076.2 26.9 132.5 -58.9 -95.9 

24 263.4 453.4 231.0 48.4 6.5 739.3 36.3 583.9 295.6 81.4 5.5 966.4 28.8 28.0 68.2 -15.4 
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25 498.7 823.7 269.7 84.1 17.1 1194.6 11.2 1130.6 459.5 77.7 14.3 1682.1 37.3 70.4 -7.6 -16.4 

26 334.8 213.5 128.8 94.8 7.4 444.5 1.0 633.6 131.3 12.1 1.3 778.3 196.8 1.9 -87.2 -82.4 

26 553.0 281.6 86.2 76.1 11.2 455.1 26.5 822.1 118.3 40.1 1.1 981.6 191.9 37.2 -47.3 -90.2 

27 85.6 68.6 48.6 29.3 5.5 152 0.0 129.7 79.3 27.0 1.5 237.5 89.1 63.2 -7.8 -72.7 

27 29.8 305.4 148.6 30.0 5.5 489.5 0.0 155.5 253.1 84.7 25.9 519.2 -49.1 70.3 182.3 370.9 

28 24.6 161.4 84.5 174.5 156.4 576.8 0.0 219.6 352.9 28.9 0.0 601.4 36.1 317.6 -83.4 -100.0 

28 367.4 247.9 63.9 59.7 15.8 387.3 4.2 593.6 113.1 40.3 3.4 750.4 139.5 77.0 -32.5 -78.5 

29 176.3 363.4 107.0 34.8 43.8 549 23.9 312.4 209.2 140.4 39.5 701.5 -14.0 95.5 303.4 -9.8 

30 85.7 593.9 127.3 32.7 17.3 771.2 34.8 188.5 282.9 259.3 91.3 822 -68.3 122.2 693.0 427.7 

31 73.0 400.7 33.6 4.1 1.1 439.5 0.0 193.4 192.8 100.4 25.9 512.5 -51.7 473.8 2348.8 2254.5 

32 48.3 540.3 58.6 5.7 0.7 605.3 13.2 198.1 252.2 164.8 25.4 640.5 -63.3 330.4 2791.2 3528.6 

33 152.7 400.2 76.5 11.7 0.4 488.8 40.3 303.8 203.6 83.0 10.8 601.2 -24.1 166.1 609.4 2600.0 

34 65.5 430.7 93.1 24.9 2.3 551 26.2 172.3 271.5 121.3 25.3 590.4 -60.0 191.6 387.1 1000.0 

35 58.4 378.3 78.3 26.3 34.3 517.2 23.8 165.9 253.4 109.6 23.1 552 -56.1 223.6 316.7 -32.7 

36 155.2 968.9 191.1 70.8 32.8 1263.6 36.8 294.5 512.7 457.1 117.6 1381.9 -69.6 168.3 545.6 258.5 

63 1287.1 1052.1 384.4 206.9 77.8 1721.2 72.3 1781.5 718.1 379.0 57.7 2936.3 69.3 86.8 83.2 -25.8 

87 580.0 1165.0 391.1 200.7 57.5 1814.3 53.4 1460.0 655.4 194.0 31.9 2341.3 25.3 67.6 -3.3 -44.5 

88 553.4 1248.1 342.6 141.2 50.4 1782.3 93.8 1282.9 733.7 212.8 14.0 2243.4 2.8 114.2 50.7 -72.2 

106 256.3 80.7 31.8 17.0 1.7 131.2 0.0 383.8 3.4 0.3 0.0 387.5 375.6 -89.3 -98.2 -100.0 

 - - - - 45019.9 711.7 3694.3 10348.4 30265.5 798.4 31666.7 1038.3 2986.1 5908.6 21733.7 14148.3 عالمجمو

 

. Arc GIS 10.5في برنامج   NDVIتية  باالعتماد على المرئيات الفضائية ومعادلة معامل التغطية النباالمصدر: 
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الزراعي   فئة  الثالثة:  ئةالف -1-3 النباتي  تتوالفة  الكثامتوسط  لا  الغطاء    مؤشر قيم  ا  فيه  حراوتي 

بيا بلنا  غطيةتال فيهاُسجل    إذ،  (0.31-0.21)   نتية  ا  ت  بمقاطع  ( 31) في  بية  اجي تغيرات  ب  نس ة 

القديمة  ي راضأ  في مقاطعة  ا أعاله  ُسجل    متباينة ها  أقلو،  ( % 2000)   تبلغ بنسبة تغير    الكوفة 

 (. 26( و) 25) انتخريط ينظر ال ،%( 1.9) بنسبة  يةشمالة اليزان وام الجلر ك مقاطعةكان في 

ال  النباتيةالسلب  رالتغي  اخذتالتي  ات  اطع قماما  التغطية  مساحة  في  عدف  ي    ( 9) دها  بلع 

في   هاأقلو،  (%90.4-)بنسبة تغير    ة جنوبيلكريشات الا  تينوبسا   أراضي مقاطعة    اعالها كانت

 ،  (%7.9-)  تغير ةبنسب يةربنب االيمن الغلجال افحالن علوة ساتيوب أراضي ة مقاطع

ال الفئ -1-4 الزراعي فئة    :عة رابة  النباتي  وال  الغطاء  الكثافة  تتراوح  عالي  )   ما  هاقيم تي  -0.32بين 

في    عي الغطاء النباتي الزرا حات  ا تغير ايجابي في مس  وجود(  9)الجدول  يتضح من    إذ،  (0.42

تغير  س نب و  طعةمقا  (20) )طعا قام  ي فعالي  كل  بش   أزدات  ذإ،  متباينةب    ن ي توبسا   اضي رأت 

شيخ مشهد بنسب  وجزرة النقيب والبو  ،فرة الشماليةوبساتين الجعا  ي اضأرو  ،وبيةافرة الجنجعال

  ة بظهرت نسب تغير موجكما  ،  (ا منه% لكل  2134.2%،  2348.8%،  2791.2بلغت  تغير  

مقاطعاتعا الاتيوبس  أراضي )  لية في  اتين كطعة ال عيسى وبس  أراضي و%،  693  رفاتزن 

خرخيتتا سوب  أراضي و،  % 609.4  يةالمشلا ال سات وب  ي أراضو%،  545.6  ين  كطعة  ين 

 ي أراضو %،  316.7  وبيةن كطعة ال عيسى الجنوبساتي  أراضي و%،  387.1  عيسى الوسطى 

الب الشوبساتين  وايضا  303.4  شهدميخ  و  ماغير  ت نسب    تُسجل  %(،  الب   تتراوح    ة متوسط ين 

شاط  اضي رأ)  عاتاط ق مفي    لةيالقلو ن يت وبسا   اضي رأو%،  182.3  عمانن البو  ئ  وبساتين 

%،  83.2  مالحواتو%،  114.6  وبساتين البراكية الجنوبية  أراضي و  %،121  ماليةلبراكية الشا

  مالية وبساتين البوحداري الش  ي ضأراو %،  68.2  بية ي الجنو لبوحدارتين علوة اوبسا   أراضي و

الب  أراضي و%،  65.5 اتين وبس  راضي أو%،  50.7  ةكزرال و%،  55.9  ضي وما وبساتين 

في   (،% 17.5  م الذهببساتين او   %،25.9  شخيربو  لاجزرة  و%،  50.6  ي جوالت ي واضالبوما 

 .يمةالكوفة القد أراضي طعة في مقا ( %0) ر  ت نسبة تغيُسجل  حين 

ف مااما  في ال  في   تخذ االتي    عاتالمقاط خص  ي   ي  السلبي  النباتي  مساحة    تغير  الغطاء 

الفئذهضمن    الزراعي  فقه  بة  عد  كانتاات  اطعمق   (10)دها  دلغ   أراضي   تي ع مقاط  عالها 

ا ال  اضي رأو  يةلشمالالسراي  بل  يدجدالمحلة  تغير  منها100-غت  بنسبة  لكل  كانت  ها  أقلو  ،% 

 . %(3.3-) تغير  بنسبة  ام منينة ي أراض ةمقاطع
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    الكوفة قضاء مركزمقاطعات ل 2019(ربيعالزراعي )للموسم  NDVIة يالتغطية النبات اتفئ (26يطة )خر   الكوفة قضاءمركز مقاطعات  ل 2000(ربيعالزراعي )للموسم  NDVIالتغطية النباتية فئات  (25خريطة )

 

. Arc GIS 10.5في برنامج   NDVIباالعتماد على المرئيات الفضائية ومعادلة معامل التغطية النباتية   المصدر: 
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ر ؤشة مد فيها قيمزيتالعالي الكثافة جدا والتي    الغطاء النباتي الزراعيفئة    :مسةاالخ  الفئة -1-5

العالي   الغطاء النباتي الزراعي ي  ف  ي  ايجاب  تغيرا  لنظهر    إذ،  ( 0.42تية عن )االنب   طيةلتغا

  ( 2019م ) للموس   الغطاء النباتي الزراعي ة  ح افي مسيادة  اي زمقاطعة    (12)ا في  جد   الكثافة

متباي   (2000)م  وس المعن   تغير  مقاطعة  اعالها    ،نةبنسب  الجعافرة   أراضيفي  وبساتين 

بلب   الجنوبية حين  ،(% 3528.6)  ت غنسبة  فيأقل  ُسجل    في  بنسبة    سعدةكري    قاطعة  م  ها 

(93.9 %) . 

العالي   الغطاء النباتي الزراعية  احمسي  ر سلبي فتغي  اي حصل فيهعات الت طمقالاما ا 

مقاطع  هاال عات  ُسجل    مقاطعة  ( 26)   نت كا جدا  افة  ثالك الجنو   راضيأ)  ات في  ، بية السراي 

نعمانو  أراضيو البو  مالحة  البوموبس   راضيأو  ،بساتين   أراضي و،  لتواجيوااضي  اتين 

  ، ( منها% لكل  100-  بة تغير بلغت سبن   بية وبساتين السهيلة الجنو  ضيارأو ،الشماليةراي  الس

-)  بواقع  خ مشهد ي الشاتين البو  س وب  راضي أ  نسبة تغير سلبي في مقاطعة  أقلت  ُسجل  في حين  

مقاكما    ،%(9.8 القديمة  أراضي  اتطعاخذت  نسبة    الجديد محلة  ال  أراضيو  الكوفة 

تو لكل منها    (% 0) غيرت ذلك كونعلييمكن  تم  سك   مناطقتين  قاطع مال  ل  ام  عفي    يكهاتملنية 

(2002) . 

   -:سيةالعبناحية امقاطعات في    للتغطية النباتية الزراعيةالمساحية  قالفرو -2

الفي    تباينهنالك    (28و)  ( 27)  طتينالخريمن    يتضح التغطية  البي  تيةنباقيم مؤشر  ن  يمموسن 

  القيمة ه  هذ   انخفضت   في حين  (2000)   يعالربي  للموسم  (0.64مؤشر )ى قيمة للاعل  بلغت   إذ   ،لزراعيينا

( )   يف  ( 0.60الى  قيمة    ، (2019موسم  ادنى    ( 0.35-و)  (2019)  وسمملل  (0.21-)  ت بلغف  رللمؤش اما 

 :  الغطاء النباتي الزراعيفئات نستعرض ؤشر ا المذ هقيم ض بيان رولغ (2000)  للموسم

المناطق  فئ  االولى:  الفئة -2-1 منالخة  الزراعي  الية  النباتي  قيم  لتي  وا  الغطاء  مؤشر تضم 

  ناحية ات  طع مقا( ان  10الجدول ) يتضح من    إذ (،  0.10من )   أقلكون  تي تال  النباتيةتغطية  ال

  ضح ال وكبش  الغطاء النباتي الزراعي  الخالية من  ت المساحا  اه ب  ت قصنات جميعها    العباسية

الل األ مجموع    بلغ  إذ   ،(2019) عي  زرالموسم  النباتي  من    الخالية   راضيمساحة  الغطاء 

الم  الزراعي تلك  ) للات  اطعقفي  ببينم   ( دونما    12034.6)  (2000موسم  ) ا    2284.5لغت 

 راضي األ   ت صناقت  إذ   يب يجاير الى وجود تغوهذا يدل ع  (2019زراعي )للموسم ال  (دونما  

 نجد   الدراسةمنطقة    لمقاطعات يدانية  ت المرازياال  عد بو  ،الغطاء النباتي الزراعيالخالية من  

 . الغطاء النباتي الطبيعيبها  وانتشر ا  ربو (2019ي موسم )فتركت  معظمها أن
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     العباسيةناحية مقاطعات ل 2019(ربيع)راعي الزللموسم  NDVIالتغطية النباتية  مؤشر (28يطة )خر    العباسيةناحية مقاطعات ل 2000(ربيعالزراعي )للموسم  NDVIة النباتية التغطير مؤش ( 27خريطة ) 

 

 Arc GIS 10.5ج  في برنام NDVIالنباتية   الفضائية ومعادلة معامل التغطية  ئيات مرعلى التماد باالعلمصدر: ا
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 (2019و 2000) (ربيع)سم اللموناحية العباسية  مقاطعات في التغطية النباتية الزراعية( مساحة 10دول )ج

 % بة التغيرنس ( دونم) 2019الربيعي للموسم الزراعي  ( دونم) 2000ربيعي عي الزراللموسم ال 

 اسم

 المقاطعة

لية خا

 غطاءال

طاء  غ

 منخفض 

غطاء  

 متوسط

غطاء  

 عالي 

ي  غطاء عال

 جدا

 مجموع

مساحة  

الغطاء 

تي النبا

 الزراعي 

ة خالي

 الغطاء

غطاء  

 منخفض 

طاء  غ

 متوسط

غطاء  

 عالي 

غطاء  

 عالي جدا 

 مجموع

مساحة  

ء غطاال

باتي الن

 الزراعي 

غطاء  

 منخفض 

ء  غطا

 توسطم

غطاء  

 عالي 

غطاء  

عالي  

 جدا

1 524.4 2208.1 1625.1 3284.9 5650.3 12768.4 37.6 5944.5 5395.2 1700.0 215.4 13255.1 169.2 232.0 -48.2 -96.2 

2 771.0 1538.2 885.9 1172.6 1057.6 4654.3 0.8 2121.6 2413.9 796.6 91.3 5423.4 37.9 172.5 -32.1 -91.4 

3 228.1 759.0 341.5 650.0 1847.9 3598.4 0.0 1895.0 1534.3 351.6 45.7 3826.6 149.7 349.3 -45.9 -97.5 

4 54.8 182.7 57.0 68.6 69.8 378.1 29.8 180.0 178.1 41.7 3.4 403.2 -1.5 212.5 -39.2 -95.1 

5 190.0 257.9 30.2 14.8 4.1 307 16.8 360.4 88.0 25.7 5.4 479.5 39.7 191.4 73.6 31.7 

6 261.9 248.1 31.0 20.9 14.4 314.4 67.5 353.5 120.9 29.6 4.8 508.8 42.5 290.0 41.6 -66.7 

7 70.0 90.9 16.2 11.6 5.9 124.6 32.9 72.3 70.0 17.1 2.2 161.6 -20.5 332.1 47.4 -62.7 

8 60.4 169.8 70.1 62.3 37.0 339.2 37.8 145.1 158.9 51.8 6.1 361.9 -14.5 126.7 -16.9 -83.5 

9 70.8 119.4 85.7 118.0 85.4 408.5 40.5 163.4 252.7 21.6 1.0 438.7 36.9 194.9 -81.7 -98.8 

10 480.2 3860.8 2147.3 1744.5 932.4 8685 0.2 6545.5 2141.4 346.4 131.6 9164.9 69.5 -0.3 -80.1 -85.9 

11 162.7 699.5 581.7 807.9 593.4 2682.5 0.0 1678.6 943.5 177.2 46.0 2845.3 140.0 62.2 -78.1 -92.2 

12 15.6 325.9 327.7 510.3 637.5 1801.4 0.0 763.1 872.3 175.2 6.3 1816.9 134.2 166.2 -65.7 -99.0 

13 101.6 199.6 78.1 65.7 61.8 405.2 50.2 172.0 213.9 63.3 7.4 456.6 -13.8 173.9 -3.7 -88.0 

14 114.8 716.9 283.0 226.8 107.5 1334.2 8.0 575.4 683.5 156.7 25.7 1441.3 -19.7 141.5 -30.9 -76.1 

15 60.2 304.1 259.5 287.4 186.1 1037.1 0.0 496.0 487.2 104.1 9.8 1097.1 63.1 87.7 -63.8 -94.7 

16 6.9 204.9 294.0 382.9 74.8 956.6 0.0 331.9 579.5 50.0 2.1 963.5 62.0 97.1 -86.9 -97.2 

17 1312.9 1525.2 581.6 270.7 45.8 2423.3 0.8 3131.0 542.9 47.5 15.0 3736.4 105.3 -6.7 -82.5 -67.2 

18 6091.6 6074.5 685.2 435.6 142.8 7338.1 1837.9 10393.7 1128.9 56.6 11.3 11590.5 71.1 64.8 -87.0 -92.1 

19 2.3 73.4 90.0 153.3 96.3 413 0.4 177.9 192.3 37.5 7.2 414.9 142.4 113.7 -75.5 -92.5 

20 55.7 151.2 85.0 138.4 54.0 428.6 27.3 237.6 178.3 32.5 8.7 457.1 57.1 109.8 -76.5 -83.9 

21 125.5 881.7 643.0 441.0 187.2 2152.9 54.4 1225.2 802.2 155.2 41.3 2223.9 39.0 24.8 -64.8 -77.9 

29 11.4 145.3 267.8 398.6 135.4 947.1 0.0 423.8 498.5 33.9 2.3 958.5 191.7 86.1 -91.5 -98.3 

30 0.0 89.6 166.7 325.2 213.0 794.5 0.0 291.5 462.2 37.9 3.0 794.6 225.3 177.3 -88.3 -98.6 

31 151.1 313.4 246.2 353.3 87.2 1000.1 4.1 895.3 233.2 17.9 0.7 1147.1 185.7 -5.3 -94.9 -99.2 

32 17.1 88.3 58.8 70.1 3.3 220.5 0.0 166.4 58.1 12.4 0.9 237.8 88.4 -1.2 -82.3 -72.7 

33 0.5 110.0 92.9 57.7 19.8 280.4 0.0 118.4 132.9 27.1 2.5 280.9 7.6 43.1 -53.0 -87.4 

34 1.0 159.4 53.7 35.5 9.0 257.6 0.0 64.7 160.9 28.0 5.1 258.7 -59.4 199.6 -21.1 -43.3 
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35 33.9 245.5 89.8 109.6 32.3 477.2 0.0 310.1 154.3 40.5 6.3 511.2 26.3 71.8 -63.0 -80.5 

36 76.8 749.3 446.3 347.2 35.3 1578.1 0.0 1059.0 521.7 67.4 6.7 1654.8 41.3 16.9 -80.6 -81.0 

37 5.6 220.3 103.5 134.7 102.5 561 0.0 296.9 172.1 75.8 21.7 566.5 34.8 66.3 -43.7 -78.8 

40 36.0 317.9 189.9 266.9 117.9 892.6 1.0 331.6 403.2 145.6 47.2 927.6 4.3 112.3 -45.4 -60.0 

42 0.5 260.4 376.9 388.3 173.0 1198.6 0.0 505.9 488.5 179.0 25.6 1199 94.3 29.6 -53.9 -85.2 

43 4.9 475.3 238.2 394.3 370.6 1478.4 0.0 449.3 701.2 287.1 45.7 1483.3 -5.5 194.4 -27.2 -87.7 

44 32.1 474.3 379.7 452.5 223.4 1529.9 0.0 796.3 672.0 82.3 11.3 1561.9 67.9 77.0 -81.8 -94.9 

45 0.2 327.1 544.9 669.2 431.5 1972.7 0.0 551.9 1231.6 162.8 26.6 1972.9 68.7 126.0 -75.7 -93.8 

46 67.2 153.2 37.0 51.1 48.1 289.4 27.7 275.1 51.8 2.0 0.0 328.9 79.6 40.0 -96.1 -100.0 

47 0.1 43.4 29.3 89.8 13.6 176.1 0.0 113.9 51.0 10.9 0.5 176.3 162.4 74.1 -87.9 -96.3 

55 87.2 286.1 121.0 141.9 80.2 629.2 0.0 500.1 145.4 60.8 10.2 716.5 74.8 20.2 -57.2 -87.3 

56 182.2 429.2 191.3 63.7 3.3 687.5 0.0 451.1 375.6 42.5 0.6 869.8 5.1 96.3 -33.3 -81.8 

59 118.3 330.3 247.0 212.5 118.8 908.6 6.3 483.8 469.8 58.2 8.9 1020.7 46.5 90.2 -72.6 -92.5 

64 26.7 313.3 375.4 307.4 68.6 1064.7 1.7 400.3 606.5 74.3 8.3 1089.4 27.8 61.6 -75.8 -87.9 

65 26.7 313.3 375.4 307.4 68.6 1064.7 0.2 438.9 78.5 33.8 3.0 554.2 40.1 -79.1 -89.0 -95.6 

66 42.1 261.3 144.9 334.7 270.4 1011.3 0.0 638.0 323.4 79.8 12.8 1054 144.2 123.2 -76.2 -95.3 

67 8.4 407.4 219.4 409.4 570.3 1606.5 0.0 707.8 730.4 163.5 13.2 1614.9 73.7 232.9 -60.1 -97.7 

68 144.7 419.2 315.2 771.2 387.4 1893 0.0 844.7 919.7 250.2 23.2 2037.8 101.5 191.8 -67.6 -94.0 

69 74.8 385.5 322.9 595.2 578.9 1882.5 0.0 751.5 813.5 327.5 64.8 1957.3 94.9 151.9 -45.0 -88.8 

70 0.5 137.4 73.0 104.3 313.9 628.6 0.0 322.7 243.3 53.4 8.6 628 134.9 233.3 -48.8 -97.3 

71 3.3 258.2 180.4 224.5 310.8 973.9 0.0 245.2 538.5 176.3 17.6 977.6 -5.0 198.5 -21.5 -94.3 

72 0.5 168.9 114.4 152.7 52.4 488.4 0.0 181.7 263.6 41.8 2.0 489.1 7.6 130.4 -72.6 -96.2 

73 6.7 143.6 107.7 181.4 174.3 607 0.0 314.9 260.2 38.0 0.6 613.7 119.3 141.6 -79.1 -99.7 

74 96.9 388.6 214.9 142.3 50.3 796.1 0.0 521.0 326.0 43.5 2.8 893.3 34.1 51.7 -69.4 -94.4 

75 8.1 291.5 258.2 336.6 128.8 1015.1 0.0 282.6 530.9 178.3 31.7 1023.5 -3.1 105.6 -47.0 -75.4 

76 1.1 87.9 96.0 94.6 69.5 348 0.0 193.6 134.0 20.2 1.1 348.9 120.3 39.6 -78.6 -98.4 

77 0.0 14.3 16.8 26.8 87.8 145.7 0.0 98.2 36.6 9.9 0.7 145.4 586.7 117.9 -63.1 -99.2 

78 6.7 197.9 195.1 247.1 61.5 701.6 0.0 365.2 287.0 45.5 10.6 708.3 84.5 47.1 -81.6 -82.8 

 - - - - 91869.6 1114.5 7346.1 32053.8 51355.2 2284.0 82657.8 17303.9 19666.0 16089.3 29598.6 12034.6 موعالمج

.Arc GIS 10.5برنامج في  NDVIباالعتماد على المرئيات الفضائية ومعادلة معامل التغطية النباتية  المصدر:
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-0.10)   ها ما بينوح قيمي تتراتلوا  ةافليل الكثق  الغطاء النباتي الزراعيئة  ف   ية:ئة الثانالف -2-2

عيين  زراال  مينسبين المو  الغطاء النباتي الزراعياحة  في مس  يب تغير ايجا   ُسجل    إذ ،  (0.20

  في   تغير  نسبةاعلى  ت  ُسجل    فقد ،  متباينة  سب تغيربن  ةمقاطع  (46) في    (2019( و) 2000)

 لعيله ا  مقاطعة  فيتغير    نسبة  أقلت  ُسجل  بينما  ،  (% 586.7)  بواقع  ةمصيخن  أراضيمقاطعة  

  الغطاء النباتي الزراعياحة  سالتغير في ميل سبب زيادة نسبة  ويمكن تعل ،  %(4.3)  بواقع

  ( 2019لموسم ) ة في اسلدراا  ات قاطعمعظم م  النبات الطبيعي في  شارانت  الىسمين  ون المبي 

الطبيعيالغطاء ان هذا  أ  ينحفي   المو  قليل جداكان    لنباتي   طعات مقاال  إذ   (2000سم )في 

 .  ( 30( و)29) انطتب، ينظر الخري يل الحبوصا مح ة بمزروع ت انك اغلبها

والبام  المقاطعات  باقي  عد الا  ) د غ  مساسلبي  ال  التغير  في  ذت اخ  (9ها  الغطاء حة  في 

  ة والزنوري   ةلهدوياعالها في مقاطعة ا  بلغ  متباينة  تغير  ب سبن  ل الكثافة قلي  النباتي الزراعي

 . %(1.5-) نسبة بلغت ب  ديمارالجفي مقاطعة  سُجل  ها أقلو ،(% 59.4-) بواقع

ة  طي التغ  رشمؤا  يهراوح فتيي  والتلكثافة  متوسط ا  الغطاء النباتي الزراعيفئة    لثة:ة الثاالفئ -2-3

بين  ا بالن فيُسجل    إذ ،  (0.31-0.21) تية  ا اغيرت  هات  ا  عدد   فية  جابي يت   ت بلغ  ت المقاطع من 

بنسب    (50) مقاطعة    متباينةمقاطعة  في  اعالها  جوبانكان  بل  بساتين  تغير   تغبنسبة 

 . %(16.9) بواقع  جيهولهطرار في مقاطعة تغي  بةنس أقلت بينما كان، (% 349.3)

بلغفي   مس  في  اخذت ي  الت  عات المقاطعدد    حين  في  السلبي  النباتي  الغطاء  ة  احالتغير 

 الشرقية القسم الشمالي   المالحة  اعالها كان في مقاطعةة  ين ر متبا ب تغيسنوب  (5)  الزراعي

 %( 0.3-) بواقع والمحنى واكصة  اطعةمقها في أقلو،  (% 79.1-)    بنسبة بلغت 

الزراعيفئة    بعة:الراة  الفئ -2-4 النباتي  فيهاافة  الكث  يعال   الغطاء  م قي  تتراوح    غطية تالر  ؤشم 

في    قاطعات ملا  ذت اخ  إذ ،  (0.42-0.32) ن  ي ب  النباتية مساحة  جميعها  في  السلبي  التغير 

ي ات هطع ماعدا ثالث مقا  (2019( و)2000)  ربيع  بين الموسمين  الغطاء النباتي الزراعي

الشمالية  ينبسات) الشوالشري،  العنب  المة  وبساتين  الجنومالية،  تغير  نب   بيةعنب  وجبة مسب 

العل %،  41.6  %،47.4%،  73.6  لغت ب الموجب  ا  سبب يعود  و  ( رتيب تى  ه  لهذ لتغير 

ت  ، اما باقي المقاطعاخيل والبساتيننتشر بها اشجار الن ت بساتين    أراضي  االمقاطعات كونه

)ال مالسلبي    يرالتغ  في  خذت فأ  ةطعمقا  (52بالغة  مقاطعة  اعال  سُجل  اينة  تبوبنسب  في  ها 

-)  غت بل  بنسبة  يمار ال ده جز  في مقاطعة  اهأقلكان    مابين  ،(% 96.1-قع ) ابو  ة العباسية قصب

3.7)% . 
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     العباسيةناحية مقاطعات ل 2019(يعربالزراعي )للموسم   NDVIالتغطية النباتية  فئات (30يطة )خر    العباسيةناحية مقاطعات ل 2000(ربيعالزراعي )للموسم  NDVIالتغطية النباتية  فئات (29خريطة ) 

 

. Arc GIS 10.5ي برنامج  ف NDVIالتغطية النباتية   لة معاملومعادية  فضائات ال اد على المرئي باالعتم المصدر: 
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ر ؤشد فيها قيمة مزيتوالتي    جدا  ةلعالي الكثاف ا  الغطاء النباتي الزراعيفئة    :امسةخالالفئة   -2-5

لفئة لهذه ا  الغطاء النباتي الزراعيي  ف  بيلسير  غتلنا  ظهر    إذ   ( 0.42تية عن )التغطية النبا

مقام اساتين  ب) عة  اطعدا  اشمالالعنب  بنس تغير    في  خذت لية  بلغت  موجب  اما (% 31.7بة   ،

المقاطعاباق سلُسجل  فت  ي  تغير  نسب  في  اينة  متببي  ت  اقاعالها  تغير    لعباسيةصبة  بنسبة 

واقع  ب  ةري والزنو  ةالهدوي ر السلبي في مقاطعة  نسبة للتغي  أقلت  ُسجل  بينما    ،(% 100-)بلغت  

(-43.3 %) . 

 

 : لحرية احية انت ااطعفي مق  يةة الزراعلنباتي ا للتغطيةاحية المسروق لفا-3

الغطاء النباتي  ة  مساح   تباين فيوجود  (  32) و  (31نباتية ) لة اتغطيمؤشر اليطتي  خر   يتضح من

الموسمين  الزراعي بين  الحرية  ناحية  لهذ   ت بلغ  إذ،  عيينرالزا  في  قيمة  في  اعلى  المؤشر  موسم الا 

-( و)0.30-ن )سمية له للمو يم ق  لأقغت  بل  ، في حين (2019) موسم  لل(  0.61و)   (0.68واقع ) ( ب2000)

 :  علىلقيم اقسمنا هذه  مساحةلا قفرو ، ولغرض توضحعلى الترتيب ( 0.21

من    ى:االولالفئة   -3-1 الخالية  المناطق  الزراعيفئة  النباتي  مؤشر ضتلتي  او  الغطاء  قيم  م 

تكون    النباتيةالتغطية   )  أقلالتي  ا 11الجدول )ن  يتضح م،  (0.10من   احية ن  قاطعات من  ( 

تناقصقام(  20)  والبالغة  جميعها  ريةالح بطعة  المساحات  ت  من  ها  النباتي  الخالية  الغطاء 

ة لي الخا  راضي األمجموع مساحة    بلغ  إذ (،  2019)   زراعيل واضح للموسم الكبش  الزراعي

ينما  ( بدونما    6117.5( بـ ) 2000)في تلك المقاطعات لموسم    الغطاء النباتي الزراعي   من

للما  ندو  397.1)   بلغ ) وسم  م(  وجود 2019الزراعي  على  يدل  وهذا    إذ ابي  يج ا   تغير  ( 

األتناقص من  ال  راضيت  الزراعي خالية  النباتي  الميدا  د وبع،  الغطاء  ن الزيارات   ن أجد  نية 

في   زراعة محاصيل الحبوب ر بها  تنتش   يالت   بةالخص   راضياألناحية الحرية من    أراضي

في(2000) الربيعي  لموسم  ا معظمتن  حي  ،   الربيعي   موسمالفي    ا  بور  األراضي  ركت 

العوبسبب  (  2019) من  فيامجموعة  المتبعة  الزراعية  السياسة  مقدمتها  في  البشرية   مل 

   .للدراسةخامس والتي سيتم التطرق لها ضمن الفصل ال الدراسةمنطقة 
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     الحريةناحية مقاطعات ل 2019(ربيعالزراعي )للموسم  NDVIالنباتية التغطية  مؤشر (32يطة )خر       الحرية ناحية تمقاطعال 2000(ربيعالزراعي )للموسم  NDVIة النباتية طيالتغر مؤش ( 31خريطة )    

 

. Arc GIS 10.5  في برنامج NDVIمرئيات الفضائية ومعادلة معامل التغطية النباتية  باالعتماد على الالمصدر: 
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 (2019و 2000) (ربيع)سم اللمورية حية الناح عاتطمقا في  التغطية النباتية الزراعية( مساحة 11دول )ج

 % نسبة التغير ( ونمد) 2019 الربيعي للموسم الزراعي ( دونم) 2000بيعي سم الزراعي الرللمو 

 رقم

 المقاطعة

خالية 

 الغطاء

ء  غطا

 منخفض 

غطاء  

 متوسط

غطاء  

 عالي 

اء  غط

 جدا ي عال

مجموع 

مساحة  

الغطاء 

النباتي 

 الزراعي 

خالية 

 ءالغطا

  غطاء

 منخفض 

طاء  غ

 متوسط

  غطاء

 عالي 

غطاء  

الي  ع

 جدا

ع مومج

مساحة  

الغطاء 

النباتي 

 الزراعي 

  غطاء

 منخفض 

غطاء  

 متوسط

غطاء  

 عالي 

ء  غطا

عالي  

 داج

22 77.1 632.1 307.6 271.4 115.7 1326.8 0.0 1037.8 319.8 39.8 6.6 1404 64.2 4.0 -85.3 -94.3 

23 1.7 111.4 68.6 126.3 103.3 409.6 0.0 200.4 175.1 31.0 4.9 411.4 79.9 155.2 -75.5 -95.3 

24 47.4 463.4 344.3 317.2 219.4 1344.3 0.0 691.6 590.3 75.6 34.2 1391.7 49.2 71.4 -76.2 -84.4 

25 5083.5 11427.9 1845.2 2037.1 1898.4 17208.6 354.5 15313.2 5682.7 755.9 190.0 21941.8 34.0 208.0 -62.9 -90.0 

38 15.7 345.7 205.7 452.8 183.4 1187.6 0.0 710.8 397.8 76.2 18.4 1203.2 105.6 93.4 -83.2 -90.0 

39 0.5 157.0 110.9 254.5 181.1 703.5 0.0 479.0 183.7 31.0 10.2 703.9 205.1 65.6 -87.8 -94.4 

41 17.2 434.5 229.6 468.8 187.5 1320.4 0.0 740.8 536.1 49.6 11.2 1337.7 70.5 133.5 -89.4 -94.0 

48 10.4 134.3 44.0 63.4 78.2 319.9 0.0 216.3 90.3 15.4 8.3 330.3 61.1 105.2 -75.7 -89.4 

49 68.5 275.2 178.3 371.1 287.8 1112.4 23.5 570.3 521.4 55.8 9.7 1157.2 107.2 192.4 -85.0 -96.6 

50 28.0 146.8 162.3 343.8 128.8 781.7 0.0 573.5 205.9 20.4 9.9 809.7 290.7 26.9 -94.1 -92.3 

51 200.8 322.9 89.6 136.3 296.2 845 0.0 935.1 104.1 5.2 1.4 1045.8 189.6 16.2 -96.2 -99.5 

52 15.9 134.3 63.3 232.0 340.6 770.2 0.0 592.5 179.8 12.2 1.5 786 341.2 184.0 -94.7 -99.6 

53 70.6 577.8 333.5 396.5 265.2 1573 0.0 1178.3 395.9 47.5 22.0 1643.7 103.9 18.7 -88.0 -91.7 

54 2.0 207.7 113.3 186.0 372.6 879.6 0.0 484.0 309.3 65.7 23.3 882.3 133.0 173.0 -64.7 -93.7 

57 51.5 354.3 222.7 335.7 604.7 1517.4 18.6 592.2 637.4 278.8 41.2 1549.6 67.1 186.2 -16.9 -93.2 

58 0.0 146.1 104.4 277.4 327.2 855.1 0.0 436.3 356.1 49.1 13.9 855.4 198.6 241.1 -82.3 -95.8 

60 3.3 253.9 151.6 274.3 415.9 1095.7 0.0 683.4 316.4 69.1 30.3 1099.2 169.2 108.7 -74.8 -92.7 

61 138.6 581.5 120.5 287.5 231.2 1220.7 0.4 644.7 551.7 127.3 35.0 1358.7 10.9 357.8 -55.7 -84.9 

62 93.8 375.5 124.2 205.7 397.8 1103.2 0.0 568.7 467.9 94.7 65.8 1197.1 51.5 276.7 -54.0 -83.5 

63 190.9 219.3 57.0 84.1 96.3 456.7 0.0 439.5 151.0 38.3 19.7 648.5 100.4 164.9 -54.5 -79.5 

 - - - - 41757 557.7 1938.4 12172.6 27088.3 397.1 36031.5 6731.3 7121.9 4876.6 17301.7 6117.5 المجموع

. Arc GIS 10.5ي برنامج  ف NDVIلنباتية  لفضائية ومعادلة معامل التغطية اى المرئيات ااالعتماد علبالمصدر: 
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 إذ ،  (0.20-0.10بين )  ماقيمها    تتراوح  قليل الكثافة  الغطاء النباتي الزراعي  انية:الفئة الث -3-2

الفئ   ةجبوير متغت نسب  ُسجل   ) بين  الموسمين  ( في كل مقاطعات 2019و)(  2000تين في 

وبن مق   ا هأعال  سُجل  متباينة  سب  الدراسة    بواقع   رفش وام    ةالسبع  أراضياطعة  في 

 زايد ت  ذلك الى  سبب ود  ويع   ،(% 10.9)  بواقع  اللوه  ها كانت في مقاطعة  أقلو  ،(% 341.2)

ا النباتي  ال  لزراعيالغطاء  انتشار  قليل  الى  مقاط  الطبيعي  ت ا لنباكثافة  منطقة  عات  في 

 .راعةز من غيربعد تركها  الدراسة

الثالثا -3-3 النباتيفئة    ة:لفئة  الكستو لما  الزراعي  الغطاء  فيط  تتراوح  والتي  مؤشر   هثافة  قيم 

النبا )يت التغطية  بين  في  ةالحري  احيةن  ات مقاطع  اخذت  إذ (،  0.31-0.21ة  ير التغ  جميعها 

(  2019( و)2000افة للموسمين ) كثلوسط المتا  الغطاء النباتي الزراعية  ساحفي موجب  لما

متباينة  بنس مقاطعةاعالها  كان  ب  فأقلو،  (% 357.8)بواقع    اللوه  في  كان    قاطعة مي  ها 

اطعات  مقي  هور التغير الموجب فظ( ويمكن تعليل سبب  % 4بنسبة تغير بلغت )  ريةخبااإل

 .للذكر االنفة ب لألسبا جميعها  لحريةا ةيح ان

الزراعي  ئةف  الرابعة:  فئةال -3-4 النباتي  تترالعالي    الغطاء  والتي  ماقيماوح  الكثافة  ين ب  ها 

( 20في )  الغطاء النباتي الزراعيتغير سلبي في مساحات    وجود يتضح    إذ ،  (0.32-0.42)

تغير    مقاطعة ماعاله  ُسجل    متباينةوبنسب  في  والتيلاقاطعة  ا  )  لبزل   ، (% 96.2-بواقع 

 . (34)و  (33) انتخريطال ينظر ،(% 16.9-) اقعبو  العشوائية في مقاطعة هاأقل نا وك

مؤشر   فيها قيم زيد  تا والتي  ة جد الكثاف  لعاليا  الغطاء النباتي الزراعي  ةفئ   ة الخامسة:الفئ -3-5

ة  فئذه اله ل  الغطاء النباتي الزراعيظهر لنا تغير سلبي  في    إذ (  0.42)   تية عنبا ن ية الالتغط

 ي أراضها في مقاطعة  كان اعال متباينة    بيلسالتغير  ال  نسب وكانت    جميعها    عات قاطمال  في

-نسبة بلغت )ب   بواري  ام  ي مقاطعةها ف أقل  ُسجل  بينما    ،(% 99.6-بواقع )  فشوام رة  السبع

79.5 %) .
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     الحريةناحية مقاطعات  ل 2019(ربيعالزراعي )للموسم  NDVIة النباتية التغطي ئاتف (34) ة يطخر        الحريةناحية مقاطعات ل 2000(ربيعلزراعي )ا للموسم  NDVIالتغطية النباتية فئات  (33خريطة )  

 

. Arc GIS 10.5نامج  في بر NDVIالنباتية   امل التغطية ت الفضائية ومعادلة معباالعتماد على المرئيا: المصدر



 فة في قضاء الكو الزراعية تيةة النباطيتغات المساح ة لتغير مي قرل ة اجعالالم .......................................... ........ الثانيصل لفا

 
 

80 

 

 المبحث الثاني 

  يللتح مليةع  عماللكوفة باستي قضاء اف راعي الغطاء النباتي الزواضع في م  انيةلمكفات ااالختال

 ( Overlay Analysis) قالتطاب

من خالل   (Arc GISبرنامج )  لباستعما  التغطية النباتية الزراعيةالتغير في مواضع    فكش  تم

ل تم استعما  إذ ،  (Overlay Analysis) ل التطابق  تطبيق تحلي عن طريقلك  ذ ، والمكاني  التحليل  ات أدو

الت  يقةطر مسالطابق  تحليل  التغطييجاد  ال  أزدادت ي  الت   الزراعية  نباتيةال   ةاحة  الموسمين  خريفي  بين 

لسنوالربيع  خال  الدراسة  وات ي  )ا ل  مااستعل  من  تأو،  (Eraseالداة  المثالي داة  الفرق  حليل 

(Symmetrical Difference)  النباتيالتساحات  مل تناقص  ةغطية  بين  التي  فضال  الموسمينت  عن  ، 

    ين.بين الموسم  ةابتت ثبقي لتا الخضريةات احلكشف المس (Intersectالقطع )تحليل  اةأد ل استعما

 : ء الكوفةضاق في الغطاء النباتي الزراعي  ضعوا فات المكانية في مالختالا

في    تغطيةال  مواضعتتباين   وزمانيامكاني  الدراسةمنطقة  النباتية  الخريطتي   إذ   ،ا  من    ن يتضح 

و35) الت  تالفخ ا(  36) (  الدراسةالزراعية  م  مواسالبين    ةلنباتي اية  غطمواضع    وع ممج  غلب  ذ إ  ،قيد 

خحالتي    ات حاسمال فقدان  فيها  للمودث  بلغت   (دونما    16761.3)  ( 2000-1999)   مس ضري  حين  في 

) مولل  (ا  دونم  2442.1) ت   أي  ،(2019-2018سم  مساحة    ناقص هناك  في  الخضر  الفقدانفي  منطقة  ي 

الموس  الدراسة ت  ،ينم بين  ذلعويمكن  النباتي    فئةكثافة  ع  ارتفاب ك  ليل  الذي    طسولمت اوض  منخف الالغطاء 

اء  ي الغطن فلتي تعرضت الى فقداا  اإلداريةكثر الوحدات  أ  نأ  يلحظ  ، كماالغطاء النباتي الطبيعي ل  يمث

، ى الترتيب عل  (دونما    1961.5و)  (دونما    8276.4العباسية بواقع )  يةهي ناح  لموسمينبين ا  لخضريا

القضا مر  جل  سُ ين  ح  يف ) بواقخضري    نفقدا  اإلداريةات  الوحد   أقل  ءكز   144.1و)   (دونما    3972.7ع 

 . (12جدول ) ينظر ال، (دونما  

المو  مجموع  في  ح ساكان  خضري  نماء  فيها  حصل  التي    سم مولل  الدراسةمنطقة  م  عمو ات 

بينما(دونما    3588.1)  (1999-2000)  ل  ُسج  إذ   ،(دونما    305.4)  (2019-2018)  سمالمو في  بلغ    ، 

  بينما   (2000-1999) سم  للمو  (دونما    2395.4) قع  ية بواخضر الاء  مة في النساحاكبر م  اءالقضمركز  

بواقع   ريةالحانت في ناحية  ك  المساحات   أقلو  (2019-2018)   الموسم  يف  (دونما    140.8الى )  تناقصت 

و) دونما    570.8) ويمكعلى    (دونما    47.6(  تالترتيب،  مساحا ن  تراجع  سبب  النمعليل  ي  الخضر   اءت 

ب بشري ب  سباال مقدمته  ىولأل االدرجة  ة  قفي  لللة  ا  توفيالدعم  وعدم  ريف  صلت  سواقاألر  مزارعين 

 .راضياألك لفي زراعة ت الفالحينكبير من وف عز  قاد الى مما المنتجات 
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 لقضاء الكوفة  (2019-2018عي )باتية للموسم الزراغطية النع التضاني لموامكالتغير ال ( 36ريطة )خ        فةالكو ء ( لقضا2000-1999راعي )ة النباتية للموسم الزالتغير المكاني لمواضع التغطي (35خريطة )        

   

.Arc GIS 10.5في برنامج ( Overlay Analysis)التطابق  ادلة تحليلباالعتماد على المرئيات الفضائية ومع المصدر:
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 لكوفة في قضاء اية م الزراعسموالل اضع التغطية النباتية( تغيرات مو12) جدول

 ( دونم) 2019-2018 الزراعي سمالمو ( دونم) 2000-1999 يعرام الزس والم  

 الوحدة االدارية 
ة  يالخ

 الغطاء 

  الفقدان

 الخضري

اء  ملنا

 يالخضر

الثابت 

 يالخضر

خالية  

 الغطاء 

الفقدان  

 ضريالخ

النماء  

 الخضري

ثابت ال

 الخضري

 44879.3 140.8 144.1 684.4 29271.3 2395.4 3972.7 10209.1 ء قضامركز 

 91752.7 117.0 1961.5 374.9 81434.0 621.9 8276.4 3873.7 العباسية 

 41709.4 47.6 336.5 85.6 35460.8 570.8 4512.2 1635.3   الحرية

 178341.4 305.4 2442.1 1144.9 146166.1 3588.1 16761.3 15718.1 موع المج

 .Arc GIS 10.5ج برنام لعماتباس (36و) (35)الخريطة  عتماد علىباالصدر: الم

  146166.1)ثابت  ال  يالغطاء الخضرمساحات  ع  مجمو  بلغ  فقد   الخضري  ابت الثيخص    اما ما

اللمو  (نما  دو الموسم   (دونما    178341.4)لى  ا  ازدادتن  حيفي    (2000-1999)  اعيزرلسم     في 

على    (2019-2018) سم  الموفي    الغطاء النباتي الطبيعيد هو ثبات وجود  سبب التزايو  (2018-2019)

ما ف  عكس  موجود  كانت ال  (2000-1999)سم  موالي  كان  فيها    تثمرةمس  راضياأل  فيه  ذي  تزرع 

  ( ا  دونم   91752.4ع )بواقية  س ابعناحية الي  ف  كبر ثابت خضريأ  ُسجل  و  .عيةلربية والخريفيالمحاصيل ا

  ثابت خضري   أقلو،  (2000-1999سم )وللم  (دونما    81434.0في حين بلغ )   (2019-2018سم ) للمو

سم  اللموة الحرية  احين  وفي  (2000-1999) سم  مو لل  (دونما    29271.3)اقع  بو  مركز القضاءفي    ُسجل  

من  تتكون  خضريت اللثبابا ت زاتالتي ام راضياأل غلب ا ان (ما  دون 41709.4)  بواقع (2018-2019)

 . لفاكهةاو نخيلال جارشأ لرة متخضدائمة ال لنباتات وا األشجار

ت عاعلى مستوى مقاط  الغطاء النباتي الزراعيواضع  مت المكانية في فااالختالكشف  رض  ولغ

 بالشكل االتي :  هارضالدراسة سيتم ع

 : ةء الكوفمركز قضا مقاطعات في   الغطاء النباتي الزراعي ضعواة في م مكانيفات الالاالخت-1

بها مساحات  قصت  انت جميعها    مركز قضاء الكوفةناحية  ات  قاطعمان  (  13)  من الجدول  يتضح            

يخص   ، اما مااألولالمبحث    يح فضبشكل واذكر  ا  وهذ   الغطاء النباتي الزراعيخالية من  ال  راضيألا

اا كان    لخضريلفقدان  خضري    ُسجل    إذ ،  ت عااطمقلا  بين  نا  متبايفقد  طعات االمقل  ك  يف  عالي فقدان 

)ب  بواقع  (2000-1999)  يالزراعسم  مولل مساح  (دونما    3972.7لغ  تناقصت  حين  ن  اقد الفات  في 

المو  (دونما    144.1الى ) خضري  ال هناا  أي  ( 2019-2018) سم  في  الفقد ت ك  لن  ان ناقص في مساحات 

 .(38و)(  37) انتيطخرينظر ال ،ينالموسم ضري بين الخ
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 قضاء الكوفة مركز  مقاطعات يعية فزرالم اسموالل ةيتضع التغطية النبا( تغيرات موا13) جدول

 المقاطعة  رقم

 ( دونم) 2019-2018 م الزراعي سالمو ( دونم) 2000-1999 الزراعي  سموالم

 الخضري ء نماال ي لخضردان ا الفق اء خالية الغط ي بت الخضرالثا ي الخضرالنماء  الخضري  نالفقدا ء خالية الغطا
 الثابت 

 خضري ال

1 105.5 103.4 9.3 648.1 0.4 2.6 0.1 863.2 

2 57.1 12.9 61.9 801.4 0.0 0.5 0.0 932.8 

3 37.3 9.2 2.5 193.2 20.1 3.6 7.0 211.5 

4 28.4 27.6 6.0 171.3 0.0 0.0 0.0 233.2 

5 3273.5 517.5 1005.6 1708.9 5.1 12.9 6.4 6481.1 

7 346.2 72.5 22.3 420.9 1.7 0.3 0.1 859.8 

8 15.4 14.6 5.1 74.8 0.0 0.0 0.0 109.8 

9 124.5 13.8 13.0 39.8 0.2 0.3 0.3 190.3 

11 4.2 6.9 0.3 60.3 0.0 0.0 0.0 71.8 

12 34.5 8.9 0.7 203.6 21.3 3.2 3.4 219.7 

13 102.9 113.6 5.7 676.9 31.3 5.7 4.3 857.8 

14 94.8 33.0 6.6 844.2 25.9 1.6 1.6 949.4 

15 17.4 44.2 6.2 475.4 0.0 0.0 0.0 543.2 

16 125.4 138.1 54.7 1750.4 21.5 5.4 5.3 2036.4 

18 1340.2 235.1 336.5 1855.8 5.0 6.4 0.6 3755.6 

19 275.0 114.0 9.7 656.8 54.6 5.3 3.9 991.6 

20 82.0 33.2 3.9 879.9 35.6 5.7 7.1 950.6 

21 60.9 123.7 57.1 922.3 0.7 0.7 0.0 1162.5 

22 139.6 305.6 6.8 814.6 0.6 10.0 0.1 1255.9 

23 192.9 129.6 8.4 1772.2 24.6 2.4 12.2 2063.9 

24 134.9 128.5 14.0 725.4 32.1 4.2 8.2 958.2 

25 170.5 328.2 28.9 1165.7 0.0 11.2 0.0 1682.1 

26 249.2 85.6 18.7 425.7 0.0 1.0 0.0 778.3 

 977.2 4.3 7.8 18.8 424.1 31.0 142.9 410.1 أ 26

27 74.4 11.2 3.3 148.6 0.0 0.0 0.0 237.5 

 519.2 0.0 0.0 0.0 486.7 2.7 23.9 5.9 أ 27

28 16.9 7.8 15.5 561.4 0.0 0.0 0.0 601.5 

 750.4 0.1 3.1 1.1 369.6 17.6 155.1 212.3 أ 28

29 89.6 86.6 5.8 543.3 23.0 0.8 3.8 697.6 

30 55.4 30.2 2.6 768.6 31.6 3.3 6.3 815.7 

31 1.4 71.6 0.6 438.9 0.0 0.0 0.0 512.5 

32 20.4 28.0 2.3 603.1 12.3 0.9 3.8 636.7 

33 89.0 63.7 3.8 485.0 37.5 2.8 5.5 595.8 

34 47.0 18.5 3.4 547.6 22.2 3.9 4.0 586.3 

35 37.3 21.2 11.0 506.3 21.5 2.3 5.4 546.5 

36 77.3 83.1 7.1 1256.5 38.9 3.3 11.4 1370.5 

63 1003.8 289.7 149.5 1571.6 62.3 16.0 9.3 2927.0 

87 440.0 141.6 236.8 1577.5 48.0 6.7 12.5 2328.7 

88 373.0 184.6 208.4 1574.0 86.2 10.3 13.6 2229.8 

106 243.1 13.1 10.3 120.9 0.0 0.0 0.0 387.5 

 44879.3 140.8 144.1 684.4 29271.3 2395.4 3972.7 10209.1 المجموع 

 .Arc GIS 10.5ج مبرنا عمالتاسب (38( و)37الخريطة )لى باالعتماد ع المصدر: 
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خضر  ُسجل  و        فقدان  سع  قاطعة م  فيي  اكبر  )كري  بواقع  كان  بينم  (ا  دونم   517.5دة  في أقلا  ها 

) ا  لسرايا  ضيأراعة  مقاط المو  (دونما    6.9لشمالية  في  الوذلك  ام(2000-1999)   راعيزسم  في ،    ا 

) المو في    ُسجل    فقد   (2019-2018سم  فقدان  الحاكبر  بواقمقاطعة  ) واتم  في    هأقلو  (دونما    16.0ع 

، نهمامكل  ل  ( دونما    0.3)   بواقع  (ةالجديد المحله    أراضي ووبية،  ن لجسهلية اوبساتين ال  أراضيات )قاطعم

 .ت مقاطعا (9)خضري في دان فق سُجل  ي لمو

امانلاا  ما          فخضرلء  القضاءفي    احته مس  مجموعلغ  بد  قي    ( 2000-1999)م  س مولل  مركز 

ويمكن    (2019-2018سم )موالفي    (دونما    140.8الى )  بشكل كبير  تناقص ين  في ح   (ونما  د   2395.4)

بسبب قلة    راضياألتلك    عةزرا  عن  ن الفالحيف  الى عزو   خضري ء المانت الساحاراجع متعليل سبب ت

لعد لا واسعةمل  حووتم  هم  ت  ساحات  ممال  ضي رااأللك  من  سكنية  مناطق  النماء مساحا  لقل  اى  ت 

نماء    ُسجل  وخضري،  ال في  اكبر  مقا  (2000-1999) سم  موالخضري  سعدة  طعفي  كري  بواقع ة 

ما  هأقلو  (دونما    1005.6) الشرالس  يأراض ة  طعقافي  نماء  اكبر    ُسجل    مابين ،  (دونما    0.3)مالية  اي 

في   ) س موالخضري  الزركمقفي    (2019-2018م  مقاطعات    هأقلو  (دونما    13.6)  عبواق  ةاطعة  في 

اكية  البر  تينسا وب  أراضيوالجنوبية،  هلية  اتين السوبس   أراضيويشات الشمالية،  بساتين الكرو   أراضي)

حالبنفاخ  والجنوبية،   منهكل  (دونما    0.1)اقع  بو  (ريداو  وج او،  ال  ) ال  ود نعدم  في  خضري    ( 12نماء 

 . مقاطعة

اال  فإن  وأخيرا       المازدالخضري  ثابت  الزراعيود في  الموك  عن ما  (2019-2018)   سم  سم  ان في 

مطلق    بمقدار  (1999-2000)   موسم ي  ف  خضري  ثابت   رباك  ُسجل    إذ ،  (دونما    15680)  بلغتغير 

مقف  (2018-2019) )كري    اطعةي  بواقع  المقاطعر  تكث  إذ   (ا  دونم  6481.1سعدة  هذه    شجار ألا  ةفي 

مخضرة  لا  دائمة مقا  بت ا ث  أقل  ُسجل  و،  كهةالفاولنخيل  ا  أشجارا  ه قدمتفي  في   أراضي طعة  خضري 

)اي  السر السبب  و  (دونما    71.8الشمالية  الثافي  يرجع  كوبت  تناقص    تم   اضيراألذه  هن  الخضري 

سكاطمن  تمليكها فين ق  ث ف  (2002)   ية  هنالك  في  وكان  الحمسابت  الموء  اغطة  في  اما  سم  الخضري. 

م اكبر    ُسجل    فقد   (2000-1999)   الزراعي في  خضري  الفحل اتي سوب  أراضيقاطعة  ثابت  علوة   ن 

 أقل  سُجل    ينح  يرة، فة الخضائم بساتين د   يأراضكونها    (دونما    1855.8الغربية بواقع )  األيمنالجانب  

في  ثابت خضر  )الجديدة  حلة  الم  اضيأرة  قاطع مي    أصبحت   أراضي  ايض أوهي    (دونما    39.8بواقع 

  .اءض مركز القفي سكنية 
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 الكوفة   ءقضاكز رممقاطعات  ل  (2019-2018زراعي ) اتية للموسم الغطية النبي لمواضع التالمكان ير التغ  (38خريطة )      الكوفة قضاءمركز لمقاطعات  (  2000-1999لزراعي )لنباتية للموسم اة ا يالتغير المكاني لمواضع التغط  (37خريطة )                      

 

Arc GIS 10.5 في برنامج( Overlay Analysis) طابقالت ليئية ومعادلة تحلباالعتماد على المرئيات الفضا المصدر:
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 : اسيةة العباحي نمقاطعات في   الغطاء النباتي الزراعيواضع ة في م فات المكانياالختال-2

الخريطتي من  ) تضح  االتغطيواضع  ماختالف    (40و)  (39ين  الم   ةاتيلنبة  الزراعية    مساوبين 

 الغطاء النباتي الزراعي من  ة  يالخال  راضياأل  نجد تراجع مساحة  إذ   ،(2019-2018) و  (1999-2000)

ي  ف   (دونما    3873.7)  كانت   ابعد م  (دونما    374.9بلغت )  إذ   ،واضحبشكل    (2019-2018) سم  موفي  

 . (14نظر الجدول )ي ،(2000-1999) موسم 

  ي زراعلسم اللمو  كلها  المقاطعات   فيي  عال  ريضفقدان خ  ل  جسُ   فقد   ريلخضيخص الفقدان ا  اما ما 

حينف  (دونما    8276.4)  بلغ   بواقع  (1999-2000) امساح ت  قصتنا  ي  الى الخضري  لفقدان  ات 

المو  (دونما    1961.5.1) تن  أي  (2019-2018)سم  في  هنالك  الفقدانا احمس ي  ف  اقص ان  الخضري    ت 

الب   ( 2019-2018)و  ( 2000-1999)   ةراعيلمواسم الزا  في  خضري  اكبر فقدان  ُسجل    إذ   ،وسمينمين 

  أقل   ُسجل  حين    ، فيعلى الترتيب   (دونما    1824.6و)   (دونما    5196.6)ع  قوالدولة بواة الفتك  مقاطع  في

البو  قدان خضرف م  أ  أراضي)  تيعاطي مقوف  (2000-1999)  سمو ملل  (دونما    0.1عبيد )ي في مقاطعة 

وكنخالد  )  (ةين ط،  لكونما  د   0.1بواقع  مقاطعةو  انعدم و،  منها  ل(  في  الخضري  الفقدان  أراضي    جود 

 . مقاطعة (23) ه فيوجود  مفي حين انعد ، (2000-1999سم ) في المو السجلة الثالثة

  ( دونما    621.9)  (2000-1999)  سم الزراعيموالفي    مساحته  بلغ مجموعفقد  الخضري    ءالنما  اما

نماء  لاحات اجع مسترا  بب ويمكن تعليل س  (2019-2018سم ) موفي    (دونما    117الى )   تناقص في حين  

سم  ومفي  خضري    ر نماءاكب  ُسجل  و،  لذكرا  ةالنفا  األسباب الى    (2019-2018م )وسملاي  فالخضري  

مقاطع   (1999-2000) )  رةالجفية  في  مق  هأقلو  (دونما    174.6بواقع  الث  اضيرأاطعة  في    الثة السجلة 

في  نماءاكبر    ُسجل    في حين،  (ا  دونم  0.1) ) سمو  خضري  بواقع   ةالخدية  عمقاط  في  (2019-2018م 

)بوا  ةجلس الوبساتين    ضيأراة  عمقاطفي  ا  هأقلو  (دونما    17.7) حين،  (دونما    0.1قع   جود وعدم  نا  في 

لوداي، ااوي  ر  ةابخر  ثلث و ،  ةيريد البوعربيات السادة،  و غا،  اال   أراضي)  ء الخضري في مقاطعات االنم

)  يوف  (2000-1999) موسم  الي  ف  (بيد ع  البوو لوأمقاطعات  النفاخية،  بساتين  و  ه، سالمبو  اليطية  م 

الثالثة  راضيأو،  والبلبولية  السيح  أراضيو السادة،  و االغا،    أراضيو،  السجلة    ة دويهالوعربيات 

 ثلث و ،  (ضياع  بوأ)و،  ةي بريد ال ووالجديدة،    العربية  ةابرالخ  ثلث ،  ةجي الهطروو،  ةيالعبلوم و،  ةنوريزوال

الود   ةخراب علي،    ةخراب  ثلث و ،  د يبع  لبو اوي،  ا راوي  اأ   بالنهالوال  القسم  الشرق  ةالحالموصل،  لبم  ية 

   .(2019-2018للموسم الزراعي ) (ابو ذهب )ووبي، قية القسم الجن شرال ةمالحالو ،ةيميس الحوالشمالي، 
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 ناحية العباسيةلمقاطعات (  2019-2018طية النباتية للموسم الزراعي )تغال التغير المكاني لمواضع (40خريطة )   يةسعباناحية ال لمقاطعات ( 2000-1999راعي )لزسم اباتية للموضع التغطية النني لمواير المكاالتغ (39خريطة )

 

.Arc GIS 10.5نامج في بر( Overlay Analysis)طابق  الت حليل دلة تاع: الباحث باالعتماد على المرئيات الفضائية وممصدرلا
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ا  تهمساح  تداد ازفقد  ري  الخض  ت الثاب  يخص   اما ما   عن   (2019-2018عي ) لموسم الزرافي 

  ُسجل    إذ ،  (دونما    10318.7غ )مطلق بلبمقدار تغير    (2000-1999في الموسم الزراعي )  اهو موجود م

خضري  اك ثابت   بواقع  المويهيمقاطعة  ب  (2019-2018و)   (2000-1999)  الدراسة  مواسم  فيبر 

  ثر كتو ية  لعباسمقاطعات ناحية ابر  ونها تعد اكك،  ب رتيى التلع  (دونما    13249.4و)   (ا  دونم  12753.2)

ه  م الشريطعة  قاري في مضبت خثا   أقل  ُسجل  و،  لنخيلا  شجارأدائمة الخضرة في مقدمتها    شجارألا  هافي

( تف  ب السبرجع  وي  (دونما    161.4)و  (دونما    116.2الشمالية  كون    الثابت   ناقص ي  ه  هذ الخضري 

  .لها ينعمراحف الها بسبب الزنخيل منلين واشجار اتبسا الم من سق ازالةتم و  ،زرعلم ت اضيراأل

 

 ةسيعبااحية الن مقاطعات مواسم الزراعية فيلل غطية النباتيةع التمواضات تغير(  14) جدول

 رقم

 ةالمقاطع

 (دونم) 2019-2018 زراعيلسم امولا (نمود) 2000-1999 عيسم الزراالمو

 الغطاء ية خال
دان الفق

 ي الخضر

اء نملا

 خضري ال
 ت الخضريابثال

 خالية

 غطاءال

الفقدان 

 الخضري 

نماء ال

 الخضري 
 ضريالخ ابتثال

1 356.9 167.9 15.2 12753.2 29.1 8.9 5.7 13249.4 

2 301.2 480.6 62.4 4592.0 5.0 7.8 3.7 5419.7 

3 129.5 98.6 31.3 3567.2 0.0 0.0 6.6 3820.0 

4 49.6 5.2 3.9 374.2 23.3 6.5 3.3 399.9 

5 116.5 73.9 8.4 298.6 14.1 3.8 1.8 477.7 

6 174.6 87.3 7.4 306.9 27.8 39.7 4.1 504.6 

7 26.6 43.5 8.3 116.2 12.0 20.9 0.2 161.4 

8 56.7 3.7 11.1 328.2 34.0 3.8 6.1 355.8 

9 64.9 5.9 2.6 405.9 37.2 3.3 8.4 430.3 

10 70.9 409.3 11.1 8673.8 0.0 0.2 0.7 9164.2 

11 20.3 142.4 1.6 2681.0 0.0 0.0 0.0 2845.3 

12 1.7 13.8 1.6 1799.7 0.0 0.0 0.3 1816.5 

13 87.9 13.6 7.6 397.7 44.3 5.9 7.8 448.8 

14 36.2 83.0 3.0 1331.2 7.5 4.6 2.9 1438.4 

15 11.9 48.3 19.0 1018.1 0.0 0.0 0.5 1096.7 

16 0.0 6.9 0.2 956.4 0.0 0.0 0.0 963.5 

17 958.9 361.2 174.6 2248.7 3.2 3.8 0.9 3735.5 

18 901.2 5196.6 128.8 7209.3 20.8 1824.6 13.6 11577.0 

19 1.0 1.3 0.6 412.4 0.4 0.0 0.1 414.8 

20 45.6 10.1 3.0 425.7 22.3 5.0 6.5 450.6 

21 103.3 22.2 10.2 2142.6 47.8 6.6 17.7 2206.3 
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29 5.0 6.4 5.8 941.3 0.0 0.0 0.0 958.5 

30 0.0 0.0 0.1 794.4 0.0 0.0 0.0 794.6 

31 42.5 108.6 2.0 998.1 3.3 0.7 0.5 1146.7 

32 0.6 16.6 0.0 220.6 0.0 0.0 0.0 237.7 

33 0.0 0.5 0.0 280.4 0.0 0.0 0.0 280.8 

34 0.0 1.0 0.2 257.4 0.0 0.0 0.0 258.7 

35 5.3 28.6 8.3 468.9 0.0 0.0 0.0 511.2 

36 23.7 53.0 22.7 1555.3 0.0 0.0 0.0 1654.8 

37 1.7 3.9 3.4 557.6 0.0 0.0 0.0 566.6 

40 8.0 28.0 2.1 890.5 0.4 0.6 0.5 927.1 

42 0.0 0.5 0.0 1198.6 0.0 0.0 0.0 1199.1 

43 0.9 4.0 3.9 1474.5 0.0 0.0 0.0 1483.3 

44 0.9 31.2 0.0 1529.8 0.0 0.0 0.0 1562.0 

45 0.8 0.9 0.6 1972.1 0.7 0.8 0.5 1972.4 

46 47.9 19.3 2.6 286.7 24.4 3.3 3.2 325.7 

47 0.0 0.1 0.0 176.1 0.0 0.0 0.0 176.3 

55 10.3 76.9 2.1 627.1 0.0 0.0 0.0 716.5 

56 43.0 139.2 2.7 684.8 0.0 0.0 0.0 869.8 

59 25.2 93.1 1.6 907.1 5.8 0.5 3.7 1017.0 

64 12.7 15.6 1.3 1063.4 3.4 0.1 2.0 1087.4 

65 36.8 54.8 14.4 448.4 0.0 0.2 0.0 554.2 

66 9.4 36.1 4.3 1007.1 1.7 1.2 2.0 1052.0 

67 1.2 7.2 5.1 1601.3 0.0 0.0 0.0 1614.8 

68 42.7 102.0 3.8 1889.2 0.0 0.0 0.0 2037.8 

69 11.3 63.5 4.2 1878.3 0.0 0.0 9.3 1948.0 

70 1.0 0.9 0.8 627.7 1.8 0.7 0.2 627.8 

71 2.8 3.1 4.8 969.1 0.3 1.9 0.7 976.9 

72 0.0 0.7 2.2 486.3 0.0 0.1 0.0 489.1 

73 0.5 7.3 0.5 606.5 0.3 0.9 0.3 613.3 

74 18.3 79.8 3.9 792.2 0.5 0.5 0.3 893.0 

75 1.7 9.1 3.7 1011.4 0.7 1.7 0.5 1023.0 

76 1.1 1.2 0.6 347.3 0.7 0.8 0.5 348.4 

77 0.8 0.4 0.6 145.0 0.9 0.5 0.6 144.8 

78 2.1 7.5 1.6 700.0 1.2 1.7 1.0 707.2 

 91752.7 117.0 1961.5 374.9 81434.0 621.9 8276.4 3873.7 المجموع

.Arc GIS 10.5مج رناب  عمالتباس (40و)( 39طة )الخري باالعتماد على ر:دلمصا
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 : ية الحرناحية مقاطعات في   الغطاء النباتي الزراعيواضع م فات المكانية في  تالخاال-3

) الجد ير  يش وجال  (42و)   (41)  انتخريطوال  (15ول  تى  مو  باينود  في  ية  التغط  اضعمكاني 

الحالنباتي ناحية  مقاطعات  في  بهتناقص  إذ رية،  ة  من  خالا  راضياألاحات  سم  ات  النباتي  لية  الغطاء 

-2018سم ) موالفي    ت حأصبفي حين    ،(2000-1999)  سمموالفي    (نما  ود   1635.3قع )بوا،  الزراعي

الخضرياما  ،  (دونما    85.6)  (2019 مت  الفقدان  كان  ن  اد قف  ُسجل    إذ  ،ت قاطعا الم  بين  أيضا  ا  نبايفقد 

ت اقصتن في حين    (دونما    4512.2) بلغ  اقع  بو  (2000-1999)سم  موطعات للالمقا  كل  يالي فضري عخ

امساح اللفقد ات  )  يخضر ان  هنال  يأ  (2019-2018) سم  المو  في  (نما  دو  336.5الى  ت ان  ي ف  ناقص ك 

الفقدان الموسمين  مساحات  بين  فقكا  ُسجل  و  ،الخضري  خضريبر  م  دان  هور    أراضيقاطعة  في 

ها أقلبينما كان    ،على الترتيب   سةالدرايد  قواسم  للم   (دونما    322.8و)   (دونما    3780.4بواقع )  ةالصليجي

مقاط بواقعاو  ةطلكالمعة  في  بواريأعة  طمقاو   (دونما    0.7)  لخماسي  على  للمواسم    (دونما    0.1)  م 

   .ب الترتي

 الحريةحية نامقاطعات  الزراعية فيمواسم لل لتغطية النباتيةع ا( تغيرات مواض15) جدول

 ( نمدو) 2019-2018 ةعلزراا مسالمو ( دونم) 2000-1999 زراعي سم الوالم 

 قمر

 المقاطعة
 الخضري  الثابت ري ضخلالنماء ا  خضري ن الالفقدا الغطاء ة ليخا لثابت الخضري ا النماء الخضري  ي ران الخضدفقلا الغطاء  ليةخا

22 2.0 75.2 0.7 1326.1 0.0 0.0 0.0 1404.0 

23 0.0 1.7 0.8 408.8 0.0 0.0 0.0 411.3 

24 2.2 45.2 1.6 1342.7 0.0 0.0 0.0 1391.7 

25 1317.9 3780.4 494.7 16713.9 42.2 322.8 30.7 21911.1 

38 0.6 15.1 4.4 1183.2 0.0 0.0 0.0 1203.3 

39 0.4 0.9 2.3 701.1 0.4 0.4 0.1 703.8 

41 0.6 16.6 0.4 1320.1 0.0 0.0 0.0 1337.8 

48 0.7 9.8 0.3 319.6 0.0 0.0 0.0 330.3 

49 53.6 14.9 9.1 1103.3 21.9 1.6 8.4 1148.9 

50 0.5 28.1 0.3 781.4 0.2 0.3 0.5 809.3 

51 59.5 141.3 14.4 830.7 0.0 0.0 0.0 1045.8 

52 2.4 13.5 10.6 759.5 0.0 0.0 0.0 786.0 

53 9.2 61.4 4.7 1568.4 0.0 0.0 0.0 1643.7 

54 2.4 2.2 5.6 874.0 0.3 1.6 0.4 881.9 

57 43.5 9.9 6.6 1510.8 16.8 4.5 5.2 1544.4 

58 1.0 0.7 1.2 854.0 0.3 1.2 0.2 855.1 

60 0.2 3.1 0.0 1095.7 0.0 0.0 0.0 1099.0 

61 19.6 123.7 5.3 1215.3 2.7 2.7 1.2 1357.4 

62 27.1 68.3 2.9 1100.3 0.4 1.4 0.8 1196.2 

63 91.9 100.2 4.8 451.9 0.4 0.1 0.0 648.4 

 41709.4 47.6 336.5 85.6 35460.8 570.8 4512.2 1635.3 لمجموع ا

 .Arc GIS 10.5 برنامج  لعماتباس (42( و)41يطة )الخرد على باالعتما: رمصدال



 فة في قضاء الكو الزراعية تيةة النباطيتغات المساح ة لتغير مي قرل ة اجعالالم .......................................... ........ الثانيصل لفا

 
 

91 

 

  ةم لوطي وأ  ،باريةاإلخات )عطي مقاف  (2019-2018سم )موالفقدان الخضري في  لادم  انع  بينما

البزل  وية،  صليج ة القصب   ساتين بو،  ةكلمشرااجية واالخوالرمل،  و،  و عارضييله البغو   ضي،روالبو عا

   .(حالن أبو)والفره   وأخيرا، ام صخرةو ،وام رفش  ةعلسبا ضيأراو  ل،تيوال

ي  ف  (دونما    570.8)  ( 2000-1999)  الزراعي  سملموافي    هعمجمو  غلبد  فقري  خضلماء االن  ماا          

 ماءنال  ساحات مجع  ب تراويمكن تعليل سب  ،(2019-2018)  سمموال  في  (دونما    47.6)  الى  تناقص ن  حي

  اضي أر  عةقاطمفي  راسة  لد مواسم اكبر نماء خضري في  أ  ُسجل  و،  ركللذ   ةقالساب   ب األسبا  الىري  ضالخ

)   ةلصليجياور  ه الت  (دونما    30.7و)  (دونما    494.7بواقع  مكان  ها  أقلورتيب،  على  بساتين  قاطعة  في 

-2018سم ) مولافي    (دونما    0.1)  لغت ببينما    (2000-1999سم ) اللمو  ،(ونما  د   0.3)   ةيجيقصبة الصل

ااطبمق   (2019 الخضري  وجود  عدم  انو،  ةلودي عة  للمواط مق   (11)في  سم  اللموالنماء  الزراعي  سم  عة 

وجود  ،  (2018-2019) انعدم  الفرة  الخضري    نماءالبينما  مقاطعة  -1999) سم  للمو  (حالن  أبو)وفي 

2000) . 

الزراعيالمو ازداد في    فقد   ت الخضريابالث  يخص   ماو            كان في    عّما  (2019-2018)  سم 

)   (2000-1999) سم  لموا بلغ  مطلق  تغير  خضري    بر اك  ُسجل    ذ إ،  (دونما    6248.6بمقدار  في  ثابت 

الصليجية  راضيأمقاطعة    يف   (2019-2018سم )مو )  هور    هذه   فيتكثر    إذ   (دونما    21911.1بواقع 

مقاطعة  بت خضري  ثا   أقل  ُسجل    ماين ب   ،يلخالن   ارشجأه  المقاطع لوط أ في    411.3)  يرض اع  و والب   ةيم 

ا(ونما  د  في  .  خضاك  ُسجل  فقد    (2000-1999)  يالزراعسم  لمواما  ثابت  ة مقاطع  في  ايضأري  بر 

)  الصليجيةهور    أراضي فبساتين  أراضي  كونها  (دونما    16713.9بواقع  حين  ،  ثابت    أقل  ُسجل  ي 

ف  حى الزال  تعرضت   أراضيكونها    (نما  دو   319.6واقع )ب   ةيج بة الصليصق  ينساتبطعة  مقا  خضري في

 .  .يانمرعال
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 حرية لاناحية قاطعات م( ل2019-2018لمواضع التغطية النباتية للموسم الزراعي ) يالتغير المكان (42خريطة )    ناحية الحريةت مقاطعال( 2000-1999) عيلزراوسم االتغير المكاني لمواضع التغطية النباتية للم (41ريطة )خ

 

  Arc GIS 10.5في برنامج ( Overlay Analysis)ق با التط  لدلة تحليمعائية وباالعتماد على المرئيات الفضا ر:المصد
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 ول المبحث األ

    الزراعية األرضاستعماالت لتغير  (Unsupervised Classificationف غير الموجه ) التصني

   في قضاء الكوفة

 

لمرئيات الفضائية هي محاولةة لععةا اليا ةا لالزراعية    األرض ستعماالت  إن عملية مسح أصناف ا

موضةوعات   أو فةيي  األرضةغطاء  آلية في أصناف متعددة لل  وبصورة  الصور ة في المرئيات الفضائية

 (.Themes)معينة 

 عد مرحلة ممهدة للتصنيف عملية التصنيف غير الموجه قبا عملية التصنيف الموجه كونه  تتم  

المو غير  التصنيف  فان  ذلك  عن  تياح  جه  عطيالموجه فضا  المعلة  لكثافة  في  مين  الموزعة  لومات 

الموجهالتصنيف    .الدراسةمنطقة   عملي   غير  عن بموجبم   ت  ةهو  تبحث  التي  العدد ة  العمليات  تنفيذ    ها 

لم  )الطبيعية(  التعمعات  للبكسا، و تيح  الطيفية  اليصائص  اً ألسلوب هذا وفق  الحاسب اآلليستيدم  من 

 .في التصنيف استعمالهاات التغير ليتم مصفوفوة  د د وسائا الفئالتصنيف اختيار أو تح

  للمرئية   الرقمية  البيانات   على  باالعتماد   االصناف  د عد   تحدد   اذ   ،لياآ  الموعه  غير  التصنيف   ميز

 الزيارات   عن  فضا  االيرى  المساعدة  والمصادر  باليرائط  بمقارنتها  االصناف  هوية  تحديد   أيبد   دهابع

ات قد تمثا  لمعموع بعض ا   وذلك كون  تبدو هذه المهمة سهلة  العام    كاوبش  ،الدراسة  لمنطقة   الميدانية

علومات عن اليصائص الطيفية  ذلك  نبغي أن  متلك المحلا مل،  األرض سطح  عالم  فئات ميتلطة من م

تصنيف  لكي  تمكن  الدراسةمنطقة  لي  األرضللغطاء   معينة  من  فئة  تمثا  أنها  على  معينة  ،  (1) معاميع 

الفوب  المرئية  بطئضا تصنيف  اختيار  قد  ( ISO DATA)  ر قةية  الير ف  أصنا   ستة  تم  في للموسم 

 .الدراسةفي منطقة  السائدةالزراعية  األرض تعماالت سال  اتبععي الربي للموسم أصنافوخمسة 

نعاح الموجه بطر ق  ان  التصنيف غير  نقطتين  (ISO DATA)  ةعملية  عدد   هما   عتمد على 

، ومعرفة  جميعها  لصورا  معالم عب إن تكون كافية لتغطية    إذ ،  باحث ال  هااألصناف الطيفية التي افترض

ً كونه  عد  ئط  ا رليوات  اوتوفر البيان   الدراسةقة  الباحث بمنط ً استطاعي  تصنيفا  تطلب القليا من التدخا   ا

  .بالبرنامج

 

(1)  Hussein Muhy Ali AL-Musawi ,Atmospheric Corrections of Satellite Imagery Athesis 

Submitted to The College of The Science University of Baghdad, 2005, p66. 
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 األرض اسةةتعماالت انةةه تةةم تصةةنيف  الدراسةةةمنطقةةة صةةنيف غيةةر الموجةةه لالتخةةرائط مةةن  تضةةح 

ذات المسةاحات الصةغيرة  ت االسةتعماال أهملة  احات الكبيرة فةي المنطقةة وذات المسة  سيئرالة  الزراعي

 مثةا   األخضةرول بةاللون  الصةنف األ  نأ   لحة إذ    ،لرئيسة القر بةة منهةاا  ةيفيطليع اودمع  مع المعام

الغةام   األخضةر للةونثةا اة للموسةم الربيعةي، كمةا مول الحنطمحصي وف يرالوسم  للم  الرز  محصول

الشةعير كمحصةول صةنف محصةول  كمحصةول خر فةي و  الصةفراء  الةذرةصول  حم  الصنف الثاني هو

نف ، والصالير فيحصول الماش في الموسم م د مثاقف اتحالف راألخض اللون الثالث ف نصاما الربيعي،  

 األزرق واللةون    ،البستنةاصيا   ة ومحصيفية والشتوال  اليضرمحاصيا    ليمثا  األصفر  اللونالرابع اخذ  

تح مثةا اللةون العةوزا الفةا  السةاد صةنف  ال  وأخيرا  نهار واألراضي الرطبة،ألامثا الصنف اليامس  

  اط  المشيدة فيها.المنى لا إضافة كةالمتروية راعالز األراضي

ت اسةتعماال  صةنافأل  المسةاحيالتوز ةع  الى وجود تبا ن واضح في نسب    (3( و)2)  ن شير الشكا

صةنف الشةكا  إذ  ،  (2018)سةم  موالو  (1999)الير فةي    ينلموسةمل  في قضاء الكوفة  ةالزراعي  األرض 

 صنفال، اما (2018) وسملم  (% 10)ناقص الى تو  (1999للموسم )  (% 27محصول الرز نسبة )  االول

نسبة  ُسعااختف  زراعته وا بينم  (1999موسم )لل  (% 7)  نسبةفقد شكا    محصول الذرة الصفراء  الثاني

 (1999) موسةملل (% 12) نسةبةفقةد شةكا   المةاشمحصةول    الثالةث الصنف  و،  (2018للموسم )  (% 0)

 البستنة  اياصمحفية والصي اليضرمحاصيا    الرابع صنفشكا الو،  (2018) نعدم  زراعته للموسم  او

شةكا الصةنف فةي حةين  ،  (2018)للموسةم  ،  (% 43)  لتصةا  تهحمسةا  وزادت   (% 26)للموسمين نسةبة  

ض ف اسةتعماالت األر%( من معموع مساحة أصنا3صنف األنهار واألراضي الرطبة نسبة )  اليامس

بة نسة  شةكا  شيدةوالموكة  رالمت  الزراعية  األراضيف  نصالصنف الساد     وأخيراالزراعية للموسمين،  

 .(2018موسم )لل (% 44) الى وزادت  (1999لموسم ) (% 25)
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 1999 (فخري )الزراعية في قضاء الكوفة للموسم الزراعي  األرضتعماالت اس أصنافات ( التوزيع النسبي لمساح 2شكل ) 

 

 

 

 

 ( 16جدول )مصدر: باالعتماد على بيانات  لا

 

 2018 (خريف)الزراعية في قضاء الكوفة للموسم الزراعي  ضرأل ات تعماال سا أصنافات بي لمساح التوزيع النس (3) ل شك

 

 

 

 

 

 

 

 

 (16جدول )المصدر: باالعتماد على بيانات  
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خةال  الدراسةةمنطقةة الزراعية فةي  ضراأل  تنوع استعماالت (44و) (43)تين  ط تضح من الير

ها اصةنافتنةوع تو، ةبشةر لوا يةةالطبيع العغرافيةةخصائصةها    التنوع بتبةا نهذا     رتبطو  زراعية،سم الالموا

 عملية اءإعر بعدو ،الدراسةمنطقة  أجزاءائص في ن تلك اليصتبعا لتبا المكاني لكا صنف   متدادال تبا ن او 

الزراعيةة  األرضت عماال اسةت صةنافأل لمكةاني توز ع اتمثا ال  إحصائيات  استيرعت  غير الموجه  تصنيف

توضيح ذلةك علةى ، و مكن رجعيةانات المن البيع اميدانية فضلة اراسحسب الدب دراسةلامنطقة السائدة في 

 :االتي النحو 

 1999) (خريف) ينوسمللم الزراعية في قضاء الكوفة األرضالت تعما سا  اتجاهات التغير ألصناف -األول

 :(2018و

 محصول الرز: لزراعة األرض الاستعمصنف  -1

فضةا عةن  ةمهئية مغذا  مادةا  فهو  شكيفية  ب الصالحبومحاصيا  ز من  الر   عد محصول

 وأصةبح الى العراق في القرن اليةامس المةيادا  اعته  دخل  زرات،  الصناعبعض  عماله في  است

لةذا   ،(1)ر قةرب الكوفةةالمنيفضةة واالهةوا  األراضي وانتشرت في    يينقالعرازراعته معروفة لدى  

بيعيةة العغرافيةة الط  ئصباليصةا  كذلةط  و ةرتببزراعةة هةذا المحصةول    الدراسةةمنطقة    اشتهرت

 إذ ،ر ةالبشةالعغرافيةة  اليصائصن الرا فضا ع  مياهوفرة  ومناخ  و  ةتربة جيد  رة فيها منفاالمتو

وكةذلك  توز ةع المكةاني ( ال16و تضح من العةدول )قضاء، ال رعي ازملدى  شعبياارثا  تهزراعتعد  

ي فة  الصةنفهةذا  احة  سةممعمةوع    بلة   اذ  ،ينوسةمين الةزراعيز ع بين المالتو  في ذلكنسب التغير  

ً   49466.5)   ة االسةاوهي سن  (1999)موسم  ال لةى حةين تراجعة  مسةاحة زراعتةه ا  ي فة  (دونمةا

(17506.1   ً اخذت ناحية العباسية ،  (%64.6  -)   بلغة تغير  سبنب  أا،  (2018موسم )لافي    (دونما

ً   32875.2)  ة بلغ بمساح  األولى المرتبة   احة المسةهةذه  جعة   رات  كلوكةذ  (1999وسم )ملل  (دونما

ً  8043.6)الى    .(%75.5 -بلغ  ) سلبي  تغير بنسبة (2018موسم )لل (دونما

ً  15045.3) غ لباحة بمس (1999سم )حر ة المرتبة الثانية لمواخذت ناحية ال  بينما  (دونما

 2748.3بلغة  )إذ    (2018لموسةم )ة  لثالثةتبةة االمرالناحيةة    لتأخةذالمساحة    تلكتراجع     في حين

ً دونم الموجةب بةين تغيةر لافقةد اخةذ ضةاء الكوفةة ق مركةز، امةا (%81.7 -)  بي ة تغيةر سةلبسنبو  (ا

 1546)  (1999)موسةم    ة فةي عالمزرو  المساحةبلغ   إذ    (%334.3تغير بلغ  )الموسمين بنسبة  

 ً ً  6714.2بلغ  )إذ بالز ادة المساحة واخذت  (دونما  .(دونما

 

  محمود بدر علي، الظروف المناخية وعاقتها بمرض لفحة الرز في محافظة النعف ناحية العباسية، دراسة حالة،   (1) 

 .169، ص2008، (53، العدد )(1عغرافية العراقية، المعلد )معلة العمعية ال
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 في قضاء الكوفة 2018زراعي )خريف(للموسم ال الموجه( التصنيف غير 44ة )يطخر        فةفي قضاء الكو 1999(يفرخي )للموسم الزراع الموجه( التصنيف غير 43خريطة )        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ArcGIS امجن ر( في ب Iso Data) تصنيف غير الموجهوطريقة الالفضائية  اتى المرئي د علتماالعبا در:مصال
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 الكوفةفي قضاء  (2018و 1999)  (خريف)  للموسمين الزراعيينالتصنيف غير الموجه طريقة  وعلى وفقية الزراع  األرضستعماالت ا فصنا أل  يرنسب التغ و  لمساحيالتوزيع ا ( 16جدول ) 

 %  نسبة التغير ( دونم) 2018خريفي زراعي الموسم اللا )دونم(  1999في يخرراعي الالموسم الز 

الوحدة 

 االدارية

محصول  

 الرز

ل  محصو

 ماشلا

محصول  

 الذرة

محاصيل 

  البستنة

 الخضرو

انهار  

وأراضي 

 رطبة 

ضي أرا

راعية ز

تروكة م

 مشيدة و

 ع مومجال
محصول  

 الرز

محصول  

 اشالم

محصول  

 الذرة

يل اصمح

  البستنة

 رالخضو

  انهار

ضي راأو

 رطبة 

أراضي 

ة زراعي

 متروكة

 ومشيدة 

 المجموع 
محصول  

 الرز

محصول  

 الماش

محصول  

 الذرة

محاصيل 

  البستنة

 الخضرو

انهار  

وأراضي 

 رطبة 

أراضي 

زراعية 

متروكة 

 ومشيدة 

ركز م

 اء قضال
1546.0 215.4 175.5 16236.1 1455.7 26195.2 45823.8 6714.2 0.0 0.0 17765.1 1545.5 19794.8 45819.7 334.3 -100.0 -100.0 9.4 6.2 -24.4 

 213.2 2.2- 137.9 100.0- 100.0- 75.5- 94151.1 37557.9 2639.1 45910.6 0.0 0.0 8043.6 94151.8 11991.7 2697.1 19298.1 10443.7 16845.9 32875.2 لعباسية ا

 201.6 47.3- 22.3 100.0- 100.0- 81.7- 42151.1 23829.1 556.6 15017.0 0.0 0.0 2748.3 42150.6 7902.0 1055.3 12283.1 1342.2 4522.7 15045.3 لحريةا

 - - - - - - 182121.9 81181.8 4741.2 78692.8 0.0 0.0 17506.1 182126.2 46088.9 5208.1 47817.3 11961.4 21584.0 49466.5 المجموع 

 

ArcGISج برناموئية فضاال اتد على المرئي المصدر: باالعتما
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 :الماش لمحصو  عةلزرا  األرضمال تع سا صنف -2

ز د من نه  عن افضا  ،  للسكان  غذاءً ستعما  فهو    صيفيةيا ال الماش من المحاص عد  

التربة   ال  عما زراذا  خصوبة  قبا  ابنال تحول    ذ إ  ،قطفوحرث    ه ائالحتو  عضواماد  لى سات 

ن من  على  عالية  )العدو  فينعد    ،(1)  األزوت سبة  المساحة  أ(  16ل    الصنف ذا  ه بة  المزروعن 

( ً   21584بلغ   )  (دونما الزراعي  انعدم  (1999للموسم  حين  موسم ال  يف  هتزراع   في 

مر  اخذت و  (2018) العباسية  الصد ناحية  بالمسكز  لارة  المزروعة   غ  لب  (1999) موسم  لاحة 

(16845.9   ً   ة بمساح  نية والثالثةالمرتبة الثا ء  القضامركز  ولحر ة  ذت ناحية ااخحين  في    (دونما

ً و د   4522.7) ً   215.4و)  (نما الترتيب   (دونما اعلى  نسبة  اما  كاقفلتغير  ،  سد  بنسبة لن           بية 

(- 100 %) . 

 :الصفراء رةالذ لمحصو  لزراعة األرضتعمال ساصنف  -3

ا مقدمتها تستعمعددة في  تم  اض غرأل ع  تزر، واقلعري ايفية فيا الصالمحاصمن    تعد 

ً عل الد   فا الميالمساحبلغ   و ،  واجنلحيوانات  اذ له  ة صصة  في  حملا  )الصول    ( 1999موسم 

(11961.4   ً ا  (دونما حين  ازراعت    نعدمفي  في  )   وسممله  ناحية  خا و،  (2018الير في  ذت 

المرتبة   ً   10443.7)بمساحة بلغ     األولىالعباسية  ا  (دونما   ء القضاكز  ر مثم    ومن  ة  لحر تلتها 

( بلغ   ً   1342.2بمساحة  ً ود   175.5و)   (دونما الترتيب   (نما نسعلى  اما  فتغي لا  ب ،  اخذت  ر  قد 

 . الدراسةمنطقة كا نواحي ل (% 100 -) سب بلغ  السلبي بن االتعاه

 : الخضرالبستنة و لمحاصي اعةلزر األرضمال استع صنف  -4

 أشعار ) ةبثلة  لمتم بستنة الا  الزراعية محاصيا  األرض االت   ضم هذا الصنف من استعم

والفا ومحاصيا  ةكهالنييا  م،  (الصيفية)  راليض(  ستعماالت  االعن    نةتس بلا  حاصياتتميز 

انه في  تمثاالسابقة  ً دائم  استعماالً   ا  ً   ا ماوغالبا محاص  األرض تستثمر      بين  أ  يالزراعة  خرى 

النييا ار ن أشع  عاضففية والشتو ة  صيال  يا اليضراصتتداخا معها زراعة مح   إذ ،  اشعار 

طة، ماطال  بة )ثلتمفة  الصيفي  اليضراما    ،ينوالت   ات والعنب التي من ابرزها الحمضي  لفاكهةا

واللوبيا  و  الييار،والباميا،  و  ،الباذنعان  و الفعاالور  اليضرو  اليضراء،البصا،  مثا   قية 

بل (رفسوالكراث والك   47817.3ا في القضاء )بهذه المحاصي  معموع المساحة المزروعة  ، 

 ً ) الوسم  للم  (دونما حين    (1999ير في  ف  ت د داازفي  )الي  المساحة  الى   لتصا  ( 2018موسم 

 

 .326، ص1976، دابغد ،2ط التوز ع،ونشر للالعاني  ةعطبم ية،عاق الزرالعراافية ي، جغر انلعا اراب صكخط (1) 
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ً نمدو   78692.8) وذلك   (% 64.6نسبة بلغ  ) ب بموجال  االتعاه نسبة التغير نحو    اتعاه  واخذ   (ا

زراعة  بسبب   مالي    اليضرتوسع  مردود  من  لها  منطق وت مس   على  امأ.  جيد لما  نواحي  ة  ى 

ً   19298.1  )بلغ   ةحساسية الصدارة بملعباية اناح  تاخذ فقد    الدراسة لتصا  وازدادت    (دونما

ً   45910.6الى )   حو الموجب بنسبة بلغالتغير ن  اتعاهاخذ    إذ للموسمين على الترتيب،    (دونما

الاخذ  و  ،(% 137.9) بلحابمسة  ي انالث  ةرتبالمقضاء  مركز  )ة  ً   16236.1غ     ( دونما

ً   17765.1و) حة  مسابلغ     الحر ةحية  ان راوأخي،  (% 9.4بلغ  ) رتغيوبنسبة  للموسمين  (دونما

المحاصيا   ) للهذه  في  وا  ( دونماً 12283.1) بة    (1999موسم  فبلغ     ( 2018) موسم  الزدات 

(15017  ً ً ن موجبير كا التغ هعا ات أا (دونما  .(% 22.3)  هبنسب  ا

 ة: الرطب ضيراواأل نهارألاصنف  -5

هض   أا الرطبة    األراضي  كذلوك  الدراسةمنطقة  في  ة  جود المو  هارناأللصنف  ا  ذام 

  منطقة   ضمن مقاطعات   األنهارن مساحات  ألى  إ  اإلشارةوهنا  عب    ،بالمياهرة  غمومال  يراضاأل

إذ ،  الرطبة  األراضي   بينما  كون التغير اكثر وضوحا في مساحة  ،تغير طفيف   فيهي    الدراسة

ً   5208.1بة )  (1999في الموسم الير في )ذا الصنف  هغ  مساحة  بل ص   تناق  حينفي    (دونما

)   لتصا ً   4741.5الى  اليرللموس  (دونما ) م  أ( 2018 في  اا  اخذ   ا،    سلبي ال  هاعاالت لتغير  تعاه 

ً   2697.1بلغ  )الصدارة بمساحة هذا الصنف    يةالعباس   حيةانت  اخذ و،  (% 9  -)  بهبنس   ( دونما

)لل في    (1999موسم  )الوتناقص   ً   2639.1)الى    (2018موسم  كان   أا  (دونما التغير  اتعاه 

ً سلبي )بنس  ا )  رتبة بالمء  ضالقا  زكمرجاء  و،  (% 2.2  -بة  بلغ   بمساحة  ً   1455.7الثانية    ( دونما

ً   1545.5)و االتعا غيلتا  هاتعا  واخذ   مينللموس  (دونما نحو  بنس ر  الموجب  بلغ   ه  تغير  بة 

الحر ة    وأخيرا  ،(% 9.4) فيها  بناحية  الصنف  هذا  مساحة  )لغ   ً   1055.3للموسمين    ( دونما

ً  556.6و)  . (% 47.3 -نسبة )ب ي باتعاه تغير سلب  لترتيب،ى اعل  (دونما

 :يدةوالمش المتروكة اعيةالزر األراضيف نص -6

فةي عمةوم  هتمسةاحبلغة   إذ  ،مشيدةوالالمتروكة ية راعالز األراضي نفهذا الص ضم  

ً   46088.9بةة )  (1999لير في )وسم المل  الدراسة  منطقة الةى صةا  لت  ت ازداد فةي حةين    (دونمةا

(81181.8   ً ً موجبعاه التغير كان  تا  اأ  (دونما سةبب و رجةع    ،(% 76.1)    ة بلغةاليةعة  وبنسب  ا

 الدراسةةمنطقةة  تبعةة فةي  ية المزراعاسة السيالعن الزراعة بسبب  ذلك الى عزوف المزارعين  

علسةاحة بر ماك ،نيةوتحو لها الى وحدات سك  يراضاأل  لكالى بيع قسم من ت  أدىمما     لهةذا سةُ

ً ندو 26195.2) بلغ   إذ  (1999موسم )الفي الكوفة قضاء مركز  ان  في  ك  فنصلا في حين  (ما
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ً   19794.8)الى    لتصا  (2018موسم )القص  تلك المساحة في  تنا ً بيكةان سةل  غيرالت  أا  (دونما  ا

ة سةاحن حيةث المتبة الثانيةة مةالمر  العباسية  يةاحن  ذت ، اخ(% 24.4  -)ة  بنسبالقضاء  مركز  في  

ً  11991.7) بة (1999)  سمومال  يفلغ   ب ً  37557.9ت لتصا الى )زداوا (دونما م سمولل (دونما

مةا ا .(% 213.2) غة  بلة جدا عالي  ةسببن  الموجب ان اتعاه التغير كان نحو االتعاه    أا  (2018)

ً نمةدو 7902) فيهةااحة سةةمالبلغة   د فقة يةة الحر ةةناح ً  23829.1و) (ا علةةى ن ميموسةلل (دونمةا

 .(% 201.6) عالية جدا بلغ   اه الموجب بنسبةاتعاخذ  ريغتال اهان اتعنعد  أا، الترتيب 

ى عل  الزراعي  ة  األرضاس  تعماالت  ألص  ناف اتجاه  ات التغي  رزي  ع المك  اني وتولا كش  ف ضرغ  لو

 االتي:ا بالشكل تم عرضهيس الدراسةمنطقة  تعامقاطمستوى 

 : فةلكواء اقضمركز مقاطعات في  الزراعية األرضالت تعماسا صنافير ألت التغاهاجتا -1

 محصول الرز: عةرالز األرضاستعمال صنف  -1-1

الير ط  من  المحل  المكاني  توز عال  افاخت(  46)و  (45)   تينتضح  وعلى صول  هذا 

  في  غرافيه العتوز عظهر    ذإ،  هاط اعي اليرائوهو واضح ف  غير الموجه له  التصنيف  وف 

ا في مقاطعة  هعا أ  ُسعا  متبا نة  مساحي  ز عتو  بنسب   نكول(  1999موسم ) في  ة  ع طمقا  (31)

علوة   وبساتين  اال سرلااراضي  العانب  ساحة ملا  عموعم  من  (% 30)   بنسبة  والنفاخ   فحا 

حين  ولالمحصذا  هب المزروعة   في  مقاطعنسبة  اقا    ُسعا،  لة  هي الس  تينوبسا  اراضي  ات في 

ابو   أراضيو،  ليةلشماا وبساو،  يةالشمالحدارا    لبوساتين  العنوبيةالبراك  نيت اراضي  بنسبة    ية 

  ( 2018موسم )للاما بالنسبة    المقاطعات،  يقفي بازراعته      انعدم  في حين ،  لكا منها  (% 0.1)

ي  اضار  في مقاطعةله  ى نسبة  لاع  سُعاإذ    مقاطعات العدد من    فيلعغرافي  ا  ع ز التو  رظه  د قف

الكوفةاضار  ات طعاقمفي    (% 0.1)    لب  لهاواق  (% 11.9)بلغ     خي  خرتين  وبسا  ، القد مة  ي 

 . ليةاا الشماالسر اراضيو، ةات العنوبيتين الكر شوبسا  اراضيو

)و العدول  من  التغيأ  ( 17 تضح  اتعاه  )  االتعاهذ  خا  رن  في   مقاطعة   (26الموجب 

تى  اعل    ُسعلو مقاطعة  نسبة  في  اا  امينب  (% 127530.7)   ةب سبن  ةالزركغير  التغير تخذ  عاه 

، اما اتعاه ( % 142.2)   ضيام  تين البووبسا   اراضياطعة  له في مقة  قا نسبا  ُسعاليقص  نات لبا

ال فسالتغير  اعاها   (5)في    رظه  د قلبي  مقاطعة    مقاطعات  ااو  انكر زكان في  العلة    لشمالية م 

 ة قيالشر ارحدا  وة البوعل  تيناس اراضي وبكان في مقاطعة  سلبيواقا تغير  (% 90.5 -) بةبنس 

  لم تزرع بمحصول الرز.فهي  ت اعطا ق م (9)  في (% 0) رغي  نسبة تسُعلو، (% 44  -بنسبة )
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  الكوفة قضاءمركز مقاطعات في  2018للموسم الزراعي )خريف( الموجهف غير تصنيل( ا46خريطة )           الكوفة قضاءمركز  مقاطعات في 1999(فيخرم الزراعي )سوللم الموجهغير ( التصنيف 45ريطة )خ        
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   اءقضال مركز  مقاطعات في (2018و 1999)  (خريف) للموسمين الزراعيين ف غير الموجهقة التصنيطري  وعلى وفق الزراعية األرضت عماالتس ا ألصناف ريالتغو  حيالتوزيع المسانسب ( 17ل )جدو

 ( %) نسبة التغير ( %) 2018 خريف لزراعياسم لمواحي لنسب التوزيع المس ( %) 1999 خريفالزراعي  للموسميع المساحي نسب التوز 

م رق

 عةمقاطلا

ول محص

 الرز 

محصول 

 الماش

محصول 

 لذرةا

 اء صفرال

يل محاص

 البستنة

 الخضرو

انهار 

ي  ضاوأر

 طبة ر

  أراضي

ية  زراع

وكة  متر

 شيدة وم

محصول 

 الرز 

ل صومح

 الماش

محصول 

 الذرة

 صفراء ال

محاصيل 

 البستنة

 الخضرو

هار نا

  يوأراض

 رطبة 

ي  اضأر

  زراعية

متروكة  

 دة يومش

محصول 

 الرز 

 لصومح

 الماش

 لصومح

 ةذرال

 الصفراء 

محاصيل 

 البستنة

 الخضرو

 انهار

 ي اضروأ

 رطبة 

أراضي  

ة  يعزرا

ة  متروك

 دة يشمو

1 0.0 0.5 1.5 2.3 0.0 1.8 0.2 0.0 0.0 1.1 0.2 3.3 17447.2 -100.0 -100.0 -47.5 0.0 34.9 

2 0.0 0.0 3.2 2.1 0.0 2.2 0.1 0.0 0.0 0.7 0.0 4.0 0.0 0.0 -100.0 -63.6 0.0 38.1 

3 0.4 1.3 1.0 0.9 3.2 0.1 1.3 0.0 0.0 0.5 3.6 0.0 1384.4 -100.0 -100.0 -35.8 19.7 -93.9 

4 0.0 0.0 0.1 0.7 0.0 0.4 0.8 0.0 0.0 0.6 0.1 0.3 0.0 0.0 -100.0 -5.7 0.0 -41.8 

5 0.0 0.0 8.8 1.8 0.0 23.6 2.8 0.0 0.0 4.3 2.8 27.8 31183.6 0.0 -100.0 164.8 18834.6 -11.2 

7 0.0 0.0 0.0 1.2 0.3 2.5 0.7 0.0 0.0 1.8 0.2 2.5 0.0 0.0 0.0 65.3 -9.0 -26.1 

8 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.4 0.1 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 202.2 0.0 -44.2 

9 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 49.8 0.0 -4.2 

11 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 -15.7 200.0 1.2 

12 0.5 0.3 1.0 0.8 2.8 0.3 2.1 0.0 0.0 0.4 2.7 0.0 1867.7 -100.0 -100.0 -49.9 3.0 -97.9 

13 4.2 0.0 0.6 3.1 3.0 1.1 2.4 0.0 0.0 2.6 3.5 1.2 142.2 0.0 -100.0 -9.8 20.7 -18.2 

14 0.2 0.2 0.6 3.3 2.6 1.5 1.2 0.0 0.0 2.6 2.3 2.0 3190.3 -100.0 -100.0 -13.3 -6.4 -1.4 

15 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 1.1 0.4 0.0 0.0 1.7 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 11.8 0.0 -19.7 

16 0.0 0.0 2.1 5.1 3.9 4.5 4.0 0.0 0.0 6.7 3.6 2.8 74752.8 0.0 -100.0 44.4 -2.3 -53.6 

18 0.0 0.0 0.1 2.2 0.0 13.0 1.2 0.0 0.0 6.9 0.0 12.4 0.0 0.0 -100.0 250.4 0.0 -28.0 

19 0.4 0.1 0.4 2.9 5.7 1.9 3.1 0.0 0.0 2.7 5.0 1.5 2945.4 -100.0 -100.0 -0.5 -6.3 -38.7 

20 0.1 0.0 0.1 3.4 5.7 1.4 3.4 0.0 0.0 3.7 5.6 0.1 10356.5 0.0 -100.0 20.0 4.3 -93.9 

21 0.1 1.3 2.3 3.3 0.1 2.3 3.6 0.0 0.0 3.2 0.3 1.7 20010.3 -100.0 -100.0 6.3 266.9 -44.4 

22 0.1 1.5 0.8 3.4 0.0 2.7 1.9 0.0 0.0 3.0 0.2 3.0 7243.3 -100.0 -100.0 -3.7 0.0 -15.2 

23 30.0 6.1 2.0 5.6 3.9 2.5 3.7 0.0 0.0 6.9 3.4 2.9 -46.6 -100.0 -100.0 35.1 -7.1 -12.5 

24 0.8 0.0 0.1 3.3 3.7 1.5 2.8 0.0 0.0 3.1 3.9 1.0 1361.9 0.0 -100.0 3.9 13.5 -50.6 
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25 10.4 1.0 0.0 4.0 6.6 3.0 1.3 0.0 0.0 5.4 0.0 3.3 -44.0 -100.0 -100.0 48.1 -100.0 -17.7 

26 12.7 0.1 0.0 0.9 0.5 1.6 0.3 0.0 0.0 1.8 0.0 2.2 -90.5 -100.0 0.0 107.1 -100.0 5.3 

26.1 0.5 3.3 0.5 2.0 2.2 2.4 1.2 0.0 0.0 1.8 1.8 3.0 871.2 -100.0 -100.0 -2.1 -10.1 -8.4 

27 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.6 0.3 0.0 0.0 0.7 0.0 0.5 154.9 -100.0 0.0 48.3 0.0 -35.8 

27.1 0.2 0.5 0.6 2.3 0.0 0.5 3.0 0.0 0.0 1.7 0.0 0.1 6319.8 -100.0 -100.0 -18.9 0.0 -89.5 

28 11.5 3.9 0.3 1.8 1.7 0.3 0.4 0.0 0.0 2.1 0.0 1.0 -84.0 -100.0 -100.0 26.6 -100.0 117.5 

28.1 4.4 1.0 0.5 1.7 1.6 1.5 0.3 0.0 0.0 1.5 0.1 2.4 -66.9 -100.0 -100.0 -4.5 -94.0 21.2 

29 3.0 2.2 0.8 2.4 3.1 0.9 3.5 0.0 0.0 1.9 2.7 0.5 404.6 -100.0 -100.0 -14.3 -6.1 -54.0 

30 1.5 5.7 7.5 3.3 4.2 0.8 6.9 0.0 0.0 1.8 4.4 0.1 1839.1 -100.0 -100.0 -42.1 10.1 -93.2 

31 0.5 6.5 2.1 2.3 0.0 0.4 3.2 0.0 0.0 1.5 0.0 0.2 2728.5 -100.0 -100.0 -28.6 21.9 -72.6 

32 1.2 5.7 1.8 3.0 1.7 0.4 5.4 0.0 0.0 1.4 1.7 0.1 1860.8 -100.0 -100.0 -49.9 5.4 -80.0 

33 0.9 2.3 0.2 2.1 4.8 0.8 2.9 0.0 0.0 1.8 4.8 0.3 1331.7 -100.0 -100.0 -6.5 5.8 -73.3 

34 1.1 1.3 3.5 2.7 3.9 0.4 4.4 0.0 0.0 1.4 4.1 0.0 1611.8 -100.0 -100.0 -43.1 11.1 -91.3 

35 1.0 0.9 6.7 2.3 3.9 0.4 3.5 0.0 0.0 1.4 5.8 0.0 1496.9 -100.0 -100.0 -35.2 57.4 -94.6 

36 1.4 8.1 28.2 6.3 5.8 0.9 11.9 0.0 0.0 2.5 9.3 0.2 3643.2 -100.0 -100.0 -56.8 69.8 -82.7 

63 6.7 27.9 10.0 5.1 9.4 7.1 7.1 0.0 0.0 6.4 9.1 6.3 362.5 -100.0 -100.0 36.9 2.4 -32.6 

87 5.5 18.2 10.1 4.9 8.8 5.0 4.1 0.0 0.0 5.9 8.9 4.7 217.4 -100.0 -100.0 31.1 7.7 -29.5 

88 0.0 0.0 2.3 4.4 6.9 5.8 4.4 0.0 0.0 5.8 9.7 4.4 127530.7 0.0 -100.0 42.4 49.3 -42.7 

106 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 -8.7 0.0 1.0 

 - - - - - - 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع

. (1)رقم بيانات الملحق  على عتمادالمصدر: باال
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 :شالممحصول ا لزراعة األرضل امع تساصنف  -1-2

هذاأنعد   للمرئيا  الصنف  ن  الموجه  غير  التصنيف  الفضا بموجب  توز عه  ت  ئية ظهر 

  في  ظهر  إذ   (1999ي ) لير في اعاوسم الزرالمفي    بشكا محدود القضاء  مركز  ي  ف  المساحي

ع مساحة من معمو  (% 27.9)  بلغ    الحواتماطعة  له في مقسبة  ن  ى لاع    ُسعل،  طعةمقا  (25)

ماضي    لبواراضي وبساتين ا و،  كر زان وام العلة الشمالية  تيفي مقاطع  ةب سا ناقو  ،المحصول

 . اهمن لكا (% 0.1نسبة )ب  والتواجي

انعد   (2018) في  اليرالموسم    ص ما  يفياما   مقاطعات  ته  زراع   مفقد   ة طقمن في 

،  ( % 100  -)   غلسبة تغير بنب ة  عاطمق  (25)  سلبي فيلتعاه االا  تغير لهتعاه الاذ  اخ   إذ ،  الدراسة

 .مقاطعات لباقي التغير  ُسعام  ل في حين 

 فراء:صالذرة ال لمحصو  لزراعة األرضال تعمساصنف  -1-3

تبا ن في نه  لصفراء االذرة ا  للمحصو موجه  ط التصنيف الرقمي غير الائخر تضح من  

،  مقاطعة  (31في ) ر  هظ  إذ ،  (1999لير في )سم اة للموالدراست  بين مقاطعا ني  ا كمله اتوز ع

مقاطعة    حيمسا  توز ع نسبة  لى  عا    ُسعل في  وبساتين خرخي  له  )بن  اراضي    (% 28.2سبة 

 اال من   ب نحا العالفا  اراضي وبساتين علوةو،  الذهب م  بساتين افي مقاطعات    هااقل  ُسعا ما  ينب

  ة وبي العن  حدارا  ة البووساتين علاراضي وبو  ،الشماليةرا  احد   لبواراضي وبساتين او،  الغربية

بل في  نم  الك  (% 0.1)     غبنسبة  اما  في    (2018)  خر فها،  زراعته  انعدم   اطعات  مقفقد 

  ( % 100  -بلغ  )  تغير  بنسبةلسلبي  تعاه اخذ اتعاه التغير اال، في حين اجميعها  كز القضاءرم

 (. 17) لعدولار ظن،  طعات اقم (8)  في نسب تغير سُعالم تو،  مقاطعة (32في )

 : الخضرو  البستنة لمحاصي لزراعة األرضل عمااستصنف  -1-4

محاصيا   الساالصيفية    اليضرو  البستنةتعد  المحاصيا  ممن  في  مئدة   ركز قاطعات 

ولكن   وسمينملل  جميعها  سةالدرامقاطعات  في  يا  المحاص لهذه    ظهر التوز ع المكاني  إذ ،  القضاء

مسب توز ع  نُسعل  د فق،  ةا نمتب   احينسب  اعلى  توز  بس   )الفي    عة  ة  بمقاطع   (1999موسم 

لكوفة  اراضي اتي    اقا نسبة في مقاطع ُسعل، بينما  (% 6.3بنسبة )    ن خرخييت اضي وبسارا

العد د و،  لقد مةا المحلة  )   ةاراضي  ام(% 0.1بلغ   با،  للا  )لمونسبة  الير في  د  ق ف  (2018سم 

نسبة     ُسعل مساحي  اعلى  مقاطعتوز ع  ا  تينوبسا ي  اضرا  ات في  اعلوة  اللفحا  ال من  عانب 

واقلها كان في    (% 6.9)  سبةبن  العانب اال سر والنفاخ  احلفعلوة ا  نتي ي وبسااض ارو،  الغربية

 . (% 0.1) ةالمحلة العد د ضي ارامقاطعة 
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موااظهر   اتعاهاً  ً لتغير  )  جبا ضي  اراطعة  مقافي    عاسُ اعاها  مقاطعة،  (  18في 

علوة  اتيوبس العانب ن  )بنسبة    يةغربال  اال من  الفحا  في  كا   اهواقل  (% 250.4بلغ   ة اطعقمن 

العنوبية  البو  علوة  وبساتيناراضي   ) بنسب  حدارا  ام(% 3.9ة  ال،  السلبيا  في    فقد   تغير  ظهر 

مقاطعة    ُسعامقاطعة    (22) في  وبس اعاها  الكراراضي  ب  ةوبي عنال   شات اتين         لغ  بنسبة 

مقاها  اقل  ُسعاحين  في    (% 63.6  -) البووبساتياراضي  طعة  في      بلغ    يج اتوال و  ضيام  ن 

(- 0.5 %) . 

 الرطبة: راضي واأل األنهارصنف  -1-5

ظهر في   فقد ،  ضمن مقاطعات مركز القضاء  الصنفالمساحات التي  شغلها هذا  تبا ن  ت

للم   (29) ) سومقاطعة  في    (31و)   (1999م  ) مال مقاطعة  ت  (2018وسم  مسوبنسب    ي اح وز ع 

حين    في  ،(% 9.4)  غ  بلوقد    مالحواتعة  طافي مق  (1999لموسم ) اعلى نسبة ل   ُسعل  ،ةن  با مت

  ( 2018)   الموسم، اما  (% 0.1)   ةبنسب   يةمالالشاراضي وبساتين البراكية    ةمقاطع في  اقلها    ُسعا

  في    ُسعل  ةنسب   اقوا  (% 9.7ة )بنسب  ةزرك ال  ةمقاطع  ساحي فيماعلى نسبة توز ع  فقد كان   

ااراضو،  راحداالبو  نفاخ  و،  ذهب ال  ما  بساتينات  اطعمق اسلي  لغ   ببة  بنس  لشمالية راا 

 منها. لكا  (% 0.1)

كرا في مقاطعة  عاها كانمقاطعة ا (18) فيب موجالاالتعاه خذ اتعاه التغير فقد ااما 

  ، (% 2.4)  بنسبة  الحواتمي مقاطعة  ر موجب فاقا تغي  ُسعاا  بينم  ( % 18834.6) بنسبة    سعدة

ي وبساتين  ضا راطعات  اعاها في مقا  ُسعا  ة عطامق (11في )  الصنف  ذاهلي  ب للسا  غيرالتظهر  و

البو علو الشرقية  ة  الشمالي و،  حدارا  العلة  وام  وبساتين و  ،ةكر زان  ال  اراضي  نعمان مالحة    بو 

   ( مقاطعة.11) في غيرنسب ت ُسعالم تو، اهنم لكا (% 100 -بنسبة تغير بلغ  )

 : ةيدمشوال  ةتروكلمة ااعيزري الض اصنف األر -1-6

الل  العغرافيع  ز  التو  رظه فيهذا   لكا  جميعها  القضاء  كزمر  ات طعاقم  صنف 

ة بلغ   بنسب  كرا سعدة  قاطعةفي م  ينموسم لمساحي ل  على نسبة توز عا   ُسعل  إذ مين،  لموسا

(23.6 %)   ( الترتيب،    (% 27.8و  )    ُسعل  نسبة  ااقا  امعلى  في    انك  (1999للموسم 

)  يةالشم لاسراا  ال  اضيراو،  شيير   والب  رةجزي  مقاطعت  من  (% 0.1بنسبة  فامه لكا  اما  ي  ، 

مقاط  نسبة  اقا   ُسعلفقد    (2018)   مالموس و  ات عفي  الشمالية   البوبساتين  اراضي  ،  حدارا 

ساتين  اراضي وبو،  البو نعمان  اضي وبساتين شاطئراو،  اراضي وبساتين الععافرة العنوبيةو

 . هامن لكا (% 0.1بة ) بنس ت زرفاال
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المعاتالاتغير  ال  هعااتذ  اخو فجوه  )ب  نسبة  اعلو   مقاطعات   (7ي  فيغتى  في   كانها  ير 

ما ضي  اراقاطعة  م نعمانوبساتين  البو  حين  ف  (% 117.5)بنسبة    لحة  تغير    ُسعاي  نسبة  اقا 

ي  تعاه السلبي ف ير اال التغ   ، بينما اخذ (% 1بة ) بنس   نوبيةاا العرساراضي الموجبة في مقاطعة  

  -)  قلها بل او  هد خ مشو شيلنقيب والبة اجزر   مقاطعةي  ف  (% 97.9  -)   بل ا  ه عاعة امقاط  (33)

 . الشماليةين السهيلة اراضي وبساتة اطعفي مق  (% 1.4

 

 :ناحية العباسية مقاطعات الزراعية في األرضت عماالصناف استاتجاهات التغير أل -2

 : الرز لو محص لزراعة األرضاستعمال صنف  -2-1

ناحية   اال  من  العباسيةتعد  قملمهمناط   في  الكوفة  ة      إذ ،  زرلامحصول    اجنت بإ ضاء 

،  حيةالنا  ت مقاطعا   نبي  الصنفذا  هل  فيغرا الع  التوز عن  با  ت  (48( و)47)   من الير طتين   لح 

لير في موسم الزراعي االفي له    ُسعل احي سنسبة توز ع من اعلى أ  (18 تضح من العدول )و

والدولمقاطعة  ب  (1999) لهذا    عو معم  من  (% 17.6) بنسبة    ةالفتك  المزروعة  المساحة 

لا  ق ا    ُسعلنما  بي،  حصولالم ، وبيةلعنا  ة الشر مو،  شماليةال  ةم شرال  عات قاطم  في  هنسبة 

  ( 2018ي الير في )ع الموسم الزر، اما في الكا منها  (% 0.1)   بنسبة  ةالشمالي  ين العنب ت ا سبو

ات  عمقاط  ي فن  ها كاواقل  (% 32.3)  المو هيمقاطعة    محصول فيا اللهذ   نسبة  اعلى  ُسعلفقد  

الثاثةي  اضارو،  ةالبر د  و،  ةالعبلومي  البصا  هانالب و،  السعلة    ة الهدو و،  يد وعبالبو،  ام 

 . منهالكا  (% 0.1) نسبةب  ةر زنووال

عاها مقاطعات ا   (6الموجب في ) ه التغير النسبي لهذا المحصول االتعاه  اع ات  ذ خا  امني ب

مقاطعة    عاسُ  تبنسب  ةالعنوبي  ةالشر مفي  )هلقاو  (% 241.8)   رغية  بل   م  (% 8.2ا  طعة قافي 

االت  ذ اخو،  دهيم  ال  جزار تغير  بس نى  اعل و  ،مقاطعة  ( 49)   في  لبي السالتعاه  غير  في ُسعلة    

في مقاطعة   ير تغ  اقا نسبة  ُسعلين  في ح  (% 98.9  -سبة )نب  السعلة الثاثة  يراضامقاطعة  

 . (% 11.5  -)المو هي 
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   ةالعباسيناحية    مقاطعات في 2018زراعي )خريف(السم  للمو  الموجهر ( التصنيف غي48خريطة )     العباسيةحية  ان  مقاطعات في 1999(خريف)وسم الزراعي للم الموجهغير ( التصنيف 47ريطة )خ           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ArcGIS جرنامي ب ( ف Iso Dataغير الموجه )نيف صتليقة اوطر ةيالفضائ اتى المرئي العتماد علالمصدر: با
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 عباسية ل ا  مقاطعات ناحية ( في2018و 1999)خريف( ) للموسمين الزراعيين وجهالم تصنيف غير ال طريقة  وعلى وفق االت األرض الزراعيةاحي والتغير ألصناف استعمع المسيزنسب التو( 18جدول )

 ( %) بة التغيرسن ( %) 2018 خريف الزراعيسم لمونسب التوزيع المساحي ل ( %) 1999 فخريالزراعي  للموسميع المساحي نسب التوز 

رقم 

 عةقاطملا

 محصول 

 الرز  

محصول  

 شاالم

 محصول الذرة

 ء الصفرا

 صيلمحا

  البستنة

 الخضرو

انهار وأراضي  

 رطبة 

أراضي زراعية 

وكة متر

 ومشيدة 

ل  محصو

 رزال

 محصول 

 الماش

محصول  

  الذرة

 الصفراء 

ل محاصي

  نةالبست

 خضرلاو

ار  انه

 اضي وأر

 رطبة 

أراضي 

راعية ز

كة تروم

 ومشيدة 

 محصول 

 الرز

 محصول 

 شاالم

 محصول 

  الذرة

 الصفراء 

 محاصيل

 البستنة 

 الخضرو

 انهار

 وأراضي

 رطبة 

 أراضي 

 يةزراع

تروكة م

 ومشيدة 

1 8.9 25.9 26.2 10.5 2.6 9.7 32.3 0.0 0.0 14.9 18.9 8.9 -11.5 -100.0 -100.0 239.4 618.0 187.8 

2 2.4 5.0 10.5 7.0 2.3 10.8 2.2 0.0 0.0 4.2 0.2 8.8 -77.8 -100.0 -100.0 43.1 -90.0 155.9 

3 2.6 5.9 7.7 3.5 4.1 3.3 8.0 0.0 0.0 2.6 15.2 4.2 -24.5 -100.0 -100.0 77.3 264.8 299.8 

4 0.2 0.5 0.1 0.8 2.2 0.6 1.3 0.0 0.0 0.5 3.9 0.0 102.8 -100.0 -100.0 30.2 73.7 -83.0 

5 0.1 0.1 0.0 0.9 2.3 1.8 1.0 0.0 0.0 0.6 1.8 0.3 165.1 -100.0 -100.0 55.1 -25.3 -52.8 

6 0.2 0.1 0.1 0.9 4.5 1.8 1.2 0.0 0.0 0.5 4.4 0.3 84.1 -100.0 -100.0 49.7 -5.9 -44.3 

7 0.1 0.0 0.0 0.4 2.2 0.2 0.7 0.0 0.0 0.2 1.6 0.0 53.5 -100.0 -100.0 18.1 -27.7 -76.0 

8 0.1 0.2 0.1 0.9 2.6 0.6 1.4 0.0 0.0 0.5 2.6 0.0 241.8 -100.0 -100.0 18.1 -2.9 -90.4 

9 0.5 0.4 0.0 0.8 2.6 0.3 1.2 0.0 0.0 0.5 4.4 0.1 -38.4 -100.0 -100.0 56.4 67.3 -10.6 

10 5.2 11.2 25.4 9.3 10.6 7.1 4.2 0.0 0.0 6.8 0.7 15.2 -80.3 -100.0 -100.0 73.9 -93.3 571.9 

11 3.2 5.1 2.1 2.3 2.0 1.8 2.5 0.0 0.0 3.3 0.9 3.0 -80.6 -100.0 -100.0 232.7 -54.9 407.8 

12 2.6 3.9 0.8 0.8 1.0 0.5 3.6 0.0 0.0 2.8 0.0 0.7 -65.7 -100.0 -100.0 775.1 -96.1 339.1 

13 0.3 0.2 0.1 1.0 4.1 0.4 1.5 0.0 0.0 0.6 4.4 0.0 8.2 -100.0 -100.0 35.1 6.2 -77.5 

14 1.4 1.6 1.1 2.0 1.2 1.6 2.7 0.0 0.0 2.2 1.0 0.6 -51.8 -100.0 -100.0 153.2 -17.4 8.6 

15 1.9 0.4 0.0 1.1 2.8 1.0 1.5 0.0 0.0 1.6 0.4 0.6 -80.7 -100.0 -100.0 268.8 -85.4 75.6 

16 2.0 0.4 0.0 1.1 0.2 0.2 0.8 0.0 0.0 1.3 0.1 0.8 -90.3 -100.0 -100.0 197.5 -38.4 1052.7 

17 1.9 2.8 4.6 3.3 5.2 11.6 0.5 0.0 0.0 1.8 0.0 7.6 -93.9 -100.0 -100.0 30.7 -100.0 106.9 

18 17.6 9.1 11.6 11.5 22.3 17.4 3.6 0.0 0.0 12.1 1.8 20.0 -95.0 -100.0 -100.0 151.6 -92.3 261.0 

19 0.8 0.2 0.0 0.5 0.2 0.2 0.8 0.0 0.0 0.5 0.1 0.3 -75.3 -100.0 0.0 149.4 -64.2 349.0 

20 0.5 0.5 0.0 0.7 2.1 0.3 1.0 0.0 0.0 0.7 2.2 0.1 -53.6 -100.0 -100.0 134.2 -1.0 14.3 

21 3.0 2.7 1.1 2.4 5.3 0.9 3.4 0.0 0.0 2.2 7.6 2.1 -72.3 -100.0 -100.0 114.7 41.3 652.2 

29 1.8 0.9 0.2 0.8 1.0 0.1 1.1 0.0 0.0 1.3 0.1 0.7 -85.4 -100.0 -100.0 280.4 -87.7 2187.2 

30 1.8 0.2 0.0 0.6 1.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.9 0.0 1.1 -98.9 -100.0 -100.0 259.5 -100.0 2547.0 

31 2.0 0.3 0.0 1.0 0.5 2.0 0.4 0.0 0.0 0.8 0.3 1.9 -95.2 -100.0 -100.0 92.3 -42.6 203.5 

32 0.3 0.2 0.1 0.3 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.2 -96.9 -100.0 -100.0 186.2 -100.0 132.1 

33 0.3 0.3 0.0 0.5 0.0 0.1 0.4 0.0 0.0 0.5 0.0 0.1 -74.8 -100.0 -100.0 140.6 68.2 115.0 

34 0.2 0.0 0.0 0.8 0.0 0.4 0.1 0.0 0.0 0.4 0.0 0.1 -92.2 -100.0 0.0 31.7 0.0 15.6 

35 0.4 0.2 0.0 0.9 0.1 1.2 0.1 0.0 0.0 0.9 0.0 0.2 -92.9 -100.0 -100.0 138.6 -100.0 -49.3 
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36 1.9 1.6 0.5 2.4 2.8 1.5 0.7 0.0 0.0 2.1 0.0 1.7 -90.4 -100.0 -100.0 107.7 -98.4 252.9 

37 0.6 0.7 0.4 0.7 0.5 0.5 0.6 0.0 0.0 1.0 0.0 0.1 -75.9 -100.0 -100.0 253.6 -100.0 -26.7 

40 1.3 0.7 0.0 1.4 0.8 0.6 2.1 0.0 0.0 1.5 0.3 0.2 -59.9 -100.0 -100.0 147.0 -65.8 -6.2 

42 1.6 0.1 0.2 2.9 0.2 0.7 0.1 0.0 0.0 2.0 0.0 0.7 -98.1 -100.0 -100.0 64.8 -100.0 206.3 

43 2.3 0.7 0.2 2.1 0.2 1.4 0.9 0.0 0.0 2.1 0.0 1.2 -89.9 -100.0 -100.0 135.1 -94.8 159.2 

44 2.6 1.1 0.4 1.6 1.6 1.1 0.7 0.0 0.0 1.7 0.0 1.9 -93.7 -100.0 -100.0 154.3 -100.0 442.5 

45 2.9 3.4 0.9 1.4 0.6 0.5 1.3 0.0 0.0 2.4 0.0 2.1 -89.2 -100.0 -100.0 314.1 -100.0 1094.8 

46 0.2 0.3 0.0 0.5 1.8 0.7 0.4 0.0 0.0 0.4 1.8 0.2 -59.5 -100.0 -100.0 92.6 -3.0 12.5 

47 0.2 0.3 0.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.3 0.0 0.1 -93.8 -100.0 -100.0 226.0 -100.0 277.6 

55 1.0 0.5 0.1 0.9 0.7 0.9 0.3 0.0 0.0 0.9 0.0 0.8 -93.8 -100.0 -100.0 141.9 -100.0 175.0 

56 0.5 0.2 0.0 2.3 0.0 1.9 0.1 0.0 0.0 0.7 0.0 1.5 -95.8 -100.0 -100.0 -32.3 -100.0 145.7 

59 1.5 0.9 0.1 1.3 1.2 0.9 1.2 0.0 0.0 1.4 1.1 0.7 -79.9 -100.0 -100.0 160.2 -11.7 161.2 

64 2.3 0.7 0.0 0.9 0.6 0.3 0.9 0.0 0.0 1.3 1.0 1.0 -90.5 -100.0 -100.0 234.7 57.4 1178.1 

65 0.9 0.0 0.0 0.7 0.4 1.0 0.2 0.0 0.0 0.6 0.0 0.7 -94.2 -100.0 0.0 92.6 -100.0 127.1 

66 1.0 1.0 0.8 1.6 0.1 1.3 1.6 0.0 0.0 1.1 5.4 0.7 -61.8 -100.0 -100.0 71.5 4787.7 68.6 

67 3.0 0.7 0.2 1.7 0.3 1.3 1.2 0.0 0.0 2.4 0.0 1.1 -90.2 -100.0 -100.0 233.5 -95.8 157.7 

68 3.0 1.6 0.4 2.2 0.2 2.6 1.0 0.0 0.0 2.3 0.5 2.3 -91.7 -100.0 -100.0 149.3 192.5 184.2 

69 1.9 3.2 2.4 1.8 0.3 1.5 4.6 0.0 0.0 1.8 16.7 0.8 -41.9 -100.0 -100.0 137.7 5154.5 67.4 

70 0.7 0.7 0.5 0.8 0.0 0.6 0.2 0.0 0.0 1.1 0.0 0.3 -91.6 -100.0 -100.0 235.7 0.0 79.0 

71 1.2 1.0 0.5 1.4 0.0 0.7 1.2 0.0 0.0 1.7 0.0 0.3 -75.0 -100.0 -100.0 185.9 77.4 16.9 

72 0.8 0.0 0.0 0.8 0.4 0.5 0.6 0.0 0.0 0.9 0.1 0.1 -81.3 -100.0 -100.0 166.1 -77.3 -27.0 

73 1.0 0.6 0.3 0.6 0.2 0.3 0.3 0.0 0.0 0.7 0.0 0.8 -93.5 -100.0 -100.0 157.4 -100.0 700.0 

74 1.3 0.2 0.0 1.1 0.9 1.5 0.2 0.0 0.0 0.8 0.2 1.3 -96.8 -100.0 -100.0 67.2 -78.1 176.5 

75 2.0 0.5 0.1 0.9 0.7 0.8 0.9 0.0 0.0 1.3 0.3 1.0 -88.5 -100.0 -100.0 226.1 -53.3 255.5 

76 0.6 0.3 0.0 0.3 0.1 0.3 0.3 0.0 0.0 0.6 0.0 0.1 -86.4 -100.0 -100.0 343.1 -100.0 46.0 

77 0.3 0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 -98.1 -100.0 -100.0 255.4 0.0 255.7 

78 1.4 0.5 0.0 0.7 0.3 0.3 0.8 0.0 0.0 1.2 0.0 0.3 -85.8 -100.0 -100.0 297.5 -96.5 202.8 

 - - - - - - 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع 

   . (2بيانات الملحق رقم )د على : باالعتماصدرالم
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 ش:المال محصو  لزراعة األرضاستعمال ف نص -2-2

   في حين انعدم  (1999)  سم الزراعيلموي اهر فظ  الصنفلهذا    توز ع المكانيلان  إ

  بنسبة  يو ه الم  له في مقاطعة يحمساتوز ع   ةب نس ىعلأ    ُسعلإذ  ،  ( 2018سم ) ومالي  ف   هاعتزر

، ةنب العنوبي الع  ني تبسا و،  ةاراضي مصيين   ات مقاطعقا نسبة في  أان   ين كفي ح  (% 25.9)

االتعاه    ر فقد اخذ تغيال  اهع تا  ص ما  يما  أ،  (% 0.1)بنسبة    ةليماالش  ب نع لن ابساتي و ،  ةالبر د و

 .(% 100 -)غ  بنسبة بلجميعها سة لدراات اعقاطمالسلبي في 

 :راءفصة الالذرصول مح لزراعة األرضاستعمال صنف  -2-3

التوز  الموسم  ظهر    إذ ،  الصنفلهذا    العغرافي ع   يتلف  في   (1999)  لزراعيافي 

ت على  أ    ُسعلو  ،مقاطعة  (52)   ( % 26.2)  بنسبة  هيالمو عة  مقاطفي    لهمساحي   ع  زونسبة 

، جزار ال دهيم و،  غاي االاضراو  ،ةاللغوو  ،علي  به ال اخر  ثلث ات  في مقاطع  هال  اقُسعلما  بين

بد اضارو ال  و ي  كفو)ر  العنوبيةو ،  يةالعنوب  ةالشر م و  ،الشمالية  (فابو  العنب  ،  بساتين 

اتعاه كما اخذ  ،  (2018موسم )ال  ه فيم ظهورانعد   بينمالكا منها،    ( % 0.1)   نسبةب  االعمارد و

   .(% 100 -بلغ  )بنسبة   جميعها اطعات المق في سلبي ال عاهت اال التغير

 : ضرخلاو  البستنةمحاصيل  لزراعة ضراألاستعمال ف صن -2-4

الص هذ   ان  ( 18)  دول العمن     تضح ظها  مساحي  ب ر  نف  توز ع  بين    متبا نة نسب 

سبة  نب  ةالفتك والدولبمقاطعة    (1999)  االسا    موسمالله في    على نسبةأ    ُسعل  إذ   ،مينسومال

(11.5 %)   ( نسبة  اقا  كان  مقا  ( % 0.2بينما  مص اراضو،  د عبيبو ال  تي طعفي  في  ا  ام  ،ةييني 

  ( % 14.9)  المو هيقاطعة  م  فيمساحي    وز ع  اعلى نسبة تُسعلد  فق  (2018)   المقارنةموسم  

  ما.لكا منه (% 0.2ة )سب بن  مه الشماليةشرال، صيينهاضي مرا تيواقلها كان في مقاطع

التغيراما   اخ  اتعاه  تغير  مقاطع  (54)   فيالموجب    هعاتاالذ  فقد  نسبة  اعلى    ة بج وم ة 

  ة الشر م   ياطعت في مق   (% 18.1كان )ا  ه لقوا  (% 775.1بة ) بنس  ( رجوار ابو  )عة ي مقاطن  فاك

بينما  العنوبيةو  ةيالشمال ا،  فظهر  السلبي  البصة  الباني  ه  ةواحد ة  مقاطع  يلتغير  بة  بنس  اام 

   .(% 32.3 -  )لغب

 ة: بطر ي الصنف األنهار واألراض  -2-5

   ُسعل ة  متبا ن  ةمساحيب  بنس  ( 1999مقاطعة في الموسم )   (52ي ) هذا الصنف فظهر  

مقاطعة    اهأعا واالفتفي  )  ةلدولك  مقاطعات    ( % 0.1)   غ  بل  ةنسب   اواق   (% 22.3بنسبة  في 

 منها.لكا  هلطو لاراضي او، البوعبيد و، خي  ي خراراضو،  ةالعبلوميو،  راضي االغاا



 قضاء الكوفة في ية عا رالز األرض التالستعما  تغيرال تواتجاها   الرقميف تصنيال .............. .............. ........... الث الث صلفلا

 
 

113 

   

 في   لهنسبة    علىأ    ُسعلعة  مقاط  (40ي ) ف  ه عز توفقد ظهر    ( 2018موسم )الفي  اما   

اُسعلما  بين  (% 18.9)  المو هي  ةاطعقم فيقا     السيح ضاارات  طع مقا  نسبة  ، والبلبولية  ي 

 خذت كما ا،  منها  كال  (% 0.1)بة  بنس   ةعلس اراضي وبساتين الو،  (ابو ذهب )و،  بساتين النفاخيةو

التغير فيعاه  االت  نسب  مقا  أعاهة  عطمقا  (12)  الموجب  في  بنسبة    الكطعهة  طعاكان 

  في حين ،  (% 6.2)سبة  بن  يمهد ل  جزار افي مقاطعة    موجب   رتغي  اقا  اُسعا  بينم  (% 5154.5)

ا )  السلبي  ريلتغظهر  السعلة  اراضي  و،  العفيرة  مقاطعات في  ان  ك  ا أعاهمقاطعة    (40في 

االغااضارو،  الثاثة به خرا  ثلث ،  ةالبر د و،  ةعد د والة  بيعرالو،  يرابهال  ثلث ،  ةالعبلوميو،  ي 

  ام   ةنباالو،  ل عليخرابه ا  ثلث و،  يد البوعب و،  جبار  لاا وبعال  ا  خرابه   ثلث و،  الوداا  اوار

الشلاة  المالحو،  البصا الشمسقرقية  الطو لو،  ةالعد و،  اليم  كا ل  (% 100  -)بنسبة    ةاراضي 

نسب   ُسعالم ت و،  (% 1.0  -)  سبةبن  (ابو شوره)اطعة  ر سلبي في مقغي ا تقا  ُسعا  ينفي ح،  امنه

 . طعة( مقا11في ) تغير 

 : شيدةوالم  لمتروكةاعية اراضي الزراألصنف  -2-6

لكا   جميعها  ناحية العباسيةطعات  اقمفي  عغرافي  ال   عهتوز  رظهالصنف    هذا  نأضح  ت 

  ( % 17.4)نسبة  ب  ةدوللاالفتك وفي مقاطعة    للموسمين  ز عسبة توعلى نأ   ُسعل  إذ الموسمين،  

الت  (% 20و) لمو  قاأ   ُسعلو   رتيب،على  ) نسبة  م  (1999سم   ، ةالساد   بيات رع  ت اقاطعفي 

الثاثةاراضي  و مصيو  ،يةوالبلبولح  السي   ضياارو،  البوعبيد و،  السعلة  بنسبة    ةنياراضي 

 ات ة توز ع مساحي في مقاطع سبن  ااق   ُسعلقد  ( ف 2018اما في الموسم ) ،  لكا منها  %( 0.1)

  ة بي عرال  هليرابا  ثلث و ،  (رهشوو  اب)و،  د البوعبيو،  ةلزنور  وا  ة  الهدوو،  ةطو للااراضي  

النفاو،  ادةالس  ت عربياو،  ةي مصييناضرا و،  (ذهب ابو  )و،  والعد دة %(  0.1)ة  بنسب   خجزرة 

 .لكا منها

موجباً  ااظهر  و  اتعاهاً  )لتغير  مقاطع44في  تغيوأ  ة(  نسبة  مقاطعة   يف    ُسعل  رعلى 

الثاثة  اراضي ت  السعلة  )يغ بنسبة  حين  (  % 2547ر  مقاها  اقل  ُسعافي   نية  قزولاطعة  في 

ب8.6) بة  بنس  اليةالشم )  يرتغلا  اخذ ينما  %(،  في  السلبي  اعمقاط  (11االتعاه             بل    اهاعة 

 . ةلعيالعة %( في مقاط6.2  -)بل  لها واق العنوبية ةالشر م( في مقاطعة % 90.4 -)
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 : الحريةية حانمقاطعات في  ةالزراعي  األرضت صناف استعماالجاهات التغير ألتا -3

 محصول الرز: راعةزل األرضتعمال ساصنف  -3-1

 تضةح مةن، اذ  اعيةةرزاسةم الموال  ذا الصةنف خةالها هة شةغلالتةي    ت المسةاحاتتبا ن  

 افةي كة جميعهةا مقاطعةات الناحيةة يفة  ظهةر  فيتوز عه العغرا  نأ  ،(50و)    (49لير طتين )ا

ي اضةرأعةة  فةي مقاط  ينموسةمال  يفة  هبة لةنسة  اعلةى  ُسعلفقد    ،متبا نةبنسب    لموسمين ولكنا

، تيةب ترالعلةى  المزروعة بهذا المحصول ةحساملا نم (% 51.1و)  %(44.1ة )سببن  ةيعالصلي

ة ، امةا بالنسةب(1999) مللموسة %(0.4بنسةبة ) اام بةوار ةاطعفي مق اقا نسبة   ُسعلين  ح  يف

 . %(0.1)بنسبة  االخبار ةي مقاطعة ف له نسبة قاأ ُسعا( فقد 2018وسم )الى م

عل،  اجميعهة  الناحيةت  طعامقاتغير في  لل  ايبا سلن هنالك اتعاهأر  هظو نسةبة   علةىأ    سةُ

قا أ ُسعاليناقص لتبانما اخذ اتعاه التغير يب%( 99.5 -)بنسبة  ة رخبااال في مقاطعة سلبي  تغير

 .%(40.3 -)بنسبة  ئيةشواالعاطعة في مق سبة لهن

 الماش: لمحصو لزراعة األرضاستعمال صنف  -3-2

 ي حةين( فة1999)  لزراعةيفي الموسةم ا  (49 طة )كما في اليرني  مكالاتوز عه  ظهر  

عل  مةا(، ك50طةة ) ر نظةر الي  (،2018)سم  ومال  يفعته  عدم  زراان وز ةع نسةبة ت  اعلةى  سةُ

 بلغ  حين   %( في46.4)بة  سنب  يعيةأراضي الصلفي مقاطعة    (19كما في العدول )له    يمساح

ه االتعةااخةذ  قةد ف رلتغيةاه ا يةص اتعة امةا مةا%(، 0.1)بنسةبة  ام بةوارا اطعةقمبة في اقا نس

 (.% 100 -لغ  )بنسبة ب جميعها اسةدرطعات الاقمبي في السل

 ء:الذرة الصفرا لمحصو لزراعة ضاألر لتعماساف نص -3-3

ظهةر فةي إذ  ،  (1999عةي )زرام اللموسةلهذا المحصول فةي ا  العغرافيالتوز ع    ن تبا 

%( 64.3)ة  بنسب  أراضي الصليعيةة  عطمقا  كان  وساحي له  نسبة توز ع م  ( مقاطعة اعلى19)

  دمانعة نفي حي ،%(0.1)بنسبة  ارضيوالبو ع ام لوطيه ةعمقاطفي  له نسبةاقا      ُسعل  بينما

ً يان سلبك  غير فقد اتعاه الت  اما  .(2018)م  سومالفي    زراعته غة  بنسبة بل  جميعها  ات طعالمقافي    ا

(- 100 .)% 
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   الحريةناحية    مقاطعات في 2018ف(يري )خعاالزر  للموسم  هالموجف غير ( التصني50يطة )رخ     يةالحرحية ان  مقاطعاتفي  1999(يفرخعي )اللموسم الزر الموجه( التصنيف غير 49ريطة )خ               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ArcGIS ج( في برنامIso Dataف غير الموجه )تصنيطريقة الو الفضائية  اتى المرئي العتماد علر: باالمصد
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 الحرية ة ناحي مقاطعات ( في 2018و 1999)خريف( ) الزراعيينللموسمين   هجغير المو فق طريقة التصنيف على  و لزراعيةرض ااألاالت استعمر ألصناف التغيو  احيمسع ال يزنسب التو( 19جدول )

 ( %) نسبة التغير ( %) 2018 خريفلموسم الزراعي ب التوزيع المساحي لسن ( %) 1999 خريفالزراعي  للموسميع المساحي توزال نسب 

م اس

 ةطعالمقا

 محصول

 الرز  

محصول 

 شالما

صول حم

 الذرة

 الصفراء 

محاصيل 

 تنةبسال

 خضرلاو

هار نا

  أراضيو

 رطبة 

أراضي  

زراعية  

وكة  متر

 ومشيدة 

 ل محصو

 رز ال

 محصول

 شماال

محصول 

 الذرة

 الصفراء 

ل محاصي

 البستنة

 الخضرو

ار هنا

  اضيوأر

 رطبة 

أراضي  

راعية  ز

تروكة  م

 ومشيدة 

 محصول

 الرز 

 محصول

 شاالم

 محصول

 رةذلا

 الصفراء 

 صيلامح

 البستنة 

 الخضرو

 انهار

 وأراضي 

 رطبة 

ي  أراض

  اعيةزر

ة  متروك

 دة ومشي

22 4.4 6.0 6.2 2.1 2.9 1.3 0.1 0.0 0.0 1.9 0.0 4.7 -99.5 -100.0 -100.0 13.2 -100.0 950.9 

23 1.5 1.2 0.1 0.7 0.1 0.6 0.6 0.0 0.0 1.3 0.0 0.8 -93.0 -100.0 -100.0 138.3 -100.0 294.2 

24 2.5 7.8 10.8 2.9 0.3 2.1 1.2 0.0 0.0 3.6 27.3 3.4 -91.0 -100.0 -100.0 50.9 4957.9 395.1 

25 44.1 46.4 64.3 57.8 70.7 61.4 51.1 0.0 0.0 48.6 0.0 56.4 -78.9 -100.0 -100.0 2.8 -100.0 177.1 

38 3.5 2.4 1.9 2.9 1.8 2.0 6.3 0.0 0.0 3.1 1.9 2.3 -67.4 -100.0 -100.0 31.1 -45.4 242.2 

39 2.4 1.2 0.8 1.5 0.5 1.1 4.0 0.0 0.0 2.0 0.0 1.2 -70.1 -100.0 -100.0 63.6 -95.2 244.4 

41 3.9 3.7 1.4 3.3 0.2 2.1 3.5 0.0 0.0 3.0 0.3 3.3 -83.7 -100.0 -100.0 11.2 -12.4 379.1 

48 0.9 0.2 0.0 1.1 0.2 0.7 0.3 0.0 0.0 0.6 0.1 1.0 -93.7 -100.0 0.0 -33.5 -65.2 331.9 

49 3.9 2.5 0.7 2.2 9.4 1.1 4.7 0.0 0.0 2.7 12.6 2.4 -78.1 -100.0 -100.0 48.5 -29.5 540.2 

50 3.5 1.6 0.2 1.2 2.0 0.6 2.3 0.0 0.0 1.9 0.2 2.0 -87.9 -100.0 -100.0 87.5 -94.2 944.7 

51 2.0 1.0 0.0 2.4 1.2 4.9 1.3 0.0 0.0 3.1 0.0 2.3 -88.2 -100.0 -100.0 60.9 -100.0 39.5 

52 3.5 0.7 0.0 0.9 2.7 1.1 0.3 0.0 0.0 1.2 0.1 2.5 -98.5 -100.0 -100.0 55.0 -98.7 591.9 

53 4.0 1.9 1.6 5.6 1.1 3.0 1.6 0.0 0.0 4.1 0.0 4.1 -92.6 -100.0 -100.0 -9.5 -97.8 317.2 

54 2.8 3.0 0.7 1.6 0.3 1.3 2.3 0.0 0.0 2.1 0.1 2.1 -85.2 -100.0 -100.0 56.6 -78.5 386.6 

57 3.7 9.0 5.6 3.1 5.6 1.1 12.1 0.0 0.0 4.7 57.1 0.9 -40.3 -100.0 -100.0 81.6 433.9 157.4 

58 3.4 2.5 1.4 1.3 0.1 0.7 1.4 0.0 0.0 2.3 0.0 2.0 -92.4 -100.0 -100.0 109.1 -100.0 751.7 

60 3.3 5.9 1.7 1.6 0.1 1.5 1.9 0.0 0.0 4.5 0.0 1.5 -89.6 -100.0 -100.0 254.3 -68.5 218.2 

61 3.4 1.0 0.3 2.9 0.5 5.4 2.8 0.0 0.0 3.8 0.1 3.0 -85.3 -100.0 -100.0 59.4 -90.8 64.8 

62 2.8 2.0 0.9 2.9 0.4 3.8 2.1 0.0 0.0 3.6 0.1 2.5 -86.7 -100.0 -100.0 47.5 -87.3 101.7 

63 0.4 0.1 1.3 1.9 0.0 4.2 0.2 0.0 0.0 1.9 0.0 1.5 -89.6 -100.0 -100.0 23.7 0.0 6.8 

 - - - - - - 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع

 . (3بيانات الملحق رقم ) ىالعتماد علالمصدر: با
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 :الخضرو البستنة محاصيل لزراعة األرضاستعمال صنف  -3-4

ن وسةةميللم اهةةعيجم دراسةةةمقاطعةةات الي لهةةذه المحاصةةيا فةةي ناكةةمال عز ةةوتلظهةةر ا

وسم م ز ع فيلى نسبة توعا   ُسعلفقد    ،حية متبا نةمسا  وز عب تسنبولكن  (  2018( و)1999)

ام بة فةي مقاطعةة  نسةقةا  كانة  اا  %(، بينمة57.8بنسةبة )  ةيعيأراضي الصل( بمقاطعة  1999)

عل( فقةد 2018الير فةي ) وسمملل ةسبنلا با%(، ام0.7)   غبل  رضيبو عاوال  ةيلوط علةى أ  سةُ

ة فةي مقاطعة  نا%( واقلهةا كة48.6بنسةبة )  ي الصةليعيةاضأر  عةفي مقاطي  احمس  توز ع  ةنسب

 .%(0.6) يعيةة الصلبساتين قصب

علإذ   اطعة،( مق18)  اه الموجب فينحو االتعير  خذ اتعاه التغوأ يةر غتعلةى نسةبة أ   سةُ

أراضةي  %( واقلهةا كةان فةي مقاطعةة254.3)    غةبل  (نحةاو  ابة)ه والفةرة  ي مقاطعةفة  ةموجب

ام و الصليعيةين قصبة تابسفي مقاطعتين د ظهر فق لبيالس تغيرالا ام،  %(2.8)بة  بنس  ليعيةصلا

 لترتيب.ى اعل (% 9.5 -( و)% 33.5 -بنسب بلغ  ) ةصير

 ة: بالرط األراضيصنف األنهار و -3-5

 ،(1999وسم ) ة للممقاطع   (19ي )ظهر ف  د قف  ،نفالص  لهذارافي  غع يتلف التوز ع ال

نأ   ُسعلو تعلى  الصليعيةعة  اطمق  في  هل  حةسام  عز وسبة  من    %(70.7)    بلغ  إذ   أراضي 

 ةلكطملاو،  بو عارضي وال  ةوطيل  امات  مقاطعاقلها في    ُسعاحين    في،  نفالصمعموع مساحة  

وو،  ماسييلوا حان)الفره  ) س نب  (ابو  ) 0.1بة  الموسم  اما  منها،  لكا    ر ظه د  فق(  %2018( 

قا   اُسعل  نما ي ب  %(57.1)   سبةبن  عشوائيةلا  ةقاطعم  فياعاها    سُعامقاطعة    (14)  في   عهتوز 

اراضي  و  ،ه اللوو، واال باش  ةالمشراكو،  عيةلصلية ابساتين قصبو،  الرا ط   ات طعاق نسبة له في م

 لكا منها. (% 0.1سبة )نب  فشوام ر ةبعالس

اتعاهات  و التغير  متبا نةظهرت  نسب  افي  اذ   يف جب  ومالاالتعاه  ر  غيتلاتعاه  ا  خذ ، 

بنب   ةالعشوائيو،  رضياعالبو    لهغي  مقاطعتي تغير  لكا    (% 433.9و)   (% 4957.9)  لغ  سب 

  ،  ةاإلخبار ها في مقاطعات  ااع  ُسعا( مقاطعة  17)الصنف في  ذا  له  يب سلظهر التغير الومنها،  

لوطيوأ عارضيو  ةم  الو  ، البو    ة ب س بنو   ماسيوالي  ةكلطالمو،  والتياالبزل  و  ،يعيةلصأراضي 

( بلغ   منه  (% 100  -تغير  نسبة أ   ُسعل  نحي في    ،الكا  س  قا  فتغير   ة ياجي لا  مقاطعةي  لبي 

 . ام بوارا اطعةقمي ف تغير ُسعا لم و، (% 12.4 -بلغ  ) ةاكرلمشوا
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  :والمشيدة  اعية المتروكةف األراضي الزرصن -3-6

الص  المكاني وز ع  لتا  نأ  ضح ت  لكا  جميعها  ناحيةلامقاطعات  في  ر  هظنف  لهذا 

نلعأ   ُسعل  إذ ن،  مي موسال في  سبة  ى  غ  بل  يةالصليعأراضي  طعة  قابم(  1999) سم  وم الله 

واقلها61.4) لوطيأ  تيعقاطم  في  ُسعا  %(  ع   ةم  والرملةو،  ارضيوالبو  بنسبة   الحمرة 

) الموي  ا ف %(، ام0.6) توز ُسعلد  ( فق2018سم  أراضي  عة  في مقاط   ع مساحي  اعلى نسبة 

اخذ  و  .(% 0.8)    بلغ  رضياالبو عه ويطام لومقاطعة    في  لهاواق%(  56.4)  ةبنسب   يةعيالصل

قاطعة  م  فيموجب    اعلى نسبة تغير   ُسعل،  جميعها  ت اعاطقمال  ه الموجب فياالتغير االتع  تعاها

 .%(6.8ة ) بسبن  ام بوارامقاطعة  يفها اقل ُسعان في حي%( 950.9.5) بلغ   االخبار ة

 (ي عرب) ينموس ملل ةء الكوف اض اعي ة ف ي قالزر ضرألات اس تعماال فانص اتجاهات التغي ر أل  -الثاني

 :(2019و 2000)

 رض ألاالت  ماتعف اسةناأصة  ات سةاحلم  نسةبيلالتوز ةع  ااخةتاف    (5)  (4)  ينمن الشةكل  ضح ت

%( للموسةم 37نسةبة )  الحنطةة  لمحصةو  لواألشكا الصةنف  ذ  إ،  الزراعية في قضاء الكوفة للموسمين

%( 19)ة كا نسةبفقةد شة  شةعيرلا  الثةانيالصةنف    امةأ  (،2019)وسةم  مل%(  23)لى  إوتناقص  (  2000)

 ث الثالةةالصةةنف  امةةأ (،2019%( للموسةةم )13) الةةى نسةةبةك التراجعةة  تلةة حةةينفةةي ( 2000موسةةم )لل

لتصةا   النسةبة  ازدادت و(  2000)  %( لموسةم7)شةكا  فقد    ومحاصيا البستنة  الشتو ة  اليضراصيا  مح

%( 1نسةبة )  ةبةطرواألراضةي الر  نهةاألا  صةنف  الرابةعف  كا الصنشو  (،2019موسم )ل%( ل17)الى  

بة ل  نسةشةك  ة والمشةيدةوكةتراعيةة الماضةي الزرصنف األروأخيرا    ترتيب،وسمين على الللم  %(5و)

 .(2019وسم )%( لم42) الى زدادت افي حين ( 2000وسم )%( لم36)

 2000 (ربيع )عي ازرال  سممو الكوفة لل ءالزراعية في قضا األرضتعماالت اس فأصنا ات النسبي لمساح وزيع ( الت 4شكل ) 

          

 

 

 

 

 

           

 

 (20)جدول  ت  ى بياناالعتماد علالمصدر: با              
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 2019 (ربيع )م الزراعي اعية في قضاء الكوفة للموسزرال األرضتعماالت اس أصنافات ساح ي لملنسب ( التوزيع ا 5شكل ) 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 (20جدول )ت  ناياى بعلد باالعتماالمصدر:            

 

 :(ةنطالح) حمالقمحصول  راعةزل األرضل استعماف نص -1

 إذ  ،دة غذائيةةاشةكا مةالمهمةة فهةو   الشةتو ةا الحبوب من محاصي  القمحل  ومحص عد  

غيةر فةي ذلةك نسب الت تيتلفو، له نيالتوز ع المكا(  52( و)51)ف  ينصالت   طتيخر تضح من  

 يفة  الصةنف  اسةاحة هةذ وع ممعمة  فقد بلة ،  (2000/2019اعيين )زرال  مينسوالتوز ع بين الم

ً  67578.9)ا  سةةنة االسةة( 2000موسةةم )ال ه الةةى اجعةة  مسةةاحة زراعتةةرحةةين ت ي( فةةدونمةةا

(42033.3   ً ت اخةذ و%(، 37.8 -) سةلبي بلغة  أا بنسةبة تغيةر (، 2019موسةم )ال  ي( فةدونما

ً دونمةة 43912.6تبةةة األولةةى بمسةةاحة بلغةة  )ية المرلعباسةةحيةةة انا   ضةةاوا (2000م )( لموسةةا

ً  24541.4الةةى )المسةةاحة  هذ هةةتراجعةة              غةةبلي سةةلب يةةرة تغ( بنسةةب2019سةةم )( لمودونمةةا

 .(20العدول ) نظر  ، (% 44.1 -)

 19042.9احة بلغة  )( بمسة2000سةم )ومالحر ةة المرتبةة الثانيةة ل  ناحية  ذت اخما  بين

 ً ً ود   9242.0بلغ  )(  2019موسم )في  ة  لمساحذه ا  هتراجع  في حين(  دونما  ريةتغة بنسوب  (نما

نسةبة تغيةر بين  سةمون المب بيلموجافقد اخذ التغير  الكوفة    اءقضمركز  اما    ،(% 51.5  -)  سلبي

ً  4623.5( )2000موسةةم )للزروعةةة الم احةلمسةةبلغةة  اإذ  %(78.4  )بلغةة خةةذت ( وادونمةةا

ً  8249.9) لىا التصلز ادة با  .(2019) موسمالفي  (دونما
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 كوفةقضاء الفي  2019(عربياعي )الزر موسملل الموجهير غيف ( التصن52خريطة )       فةولكقضاء افي  2000(عربيعي )ارالزم للموس الموجهيف غير التصن( 51ريطة )خ         

  

ArcGIS جفي برنام  (Iso Dataغير الموجه )  الفضائية  وطريقة التصنيف اتعلى المرئي  دباالعتما ر:صدملا
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 وفة قضاء الك في  (2019و  2000)  (ع يرب)  ينزراعيال ينللموسم فق طريقة التصنيف غير الموجه  على و  زراعيةل ا األرضت اال عمتس ا ألصناف يرتغ لانسب و  حيالتوزيع المسا( 20) جدول 

 %   غيرنسبة الت 2019  لربيعيالموسم الزراعي ا 2000الربيعي  الموسم الزراعي  

الوحدة  

 الدارية ا

محصول  

 حنطة ال

محصول  

 ير الشع

محاصيل  

  نةالبست

 ر الخضو

انهار  

وأراضي  

 طبة ر

ي  اضأر

زراعية  

متروكة  

 ومشيدة 

 موع مج ال
  محصول

 طة نحال

محصول  

 ر الشعي

اصيل  حم

  ةالبستن 

 الخضر و

ر  هاان

ي  وأراض

 بة رط

أراضي  

زراعية  

تروكة  م

 ومشيدة 

 المجموع 
محصول  

 ة طنحال

محصول  

 الشعير 

ل  محاصي

  البستنة

 ر الخضو

انهار  

وأراضي  

 طبة ر

ي  اضرأ

ة  زراعي

متروكة  

 شيدة وم

مركز  

 ضاء ق لا
4623.5 6844.5 6602.9 1411.4 26334.4 45816.7 8249.9 6720.7 1921.8 1382.7 27544.0 45819.2 78.4 -1.8 -70.9 -2.0 4.6 

ناحية  

 ية العباس
43912.6 20358.5 4299.7 998.5 24590.5 94159.8 24541.4 12645.8 20270.1 5477.6 31211.7 94146.6 -44.1 -37.9 371.4 448.6 26.9 

ناحية  

 الحرية 
19042.9 7181.6 740.5 106.0 15080.9 42151.8 9242.0 4855.1 9119.9 1660.3 17269.7 42147.0 -51.5 -32.4 1131.7 1466.4 14.5 

 - - - - - 182112.8 76025.4 8520.7 31311.9 24221.6 42033.3 182128.4 66005.9 2515.9 11643.0 34384.6 67578.9 المجموع 

 ArcGISج الفضائية وبرنام اتمرئي د على الالعتماابالمصدر: 
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 :الشعيرول محص لزراعة األرضال معاستصنف  -2

 حصةةولالمبهةةذا  المزروعةةةالمسةةاحة بلغةة  إذ  ،الشةةتو ةا محاصةةيمةةن ال شةةعيرلا عةةد 

(34384.6   ً سم وملافي  عةزروالمة راجع  المساحت ينح يف( 2000عي )اوسم الزر( للمدونما

ً  24221.6بلغةة  ) إذ ( 2019)  ةحاسةةملاز الصةةدارة بركةةعباسةةية مة الناحيةة خةةذت او، (دونمةةا

ً  20358.5)    بةةسةاهم(  2000موسةم )لل  ةعزروالم حة االمسة صة  تلةكتناقين ي حة( فةدونمةا

ً  12645.8لتصا الى )  .(% 37.9 -ي بلغ  )تغير سلب بةنسب (2019سم )موالي ( فدونما

  بلغة مزروعةة بمسةاحة (2000)  مموسةالفةي  ثانية  لا  بةالمرت  خذت أفالحر ة    اما ناحية

(7181.6   ً ً   4855.1)  ىلةإ  لتصاة  احمستلك ال  وتناقص  (  دونما  ،(2019)  موسةمفةي ال  (دونمةا

إذ ضةاء القز مرك خيراوأ ،(% 32.4 -ة بلغ  )بسالسلبي بنتعاه الا اخذ  أ ضاان اتعاه التغير   أا

ً دون 6844.5بةةة ) (2000سةةم )مولل هفيةة المزروعةةةسةةاحة بلغةة  الم تلةةك  اضةة  ا صةةقاوتن (مةةا

ً  6720.7ى )لتصا ال ةمساحال  .(% 1.8 -غ  )بل ةلر سلبي قليبنسبة تغي (دونما

 :الخضرالبستنة و صيلمحا لزراعة األرضاستعمال ف نص -3

يا ( ومحاصةةهةوالفاك  ر النييةاأشةعاة )ة بةتنة المتمثلةمحاصيا البسةف  الصنم هذا   ض

  ةالشةتو اليضةرا ،  امةات ضةيالحم  يسائدة هةلااكهة  لفأشعار ارز  ن ابمإذ  (،  ةالشتو )  اليضر

 ،ىمغطةال  نعةانالباذ و  ،ةامغطةال  الطماطةةو  م،ثةووضةر،  اخبصةا  وراء،  باقاء خضتمثل  بة )ف

 اوالفعة   حةانرالو  شةبن  السةل  والويان   بسةالس ويةالا  ة مثةقيةورال  اليضةرو،  مغطى  خيارو

 11643.0) اءضةقلاي  فة  عة بهذه المحاصةياالمزرو  ةمساحمعموع ال  س(، بل والكرف  والكراث 

 ً  لةىا  اصةت( ل2019)  سةمة فةي موادت المسةاحن ازد فةي حةي(  2000)  الربيعةيلموسةم  ( لدونما

(31311.9  ً  .%(168.9ة بلغ  )سبب بنلموجعاه التغير نحو االتة اذ اتعاه نسب( واخدونما

حة بلغة  بمسةاة راالصةد  ءضاالقمركز اخذ د  فق  الدراسةمنطقة  حي  نوا  توىاما على مس

ً نمدو  6602.9)  1921.8) ا الةىتصةل (2019م )موسةالالمسةاحة فةي  تلةكناقص   ت  حين  يف  (ا

 ً نيةة المرتبةة الثابية  سةالعبا  ناحيةة  ية  وحظ،  (% 70.9  -  )غةلب  ةليةاعسةلبي  ر  بنسبة تغي(  دونما

ً   4299.7)  بمساحة ً   20270.1( و)دونما   لغةب  اليةةع  يةر موجةب غتبة  ( للموسةمين وبنسةدونمةا

 740.5)( 2000وسةةم )لم ايحاصةةذه المهةة احةسةةم   بلغةةة خيةةرا ناحيةةة الحر ةة%(، وأ371.4)

 ً ً   9119.9( فبلغة  )2019م )وازدات في موسة(  دونما ً موجبة  عةاه التغيةر كةاناتن  ا  اأ  (دونمةا  ا

 .%(1131.7) بلغ   عالية جدا ةنسبب
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 :طبةالرألراضي نهار وااألصنف  -4

ً  2515.9) (2000) يبيعةالرلموسةم فةي اف نصةغ  مساحة هةذا البل حةين  ( فةيدونمةا

ً   8520.7ة الى )المساح  كتل  ادت ازد  ه تعةااالنحةو    اتعاه التغيةر  اخذ إذ    ،(2019)( للموسم  دونما

 بةةالصةنف    بمساحة هةذا  الصدارة  القضاءز  كمر  اخذ و%(،  238.7  )بلغ  ةيلاع  ةبنسب  الموجب 

(1411.4   ً ً  1382.7و )( دونما  بةسلبي بنسةال تعاهاالغير تلا تعاهخذ ااو ،أعاهين وسمللم (دونما

ً دونمة 998.5غة  )بمسةاحة بلبالمرتبةة الثانيةة    ةاسيعبالية  ناح  ت ءاجو(،  % 2  -) موسةم الفةي ( ا

ً نمود   5477.6لى )صا اتلة  مساحالك  تل  وازدات   (2000) واخةذ اتعةاه   (2019موسةم )الفةي    (ا

بلغة    ةناحيةة الحر ة  أخيةراو  %(،448.6)  غ  بلعالية  غير  ت  ةببنسموجب  اه العتاالالتغير نحو  

ً ود   106.0مين )سوملليها  ف فلصنساحة هذا ام باتعةاه يةب،  الترتعلةى    (  دونمةاً 1660.3( و)نمةا

 .%(1466.4)   بلغ عالية جدا تغير نسبةب موجب ر غيت

 :والمشيدة ة المتروكةزراعيي الضرااأل فنص -5

    إذ ، نفالصةة لهةةذا يافةةغرعع ال ةةزوتالف اخةةتا (52)و (51) اليةةر طتينضةةح مةةن ت 

 66005.9( بةة )2000) يعةيالربللموسةم  الدراسةةطقةة نمم في عمةوهذا الصنف لغ  مساحة  ب

 ً ً  76025.4زدادت لتصا الى )في حين ا (دونما  .(2019في موسم )( دونما

ساحة ر مباك    ُسعل  إذ (،  % 15.2بلغ  )تغير  بة  موجب وبنسال  هاالتعالتغير  اه  ااتع  ذ اخ

ً نمةدو 26334.4بلغة  ) إذ ( 2000م )سومفي  كوفة  قضاء الكز  رمفي    فنالص  لهذا  ينفةي حة (ا

ً  27544.0) ( لتصا الى2019في موسم )  حةاسملتلك ا  ت ازداد  ً جبةمون ( أا التغيةر كةادونمةا  ا

 نيةة مةن حيةث اثالمرتبةة البسية  العبااحية  ن  جاءت نما  يب(،  % 4.6  )بلغ  ةالقضاء بنسبمركز    في

ً نمدو  24590.5)  ينسمموللالمساحة   ً دونم 31211.7و)( ا  يةره التغعةااتاخةذ رتيةب، وعلى الت( ا

يهةةا فة فقةةد بلغةة  المسةةاحة حر ةةال %(، امةةا ناحيةةة26.9) بلغةة   ةببنسةة  ضةةاأ ب جةةلموا االتعةةاه

(15080.9  ً ً  17269.7( و)دونمةةا عةةاه تغيةةر ن اتأنعةةد  ، أاعلةةى الترتيةةب مين سةةمو( للدونمةةا

 .(% 14.5)غ  بل ةبنسب عاه الموجب فيها اخذ ات لصنفا

 

عل  ى  الزراعي  ة األرض تاس  تعماال فألص  نا ت التغي  راه  ااتجمك  اني وي  ع الالتوزكش  ف  ضرغ  لو

 االتي:ا بالشكل تم عرضهيست الدراسة مستوى مقاطعا
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   فة:الكوقضاء  كزمرمقاطعات  ي ف ية عالزرا ضاألرصناف استعماالت اتجاهات التغير أل -1

 :(ةنطالحالقمح )ل محصو لزراعة األرضل اعماستصنف  -1-1

فةي ا  مةك  ،الموجةه  يةرف غنيالتص  وعلى وف   لولهذا المحص  رافيغعال  عالتوز    يتلف

لكةن   للموسمين  ميعهاج  ات مقاطعالفي  غرافي  لعا  هعظهر توز   إذ   ،(54و)  (53)  نالير طتي

تين علةوة بسةاوضةي ارااطعةة قمفةي    (2000موسم )للا  أعاه  ُسعاو،  با نةتموز ع  بنسب ت

زروعةةة بهةةذا ملا احةمسةةلامةةوع ن مع( مةة% 12.1بة )نسةةب نفةةاخسةةر والالفحةةا العانةةب اال 

، %(0.1بنسبة )  ليةاماراضي السراا الش  ةطعقافي م  ةبسن  قاأ    ُسعل  ينصول، في حمحال

%( 6.9بلغة  )و  متاوحةالفي مقاطعة    له  ةاعلى نسب    ُسعل( فقد  2019)موسم  لبة لاما بالنس

 . يةاراضي السراا الشمال ةقاطعمي %( ف0.1ا بل  )قلهاو

ي فة موجةب لار غيةالت  تعةاهذ ااخة  انةه  (21عدول )من الضح  فيتغير  التة التعاه  نسببالا  ما

%( 4051.2)  قيب والبو شيخ مشهد الن  جزرةقاطعة  في م  لهعلى نسبة  أ  ُسعاعة  قاط( م34)

لسةهيلة اين  اراضةي وبسةاتاطعةة  مق  يفةله    نسبةقا  ا  ُسعاياتعاه التغير بالتناقص ل  خذ ا  مانيب

فةي  ( مقاطعةات اعاهةا كةان6) يفةبي لسةال التغيةر هاعات ظهرين  ح  في،  %(3.8)  الشمالية

اراضةي   قاطعةةفةي م  هةا%( واقل92  -)بة  بنس  ةيات العنوب شالكرن  تيي وبساضاار  قاطعةم

 .%(0.7 -) ية من العنوبعانب األالالفحا  وةعلن يتوبسا

 : عيرالش لو حصم ةعا لزر األرضل عماتاسصنف  -1-2

 لموسم افي  جميعها  ز  ركالمطعات  مقافي    ف، اذ ظهرنصلا  اذ هل  المكانيالتوز ع    ا ن تب

توبس ن  ىلعأ   ُسعلو،  (2000) الف  نيوبسات ضي  اراعة  اطمقفي  له   ع  زة  العانب علوة  حا 

)نسبب   يةربالغ   مناال حين%(،  8.5ة  في  في  نسبة  اقا  السرامقاطعة    كان    ا اراضي 

للبالا  ام  %(،0.2)   ةماليالش فقد  2019)   موسمنسبة  نسبُسعل(  اعلى  توز   في  ة   ع مساحي 

 . (% 0.1)  ليةلشماا السرااضي اراقاطعة في م ( واقلها% 9.8)  حواتملامقاطعة 

ً اتعاهلتغير  اظهر  وا ً   ا  ب جزرة النقيمقاطعة  اعاها في    ُسعا  ة،( مقاطع23في )  موجبا

حدارا   بوتين علوة الوبسا   اضيراعة  طقافي م  %( واقلها374.9)  بنسبة  مشهد خ  والبو شي 

اقام  (17)ر في  فقد ظه  السلبي  لتغيراما ا  .%(6.3)  الشرقية   اطعة في مق  ُسعاها  اعطعة 

 او حدارالب   اخنف طعة  في مقا  هاقلأ  ُسعا ، بينما  %(98.8  -)  ةسب بن  ة د العد لة  ي المحضارا

(- 0.3)% . 
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 الكوفة  ءقضا  مركز مقاطعات في 2019(يعبراعي )زرالم  للموس  الموجهنيف غير لتص( ا54) خريطة           الكوفة  قضاء  مركز مقاطعات في 2000(يعبرعي )الزرا  للموسم  الموجه( التصنيف غير 53طة )يرخ

   

ArcGIS جبرنام يف (  Iso Dataه )نيف غير الموجوطريقة التصالفضائية   اتمرئي د على الباالعتماالمصدر: 
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 قضاء ال مركزمقاطعات في  ( 2019و 2000)  (ع ربي) زراعيينسمين الو م لل لموجهطريقة التصنيف غير ا  وعلى وفق زراعيةض ال األر ت الا ف استعماغير ألصنساحي والتنسب التوزيع الم( 21جدول )

 (%) نسبة التغير ( %)  2019ربيع لموسم الزراعي ساحي لنسب التوزيع الم ( %)  2000ربيع الزراعي  للموسميع المساحي نسب التوز 

 رقم

 اطعة المق 

 لو محص 

 الحنطة 

محصول 

 الشعير 

محاصيل  

 البستنة

 الخضر و

  رانها

ي  اضروأ

 طبة ر

 اضيرأ

 يةزراع

كة  تروم

 دة يش م و

ل صو مح

 الحنطة 

محصول 

 الشعير 

  محاصيل

 البستنة

 الخضر و

انهار  

راضي  وأ

 ة رطب

ي أراض

ة اعيزر

وكة  ترم

 مشيدة و

محصول 

 ة الحنط 

ل محصو 

 شعير ال

محاصيل  

 البستنة

 الخضر و

هار  نا

راضي  وأ

 طبة ر

أراضي 

زراعية 

متروكة  

 ومشيدة 

1 2.4 2.2 1.5 0.2 1.9 0.5 0.3 0.2 0.2 2.9 -62.8 -84.6 -95.9 -19.3 57.3 

2 7.3 4.3 0.5 0.0 1.0 0.3 0.2 0.1 0.2 3.2 -92.0 -96.4 -92.9 0.0 229.2 

3 0.5 0.4 1.5 3.7 0.1 0.9 0.5 0.9 3.6 0.3 208.7 23.9 -83.9 -5.4 83.9 

4 0.6 0.7 0.1 0.0 0.6 0.7 1.0 0.3 0.0 0.4 88.2 41.1 -18.2 0.0 -29.1 

5 5.0 5.1 0.3 0.1 22.4 5.7 3.5 1.2 0.1 20.9 104.9 -32.9 6.5 131.1 -2.2 

7 0.9 0.7 1.8 0.3 2.5 0.9 0.6 0.5 0.2 2.7 63.9 -21.0 -92.6 -31.4 14.5 

8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 95.4 -36.1 -100.0 0.0 -0.7 

9 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 30.2 -98.8 -100.0 -100.0 2.4 

11 0.1 0.2 0.3 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.2 63.9 -62.2 -94.3 56.2 69.2 

12 0.0 0.3 2.3 3.3 0.1 0.9 1.4 0.7 3.0 0.1 4051.2 374.9 -90.8 -12.6 -17.4 

13 3.1 2.0 2.5 3.4 1.5 2.9 2.4 0.6 3.5 1.6 66.0 14.7 -92.5 2.4 9.2 

14 3.2 4.1 3.6 2.8 1.0 1.8 1.5 1.2 2.6 2.4 3.8 -64.0 -90.5 -10.1 144.3 

15 1.1 1.6 1.0 0.0 1.2 0.6 0.8 1.5 0.0 1.5 -0.7 -50.0 -57.2 0.0 30.0 

16 4.3 7.7 4.6 4.3 3.7 4.7 4.4 6.4 4.0 4.4 95.5 -44.1 -59.2 -8.5 23.3 

18 5.0 8.5 0.6 0.1 11.0 3.2 2.8 0.6 0.0 12.0 12.1 -67.8 -69.2 -100.0 13.8 

19 0.8 1.6 4.8 6.3 1.9 2.9 1.9 3.3 5.2 2.0 536.1 16.5 -80.2 -19.7 10.3 

20 1.3 2.6 6.3 6.1 1.0 3.3 4.0 2.4 6.5 1.2 358.4 52.1 -88.9 5.2 21.0 

21 2.9 2.8 2.1 0.2 2.7 2.5 3.6 4.3 0.3 2.3 53.7 28.3 -39.0 72.2 -10.4 
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22 1.0 1.2 2.6 0.2 3.7 2.3 2.2 5.3 1.3 2.9 302.7 78.5 -39.7 493.5 -16.0 

23 12.1 4.7 6.6 2.7 2.8 6.4 5.9 12.5 3.4 3.2 -4.9 23.8 -44.8 21.2 18.5 

24 1.3 1.7 4.7 4.2 1.7 2.9 2.5 2.7 4.1 1.8 319.8 42.4 -83.4 -3.1 5.2 

25 3.9 5.2 1.9 0.2 3.9 3.9 3.6 8.3 0.7 3.5 79.3 -32.4 28.5 330.4 -6.8 

26 1.8 2.2 1.4 0.2 1.7 1.1 1.0 2.0 0.0 2.1 13.1 -53.9 -59.3 -100.0 28.6 

26.1 1.8 1.1 1.8 3.8 2.6 1.4 1.2 1.4 2.7 2.7 39.3 6.3 -78.7 -29.3 11.0 

27 0.7 0.9 0.2 0.0 0.5 0.5 1.0 0.3 0.0 0.4 30.1 11.9 -63.9 0.0 -5.4 

27.1 0.8 1.3 4.1 0.0 0.5 2.0 2.2 3.6 0.0 0.5 355.2 71.8 -73.8 0.0 7.6 

28 8.3 1.6 0.0 0.0 0.4 2.3 1.3 8.0 0.0 0.6 -51.1 -17.5 5160.9 0.0 58.9 

28.1 1.9 1.3 0.6 0.5 2.0 1.6 1.3 0.7 0.2 1.9 46.7 -0.3 -63.0 -66.5 -2.4 

29 2.1 1.2 2.9 3.2 1.2 2.5 2.8 1.8 2.9 0.9 111.9 118.4 -82.3 -12.2 -15.6 

30 1.0 1.2 6.6 4.9 0.8 3.5 4.3 3.4 4.5 0.5 544.4 242.9 -85.1 -10.4 -32.9 

31 0.6 1.0 2.2 0.1 1.0 1.8 2.3 1.9 0.0 0.6 396.5 133.7 -74.9 -50.2 -35.0 

32 0.6 1.8 3.9 1.8 0.8 3.4 2.1 2.2 1.7 0.6 964.7 13.4 -83.7 -5.0 -23.5 

33 0.5 1.0 2.9 5.3 1.1 2.3 1.5 2.3 5.0 0.9 758.4 54.1 -76.3 -7.3 -18.1 

34 0.8 1.3 4.1 5.0 0.6 2.9 2.3 2.5 5.2 0.4 577.3 76.6 -82.2 0.3 -32.6 

35 1.4 1.1 3.2 4.0 0.6 2.4 2.3 2.8 3.1 0.5 197.4 101.9 -74.5 -23.3 -24.4 

36 3.1 4.3 5.9 6.9 1.9 6.2 7.9 4.1 5.3 0.8 265.3 80.5 -79.5 -24.0 -55.8 

63 6.2 7.0 2.9 9.8 7.3 6.9 9.8 2.6 11.1 5.7 98.3 36.9 -73.9 10.6 -17.5 

87 7.6 7.8 2.2 9.2 4.7 5.8 7.1 2.6 8.8 4.6 35.9 -10.2 -64.9 -6.6 2.6 

88 3.6 5.7 5.3 7.2 5.0 5.9 6.6 4.7 10.5 4.3 188.5 13.0 -74.4 43.3 -11.3 

106 0.5 0.7 0.2 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 -88.2 -95.4 -100.0 0.0 25.7 

 - - - - - 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 وع المجم 

 . (4رقم ) بيانات الملحقتماد على در: باالعمصال
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 : الخضرو  محاصيل البستنة لزراعة األرضاستعمال صنف  -1-3

(  2000)  عي ربيال  للموسم  جميعها  ات طعمقاالفي    غرافي لهذا الصنفالتوز ع الع  ظهر

الزرفات وبسات   ضيارا  تيعاطمقفي  اعاها      ُسعلنة،  ا  متب   حيةمسا   ع وز ت   ب سبن ،  ين 

، بينما كان   لكا منها  %(6.6ة ) بنسب  والنفاخ  اال سرب  انعلفحا اوة العل   ساتيناراضي وبو

(  2019)   ربيعيلاسبة للموسم  النا ب%(، ام0.1)    غبل  ب ام الذهبساتين  ة  مقاطع   اقا نسبة في

ين  اراضي وبسات   قاطعةمفي  ة توز ع  سب   اعلى نعلسُ و  ةعطمقا  (37في )  هتوز عظهر  فقد  

الف وااال   العانب   احعلوة  مقاطع او%(  12.5)بة  بنس   اخلنف سر  في  كان  اراضي   تي قلها 

 لكا منها. %(0.1)  ةلياما الشاراضي السراو، وبساتين الكر شات العنوبية

 حة مالتين  اوبس   ياراضفي مقاطعة    ا اعاه  ات عقاط( م3)   للتغير في  موجب    اتعاه   ظهر

) بلغو  نعمان  لبوا و5160.9   كا أ%(  مقا  نقلها  سعدةة  طع في  )   كرا  ما أ%(،  6.5بنسبة 

ظهر  التغير   فقد  أو  ةعطامق  (37)في  السلبي  تغيكان  سلبيعلى  مق  ُسعا   قد   ر    ات عاطفي 

  -بلغ  )  ة ب سنب   بيةنوالعاا  اراضي السرو،  ةالعد د   محلةلااراضي  و،  ة القد مةي الكوفاضار

 . %(18.2 -)ة بنسب  ب ذه ام ال تينا سب اطعةي مقف ُسعا هاقلأ ن، في حي (% 100

 ضي الرطبة: راألوانهار ألا صنف -1-4

التي   المساحات  بتتبا ن  الصنف  هذا  نُسعلإذ  المواسم،  ين   شغلها  اعلى  توز ع  بس   ة 

لمسا ) الموفي    هحة  الزراعي  مقاطعة    (2000سم  ) بلغ  اتمالحوفي  من م9.8     موع ع%( 

الصناحمس فة  حين  ف،  فيلاق  عاسُ ي  الفحساوب   اراضي  عات قاطم  ها  علوة  التين   عانب ا 

الغربية وبو،  اال من  التيسا اراضي  الشمالية ن  سعد و،  ععافرة  المحلة ض اارو،  ةكرا  ي 

)   ةد د الع منها0.1بنسبة  لكا  ال.  %(  ) اما  نسبة  فقد  (  2019موسم  اعلى  مقاطعة  بلغ   في 

 .انهلكا م %(0.1) بةبنس ةكرا سعد  ةطعقافي م اهقلأ ُسعا  حينفي %( 11.1)  حواتملا

التغير  تا  ما اخذ ينب  ا  (11)ب في  وجمال  االتعاهعاه  تغير  لعمقاطعة  كان في موجب  ى 

ر  ه ظفي حين    ،(% 0.3بنسبة )   وسطىل ال عيسى  ة اكطع  ين البراكيةاراضي وبسات  مقاطعة

الص لهذا  السلبي  )التغير  في  مقا 21نف  ااضرات  طعامقا  فيا  اعاه  ُسعاطعة  (   لة محلي 

  لعلة الشمالية م اوا  كر زانو،  الغربية  من لعانب االا  افحالعلوة  بساتين  اراضي وو  ،ة د العد 

بلغ     ةبس بن منها،  % 100  -)تغير  لكا  نسبة      ُسعل   بينما(  سلبي  اقا  مقاطعة    يف تغير 

 .%(3.1 -بلغ  )  حدارا العنوبية  وة البوساتين علبواراضي 
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 : دةيشموال  ةلمتروكااعية اضي الزررصنف األ -1-5

ه  ز عظهر تو  إذ  ،ذا الصنفلهعغرافي  ال  عز تواختاف الائط التصنيف  رخ  من   تضح

نسبة    ىعل ا    ُسعلإذ  ،  ةمتبا ن بنسب توز ع    (2019/ 2000للموسمين )في جميع المقاطعات  

مساحة  من معموع    (% 20.9و)  %(22.4بنسبة )  سعدةا  كرطعة  مقافي    أعاه  ينسمللمو

حيفصنلاا  ذ ه في  نسا  ُسعان  ،  البو    ات ع اطمقب  لهبة  قا  ا،  رييشجزرة   ا رالساراضي 

 د ( فق2019موسم ) لا، اما  امنه  لكا  %(0.1بنسبة )  شهد خ مرة النقيب والبو شيزج  ،شماليةال

 .  %(0.1) لغ  مشهد بيخ  جزرة النقيب والبو ش قاطعة م فيله ة بسناقا   ُسعل

غير لتا  ه اعتا  قد اخذ القضاء فكز  رممقاطعات  ب  لصنفاي هذا  اه التغير فعتاما بالنسبة ال 

( في  مقاط21الموجب  نسب  ُسعا  عة (  مقاطع  موجب   رتغية  اعلى  ن وبساتي اضي  راة  في 

  اقا  سُعاليبالتناقص    الموجب   اه التغيرتعا  %( بينما اخذ 229.2بة ) نس ب   نوبيةات العالكر ش

د ظهر  لبي فقلتغير الستعاه ااما ا  %(،2.4)بنسبة    د د علحلة ااراضي المفي مقاطعة  ة له  نسب

%(  55.8  -بنسبة )    ياتين خرخ بسي واضارت اعاها كان في مقاطعة  عاطامق   (19في )

 .%(0.7 -)بنسبة  لقد مةلكوفة ااراضي اطعة قام كان فيها اقلو

 : ة يالعباسناحية  مقاطعات في  الزراعية األرضصناف استعماالت تغير ألهات الجاات -2

 :(ةالحنطل القمح )لزراعة محصو األرضاستعمال صنف  -2-1

 ،(56( و) 55)   يفصنلتاط  ائخر   تضح من  وهو ماهذا الصنف  مكاني لالع  توز  ل تبا ن ا

نة، متبا   مساحي   عتوزبنسب    لموسمينا  لكاجميعها    الناحية  عات ط قامفي  ظهر توز عه  إذ  

)   هيوالم  طعةامقفي    هاأعا  ُسعا المساحة    (% 18.3و)%(  21.2بنسبة  معموع  من 

المحصولالمزروعة   الموسمين    بهذا  بينما  ب ي ت رالت  علىلكا  اُسعل،  توز ع   نسبة  قا  

مقاطعات    (2000)م  س ومل  يحاسم الشمالياتسبو ،  العنوبية  العنب   بساتينفي  العنب  ،  ةين 

   ُسعل( فقد  2019م )س ومل  نسبةبال، اما  لكا منها  (% 0.1)لغ   بة بنسب   شماليةالة  الشر مو

 (. 22،  نظر العدول )%(0.1) بلغ   البوعبيد نسبة له في مقاطعة  قاأ

)للتغير    موجب    هعاات  ظهرو مقاط8في  مقاط  اهاأع  ُسعا لي  ت اع(   ة مالشر  عة  في 

) سببن  الشمالية ا% 181.9ة  بينما  في أ  اُسعلص  تناقبال  الموجب   التغيرخذ  (  له  نسبة  قا 

) بن  االعمارد مقاطعة   التغ 4.5سبة  اتعاه  اما  فقد ظهر    ري%(،  )السلبي  مقاطعات    (47في 

كان  ا مقاطعة  عاها  شا)اراضي  في  افنداخو  (ه روبو  )  ليا  وا 78.3  -بنسبة   ي ف  هاقل%( 

 . %(5.1 -) بنسبة (ابو ذهب ) عةاطقم
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   العباسية ةيحنا مقاطعات في 2019(ربيعاعي )للموسم الزر  الموجه( التصنيف غير 56خريطة )    يةباس عالناحية  مقاطعات في  2000(عيبر)  عيسم الزراللمو  الموجه( التصنيف غير 55)  ريطةخ      
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ة  ناحيت طعا مقا( في 2019و  2000)ربيع( )   للموسمين الزراعيين الموجه طريقة التصنيف غير  وعلى وفق الزراعيةت األرض غير ألصناف استعماالي والتساحالمنسب التوزيع (  22جدول ) 

 العباسية 

 ( %)  نسبة التغير ( %)  2019ربيع ي عازراللموسم نسب التوزيع المساحي ل ( %)  2000ربيع ي الزراع وسمملليع المساحي  نسب التوز 

  مقر

 المقاطعة 

محصول  

 طة الحن

ول  محص

 الشعير 

  صيلمحا 

  البستنة

 الخضر و

  ضي راانهار وأ

 ةبطر

أراضي  

زراعية  

روكة  مت

 ومشيدة 

محصول  

 الحنطة 

صول  حم

 ير الشع

محاصيل  

  البستنة

 الخضر و

ضي  راانهار وأ

 رطبة

ي  اضأر

عية  ازر

  ةمتروك

 ة ومشيد

محصول  

 الحنطة 

ل  وصحم

 الشعير 

  ليمحاص

  البستنة

 الخضر و

انهار  

  ي ضاوأر

 رطبة

أراضي  

اعية  زر

وكة  ترم

 ة يدومش

1 21.2 9.3 9.2 4.7 6.8 18.3 12.9 24.0 0.8 7.2 -51.8 -13.1 1132.3 -5.0 35.7 

2 5.2 4.5 13.3 1.3 6.6 8.6 6.5 6.0 0.0 4.1 -7.9 -10.6 113.0 -91.5 -21.9 

3 5.9 1.9 4.8 2.7 2.5 5.5 3.4 6.6 0.1 2.3 -47.7 11.8 538.1 -85.4 14.2 

4 0.4 0.4 1.4 4.7 0.4 0.7 0.6 0.2 0.8 0.4 4.5 -4.8 -37.3 -1.8 21.1 

5 0.1 0.2 1.0 7.0 1.2 0.4 0.5 0.1 1.1 0.8 166.0 47.5 -59.7 -15.3 -13.6 

6 0.1 0.2 1.5 13.1 1.2 0.4 0.5 0.2 1.9 0.9 128.4 56.1 -43.4 -19.9 -10.0 

7 0.1 0.1 0.7 7.1 0.2 0.3 0.3 0.0 0.8 0.1 181.9 49.3 -75.0 -37.0 -15.1 

8 0.2 0.5 1.5 6.1 0.3 0.6 0.8 0.1 1.1 0.3 30.8 2.7 -63.3 0.4 6.4 

9 0.5 0.5 1.8 7.1 0.1 0.6 0.7 0.4 1.2 0.3 -28.1 -10.8 17.8 -5.3 183.4 

10 8.9 15.0 0.4 0.0 8.9 5.2 8.4 11.5 0.0 14.4 -67.1 -65.2 12679.9 0.0 105.0 

11 3.6 3.9 0.7 0.0 1.8 2.7 2.7 5.7 0.0 2.2 -58.1 -57.3 3841.8 0.0 55.3 

12 2.8 1.9 1.1 0.0 0.6 3.8 1.0 2.4 0.0 0.8 -23.1 -66.1 925.1 -5.7 65.7 

13 0.3 0.5 2.2 10.1 0.3 0.7 0.9 0.2 1.7 0.3 15.8 15.5 -61.8 -7.3 40.3 

14 1.0 1.6 4.8 2.3 1.9 1.5 3.0 1.0 0.4 1.5 -9.8 16.4 0.8 -4.8 -2.9 

15 1.2 1.3 1.8 0.0 0.9 1.3 2.3 0.6 0.0 1.2 -40.3 7.8 50.6 0.0 63.9 

16 1.1 1.6 2.0 0.0 0.3 0.8 0.8 2.5 0.0 0.5 -56.0 -67.9 490.8 0.0 76.7 

17 1.8 4.4 3.4 0.0 7.8 1.3 1.8 5.3 0.0 6.8 -59.9 -75.4 643.3 0.0 11.0 

18 7.4 6.1 5.5 8.0 35.0 7.4 2.9 5.0 85.4 17.8 -44.7 -70.5 332.1 5731.8 -35.4 

19 0.6 0.4 0.7 0.1 0.2 0.4 0.8 0.5 0.0 0.3 -57.9 14.0 269.4 -0.6 154.8 

20 0.5 0.5 1.1 5.1 0.3 0.6 0.7 0.3 0.9 0.5 -38.7 -8.4 21.0 0.0 136.2 

21 1.9 4.3 3.3 10.8 1.2 2.4 2.7 2.9 2.0 2.1 -30.9 -60.0 311.9 1.1 112.2 

29 1.3 1.4 1.7 0.0 0.2 0.9 0.6 2.4 0.0 0.5 -59.4 -70.9 568.9 0.0 200.0 

30 1.2 0.8 2.4 0.0 0.1 0.8 1.1 1.4 0.0 0.5 -61.4 -5.8 178.9 0.0 672.5 

31 1.1 1.3 1.5 0.5 1.4 0.4 0.6 1.0 0.1 2.4 -78.3 -71.3 207.7 7.2 125.9 
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32 0.3 0.3 0.3 0.0 0.2 0.2 0.2 0.1 0.0 0.5 -58.4 -44.2 -7.0 0.0 187.9 

33 0.3 0.6 0.5 0.0 0.1 0.3 0.6 0.1 0.0 0.4 -44.5 -32.4 23.3 -27.7 251.8 

34 0.2 0.5 0.0 0.0 0.2 0.3 0.8 0.2 0.0 0.1 -33.9 4.2 2776.7 0.0 -24.6 

35 0.4 0.6 0.2 0.0 0.8 0.5 0.7 0.2 0.0 0.9 -43.0 -24.2 448.7 0.0 42.2 

36 1.3 3.0 4.0 0.0 1.2 1.5 2.3 0.6 0.0 2.8 -35.4 -52.0 -24.9 -100.0 186.5 

37 0.7 0.7 0.4 0.0 0.5 0.6 1.2 0.3 0.0 0.7 -54.0 8.2 321.8 0.0 84.5 

40 1.0 1.2 1.4 0.9 0.6 1.1 2.3 0.7 0.1 0.7 -39.4 13.8 131.5 -37.2 41.7 

42 1.5 2.2 0.1 0.0 0.4 1.5 2.5 0.5 0.0 1.3 -44.0 -29.5 1605.8 0.0 313.8 

43 2.0 1.5 1.9 0.0 0.9 2.1 3.8 0.6 0.0 1.2 -42.0 56.7 58.5 0.0 70.5 

44 1.8 2.6 0.2 0.0 1.0 1.8 1.6 1.5 0.0 2.0 -42.8 -62.3 4250.0 0.0 154.0 

45 2.5 3.5 1.3 0.0 0.3 3.1 1.8 3.4 0.0 1.0 -32.4 -67.5 1109.3 0.0 260.3 

46 0.3 0.3 0.5 4.5 0.5 0.2 0.1 0.1 0.7 0.7 -52.6 -69.3 19.1 -8.5 87.5 

47 0.3 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.0 0.3 -69.7 -35.3 212.3 0.0 365.5 

55 0.7 0.9 0.1 0.0 1.0 0.4 0.8 0.2 0.0 1.5 -62.2 -41.4 1089.9 0.0 90.2 

56 0.4 1.4 0.0 0.0 1.6 0.9 1.3 0.7 0.0 1.1 13.7 -44.3 0.0 0.0 -8.2 

59 0.9 1.7 0.8 2.3 1.0 1.2 0.8 1.8 0.4 0.7 -21.1 -71.2 928.4 2.6 -1.4 

64 0.9 2.4 1.7 1.5 0.5 1.8 1.1 1.1 0.2 0.9 15.2 -72.3 205.6 -7.0 132.6 

65 0.6 0.4 0.2 0.0 0.8 0.4 0.4 0.0 0.0 1.3 -67.0 -37.2 1.9 0.0 114.6 

66 1.4 0.9 0.6 0.0 0.9 1.3 1.0 0.9 0.0 1.4 -48.5 -35.4 644.7 0.0 90.2 

67 2.3 1.3 3.0 0.0 0.8 2.1 2.7 0.7 0.0 1.9 -48.6 30.4 16.8 0.0 196.3 

68 2.6 2.2 0.4 0.0 1.8 2.6 4.4 0.7 0.0 2.3 -43.5 24.3 636.6 0.0 60.2 

69 2.7 2.3 0.7 0.0 1.2 3.2 2.5 1.8 0.0 1.5 -32.3 -32.7 1209.3 0.0 65.4 

70 1.1 0.5 0.2 0.0 0.2 0.6 1.2 0.5 0.0 0.7 -69.4 59.6 1456.1 0.0 273.6 

71 1.3 0.9 3.0 0.0 0.4 1.5 2.5 0.5 0.0 0.7 -35.5 64.7 -27.5 146.1 103.4 

72 0.4 0.4 3.7 0.0 0.2 0.7 0.9 0.2 0.0 0.5 -5.1 43.1 -80.5 0.0 177.9 

73 0.9 0.7 0.8 0.0 0.3 0.8 0.8 0.3 0.0 0.8 -46.0 -28.1 81.3 0.0 290.3 

74 0.6 1.4 0.7 0.0 1.2 0.9 0.9 0.5 0.0 1.5 -22.9 -61.6 265.1 0.0 55.8 

75 1.2 1.4 1.5 0.0 0.5 1.6 2.2 0.6 0.0 0.7 -25.0 -7.2 72.4 0.0 88.2 

76 0.4 0.6 0.3 0.0 0.2 0.3 0.6 0.2 0.0 0.5 -58.4 -36.1 209.6 0.0 307.2 

77 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.1 0.0 0.2 -63.5 35.8 726.1 0.0 947.2 

78 0.7 0.9 3.7 0.0 0.3 0.7 0.9 0.4 0.0 1.1 -45.4 -33.8 -43.0 0.0 410.9 

 - - - - - 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 مجموع ال

 . (5بيانات الملحق رقم )  لىباالعتماد ع  :درمصال
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 ر:ل الشعيصومح عةرالز ضاألرتعمال ساصنف  -2-2

لالتوز ع ال  هرظ ، مينوس الم افي كجميعها    الناحيةت  اعمقاطفي  صنف  هذا العغرافي 

توز ع   وبمقاطعة  اعاها    ُسعا  ة، نبا متبنسب    وسم ملل  %(15) بة  سنب   المحنىواكصة 

  ة اضي مصيين راو  ،الشمالية  ة مشرال   يت طعاقفي م ة  بسن  قاا كان  ابينم  ،االسا اعي  الزر

مساحي    ة توز عب  اعلى نسُسعلد  ق ف  المقارنةوسم  لمة  بالنسب ، اما  انهم   الك  %(0.1بلغ  )

 %(.0.1)  قصبة العباسيةقاطعة في م نا ا كهل%( واق12.9ة ) سببن المو هيفي مقاطعة 

ب بة تغير موجنس  على  اُسعلإذ    ،ةعط( مقا19)  في  وجب لمانحو    ريغاتعاه الت  ذ خاو

مقا )إذ    ةنكطي  ةطعفي  كان  64.7بلغ   واقلها  مقاط%(  بنسبة    عنوبية لا  ةالشر م  عةفي 

التغم%(، ا2.7) )يا  فقد ظهر في  السلبي    عفيرة ل اي مقاطعة  ف  سُعااعاها    اطعة ( مق36ر 

 (. % 4.8 -  )بلغ العماردا عةمقاط يف هااقل ُسعاو %(، 75.4  -بنسبه بلغ  )

 : ضرالخو  ةتناصيل البسمح لزراعة ضراألتعمال ساف صن -2-3

لهذا   المكاني  التوز ع  الرب   ةمقاطع   ( 54) في  ظهر    إذ   ،الصنف تبا ن  عي ي للموسم 

 ن ا جوب  اضي را  مقاطعة  في   (2000) لموسم  ي لاحمس ع  نسبة توز     اعلىُسعلو،  (2000)

إذ   يال عل  هباخر  ثلث و ،  البوعبيد و،  ة ر د الب  ت اقاطعم   سبة فيا نقا  %(، بينما كان  13.3)

منها  %(0.1)    غبل بالنس لكا  اما  لل،  )موسم  بة  ف2019الربيعي    في   هعز توظهر  قد  ( 

  ن في ا كا%( واقله24بنسبة )   يالمو ه له في مقاطعة    اعلى نسبة  ُسعلو، جميعها  ات مقاطع

السادةر ع  ات مقاطع ااتبسو ،  وبيةعنال  ة  مالشرو،  العباسية  بةقصو  ،بيات  الشلين   ، ماليةعنب 

 ا. هن%( لكا م0.1)بنسبة  االغااراضي و، ةمصيين  يضاارو، بيد وع البو

التغيا  ام اخذ اتعاه  فقد  ) ن  ر  في  الموجب  االتعاه  مقاطع43حو  مقاطعة أعاها    ،ة(  في 

الشماليةو ني القز مقاطعة  ي  ف   نا كها  اقل%( و12679.9.9بلغ  )  ىوالمحنواكصة   بنسبة    ة 

التغال  رظه  حين  يف(،  % 0.8) ) سلبي  ير  في   سُعاسلبي    ريغت  علىوأ مقاطعة    (11في 

 %(.7  -) اراضي االغاعة في مقاطا اقله ُسعاو، (% 80.5 -)ة ب بنس (ابو ذهب ) ةاطعمق

 بة: صنف األنهار واألراضي الرط -2-4

اعلى   بلغ    إذ   ،فلها هذا الصن شغ  حات التينسب المساتبا ن    (22ل ) تضح من العدو

تو مساح نسبة  ال  له  يز ع  ) زرللموسم    نوبية علا   نب الع  ن يت بساة  مقاطع ب  ( 2000اعي 

اما  ،  %(0.1بنسبة )   ةعلسين الوبساتضي  ارا  ةطعاقاقلها في م  ُسعافي حين    ،%(13.1)

)الي  ف فيأ   ُسعلفقد    (2019موسم  مساحية  نسبة   بلغ    ةولد الو  فتكلامقاطعة    على 
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بينما  % 85.4) نسبةُسعل(  اقا  في         ا يوخل  (شوره   بوا)اراضي  و،  ةليعال  ات مقاطع له 

 . نهاا مكل( % 0.1بنسبة )  انبساتين جوب و ،داأفن

)ر  للتغي  موجب    عاهتا  وظهر والد طعة  مقافي  كان    اهاعا  ات عطمقا  (6في   ولهالفتك 

( بلغ   تغير  مقها  لاق  ُسعا  نمابي  %(،5731.8بنسبة  بنسبة   يةنوبالع  ةشر ملااطعة  في 

ظهر0.4) حين  في  لاالتغير    %(،  فيلسلبي  الصنف  مقاطعة17)  هذا  في  اع   سُعا  (  اها 

بينم%(100  -)    لغب  الهطروجيهة  عطمقا تين  سا وبضي  ارامقاطعة    في  هااقل    ُسعلا  ، 

 .غيرفيها ت  ُسعا لم ف ت اطعا، اما باقي المق%(0.6 -) غ  بل سعلةلا

 دة: شيلماوة  وكلمتر ية اصنف األراضي الزراع -2-5

الص  توز عال  رهظ لهذا   ، (2000/2019) ن  للموسمي   جميعها  مقاطعات في    نفالمكاني 

نس أ   ُسعلفقد   م ن  ي مسمولل  مساحية  بةعلى  )سب بن  لدولهواتك  الفعة  قاطفي  %( 35ة 

في(% 17.8و) ) موسال  في  نسبةقا  أ    ُسعل   حين  ،  بمق2000م  السادة  ت عااط(   ، عربيات 

النفاخجو )   الثاثةلة  سعالي  ضاراو،  البوعبيد و،  زرة  با0.1بنسبة  اما  منها،  لكا  لنسبة  %( 

)لل فقد  2019موسم  مق  هلنسبة    ا قأ    ُسعل(  ة  مرشلاو  ،ةنور  والز  ةالهدو   يتطعافي 

 . امنه كا ل %(0.1) غ  بل يةلالشما

 ة تغير اعلى نسب ُسعا ةعاط( مق46) الموجب في عاهاالت لهذا الصنفالتغير ه عاتاخذ او

مقاطعة   في  )  ةيينصم  ي ضاراموجب  التغير  947.2بنسبة  اتعاه  اخذ  بينما  الموجب %( 

 غير الت  هعا اتاما    ،(% 6.4)بنسبة    نوبيةالعة   مرالش  اطعةمقه في  ل  بةسن  ااق  ُسعابالتناقص لي

%(  35.4  -سبة )نب  ةفتك والدولالعاها كان في مقاطعة  ات ااطع( مق9في )فقد ظهر    بيالسل

 .%(1.4  -سبة )نب اللغوةقاطعة سلبي كان في م قا تغير أو

 :يةة الحرناحي تمقاطعا الزراعية في األرض صناف استعماالتاتجاهات التغير أل -3

 (:ةحنطلا) حمالق محصول عةلزرا األرضل استعماصنف  -3-1

 إذ ، الصةنفلهةذا  العغرافةيتبةا ن التوز ةع  (58)( و57يف )خةرائط التصةنضح من  ت 

نة، متبا ع ب توز سنب (2000/2019موسمين )لل جميعها  حيةالنا  مقاطعات في  ر توز عه  ظه

 (% 50.4و)  %(42.2بنسةبة )  ةعيالصةلي  يضةأرا  طعةمقافي    موسمينكا اللأعاها    ُسعا

لةه نسةبة  قا  أ    علسُ حين    في،  ب لترتياعلى    لالمحصو  اذ هب  عةزرولما  احةمسال  من معموع

( 2019سم )مولا %(، اما0.9بنسبة )  ليعيةقصبة الص  يناتبسمقاطعة  ب  (2000)م  سموالفي  

 .%(0.4بلغ  ) التياوزل البة له في مقاطعة سبن اقا   علسُ د قف
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 جميعهةا  ةيةحانلا  اطعةات مقالسةلبي فةي    ريةاه التغعةتا  خةذ فقةد اتغير  اللنسبة التعاه  اما با

عا  نةةمتبا   يةرتغ  سةب بن  طعةامق  (20غة )البال        بنسةبة  البةزل والتيةافةي مقاطعةة    هةاااع  سةُ

عايقص لتنةاالب يرتغعاه ال%( بينما اخذ ات92.5  -)      ةيئالعشةواة ة لةه فةي مقاطعةاقةا نسةب سةُ

(- 16.9)%. 

 الشعير: ولمحص لزراعة األرضل استعماصنف  -3-2

، ةالناحي عات  مقاط  فيف  صنال  اذ هل  يةلمساحالنسب ااختاف    (23) ن العدول  ح مض ت 

اعُسعلإذ   نسبة   الموسمين  له  وز ع  ت  لى  الصليعية  مقاطعةفي  لكا  سبة بن  أراضي 

الترتي  (% 47.9) و  %(40.4) بينما  ب على  اقا،  )للنسبة    كان   مقا  (2000موسم  ة  ع ط في 

   ُسعل  د ق( ف2019)   الربيعي  سملنسبة للموبا%(، اما  0.9)لغ   بإذ    الصليعية  صبةن قبساتي 

 . (% 0.6بنسبة )   والتيا بزللاطعة قام فيبة سن اقا

في  خذ  او موجبا  اتعاها  مقاطع 3)التغير  مقاط  أعاه  ُسعا  ،ات (    سبة نب ة  لوال  ةعفي 

ال48)   سبةبن  ام بوارا  ة في مقاطع  %( واقلها كان 101.1) التغير  اما  فقد ظهر %(،  سلبي 

ا  قأ  اسُع  انمبي ،  (% 80.4  -)  ةببنس   لةممرة والرالح  في مقاطعة  اهااع  مقاطعة  (17في )

 (. % 5.7 -بلغ  ) را طلاعة ي مقاطتغير سلبي ف

 : الخضرالبستنة و لمحاصي لزراعة األرضاستعمال صنف  -3-3

 ع  بنسب توزن  للموسمي   جميعها  اطعات قمفي    لمحاصياه الهذ لتوز ع المساحي   ن ا تبا

اُسعل  إذ متبا نة،   توزعل   نسبة  في  م سومال  لكا   عى  بة  بنس   ةي يع صلالضي  أرا  طعةمقاين 

الترتيب   (% 31.4) و  (% 45.2) نسبةكان   ا  بينم   ،على  )  اقا  مقاطعة    (2000للموسم  في 

في    له  احي ة توز ع مسسبن  ااق   ُسعل( فقد  2019) م  لموسا(، اما  % 0.2بلغ  )   اإلخبار ة

 .%(0.3بنسبة )  ام بواراعة مقاط

موجباتلتغير  اظهر  ا ً عاهاً  النامقاطعفي    ا  ر ي تغة  بس ن  لىاع    ُسعلو،  جميعها  حيةات 

) إذ    اإلخبار ةة  طعمقا  في  وجب م ا 40174.6بلغ   مقاطعة  في  كان  واقلها  ضي ار%( 

 . %(245) ةسب نب  بساتين قصبة الصليعية
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 الحرية  ناحيةت عامقاط يف 2019(ربيع)  اعيلزرللموسم ا  الموجهغير  يف( التصن58)ة خريط      الحرية ناحية مقاطعات في 2000(يعبر) عيراوسم الزللم  الموجه  ر غي ( التصنيف57ريطة )خ    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ArcGIS ج( في برنامIso Data) لموجهف غير ايقة التصنيالفضائية  وطر اتمرئي المصدر: باالعتماد على ال
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ة  ناحيمقاطعات ( في 2019و  2000) ع( )ربي  عيينللموسمين الزرا الموجه  التصنيف غيرة طريق وعلى وفق ةعينسب التوزيع المساحي والتغير ألصناف استعماالت األرض الزرا(  23)  جدول

 ة حريال

 ( %) نسبة التغير ( %) 2019ربيع  ي الزراع لموسم  ساحي لع المنسب التوزي ( %) 2000ربيع  الزراعي   موسمل ليع المساحي التوز  بسن 

 رقم

 المقاطعة 

محصول  

 الحنطة 

محصول  

 الشعير 

ل  محاصي

  البستنة

 ضر الخ و

انهار  

  وأراضي 

 رطبة 

أراضي  

  زراعية

وكة  متر

 دة مشيو

محصول  

 الحنطة 

محصول  

 الشعير 

  ل صيمحا

  البستنة

 الخضر و

انهار  

راضي  وأ

 رطبة 

أراضي  

زراعية  

متروكة  

 ومشيدة 

ول  صحم

 الحنطة 

محصول  

 ير الشع

محاصيل  

  البستنة

 الخضر و

انهار  

اضي  وأر

 رطبة 

أراضي  

زراعية  

ة  روكتم

 مشيدة و

22 3.3 6.3 0.2 0.2 2.1 2.6 1.9 5.8 0.0 3.2 -62.2 -79.6 40174.6 -100.0 72.7 

23 1.3 1.5 0.5 0.0 0.4 1.0 1.2 2.1 0.0 0.4 -62.6 -46.3 5117.3 0.0 23.5 

24 3.4 6.9 0.5 0.0 1.7 3.1 3.7 5.1 0.0 2.6 -54.8 -64.0 13213.1 0.0 79.8 

25 42.2 40.2 45.2 1.2 73.2 50.4 47.9 31.4 92.2 63.2 -41.9 -19.5 755.1 124361.6 -1.2 

38 3.5 4.4 3.1 0.0 1.3 3.0 3.1 4.4 0.0 2.1 -58.4 -51.4 1683.3 0.0 88.6 

39 2.4 2.3 2.3 0.0 0.4 2.4 1.6 2.2 0.0 1.1 -51.0 -51.2 1085.2 0.0 197.1 

41 3.8 5.0 1.8 0.0 1.6 4.1 2.8 5.8 0.0 1.7 -47.6 -62.3 3948.3 0.0 20.8 

48 0.9 0.9 2.2 0.0 0.5 0.5 1.1 0.6 0.0 1.0 -75.9 -15.0 245.0 0.0 135.0 

49 3.6 2.5 14.1 53.0 1.0 4.3 2.9 4.2 3.7 1.1 -42.0 -20.6 270.6 7.9 26.5 

50 2.3 3.6 1.6 0.0 0.6 2.7 1.1 3.7 0.0 1.0 -43.4 -80.4 2806.8 0.0 82.6 

51 2.4 1.6 1.1 0.3 3.0 0.4 0.6 3.2 0.0 4.0 -92.5 -75.6 3654.2 -100.0 51.1 

52 3.1 1.1 0.8 0.3 0.7 0.7 0.9 3.8 0.0 1.9 -88.5 -46.8 5885.0 -100.0 200.4 

53 4.4 6.4 1.6 0.0 2.2 2.4 2.5 5.7 0.0 4.6 -73.9 -74.1 4415.0 0.0 135.2 

54 3.1 2.0 6.6 0.0 0.7 2.0 2.8 3.9 0.0 1.2 -67.9 -5.7 621.2 0.0 105.3 

57 5.2 4.2 8.8 44.6 1.1 8.9 5.4 3.5 2.6 0.7 -16.9 -13.2 398.7 -7.1 -29.1 

58 3.2 2.4 2.9 0.0 0.3 2.2 1.8 4.4 0.0 1.0 -67.4 -49.1 1762.9 0.0 250.8 

60 4.0 2.8 1.9 0.0 0.8 2.2 3.5 4.2 1.4 1.8 -73.5 -15.5 2688.9 0.0 169.1 

61 3.3 2.3 2.4 0.3 3.7 3.4 6.7 3.0 0.0 2.6 -50.0 101.1 1416.2 52.3 -20.0 

62 3.5 2.5 2.4 0.0 2.2 2.7 6.1 2.6 0.0 2.4 -63.1 63.8 1229.4 0.0 24.2 

63 1.1 1.1 0.3 0.0 2.4 1.1 2.5 0.3 0.0 2.3 -53.0 48.0 913.5 0.0 13.9 

 - - - - - 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع 

. (6بيانات الملحق رقم )المصدر: باالعتماد على 
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 رطبة: راضي الر واألاهصنف األن  -3-4

ال لهذ  يتلف  العغرافي    سم موللات  ( مقاطع7ر في )ه ظهان تضح    إذ ا الصنف،  توز ع 

%( من معموع  53بلغ  )و   المعاتيمله في مقاطعة    عتوز    على نسبةأ   ُسعلو  (،2000)

 .(% 0.2بة )سنب  االخبار ة ةاقلها في مقاطع سُعامساحة الصنف، في حين 

 ( الموسم  ) توز عه    رهظ فقد  (  2019اما  له ُسعل  ت ا ( مقاطع8في  نسبة توز ع    اعلى 

بينما  92.2بنسبة )  ليعيةأراضي الصي مقاطعة  ف بو  ا)و  ه الفرطعة  ي مقاف  ها قلأ   ُسعل%( 

 . %(1.4بنسبة ) و  (انح

  ية الصليع ضي  أراة  ع طفي مقاكان    هعاأات  ع طا( مق3موجب في )ظهر اتعاه التغير ال 

ب تغير  تغأ  سُعافي حين    ،%(124361.6)     غلبنسبة  فقا  مقاطعة  ير موجب    المعاتيم ي 

تغير سلبي  نسبة    علىأ  ُسعاات  اطعمق  (4ظهر في )اما التغير السلبي فقد  ،  (% 7.9)   بنسبة

والتيالبزوا  ،اإلخبار ة  ت اقاطعمي  ف السبعو،  ل  ر  ةاراضي  بلغ  بنس  فش وام                بة 

%(، 7.1  -نسبة )ب  العشوائيةعة  طافي مق  سلبيير  تغقا  أ  ُسعا  بينما   ،لكا منها  (% 100  -)

 مقاطعات.باقي التغير في  ُسعالم  حين في 

 شيدة: المتروكة والمنف األراضي الزراعية ص -3-5

   ُسعلو، مينلموسكا ا في جميعها ت اطعاالمقفي  فلهذا الصن رافيعغال توز عالظهر 

للأ نسبة  مقموسمين  على  الصليعيةأراضاطعة  في  )   ي  و) % 73.2بنسبة  على    %(63.2( 

بنسبة   واليماسي  ةالمطلك  ة( بمقاطع2000وسم )م الفي  قا نسبة    أُسعلحين    ، في الترتيب 

ام%(0.3) )اا  ،  فقد 2019لموسم  نسبُسعل  (  اقا  لو عتي  مقاطفي    هل  ة    و  الب و  ةطي ام 

 . %(0.4بلغ  ) ضيراع

له بة  ى نس اعل  ُسعا( مقاطعة  17في )  اه الموجب ر لهذا الصنف االتعخذ اتعاه التغياو

%( بينما اخذ اتعاه التغير الموجب بالتناقص  250.8ة )ببنس   واليماسي  ةالمطلك  ي مقاطعةف

مقاطعة    ُسعالي في  له  نسبة  )   بوارا  اماقا  ا% 13.9بنسبة  اتعام(،  فر  تغيال  ها   د قالسلبي 

فيظ مقاطعة  كا  عاهأطعات  مقا   (3)  هر  في  تغير  29.1  -)  بنسبة   ئية العشوا ن  واقا   )%

 .%(1.2  -بنسبة ) أراضي الصليعيةان في مقاطعة بي كسل
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 الثاني المبحث 

        الزراعية األرضماالت تعاسلتغير  ( Supervised Classificationالموجه )التصنيف 

 ضاء الكوفة ق في

 

نتائج   حقانه  كما    ،اقعيةو  كثرأصفة  عية  الزرا  األرض   ت الستعمااله  موجال  فالتصني عطي     

ب  فلتصنيا الموجه  هذا    إذ ادق،  شكا  غير  وجو  فنيصالت  حتاج  مناطالى  )تد    د   Trainingر ب 

Area )  طياف أل  ةمثلم  لتكون  هاتم اختيار على الصورة الفضائية    ةوتعرف بانها عبارة عن مواقع معين  

 .(1)  الصورةطيها التي تغة قطنمالددة في المح يةرافالعغ راهظوال

 : هي  خطوات  بعدة هنيف الموج التص تمر عملية 

في  تتمث  :األولى  خطوةال -1 ب التدر   مناط  د  تحد ا  وه ب  معرفة  الظواهر    أنواعحصر  دف 

في   السائدة  و الدراسةمنطقة  العغرافية  ا،  مناط   تحد د    مثلة تمالنية  الميداة  اسالدربدر ب  لتتم 

اإلحصائية ومن    والبيانات الستعانة باليرائط  وكذلك ا  لشيصيةت امقابا لاويدانية  الم  اهدةشالمب

منطقة في  السائدة  الزراعية    األرض ت  ماال ف استعمسبقا بأصنا  علمالمصادر فقد تم ال   تلك  خال

 . الدراسة

  األرض ت  الا معتاس  ف أصنان  م ف  صنيفية لكا  لط تتمثا في تحد د البصمات ا  الخطوة الثانية: -2

بانها    (Spectrum Signatureالبصمة الطيفية )  ، وتعرفالدراسةمنطقة  في    ةد السائ  اعيةالزر

فئات    تمثائية  ة من المرئية الفضا معينمنطقة  النعكا  في  اما  لمعا  (بصمات )   أرضيةسات  قيا

يفية  الط  ةمبصد العت ب، و ردد عينة التد تح عرف  بانها معموعة من البيانات التي  و  ،(2) التصنيف

  من   صنف  ل لك  فيةصمات الطيتنا تم عما ملف البوفي دراس،  موجهف ال صنيللت  ةاألساسيدة  عاالق

ف اعيالزر  األرض تعماالت  اس  فأصنا الموجودة  بالمصادر    باالستعانة  الدراسةمنطقة  ي  ة 

الباحث   المساعدة اعتمدها  الميداني  في  المتمثلة   التي  االستعوة  الدراسة    رائط بالي  ةان كذلك 

 .يةصائحاإل ات اني بلاو

 

(1)  Kumar, m. digital image processing photogrammetry and remote sensing division Indian 

institute of remote sensing, dehra dun satellite remote sensing and gis applications in 

agricultural meteorology, 2004,p96. 

 

)غير   رماجستيستشعار عن بعد، رسالة  الااستيدام  في منطقة نابلس ب  ي األراض  تاءاغط   راسة داحمد،    ار محمدمن  (2)

 .15، ص2008، ية االداب، كلنابلس ة فيينوطال احعنلة اع، جامورة(منش
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ا  إذ ف الموجه،  يثا عملية التصنتم  :ةثالثلا  الخطوة -3 الأن  حتوا ها تفضائية المراد تصنيفلمرئية 

وكا منها  تمثا بمعموعة   األرض ثا استعماالت  ي تم عة التهداف المتنو األ  على معموعة من

  بالوق بها، و  ةاص خ  ة طيفي  بصمة أو    كاسية معينةنعمن اليا ا الصور ة والتي تتمتع كا منها با 

ف  ان االختا   إذ   ،األرض ستعماالت  ذلك تبعا الختاف اع إلى آخر وموقة من  ميتلف   ننفسه تكو

لذلك تم    ،الدراسةمنطقة  في مواقعها بالنسبة لاف  االخت  ها إضافة الىة لنسب المواد المكون  في

طر قة   )اختيار  العظمى    من ي  وه  (Maximum Likelihood Classificationاالحتمالية 

طر ت   تعماالاس  ا وأكثره  هجالمو   فصنيت ال   ائاهم  شرحها  والتي  من    األول الفصا  ضمن  م 

 . الدراسة

 ، التصنيف الموجه  لعمليةئي  ج منتج نها ا تيراس  أا  اإلخراجرحلة  ي متتمثا ف   ة الرابعة:لخطوا -4

  ية طيال  ت ايان الى الب (Raster Dataبكية )لشت من البيانات انام تحو ا البيا في هذه اليطوة  ت

(Vector Data)    استيرام  نتمكنلكي الب واال  اإلحصائية   اولالعد ج  ن  واليرائط  يشكال  انية 

 التصنيف. ليةالناتج النهائي لعمتعد التي 

 

للموسمين   -ولاأل الكوفة  قضاء  في  الزراعية  األرض  استعماالت  ألصناف  التغير    اتجاهات 

 (: 2018و 1999)خريف( )  الزراعيين

 األرض عماالت  ت سااف  أصن  هاالتي شكلت  ات ساح للم  توز ع النسبيلا  اختاف  (24)  العدولن  م   لح 

  ( 7و)   (6 تضح من الشكلين )  وهو ما،  (2018و   1999)   خر فالزراعية في قضاء الكوفة للموسمين  

مساحات  و نسب  المحصو  االولالصنف    شكا إذ  ،  األصنافاختاف  )ل  نسبة  للمو21رز  سم  %( 

لماش  امحصول    نينف الثاما الص(، ا2018)  مسومل%( ل6)الى    االنسبة لتص  كلوتناقص  ت  (1999)

نف ص شكا ال  في حين،  (2018)   مللموس انعدم  زراعته  ( بينما  1999موسم )ل%( ل10شكا نسبة )   فقد 

)  الصفراء  ةالذر  الثالث  )لمو  %(6نسبة  لل(  1999سم  زراعته  انعدم   ) وكذلك    شكا و(،  2018موسم 

)ن ة  الصيفي  ضراليو  البستنة  محاصيا  الرابعنف  الص ) مولل%(  41سبة   صاتل  وزادت   (1999سم 

)  %(49)الى ال،  (2018للموسم  و  اليامسصنف  في حين شكا  األنهار  نسبة ال  اضياألر صنف  رطبة 

من معموع1) للموسمين،مساحة أصنا  %(  الزراعية  األرض  استعماالت  الساد    ف  الصنف  وأخيرا 

والمش المتروكة  الزراعية  األراضي  شكاصنف  الى   ات زد وا(  1999)   سموملل  %(21)   نسبة  يدة 

 (. 2018) م سمولل (% 44)
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 فة وكفي قضاء ال (2018و  1999) ( خريف) للموسمين الزراعيين التصنيف الموجه طريقة وعلى وفق الزراعية ضر األ تستعماال ا ألصناف نسب التغيرو  التوزيع المساحي( 24جدول ) 

 

 

 
 %  رالتغية نسب ( دونم) 2018 يفي الخراعي الزر وسمالم ( نمود) 1999الموسم الزراعي الخريفي 

الوحدة 

 االدارية

محصول  

 الرز

محصول  

 شماال

  محصول

  ةذرال

 فراء الص

محاصيل 

  البستنة

 الخضرو

انهار  

وأراضي 

 رطبة 

أراضي 

راعية ز

ة تروكم

 يدة شمو

 موع المج
ل  محصو

 الرز

  صولحم

 الماش

محصول  

  ةرالذ

 الصفراء 

محاصيل 

  البستنة

 الخضرو

  انهار

ضي وأرا

 بة رط

ي أراض

اعية زر

تروكة م

 ة ومشيد

 موع مجال
محصول  

 الرز

محصول  

 الماش

محصول  

  ةالذر

 الصفراء 

محاصيل 

  البستنة

 الخضرو

انهار  

وأراضي 

 رطبة 

أراضي 

زراعية 

متروكة 

 ومشيدة 

مركز 

 اء القض
803.4 25.6 73.7 22013.7 778.1 22131.5 45826.0 3263.3 0.0 0.0 21663.4 737.7 20151.3 45815.7 306.2 -100.0 -100.0 -1.6 -5.2 -8.9 

 307.5 49.8- 53.3 100.0- 100.0- 80.0- 94150.3 37245.8 249 51290.4 0.0 0.0 5365.1 94159.6 9139.9 496.2 33451.5 10063.7 14144.5 26863.8 العباسية 

 249.4 46.9- 12.0- 100.0- 100.0- 80.0- 42154.0 22996.6 28.2 16840 0.0 0.0 2289.2 42154.3 6581.6 53.1 19137.2 1280.9 3667.2 11434.3 الحرية

       182120.0 80393.7 1014.9 89793.8 0.0 0.0 10917.6 182139.9 37853.0 1327.4 74602.4 11418.3 17837.3 39101.5 المجموع 

     ArcGISج برنامالفضائية و اتالمصدر: باالعتماد على المرئي 
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 1999 (ريفخ)للموسم الزراعي الزراعية في قضاء الكوفة  األرضتعماالت اس أصنافات لمساح  النسبي ع( التوزي6)  لشك

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                       

 

 

              

 ( 24جدول )ات  عتماد على بيانباال صدر:لما

 

 2018 (ريفخ)اعي الزر سمالكوفة للمو قضاء الزراعية في  األرضالت تعمااس أصنافات ( التوزيع النسبي لمساح 7شكل ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

            

 ( 24جدول )ات  صدر: باالعتماد على بيانالم
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 محصول الرز:  لزراعة األرضاستعمال صنف  -1

من   التصنيف  تضح  المكاني  الاختاف  (  60)و   (59)  خرائط  بين    الصنفلهذا  توز ع 

اا سنة 1999) م  وسمالفي  مزروعة  لاة  ساحمالمعموع    بل   ذ إ  ،عيينلزرالموسمين  وهي   )  

ً   39101.5)االسا    ً   10917.6)ى  الساحة  متلك الجع   راي حين ت( فدونما موسم ال( في  دونما

السلبي  أا(،  2018) نحو االتعاه  التغير كان  اتعاه  ان  تغير  ب  نعد  اخذت  و%(،  72.1  -)نسبة 

   الموسمين، اك  في  ذا المحصولهلة  ساحة المزروعالميث  ح  نمة األولى  ة المرتبباسي ناحية الع

ً   26863.8) بلغ   و حين(  1999)  م موسلل  ( دونما اهذ   تراجع    في  الىساحة  لمه   لتصا 

(5365.1  ً  .%(80  -)بنسبة لبي ساالتعاه ال اخذ اتعاه التغير ان و، (2018موسم ) ل( لدونما

ً   11434.3)     احة بلغسم ( ب1999) سم  موللثانية لبة المرت  ة ااخذت ناحية الحر  ( دونما

تراجع    للبينما  الثالثة  المرتبة  الناحية  ) موستأخذ  ً   2289.2)حة  بمسا  (2018م  وبنسب دونما ة  ( 

تعاه  اال   نحو  فيها  تغيرال  اتعاه  ة فقد اخذقضاء الكوفمركز  (، اما  % 80  -)  بلغ    أ ضا  تغير سلبي

)ر  تغيبة  بنس   الموجب  في  عو لمزراالمساحة  بلغ   إذ    %(306.2بلغ   )الة  ( 1999موسم 

(803.4  ً ً  3263.3)تلك المساحة لتصا الى  ازدادت  حيني ف (دونما  . (2018م ) وس ملل (دونما

 محصول الماش: لزراعة رضاألل ستعماا صنف -2

التي  زرع   المساحات  المحصول  فيهاتتبا ن  في    هذا  بلغ    إذ  ، الدراسةمنطقة  مكانياً 

ً   17837.3)   المزروعةاحة  لمسا ه في  تحين انعدم  زراع( في  1999)راعي  زلالموسم  ( لدونما

 ( اخذت  (2018الموسم  العباس،  باز  ركم  يةناحية  )مال  مساحةلالصدارة  لموسم   ( 1999زروعة 

ً   14144.5بلغ  ) ناحي  ( فيدونما الحر ة وحين اخذت  الثانية وا  القضاءمركز  ة  ثة لثالالمرتبة 

ً   3667.2)  احةسبم  على الترتيب  ً   25.6( و)دونما كان    فقد   يراتعاه التغ   اماب،  ترتيلا  ( علىدونما

 جميعها.  نواحيلل %(100 -)بلغ  تغير نسبة ب  عاه السلبينحو االت

 الصفراء: ذرةالمحصول  راعةزل األرضتعمال ساصنف  -3

المساحة  ب في  ا  بهذا  ةعالمزرولغ   )1999)  موسماللمحصول  بة   )11418.3   ً   ( دونما

انعد  حين  الموسم  عته  م  زرافي  اخذت (2018)في  العب نا  ،  ب اسحية  األولى  المرتبة  مساحة  ية 

ً   10063.7بلغ  ) ً   1280.9  )بلغ  حةسا بم  ءضاالقمركز    الحر ة ومن ثمتها  تلو (  دونما (  دونما

ً   73.7و) الترتيب (  دونما اماعلى  التغ   ،  االتعاهنسب  اخذت  فقد  )الس  ير  بلغ   بنسب    -لبي 

 . (24،  نظر العدول )الدراسةمنطقة في ( % 100



 قضاء الكوفة في ية عا رالز األرض التالستعما  تغيرال تواتجاها   الرقميف تصنيال .............. .............. ........... الث الث صلفلا

 
 

144 

   

 ة الكوف ءفي قضا 2018خريف(عي )للموسم الزرا   الموجهيف التصن (60خريطة )             فةء الكوقضافي  1999(خريفللموسم الزراعي )  الموجه( التصنيف 59خريطة )                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ArcGIS  ج( في برنامMaximum Likelihood Classificationالموجه )ريقة التصنيف الفضائية  وط اتعلى المرئي  عتمادالمصدر: باال
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 : الخضرو  ستنةمحاصيل الب لزراعة األرضاستعمال صنف  -4

المعمو   ل ب المحاصياروعة  المزساحة  مع  القضا  بهذه  )  ءفي   بة  ( 1999للموسم 

(74602.4   ً   89793.8( لتصا الى )2018موسم ) الي  حة فساالم  تلك  دت ا تزن  حي   في  ،(دونما

 ً  . %(20.4بلغ  ) بةبنس الموجب نحو االتعاه  عيرازل التغير االستعما ( واخذ دونما

ساحة بم  بة االولىالمرتة  ي سناحية العبا  فأخذت   الدراسةمنطقة  توى نواحي  سماما على  

ً   33451.5)  بلغ   ) مل ل(  دونما حين    (1999وسم  )الفي    زدات ا في  الى صا  لت  ( 2018موسم 

(51290.4   ً او  ،(دونما اتعاه  نحو  اخذ  الموجب التغير    اخذو(،  % 53.3)لغ   ب  ةبنسب  التعاه 

ً دون  22013.7)    رتبة الثانية بمساحة بلغلمالقضاء امركز   ً   21663.4و)  (ما   ( للموسمين دونما

  لموسم لهذه المحاصيا  احة  لحر ة بلغ  مساحية اوأخيرا ن  %(،1.6  -بلغ  )لبي  س  رة تغيبوبنس

ً   19137.2( بة )1999) ً ندو  16840)   بة(  2018موسم )للفي    في حين بلغ    (دونما ا ان  ( أما

 %(. 12  -لغ  )ب ةبنسب  ا ضا سلبيااه التغير كان اتع

 بة: الرط األراضيو رنف األنهاص -5

 ( العدول  من  اخت24 تضح  لهذا  توز  ال  نسب ف  ا(  المساحي  نوالصع  بين  احي نف 

) (  1999)وسم  لملضاء  الق  ته في عموملغ  مساحبإذ  ،  الدراسةمنطقة   ً   1327.4بة   ( في دونما

ااقتن حين   تلك  ً   1014.9)   الى  لتصااحة  سلمص   للموسم  دونما ال  ذ اخو،  (2018) (  تغير  اتعاه 

  ة ب  ساهم  إذ   ساحة هذا الصنف مارة بد الص  ضاءالقمركز    %(، اخذ 23.5  -)  ةسبنب  لسلبياالتعاه ا

(778.1   ً ) دونما للموسم   )1999  ) ( ً   737.7و  )موسالفي    (دونما اخذ  (2018م  كما  ير التغ، 

  496.2بالمرتبة الثانية بمساحة بلغ  )  سية العبا حية  نا  ت جاءو  ،(% 5.2  -سبة )بن  االتعاه السلبي

ً دونم ً دونم  249( و)ا للموسمينا ااتعا  فيها  واخذ   (  نلته  بنسبة تغير    ضا  ا  لبيسالحو االتعاه  غير 

( وأ%(49.8  -بلغ   ن،  مساحةاحيخيرا  بلغ   الحر ة  للموسم   هذا  ة  فيها    53.1)ين  الصنف 

 ً ً دو 28.2( و) دونما ً تعاه ا  ه التغيرااتع ُسعاو( نما ً سلبي ا  %(. 46.9  -) ةنسبب  ا

 مشيدة: وكة والتر ة المصنف األراضي الزراعي -6

هذا مساحة  في    بلغ   )   (1999) م  سللمو  الدراسةمنطقة  م  عمو الصنف   37853بة 

 ً ً   80393.7ادت لتصا الى ) حين ازد   ي( ف دونما التغ أن  ( أا  دونما ً كان موجب ير  اتعاه  ة  سببنو   ا

   .%(112.4لغ  )بلية عا

ا مساحة    اكبر    ُسعلو الكوفة  مركز  في  لصنف  لهذا  ) للقضاء  بلغ    إذ   (1999موسم 

ً دو   22131.5)   20151.3لتصا الى )  (2018ة في موسم ) مساحال  تلكن تناقص   ي ( في حنما
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 ً ً بي لير كان ستغ ( أا الدونما ية  ة العباس اخذت ناحيو  %(،8.9  -بنسبة بلغ  )  قضاءالمركز  في    ا

حيث  رملا من  الثانية  )1999)  وسمملل  حةمسالاتبة  بة   )9139.9   ً الى دونما لتصا  وازدات   )

ً دون  37245.8) حية الحر ة فقد (، اما نا % 307.5بلغ  )ة عاليتغير    ة بنسبو( 2018( لموسم ) ما

ً   6581.6) يها  حة فاسالم  بلغ   ً   22996.6( و)دونما د ان  ، أا نععلى الترتيب ين  موسللم  (دونما

 . %(249.4)  بلغبة عالية  س بن جب المو يها اخذ اتعاهصنف فاتعاه تغير ال

 

الزراعي ة عل ى  األرضاس تعماالت    ألص ناف  ت التغيرواتجاها  يض كشف التوزيع المكانولغر

 :االتي الشكلها بات الدراسة سيتم عرضتوى مقاطعمس

 فة: كوالقضاء مركز مقاطعات  ة فياعيالزر األرضتعماالت اسف صناات التغير ألاتجاه -1

 ول الرز:حصم عةرالز ضراألل استعما صنف -1-1

دو  بة  وهةو مةا  هلموجه لةاالتصنيف    وعلى وف المحصول  كاني لهذا  الم ع  وزالت   يتلف

وسةم مالمقاطعةة فةي ( 25غرافي في )ظهر توز عه العإذ  ،  (62و)  (61)  التصنيف   طتيرفي خ

لفحةا وة اوبسةاتين علةضةي  اراة  اطعأعاها في مق  ُسعاة  نبا بنسب توز ع مساحي مت(  1999)

 المحصةول، فةيلمزروعةة بهةذا  %( من معموع المساحة ا35.1بنسبة )  خانف سر والانب االالع

   عةدمانو،  %(0.1)بنسةبة    ين الععةافرة العنوبيةةضةي وبسةاتارا  ةمقاطعة  فةي  هااقل  ُسعاين  ح

 (39)فةي    هةذا الصةنف( فقةد ظهةر  2018م )موسةلامةا بالنسةبة ل  ت،اعةطمقاال  زراعته في باقي

بلغة    ىال عيسةى الوسةطي وبسةاتين كطعةة  ضةارا  مقاطعةةفةي    له  نسبة  اعلى    ُسعل  ةمقاطع

  .قد مةلكوفة الاراضي ا ةعط( في مقا% 0.1( واقلها بل  )% 10.4)

ً اظهةةر وا ً  لتغيةةر اتعاهةةا عا( مقاطعةةة 20فةةي ) موجبةةا اراضةةي اطعةةة قفةةي م اعاهةةا سةةُ

عيل  نةاقص لتغيةر بالتخذ اتعاه اا  ا%( بينم15972.7بنسبة )  وبيةوبساتين الععافرة العن ا اقة  اسةُ

د ظهةر سةلبي فقةالتغيةر ال%(، اما اتعاه  190.2)  ماضي  ن البواراضي وبساتيعة  في مقاط  ةنسب

%( 88.5  -)بنسبة    حة البو نعمانمال  اراضي وبساتيناطعة  مق طعات اعاها كان فيمقا  (5في )

لةم و ،%(57.2 -بنسةبة )  قيةارا الشةرحةد   سةاتين علةوة البةووبكان في مقاطعة اراضي    هااقلو

 .(25 نظر العدول ) ،ةطع( مقا15)غير في ت ُسعا 
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 الكوفةقضاء  ركز  ممقاطعات   في 2018للموسم الزراعي )خريف(  الموجهيف ( التصن62خريطة )          الكوفة  قضاءمركز   مقاطعات يف 1999(خريفاعي )للموسم الزر  الموجه( التصنيف 61خريطة ) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ArcGIS ج( في برنامMaximum Likelihood Classification) الموجهف التصني ةريقة  وطيالفضائ اترئي ملاالمصدر: باالعتماد على 
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   قضاءال مركز  مقاطعات في (2018و  1999) ( خريف) للموسمين الزراعيين طريقة التصنيف الموجه وعلى وفق غير ألصناف استعماالت األرض الزراعيةزيع المساحي والتنسب التو(  25جدول ) 

 ( %) نسبة التغير ( %) 2018خريف ي الزراعلموسم نسب التوزيع المساحي ل ( %) 1999خريف لزراعي ا للموسمي حيع المساتوزنسب ال 

رقم 

 المقاطعة

محصول 

 الرز 

محصول 

 الماش

محصول 

 الذرة

 راء الصف

 محاصيل

 البستنة

 الخضرو

انهار 

وأراضي  

 رطبة 

أراضي  

زراعية  

متروكة  

 مشيدة و

حصول م

 الرز 

 لمحصو

 شالما

حصول م

 لذرةا

 لصفراء ا

صيل احم

 البستنة

 الخضرو

انهار 

وأراضي  

 طبة ر

أراضي  

اعية  زر

وكة  متر

 شيدة وم

 ولمحص

 الرز 

 محصول

 الماش

محصول 

 الذرة

 الصفراء 

محاصيل 

 البستنة

 الخضرو

 انهار

 ي ضوأرا

 رطبة 

أراضي  

زراعية  

متروكة  

 ومشيدة 

1 0.0 0.0 0.3 2.1 0.0 1.8 0.3 0.0 0.0 0.7 0.0 3.5 0.0 0.0 -100.0 -68.0 0.0 76.3 

2 0.0 0.0 0.7 2.6 0.0 1.7 0.2 0.0 0.0 0.6 0.0 4.0 0.0 0.0 -100.0 -77.9 0.0 117.9 

3 0.2 0.0 1.4 0.9 3.3 0.1 1.1 0.0 0.0 0.7 3.3 0.1 2243.8 0.0 -100.0 -22.6 -5.0 52.6 

4 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.4 1.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 -34.0 

5 0.0 0.0 9.4 2.5 0.0 26.8 0.7 0.0 0.0 4.8 0.0 27.0 0.0 0.0 -100.0 86.1 0.0 -8.4 

7 0.0 0.0 0.0 1.2 0.3 2.7 0.7 0.0 0.0 1.1 0.2 2.9 0.0 0.0 0.0 -3.3 -19.0 -2.3 

8 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 96.9 0.0 -13.0 

9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 -20.9 0.0 1.0 

11 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 -31.2 0.0 56.8 

12 0.6 0.0 0.0 0.9 2.9 0.1 3.0 0.0 0.0 0.5 3.3 0.1 2046.7 0.0 0.0 -42.2 6.2 -45.2 

13 3.7 0.0 0.0 2.8 3.1 1.0 2.6 0.0 0.0 2.5 3.5 1.2 190.2 0.0 0.0 -11.2 5.7 5.1 

14 0.4 0.0 0.3 3.3 2.9 1.0 0.9 0.0 0.0 2.1 3.3 2.3 733.3 0.0 -100.0 -38.6 7.6 117.7 

15 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 1.0 0.7 0.0 0.0 1.3 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 -10.8 0.0 5.6 

16 0.2 0.0 0.7 5.4 4.4 3.8 4.7 0.0 0.0 6.2 3.2 2.7 8383.3 0.0 -100.0 12.2 -30.7 -34.1 

18 0.0 0.0 0.0 3.6 0.0 13.5 1.5 0.0 0.0 4.2 0.0 13.9 0.0 0.0 0.0 16.0 0.0 -5.9 

19 0.4 0.0 0.3 2.7 7.1 1.9 2.4 0.0 0.0 2.7 6.0 1.8 2287.9 0.0 -100.0 -1.4 -20.0 -13.6 

20 0.6 0.0 0.0 3.8 6.2 0.5 3.2 0.0 0.0 3.6 5.5 0.4 2010.2 0.0 0.0 -6.2 -16.0 -35.3 

21 0.0 0.0 3.1 3.3 0.0 2.0 4.8 0.0 0.0 3.1 0.1 1.7 0.0 0.0 -100.0 -7.4 0.0 -23.4 

22 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0 2.5 2.8 0.0 0.0 3.0 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0 -9.9 0.0 -3.5 

23 35.1 16.4 0.0 6.2 3.3 1.9 2.5 0.0 0.0 6.7 4.6 2.6 -71.3 -100.0 0.0 6.3 33.1 26.2 

24 0.3 0.0 0.0 2.9 4.0 1.5 1.6 0.0 0.0 3.1 4.2 1.2 1946.2 0.0 0.0 4.2 -0.6 -23.8 
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25 15.8 3.1 0.0 4.2 0.0 2.9 1.7 0.0 0.0 5.2 0.0 2.5 -57.2 -100.0 0.0 23.1 0.0 -21.4 

26 12.4 0.0 0.0 1.2 0.0 1.9 0.4 0.0 0.0 1.7 0.0 2.0 -88.0 0.0 0.0 46.4 0.0 -7.2 

26.1 0.3 5.5 3.4 1.5 2.8 2.9 1.0 0.0 0.0 1.6 2.4 3.1 1454.5 -100.0 -100.0 -0.3 -18.3 -3.6 

27 0.2 0.0 0.0 0.4 0.0 0.6 0.3 0.0 0.0 0.6 0.0 0.4 547.1 0.0 0.0 42.1 0.0 -35.4 

27.1 0.0 0.0 0.0 2.1 0.0 0.2 3.0 0.0 0.0 1.9 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 -12.7 0.0 -75.7 

28 9.5 7.0 0.0 2.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 1.9 0.0 0.9 -88.5 -100.0 0.0 -6.6 0.0 138.2 

28.1 6.0 8.2 0.7 1.3 0.0 1.9 0.5 0.0 0.0 1.7 0.0 1.9 -67.2 -100.0 -100.0 25.1 0.0 -8.9 

29 4.0 0.0 0.0 2.2 3.6 0.9 4.3 0.0 0.0 2.1 3.4 0.5 337.0 0.0 0.0 -3.9 -9.6 -46.0 

30 0.3 0.0 7.2 3.4 4.5 0.3 8.4 0.0 0.0 2.4 5.3 0.1 9725.0 0.0 -100.0 -31.5 10.5 -56.2 

31 0.0 0.0 0.4 2.0 0.0 0.3 3.3 0.0 0.0 1.7 0.0 0.2 0.0 0.0 -100.0 -16.7 0.0 -52.7 

32 0.1 0.0 1.8 2.6 2.0 0.2 5.4 0.0 0.0 2.0 2.5 0.1 15972.7 0.0 -100.0 -25.2 18.3 -57.1 

33 0.6 0.0 0.0 2.0 5.3 0.7 3.4 0.0 0.0 1.9 5.7 0.4 2074.5 0.0 0.0 -7.4 2.9 -49.7 

34 1.7 0.0 1.4 2.5 2.6 0.1 4.8 0.0 0.0 1.9 3.3 0.2 1022.1 0.0 -100.0 -27.8 17.5 35.9 

35 2.0 0.0 3.8 2.2 3.4 0.2 3.8 0.0 0.0 1.7 3.1 0.3 651.5 0.0 -100.0 -23.3 -11.9 19.3 

36 1.3 0.0 23.9 5.6 5.6 0.5 10.4 0.0 0.0 4.4 5.5 0.5 3245.5 0.0 -100.0 -23.2 -6.0 -19.8 

63 2.5 37.9 24.3 5.0 12.1 8.0 6.6 0.0 0.0 7.2 9.6 5.8 962.9 -100.0 -100.0 42.8 -25.0 -34.6 

87 1.3 21.9 17.2 5.0 11.6 5.3 3.4 0.0 0.0 6.2 8.0 4.4 950.9 -100.0 -100.0 22.3 -34.5 -24.9 

88 0.2 0.0 0.0 4.6 9.0 5.7 4.2 0.0 0.0 6.0 14.0 3.9 7572.2 0.0 0.0 29.5 46.7 -37.3 

106 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 -69.4 0.0 15.2 

 - - - - - - 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 لمجموعا

     .(7بيانات الملحق رقم ) العتماد علىالمصدر: با
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 محصول الماش: لزراعة األرضستعمال اصنف  -1-2

ي ضةاء بشةكا محةدود فةالقكةز مر في حصولالم  ذاي لهالعغراف  وز عتال  ظهر 

 مساحيتوز ع  بةاعلى نس، بلغ  ات اطعق( م7) ظهر فيإذ  ،(1999)عي الزرا  موسمال

 كانة  اقا نسةبة وع مساحة المحصول، بينما %( من معم37.9)اتم  حوقاطعة الم  له في

ص  ية اامةا مة .%(3.1سبة )بن ةحدارا الشرقي ة البوساتين علواراضي وب  ةفي مقاطع

خةذ ا  كمةا،  الدراسةةمنطقة  ت  افي مقاطع  تهانعدم  زراع( فقد  2018ر في )ليالموسم ا

كةا ل  %(100  -  )ر بلغةغيةبنسةبة ت  ات طعة( مقا7فةي )  اه السةلبيعتعاه التغير له االتا

 قاطعات.%( لباقي الم0غير )  نسب تُسعلحين ، في منها

 الصفراء: الذرة لمحصو لزراعة األرضاستعمال صنف  -1-3

 ظهر فقد    (،1999م الير في )وسللم   هذا الصنف  اه لغش   ي تلا  ت اح اسملا  تتبا ن

 عةفي مقاط     علسُ توز ع    سبة ن  على أ  ن أ(  25ل ) ضح من العدوت، و  عة( مقاط18في )

)  اتملحوا مقا  هااقل  ُسعابينما  %(  24.3بنسبة  ال  طعات في  وبساتين  ات ر ش كاراضي 

 جيتوا لماضي وا  وساتين البراضي وباو  ،يةمالاتين السهيلة الشوبس  اراضي و،  الشمالية

 ( بلغ   م0.3بنسبة  لكا  ) ا  نها،%(  خر ف  في  فقد 2018ما  في     عدمان  (  زراعته 

ير نسبة تغ السلبي ب   التغير االتعاه  اهعاخذ اتحين  في    ،عهاجمي  القضاء  طعات مركزمقا

 . مقاطعات ال قيلبانسب تغير  ُسعاتلم  و( مقاطعة، 18في ) %(100 -)   بلغ  

 :الخضرو البستنة محاصيل زراعةل األرضال تعمساصنف  -1-4

ال المكتوظهر  لهذه  ز ع    ن للموسمي  جميعها  راسةد ال  عات مقاطفي    الصنفاني 

طعة مقاب(  1999موسم )الفي  لى نسبة  اع   ُسعل،  با نةمتوز ع  نسب تب   (2018/ 1999)

 ها   اقلُسعل%(، بينما  6.2ة )ببنس  نفاخلاا العانب اال سر والفح   علوةاراضي وبساتين  

م الكوارا  ة قاطعفي  )ب  القد مة  فة ضي  بالنسبة  0.1لغ   اما  فق2018) موسم  لل%(،  د ( 

نا    ُسعل مساحي  ز تو  سبةعلى  مقاطع ع  ) بن  الحواتم  ةفي   في   كان  اقلها%( و7.2سبة 

 .ا ه لكا من (% 0.1)  بنسبة  راا العنوبيةالس اراضيو، وفة القد مةالك اراضي تيمقاطع

اطعةة، قم (14موجب فةي )ه الاالتعااخذ اتعاه اتعاه التغير لهذا الصنف فقد اما  

 ضةيطعةة اراقافي مها  لواق  %(96.9)  ةالقد ماراضي الكوفة    عةفي مقاط  أعاها  ُسعا

عاقاطعةة ( م26ظهةر فةي )فقد سلبي ال  رالتغيا  %(، ام0.1)ة  سببن  م الذهب بساتين ا  سةُ



 قضاء الكوفة في ية عا رالز األرض التالستعما  تغيرال تواتجاها   الرقميف تصنيال .............. .............. ........... الث الث صلفلا

 
 

151 

   

ن حةي%( فةي  77.9  -)بنسةبة    يةةوبساتين الكر شات العنوب  ضياراعة  طااعاها في مق

 .%(0.3 -) طىي الوسالبو ماض نوبساتياراضي قاطعة في م  ها  اقلُسعل

 بة:لرطا األراضيصنف األنهار و -1-5

عات مركز اطمق  ضمنا هذا الصنف  التي  شغله  يالمساحوز ع  التنسب  ف  لتتي

ي %(، فة12.1)حةواتم  طعة القا( في م1999للموسم )  له  بة  اعلى نسُسعلإذ  اء،  القض

وسةم ، امةا الم%(0.3بة )بنسة نوبيةةلسةهيلة العا  اتينبسةاراضةي وفةي  اقلها    ُسعان  حي

عل  هةااقلو%(  14)  ةبنسةب  ةفةي مقاطعةة الزركةة  بكان  اعلى نس  ( فقد 2018) ي فة    سةُ

 . %(0.1)بلغ   لشماليةا تين البراكيةراضي وبساا ةمقاطع

 ات اطعة( مق9فةي )ذ االتعةاه الموجةب خللصنف فقد ا تغيرعاه الا  يص اتاما م

 ضةياراقاطعةة  مفي    هااقل  ُسعاا  بينم%(  46.7)نسبة  ب  ةكرالزاطعة  ان في مقها كاعا

( 12فةي )هةر ظ فقةد غيةر السةلبي مةا التا، %(2.9) ساتين كطعةة ال عيسةى الشةماليةوب

هةا بينمةا كةان اقل  %(34.5  -)بنسةبة    ةمنين  اراضي ام  ةمقاطع  فياعاها    ُسعامقاطعة  

عالةم  و، (% 0.6 -) يةةحدارا العنوب  البو  لوةعاراضي وبساتين  عة  مقاطفي   تغيةر  سةُ

 .ةعطاقم (19) يف

 ة المتروكة والمشيدة:عياف األراضي الزرصن -1-6

التوز الظهر  لهذ كم ع  في  اني  الصنف  لكا    جميعها  القضاء  مركزعات  مقاطا 

  عدة بنسبة كرا سعة  طي للموسمين في مقامساحعلى نسبة توز ع  أ   ُسعل  إذ مين،  وسالم

  للموسم سُعلحي  ز ع مساتو  نسبة   قاأ، اما  ب ي%( على الترت27%( و ) 26.8  )بلغ

مقا1999) في  كان   الوسطى  ت ا عط(  عيسى  ال  كطعة  وبساتين    اراضي و  ،اراضي 

%( 0.1سبة )بن  و شييرلبجزرة او،  شيخ مشهد البو  قيب ولنا  جزرةو،  ليةلسراا الشماا

منه الكا  )ا،  الموسم  في  فقأ  كان  ف(  2018ما  نسبة  مقا  الباطعات  ي  ، و شييرجزرة 

الععافرةاراضي وبس و  ،ت رفاالزن  ضي وبساتياراو بساتين  و  يراض او،  وبيةالعن  اتين 

 كا منها. ل%( 0.1سبة )بن هد شخ مشي يب والبوجزرة النقو، شاطئ البو نعمان

ى  اعلو  ة( مقاطع 11في )  اه الموجب االتعاخذ  فقد    نفعاه التغير لهذا الصاما ات

في   %(138.2)بلغ     لحة البو نعمانان ماراضي وبساتي قاطعة  ي مف  كان  بة تغير  نس

مقاطعة  ف  هااقل  ُسعاين  ح العد د لماراضي  اي  اخذ 1)   ةحلة  بينما  ا  %(،  تعاه ال التغير 
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ين شاطئ ات ضي وبس اراقاطعة  %( في م 75.7  -بل  )ها  امقاطعة اع (  27)   لبي فيسال

 . اتين السهيلة العنوبيةسوب  اراضي%( في مقاطعة 2.3  -واقلها بل  )  مانو نعالب

 

 باسية:ناحية الع مقاطعات يراعية فزال رضاأل ماالتناف استعصاتجاهات التغير أل -2

 ل الرز:صومح لزراعة األرضال ستعمصنف ا -2-1

 نفصالبا ن التوز ع العغرافي لهذا  ت( 64( و) 63)  صنيفت ط الائخرتضح من   

  ُسعل  إذاختاف النسب المساحية له،    (26من العدول )   لح و،  بين مقاطعات الناحية

المبة  نس  اعلى الزراعي  وفي  الفت1999)سم  بمقاطعة  )بنس  ةدولوال  ك(  م16بة  ن %( 

المسمع المزموع  لهرو احة  المحذ عة  بينما  مقا  بةسن  قاأ    سُعلا  صول،  طعات في 

العنب بس و،  ةر  والزنو  ةهدو ال  الشمالية  ةالشر مو،  العنوبية  ةالشر م و،  لعنوبيةا  اتين 

) بنس  لكا  0.1بة  الموسمنه %(  في  اما  الزراعيا،  اعلى  ُسعل(  2018)   م  في نسبة    

والفمقاطعة   ف قوا  %(35.7)ة  بنسب   ةدولالتك  كان  مقاطعالها  ، فيرةعالو  ،ة عد لات  ي 

ضي ال رااو،  الشرقية القسم الشمالي  ةمالحالو،  ةلالطو ي  اضراو،  ة  رنووالز  ةلهدو او

 %( لكا منها. 0.1)نسبة ب  م البصاا  ةالبانو، ةفتل

الن  بينما اخذ  التغير  ت  ( مقاطعا3موجب في )ال  ه تعااال   الصنفذا  ي لهسب اتعاه 

( % 22.3)قلها  وا،  %(239.7)   بةبنس   اليةن العنب الشمي بساتاطعة  في مق   ُسعااها  اع

في    ها طعة اعا( مقا52ي )ف  عاه السلبياخذ التغير االتو،  ليةالشما  ةشر ملااطعة  مقي  ف

االغامقاطعة   ف100  -)  بنسبة  اراضي  اُسعلي حين  %(  نق   مقاطعة ا  في  تغير   سبة 

 .(26)ر العدول ،  نظ%(40.2 -) تين العنب العنوبيةابس

 لماش:محصول ا لزراعة ضاألراستعمال  صنف -2-2

الان   الهكاني  مالتوز ع    في   ،(1999)  راعيالز  موسملافي  محصول ظهر  لذا 

ساحي له في ة توز ع م  اعلى نسبُسعل  إذ ،  (2018الموسم )  عته في م  زراعد حين ان

بنس لمو امقاطعة   )هي  فح ي  ف%(  28.8بة  نسبة  اقا  كان   مق ين    الجزار  اطعات  ي 

وبسضاراو،  دهيم الي  مصو،  ةعلساتين  البصا  نةالباو  ،ةيين اراضي  بة  نسب  ام 

امنها  لكا  %( 0.1) اتعاه   ا  مما  ،  اخذ يص  فقد  مقاطعات في  لسلبي  ا  االتعاه   التغير 

 %(. 100 -بنسبة بلغ  )   الناحية جميعها
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 سية اعبال ة ي ناح مقاطعات في 2018خريف()الزراعي  مس للمو   وجهالم يف( التصن64) خريطة          العباسية  ناحية مقاطعات في  1999(خريفاعي )للموسم الزر  الموجه( التصنيف 63خريطة )      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ArcGIS ج( في برنامMaximum Likelihood Classification) الموجهريقة التصنيف الفضائية  وط اتي العتماد على المرئباالمصدر: 
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   عباسيةلا ة يناحمقاطعات ( في 2018و  1999خريف( )) وسمين الزراعيينللم الموجه فطريقة التصني وفقوعلى  عيةاألرض الزرا نسب التوزيع المساحي والتغير ألصناف استعماالت(  26جدول ) 

 ( %)  نسبة التغير ( %)  2018خريف  ي الزراعلموسم نسب التوزيع المساحي ل ( %)  1999خريف  الزراعي  للموسميع المساحي  زوتنسب ال 

 رقم المقاطعة 
محصول  

 الرز 

محصول  

 الماش 

ل  محصو

 الذرة

 لصفراء ا

محاصيل  

  بستنةال

 الخضر و

ار  انه

اضي  وأر

 ةرطب

أراضي  

زراعية  

كة  مترو

 ومشيدة 

  محصول

 ز رال

 ل وحصم

 ش الما 

ول  محص

  الذرة

 الصفراء 

حاصيل  م

  البستنة

 الخضر و

انهار  

وأراضي  

 رطبة

أراضي  

زراعية  

متروكة  

 ومشيدة 

 ول محص

 الرز 

 ول محص

 الماش 

 محصول 

  الذرة

 الصفراء 

 محاصيل

 البستنة 

 ر الخضو

 انهار 

 أراضي و

 رطبة

  يأراض

عية  زرا

كة  رومت

 ومشيدة 

1 10.2 28.8 25.2 9.6 6.9 7.7 27.9 0.0 0.0 14.9 9.6 11.0 -45.5 -100.0 -100.0 139.8 -30.2 487.1 

2 1.4 3.5 10.5 7.0 0.0 12.6 1.4 0.0 0.0 4.2 0.0 8.5 -80.8 -100.0 -100.0 -6.7 0.0 176.5 

3 2.8 6.2 7.7 3.3 0.0 3.4 2.8 0.0 0.0 3.0 0.0 5.8 -80.2 -100.0 -100.0 40.0 0.0 587.3 

4 0.2 0.5 0.1 0.8 6.9 0.2 0.4 0.0 0.0 0.7 5.4 0.2 -47.3 -100.0 -100.0 23.2 -60.8 256.7 

5 0.0 0.0 0.0 0.7 7.7 2.2 0.4 0.0 0.0 0.6 4.1 0.4 239.7 -100.0 -100.0 32.6 -73.0 -30.7 

6 0.1 0.0 0.1 0.8 14.3 2.4 0.2 0.0 0.0 0.6 8.0 0.6 -40.2 -100.0 -100.0 19.5 -71.9 10.2 

7 0.1 0.0 0.0 0.4 2.9 0.2 0.4 0.0 0.0 0.3 3.2 0.1 22.3 -100.0 -100.0 -6.8 -45.2 61.0 

8 0.1 0.2 0.1 0.8 8.7 0.5 0.6 0.0 0.0 0.6 13.9 0.1 99.4 -100.0 -100.0 8.7 -19.9 1.2 

9 0.4 0.3 0.0 0.8 8.8 0.3 0.2 0.0 0.0 0.6 12.4 0.3 -87.1 -100.0 -100.0 23.2 -28.7 366.8 

10 5.2 11.4 25.8 9.1 0.0 5.6 4.1 0.0 0.0 7.5 0.0 13.7 -84.5 -100.0 -100.0 27.4 0.0 886.8 

11 3.6 5.6 1.9 2.2 0.0 1.6 1.8 0.0 0.0 3.2 0.0 2.9 -90.3 -100.0 -100.0 121.4 0.0 646.2 

12 3.0 4.3 0.6 1.0 0.0 0.2 2.5 0.0 0.0 3.0 0.0 0.4 -83.2 -100.0 -100.0 378.2 0.0 767.1 

13 0.4 0.1 0.1 0.9 10.7 0.3 0.6 0.0 0.0 0.7 10.2 0.2 -68.1 -100.0 -100.0 20.9 -52.3 225.8 

14 0.9 0.9 1.4 2.4 3.0 1.3 1.3 0.0 0.0 2.3 3.5 0.5 -70.8 -100.0 -100.0 44.2 -40.9 69.3 

15 2.1 0.3 0.0 1.2 0.0 1.0 0.4 0.0 0.0 1.7 0.0 0.6 -96.4 -100.0 -100.0 107.1 0.0 152.8 

16 1.9 0.3 0.0 1.2 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 1.2 0.0 0.8 -95.9 -100.0 -100.0 61.6 0.0 6934.9 

17 1.8 2.2 4.9 3.1 0.0 15.6 0.1 0.0 0.0 2.6 0.0 6.4 -98.4 -100.0 -100.0 29.2 0.0 68.2 

18 16.0 7.4 12.5 14.5 0.0 21.6 35.7 0.0 0.0 6.1 0.2 22.5 -55.5 -100.0 -100.0 -35.1 0.0 323.3 

19 0.8 0.1 0.0 0.5 0.0 0.1 0.3 0.0 0.0 0.6 0.2 0.3 -92.5 -100.0 -100.0 76.5 0.0 977.8 

20 0.5 0.4 0.0 0.7 5.8 0.3 0.7 0.0 0.0 0.7 7.7 0.2 -74.0 -100.0 -100.0 52.0 -33.1 196.4 

21 3.2 2.9 1.0 2.3 15.4 0.6 1.7 0.0 0.0 2.9 14.8 1.8 -89.5 -100.0 -100.0 91.7 -51.6 1220.0 

29 1.8 0.9 0.2 0.9 0.0 0.1 0.9 0.0 0.0 1.3 0.0 0.7 -90.5 -100.0 -100.0 117.9 0.0 3898.4 

30 1.8 0.2 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.7 -99.6 -100.0 -100.0 84.6 0.0 27260.0 

31 2.0 0.2 0.0 1.1 0.7 2.4 0.2 0.0 0.0 0.8 1.0 2.0 -97.8 -100.0 -100.0 12.0 -21.2 231.1 

32 0.4 0.2 0.1 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.2 -100.0 -100.0 -100.0 117.1 0.0 220.5 

33 0.3 0.3 0.0 0.4 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.5 0.0 0.1 -87.4 -100.0 -100.0 75.9 0.0 716.7 
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34 0.1 0.0 0.0 0.7 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.4 0.0 0.1 -64.3 -100.0 0.0 0.5 0.0 112.4 

35 0.4 0.2 0.0 0.8 0.0 1.1 0.3 0.0 0.0 0.9 0.0 0.1 -84.5 -100.0 -100.0 66.6 0.0 -62.0 

36 1.9 1.5 0.5 2.4 0.0 0.9 0.2 0.0 0.0 2.3 0.0 1.3 -98.0 -100.0 -100.0 44.4 0.0 511.2 

37 0.7 0.7 0.4 0.7 0.0 0.3 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 0.1 -83.9 -100.0 -100.0 135.5 0.0 1.2 

40 1.5 0.7 0.0 1.2 0.8 0.3 2.1 0.0 0.0 1.5 0.1 0.2 -72.4 -100.0 -100.0 91.7 -92.5 150.0 

42 1.2 0.0 0.1 2.5 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 2.1 0.0 0.3 -96.3 -100.0 -100.0 29.0 0.0 423.1 

43 2.2 0.7 0.1 2.2 0.0 0.5 1.0 0.0 0.0 2.3 0.0 0.7 -91.0 -100.0 -100.0 61.4 0.0 518.4 

44 2.9 1.3 0.3 1.5 0.0 0.8 0.7 0.0 0.0 1.8 0.0 1.6 -95.4 -100.0 -100.0 84.2 0.0 713.5 

45 3.3 3.8 0.8 1.4 0.0 0.1 0.7 0.0 0.0 2.4 0.0 1.9 -95.5 -100.0 -100.0 164.4 0.0 11355.6 

46 0.3 0.3 0.0 0.4 5.3 0.7 0.2 0.0 0.0 0.4 2.7 0.3 -84.0 -100.0 -100.0 40.0 -74.7 110.5 

47 0.2 0.3 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.1 -99.7 -100.0 -100.0 126.5 0.0 555.8 

55 1.0 0.5 0.1 0.7 0.0 1.4 0.2 0.0 0.0 0.9 0.0 0.6 -95.3 -100.0 -100.0 108.5 0.0 80.1 

56 0.2 0.1 0.1 1.9 0.0 2.0 0.1 0.0 0.0 1.0 0.0 0.9 -92.9 -100.0 -100.0 -14.4 0.0 81.0 

59 1.6 0.9 0.1 1.0 1.5 1.2 0.8 0.0 0.0 1.5 1.8 0.6 -90.3 -100.0 -100.0 126.2 -37.0 112.2 

64 2.4 0.7 0.1 1.0 0.7 0.1 0.4 0.0 0.0 1.4 0.9 0.9 -96.9 -100.0 -100.0 117.5 -34.3 2684.2 

65 0.8 0.0 0.0 0.6 0.0 1.5 0.1 0.0 0.0 0.6 0.0 0.6 -97.3 -100.0 0.0 53.2 0.0 59.3 

66 0.9 0.9 0.6 1.6 0.0 1.2 0.5 0.0 0.0 1.3 0.0 0.9 -88.8 -100.0 -100.0 31.7 0.0 206.7 

67 3.1 0.7 0.2 1.8 0.0 0.8 1.3 0.0 0.0 2.5 0.0 0.7 -91.4 -100.0 -100.0 114.6 0.0 231.9 

68 3.1 1.7 0.4 2.1 0.0 2.3 0.5 0.0 0.0 2.6 0.0 1.8 -96.5 -100.0 -100.0 90.3 0.0 205.6 

69 1.7 3.5 2.3 2.0 0.0 1.1 1.9 0.0 0.0 2.3 0.0 1.8 -78.7 -100.0 -100.0 79.6 0.0 568.1 

70 0.8 0.8 0.5 0.7 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 1.0 0.0 0.3 -96.0 -100.0 -100.0 112.1 0.0 499.0 

71 1.1 1.0 0.5 1.3 0.0 0.3 1.2 0.0 0.0 1.6 0.0 0.2 -78.3 -100.0 -100.0 84.9 0.0 255.9 

72 0.7 0.0 0.0 0.8 0.0 0.2 0.4 0.0 0.0 0.8 0.0 0.1 -87.4 -100.0 -100.0 51.8 0.0 155.9 

73 1.0 0.6 0.2 0.7 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.7 0.0 0.7 -97.0 -100.0 -100.0 57.6 0.0 2123.7 

74 1.4 0.2 0.0 1.1 0.0 1.4 0.1 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 -98.8 -100.0 -100.0 40.3 0.0 195.5 

75 2.1 0.5 0.1 1.0 0.0 0.5 0.3 0.0 0.0 1.4 0.0 0.8 -97.1 -100.0 -100.0 107.8 0.0 573.1 

76 0.7 0.3 0.0 0.3 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.6 0.0 0.1 -96.8 -100.0 -100.0 152.5 0.0 382.4 

77 0.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 -99.1 -100.0 -100.0 149.7 0.0 690.7 

78 1.4 0.5 0.0 0.7 0.0 0.2 0.4 0.0 0.0 1.2 0.0 0.2 -95.0 -100.0 -100.0 155.5 0.0 352.4 

 - - - - - - 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 جموع الم

     .(8بيانات الملحق رقم )لى در: باالعتماد ع المص
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 الصفراء: ل الذرةمحصو  لزراعة األرضستعمال اصنف  -2-3

( بينما انعدم 1999)  يزراع لمحصول في الموسم الذا االتوز ع المكاني لههر  ظ

في  ظهور ) ماله  )ظهإذ  ،  (2018وسم  في  مق53ر    وز ع ت بة  نسعلى  أ    ُسعل  ،عةاط ( 

 في مقاطعات   هاقلا  سُعا( بينما  % 25.8بنسبة ) والمحنىة  واكصعة ي مقاطله ف   ساحيم

ضياع) او،  ةالبر د  و،  (ابو  علخ  ثلث و ،  الغااراضي  ال   ة الشر مو،  للغوةاو،  يرابه 

 (فابو كفو )ي ال بد ر واراضو،  العنوبية  العنب   نبساتيو،  مار ال دهي جزو،  ةينوبالع

نها، لكا م  %(0.1بنسبة )   نام دخ  ضياراو،  دارماالعو،  االبصم  ا   ةالبانو،  ماليةلشا

ً سلبي لتغير فقد كان عاه اتاما ا  . %(100 -بلغ  )  بنسبة ةطع مقا (53)في  ا

 : الخضرالبستنة و لمحاصي لزراعة األرضاستعمال صنف  -2-4

 عات طمقالا  فيمساحي  ال  هتوز ع  هرظ  ا الصنفان هذ   (26)  لعدول تضح من ا

الفتةك عةة بمقاط (1999موسةم )ال فةي له ةسباعلى ن   ُسعلإذ  ،كا الموسمينولجميعها  

 (،% 0.1)  بةنسب  ةاضي مصيينار  ةفي مقاطع  هالما كان اق%( بين14.5)  بنسبة  ةوالدول

( واقلهةا % 14.9ة المةو هي )في مقاطعة    اعلى نسبةُسعل( فقد  2018)  موسمالاما في  

  .%(0.1) ةمصييناضي ار ةعطفي مقا كان

كانة    ةبةجغيةر موة اعلى نسةبة تعقاطم  (51)  لتغير اتعاهاً موجباً فيااظهر  و

 ةالهدو ة ةعة%( في مقاط0.5قلها كان )( وا% 378.2بنسبة )  ( رارجو  واب)في مقاطعة  

 كلفتةةا اهةةا فةةي مقاطعةةةعا قاطعةةات م (4)، بينمةةا ظهةةر التغيةةر السةةلبي فةي ةوالزنور ة

 . (% 6.7 -بنسبة ) جوبانضي ارامقاطعة  في كان واقلها %(35.1 -) بنسبة ةولالد و

 ة:طبلرهار واألراضي األنا فنص -2-5

ة  نمتبا    ة( بنسب مساحي1999سم ) مقاطعة في المو  (16ي ) فف  ظهر هذا الصن

مقاطعة    اأعاه  ُسعا )   ةاليد في  بلغ  15.4بنسبة  نسبة  واقا  ف0.7)  %(  ي %( 

افنداخو  (ره شو  بوا)اراضي    ةمقاطع ) ا،  ليا  موسم  في  الت   د قف(  2018ما     ع وزظهر 

( في  م18المكاني  توز ع    علىا    ُسعلقاطعة  (  مق  لهنسبة  بة  بنس  ةاليد اطعة  في 

بينما  14.8) مقاطع  هااقل   ُسعل%(  )   ةلالعي  ةفي  التغير و،  %(0.1بنسبة  نسب  اخذت 

  ما بين%(  92.5  -)بنسبة    ةعيلال  عة طمقاكان في    اأعاهة  اطعمق(  16في )  السلبياالتعاه  

 . %(19.9 -نسبة )ب  لعنوبيةا ةالشر مة ي مقاطعف بيلسقا تغير ا ُسعا
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 وكة والمشيدة: ر المت زراعيةف األراضي الصن -2-6

لكا   جميعها  ناحية العباسيةت  امقاطعفي  لهذا الصنف  العغرافي    توز عالظهر  

نسبة  أ   ُسعلفقد  سمين،  لموا وال  عةفي مقاط  للموسمينحي   ع مساوز تعلى   ةدولالفتك 

)بنسب و)% 21.6ة  عل22.5(  اقُسعل و،  رتيب تلا  ى%(  )لل   هال   في 1999موسم   )

اضي  ارو،  ةاراضي الطو لو،  ةوالزنور    ةالهدو و،  ةعد لاو،  اضي ام دخنار  ات عطمقا

ال ال  ثلث و ،  ةعلسوبساتين  جبار   خرابه  وال  السيح  او،  بعاا  ، والبلبوليةراضي 

)   د بيالبوع و لك0.1بنسبة  اممن  ا%(  اها،  في  ) ا  نسبة  ا    ُسعل  فقد (  2018لموسم  قا 

م  ع توز  ذهب )،  ةوميبل علاو،  ةيالعنوب   ةالشر مو،  ةالطو ل  اضيارات  قاطعفي  ، (ابو 

مص و،  البوعبيد و،  الشمالية  ةشر مالو العربي  ثلث و ،  ةن يياراضي  ، والعد دة  ةاليرابه 

 ( لكا منها. % 0.1بنسبة )  دةعربيات الساو،  ة نوروالز  ةالهدو و

 يف    نها كا يبة تغير فنس   ىلاع  ة( مقاطع53ي )فاهاً موجباً  علتغير اتار  ظهو 

الثاثةاراضي  اطعة  مق م  اهاقل  ُسعاي حين  ( ف% 27260)بنسبة    السعلة  ي  تعقاطفي 

 اخذ ا  ، بينممنها  الك  %(1.2بنسبة )  دةبيه والعد العراليرابه    ثلث و ،  العنوبية  ةالشر م

 (% 62  -)بنسبة    ية لتين العنب الشماسا بو ،  ةيلوم بالع   تيمقاطعفي  سلبي  ه الاالتعالتغير ا

 يب. الترت ىعل (% 30.7 -و)

 ة:ناحية الحريت مقاطعاراعية في لزا ضراألاستعماالت  صنافاتجاهات التغير أل -3

 :زالر محصول لزراعة األرض مالعاست صنف -3-1

ر ظهةفقةد  ،  الصةنفلهةذا    المكانيع  اف التوز تاخ(  66)و  (65الير طتين )من     تضح

علنةة، فقةد متبا  يسةاحم  عزبنسب تو، في كا الموسمينجميعها  حية  ناال  مقاطعات في     سةُ

%( مةن 77.1%( و)39.8) يعيةصةلضةي الارأة قاطعةفةي م وسةمينمه فةي النسبة لة  اعلى

را في مقاطعة ام بوا هااقل ُسعاعلى الترتيب، في حين صول  محلمزروعة بهذا الاحة  المسا

 . لى الترتيب ع (% 0.1)و%( 0.2بنسبة )الموسمين  في كا

علإذ    ،جميعهةا  ت مقاطعةاالفي  سلبي  ال  االتعاه  ذ خااتعاه التغير لهذا الصنف فقد  اما      سةُ

اخةذ اتعةاه التغيةر و %(98.3 -) رفةش وام ةسةبعي الضةاار طعةةي مقافةر غيةبة تاعلى نسة

 ،  نظةر العةدول%(61.3  -)  ليعيةاضةي الصةأراقا نسبة له في مقاطعةة    ُسعايبالتناقص ل

(27).
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 حرية الة ناحيمقاطعات  في 2018ريف(الزراعي )خم للموس  الموجه في( التصن 66) طةخري                  الحرية ناحيةمقاطعات في  1999(فخريللموسم الزراعي ) الموجه( التصنيف 65خريطة )     

  

ArcGIS جرنامب ( في Maximum Likelihood Classificationالموجه )يقة التصنيف رالفضائية  وط اترئي د على المالمصدر: باالعتما
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   لحريةا ية ناحمقاطعات  ( في2018و  1999( ))خريف للموسمين الزراعيين الموجه طريقة التصنيف وعلى وفق استعماالت األرض الزراعية فصنااحي والتغير ألنسب التوزيع المس (  27) جدول 

 ( %) نسبة التغير ( %) 2018خريف   يالزراع لموسم  نسب التوزيع المساحي ل ( %) 1999يف  خرالزراعي   مللموسيع المساحي وزسب التن 

 رقم

 المقاطعة 

حصول  م

 رز لا

صول  حم

 الماش 

محصول  

  رة لذا

 الصفراء

ل  محاصي

  البستنة

 الخضر و

انهار  

ي  وأراض

 رطبة 

  ي أراض

ة  زراعي

  متروكة

 ة ومشيد

محصول  

 ز الر

  محصول 

 ماش ال

محصول  

  الذرة 

 الصفراء

محاصيل  

  نةالبست

 الخضر و

انهار  

وأراضي  

 رطبة 

أراضي  

زراعية  

ة  كمترو

 ومشيدة 

محصول  

 الرز 

محصول  

 الماش 

  محصول

  ة ذرال

 الصفراء

  صيل محا

  البستنة

 الخضر و

هار  نا

وأراضي  

 رطبة 

  راضي أ

ية  زراع

متروكة  

 يدة ومش

22 4.6 6.6 5.9 2.3 0.0 1.8 0.9 0.0 0.0 2.7 0.0 4.0 -96.2 -100.0 -100.0 4.9 0.0 697.3 

23 1.6 1.4 0.1 0.8 0.0 0.2 0.6 0.0 0.0 1.3 0.0 0.8 -93.0 -100.0 -100.0 39.6 0.0 1225.2 

24 2.3 8.4 10.8 3.0 0.0 1.5 0.7 0.0 0.0 4.2 0.0 2.9 -94.2 -100.0 -100.0 21.1 0.0 566.7 

25 39.8 42.0 66.0 56.7 0.0 68.3 77.1 0.0 0.0 43.2 8.5 57.7 -61.3 -100.0 -100.0 -33.0 0.0 194.9 

38 3.9 2.4 2.0 2.8 0.0 1.8 3.8 0.0 0.0 3.2 0.0 2.5 -80.6 -100.0 -100.0 1.4 0.0 404.4 

39 3.0 1.4 0.7 1.4 0.0 0.5 2.2 0.0 0.0 2.0 0.0 1.3 -85.4 -100.0 -100.0 24.7 0.0 926.5 

41 3.9 4.0 1.5 3.5 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 3.5 0.0 3.1 -94.8 -100.0 -100.0 -10.4 0.0 967.5 

48 0.9 0.2 0.0 1.0 0.0 0.6 0.3 0.0 0.0 0.6 0.0 1.0 -92.8 -100.0 0.0 -45.0 0.0 487.2 

49 4.9 2.4 0.9 2.3 59.7 0.7 1.3 0.0 0.0 3.4 59.2 2.4 -94.6 -100.0 -100.0 31.4 -47.3 1072.9 

50 4.0 1.5 0.2 1.4 0.0 0.5 1.2 0.0 0.0 2.1 0.0 1.9 -93.9 -100.0 -100.0 33.2 0.0 1196.4 

51 2.0 1.1 0.0 2.0 0.0 6.0 0.7 0.0 0.0 2.9 0.0 2.3 -92.8 -100.0 0.0 27.4 0.0 36.7 

52 4.2 0.9 0.0 1.0 0.0 1.1 0.4 0.0 0.0 1.4 0.0 2.4 -98.3 -100.0 0.0 17.9 0.0 628.2 

53 3.6 2.6 1.3 5.2 0.0 2.0 0.8 0.0 0.0 4.6 0.0 3.7 -95.5 -100.0 -100.0 -21.7 0.0 532.2 

54 3.3 3.3 0.6 1.7 0.0 0.7 1.2 0.0 0.0 2.1 0.0 2.2 -92.9 -100.0 -100.0 9.1 0.0 1031.3 

57 4.5 9.4 5.5 3.1 40.3 0.5 3.3 0.0 0.0 5.9 32.3 2.1 -85.1 -100.0 -100.0 68.7 -57.5 1320.7 

58 3.5 3.0 1.2 1.6 0.0 0.3 0.9 0.0 0.0 1.9 0.0 2.2 -94.9 -100.0 -100.0 4.4 0.0 2951.2 

60 3.6 6.5 1.6 2.0 0.0 0.6 0.7 0.0 0.0 4.5 0.0 1.4 -96.0 -100.0 -100.0 94.2 0.0 685.1 

61 3.5 0.9 0.2 3.2 0.0 4.9 1.2 0.0 0.0 4.3 0.0 2.7 -93.3 -100.0 -100.0 18.5 0.0 91.8 

62 2.8 1.9 1.0 3.2 0.0 2.8 1.7 0.0 0.0 4.0 0.0 2.1 -87.8 -100.0 -100.0 9.5 0.0 169.6 

63 0.2 0.0 0.4 1.8 0.0 4.2 0.1 0.0 0.0 2.2 0.0 1.2 -85.1 0.0 -100.0 6.9 0.0 -1.0 

 - - - - - - 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ع موج لما

    .(9رقم ) بيانات الملحق عتماد علىمصدر: باالال
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 اش:الم لمحصو لزراعة رضاألاستعمال صنف  -3-2

م الموس في (64 طة )يري الز عه كما فظهر توإذ  ، الصنفوز ع المكاني لهذا با ن التت 

(، 65طةةة )ظةةر الير (،  ن2018وسةةم )المدم  زراعتةةه فةةي انعةة حةةيني فةة (1999ي )الزراعةة

%( فةي حةين 42بة )بنسة  عيةالصةليراضةي  أقاطعة  م  له في  ساحية توز ع م  اعلى نسبُسعلو

خةذ ا  فقد   الصنف  تغيراتعاه  (، اما  % 0.2بنسبة )  صليعيةقصبة ال  نبساتيفي مقاطعة    هان  اقلكا

 %(.100 -بلغ  )بنسبة  الناحية جميعهاات عاطمقفي  تعاه السلبيالا

 ء:الصفرا الذرة لمحصو لزراعة األرض ستعمالاصنف  -3-3

انعةدم ظهةوره ( بينمةا  1999عةي )لزراوسم افي الم  الصنفي لهذا  انلمكع اتوز لظهر ا

 (% 66)   ةع مسةاحيتوز  اعلةى نسةبةبلغة   و،  ( مقاطعةة17هر في )ظ  فقد (،  2018م )في موس

عابينمةةا ، يةصةةليعأراضةةي الة اطعةةمقب ة سةةبرضةةي بناوالبةةو ع ةلوطيةة مقاطعةةة ام يفةة هةةااقل سةةُ

 %(. 100 -) سبة بلغ  بنجميعها المقاطعات ي في لبس كان د فق %(، اما اتعاه التغير0.1)

 :الخضرو بستنةلا لمحاصي لزراعة األرضل استعماصنف  -3-4

 ،(1999/2018)  نلموسةميل  جميعهةااطعات  مقالي  فالصنف    المكاني لهذ   عر التوز ظه

ة ببنسة عيةليأراضي الصةة بمقاطع( 1999)م موسال يفله حي مسانسبة توز ع   اعلى ُسعل  فقد 

ا %(، امة0.8بلغة  ) ضةيوالبةو عار ةوطيةلاطعةة ام ي مقينما كان  اقةا نسةبة فة(، ب% 56.7)

 ي الصةليعيةراضةأة  مقاطعة  يف ع  توز  ةنسب  اعلى  ُسعلفقد  (  2018)للموسم الير في    النسبةب

 (.% 0.6) ةة بساتين قصبة الصليعيمقاطع في %( واقلها كان43.2)ة بنسب

ً اتد كان  اما اتعاه التغير للصنف فق  بةنسة  ااعة   علسةُ و( مقاطعةة،  16في )وجباً   معاها

%(، 1.4)  بةبنسة  لرماامقاطعة    ا كان فيهاقل%( و94.2  )بلغ  (حان  بوا)مقاطعة الفره و  في

 ليعيةبة الصةبسةاتين قصة فةي مقاطعةة كان هاعاات امقاطع (4)ي  ظهر ف  لبي فقد لتغير السا  اما

 .%(10.4 -)ة بنسب ةشراكموال ةجيياالمقاطعة اقلها في  ُسعاا نمبي (% 45 -) سبةبن

 لرطبة:ا األراضيواألنهار صنف  -3-5

 لعشةةوائيةاو ،المعةةاتيم عتيقةةاطمفةةي  ظهةةر فالصةةنهةةذا  ( ان27ل )لعةةدوضةةح مةةن ا ت

 فقةد ( 2018، امةا الموسةم )رتيةب لتعلةى ا ،(% 40.3و)( % 59.7بنسةبة )  (1999للموسم )

%( بينمةا 59.2ة )سةببن  اتيمالمعةطعةة  اها فةي مقااع  ُسعا  ت امقاطع  (3ه في )توز ع  ظهر

 .%(8.5ة )بنسب يعيةأراضي الصل ةمقاطع ا نسبة له فياق  ُسعل
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ً  فقةةد  يةةرالتغعةةاه اتامةةا               بنسةةب تغيةةر  المعةةاتيمو، يةالعشةةوائ طعتيفةةي مقةةا كةةان سةةلبيا

 .مقاطعات باقي الفي تغير  ُسعا  لمو، الترتيب ى عل%( 47.3 -( و)% 57.5 -)

 لمشيدة: ة واة المتروكي الزراعيراضاأل صنف -3-6

ناحيةة المقاطعةات    جميةعفةي  ظهةوره    ، أذ  تضحهذا الصنف ع المساحي ل تيلف التوز

علإذ  ين،وسةةمما الكةةل اضةةي أرطعةةة بمقا سةةمينالموي لةةه فةةي حعلةةى نسةةبة توز ةةع مسةةاأ  سةةُ

علترتيب، بينما ال ىعل  (% 57.7و)  %(68.3غ  )بنسبة بل  صليعيةال  ام ةعةطمقافةي  هةا  اقلسةُ

 .ب ين على الترتالموسميا كل (% 0.8و) %(0.2ة )نسبب ضياروالبو ع ةلوطي

تغيةر موجةب فةي  لةى نسةبةعابلغة     ذ إ،  ةمقاطع  (19)ي  فلتغير اتعاهاً موجباً  ار  ظهوا

بة بنس  تياالبزل والعة ام  في مقاط  هااقل  ُسعاين  %( في ح2951.2)  واليماسي  ةكالمطلمقاطعة  

 .(% 1 -)بلغ   غيرتا بنسبة م بوارعة اقاطم ظهر في د فق بيلير السا التغ، ام%(36.7)

 

 ال زراعيين  وف ة للموس مينكلفي قضاء ا  ةراعيالز  األرضاالت  ناف استعمصاتجاهات التغير أل  -انيالث

 :(2019و 2000( )ربيع)

 رض األت اسةتعماال فأصةنااحات لمسةلتوز ةع النسةبي ا  فةي  تبةا نال(  28)  العةدول تضح مةن  

صةنف االول ال  ان  (9)( و8)  يننعد من الشكل  إذ ،  (2000/2019)ن  سميومالزراعية في قضاء الكوفة لل

%( 18)فةي حةين تراجعة  تلةك النسةبة الةى  ،(2000) %( للموسةم26نسةبة )شةكا   حصول الحنطةةم

ن ( في حةي2000سم )مول%( ل23ة )نسب  فقد شكا  صول الشعيرمح  انيالثنف  الص  اما  (،2019موسم )لل

 اليضرو  ةالبستن  ايصحام  الثالث (، اما الصنف  2019)م  للموس  (% 17)ناقص  تلك النسبة لتصا الى  ت

سةم مولل%( 20) لتصا الىكا واضح ته بشنسب ت وتزا د (  2000( لموسم )% 9شكا نسبة )فقد  الشتو ة  

 سةمين،المو%( لكةا  1)  شةكا نسةبة  فقد   نهار واألراضي الرطبةنف األصاما الصنف الرابع  (،  2019)

وسةم م%( ل42) نسةبةوالمشةيدة شةكل  وكةة ترلما اعيةةرالز راضةيس صةنف األلصنف الياموأخيرا ا

 (.2019موسم )ل%( ل45ن ارتفع  النسبة الى )ي حي( ف2000)
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 قضاء في (2019و 2000) (يعرب) للموسمين الزراعيينطريقة التصنيف الموجه  وعلى وفقاعية الزر األرضستعماالت  ا صنافأل التغير نسبو  التوزيع المساحي( 28)ول دج

 ةلكوف ا

 

 %  التغيرنسبة  ونم()د 2019لعام عي الزراعي الربي موسمال نم(ود) 2000عي الربيعي لعام لزرام االموس 

الوحدة  

 ارية داال 

ل محصو

 الحنطة 

محصول 

 الشعير

ل صيمحا

 البستنة

 الخضرو

 انهار

ي  وأراض

 طبة ر

راضي  أ

زراعية  

متروكة  

 ومشيدة 

 المجموع
محصول 

 طة الحن

محصول 

 شعيرال

محاصيل 

 البستنة

 الخضرو

 رنهاا

وأراضي  

 رطبة 

  يأراض

  ةراعيز

كة  مترو

 دة ومشي

 المجموع
ول محص

 الحنطة 

صول مح

 الشعير

محاصيل 

 البستنة

 الخضرو

نهار ا

وأراضي  

 رطبة 

أراضي  

ية  اعزر

متروكة  

 ومشيدة 

مركز  

 قضاءال
2149.9 5996.6 9526 913.7 27231.5 45817.7 4017.3 4598 5942.8 1029.6 30233.9 45821.6 86.9 -23.3 -37.6 12.7 11.0 

ناحية 

 باسيةالع
32283.1 26060.5 5587.7 613.6 29617.7 94162.6 21296.6 17287.7 21940.4 493.7 33136.8 94155.2 -34.0 -33.7 292.7 -19.5 11.9 

ة ناحي

 رية الح
12018.9 9909.6 1113.5 57.4 19055.4 42154.8 6975.6 8971.1 8128.9 62 18014.7 42152.3 -42.0 -9.5 630.0 8.0 -5.5 

      182129.1 81385.4 1585.3 36012.1 30856.8 32289.5 182135.1 75904.6 1584.7 16227.2 41966.7 46451.9 لمجموعا

    ArcGISج برنامضائية والف اتالمرئي لى عتماد ع لمصدر: باالا
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 2000 (ربيع )لزراعي لموسم االكوفة ل قضاء  الزراعية في األرضاالت تعم اس أصنافات ( التوزيع النسبي لمساح 8كل ) ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 28)جدول  ات ن على بياصدر: باالعتماد الم             

 2019 (يع بر)الزراعية في قضاء الكوفة للموسم الزراعي  األرضتعماالت اس فأصنا ات مساح لسبي نع ال( التوزي9شكل ) 

 

 

 

 

 

 

 

  

                    

 ( 28جدول )ت  اعلى بيان ر: باالعتماددصالم

ضاء الق على مستوى لزراعيةا األرض ت عماالاف استصنأل اتعاهات التغير و مكن عرض 

 تي: ا االشكبال

 (:ةلقمح )الحنطصول امح اعةرلز األرضل تعمااسصنف  -1

بةين  الصةنف ي لهذاانلمكا ع زالتواختاف ( 68)و (67) لتصنيفا  طتيخر تضح من 

ً   46451.9)(  2000)سةم  لموافةي  ته  حسامعموع م  بل إذ  ،  (2000/2019)مين  الموس ، (دونمةا

ً دون  32289.5الى )ساحة  متلك ال  ين تراجع  في ح بة تغيةر أا بنسة(،  2019)م  موسةلافةي  (  مةا

 32283.1بلغة  ) بمسةاحةاألولةى  تبةةلمراخةذت ناحيةة العباسةية او%(،  30.5  -  )غلبي بلس

 ً ً دو  21296.6ى )حة الهذه المساع   ( وا ضا تراج2000م )موسل(  دونما ( 2019وسةم )( لمنمةا

 (.28) العدولر  نظ، %(34 -)   بنسبة تغير سلبي بلغ
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 12018.9  )غةل( بمسةاحة ب2000)وسةم ملل يةةتبةة الثانة المرحية الحر نابينما اخذت  

 ً ً  6975.6)الةةى تراجعةة  و( دونمةةا            لغةة  ب بيلبة تغيةةر سةةنسةةوب (2019)فةةي الموسةةم ( دونمةةا

الموجةب بةين الموسةمين بنسةبة تغيةر االتعاه لتغير ا خذ فقد ا وفةقضاء الكمركز   أما%(،  42  -)

ً دون 2149.9( )2000سةةم )موللوعةةة احة المزرالمسةة بلغةة  إذ %( 86.9)   بلغةة ت خةةذ ( وامةةا

ً  4017.3لتصا الى ) (2019في الموسم )دة االز ب  .(دونما

 شعير:صول الحم ةعلزرا ضراألاستعمال صنف  -2

 41966.7)( 2000) يم الزراعةةوسةةلمافةةي  الصةةنفعةةة بهةةذا زرومال لمسةةاحةا   بلغةة

 ً ً   30856.8)  الى(  2019وسم )مللحين تراجع     يف،  (دونما  سةلبي ر للتغيةر اتعةاهوظه ،(دونما

 .(% 26.5 -غ  )سبة بلبن ءوم القضاعم في

بلغة    إذ   ،(2000)  مسةمولروعة للمزا  ةالمساحدارة بباسية مركز الصاخذت ناحية الع 

(26060.5   ً ً   17287.7احة لتصا الةى )المستلك  ناقص   ن ت( في حيدونما  موسةمال( فةي  دونمةا

 موسةمالفةي  ة  المرتبةة الثانيةبة  الحر ة  يةةاحن  ية  حظو،  %(33.7  -)  ( بنسبة تغير سلبي2019)

ً  9909.6  )بلغةةعةةة سةةاحة مزرو( بم2000) الةةى صةةا لت ةمسةةاحوتناقصةة  تلةةك ال( دونمةةا

(8971.1   ً القضةاء مركز  وأخيرا  %(،  9.5-بلغ  )سلبي  بتغير  بنسبة  ،  (2019)موسم  لل  (دونما

ً   5996.6)(  2000)موسم  لل  هفي  بلغ  المساحة المزروعة لةى لتصةا ا ضةا  وتناقصة  ا(  دونمةا

(4598  ً  .(% 23.3 -)ي سلبة تغير سب( بندونما

 :خضرلاومحاصيل البستنة  لزراعة األرضعمال استصنف  -3

 فةي  تهمسةاحمةوع  عم  بلة إذ  ،  الدراسةةمنطقة  ا الصنف في  هذ لمساحي لبا ن التوز ع ا ت

ً   16227.2القضاء )  عموم ( 2019)م وسةملل ةالمسةاحدادت ( في حين از2000)( للموسم  دونما

ً   36012.1لتصا الى ) مستوى  على اما %(،121.9)بنسبة    ب  موج  هتعااهر للتغير  ظو  ،(دونما

ً  9526بلغة  )سةاحة  لصةدارة بمااء  القضةمركةز    ذ اخ،  الدراسةمنطقة  نواحي   ن ي( فةي حةدونمةا

ً  5942.8)بمسةةاحة ( 2019وسةةم )فةةي مالمركةةز الثالةةث  ليأخةةذ المسةةاحة  اقصةة  تلةةكتن  (دونمةةا

موسةةم الفةةي  انيةةةثلابةةة رتية الماسةةت ناحيةةة العباخةةذ و%(، 37.6 -  )بلغةةسةةلبي  تغيةةربنسةةبة و

ً  5587.7)بمسةةاحة  (2000)  األولحيةةة المركةةز النا لتأخةةذ احة المسةةزدادت تلةةك ا امةةبين( دونمةةا

ً   21940.4ة )حسابم  (2019سم )للمو  را، وأخية%(292.7بلغة  )وبنسبة تغير موجةب    (دونما

ً  1113.5)( 2000)لموسم ل افيه تهمساحالحر ة بلغ  ية  ناح ( 2019موسم )في  ( وازدات دونما

ً  8128.9)لغ  فب  %(.630) غ  بلنسبه ب اً وجبن مكا تغيرتعاه الن اأأا  (دونما



 قضاء الكوفة في ية عا رالز األرض التالستعما  تغيرال تواتجاها   الرقميف تصنيال .............. .............. ........... الث الث صلفلا

 
 

165 

   

 الكوفة   ضاء ق في  2019(ربيع )اعي  الزرم للموس   الموجهيف التصن( 68خريطة )                 الكوفة  قضاءفي  2000(عربيي )راعم الزللموس الموجهيف ( التصن67خريطة )             

 

ArcGIS جام( في برنMaximum Likelihood Classificationالموجه )لتصنيف قة اي رطضائية  والف اتمرئي عتماد على المصدر: بااللا
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  ألراضي الرطبة:ر واألنهانف اص -4

بةةين  ضةةاءالقعمةةوم  فةةي صةةنفتقةةارب المسةةاحات لهةةذا ال (28ول ) تضةةح مةةن العةةد 

 ءاضةالقمركةز  اخذ ، (% 0.1)البالغة بنسبته القليلة   وجب الم  رتغياتعاه ال  أ ضا  كدهاا  ،الموسمين

ً  913.7بلغة  )إذ ف  ة هذا الصندارة بمساحالص ً  1029.6) ( ودونمةا اخةذ و، نلموسةميل (دونمةا

ة بمسةاحة الثانيةبة ية بالمرتباسعجاءت ناحية الو%(،  12.7)سبة  بن  الموجب التغير االتعاه  اتعاه  

(613.6   ً ً  493.7تصا الى )لحة اك المستل قص  تناو(  2000وسم )مال ( فيدونما وسم ملل( دونما

لحر ةة بلغة  يةة اناح  %(، وأخيةرا19.5  -)بنسةبة    سةلبياله  التعةااغيةر  ه التواخذ اتعا  (2019)

ً   57.4)  للموسمينا نف فيهلصامساحة هذا   ً  62( و)دونما سلبي عاه تغير تبا الترتيب، على (دونما

 .%(5.5 -) سبةبن ا ضا

 كة والمشيدة:ترومة الاعيزري الاألراض فنص -5

فةي عمةوم   تهبلغة  مسةاحإذ  ،  الدراسةمنطقة  في    صنفا الذ هلفي  عغرالوز ع االت   ن تبا

ً   75904.6)  بة  (2000)للموسم    القضاء ً   81385.4الى )  تصاازدادت لحين    في  (دونما ( دونمةا

ً هاً عالتغير اتاهر ظوا، (2019موسم )ال في  . %(7.2)ة بنسب موجبا

 بلغة   إذ  (2000موسةم )ال  فةي  يةاسةالعبيةة  حفةي نا  ذا الصةنفلهة    اكبةر مسةاحةعلسُ 

(29617.7  ً  33136.8الةةى )ا صةلت( 2019) موسةمللفةي حةين ازدادت تلةةك المسةاحة  (دونمةا

 ً ً وجبة( أا التغيةر كةان مدونما  ءالقضةاز كةمر اخةذ  %(، بينمةا11.9بة بلغة  )سةبن الناحيةةفةي  ا

ً  27231.5مين )في الموسة  ةمساحن حيث الانية مالث  المرتبة ً  30233.9( و)دونمةا ( علةى دونمةا

 لغة  قةد بحر ةة فالناحيةة  %(، اما  11)بلغ     ةبنسب  االتعاه الموجب   التغيرعاه  ات  ذ خاالترتيب، و

ً   19055.4هةا )المساحة في ً   18014.7( و)دونمةا  نأد  عةن  ا، أعلةى الترتيةب ين  ( للموسةمدونمةا

 .%(5.5 -بلغ  ) سبةنب لبيالسعاه تالذ ااخ فير الصنتغتعاه ا

 

الزراعي ة عل ى  رضاألت  عماالناف اس تص أل  واتجاهات التغير  نيزيع المكاوشف التك  ولغرض

 ي:االتل بالشك يتم عرضهالدراسة سمستوى مقاطعات ا

 فة: الكو ضاءقمركز مقاطعات الزراعية في  األرضاالت عمصناف استالتغير أل اتجاهات -1

 (:ةلحنطا)قمح محصول ال لزراعة األرضال معاست -1-1

الصنف  العغرافي  لتوز عا  ن تبا   هذا  م،  الذا  شغله  )   نإذ  تضح    (69الير طتين 

)اطعمق  (38)في    العغرافي  رهظهو  (70و) للموسم  ) وف  (2000ة  سم  موللمقاطعة    (36ي 
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انب  الع  حاف العلوة    وبساتين اراضي  عاها في مقاطعة  أ  سُعا،  متبا نة  ةمساحي نسب  ب  (2019)

والنفاخ )نسبب   اال سر  مع  %(19.6ة  ال  موعمن  في ها  اقل  ُسعافي حين    ،لهة  مزروعالمساحة 

وبساتين    ات عطامق اافرالععاراضي  اوبساتي اضي  ارو،  لعنوبيةة  كطعة  الن  عيسى  ،  ةاليشمل 

، اما هانلكا م  %(0.1بنسبة )   ليةة الشماضي وبساتين الععافراراو،  شماليةلضي السراا ااارو

لنس الب ) لبة  فقد  2019موسم  مقنسبة    ىلاع   ُسعل(  بلغ   و  ي  خرخ وبساتين    اراضية  اطعفي 

واقل12.7) مقاطعفها  %(  وب  ةي  الكسات اراضي  الر شاين  العدول (% 0.2)  يةالشمت  ،  نظر 

(29). 

قاطعة ( م27في ) الموجب  ه التغيرد اخذ اتعاقف الصنفالتغير في هذا  هالتعابة ا بالنس ما

ذ %( بينما اخ9344.4)بة  بنس  يخ مشهد بو شجزرة النقيب والاطعة  في مق ر  غيبة تلى نساع  ُسعا

ن   م الفحا جانب االوة ين علوبسات  راضياعة قاطمة له في بنس اقا ُسعايقص للتنالتغير باتعاه اا

السلب  %(،0.8)   بنسبة  يةبعنو ال التغير  اتعاه  في  ياما  كان  ا   ةقاطع( م 11)  فقد ظهر  في  عاها 

او،  ليةلشماا  رااالساراضي    تيمقاطع السراا  )  يةلعنوباراضي  منها،    %( 100  -بنسبة  لكا 

 .%(8.9 -سبة )نب  ليةلشمالة اسهيلبساتين اواضي  رامقاطعة  فيي تغير سلب قا أ ُسعاا بينم

 ير: عشال لحصو م لزراعة األرض استعمالصنف  -1-2

المكاني التوز ع  فقني وسملم ا  لكا  ز جميعهاالمرك ات  مقاطع  في  الصنفا  ذ له  ظهر  د ، 

عانب الفحا ال  علوةاراضي وبساتين  اطعة  بمق  (2000موسم ) ال  سبة توز ع له فينى    اعلُسعل

، ة د عد راضي المحلة الا  يتة في مقاطع قا نسب ا  ن  اك  في حين   ،(% 10.1سبة ) نب   غربية من الاال

(  2019ربيعي )موسم النسبة لل، اما بالنهاملكا    %(0.1بلغ  )  بو شيخ مشهد للنقيب واا  زرةجو

اعلى  ُسعلد  فق ت   فوز نسبة  مساحي  الح ع  مقاطعة  بوات ي  )م  في 10.6نسبة  كان  واقلها   )% 

 . %(0.1)بنسبة  ماليةراا الش اضي السارمقاطعة 

ة النقيب رزجمقاطعة  في    عاهاا  ُسعا،  قاطعةم  (15في )  موجب    هر اتعالتغياظهر  وا

كطعة ال عيسى    اتيني وبساضارقاطعة  ان في ماقلها كو  %(944.1)  بنسبة  د بو شيخ مشهوال

ا5.3) بنسبة    الشمالية الت%(،  )ظي  السلب  غيرما  في  مقا25هر  اعاها  (  مق  ُسعاطعة    طعة افي 

كرا قا تغير سلبي في مقاطعة ا ُسعاينما ، ب%(98.5 -) بلغ  بنسبه  بيةضي السراا العنواار

 %(. 2.8 -بلغ  ) ةد سع



 قضاء الكوفة في ية عا رالز األرض التالستعما  تغيرال تواتجاها   الرقميف تصنيال .............. .............. ........... الث الث صلفلا

 
 

168 

   

                   الكوفة قضاءمركز قاطعات  مفي  2019(ربيعاعي )م الزرللموس   الموجهيف ( التصن70) ةريطخ              الكوفة اءقضمركز مقاطعات في  2000(ربيعي )راعللموسم الز الموجهف تصني( ال69يطة )خر        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ArcGIS جرنامي ب ( ف Maximum Likelihood Classificationه )الموجريقة التصنيف الفضائية  وط اتئي مرعلى العتماد باال :درمصال
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   قضاءال مركز  مقاطعات في (2019و  2000)  (يعرب ) للموسمين الزراعيين صنيف الموجهت طريقة ال وعلى وفق الزراعية رضغير ألصناف استعماالت األالتي والتوزيع المساح نسب(  29جدول ) 

 
  2000ربيع راعي الز سمللموع المساحي يوزنسب الت

(%) 

  2019ربيع ي الزراع لموسم المساحي ل نسب التوزيع

(%) 
 (%) سبة التغيرن

 رقم

 عة طالمقا

ل محصو 

 الحنطة 

محصول 

 ير الشع

صيل  محا

 البستنة

 الخضر و

ر  اانه

وأراضي  

 بة رط

أراضي 

زراعية 

متروكة  

 شيدة وم 

محصول 

 الحنطة 

حصول م

 شعير ال

محاصيل  

 البستنة

 ضر الخو

  نهارا

ي  وأراض

 رطبة 

اضي أر

زراعية 

روكة  مت

 ومشيدة 

صول مح

 الحنطة 

 محصول

 الشعير 

صيل  محا

 البستنة

 الخضر و

ر  نهاا

وأراضي  

 رطبة 

ي اضرأ

اعية زر

متروكة  

 ومشيدة 

1 2.6 2.3 1.3 0.0 2.0 0.2 0.3 0.2 0.1 2.7 -88.8 -89.7 -89.1 0.0 52.5 

2 7.6 6.7 0.8 0.0 1.1 0.0 0.2 0.1 0.0 3.0 -98.9 -97.4 -92.6 0.0 214.7 

3 0.5 0.5 1.2 3.3 0.2 1.1 0.2 0.9 2.7 0.3 362.9 -72.7 -50.4 -6.9 75.5 

4 0.7 0.8 0.2 0.0 0.6 0.8 0.6 0.5 0.0 0.5 126.4 -44.6 52.1 0.0 -4.2 

5 0.4 7.3 0.7 0.0 22.0 0.5 9.2 1.3 0.0 19.8 106.5 -2.8 20.3 0.0 -0.2 

7 0.9 0.7 1.6 0.3 2.4 0.4 0.4 1.0 0.2 2.5 -26.0 -58.7 -59.9 -21.4 17.9 

8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 -30.0 -50.0 0.0 0.8 

9 0.0 0.1 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 -97.1 -100.0 0.0 1.9 

11 0.1 0.2 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.2 -100.0 -76.0 -75.6 0.0 79.2 

12 0.0 0.1 1.8 3.2 0.2 2.1 0.8 1.1 3.5 0.1 9344.4 944.1 -60.8 22.6 -44.2 

13 3.7 2.2 2.2 3.2 1.6 2.7 2.3 2.0 3.3 1.8 35.6 -22.3 -44.0 18.7 19.7 

14 2.4 3.7 3.9 3.1 1.1 1.2 0.9 2.0 2.7 2.5 -8.9 -81.1 -68.4 -2.1 145.5 

15 0.6 1.0 1.7 0.0 1.1 0.3 0.4 1.2 0.0 1.5 0.8 -70.9 -56.3 0.0 42.9 

16 2.5 7.0 5.7 4.6 3.7 2.3 4.0 6.0 4.4 4.6 73.0 -56.7 -35.0 9.6 38.7 

18 1.2 10.1 1.8 0.0 10.9 0.8 2.9 2.3 0.0 11.5 13.8 -77.8 -19.0 0.0 16.9 

19 0.5 1.0 4.0 6.8 2.0 1.7 0.6 4.0 5.2 2.2 587.8 -56.3 -38.5 -13.8 24.6 

20 1.4 1.4 5.9 6.6 1.0 2.7 2.6 3.9 7.5 1.5 254.8 38.0 -58.7 26.7 78.7 

21 1.4 2.9 2.3 0.0 2.7 3.2 2.5 3.7 0.1 2.3 341.4 -33.7 1.0 0.0 -6.0 
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22 0.4 0.6 2.4 0.0 3.7 1.6 1.5 3.7 0.0 3.0 587.5 112.0 -2.9 0.0 -8.7 

23 19.6 5.0 5.9 3.1 2.9 6.5 8.0 7.3 4.0 3.3 -38.5 22.1 -23.3 44.4 27.3 

24 1.2 1.3 4.1 4.2 1.7 2.4 1.6 3.3 3.9 2.0 290.7 -9.9 -49.6 3.4 26.6 

25 2.6 5.6 2.6 0.0 3.9 2.3 6.6 4.4 0.0 3.4 66.8 -9.7 4.7 0.0 -1.6 

26 2.2 2.3 1.4 0.0 1.7 0.6 2.3 0.9 0.0 2.0 -51.1 -23.3 -60.4 -100.0 30.7 

26.1 2.5 1.2 1.3 2.8 2.7 1.0 0.8 1.4 1.6 2.7 -24.0 -50.5 -31.9 -34.5 13.7 

27 0.9 1.0 0.4 0.0 0.5 0.5 1.4 0.3 0.0 0.4 17.9 14.3 -40.6 0.0 1.7 

27.1 0.8 0.8 3.5 0.0 0.5 2.1 1.4 3.6 0.0 0.5 417.5 41.0 -35.4 0.0 24.5 

28 13.9 2.9 0.1 0.0 0.4 2.9 2.6 3.3 0.0 0.6 -61.5 -30.0 2802.9 0.0 37.2 

28.1 2.5 1.6 0.6 0.0 2.0 0.9 1.6 0.7 0.0 2.0 -32.8 -20.8 -26.7 0.0 9.1 

29 2.9 1.2 2.6 3.4 1.2 4.2 1.7 2.2 3.3 1.0 169.9 12.5 -45.5 9.3 -2.0 

30 1.1 0.8 5.2 4.8 0.9 8.0 1.8 3.9 5.2 0.6 1229.3 63.9 -53.0 20.8 -31.8 

31 0.1 0.7 2.0 0.0 1.0 2.6 2.0 2.2 0.0 0.6 5941.2 120.1 -33.2 0.0 -31.8 

32 0.1 1.1 3.6 2.0 0.8 5.3 1.0 3.0 1.8 0.6 8107.7 -28.1 -48.3 1.7 -11.5 

33 0.1 0.5 2.6 5.6 1.1 2.7 0.7 2.5 5.5 1.0 4076.9 5.3 -39.7 11.2 -4.6 

34 0.7 0.6 3.8 3.2 0.6 4.0 1.4 3.5 4.1 0.5 1044.0 78.4 -42.5 44.5 -20.0 

35 2.2 0.8 2.9 3.6 0.6 3.5 1.6 3.1 2.7 0.5 202.1 55.8 -32.7 -15.6 -15.3 

36 2.6 2.7 6.6 6.2 1.9 12.7 5.4 5.6 5.8 0.9 806.0 53.0 -46.8 6.2 -48.4 

63 7.2 7.0 4.1 11.5 7.1 8.5 10.6 4.8 10.2 5.9 119.5 16.4 -27.1 -0.1 -7.7 

87 6.2 9.0 3.2 10.6 4.8 3.9 9.1 4.6 10.1 4.8 16.6 -21.8 -11.5 7.8 9.4 

88 3.4 4.7 5.6 7.9 5.1 3.8 8.9 5.3 12.0 4.4 108.3 44.7 -40.3 70.6 -3.1 

106 0.3 0.7 0.3 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 -100.0 -98.5 -94.6 0.0 25.9 

 - - - - - 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 مجموع ال

          .(10بيانات الملحق رقم )تماد على االع: برصدالم

 



 قضاء الكوفة في ية عا رالز األرض التالستعما  تغيرال تواتجاها   الرقميف تصنيال .............. .............. ........... الث الث صلفلا

 
 

171 

   

 : لخضراوالبستنة   محاصيل لزراعة األرض مالاستع صنف  -1-3

ا من  ) لعد  تضح  لهذا  (29ول  المساحي  إذ    ،زكالمرمقاطعات    ضمننف  الص  التبا ن 

نسبة   ُسعل ) ز ع  تو  اعلى  مقاطع  (2000للموسم  خرخي  سا وب  اضيار  ةفي    نسبة ب   تين 

%(،  0.1بلغ  )  نعمان   بون مالحة الاراضي وبساتي   في مقاطعة  هان  اقل كا  حيني  ف  %(،6.6)

اراضي    طعةافي مق  (% 7.3)  ة ى نسبة مساحياعلبلغ   د  ( فق2019الربيعي )   مبالنسبة للموس  ماا

، ماليةضي السراا الشاارواقلها كان في مقاطعتي    خفا النر و سالفحا العانب الا  اتين علوةوبس

 ها. %( لكا من0.1)  لغ  ب لعنوبية شات اكرالوبساتين اراضي و

ي فا  اعاه،  طعات مقا  (5)  يلموجب فتعاه ااالاخذ  فقد  نف  لصي هذا االتغير ف  اما اتعاه 

وبساتي مقاطعة   م اراضي  نعما ن  البو  اراضي طعة  مقافي  قلها  او%(  2802.9)   بنسبة  نالحة 

مقاطعة اعلى    (35ي )ف  هرقد ظبي فالتغير السل%(، اما  1.0)بنسبة    لشماليةن البراكية ايوبسات 

في   ُسعا  اقلهي حين ا%(، ف100  -)نسبة  ب  ةلعد د ا  اراضي المحلةة  في مقاطع   ُسعاتغير سلبي  

 %(.2.9 -) ة بسبن ية العنوبيةراكراضي وبساتين الب اة اطعقم

 بة:لرطواألراضي ا رألنهانف اص -1-4

ة احسمة توز ع    اعلى نسبُسعلإذ  ،  هذا الصنف شغله   تبا ن التوز ع المساحي الذا  

) ا  في الزراعي  حين%(11.5)  بنسبة  واتمالح قاطعة  مب  ( 2000لموسم  في  ي ف  ااقله  سُعا  ، 

 .%(0.1بنسبة ) العنوبية ةهيللس بساتين او  اضيار ةمقاطع

الموس نسبة  ُسعافقد  (  2019)  ماما  )بن  ةالزركطعة  قام  يف  اعلى  بينما  12.0سبة   )%

اقلُسعل مقاطع  ها   الالكر ين  وبسات  اراضي  تيفي  كية راالب  تينوبسا   ياض ارو،  يةشمالشات 

ً   كما ظهر اتعاه،  نهام  الك   %( 0.1) ة  بنسب  الشمالية اعلى    انوك  عة طمقا(  14في )   التغير موجبا

  ي وبساتين الععافرةضاراة  في مقاطعواقله    %(،70.6بنسبة )ة  الزركقاطعة  في مر موجب  تغي

اما(% 1.7) ة  بنسب  العنوبية ا  ،  مقاط8)   هر فيظسلبي  لالتغير    ة اطعقم  يف  هااعا   ُسعا  ات ع( 

  اتم والحفي مقاطعة    بة تغير سلبيس  اقا نُسعلو،  %(100  -)  بة بنس  الشمالية العلة    ام زان ورك

 . %(0.1 -)  لغب

 ة: شيدموكة والتر راعية المراضي الزف األصن -1-5

ي ع مسةاحبنسةب توز ةين  فةي للموسةميعهةا  جملمقاطعةات  اي  فلعغرافي  وز عه اتهر  ظ

مةن   (% 19.8و)%(  22.0ة )سبا سعدة بنطعة كرمقا  فين  مينسبة للموس  اعلى  ُسعل،  متبا نة

ضةي اار  ةاطعةمق( ب2000سةم )مولا  فةي  بةنسقا  أ    ُسعل  نحي  فينف،  ة هذا الصعموع مساحم
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عل ( فقةد 2019موسم )لنسبة لا بالما،  %(0.1سبة )د بنمشه  السراا الشمالية ي نسةبة فة اقةا  سةُ

 %(. 0.1بلغ  )و النقيب والبو شيخ مشهد ة جزرعة مقاط

لى اع ُسعا ةمقاطع( 24في )جب موال رتعاه التغيخذ ااقد فذا الصنف هل غيرالت تعاها اما

ذ خ( بينما ا% 214.7بنسبة ) وبيةوبساتين الكر شات العن  يراضاعة  اطقي مجب فغير موة تسبن

بنسةبة   اراضةي الكوفةة القد مةةمقاطعةة    فةيبة له  اقا نس  ُسعايل  جب بالتناقص لموالتغير ا  اتعاه

ي ضةاراة  قاطعةفةي مان  ك  اهاعا  ةعمقاط  (16)في    ربي فقد ظهر السللتغياه اتع%(، اما ا0.8)

 .%(0.2 -بنسبة ) را سعدةكفي مقاطعة  هاواقل( % 48.4 -)بنسبة  ي  خرخين وبسات

 

 ية:اسة العبناحيمقاطعات  فيالزراعية  األرضاالت ستعمصناف األ رت التغيهااتجا -2

 (:ةحنطمح )القال لزراعة محصول ألرضاستعمال صنف ا -2-1

الم    لح  ا  ( 72و)   ( 71) ن  ير طتي ن  المكانيتبا ن  الصن  لتوز ع  مقاطلهذا  بين  عات ف 

المساحي    تافاخ   مع  الناحية،  ما له  التوز ع  العدول    وهو  من  اُسعلإذ  ،  (30) تضح  ى  لع  

مساح توز ع  المطاقم   يفي  نسبة  ) للمو  يو ه عة  )  (2000سم  معموع   %(28.8بنسبة  من 

وسم  للم  ةوالدول الفتكة  ي مقاطعف  (% 18.3)غ   في حين بل  ،ولحصمبهذا اللمساحة المزروعة ا

بينم(2019) نسب ُسعلا  ،  اقا  مقاطعات  2000)   سملمولة     في  الب  ة نالبا(    ة  الهدوو،  صاام 

او  ،ةوالزنور  )بلغ  بنسبة  العنوبية  عنب لبساتين  من0.1   لكا  بالنا  ،ها%(  لما  موسم  لسبة 

  بة قصو،  سادةت العربياو ،  (سمسمو  ابو)،  ةبلوميالع   ات مقاطع  يف  نسبة    اقاُسعلفقد    (2019)

 . لكا منها (% 0.1غ  )بل  اسيةبالع

ً اتعلتغير  ا  اظهرو ً   اها   ة الفتك والدولفي مقاطعة    هااعا  ُسعات  ( مقاطعا9في )  موجبا

لالم  التغيرعاه  بينما اخذ ات  %(1008.2بة )بنس  بالتناقص  اطعة قمله في  اقا نسبة    ُسعايوجب 

ً لبيس  اً رتغي  ُسعاو%(،  1.8)   نسبةب  ةوالزنور    ةالهدو  في     كان  ى نسبةاعل   ةقاطعم (  46في )  ا

مصيينضارا  مقاطعة )نسبب  ةي  مقاطعة  فها  واقل  %(94.4  -ة          نسبة ب   ةالعنوبي  ةالشر مي 

(- 8.5 %) . 
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 عباسية ال حيةنامقاطعات في  2019(عربيزراعي )م الللموس  الموجهيف التصن  (72خريطة )              العباسيةناحية مقاطعات في  2000(ربيعراعي )م الزللموس   الموجهلتصنيف ( ا71) ةيطرخ        

  

ArcGIS ج( في برنامMaximum Likelihood Classificationه )جلمواريقة التصنيف الفضائية  وط اتمرئي لعتماد على االالمصدر: با
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   اسيةلعب ا ناحية  مقاطعاتي ( ف2019و  2000( )بيع)ر ين الزراعيينللموسم طريقة التصنيف الموجه وعلى وفق يةت األرض الزراع الاف استعما مساحي والتغير ألصن نسب التوزيع ال(  30جدول ) 

 ( %)  نسبة التغير ( %)  2019ربيع ي الزراعلموسم نسب التوزيع المساحي ل ( %)  2000 ربيع راعي الز للموسميع المساحي  وزنسب الت 

  رقم

 قاطعة الم

صول  مح

 حنطة ال

محصول  

 لشعير ا

اصيل  مح

  البستنة

 الخضر و

انهار  

وأراضي  

 رطبة

راضي  أ

زراعية  

  وكةمتر

 ومشيدة 

ول  محص

 لحنطة ا

محصول  

 الشعير 

اصيل  مح

  البستنة

 الخضر و

انهار  

ضي  وأرا

 رطبة

أراضي  

ية  عازر

وكة  رمت

 دة ومشي

محصول  

 الحنطة 

ل  حصوم

 الشعير 

محاصيل  

  البستنة

 الخضر و

انهار  

ضي  وأرا

 رطبة

أراضي  

  زراعية

وكة  متر

 دة مشيو

1 25.8 10.0 9.3 5.3 6.1 20.9 11.5 19.6 6.2 7.6 -46.6 -23.5 727.8 -5.8 39.7 

2 5.9 4.0 13.2 0.1 5.9 7.8 5.3 6.6 0.0 4.2 -12.5 -12.4 96.4 -100.0 -20.1 

3 7.4 1.8 4.3 0.2 2.5 5.8 2.7 5.7 0.0 2.6 -48.2 -1.4 426.5 -100.0 18.2 

4 0.4 0.4 1.3 5.1 0.4 0.4 0.4 0.3 6.0 0.6 -30.7 -30.6 -1.5 -5.5 59.4 

5 0.0 0.2 0.6 7.6 1.2 0.3 0.4 0.2 5.2 0.9 354.6 42.3 -2.9 -44.8 -13.2 

6 0.1 0.1 1.0 14.9 1.2 0.4 0.2 0.3 12.2 0.9 231.6 8.5 30.0 -34.1 -15.1 

7 0.0 0.1 0.4 7.8 0.3 0.2 0.1 0.2 2.8 0.3 313.0 -34.9 40.3 -71.3 1.7 

8 0.2 0.4 1.5 7.1 0.3 0.3 0.4 0.3 9.1 0.5 -8.5 -33.2 -15.7 2.8 50.0 

9 0.6 0.4 1.5 8.3 0.2 0.4 0.4 0.6 11.0 0.4 -50.7 -35.2 61.3 6.9 117.0 

10 6.4 15.8 1.8 0.0 9.7 2.3 16.8 10.2 0.0 10.7 -76.8 -29.5 2082.4 0.0 22.8 

11 3.7 4.0 1.2 0.0 1.8 2.9 3.4 4.6 0.0 1.9 -49.0 -44.3 1405.1 0.0 20.6 

12 3.3 2.0 1.1 0.0 0.6 4.4 1.1 1.9 0.1 0.8 -13.2 -62.8 555.1 0.0 64.4 

13 0.3 0.4 2.0 9.3 0.4 0.5 0.4 0.4 13.1 0.5 6.6 -23.5 -14.2 13.1 18.8 

14 0.9 1.2 5.9 2.5 1.6 1.0 2.2 1.6 2.7 1.5 -30.4 19.6 4.3 -14.3 2.9 

15 1.3 1.3 1.7 0.0 0.8 0.7 2.0 0.8 0.0 1.3 -63.0 4.1 83.9 0.0 72.0 

16 1.1 1.6 1.7 0.0 0.3 1.0 0.9 2.1 0.0 0.4 -36.6 -63.3 385.6 0.0 19.0 

17 0.7 4.2 2.7 0.0 7.7 0.3 4.8 5.0 0.0 5.3 -70.1 -23.1 614.0 0.0 -23.4 

18 1.3 6.3 3.4 4.8 37.7 21.7 8.0 5.0 0.0 19.1 1008.2 -16.1 481.6 -100.0 -43.2 

19 0.7 0.4 0.7 0.1 0.1 0.3 0.6 0.6 0.1 0.4 -75.1 -8.9 272.1 -25.0 218.0 

20 0.5 0.5 0.8 5.6 0.3 0.4 0.5 0.4 6.9 0.6 -47.5 -42.1 70.3 -0.9 111.2 

21 1.6 4.3 2.8 11.3 1.4 1.7 2.6 2.9 14.5 2.3 -30.6 -59.3 305.6 3.3 81.7 

29 1.5 1.3 1.8 0.0 0.2 1.1 0.7 2.1 0.0 0.4 -48.9 -64.9 374.5 0.0 161.8 

30 1.5 0.7 2.0 0.0 0.1 0.7 1.4 1.2 0.0 0.4 -66.6 30.4 130.9 0.0 565.2 

31 1.3 1.2 1.5 0.6 1.2 0.2 0.9 1.0 0.8 2.2 -88.0 -51.4 156.7 2.6 114.9 

32 0.2 0.3 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.1 0.0 0.5 -91.0 -55.1 46.3 0.0 158.4 

33 0.2 0.5 0.6 0.0 0.1 0.1 0.2 0.4 0.0 0.4 -72.4 -74.3 142.9 0.0 284.1 
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34 0.1 0.5 0.1 0.0 0.3 0.2 0.5 0.3 0.0 0.2 1.8 -35.1 1345.1 0.0 -26.0 

35 0.4 0.6 0.3 0.0 0.7 0.1 0.4 0.4 0.0 1.0 -75.0 -58.6 354.1 0.0 53.8 

36 0.9 3.0 2.6 0.0 1.5 0.3 2.4 0.8 0.0 3.0 -74.8 -46.9 27.7 0.0 121.7 

37 0.7 0.7 0.6 0.0 0.4 0.3 0.7 0.4 0.0 0.8 -70.7 -31.9 183.7 0.0 117.9 

40 1.1 1.2 1.8 0.7 0.5 0.8 1.4 1.0 0.5 0.9 -52.5 -24.7 105.4 -40.0 101.9 

42 1.5 2.3 0.3 0.0 0.3 1.0 1.7 1.0 0.0 1.4 -55.0 -51.5 1148.3 0.0 357.2 

43 2.2 1.6 2.5 0.0 0.8 1.7 1.9 1.4 0.0 1.5 -49.5 -18.5 117.8 0.0 109.0 

44 1.7 2.7 0.3 0.0 1.0 1.5 1.5 1.3 0.0 2.1 -42.1 -61.9 1807.7 0.0 124.8 

45 2.9 3.5 1.5 0.0 0.2 3.2 1.4 3.4 0.0 0.9 -24.9 -73.8 776.3 0.0 390.8 

46 0.3 0.3 0.3 5.0 0.5 0.1 0.1 0.2 5.5 0.8 -86.6 -77.2 112.7 -11.1 76.1 

47 0.3 0.2 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.3 -91.6 -50.3 202.0 0.0 380.4 

55 0.6 0.9 0.1 0.0 0.9 0.3 0.7 0.2 0.0 1.4 -61.5 -48.0 574.4 0.0 66.3 

56 0.1 1.4 0.0 0.0 1.5 0.4 1.2 0.9 0.0 1.2 76.1 -43.7 8863.6 0.0 -15.0 

59 0.9 1.6 0.8 2.4 0.9 1.5 0.5 1.6 2.7 0.8 10.6 -77.3 656.1 -10.7 -3.3 

64 0.9 2.3 1.7 1.2 0.4 1.7 0.8 1.2 0.7 0.9 32.3 -75.6 189.7 -53.9 159.1 

65 0.7 0.5 0.2 0.0 0.7 0.2 0.3 0.1 0.0 1.3 -82.4 -57.8 99.2 0.0 120.6 

66 1.6 1.1 0.8 0.0 0.8 0.9 0.9 1.2 0.0 1.4 -60.7 -44.1 473.5 0.0 93.7 

67 2.9 1.2 3.2 0.0 0.7 1.2 1.9 1.3 0.0 2.2 -72.3 7.6 60.4 0.0 269.8 

68 2.8 2.4 1.0 0.0 1.5 1.6 3.5 1.2 0.0 2.5 -61.8 -4.3 379.0 0.0 83.1 

69 3.0 2.3 1.7 0.0 1.0 2.9 2.1 2.2 0.0 1.5 -35.7 -41.1 388.6 0.0 76.4 

70 1.2 0.5 0.4 0.0 0.2 0.1 1.4 0.5 0.0 0.8 -93.5 67.8 483.5 0.0 249.2 

71 1.5 0.8 3.1 0.0 0.3 1.0 1.1 1.3 0.0 0.9 -55.0 -14.4 57.6 0.0 213.5 

72 0.5 0.2 3.7 0.0 0.2 0.3 0.4 0.7 0.0 0.7 -66.2 13.4 -31.5 0.0 347.5 

73 1.0 0.6 1.1 0.0 0.2 0.4 0.7 0.5 0.0 0.9 -76.1 -27.4 75.0 0.0 399.2 

74 0.5 1.4 0.9 0.0 1.1 0.5 0.8 0.7 0.0 1.5 -39.7 -59.6 212.7 0.0 53.8 

75 1.3 1.4 1.6 0.0 0.4 1.2 1.9 0.7 0.0 0.8 -39.9 -9.5 79.7 0.0 103.7 

76 0.5 0.5 0.4 0.0 0.1 0.2 0.5 0.3 0.0 0.5 -76.5 -39.6 152.2 0.0 401.5 

77 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 0.2 -94.4 73.1 323.3 0.0 1148.3 

78 0.8 0.8 3.2 0.0 0.2 0.4 0.9 0.8 0.0 0.9 -71.5 -27.3 -3.8 0.0 429.9 

 - - - - - 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع 

       .(11بيانات الملحق رقم ) االعتماد علىدر: بلمصا
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 عير:  صول الشحم ةلزراع األرضال ستعماصنف  -2-2

التوز ع  ا لن  جميعهات  اطعامق   في  ظهر  صولالمح  هذاالعغرافي  ا كفي    الناحية 

مساحب  الموسمين توز ع  متبا ننسب  فية  نسبة  ُسعلقد  ة،  اعلى  في    مساحي  عوز ت     كا له 

واكبم  ينسمموال بنسبةقاطعة  والمحنى  اللع  (% 16.8)و  %(15.8)   صة  بينترتيب ى     كان  ما، 

 اراضيو،  ية مالالش  ةالشر م و،  ةن العنب العنوبيبساتي   ات طعقافي م  (2000)  مموسللقا نسبة  أ

  قا ا    لعسُ ( فقد  2019بيعي )الر  بة للموسمنها، اما بالنسكا م%( ل0.1بلغ  )  ةسببن  ةينمصي

 . نهاكا مل %(0.1)  ةببنس   باسيةقصبة العو،  شماليةالة لشر ماو ، يد عببوال ات طعفي مقانسبة 

نح تعا  خذ او التغير  ات اال   واه  مقاطع9)  فيلموجب  عاه  اعُسعل،  ات (  ن   تغير لى  سبة 

  نوبية الع  ةالقزو نيكان في مقاطعة  لها  %( واق73.1غ  )لب  ةينمصياضي ارفي مقاطعة  جب  مو

  وة غللاة  في مقاطع  ُسعااعاها    قاطعة( م46)  فيظهر  فقد  ي  ا التغير السلبام   (،% 4.1بنسبة ) 

 %(.1.4 -بلغ  )و  اتين جوبانسب اطعة  قفي م هااقل ُسعاما ين%(، ب77.3  -لغ  )بة نسبب

 : الخضرونة  البست  لمحاصي لزراعة رضاأل استعمالصنف  -2-3

( الير طتين  من  ظه  الهذ   العغرافيلتوز ع  ان  أ  (72)  (71 تضح   في  رالصنف 

(  2000لموسم )ل  يمساح  عتوز   اعلى نسبة  ُسعلو،  سمينا المولك   جميعها  يةات الناحمقاطع

مقا بي % 13.2)جوبان  اضي  ارطعة  في  كان(،  مقاطعات    هااقل   ن  ما  ا  ث ثلفي  عليخرابه    ، ل 

سم الربيعي  للموبالنسبة    ، اما%( لكا منها0.1)بلغ     ةينصيمضي  رااو  ،ةوالزنور   ة لهدو او

نسبة علسُ قد  ف(  2019) اعلى  فيلوز ع  ت      الامق  ه  و19.6) مو هي  طعة  كان  ا%(    ي فقلها 

بة بنس  اراضي االغاو،  ةن يياضي مصارو،  لشماليا  القسم  ةرقيالش  ةمالحالو،  يد البوعب   مقاطعات 

 .نها%( لكا م0.1)

الصن لهذا  التغير  فقاما  الموجب  خذ  د اف  )االتعاه  بة  نس   اعلىبلغ   قاطعة،  ( م49في 

ف موجب  مقاطعاكواقلها  %(  8863.6)  البصا  ام  ةنلبااة  عمقاطي  تغير  في  القزو نية    ةن 

  ة في مقاطع  لى نسبة كان  اعات  طع( مقا6ي ) في  السلب  رغيالت  ظهرو %(،  4.3سبة ) بن  اليةلشما

 %(. 1.5 -بنسبة ) رداالعماطعة مقافي لها اق ُسعافي حين  %(،31.5 -) بةس بن (ابو ذهب )
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 الرطبة:ي ألنهار واألراضف اصن -2-4

  اعلى ُسعل إذ  ،(30تضح من العدول )   وهو ماف لصن يتلف التوز ع المساحي لهذا ا

(  % 14.9)لغ   بو   لعنب العنوبيةاتين ابس في مقاطعة    (2000للموسم )له    ياح مسبة توز ع  نس

فيوع  معممن   الصنف،  الوبساراضي    تياطعمق  في  اقلها  ُسعاحين    مساحة  ، ة علساتين 

ة  طع قافي مها  ااع  ُسعاف(  2019موسم ) ال  فياما  ،  هانلكا م  %(0.1بة ) بنس   ضي جوبانرااو

)ة  اليد  بينما  % 14.5بنسبة  اقلُسعل(  مق  ها   وار  تياطعفي    ابو و)  ،ةعلس ال  بساتيناضي 

 . اها من%( لك 0.1)  بنسبة  (رجوار 

ير ة تغببنس   جزار ال دهيماطعة  قم  في  هااعا  ت ( مقاطعا5)في  تغير الموجب  ظهر الو

ظهر في حين %(، 2.6)  بنسبة افنداوخليا  (ابو شوره)اضي ارة عفي مقاط  واقلها%(، 13.1)

السال الصنفلبي  تغير  مقاط15)في    لهذا  مقااعاها    ُسعاة  ع (  جات  اطع في  ،  وبانراضي 

  ابو )مقاطعة    في   هال  اقُسعلبينما    ،لكا منها  %(100  -بلغ  )  ةدولوالفتك  الو،  جوبان  ينات بسو

 . الناحية عات مقاط اقي ب تغير في  ُسعالم  و(، % 0.9  -) بلغ   (رهشو

 كة والمشيدة:روالمت يةاعزرلصنف األراضي ا -2-5

الصنف  فيعغراال  عتوز  لاظهر   ب بنس  نلموسمي ا  اكفي    جميعها  ات لمقاطعا  في  لهذا 

مستو متبا ز ع  اعاُسعل  نة،احي  والمق  يفموسمين  لل  ها   الفتك  %(  37.7)  سبةبن  ولهد اطعة 

ال   %(19.1و) حين  ترتيب،  على  نسب    سُعلفي  ) لل  مساحية  ة اقا  بمقاطعات 2000موسم   )

وب السادةعربي و،  ةعلسال  نتي سااراضي  السعلة  ي  اراضو  ،بيد لبوعاو،  ةو للطا  اراضي و،  ات 

نسبة في مقاطعتي      اقاسُعل( فقد  2019موسم ) لل  ة سببالن  ، امامنها  الك(  % 0.1بة ) بنس   الثاثة

 ا. كا منهل  %(0.2) بلغ   ةر زنووال  ةالهدو و، ةنيي صمي اراض

في  ذ اخو الموجب  االتعاه  الصنف  لهذا  التغير  نسبة  ا  سُعاوة  طعمقا   (47)   اتعاه  على 

ب لموجغير ااه التتعا  ينما اخذ %( ب 1148.3بنسبة )  ةضي مصييناارة  عفي مقاط  جب تغير مو 

ليب نسبة    ُسعاالتناقص  فاقا  ام1.7) بة  نسب   ةيلالشما  ةالشر ممقاطعة    يله  ا%(،  التغا    ير تعاه 

)فقد  ي  لبالس والدولاق( م8ظهر في  الفتك  مقاطعة  كان في  اعاها  %(  43.2  -)  ةبنسب  ةطعات 

 . %(3.3 -ة بنسبة )واللغي مقاطعة ف هاقلوا

 

 

 



 قضاء الكوفة في ية عا رالز األرض التالستعما  تغيرال تواتجاها   الرقميف تصنيال .............. .............. ........... الث الث صلفلا

 
 

178 

   

 :ناحية الحريةمقاطعات ية في راعالز األرض تماالستعاف اصنر ألاتجاهات التغي -3

 :(ةلحنط)ا حقمل المحصو لزراعة األرضاستعمال  صنف -3-1

ا  المساتبا ن  لهذا  حلتوز ع  مقاطع  صنفلاي  م تض  إذ الحر ة،    ةناحي   ات ضمن  ن ح 

( تعلُس و،  وسمينللم  لكا  جميعها  مقاطعات الي  فظهر  انه    (31العدول  نسبة  اعلى  ع  وز   

اأر  ةمقاطعفي    نوسمي مللي  مساح )  لصليعيةاضي  و28بنسبة  معمو 46.3)%(  من  ع  %( 

المزامسال بهحة  اذ روعة  حين  علىول  لمحصا  في  فينقا  أ    ُسعل  الترتيب،  له  موسم  ال  سبة 

بمقاطعة  2000) الصل(  قصبة  )بنس ب  يعيةبساتين  بال% 1.1ة  اما  ) موللنسبة  (،  فق2019سم  د ( 

نسبة  أ   ُسعل مقاط قا  والتالب  ات عفي  قصو   ،ايزل  بواراا و،  صليعيةال  بةبساتين  بلغ     م 

 . منها كال %(0.3)

موجباظهر  او اتعاهاً  ً لتغير  بلغ تغ   بنسبة  ئيةالعشوا  هي   ةواحد   طعةمقافي    ا    ير 

السلبي  لتااما    ،(% 2.9) )  فقد غير  في  متبا بنسب  مقاطعة    (19ظهر  في    هاااع  عا سُ نة  تغير 

السبا  عةطمقا باه  اتعذ  بينما اخ(  % 94.5  -)بة  بنس  م رفشوا  ةعراضي  لناالت التغير   ُسعايقص 

 %(.  4 -بة )سبن أراضي الصليعيةة بة له في مقاطعاقا نس

 شعير: لحصول ام عةلزرا ضاألر  العمتاسصنف  -3-2

)   لح  الير طتين  لهوتالان    (74و)  (73من  المكاني  في   موجود الصنف    ذاز ع 

النا الموسمينل   جميعها  ةحيمقاطعات  مستوز بنسب    كا   لكا  هااعا    علسُ متبا نة،    ةحيا ع 

مقا في  )  عيةالصليأراضي  ة  طعالموسمين  و)% 40.9بنسبة  عل52.9(  ال%(  بينما    يب،ترت ى 

اقل بالنسبة  0.8بلغ  ) و لصليعية  ا  قصبة ن  ي مقاطعة بساتيف  ( 2000موسم ) لل  هاكان   %(، اما 

الربيلل )موسم  مق  هااقل   علسُ فقد    (2019عي  قصبة    تياطع في  مرة حالو  ،ية ليعالصبساتين 

 . لكا منها %(0.9بنسبة )  ةرملوال

ااما   في مقاطعة   اعاها  ُسعا  ،طعات ( مقا6االتعاه الموجب في )فقد اخذ  لتغير  اتعاه 

السبعه  أ رفشوراضي  واقلها  104.0)   بنسبة  ام  مقاطعة  ف%(  وي  حا)الفره  ة  بنسب  (نابو 

ة لحمرة اطعا في مق  ُسعار  يتغ اعلى  ومقاطعة    (14في )  ظهر  د لبي فقالسر  اما التغي%(،  6.9)

بينما  78.1  -)  ةبنسب   لةوالرم تغير    ُسعا%(،  مقفاقا  الصليبساتاطعة  ي  قصبة      بة بنس   عيةين 

(- 0.6 .)% 
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   ريةلحا ة ناحيمقاطعات  في( 2019و  2000)ربيع( ) للموسمين الزراعيينجه يقة التصنيف المو طر وعلى وفقزيع المساحي والتغير ألصناف استعماالت األرض الزراعية ونسب الت (  31)  جدول

 ( %) لتغيرنسبة ا ( %) 2019ربيع  ي الزراع لموسم  لتوزيع المساحي لنسب ا ( %) 2000ربيع  راعي الز   للموسميع المساحي وزالت  نسب 

 رقم

 عة المقاط

محصول  

 لحنطة ا

  محصول

 الشعير 

محاصيل  

  البستنة

 خضر الو

انهار  

  وأراضي 

 رطبة 

أراضي  

ية  راعز

متروكة  

 ومشيدة 

محصول  

 ة لحنطا

ل  حصوم

 ر الشعي

صيل  محا

  البستنة

 الخضر و

انهار  

وأراضي  

 طبة ر

أراضي  

ة  زراعي

تروكة  م

 يدة شوم

محصول  

 الحنطة 

محصول  

 الشعير 

محاصيل  

  البستنة

 ر الخضو

ر  انها

ضي  را أو

 بة رط

  أراضي 

زراعية  

متروكة  

 ومشيدة 

22 2.5 6.5 0.6 0.0 2.4 1.9 3.7 5.5 0.0 2.7 -55.8 -48.3 7031.7 0.0 -208.3 

23 1.7 1.4 1.0 0.0 0.3 0.9 1.3 2.1 0.0 0.3 -67.6 -18.6 1469.4 0.0 -195.1 

24 3.4 6.6 1.6 0.0 1.6 3.4 3.5 4.7 0.0 2.5 -41.6 -51.3 2041.2 0.0 -245.8 

25 28.0 40.9 43.9 0.0 75.5 46.3 52.9 32.3 0.0 64.9 -4.0 17.1 437.5 0.0 -181.3 

38 4.3 4.2 2.6 0.0 1.2 2.5 3.5 4.2 0.0 2.1 -66.9 -24.8 1056.6 0.0 -259.5 

39 3.2 2.3 2.9 0.0 0.3 3.2 1.7 1.8 0.0 1.0 -42.0 -31.6 348.0 0.0 -389.4 

41 4.2 5.3 2.0 0.0 1.5 5.2 2.5 5.2 0.0 1.8 -29.0 -57.2 1793.8 0.0 -217.0 

48 1.1 0.8 2.0 54.4 0.5 0.3 0.9 0.5 0.0 1.0 -82.8 -0.6 69.6 -100.0 -300.8 

49 5.1 2.5 9.9 0.0 1.0 6.1 1.7 3.7 54.5 1.5 -30.2 -36.1 171.8 0.0 -242.8 

50 2.7 3.7 1.5 0.0 0.5 4.2 0.9 3.1 0.0 1.0 -9.3 -78.1 1363.2 0.0 -289.6 

51 3.4 1.6 1.2 0.0 2.5 0.3 1.4 3.7 0.0 3.3 -94.3 -17.9 2172.5 0.0 -227.4 

52 4.5 1.1 0.8 0.0 0.6 0.4 2.6 3.2 0.0 1.5 -94.5 104.0 2834.1 0.0 -326.6 

53 4.6 6.2 2.6 0.0 2.4 1.7 2.9 6.0 0.0 4.4 -78.6 -58.0 1583.0 0.0 -274.1 

54 4.3 1.9 6.1 45.6 0.5 2.0 1.8 4.4 0.0 1.2 -73.3 -13.2 422.3 -100.0 -317.7 

57 7.1 4.0 7.9 0.0 1.0 12.7 2.1 3.3 45.5 1.1 2.9 -53.7 202.7 0.0 -204.2 

58 4.6 2.1 4.0 0.0 0.3 2.6 1.7 4.7 0.0 0.8 -67.1 -28.4 777.5 0.0 -377.9 

60 5.3 2.8 2.3 0.0 0.8 1.8 3.4 4.6 0.0 1.6 -79.9 6.9 1378.8 0.0 -294.1 

61 4.0 2.4 2.7 0.0 3.2 2.4 5.0 3.6 0.0 2.5 -64.5 89.2 880.6 0.0 -172.7 

62 4.6 2.4 3.6 0.0 1.9 1.7 4.7 2.9 0.0 2.4 -79.1 75.1 476.8 0.0 -217.7 

63 1.3 1.1 0.9 0.0 2.0 0.3 1.8 0.6 0.0 2.3 -87.3 46.3 438.1 0.0 -211.9 

 - - - -  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 المجموع 

     .(12بيانات الملحق رقم ) لىع  ددر: باالعتماصلما
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 الحرية ناحية  مقاطعات في 2019(عربي)اعي رللموسم الز الموجه( التصنيف 74يطة )خر                 الحريةة يناح مقاطعات في 2000(ربيعي )راعسم الزللمو   موجهال يفتصن( ال73طة )يخر        

  

 

 ArcGIS جرنامفي ب  (Maximum Likelihood Classificationوجه )المريقة التصنيف الفضائية  وط اتمرئي اد على العتمالمصدر: باال
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 :الخضرل البستنة ومحاصي لزراعة رضاألتعمال اسصنف  -3-3

ات طعةمقا  ر فةييا ظهةصةمحاال  لهةذه  حيالمسةا   ةعز( ان التو31ول )ن العةد  تضح مة

طعةة قاملكةا الموسةمين فةي مسةاحي   اعلى نسبة توز ةع ُسعل  ، فقد وسمين  للم  الناحية جميعها

سةةم وللم هةةااقلا كانةة  نمةة، بييةةب %( علةةى الترت32.3%( و)43.9) بنسةةبة يةعصةةليأراضةةي ال

فقةد   (2019بيعةي )رلوسةم امةا بالنسةبة للما%(،  0.6)بلغة   وة  اإلخبار ة  ( في مقاطعةة2000)

اظهةر و، %(0.5بنسةبة )  يةعة الصةليصةبسةاتين قبي مقاطعة  ي فساحوز ع مبة تساقا ن    ُسعل

ً لتغير اتا  ةاإلخبار ة  ي مقاطعةةفةبة تغيةر  نسةاعلى      ُسعلذ  إ  ،اهميعجت  عامقاطفي      عاهاً موجبا

 %(.69.6)بنسبة ة يعية الصلبتين قصعة اراضي بسااطي مقفواقلها %( 7031.7) بلغ  و

 :الرطبةاضي واألر هارصنف األن -3-4

تين بسا عة  مقاطهما    (2000وسم )ملل  عينطمقافي    الصنفهذا  وز ع المساحي لالتهر  ظ

الق ا  (% 45.6و)   ( % 54.4)  غ  بلسب  بن   طراالو  ،صليعيةصبة  موسم  للاما  ،  لترتيب على 

توز عه  فقد    (2019) %(  54.4)  ب بنس  ةي العشوائو  ،المعاتيمهما    أ ضااطعتين  مقفي  ظهر 

 .  يب لترتعلى ا (% 45.5)و

  ة بنسب  الرا ط، وبساتين قصبة الصليعية  عتيناطمق  في  لبيالسعاه  التغير االت  عاهاتاخذ  و

 ت. اطعاقملباقي التغير  سُعالم  ن حي في ، امنه  كال (% 100  -  )ر بلغتغي

 يدة:ة والمشكروالزراعية المتضي اصنف األر -3-5

 كافي    جميعها  ات قاطعالم  في عه  توز   ظهرإذ  ،  لصنفا  ع العغرافي لهذا  تبا ن التوز 

اعُسعلوالموسمين،   نسبة   مقين  وسم للم  عتوز    لى  الصليعياطعة  في  بنسبة   ة أراضي 

  ام   ات بمقاطع(  2000م )موسالي  ف  هالاق  ُسعاحين    في  يب،ترالت  لىع%(  64.9%( و) 75.5)

ع  ة طيلو )ب  اسي واليم  ةطلكالمو،  ود ةال و،  رضياوالبو  با،  منها  كال  (% 0.3نسبة  سبة  لناما 

 . %(0.3بلغ  )  ضيعار ووالب  ةوطي ام ل ةع سبة في مقاطا ن  اقُسعلقد ( ف2019)  موسملل

ً ا  هذا الصنف  تغيراظهر  و اعلى نسبة     ُسعلو  جميعها  احيةلنات  قاطعام  يف سلبياً  تعاها

التغير  اخذ    بينما%(  389.4  -)بة  نس ب   الود ةمقاطعة  في    له ليقبالتنا  يسلب الاتعاه  اقا   عاسُ ص 

 . (% 172.7 -) بنسبةه  لوالمقاطعة  نسبة له في
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 ول األالمبحث 

 ( Unsupervised Classification)  غير الموجهتقييم دقة التصنيف 

 

يف، اذ والمهمة فيي عمليياا التصين األخيرةالتصنيف الرقمي الخطوة  نتائج  دقة  يمتقيتعد عملية  

، بحيث تكون قد وضيع  لي  الهدف منها هو التعرف على مدى تجميع وحداا الصورة تجمعا صحيحا

لتقييم لية ام  عمنها قب التألد د عتباراا البموعة من اال، وتوجد مجلذي تمثلها للصنف امجموعة منها تبع

 .منها ميدانيا والتألد البياناا المرجعية  جمع   عيناا االختبار ولذلكمث

المدققية حقلييا او المميلم   األصينافبالتطياب  بيين  بالصحة وتقيا     (Accuracyقة )تعرف الد 

 األصينافتصنيف المرئية متطابقا ميع    نلاا  ذ ، فافة في المرئية المصنفةغير المعر  األصنافبصحتها و

 لاالتي: همكن ايجاز مراحليالتقييم وقب  اجراء  ،يمكن القول بان التصنيف يمتاز بالدقةحقليا  مدققةلا

 : (Error Matrix) الخطأفة مصفو اعداد  مرحلة -1

م   تعرف والتي    (Error Matrix)     الخطأ مصفوفة    انشاءب  االولى المرحلة  تتمثل   صفوفة  بانها 

ص  فتتالل  شكالمربعة   واعمدةمن  فئات    فوف  ببيانات  الصفوف  تختص  تختص  بينما  التصنيف، 

بالبيانات  اال العشوائيةل  الميدانية عمدة  المرجعية  خريطة    نفسها  لنقاط  انشاء    وتم ،  (1) فلتصنيافي 

المرجعية    الخطأمصفوفة   النقاط  من  عدد  اختيار  طريق  الخريععن  الموضوعط لى  للتصنيف،  ة  ية 

نتائ وبيانات   ع م التصنيف    ج ومقارنة  الدراسة  ل  أرضية   معلومات  الحصول  لتوامنطقة  تم    من   عليهاي 

لمرشدين  وا  ن الدراسة الميدانية المتمثلة بالمقابالت الشخصية للمزراعينعال  فضالزراعية    المؤسسات 

ي  كما ف  ه وغير الموج  ه وجنيف الم تص لل  نقطة   ( 260)   اختيارذ تم  ا  ، ةنطقة زراعيفي كل م   ين الزراعي

نواحي  على  موزعه جغرافيا    ربيعي، سم الللمو  ( 78و)  ( 77و)  الخريفي للموسم    ( 76و)  ( 75)   الخرائط

للموسم الزراعي الربيعي    ( 130، و) (2018للموسم الزراعي الخريفي )   (130منها )   ،ةساطقة الدرنم

وذلك    ( 1999/2000ناء المواسم الزراعية ) ستث ا و  اذ تم تقييم دقة التصنيف لهذه المواسم فقط   ، (2019)

باحداثي بيانات مرجعية منقطة  الدراسةبسبب عدم وجود  لمنطقة  الدراسة    ات جغرافية  قدم  فضال عن 

 . النقاط المرجعية  ضمن ا  زروعما كان مدد بالمزارعين الجلدى  كافية  ةوجود دراي  م وعد 

 

القادحمدين    (1) العوضيه عبد  االستشر  االي   حلتعد و بعار عن  ،  المعرفد  لرقمية،صور  وال  الجامعية  ةار   نشر،للطباعة 

 . 211، ص2018، قاهرةلا
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 2019(ربيعالزراعي )  جه للموسم موال  غير يفمرجعية للتصن( النقاط ال76خريطة )          2018(خريف وجه للموسم الزراعي )لم ر ايف غيمرجعية للتصن( النقاط ال75خريطة )         

 ( 18 - 13)  المالحقى  المصدر: باالعتماد عل
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 2019(ربيع)سم الزراعي الموجه للمويف  مرجعية للتصنال  قاطنال (78خريطة )            2018(خريفالموجه للموسم الزراعي ) يف مرجعية للتصن ( النقاط ال77خريطة )         

 

 ( 18 -13)لى المالحق تماد ع عباال المصدر:
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اذ  ،  ةالماخوذ   ضائيةلفا  ات المرئي  تصنيف  عملية  دقةلتقييم    الخطأمصفوفة    ستعملت ا  لكذ   ضوء  يفو

استعماالت    أصناف   عمدة ألا   لتمثا  ينم ب راعية  الزرض  ة الستعماالت االالصفوف األصناف الرقمي  ل تمث

الزراعية  األ تحديد  ،  الحقيقية  األرض   صورة  في رض  بيم  يت  ذلك وبعد  مقارنة  ومات  المعل  ن اجراء 

تظهر    كما ض الزراعية  األرالت  أصناف استعماوالتعرف على    الميدانية ونتائج التصنيفالمرجعية و

 . يدانية موالدراسة ال عية مرجللبيانات ال امن خال اعرف عليه في خريطة التصنيف ثم الت

 

 :الخطأمن مصفوفة   المستخلص اإلحصائي  تحليل لامرحلة  -2

م مدى    أخطالصفوفة  تعطي  عن  التصنيفصورة  بداية  ،الرقمي  دقة  تعد  من    اذ  لسلسلة 

ر الموجه  تصنيف الموجه وغيلل  اإلحصائية   األساليب تلك    ق بيتم تطوسي   ،وصفيةلا  اإلحصائية   يب االسال

 -، وهي كاالتي:يةاعزرلمواسم الا ب حسب

 :(Overall Accuracy)  يفتصن لل يةكلالالدقة  لوبسأ -2-1

الكلية    أسلوب يعد   التصنيف  لا   اإلحصائية  األساليب اهم  من  الدقة  دقة  لتحليل  وصفية 

قاط  وهي الن  )النقاط القطرية( جموع  مة مسقالكلية من حاصل  ، وتعرف دقة التصنيف  لرقميا

  في   األرض الت  عما است  اف أصن  تقييم م، اذ يت انات المرجعيةبيالنقاط  مع   ت التي تطابق  عشوائيةال

عليها من الدراسة    حصول لمرجعية التي تم الومات امعلبالا  ـمقارنتهالمرئية المصنفة ومن ثم  

 :   (1)عادلةالم من خالل دقة الكلية ، وتحسب الميدانيةال

 x 100 كليلالنقاط اوع مجم   /مجموع النقاط القطرية  =  الدقة الكلية 

الكلية   د عيو الدقة  جيد ل  معيار  )  لنسبةا  ت كانا  اذ ا  لتصنيف  عن  اذا   ( %85تزيد  بينما 

 . هتماد علي االع مكن ذلك فان التصنيف ال يمن كانت النسبة اقل 

 

 

 

 

 

 

 .111ص ،ساب صدر ملي، شو أحمد محمد  منار (1)
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 : (Kappa Statisticمعامل كابا االحصائي )  أسلوب -2-2

احد  عي كابا  معامل  دقالمستعملة    اإلحصائية  األساليب د  قياس  التصني قييت   ة في  ف  م 

لصور االستشعار  قة الكشف عن التغيرات  د   ييمل وتق يل تحنفصلة لأنه تقنية م، ويعرف برقميال

بعد  و عن  مصفوفة  يحس،  من  د ويق   الخطأ ب  البيا يس  مع  مقارنة  المصنفة  الفئات    نات قة 

ب معام  حموي،  (1) الفعلي وفرصة االتفاق في المصفوفةاالتفاق  هو الفرق بين    ي أ ،  لمرجعيةا

 :(2) االتيةة دلف  المعاا وبال

 

 

 اذ ان : 

r الخطأ ةفوفي مصفوف فصل: عدد ا. 

Xii خطألافة : مجموع النقاط القطرية في مصفو . 

+iX صنفالصف لكجموع : م   . 

i+X  ك  صنفل: محموع العمود . 

N:  فوفةة المصمجموع صفوف واعمد.  

ل  يأخذ  ) معام   مابين  تتراوح  قيماً  اقتر  ذ ا  (1  -  0ابا  الالن  م القيمة      بللما  للما واحد  صحيح 

 . صحيحس والعك  ف الرقمييقة التصنا د زاد 

 : (Producer Accuracy) دقة المنتج  أسلوب -2-3

 استعماالا   أصنافيفا صحيحا في  د الخاليا التي تمتلك تصن تعرف دقة المنتج بانها عد 

تقيس  ،األرض  ال  اذ  مقدار  دقة  المر  الخطأمنتج  البياناا    العيناا   د د ع  إلى  تشير  ي فه  جعيةعن 

دقة  و،  الفئة  لتلك  عيةالمرج  اا ينللع  الكلي  دد عال  على  مقموما  معينة  فئة  من  صحيحةلا تعكس 

حذ المن ت   األخطاءف  تج  التي  للصللخاليا  فعليا  البياناا   فنتمي  او  الميدان  في  حددا  لما 

  نف ال ضع  تبعا لصاالختبار والتي تم تصنيفها خطا و   ناا من عي أن عدد  عرف باذ ي  ،جعيةالمر

 

 .7، صمصدر ساب  ،ميدلا محمد مدمح  يمنأ (1)

(2)   Thomas M. Lillesand, Ralph W. Kiefer, Jonathan W. Chipman, REMOTE SENSING 

AND  IMAGE INTERPRET ATION, Fifth Edition,  John Wiley & Sons, Inc, United States 

of America, 2004, P591.  
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لك  صنف تحمب    لمنتجدقة ا  انف  لذا  (لحذف أ اطخالصنف )  رف نمبة الدقة فيقة وتعقي ح   ثلهتم

   :(1) وف  المعادلة االتية عنه وخطا الحذف الناتج  األرض االا استعم أصنافمن 

 x 100 الصنف عمود ذلكمعين/ مجموع خاليا صنف القطرية ل دقة المنتج = رقم الخلية

 

 : (User Accuracy)  المستخدمة دق أسلوب -2-4

النمتعرف   بانها  الممتخدم  لبة  دقة  الخالالمئوية  تكونلم يا  ان  بها  استعمال   تنبأ  صنف 

الصحيحوالتي  معين   بالصنف  تثبيتها  المرجعيةو،  تم  المعلوماا  خالل  من  يعكس  ،  حددا 

بعض  ن  لوالواحد    بها للصف  المتنبأ  خاليافي ال  أخطاء  ارتكاب   كانيةمإمة  ة الممتخد دقال  أسلوب 

تثا  ياخالال في  لمتوقع  تبيتها  قد  معين  مؤشرا تعد  ا  لذ ،  ةصحيحغير    كونصنف  الممتخدم  دقة 

  األرضي الصنف مع المظهر     س مدى تطابتعك  ومن ثم  (الضمنية  اءاألخط)الخطاء التصنيف  

  :(2) عادلة االتيةخدم من خالل الموتقا  دقة الممتص به، الفعلي الخا

 x 100 الصنف ذلك صفيا نف معين/ مجموع خالصل يةية القطررقم الخل دقة المستخدم =

 

 : (2018) ( خريف) يالزراع لموسمل موجهلغير ا التصنيف الكلي والجزئي لدقة متقييلا -األول

)  لخال  من الجدول  في  المخرجة  )(  32النتائج  الرقمي   بدقة  ةوالخاص (  10والشك   التصنيف 

 : يأتي  ما ةمالحظ كنمي، الكوفةالزراعية في قضاء  ض راألستعماالا ال

الموجه    بلغ -1 غير  التصنيف  لدقة  الكلي  لابا(د ل)االتقييم  ومعام   الكلية  استع،  قة  ماالا  الصناف 

 ةقليلدقة  وهي  ،  على الترتيب لك  منها    (0.75و)  (% 82.3)لكوفة  في قضاء االزراعية    األرض 

يفللتصنيف وهذا  النا  مر  ،  غير  التصنيف  نتاان  تكن  لم  ما   عانو قة  اب مطو  واقعيةئجه  لموجه 

 أدىيكمالا مما  المكاني للب   سالتجان  ، بمبب عدمالمائدة  الزراعية  األرض الصناف استعماالا  

 . نافاألصتلك طيفية بين  فروق  وجود ى ال

 

 

 

 .104، مصدر ساب ، صاح الميد عبد الفتاحالفتعبد  (1)

(2)   Rossiter. D. G., statistical methods for accuracy assessment of classified thematic maps, 

international institute for geo-information science & earth observation (itc), 

Netherlands,2004. P13-15. 
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 في قضاء الكوفة  2018 (خريف) عيزراال للتصنيف غير الموجه للموسم الخطأ( مصفوفة 32جدول )

 فاالصنا 
محصول 

 الرز 

 محاصيل  

 البستنة

 الخضر و

 األنهار

واالراضي  

 الرطبة

زراعية  أراضي

 مشيدةة وكورتم
 مجموعال

ة ق د

 جنتلما

% 

دقة 

 خدمالمست

% 

 69.4 89.3 36 - - 11 25 الرز صول حم

 البستنةمحاصيل 

 الخضر و
3 35 - 4 42 68.6 83.3 

راضي  واال األنهار

 بةالرط
- - 10 - 10 100 100 

زراعية  اضيرأ

 مشيدةة وكورتم
- 5 - 37 42 90.2 88.1 

 - - 130 41 10 51 28 المجموع

 82.3 %  الدقة الكلية

 0.75 بال كامعام

 ( 15-13)المالحق على  عتمادالمصدر: باال

 

)ال -2 الجزئي  وتقييم  المنتج  يت الذي  و  (خدمالممتدقة  دقة  التعرف علمن خالله  مد م  تقييم ى  دقة    ى 

البي بالنمبة لك  صنف من  نا تصنيف   نفص  ءاج، اذ  زراعيةلا  األرض   تعماالا سا  أصنافاا 

منتج    واألراضي  األنهار دقة  باعلى  )الرطبة  جاء(% 100بلغ   بينما   ي راضاأل  صنف  ، 

صول  محف  جاء صن و،  (% 90.2بلغ  )ثانية بدقة منتج  المشيدة بالمرتبة الالزراعية المترولة و

لة  قليج  بدقة منت   جاء  الخضرالبمتنة وصنف محاصي     خيراأو،  (% 89.3  ) قة منتج بلغالرز بد 

بة  رطال  واألراضي  األنهارصنف    أيضادقة الممتخدم فقد اخذ    يخص   ا ما، ام(% 68.6)  بلغ  

بلغ     األولىرتبة  مال بعده  (% 100)بنمبة  المترولة    األراضيصنف    جاء  من  الزراعية 

مرتبة ومحصول الرز ال  الخضرو  البمتنةمحاصي     افا اخذ صنينم، ب(% 88.1نمبة ) والمشيدة ب

والرابلثالا بثة  مدقعة  )  مد متخ ة  الترتيب   (% 69.4) و  (% 83.3بلغ   تحلي   و  ،على  يمكن 

ولان  التي  األسباب  المنتراء     دقة  وانخفاض  اارتفاع  الصناف  الممتخدم  ودقة   ستعماالا ج 

ال  األرض  منطقة  في  ا اختالالى    ةدراسالزراعية  اف  الخاليا ووضع  لطيفية  لفروق  من    عدد 

 .يجزئلاييم التقمب ن تالفالى اخ أدىا ملها م ةالصناف غير تابع
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 وفةفي قضاء الك  2018 (خريف) الزراعيللتصنيف غير الموجه للموسم ( التقييم الجزئي 10) كلش

89.3

68.6
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 . (32ت الجدول ): باالعتماد على بيانالمصدرا

 

  تعماالا سا  نافالصا(،    لابمومعا)الدقة الكلية  لتقيم الكلي  ا  بةنم( ان  33) يتضح من الجدول   -3

وهي نمبة    (0.85)  لابابينما بلغ معام     (% 88.9بلغ  )القضاء    مرلز   عية فيزراال  رض األ

ة  الزراعية المائد   األصناف  ع تلكلواق  التصنيفالمكاني لالصناف ومطابقة  جانس  ن الت، تبي جيدة

 . الناحيةفي 

 

 قضاء  ال  مركزفي  2018 (خريف) راعيلزا مللتصنيف غير الموجه للموس الخطأ( مصفوفة 33ل )جدو

 األصناف
محصول 

 الرز 

 محاصيل 

 البستنة 

 الخضر و

 األنهار

ضي  راواال

 الرطبة

اعية رز أراضي

 مشيدةة وكورتم
 مجموعال

دقة 

 المنتج

% 

دقة 

 خدمالمست

% 

 83.3 83.3 12 - - 2 10 ل الرز صومح

 البستنة صيلمحا

 الخضر و
2 12 - - 14 80 85.7 

ضي  الراوا األنهار

 الرطبة
- - 5 - 5 100 100 

زراعية  أراضي

 مشيدةة وكورتم
- 1 - 13 14 100 92.9 

 - - 45 13 5 15 12 عجموالم

 88.9 %  ةة الكليدق ال

 0.85 معامل كابا

 (13) ملحق رقم  المصدر: باالعتماد 
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التقييم الجزئي )  -4 افيما يخص  نأ   (11)   ن الشك ح م يتض،  (لممتخدمدقة المنتج ودقة   لكذ   مب ن 

متبا ا اذ    األرض استعماالا    أصنافن  ي ب ينة  لتقييم  صنف  الزراعية،    واألراضي   األنهاراخذ 

ارطبلا بلة  دقب  األولىلمرتبة  ة  )منتج  الممتخدم  د بلغ   و  (% 100غ   نفمه قة    للصنف 

بلغ    بةم بنانية  مرتبة الثالزراعية المترولة والمشيدة ال  األراضيصنف    ، بينما اخذ (% 100)

عل  (% 92.9و)   (% 100) منها  الترتلك   فب يى  الرز  ،  محصول  صنف  اخذ  حين  المرتبة ي 

( بلغ   بنمب  ملك  (% 83.3الثالثة  م  وأخيرا،  نها   و  حاصي صنف  دقة   الخضرالبمتنة  بلغ  

   .(% 85.7)ة الممتخدم لتص  الى عن ذلك دق زادا  بينما (% 80ه ) لالمنتج 

 

  قضاءال  كزرم في 2018)خريف( اعي رزلوسم اه للمف غير الموجنيلتصي ل م الجزئتقيي( ال11شكل )
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 ( 33)  بيانات الجدول عتماد علىالمصدر: باال

 

استعماالا   -5 الكلية الصناف  الدقة  ناحية  راعيةزلا  األرض بلغ   في   وهو موضح  العباسية  في 

ن عدم  بيت  ،ة يدن بة متوهي نم  (0.74) ا  لابم   مؤشر معا   ، في حين بلغ(% 81.8)   (34الجدول )

 . يةصناف في الناحي لألنا كنس المالتجا
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  ةالعباسيناحية في  2018 (خريف) الزراعي للموسمالموجه يف غير تصنلل  الخطأ( مصفوفة 34جدول )

 األصناف
محصول 

 رز لا

   صيلمحا

 البستنة

 الخضر و

 األنهار

واالراضي  

 الرطبة

 عيةزرا أراضي

 مشيدةوة كورتم
 مجموعال

دقة 

 جتالمن

% 

دقة 

 خدممستال

% 

 66.7 100 12 - - 4 8 ز الرول محص

 البستنةمحاصيل 

 الخضر و
- 13 - 1 14 65 92.9 

راضي  واال هاراألن

 الرطبة
- - 4 - 4 100 100 

زراعية  أراضي

 مشيدةوة كورتم
- 3 - 11 14 91.7 78.6 

 - - 44 12 4 20 8 المجموع

 81.8 %  كليةة الالدق 

 0.74 امل كاباعم

 (14) حق رقم  ماد ملباالعتمصدر: لا

 

الجزئي  ا  ما -6 للتقييم  )   نجد بالنمبة  الشك   نمب تباي  ( 12من  اة  دقة  ن  ودقة  بين  المنتج  لممتخدم 

  ي ض را واال  األنهارنف  رز وصمحصول ال  اصنف   ذ ، اذ اخالزراعية  األرض استعماالا    أصناف

المرتبة  لرا )منتج  بدقة    األولىطبة  منه  (% 100بلغ   بيناملك   جا،  صنف  ما   األراضي ء 

محاصي     واخير صنف  (% 91.7بدقة منتج بلغ  )مرتبة الثانية  دة بالشيوالم  ترولةالزراعية الم

الممتخدم فقد اخذ  اما مايخص نمبة  .  (% 65بة ) بنم  ةن  دقة المنتج له قليلا ل  الخضرو  البمتنة

بينما اخ(% 100بنمبة )  األولى  الرطبة المرتبة  واألراضي  األنهارف  صن محاصي    صنفذ  ، 

الثالمرتب  الخضرو  البمتنة بنمبن اة  ) ية  لص(% 92.9ة  لان   الثالثة  والمرتبة    ي األراضنف  ، 

 ة يل لق  ز بدقة ممتخدمصنف محصول الر  وأخيرا،  (% 78.6ة بنمبة ) رولة والمشيد الزراعية المت

 . (% 66.7بلغ  )
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  عباسيةلاناحية  في 2018يف( ي )خرجه للموسم الزراع تصنيف غير الموقييم الجزئي لل( الت12شكل )

100

65

100
91.7

66.7

92.9
100

78.6

0

20

40

60

80

100

120

                                                                    
      

                          

 
 ( 34ول )انات الجدالمصدر: باالعتماد على بي 

 

في ناحية الحرية    (2018)   (خريف)  صنيف غير الموجه للموسم الزراعيتللقة الكلية  غ  الد بلو -7

ا  بام  لمؤشر معا  أيضاالدها  و،  قليلةوهي نمبة    (% 75.6)(  35لجدول )في ا  وهو ما موضح

تصنيف  االعتماد على ال  إمكانيةعلى عدم    ذلك  دليو   ،أيضا  ةيلقلوهي قيمة    (0.72بقيمة بلغ  ) 

استع ألوجه  المغير   ناالزراعي  األرض ماالا  صناف  في  الحريةة  لفروق ااختالف  مبب  ب  حية 

 .هاغير تابعه لناف  الص  عدد من الخالياضع  و وطيفية  ال

 

   الحريةة يحنا في  2018 (خريف) الزراعي وسمه للميف غير الموجللتصن الخطأمصفوفة ( 35جدول )

 األصناف
محصول 

 الرز 

 محاصيل  

 البستنة

 الخضر و

 األنهار

واالراضي  

 رطبةال

زراعية  أراضي

 مشيدةة وكورتم
 مجموعال

دقة 

 جتمنال

% 

دقة 

 خدمالمست

% 

 58.3 87.5 12 - - 5 7 محصول الرز 

 البستنةل يمحاص

 الخضر و
1 10 - 3 14 62.5 71.4 

واالراضي   األنهار

 الرطبة
- - 1 - 1 100 100 

زراعية  أراضي

 مشيدةة وكورتم
- 1 - 13 14 81.3 92.9 

 - - 41 16 1 16 8 المجموع

 75.6 %  يةالدقة الكل

 0.72 معامل كابا

 (15باالعتماد ملحق رقم ) مصدر: لا
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الرطبة    واألراضي  األنهارصنف  اخذ  في ناحية الحرية فقد  ي  للتصنيف الرقميم الجزئي  التقي اما   -8

 بدقة   لثانيةاالمرتبة    محصول الرز، بينما اخذ صنف  (% 100غ  )تج بل من   ةقد ب  األولىة  المرتب

صنف  في    ،(% 87.5)  بلغ    نتجم اخذ  واحين  المترولة  الزراعية  المرتبة لمشيدة  األراضي 

) اثال بلغ   بنمبة  مح  وأخيرا،  (% 81.3لثة  بلغ    الخضرو  البمتنةاصي   صنف    ( % 62.5)  اذ 

قليل نمبة  من  وضع  بمبب    ةوهي  الصنف  اخاليعدد  اخرىأل  هذا  لدقة   .صناف  بالنمبة  اما 

ما ، بين(% 100بلغ  ) بنمبة  األولىالمرتبة  ة  الرطب  واألراضي  األنهارخذ صنف  م فقد االممتخد 

صنف  ا والمش  اضي األرخذ  المترولة  ال يدة  الزراعية  بنمبالمرتبة  ) ثانية  اخذ و،  (% 92.9ة 

الث لمرتبا مح اة  صنف  صنف (% 71.4)     غبل  بنمبة  الخضرو  البمتنةاصي   لثة  واخير   ،

 (. 13نظر الشك  )، ي (% 58.3)   غيلة بلقل ةمحصول الرز اخذ نمب

 لحريةفي ناحية ا 2018جه للموسم الزراعي )خريف( ( التقييم الجزئي للتصنيف غير المو13شكل )
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 ( 35بيانات الجدول ) د علىعتماالمصدر: باال      

 

 : (2019)  (يعرب) ياعالزر سملموغير موجه لدقة التصنيف الكلي والجزئي ل ميتقيال -الثاني

الزراعية   األرض تعماالا  سلال  الرقمي  التصنيفبدقة    ةوالخاص  (36) جدول  ج المن نتائ   يتضح

 : ييأت ما الكوفة في قضاء

ا  ال االصناف استعم  ،قة الكلية ومعام  لابا(لد ا)وجه  التصنيف غير الم  الدقة الكليةة  نمببلغ    -1

   لك   (0.76و)  (% 81.5)لكوفة  ضاء اق  في   (2019)  (ع ربيللموسم الزراعي )الزراعية    األرض 

المنها   يفمر،  للتصنيف  ةقليلدقة  وهي  ،  ترتيب على  ً أصنافالك  ان هنلنا    وهذا  الى  ا  تم وضعها 

 .قليلةفكان  الدقة الكلية ى لك علنعكس ذ اصنيف مما في هذا التا له ةتابعغير  أصناف
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 وفةء الك قضافي  2019( ربيعللتصنيف غير الموجه للموسم الزراعي ) الخطأفة صفوم (36جدول )

 األصناف
صول حم

 الحنطة

محصول 

 رالشعي

 محاصيل  

 البستنة

 الخضر و

 األنهار

واالراضي  

 الرطبة

 أراضي

 عيةزرا

ة كورتم

 ةدمشيو

 عمومجال

دقة 

 المنتج

% 

دقة 

 خدمستالم

% 

 محصول 

 لحنطةا
23 1 2 4 - 30 76.7 76.7 

محصول 

 الشعير
3 19 4 - 4 30 95 63.3 

محاصيل  

 البستنة

 الخضر و

4 - 24 - 2 28 80 80 

 األنهار

ي  واالراض

 الرطبة

- - - 10 - 10 71.4 100 

زراعية  أراضي

ة كورتم

 مشيدةو

- - - - 30 30 83.3 100 

 - - 128 36 14 30 20 30 المجموع

 81.5 %  الدقة الكلية

 0.76 معامل كابا

 ( 18 -  16مالحق )باالعتماد  :رالمصد

 

2-  ( الشك   من  ان  14يتضح  اتقال(  )دقة  الجزئي  وييم  الملمنتج  في  متخدم(  دقة  لك    نمبهمتباين 

  تبة االولى مرال لشعيرمحصول اصنف  اخذألرض الزراعية، اذ ا اتعماال اف اسصنف من أصن

)ب بلغ   منتج  ابين(،  % 95دقة  الزراعية  األراضي  صنف  جاء  والما  بالمرتبة شملمترولة  يدة 

 ثالثة لمرتبة ال فقد اخذ ا  الخضرو  البمتنةاصي   حنف ماما ص %(،  83.3الثانية بدقة منتج بلغ  ) 

) بدقة   الرالمرتبا  الحنطةمحصول  صنف    اخذ و  ،%(80بلغ   بنمبةة   (، % 76.7) بلغ     بعة 

 . (% 71.4ة منتج بلغ  )قبد  ة جاءالرطب األراضيو األنهارصنف  وأخيرا

ا  ما  اما  دقة  فقد ليخص  الرطب  األنهار  اصنفاخذ    ممتخدم    األراضي وة  واألراضي 

المترولة والمشالزراع بالميدة  ية  بنمبة    ا اخذ صنف  نماي بلك  منها،    %(100لغ  )رتبة األولى 

متخدم بلغ  قة م عة بد ثة والرابلالمرتبة الثا  طة الحن  محصول  وصنف  الخضرو  البمتنةمحاصي   

و) 80) ع%76.7(  التر%(  بنمبة  اج  وأخيرا تيب،  لى  الشعير  محصول  صنف  بلغ   ء 

(63.3 %) . 
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 كوفةاء القضفي  2019( ربيعي )لموجه للموسم الزراع غير االتقييم الجزئي للتصنيف  (14شكل )
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 ( 36لجدول )اد على بيانات ا المصدر: باالعتم

 

وهي نمبة قليلة    (% 77.8) ه  جنيف غير الموالقضاء فقد بلغ  الدقة الكلية للتص  لزرمفي    اما -3

ب  التصنيف غير لد عدم مطا ؤقيمة قليلة ت   اأيضوهي    (0.72) ذ بلغ  ا  لابا   معامر  مؤشلدها  ا

 . (37جدول ) الر ، ينظالزراعية في الناحية األرض  استعماالا  أصنافقع ع واجه مالمو

 

 ءالقضا مركز يف  2019ربيع( للتصنيف غير الموجه للموسم الزراعي ) أالخط  ( مصفوفة37جدول )

 األصناف
ول محص

 نطةالح

ل محصو

 لشعيرا

 محاصيل  

 البستنة

 الخضر و

 األنهار

  ضيواالرا

 رطبة

 أراضي

ية زراع

ة كورتم

 يدةشمو

 مجموعال

ة دق 

 المنتج

% 

دقة 

 خدمالمست

% 

 70 58.3 10 - 1 1 1 7 لحنطةامحصول 

 80 88.9 10 - - 1 8 1 رشعيلامحصول 

محاصيل  

 البستنة

 خضر لاو

4 - 5 - 1 10 71.4 50 

 األنهار

  واألراضي

 بةطرلا

- - - 5 - 5 83.3 100 

زراعية  أراضي

 دةمشية وكورتم
- - - - 10 10 90.9 100 

 - - 45 11 6 7 9 12 عجموالم

 77.8 %  الدقة الكلية

 0.72 كابا معامل

 (16رقم ) ملحق باالعتماد المصدر: 
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ا -4 )اما  الجزئي  المنتج ودققد لتقييم  اة  الشك ح متض ي ف  (لممتخدمة  التأ،  (15)  ن  ذلك  يم  يقن نمب 

بين اذ  الربيعيللموسم    ةالزراعي  األرض تعماالا  سا  أصناف  متباينة  صنف  ،  راضي ألااخذ 

والمشي  الزراعية من ب  األولىالمرتبة    دةالمترولة  بلدقة  )تج  اخذ  (% 90.9غ   بينما    صنف ، 

واألراضي    األنهارصنف    ذ ، في حين اخ(% 88.9بلغ  )  بةم المرتبة الثانية بنشعير  ل المحصو

  الخضر و  البمتنةمحاصي     اصنف  ثم بعد ذلك جاء،  (% 83.3  )لثة بنمب بلغثاال  ةبالمرت  الرطبة

الحنطة    وصنف الرابعة  محصول  منتج  بدقوالخاممة  بالمرتبة    ( % 58.3و)  (% 71.4)   بلغة 

على دقة    الجس، اذ  نافص األمتباينة بين    أيضابة لدقة الممتخدم فهي  م بالن  ، اماعلى الترتيب 

الرطبةواأل  األنهار  صنفيلممتخدم   ا  راضي  والزراعية  الراضي  ألوصنف    مشيدة المترولة 

بد ،  امنه(% 100)بلغ    الشعير  محصول  ذلك صنف  بعد  جاء  ممتخد ثم  )قة  بلغ   ،  (% 80م 

نمبة لتص   ال  هذه  تناقص  بينما    ،(% 70بدقة ممتخدم بلغ  )  طةلحنل اصومح  اء صنفبينما ج

( قليل  ،الخضرو  البمتنةاصي   مح  ف لصن  (% 50الى  نمبة  ت وهي  تم    خالياهنالك  ن  أ  لد ؤة 

 .أخرىصناف  أل  ةالواقع تابع ف وهي فيهذا الصنالى وضعها 

 

 القضاء مركزفي  2019 ربيع() وسم الزراعيالموجه للم يف غير( التقييم الجزئي للتصن 15شكل )
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 ( 37ول )ت الجدانياعتماد على بلمصدر: باالا
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الجا  مل -5 من  ان  38) دول  يتضح  الصناف  ةقالد (  للموسم    الزراعية  رض ألااستعماالا    الكلية 

  ( 0.77) ام  لابا  لغ مؤشر معحين ب، في  (% 81.8)بلغ     في ناحية العباسية  (2019الربيعي ) 

 . يةحفي النا  ةراعيالز صنافي لألتبين عدم التجانس المكان  ،ةقليلنمبة وهي  

 

 سيةالعباي ناحية ف  2019)ربيع(  يعراه للموسم الزيف غير الموجتصنلل  الخطأ ( مصفوفة38جدول )

 األصناف
محصول 

 الحنطة

محصول 

 الشعير

 محاصيل  

 البستنة

 الخضر و

 األنهار

ضي  واالرا

 الرطبة

 أراضي

ة زراعي

ة كورتم

 مشيدةو

 مجموعال

دقة 

 المنتج

% 

دقة 

 خدمالمست

% 

  محصول

 طةلحنا
8 - - 2 - 10 80 80 

 40 100 10 3 - 1 4 2 يرالشعول محص

  لمحاصي

 البستنة

 الخضر و

- - 10 - - 10 90.9 100 

 األنهار

واالراضي  

 الرطبة

- - - 4 - 4 66.7 100 

زراعية  أراضي

 مشيدةة وكورتم
- - - - 10 10 76.9 100 

 - - 44 13 6 11 4 10 عجمولما

 81.8 %  الدقة الكلية

 0.77 كابا معامل

 (17رقم )  د ملحقالعتماباالمصدر: 

 

للتاما   -6 الجزئيقي بالنمبة  )  نجد ف  يم  الشك   نمبة    (16من  بين  تباين  الممتخدم  ودقة  المنتج  دقة 

الناحية  اعيةالزر  رض األاستعماالا    أصناف اخذ في  اذ  المرتبة    شعيرالمحصول    صنف  ، 

انية  لث بة ارتم بال  الخضرو  البمتنةاصي   مح، بينما جاء صنف  (% 100بدقة منتج بلغ  )  األولى

  ( % 80)  بلغ  بدقة    الثالثةتبة  مرالمحصول الحنطة    ذ صنفا اخبينم  (% 90.9)  بدقة منتج بلغ  

، (% 76.9نمبة بلغ  )ب  ةالرابعة  اخذ المرتبف  يدةاألراضي الزراعية المترولة والمش ا صنف  ام

الرطبة  األنهارصنف    اً خيرآو ق  واالراضي  له  المنتج  دقة  ) بنم  ةليللان   ا(% 66.7بة  دقة    ما. 

اخذ ممال فقد  محاصي     أصنافالثة  ث  فيه  ىاألولة  المرتب  ا تخدم    الخضر و  البمتنةهي صنف 

الرطبةو  األنهاروصنف   ومالزراعية  الراضي  ألاصنف  و  االراضي    بنمبة   مشيدةالترولة 

بينمنهالك     (% 100) اخذ  ،  الثا   صنفما  المرتبة  الحنطة    وأخيرا   ،(% 80) قة  بد نية  محصول 

 .(% 40)  بلغ   ةقليلقة ممتخدم بد ء جا يرالشع نف محصولص
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 ة عباسيالفي ناحية  2019ف غير الموجه للموسم الزراعي )ربيع( ( التقييم الجزئي للتصني16شكل )
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 ( 38يانات الجدول )على بالمصدر: باالعتماد 

 

الحريةاما   -7 ناحية  )  في  الجدول  من  الكلالد ن  أ  (39فيتضح  للتقة   بلغ  الموجه    غيرف  نيصية 

يدل ذلك على مما    ،(0.84قيمة بلغ  )مؤشر معام  لابا بالدها  ،  ةجيد وهي نمبة  (  % 87.8)

ال على  االعتماد  استعماالال  غير  تصنيفإمكانية  الصناف  الزراعيةموجه  األرض  سم  للمو  ا 

ة رجعيلما  مع البياناا   فاألصناتلك    جانس الطيفي للبكميالا تلوذلك ل في ناحية الحرية  يعيالرب

 والدراسة الميدانية. 

 حريةالحية في نا  2019الزراعي )ربيع(  موجه للموسمللتصنيف غير ال الخطأ ( مصفوفة39جدول )

 افاألصن
محصول 

 الحنطة

محصول 

 الشعير

 محاصيل  

 البستنة

 الخضر و

 األنهار

واالراضي  

 الرطبة

ة أراضي زراعي

ة متروك

 ومشيدة

 مجموعال

دقة 

 المنتج

% 

دقة 

 دمخالمست

% 

 80 100 10 - 1 1 - 8 لحنطةا حصول م

 80 100 10 1 - 1 8 - لشعيرا لومحص

 البستنةحاصيل م

 الخضر و
- - 9 - 1 10 81.8 90 

 األنهار

اضي  واالر

 الرطبة

- - - 1 - 1 50 100 

ية زراع أراضي

 مشيدةة وكورتم
- - - - 10 10 83.3 100 

 - - 41 12 2 11 8 8 المجموع

 87.8 %  ةقة الكليالد

 0.84 معامل كابا

 (18باالعتماد ملحق رقم ) لمصدر: ا
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لام -8 بالنمبة  الجزئيلتقي ا  صنف أنجد  ف   يم  ال  نطةالح  صولمح  ين  اخذا  ومحصول  تبة  المرشعير 

)ب  االولى بلغ   منتج  بينما جاء صنف  امنهم  لك   %(100دقة  المترولة  ،  الزراعية  األراضي 

فقد    الخضرو  البمتنةاصي   اما صنف مح%(،  83.3غ  )ة منتج بلية بدقبالمرتبة الثانوالمشيدة  

ة  قالرطبة جاء بد   األراضيو  األنهارصنف    وأخيرا  %(،81.8بلغ  )بدقة    ثالثةالالمرتبة    ا اخذ 

 . (17، ينظر الشك  )(% 50بلغ  ) قليلة جدا جمنت 

ة  األراضي الزراعي   وصنف  واألراضي الرطبة  األنهار  اصنفخذ  دقة الممتخدم فقد ا  ماا 

والمت األو  مشيدةلارولة  )  لىالمرتبة  بلغ   منهما،    %(100بنمبة  جاء صنف   ما بعدهمن  لك  

بلغ     الخضرو  البمتنةمحاصي    الحن مح  ااخذ صنف  وأخيرا  %(،90)بدقة  والشعير  صول  طة 

 . لك  منها (% 80)متخدم بلغ  دقة مرابعة بالمرتبة ال

 
 حريةالفي ناحية  2019( عيبرراعي )الز( التقييم الجزئي للتصنيف غير الموجه للموسم 17ل )شك
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 ( 39لمصدر: باالعتماد على بيانات الجدول )ا
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 الثاني المبحث 

 (Supervised Classification) التصنيف الموجه تقييم دقة

 

 : (2018)  (خريف) يعالزرا لموسمل موجهاليف التصن  ةلجزئي لدقوا ليالك متقييال -ولاأل

 : يأتي  ما مالحظة يمكن، (18لشك  )وا( 40الجدول )تائج ن لالخ من

 األرض عماالا  اف استصنأل،  لابا(كلية ومعام   ة القلد )ا  الموجهلدقة التصنيف    لييم الكالتقي  بلغ -1

، وهذا  ةممتازدقة وهي ، ى الترتيب عل  منها لك (0.89و)  (% 92.3)في قضاء الكوفة الزراعية 

ل وهذا يد ،  الزراعية  األرض استعماالا    صنافألمطابقة  و  يةواقع  صنيفالت  نتائج  نألنا  يفمر  

 .األصناف تلكيفية بين  ط وق فرد وعدم وجويكمالا اني للب المكس التجانعلى 

 الكوفةفي قضاء   2018 (خريف) عيالزرا الموجه للموسمللتصنيف  الخطأمصفوفة  (40دول )ج

 األصناف
محصول 

 الرز 

 يل  محاص

 البستنة

 الخضر و

 األنهار

ي  اضواالر

 بةالرط

أراضي زراعية 

 متروكة ومشيدة
 مجموعال

دقة 

 لمنتجا

% 

دقة 

 خدممستال

% 

 86.1 100 36 - - 5 31 محصول الرز 

 البستنةمحاصيل 

 الخضر و
- 40 - 2 42 83.3 95.2 

راضي  واال األنهار

 الرطبة
- - 10 - 10 100 100 

أراضي زراعية 

 ومشيدةمتروكة 
- 3 - 39 42 95.1 92.9 

 - - 130 41 10 48 31 المجموع

 92.3 %  الدقة الكلية

 0.89 معامل كابا

 ( 15 - 13ق )الحعلى المباالعتماد صدر: الم

 

 األنهار محصول الرز و  اصنف  اخذ   ، اذ ( خدمالممتدقة  دقة المنتج وي )الجزئ ييم  التقمب  نتباين  ت -2

منتج  ب  األولىالمرتبة  بة  الرط   ألراضيوا )دقة  منها  (% 100بلغ   بينما  لك    نف ص  خذ ا، 

والمشيدة    األراضي المترولة  الثانية  الزراعية  )ج  منت  بدقةالمرتبة   را وأخي  ،(% 95.1بلغ  

خدم  دقة الممتيخص    ا ما، ام(% 83.3)  بلغ  قة منتج  بد اء  ج  الخضروالبمتنة  صي   محا   صنف

 من بعده   (% 100بنمبة بلغ  )  األولىرتبة  الرطبة الم  اضيواألر  األنهار صنف    أيضافقد اخذ  

زراعية  لا  ضيالراا  ، بينما اخذ صنف(% 95.2بنمبة )  الخضرو  البمتنةي   حاصم  صنف  جاء

صنف محصول الرز   وأخيرا،  (% 92.9)  بلغ    دمتخمة مبدقثة  لتبة الثاالمر  مشيدةالمترولة وال

نها نمب عالية تبين مطابقة  أب  أعالهالنمب    ىال  اإلشارةيمكن  و  ،(% 86.1) دم بلغ   بدقة ممتخ
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 داني الميع الواقع  م  ة الزراعية في منطقة الدراس  األرض   ماالا ستعا  الصناف  هالتصنيف الموج

 . (17)الشك  ، ينظر األصنافلتلك 

 كوفة ء القضاي ف  2018( خريفجه للموسم الزراعي )الموتصنيف ئي لللتقييم الجزا( 18شكل )
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 ( 40االعتماد على بيانات الجدول )المصدر: ب

 

  اف استعماالا صن ال  الكليلتقيم  انمبة  ( ان  41يتضح من الجدول ) لقضاء فا  لزمر  خص ي  ما  اما -3

) عية  الزرا  رض األ نمب   (% 93.3بلغ   موهي  الدهةمتازة  مؤشر  ،  بلغ    لاباعام   ما  بقيمة 

الكلية  ن  تبي لذا  ،  (0.91) الدقة  لالصناف  جانس  لتانمب  لواقالمكاني  التصنف  تلكومطابقة   ع 

 . ناحيةالي ف  المائدةالزراعية  األصناف

 

 ءالقضا  مركزفي   2018الزراعي )خريف(  سموجه للموالمللتصنيف  الخطأ( مصفوفة 41جدول )

 األصناف
حصول م

 الرز 

 محاصيل  

 البستنة

 الخضر و

 األنهار

ضي  واالرا

 ةبالرط

أراضي زراعية 

 مشيدةمتروكة و
 مجموعال

دقة 

 لمنتجا

% 

دقة 

 خدمالمست

% 

 83.3 100 12 - - 2 10 محصول الرز 

 البستنةل حاصيم

 الخضر و
- 14 - - 14 82.4 100 

واالراضي   األنهار

 رطبةال
- - 5 - 5 100 100 

عية أراضي زرا

 متروكة ومشيدة
- 1 - 13 14 100 91.9 

 - - 45 13 5 17 10 المجموع

 93.3 %  الدقة الكلية

 0.91 معامل كابا

 (13باالعتماد ملحق رقم ) المصدر: 
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استعماالا   ف أصناينة بين  تبا ، ان نمب ذلك التقييم م(19)   لشك ن ام   ضحيتفزئي  لتقييم الجاما ا

عالية  وهي  راعيةالز  رض ألا التصؤلد  ت   نمب  لمطابقة  اذ  لواقعنيف  ز الر  محصول  أصنافنجد  ، 

منتج  الزراعية    راضياألالرطبة وصنف    األراضي و  األنهارو دقة  اخذا  والمشيدة    ة ممتاز  المترولة 

  ةبلغ  دقاذ    الخضرمتنة والبمحاصي   صنف  تلك الدقة عالية في    لان    ما، لنهالك  م  (% 100بلغ  )

 . (% 82.4ه ) ل نتجالم

بالام الممتخا  لدقة  فهنمبة  ممتاز  أيضاي  دم   ألرض اا  استعماال  صنافأل  جميعها  ة لان  

، واالراضي الرطبة  األنهارو  الخضرو  البمتنةمحاصي   لصنفي    (% 100)، اذ بلغ   الزراعية

  ف لان  لصن  خيراوأ،  والمشيدةلة  المترو  األراضي الزراعية  لصنف  (% 91.9)   أيضابلغ   و

 . (% 83.3الرز )ول محص

 

   القضاء مركزي ف  2018سم الزراعي )خريف( تصنيف الموجه للموي لل( التقييم الجزئ19شكل )

 
 ( 41المصدر: باالعتماد على بيانات الجدول )

 

ناحية العبا  عيةزراال  األرض ف استعماالا  اصنالكلية ال  بلغ  الدقةو -4   وهو ما يوضحه   سيةفي 

)ا ممتازوهي    (% 95.5)   (42لجدول  لال  تصنيفلل  ةنمبة  مؤشر  لناحيةموجه  بلغ  حين  في   ،

استعماالا األرض    صنافي الالمكان  اب التطبين  ت   أيضا  ة قيمة ممتازوهي    (0.94) م  لابا  معا

 . والدراسة الميدانيةلمرجعية  ا ناا واقع البيا ع  م يةفي الناح  الزراعية
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 سية ا ناحية العب في  2018للموسم الزراعي )خريف(  الموجهنيف للتص طأالخ( مصفوفة 42جدول )

 األصناف
محصول 

 الرز 

 محاصيل  

 البستنة

 الخضر و

 األنهار

واالراضي  

 لرطبةا

زراعية  أراضي

 متروكة ومشيدة
 مجموعال

دقة 

 المنتج

% 

دقة 

 خدمالمست

% 

 91.7 100 12 - - 1 11 رز محصول ال

 البستنة محاصيل

 الخضر و
- 14 - - 14 87.5 100 

واالراضي   األنهار

 الرطبة
- - 4 - 4 100 100 

راعية أراضي ز

 متروكة ومشيدة
- 1 - 13 14 100 92.9 

 - - 44 13 4 16 11 المجموع

 95.5 %  الدقة الكلية

 0.94 معامل كابا

 (14باالعتماد ملحق رقم ) المصدر: 

 

الجزئيبالنمبا  ام -5 للتقييم  التصنيف    ةممتازنمب    وهي  صناف األبين    النمب   فتتباين  ة  دقة  تبين 

االص   موجهال العباسية  ألرض اماالا  ستعناف  ناحية  في  أ  ،الزراعية  نجد  محصو اذ  ل  صناف 

و األراضي  األنهارالرز  وصنف  الرطبة  دقة  الزراعية    واألراضي  اخذا  والمشيدة  المترولة 

بمنها  لك   %(100)   غبلة  منتج ممتاز مرتبة بال  الخضرو  البمتنةمحاصي   صنف    ينما جاء، 

 البمتنة محاصي     اف الممتخدم فقد اخذ صنمبة  يخص ن  ما ما  . ا(% 87.5غ  ) بدقة منتج بلالثانية  

، بينما اخذ  لك  منها  (% 100)   بلغ    بنمبة األولىالمرتبة    راضي الرطبةواال  األنهارو  الخضرو

الثالثة   رتبةم ، وال(% 92.9ة )ة الثانية بنمبالمرتب  ةيد مشالترولة وملا زراعية  ال  راضياألصنف  

 (. 20) ك الش  ، ينظر(% 91.7بنمبة )  لرزمحصول الان  لصنف 
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  العباسيةناحية  في 2018الزراعي )خريف(  الموجه للموسمي للتصنيف ( التقييم الجزئ20شكل )

 
 ( 42الجدول ) تعلى بيانا ادالمصدر: باالعتم

 

وهو    الحرية  في ناحية  (2018)  (خريفموجه للموسم الزراعي )اليف  صنتية للقة الكلبلغ  الد  -6

ابا بقيمة  ام  لمؤشر مع  أيضاالدها  ،  جدا  جيدةوهي نمبة    (87.8)(  43) لجدول  في ا  واضح  ما

( الموجه    إمكانيةعلى    ذلك  دلي  ،(0.82بلغ   التصنيف  على  ستعماالا  ا  افالصناالعتماد 

 . ناحية الحرية فيالزراعية  ض األر

 

 ناحية الحرية في  2018)خريف(  وسم الزراعيالموجه للمف تصنيل ل الخطأصفوفة ( م43ل )جدو

 األصناف
محصول 

 الرز 

   محاصيل

 البستنة

 الخضر و

 األنهار

واالراضي  

 الرطبة

زراعية ضي أرا

متروكة 

 ومشيدة

 مجموعال

دقة 

 المنتج

% 

ة دق 

 خدمالمست

% 

 83.3 100 12 - - 2 10 رز صول المح

 البستنةمحاصيل 

 الخضر و
- 12 - 2 14 80 85.7 

 األنهار

ي  واالراض

 الرطبة

- - 1 - 1 100 100 

أراضي زراعية 

 متروكة ومشيدة
- 1 - 13 14 86.7 92.9 

 - - 41 15 1 15 10 المجموع

 87.8 %  الكلية دقةال

 0.82 معامل كابا

 (15قم ) ر حقباالعتماد ملالمصدر: 
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  األنهار صول الرز وحم  اصنفاخذ    ، اذتباين النمب   (21  )من الشك  فيتضحلجزئي  يم اتقيلااما   -7

المرتبة  ا  واألراضي  بلب  األولىلرطبة  منتج  )دقة  منها  (% 100غ   ص،  لك   اخذ    ا نفبينما 

 ة دقب  والثالثة  المرتبة الثانية  الخضر و  البمتنةومحاصي     الزراعية المترولة والمشيدة   األراضي

  األنهار متخدم فقد اخذ صنف  مبة لدقة الملنبااما    .ب ى الترتيعل  (% 80و)  (% 86.7)   بلغ    نتجم

عية  الزرا  األراضيخذ صنف  ا ا، بينم(% 100بلغ  ) بنمبة    األولىالمرتبة  ة  بالرط  واألراضي 

والمش ) يدة  المترولة  بنمبة  الثانية  المرتبة  و،  (% 92.9المرتبة  محاخذ  صنف  اصي   الثالثة 

)  ةببنم   الخضرو  ةتن البم واخي(% 85.7بلغ   م،  صنف  نم  ولحص ر  اخذ  غ  بل  ةبالرز 

(83.3 %) . 

 

 الحريةفي ناحية  2018ي للتصنيف الموجه للموسم الزراعي )خريف( ( التقييم الجزئ21شكل )
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100
92.9
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 ( 43دول )المصدر: باالعتماد على بيانات الج
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 : ( 2019)  (ربيع)  يعراالز وسمموجه للمالالتصنيف  قةدلي والجزئي لكال تقييمال -الثاني

 

في  الزراعية    األرض لالستعماالا    الرقمي  لتصنيفابدقة    والخاص   (44)جدول  المن    يتضح

 : يأتي  ما قضاء الكوفة

الكليةنمبة  بلغ    -1 استعماالا    الموجهتصنيف  لل  الدقة  للموسم  الزراعية    رض األالصناف 

مؤشر   ضاأي الدها  ،  ةممتاز  وهي نمبة  (% 94.6)فة  لكوفي قضاء ا  (2019)   (ع ربيالزراعي )

يف،  (0.93)بلغ   مة  بقي  لاباعام   م الموجه  انلنا  مر  وهذا    استعماالا   الصناف  التصنيف 

ً عتماد علية لونه مطابقيمكن اال  الزراعية األرض   .األصنافلواقع تلك  ا

 

 وفةء الكقضا في  2019( ربيع) عيراالموجه للموسم الزللتصنيف  الخطأ( مصفوفة 44ل )جدو

 األصناف
محصول 

 طةحنال

محصول 

 الشعير

   يلمحاص

 البستنة

 الخضر و

 األنهار

االراضي  و

 الرطبة

أراضي 

زراعية 

متروكة 

 شيدةوم

 مجموعال

دقة 

 جمنتال

% 

قة د

 خدمالمست

% 

 محصول 

 لحنطةا
27 1 2 - - 30 96.4 90 

 90 96.4 30 1 - 1 27 1 الشعيرحصول م

  محاصيل

 لبستنةا

 الخضر و

- - 29 - 1 30 90.6 96.7 

 األنهار

واالراضي  

 الرطبة

- - - 10 - 10 100 100 

راعية أراضي ز

 متروكة ومشيدة
- - - - 30 30 93.8 100 

 - - 130 32 10 32 28 28 المجموع

 94.6 %  الدقة الكلية

 0.93 معامل كابا

 ( 18 - 16المالحق )المصدر: باالعتماد على 

 

تعماالا  لك  صنف من أصناف اس  هنمب  في  باين  مت ي  التقييم الجزئن  أ  (22الشك  )  نميتضح  و -2

اذ ا الزراعية،  الرطبة  األنهارصنف    اخذ   ألرض  بلغ   ب  االولىالمرتبة    واالراضي  منتج  دقة 

بينما  100) صنف%(،  بلغ     شعيروال  الحنطة  محصول  اجاء  منتج  بدقة  الثانية  بالمرتبة 

  ثالثة لاخذ المرتبة افقد  لمشيدة  اعية المترولة واراألراضي الز  نفاما ص،  لك  منهما  %(96.4)

بد   الخضرو  البمتنةحاصي   مصنف    وأخيرا  %(،93.8)بلغ   بدقة   منقجاء  بلغة    تج 

(90.6 %) . 
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األراضي  وصنف  واألراضي الرطبة األنهار اصنفقة الممتخدم فقد اخذ يخص د  ما اما 

والمشيدة   المترولة  األوالزراعية  ب  لىالمرتبة  )غ لبنمبة  منهم  %(100   حينا،  لك   اء  ج  في 

الثانية    الخضرو  البمتنةمحاصي     صنف بلغ  بد بالمرتبة  صنف ،  %(96.7)   قه  اخذ    ا بينما 

 ا.لك  منهم %( 90بدقة ممتخدم بلغ  )ثة  لاتبة الث المر الشعيرو نطةمحصول الح

 

 الكوفة  اءقض ي ف  2019( ربيع)عي الموجه للموسم الزراالتقييم الجزئي للتصنيف ( 22شكل )

96.4 96.4

90.6

100

93.8

90 90

96.7

100 100

84

86

88

90

92

94

96

98

100

102

                                        
      

               
      

                    
      

                          

 
 ( 44باالعتماد على بيانات الجدول )المصدر: 

 

ا  مرلزفي  اما   -3 الدقة  بلغ   فقد  نمبة    (% 91.1)الموجه  للتصنيف    لكليةالقضاء    ة ممتاز وهي 

  أصناف قع  جه مع وا المويف  نالتص   ة مطابق  لنا  لد وهذا يؤ (0.89) ذ بلغ  ا  لابا ام   معر  مؤشالدها  

 .(45ر الجدول )، ينظيةالناحراعية في الز األرض الا امتعاس
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 ء القضا ركزمفي   2019الموجه للموسم الزراعي )ربيع( يف للتصن الخطأ( مصفوفة 45جدول )

 األصناف
ل محصو

 طةالحن

محصول 

 يرالشع

 محاصيل  

 البستنة

 الخضر و

 األنهار

واالراضي  

 الرطبة

ي أراض

زراعية 

وكة متر

 مشيدةو

 عمجموال

ة دق 

 المنتج

% 

ة دق 

 دمخستالم

% 

 محصول 

 لحنطةا
8 1 1 - - 10 88.9 80 

 80 88.9 10 - - 1 8 1 الشعير صولمح

محاصيل  

 البستنة

 الخضر و

- - 10 - - 10 83.3 100 

 األنهار

واالراضي  

 بةالرط

- - - 5 - 5 100 100 

أراضي زراعية 

متروكة 

 ومشيدة

- - - - 10 10 100 100 

 - - 45 10 5 12 9 9 عوالمجم

 88.9 %  لكليةادقة ال

 0.86 معامل كابا

 (16باالعتماد ملحق رقم ) المصدر: 

 

 األرض استعماالا    أصنافقييم متباينة بين  ن نمب ذلك التأيتضح  فلتقييم الجزئي  اب   مايتعل   اما -4

األراضي الزراعية  وصنف    ة لرطبواالراضي ا  األنهار  ا اخذ صنف، اذ  الربيعيللموسم    لزراعيةا

والممال بلب  ىولاألالمرتبة  شيدة  ترولة  منتج  )دقة  منهما  (% 100غ   بينما  لك   صنف،   ااخذ 

)  بدقة  الثانيةالمرتبة    الشعيرو  الحنطةمحصول     صنف   وأخيرا  ،منهمالك     (% 88.9بلغ  

 ، ( % 83.3ه )لمنتج ة البلغ  دق  الخضرة ومحاصي  البمتن 

  البمتنة محاصي     اصناف  ا اخذ   اذ   ،األصنافبين    أيضااما دقة الممتخدم فهي متباينة  

الرطبةوا  األنهاروصنف    الخضرو والزراعية  الراضي  األصنف  و   الراضي   مشيدة المترولة 

  الشعير و ةالحنط محصول ي صنفاخذ و، مامنهلك   (% 100خدم بلغ  )بدقة ممت األولىة المرتب

 . (23) الشك  ، ينظراملك  منه (% 80م بلغ  )متخد قة ملثالثة بد المرتبة ا
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 قضاء  ال كزمر في 2019عي )ربيع( زرا( التقييم الجزئي للتصنيف الموجه للموسم ال23شكل )

 
 ( 45ت الجدول )يانا: باالعتماد على بلمصدرا

 

للموسم الربيعي    الزراعية  األرض ا  ستعماالصناف االدقة الكلية ألن  أ (  46)جدول  يتضح من ال -5

ي حين بلغ مؤشر  ، فللتصنيفوهي نمبة ممتازة    (% 93.1)بلغ     ة باسيلعناحية ا  في  (2019)

لا ت أيضا  ةممتاز  قيمةوهي    (0.91)ا  بمعام   لنا  ،  المكانؤلد   صنافلأل  الطيفي   يالتجانس 

 . يةفي الناحناا المرجعية ومطابقتها للبيا  الزراعية

 العباسيةية ناح في  2019الموجه للموسم الزراعي )ربيع( نيف للتص الخطأة صفوف م (46ل )وجد

 األصناف
محصول 

 الحنطة

محصول 

 شعيرال

 محاصيل  

 البستنة

 الخضر و

 األنهار

واالراضي  

 الرطبة

أراضي 

زراعية 

ة كمترو

 ومشيدة

 مجموعال

قة د

 المنتج

% 

دقة 

 خدمالمست

% 

 محصول 

 لحنطةا
10 - - - - 10 100 100 

 90 100 10 1 - - 9 - الشعيرصول مح

 البستنةمحاصيل 

 الخضر و
- - 10 - - 10 100 100 

 األنهار

واالراضي  

 لرطبةا

- - - 4 - 4 100 100 

أراضي زراعية 

 متروكة ومشيدة
- -  - 10 10 90.9 100 

 - - 44 11 4 10 9 10 المجموع

 93.1 %  الدقة الكلية

 0.91 معامل كابا

 (17رقم )  قاالعتماد ملح بصدر: الم
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ماالا  استع  أصنافبين    ةباينومت  ةممتاز  هنمب   (24)   من الشك  نجد فبالنمبة للتقييم الجزئي  اما   -6

عالية  إ،  الناحية  في  اعية الزر  رض األ منتج  دقة  سجل   ) ذ  حصول  مالصناف    ( % 100بلغ  

و الرطبةواالر  األنهارو  الخضرو  البمتنةمحاصي   و  الشعيرالحنطة  يو   اضي  دقة  لؤهذا  د 

تلك  لك  صنف    التصنيف ال  صنف  جاءو  ،األصنافمن  والمشيدة  ة  زراعياألراضي  المترولة 

   .(% 90.9)بلغ    أيضابدقة منتح عالية 

فقد  دقة    اما عالية  الممتخدم  نمبة  محاصي  و  الحنطة  حصولماصناف  في  سجل  

الرطبةالراو  األنهارصنف  و  الخضرو  البمتنة صنف    اضي  اراألولذلك  ية  لزراعاضي 

)   المشيدةالمترولة و بينما  املك  منه  (% 100بلغ   ا  صنف  سج ،  بلغ   دقة    عيرلشمحصول 

(90 %) . 

 
 العباسيةفي ناحية  2019ي )ربيع( لموسم الزراعجه للمولتقييم الجزئي للتصنيف ا( ا24شكل )

100 100 100 100

90.9

100

90

100 100 100

84

86

88

90

92

94

96

98

100

102

                                        
      

               
      

                    
      

                          

 
 ( 46د على بيانات الجدول )مصدر: باالعتماال  

 

فقد  ة  ناحي في  ا  ام -7 للتصنيف  الحرية  الكلية  الدقة  وهي  % 95.1) الموجه  بلغ     ة ز تامم نمبة  ( 

بقيمة بلغ  )مؤشر معام  لابالدها  ،  للتصنيف ذلك على  يد   ،(0.94ا    االعتماد على   نيةإمكال 

استعماال الصناف  الموجه  االتصنيف  األرض  الرب   لزراعيةا  الحريةن  في  يعيللموسم  ، احية 

 . (47جدول ) ينظر ال
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 حرية ية الاحفي ن  2019للموسم الزراعي )ربيع( الموجه للتصنيف  الخطأ ( مصفوفة47) دولج

 األصناف 
محصول 

 الحنطة 

صول مح

 الشعير 

 ل  محاصي

 البستنة

 الخضر و

ي  واالراض  األنهار

 الرطبة 

ة  اعيأراضي زر

 متروكة ومشيدة 
 موع مجال

دقة 

 المنتج 

% 

دقة 

 م خدالمست

% 

 90 100 10 - - 1 - 9 ة لحنطا محصول 

 100 100 10 - - - 10 - الشعيرمحصول 

 البستنةمحاصيل 

 الخضر و
- - 9 - 1 10 90 90 

ي  اضواالر   األنهار

 الرطبة 
- - - 1 - 1 100 100 

ية  عزراأراضي 

 شيدة متروكة وم 
- - - - 10 10 90.9 100 

 - - 41 11 1 10 10 9 المجموع 

 95.1 %  يةالدقة الكل

 0.94 ا معامل كاب

 (18) ماد ملحق رقم  باالعتر: المصد

 

  الحنطة   صولمح الصناف    (% 100)ية بلغ   الدقة منتج ع   فقد سجل  لتقييم الجزئياما بالنمبة ل -8

وصنف   الرطبة  األنهاروالشعير  االولى  واالراضي  المرتبة  اخذا  بذلك  صنف ،  وهي  اما 

صنف    خيراً آو  ،(% 90.9)بدقة    الثانيةاخذ المرتبة    فقد والمشيدة    األراضي الزراعية المترولة

  أصناف   ا خدم فقد اخذ متدقة الم  ماأ  .(% 90بلغ  )  ة منتجقجاء بد   الخضرو  البمتنةمحاصي   

ا والمشيدة  وصنف  الرطبة  واألراضي    األنهار ولشعير  محصول  المترولة  الزراعية  األراضي 

حاصي   ممحصول الحنطة و  اصنفنما اخذ  بيلك  منهما،    %(100لى بنمبة بلغ  )المرتبة األو

 . (25شك  )، ينظر ال%(90بدقة ممتخدم بلغ  )  يةالثانالمرتبة  الخضرو البمتنة

 

 ريةحالفي ناحية  2019ع( )ربي ف الموجه للموسم الزراعي( التقييم الجزئي للتصني25)شكل 
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 ( 47)المصدر: باالعتماد على بيانات الجدول  
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الفصل    عرض يست الجغرافية  هذا  فيالخصائص  الزراعيةستعماالت  ا  غيرت  المؤثرة  في    االرض 

مر  البقدر ما يتعلق اقضاء الكوفة  الطبيعية السائدة في    الخصائص سنتناول دراسة وتحليل  ذ  إ،  قضاء الكوفة

قل  التي ال ت  يةالبشرالجغرافية  ، فضال عن دراسة الخصائص  الزراعية  األرض تغير استعماالت    في  بتأثيرها

سرعة التغير والتداخل مع بتمتاز  فهي    األحيانتفوقها في بعض  تكن  لم    إنالطبيعية    الخصائص ا عن  أهميته 

 . بعضها البعض بصورة أكثر وضوحاً من العوامل الطبيعية

 االول مبحث لا

 في قضاء الكوفة استعماالت األرض الزراعية الخصائص الجغرافية الطبيعية واثرها في تغير 

 

 :السطحمظاهر  -األول

 ولة تركيبهوا التضاريسوي واسوتواءوتمتواز بسوه  هل الرسووبي،الس  إقليم  ضمن  الدراسةمنطقة  تقع  

عد وي،  الشرقي  الشمالو  حوبشكل بسيط وتدريجي نالغربي    الجنوب ينحدر سطح القضاء من    إذ   ،سطحها

رافيوة السوهل الرسووبي ان طبوغالقوول بو  ويمكون،  الدراسةمنطقة  ائدة لالسة  ام هو الصفالنبساط شبه التا

ً   الدراسوةمنطقة  ل ً   ال تختلو  اختالفوا  انبسواطهاألخور  فوي اعون بقيوة أجوزاء السوهل الرسووبي   جوهريوا

المظواهر نطقوة ودقوة عون طبوغرافيوة الم  أكثورولكي نعطوي ووورة  ،  والمظهر الطبيعي لها  وانحدارها

يبوودأ خووط  إذ ، (79خريطووة  وي ة خطوووط االرتفووام المتسووابوود موون اسووتقراء خريطوو ا الفيهوو األرضووية

ورغوم المود  الكبيور بوين أعلو  الشمال الشورقي    باتجاهم( في غرب وجنوب غرب القضاء  25الكنتور 

-20     بوين  اوح مواالتودريجي وبأرتفوام يتور  االنحوداراال انه يتميز بقلة التضور  ويسوود    واقلهرتفام  ا

ليبودأ بعوده باالرتفوام   النحوو الشوماه  تجوبا(  م  30ويبدأ خط الكنتور ،  مستو  سطح البحر  وقف  (1 م(22

، وهي أعل  ( عند مدينة الكوفةم 35واألخير يوازي خط الكنتور  مال غرب القضاء،التدريجي بأتجاه ش

 .منطقة في القضاء وذلك القترابها من حدود هضبة النج 

 

 

 

 

 

 

 

ة بغووداد، جامعوو   ، غير منشورة(  اجستيررسالة مالبيئة،  ( وفاء سالم الخفاف، خصائص ترب قضاء الكوفة وعالقتها ب1  

 .18ص، 1998، تربية، ابن رشدال كلية
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 قضاء الكوفة لسطح   ةالكنتوري خطوطل ا( 79)ريطة خ

 . (DEM) ةرقميال  ونموذج االرتفاعات Arc GISامج مصدر: باالعتماد على برنال
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خلو من التضاريس يال  اال انه    امالت  شبه  بصفة االنبساط   يمتاز  ن سطح القضاءأمن    رغموعل  ال

  ر المظاه  برز تلكأومن    ةراعيلزا  األرض   استعماالت المحلية أو بعض المظاهر األرضية المؤثرة في  

 : هي  (80يتضح في الخريطة   وهو ما

 : هارناأل كتافأمنطقة  -1

عن    م(2-1 بين  لكوفة  م( ويصل ارتفاعها في قضاء ا750أشرطة ضيقة يبلغ معدل عرضها    هي       

اسية  شطي الكوفة والعب  مياه  المترسبة بفعل  ة الطمويد  وتتمثل بالسدا،  (1 لها  المجاورة   األراضيمستو   

،  (2    ة والشيخوخضج  الن   مرحلتي  يفيضي فعند اختراقها السهل الة  سيعباوالقنوات المتفرعة من شط ال

 إذ نهر،  الجانب البعيد عن ال  باتجاه ي  جتدريبانحدار    لها في جهاتها القريبة من النهر   ماف ارت  يكون أعل  و

ة وناعمة في المناطق البعيد   ماً حج  وأوغرواسب تختل  ايضاً فهي أكبر حجماً بالقرب منه  إن نوعية الر

لمناطق ا  يفسيب  التر  هر يعمل عل ذلك ألن النو  ةيل الفيض هوي السفالظاهرة طبيعية  تعد هذه  عنه، و 

 أكثر مما في المناطق البعيدة عنه. القريبة منه 

 : أحواض األنهار منطقة -2

آخر          مهماً  مظهراً  األنهار  أحواض  المنطتعد  من  ارتفاعاً  أقل  السابقةوهي  عنها   تنخفض   إذ  ،قة 

  الرسوبي السهل    حةاسأغلب م  هذه المنطقة  تشغل،  (3  لهارة  جاوالم  األراضيو   عن مست  م(3-2بمعدل  

ب  الدراسةمنطقة  في   بسيطنبساط  ال اويتميز سطحها  انحدار  مع  التالل و،  الشديد  بعض  سطحها  يتخلل 

تل    المنفردة ، كما  الصليجية  اراضي  مقاطعة  ضمنة  الحري  ناحية  في(  يرات ابو وخ والتي من أهمها 

لواقعة بين ي المنطقة اف  لاهو الح  األحواض الصغيرة كما  تشبهالتي    تظهر بعض المنخفضات المحلية

لما تمتاز   الدراسةمنطقة  أهم المناطق الزراعية في  من  ة  منطقال  هذه  تعد و  ،لكوفة وشط العباسية شطي ا

من منها    به  أمكانية  ،  متوسطة  ةنسجذات    ةمزيجي  طينية  ةبر تو  السطح  ءاستواخصائص  عن  فضالً 

ال الري  الذي سالالتي تتخل  زال والمبالجداو  ن طريقئدة ع ازورف مياه  ان  لها، اآلمر  تكون عد عل  

 .قدمتها الرزوفي م لحبوب محاويل الزراعة  ةمالئم أراضي

 

 

 

 غيوور  سووتيراجمة رسووال  ،النجوو ظووة افرض فووي محح األل سووطين أشووكالتبووا غرافوويليوول جتح ،يلوو ملزاام سوو عايوود جا (1 

 .37ص ،2001، دابية اآلكلة، الكوف  ةعجام  ،ة(منشور

 .21ص ،مصدر سابق، لخفافا المسفاء ( و2 

سووالة ر ، (2002-1992ة للموودة  وفوو قضوواء الكالزراعيووة فووي    رضاألعماالت  سووتكاني الح محمد، تحليل موبا  أنور  (3)

 .26ص، 2006 ،اآلدابة سية، كليدقاالعة ماج  ، غير منشورة(  ستيرماج
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 في قضاء الكوفةسطح المظاهر  (80خريطة )

بالمصدر ز  ىعل االعتماد  :  محامديرية  االطلراعة  النجف،  خريطة  فظة  الزراعي،  الن   سطحاقسام  س  ، جفمحافظة 

 .42ص، 2009

 

 



 فة كولا  اءقضالزراعية في   األرضماالت استع تغيري ف وأثرها لجغرافيةص االخصائ ............. ........................الخامسصل الف

 

218 

 :األراضي المغمورة بالمياهمنطقة  -3

األراضي    تظهر االجزاءهذه  وتحديد الكوف  اءضقمن    ةيشرقلا  الشمالية  في  األة  في   جزاء اً 

 إذ ،  الصليجية  اراضيمقاطعة    فية  شرقية لناحية العباسية ويدخل قسم منها ضمن ناحية الحرية الماليشال

اللذناومصب    الري  هايلصرف ممنطقة    د عت المئب  العباسية من ش  تفرعةجداول  تعرضت  ط  وقد  هذه  ، 

عام  األراضي   التجفي   مبزل  مياه  لاتصرف    كبيرةمحطة ورف    ل نصب من خال  (1997 ال   ال  

حافظة بابل،  احية القاسم ضمن مقضاء الكوفة مع ن  الذي يمثل الحد الفاول بين اراضي  ئيسالر  حفارلا

 الحبوب. يلوا حماعة زرب ت وقد استغل

  ال إ  هالاشكخلوه من التباين الكبير في  من  رغم  عل  ال  الدراسةمنطقة  سطح  ن  إف  تقدم  ا  معل  ءً بنا

اهم    نم  ألنهارا  أكتافقة  تعد منط  إذ،  يةراعزال  األرض ت  ماالستعال  ةمكاني  أهمية السطح فيه  ان لمظاهر  

استعماالت   ئمةمالال  المناطق منط   ، في حينالخضرو  البستنة  محاويل  لصن     هار األناض  احو  قةتعد 

استعماالمة  مالئ السطح  والحبوب،  محاويل    ت لصن   الستواء   سهولةحيث  من  إيجابي    إثركان 

   .الدراسةمنطقة  ات في مقاطع راعيةلممكنة الزاستعمال ا

 : خمناال خصائص -الثاني

المناخضم  لكوفةا  ءقضاع  قي الحلصا  ن  الجاف  حراوي  لتصني  كوبنwhBار  وفقاً   ويشير   ،(1  ( 

الت  معد   ادن   تسجل  إذ،  الدراسةمنطقة    في  خيةايم العناور المنق  يف  زمني    نه هناك تباين  أال   (  48 دول  الج

كانون    يسيما شهر  شمسي الالت السطوم  معدال  قلأا  التي تسجل فيه  الشهوري  درجات الحرارة الصغر  ف

النسبية    معدالت الرطوبة  اعل سجلت فيها    التي  الشهور( وهي أيضا  هم  7.9األول    وكانون(  هم  26.لثاني  ا

منها  64.5  و  %(66.8  لكل  ال%(  اوكذل  ،ترتيب عل   بلغت  مطر  ساقطتكميات    عل ك  و   17ي     ملم( 

رة الحالصي   في اشهر ا   مة العظات الحرارمعدالت درجل   عاسجلت  ، في حين  عل  الترتيب (  ملم  17.6 

لهم  45.4و  (  هم  45.7ب بواقع  ي تموز واسيما شهر  الجافة ال الترتيب منها  كل  (    ي تال  الشهور، وهي  عل  

  الشهور   ساعة( عل  الترتيب، وهي ذات   10.8و    (ساعة  11.3قع   ي بوامسي فعلش  ومط سجل فيها اعل  سي

ي ، فعل  الترتيب نها  ل م( لك% 23.4%( و  23.1   ت بلغ  إذ لنسبية  ا  ت الرطوبةمعدال   ادن   التي تسجل فيها

 .الدراسةمنطقة في  جافة شهوراً تعد هي فاألشهر  ين انعدمت االمطار في هذهح

 

  ية أقل وناره السط( م وإمم  18 ن  ثر مكأ  ويلسنرة ااحرال   معدلا كان  إذ  نبو   كيتصن  ب ف حسحار جا  د المناخيع(  1 

   اآلتية:ادلة ق المعك وفذل يمكن تحديدو  مناخ االستبس من نص  إمطار

   R = 0.44 T-4 /2 

 ف( ويلسنة ا لحرارال دمع= T ،(ةوو ب ةوير السنطاألما =Rان:   إذ

 

 .58-51ص، 1981 ،ةرالبص ،ةصرالبمعة اج بعة، مطةعة البصرماجة، يمناخليم ااألقال ن الشلش،سيي ح: علصدرالم
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 2019-1999دة مللفي محطة محافظة النجف  يةناخملللعناصر اية رالشه ( المعدالت48ل )اودج

االشهر العناصر/ 2كانون  ار إذ شباط   ن حزيرا أيار نيسان  ول ايل اب تموز   1رينتش   2نتشري  1ون كان   معدل/مجموع  

 8.6 5.7 7.2 8.2 10.1 10.8 11.3 11 9.4 8.2 8 7.2 6.1 لي /سا فع عسطو ال

 18.4 7.9 12.2 20.2 25.5 29.6 29.8 27.5 23.8 18.5 12.5 8.2 6.2 ° م /صغرى حرارة الل ة ادرج 

 32.2 18.7 24.7 34 41.3 45.4 45.7 43.2 38.7 31.8 25.9 20.3 17.1 م° /ظمى ع درجة الحرارة ال

 25.4 12.7 17.9 29.2 33.1 37.7 38.2 35.8 31.4 25.1 18.6 14.1 11.2 م° / ْلحرارةدرجة ا  معدل

 1.6 0.9 0.9 1.2 1.5 1.8 2.4 2.5 1.9 1.8 1.8 1.4 1.1 م/ثا  رياحسرعة 

 42 64.5 57.7 39.5 29.3 23.4 23.1 25 31.8 40.5 46.35 57 66.8 %النسبية  رطوبةال

 3477.5 86.1 129.6 260.8 367.9 509.7 543 492.4 398.3 283.8 202.6 116.8 86.6 ملم  ر/التبخ

 82.2 17.6 11.9 6.2 0 0 0 0 3.6 10.4 8.6 8.5 17 م المطار/ملا

النق: باالالمصدر انات  المناخ، بي  سمق   ق،ا رالع  يصد الزلزالي ف العامة لألنواء الجوية والر  الهيأةل،  عتماد على وزارة 

 . 2019اد، بغدة، شورغير من

 

يت48الجدول    مالحظةد  نع            ب(  اضح  منخف ا  لمعد لان  يكون  الرياح  لسرعة  بلغ   إذ   اً ضلسنوي 

  . ( م/ثا  2.4،  2.5الصي   حزيران، تموز( لتصل إل     صلف  شهورخالل    رعتهاتزداد سو ثا(  / م   1.6 

ن  ا، كما  (م/ثا  0.9ل  األو ن  ها في شهر كانويصل أدن  معدل ل  إذ رعتها  خفض سنت فاما في فصل الشتاء  

السالري في  اح  بجف الشمالي اح  يرال  هي  الدراسةمنطقة  ائدة  تمتاز  التي  الغربية  وفاة  درها  جة  انخفاض 

ونقل بذور    ويفا مما له إثر في المحاويل الزراعية من تل   ةرحاجافة    ونتكفي حين    اءً ها شت ارترح

 رغوب فيها. لنباتات غير المال واغد األ

سجل    إذ   ،افةالج  ةالحار  صي ال  شهورما في  سيالر  التبخبازدياد كميات    الدراسة  ةقمنطيز  تتمو

السنوي لتبخر    مجموالم  بلغوتيب  ر تعل  ال  لم(م   509.7،  543  واب    زتمو  يشهراعل  معدل لها في  

  ة ها تفاقم مشكل ي  منصلفي فصل ا  والسيماملم( مما أد  هذا ال  ظهور كثير من المشاكل    3477.5 

ً ق التي تُسمناط لي افئية  مااللحصص  ا   الشديد للتبخر يؤدي   مفا تاسطة، فضال عن ان االرو بالوأ  ق  سيحا

 .الدراسةمنطقة في ترب  األمالح ةادة نسب إل  زي
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تتباين   وهي أيضا،  الزراعي لعناور المناخ بتباين المحاويل الزراعية  اإلنتاج  ت امتطلب تتباين  

محاويل زراعية   وإنتاجناخ  مبين عناور القة المباشرة  س العالكهذا يعل، ويمحاو و النم  في مراحل

ل  عمل  يع  االمر الذي  ةضاء الكوففي قليا  صتتباين خصائص المناخ ف  إذ ،  الدراسة  ةطقمنمتنوعة في  

ا السنة  لتنوم  مواسم  خالل  الخريفي  محاويل  الموسم  محاويل  الموسم    لومحاوي  ( الصيفيفهنالك 

لدرجات   ات المحاويلتختل  متطلب  إذ   لزراعية،محاويل البات ابمتطل  وهذا يرتبط  (شتويلاعي  يبالر

الجدول  إذ   ،أنواعها  ختالفاب  ةالحرار من  القمان    ( 49    يتضح  درجة   ونم ي  (الحنطة   حمحصول  في 

فينمو    رياما الشع  ،ألنبأتههي الدرجة المثل     (م  25وتعد درجة الحرارة    (م  35-4 تتراوح بين    ةحرار

 م(.  20لمثل    حرارته اجة درو  (م 30-4بين  راوح  تة حرارة تفي درج

         

 الدراسةمنطقة في  ةعيل المزرومحاصض الع والعظمى والمثلى لبالحرارة الصغرى  ترجا( د49جدول ) 

 م(  (ىدرجات الحرارة المثل  ( م)   درجات الحرارة العليا ( م)   ت الحرارة الدنيااجدر المحصول

 25 35-30 5-4 ةطنالح

 20 30-28 5-4 الشعير

 32-30 38-36 12-10 الرز 

 35-32 44-40 10-8 ء الصفراالذرة 

 25-22 37-33 10-9 الصيفية الخضر

 18-15 24-21 7-4 توية الش الخضر

 27-18 50-45 7 – 0 النخيل  أشجار

 35-32 44-38 (1-)-(4-) الحمضيات  أشجار

 : المصدر

 .82، ص1981، لموصال ،لحقلية، إنتاج المحاصيل ارياالنصا نمجيد محس (1)

 .82، ص1977 ،دمشق، 1ط  ب،ة حلجامعاصيل الخضر، تاج محورع، انحسن بشير ال (2)

 

 

 

 

 



 فة كولا  اءقضالزراعية في   األرضماالت استع تغيري ف وأثرها لجغرافيةص االخصائ ............. ........................الخامسصل الف

 

221 

د زراعته في فصل نمو  جوت  إذ ،  نسبيا  ةع حرارة مرتفطلب درجات  تي الرز  ن محصول  ين ا حفي  

بين    الحرارة  درجة  معدل  فيه    ا م ا  .(°م  32-30 مثل     حرارةدرجة    تعد   إذ ،  (1  (م  35-21يتراوح 

ثل  ون درجة الحرارة المتك و (م  44-8وح بين  رة تترارجة حراو في د م فهو ينراء  حصول الذرة الصفم

 .(م  35-32وح بين   اله تتر

  عدل درجات الحرارة الذي يتراوح م  إذ ،  خرآال     وسمن مم  تل ختف  الخضرحاول تطلبات مم  اام         

بين  صيفيال  الخضر  فيهو  تنم  لهاالمرارة  لحا  ةدرجتتراوح  و   (° م  37-9ة  في (م°  25-22   بين  ثل    ،

ي درجاتراوح محين  تنمة  ارحرالت  عدل  بين   لا  الخضر  يهفو  الذي  اوتتراو   (°م   24-4شتوية  جة لدرح 

بيالم لها  تتطلبها  و  ،(م°   18-15ن   ثل   التي  الحرارة  درجة  بين    أشجارتتراوح    ( م°   50-0النخيل 

رة  حرا  ل  درجات فهي تحتاج ا  (ت ضياالحمالفاكهة    ارجأشا  ، ام(م°  27-18اوح بين     لها تترلثوالم

ارتفا (م°   35-32   ينب   وحتترا عتدلة  م وان  وانخفاضهاع،  ه  ها  يؤمالا  ذ عن  نم لبا  سثر  عدل  وها في 

 .(49، ينظر الجدول   نتاجهاوا

م الزراعية  حالمل  يةارالحر  تطلبات مالة  رن قاعند  مالمويل  مذكورة  الحع  درجات  رة  ارعدالت 

ارة جة الحردر  د عت  مل  إذ ،  كهةفاال  أشجاربعض  ثناء  حاويل باستلما  عيلجمة  الئم نجدها م  الدراسةمنطقة  ب

  الدراسةمنطقة    حاويل السائدة فيمة للحرارال  رجات د عدالت  ة مالئمن مم  الرغمعل   ، وإلنتاجها  ثل الم

في   التطرف  الحرا  ارتفامفان  درجات  انخفاض  تلك  تمإذ  رة  او  عل   خطرا    دي ؤي  إذ ،  ويلاحالمثل 

  إل  إتبام   الدراسةمنطقة  ي  ف  ونارعزالم  يلجأ  لذااعي  الزرنتاج  ر بليغة في اإل ارإل  حدوث أض  التطرف

اعة ك زر وكذل  رارةرف في انخفاض درجات الح لتطن اات مالنب  ايةثالً لحمغطاة ممأسلوب الزراعة ال

 . صدات للرياحل مبين بساتين النخيل وعم الخضر

طار أم   صتت ا  ، كم(لمم  82.2   مجموعهابلغ    إذ ،  بقلتهاز  تاي تمهف   الدراسةمنطقة  طار  اما  ام

ن  وم ،  يةطار سنو  أما سنوياً، وهي باألسوتباينة شهرياً وفصلياً  م  فهي  هاتظامنا   وعدم  ذب ذببالتضاء  الق

جدول   أ 48خالل  يتبين  االم(  تبد اط ن  بالتسر  في  أ  األول  م   ابتداءً   الدراسةمنطقة  اقط  تشرين  شهر  ن 

باطار المألم ا ية  ر كمتستمو،  (ملم  6.2     ال  تصلقليلة    ت ياوبكم  في  ية لها  مك  أكبرلتبلغ  د  لتزايتساقطة 

ك نفسهالشهفي    سجليو،  (لمم  17.6قدار   بم  ولاالانون  شهر  مأ  ر  ادرجعدالت  دن   واعل   ة  لحرارة 

  شهري آيار  ياتها وذلك فيتبدأ بعد هذا الشهر بالتناقص لتصل ال  ادن  كم  م ث   ية،لنسببة اعدالت الرطوم

، وأيلولوآب  وز متو شهر حزيران  بأ  ةلثتم ما واله تلي لتي  ا  الشهورفي    تساقطها  ينعدم مث ،(لمم  3.6 قداربم

 

 كتوراهد  أطروحة،  رةاذالمني قضاء  الزراعية ف  األرضالت  عما لتغير است  يةل االسدي، االتجاهات المكانفيص  خيمش  (1 

 .185ص، 1996 رشد، ابن بيةرتالكلية  بغداد، ةامعج،  غير منشورة(
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يها  اد علتمالع ن اكفال يم  تساقطهافي    نتظاماال  مد وع  ةالقلن  م  الدراسةمنطقة  طار  تاز به امتم  اونظرا لم

الزراعي  قيام ي  ف يعني  ،  النشاط  ال  هذا  اأولكن  النشاط  تؤثرال    الدراسةمنطقة  ر  ا طمن  الزراعي    في 

ب يتم  الدراسة ة  منطقفي    ابي يجا  أثر  ، فهي لها  ائد سلا الرياالفدة  ساعمثل  يقدم  ت الح في عدد   إل ها  التي 

ثل  تتم   أيضاسلبية    أثار، وهناك  ات لرين عدد تلك ابالتقليل م  ي وذلكالشتو  السيماو اعي  حصول الزرلما

  تساقطت   اإذ   والسيما   حاويل الشتوية ليات البذار للمعم  وتأخيروتهيئتها    ض ر األواعيد حراثة  م   بتأخير

شهر   في      انهاو،  والثاني  األولوتشرين    لأيلوفي  الما  إنتاجتؤثر  الصيفية  يتملحاويل  ا  نضجه  تي 

 . األشهره ادها في هذ وحص

نسبة    وارتفامتح  ناعد عل  زيادة الست  إذ ،  اإلنتاج الزراعي  يف  بيالسل  تأثيرهارياح فيغلب  ال  اام

الرياح ال   ط حركة  نشا   يد ؤي و،  ولفي الذبهددها  ياه وين المم  يات كبيرةحاويل كما يفقد الممالتبخر م

ار هار والثمط األزن تساقتزيد م  خالل سرعتها  ن، فم(1  راقهاوزق أوتمات وتكسرها  يقان النباترقاد س

تي يكون  ل الحاويا الميمسال  ق الصغيرةاغصان وتساقط األورزهير فضالً عن تكسير األلتا  وسمفي م

مم زراعتها  تز  الشهورع  من  ام تزوعد  فيهاالتي  كمي رالة  سرع  داد  وقت  يتزام  إذ الرز  حصول  اح  ن 

  2.4و    (ثا/م   2.4عدل  بموز و تم وحزيران    يح كشهريارلعة افيها سر  د التي تزدا  الشهورع  التزهير م

الترتيب   (ثا/ م األثرأم.  عل   الاآل   ا  تتركه  خر  ااذي  في  عمف  ثلفيتم  ات باتن للرياح  زيادة  ليتي  ي 

أغصان  مخر(  التب/ النتح ا  النباتات ن  حلاو  اقألوروسطوح  عل   تتزام تربة  وأن سرعتها  مد سوء  ع  ن 

الحا  شهور الصي   ما  ر فصل  الراعتسو،  (48جدول  ال  في   يتضح  وهو  بسبب جفافها وسرعتها  ياح  د 

 اعية. الزر حاويلل  المعا اثار سلبية  ي لهتوالث العواو  الترابية  دوبح

وفي    الخضرعة  ارزفي    ةاسدرالمنطقة  بة عل   الية الها مالشتؤثر الرياح  فا في فصل الشتاء  ام

  إل  ح  يالركذلك تؤدي هذه اجها  وت نض حاويل وقالم  تسبب اضطجام هذه  ذ إ  ،ح والشعيرحاويل القم م

 . اأفرعه ة وتكسرالفاكه  أشجار أزهارير تدم

ان خصالق  كنيم  تقدم  ال مخال  نم المول  تكو ائص  تكاد  مناخ  في  تمن   ا مم  الدراسةمنطقة  اثلة 

معليج غير  التها  في  اللما  نيباؤثرة  وت  األرض االت  ستعم كاني  تتهايفغيرها  الزراعية  ولكنها   باين ، 

واحدة بين فصلي  زروعة خالل السنة الحاويل المنوم المت   فيذلك    انعكسو سنة  لن فصول ايب وح  بوض 

 صي  والشتاء. لا

 

 

 

 .110ص، 1999 ،إلسكندريةا ،3ط عة،اللطبة معية الجاالمعرف ارد  ية،عرازالة ، الجغرافيكهزوال ( محمد خميس1 
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 : ربةالتخصائص  -الثالث

،  ر ألخة من مكان  راعيلزا  رض األ  ت الستعمااتباين    عن  ةالمسؤول  لظواهر الطبيعيةا  منربة  الت  تعد   

اتوتح  انها  الدراسةقة  منط  ةب تر  يميزما    اهمأن   من  نسبة  ت للكي عل   بين س  اما (% 30.2  -19.1   تراوح   ،

عل   (4.1%   -0.2ما بين    راوح خر تتها اآلض( في بعضها وبع%   0.8 -  0.1راوح بين  تت الجبس فنسبته قليلة  

ا  أم،  ةربتلمن ا(  غم100مكافيء/  ملي  40.2  -20    بين  ( ونيةكاتي  ال  تبادليةلا  سعةبلغت ال و،    (سم100عمق   

ق المناطتنخفض في    إذ %(  2.3  -0.2    ا بينمختلفة تصل م  ل  نسب عقضاء  ربة الت  فتحوي  لعضويةالمادة ا

 ميز تتو ،  ةنلبست في مناطق ا  والسيماتية العالية  بالنالكثافة المناطق ذات  وترتفع في ا  ذات الكثافة النباتية القليلة

 ة نسج   انو  ،ديةالقاع  معتدلة   يلة التصن  قل  إذ ،  (8.2  -7.6    بينفيها  ( تتراوح  PHن نسبة  اً بأيضب أرالت

(، أما ةغريني  ةجيزيمورملية    ةمزيجي( ال  متوسطة  ةغرينية  طينيناعمة    ةنسجهي  ضاء الكوفة  التربة في ق

النباتات وال تسبب أي  نمو جميع  ل  ةئم مال  قيمةهذه ال  د ع وت(  % 13-25    هيفللصوديوم المتبادل    النسبة المئوية

التربة(1  اشرأو غير مببات  للن  ر شضرر مبا ت   الدراسةطقة  نمفي    ، وتقسم  ما  ال    (81الخريطة  ظهره  وهو 

  -هي:   األنوامعدد من 

 : األنهار أكتافربة ت -1

هذه  تم بماتد  مالعباسية  من شط  جزاء  واالكوفة    اة شط إذ حلتربة  وهي  ،  األنهار  أكتافنطقة  فوق 

أو  يلرم  جيةيزمترب   وين طية  جيزي مة  غرينية  تصرية  جيذات  ارتفاعه   د    مبفعل  عن    سطح   و تس ا 

الم المو،  (م  3-2 رب  قاي  ام  عترتف  إذ ،  (2  لهاوراجاألرض  نسبة  فيها  العضوية   ترتفع    -  4.0واد 

  ز تا وتم.(3  د يالتسم  ليات مه وعاتحي ات أثناء دورة  ا النبيتركه  التي   ت خلفا%( بسبب إرتفام نسبة الم81.1

 1800ن   بي   لهاد عراوح مت  قد ا فهفي   لوحةمفاض درجة النخ إ  ر الذي يؤدي إل صري  األمتالجيدة    كونهاب

ة إل   تكون نسجتها ناعم  إذ صالحة للزراعة،  ود أنوام الترب الأج ن  وتعد م(  2ز/سم روموكماي  2200  –

  ذا يعد ه   ،(4 (% 53  -  20 لس  ك  وبنسبة  ( 4.9و  7.8  ين  ( فيها بPHة الو  يمة تتراوح قموالنع   توسطةم

 . الخضرو البستنة  محاويلعة زراون  ا هفي كزتر إذ  ،لترب م اواأنن أجود ن التربة مالنوم م 

 

 

 

 . 86-56ص ابق،سر  دصم الخفاف،الم ء سفاو( 1 

البحوثمجل  ،ةفالكوقضاء    فيعي  االزر  جإلنتاائص  خصا  لي،جيالدعلي مهدي  (  2  الك  ية،افالجغر  ة    كلية ة،  وفجامعة 

 .279- 259ص  م،2004,  مسلخاالعدد ا لبنات،لة يالترب

  ، غير منشورة(  ماجستير  رسالة  ج ،نلا   حافظةفي م  تربلخصائص ال  فيغراتحليل ج  ر،يهالظوود  ن عبعلي حسي(  3 

 .124ص ،2007، آلدابا كلية، فةولكا ةمعاج

 .56صق، ر سابمصد  ،ملياالز مسيد جاعا( 4 
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 ة كوف قضاء ال ب فيالتر أنواع( 81ة )يطرخ

 ArcGIS( ومخرجات برنامج Buringhخريطة ) لىاد ع عتمباالالمصدر: 
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 : هارتربة أحواض األن -2

ب  يغلو،  فةالكوشط    نم ر إل  الشرق  األنها  أكتافبة  جاورة لتر مال  قط ان ي المفهذه التربة    لثتتم 

تحتوي  و ،  العناور األخر   م وجم ن م%( م 70وو    50    بينسبتها  ن  تي تتراوح ال  ةع التربة الطيني طاب  فيها

ن م   ملنو هذا الها  نطقة التي يشغملينخفض سطح او  ،(1  %(30-  15   بلغت   ن الكلسة م ة عاليل  نسبع

م  فأكتاربة  ت  ن ع  (م  3  -2    ةالترب م  ام األنهار  الميرفع  انسوب  يقع  فلجواء  والذي  فيها  ق  عل  عمي 

تؤدي  مم  (م   2.5  -1.5  الحا  المتفاإر   إلالة  هذه  نسبة  نلوحم  التربة  ة  هذه  في  ابين  م  تتراوح  إذ سبياً 

ات ذ ( و8.7 -3.7  بين امصل ( تPHضية  حام وتتص  بدرجة ،(2  (مايكروموز/سم 15930 -3440 

ن  كو  لتي تالح عليها اع وجود األمققة وم شتوم  تصلبة هذه التربة م    ( وتصبحيوم/ مس  14.4   غل بت  ةي إذ نف

وي السبب السباخ  و  تهاوفا  ل  إ  عز   مالفيزياوية  م إرتفام  األراضستو   فيها  اء  درجات  ر اوي  تفام 

  ف رو  ماظ ن  وجود   م ة وعد سليملار  يري غة المحة نتيجة أنظ ولملافام نسبة  ت يزت باروتماً  ويفالحرارة  

 ول  . بالدرجة األ وب الحب محاويل ة لزراعةالئممعد هذه التربة توجيد، 

 : (يةسوالكلة  يسالجب) ة راوي صحال بهش ةبترلا -3

النيتوا هذا  م جد  التربةوم  الغر   ن  الحافة  طول  لعل   يتداخ  الدراسةمنطقة  بية  مالذي  حدود  ل  ع 

اللا المهضبة  لغخماتغربية  نة  الفرات،  رب  سمي  إذهر  مسم25  -  20   ني با  كهتراوح  وتشكل  ا  ته اد ( 

والالجبسية  األسا اس  عنلرمحجر  فضال  وايرلجيااد  والم   لي  يتص حلة  ب ه فيالجبس    ةنسب  وحراوية  ين  ا 

أم50-80   ، الكل%(  نسبة  با  فتتراوح  الرمم  اهاحتوم  نسبة  إنو%(  50  -  25ين  س    %( 78.4ل  ن 

الطيوم الغرم %( و8.9ن   ن  ذا 12.7ين   ن  وتعد  نسج%(،  المون  تك  إذ   ،ةلي رم  ةجيزيم  ةت    ء احركة 

ية إذ نف  عدلما  ، أم(  ة سم/ساع  35بلغ   ي   التربة  ههذ   ياء فالم  غيض   عدل سرعةما  أم  ،يعةا سر فيه  والهواء

بات  بالن  ها وفقرهافبسبب جفا  ادة العضويةملل  افتقارها عن  ، فضال (3  (يوم /م 10-5  ينب  بة يتراوحهذه التر

  يات كم  تاج إل تح  إذ ي في وضعها الطبيعي  اعزرل الامتعساللة  ئمالا تعد هذه التربة غير ملذ   يعيالطب

 .ت اخصبموال  ياهمال نكبيرة م 

 

 

 

عبعل(  1  الي  نسلزات  مساحاال   ي،لكعبا حسن  د  وتغير  محا  بها راعية  بابلفي  لسنتي  كو  فظات  والنج    -  1996ربالء 

 . 40ص ،2009 ،اآلدابلية ك ية،رنصستمة الامعالج ،رة(غير منشو رستيماجسالة ، ر2006

الة رسي فيها،  انعمرع التوسانات الإمكو  لكوفةمدينة ا  يحفي ضواتعماالت األرض  سبدلي، العن احسيلابد  ن عحس    (2 

 .104، ص 2014، لية اآلدابك ،فةكوجامعة ال، منشورة(ير   غ ستيرماج

  جامعة  ،ة( غير منشور  اجستيرملة  ارس  لنج ،ا حافظة  م ي  ف  تربتلوث الل  لمكانيالتباين ا  الصاحب،يد عبد  جموفاء  (  3 

 .47ص  ،2007 ،آلدابية اكلة، الكوف
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 : المنخفضة  األراضي ةب تر -4

التربة  توجد           الزراعية ضم قالمفي    هذه  ناحيةاطعات  الحريةون ية  العباس   ن    ة جبنسيز  تم تو ،  احية 

صل ال   بيعية فهو يروف الطلظا  حت ت  ضياء األرستو  المفام ميز بارت مت ا ت ، كمةيغرين   طينية  ةم ناع

ً م  1  واحيانا نارب يز  تتمو  (،مس  90ال     (  فيلما  بةس تفام  نسب  لوحة  السطحية    10.5-8.2اً  ي الطبقة 

  م شبه التا   االستواءيسود  و ،(1  (  % 1.4  ة  رد العضوي والمن الة م قليبة  إنها تحوي عل  نسو(.  سم/ز ومليم

ا ال،  لترب هذه  ت  ال ااستعم  نكثير مة لالئم ي تعد غير متربة فهلاه  هذ ا  به  يزت متي تونظرا للخصائص 

 انهاإال  ،  رالخضكهة وزراعة  لفاايل والنخ جار  لزراعة اش  االت األرض تعماسا  سيم الو   ية عالزرا  األرض 

 . الرز في مقدمتها اويل الحبوب محبعيد لزراعة    حد الة الئمتعد م

يف الخالوة  اي  القول  خصائص  مكن   المكاني   التباينبقة  عالا  له  الدراسةمنطقة  تربة  ن 

فيعالزرا  األرض الستعماالت   وا ية  فالتغ  نها،  التربة  خصي  ير  تلك  تلك ائص  تغير  في  ينعكس 

ظهر في تربة  ي  البستنةمحاويل  الزراعية ل  األرض ستعماالت  ركز ال  تلان اعوبعامة ف،  الت ا الستعما

 ة لحبوب يظهر في ترب ا  ويلاحملة  عيالزرا  األرض اعل  تركز الستعماالت    بينما كان  ،اراألنه  أكتاف

فيو   ،المنخفضة  األراضي احوات  تتوزم  السابق االستعمال  األنهارض  ربة  اجزائتظهر    إذ ،  ينين  ا  ه في 

   محاويل الحبوب. خر ألاينما تظهر في ب  البستنةمحاويل  األنهار أكتافة من القريب

 ة: يالسطحائية وارد المملا -الرابع

  غير   منزراعي  نشاط    يأان نتصور قيام    ن ، فال يمكعهاميج  حيةال  ت نالكائ لتعد المياه مصدر الحياة  

المائمورلا مياه  يد  تشمل  والمياه  والتي  ويةالسطح   والمياه  الجوفية  االمطار  يمكن    الدراسةمنطقة  ي  ف،  ال 

  ةقط منكون    أهميتهاتقل    األخر  ية فهي  ه الجوفاما الميا  .قلتهامطار في الزراعة بسبب  الا   همياعتماد عل   اال

الرسوبي   ضمن   تقع  اسةدرال السهل  الس  هافي وفر  تت و   منطقة  اعلذ   ،حيةطالمياه  استعمتما  األرض دت  االت 

الفرات  في    الجارية  ياهمال  ل ع  في قضاء الكوفة  يةالزراع بلاالرئيسة  اته  عوتفرنهر  شط الكوفة وشط  متمثلة 

  ،الدراسة الميدانية  أكدته  ما ا  هذ و   ،(82  خريطة  ال  وهو ما توضحه  بهمالمرتبطة  لجداول افضال عن ا  ةالعباسي

  ن في حي   (% 100 لحرية  افي ناحيتي العباسية و  سطحية الجاريةالمياه ال  ستعمالا  عن  ت اإلجابانسبة  اذ بلغت  

القضا  (% 98 سجلت   مركز  الق  د عد   عتمد يذ  إ  ،ءفي  من   أراضيمنها  جنوب  ال  في   الواقعةمقاطعات  ليل 

كري  وت،  وبساتين خرخي  أراضيو  الجنوبية،  البراكيةين  ات سب و  يضارأو  ين كطعة ال عيس  الجنوبية،وبسات 

 .الخضرو تنة س البسقي محاويل مل لعتست إذ ة المجهز المياهلة قلة كمية ار في حاعل  االب ( ةد سع
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 ( 2018لعام ) الدراسةمنطقة  لنهر الفرات فية لفرعية وائيسرول ال الجدا ( شبكة82طة )خري

 . (2018، لعام )لجغرافيةومات االمعلنظم   بةشعاالشرف، لنجف فظة ا في محا مائيةال در امولا مديريةى علاالعتماد  : بالمصدر

 

 .22ص ،ابقمصدر سسالم الخفاف،  ءفا( و1 
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نة  يد جنوب من نقطة تفرعه  م(  مك  5   ها الغربي عل  بعد لافي شم  الدراسةمنطقة  وفة  كليصل شط ا

  27.432   الدراسةمنطقة  في  طوله    بلغيو،  الدراسةمنطقة  راضي  طعات وأاقن مضم  بالجريانر  تميسو،  الكفل

تفرم  اج  ات تفرعغير  من    (مك عد   النبية  جضم  (سر ي الشاخة  والبو  النقي  زرةن  مب    بطول   شهد شيخ 

التصريفية  اط  بلغت   بينما(  ثا/ 3م   211   ت بلغية  يمتصم   ةقطاب  ،(كم  3.150  ر قد وت  ،(1  (ثا/ 3م  236.2 قته 

األرا الالزراعية    يضمساحة  شط  من  ً   19671كوفة  المستفيدة  ة  راعيالز  يضارالا  ما فترال   ةج تيون   (دونما

ً  ت د عتمد ا قفذا   ضفتيه لالواقعة عل  .  ريلا ات ليعمضخات في لمعل  ا  كليا

اا شما الفر  لعباسيةط  الشروهو  الهي مقم  تفرعات شط  اليدخل قض ف الفرات(    ديةنن    عل    كوفةاء 

تف كم  4بعد   نقطة  جنوب    وي سن    ريتص  معدلبو  (كم   22.228   الدراسةمنطقة  في    طولهبلغ  ي  إذ ،  هعر( 

م  (ثا/3م  81.6  ال  يف  يةراع الزاألراضي    هن تستفيد  واناحيتي  الع  زييتم و ،  لحريةعباسية  باسيب شط  رة  كثة 

والالجد  الجتفراول  الرئيسة  ناعات  م  يةعر فوالبية  عددهاوالنه  اآلخذة  جدوالً 45    بالغ  متجت   (  نح عظمه   و ها 

 .قةط نلمه افي هذ  األرض  لطبيعة انحدار سطحلك وذ  رقالش

العباسيةل  الجانب االيسر  ان(  50 ول  د جلا  نم يتضح  و  جداول  (  6   ،جدوال  (20    منهيتفرم    شط 

  ( 11 منه  اسية فيتفرم  بعلن شط اا ايمام  (كم 100.347اطوالها     ومجمبلغ م  افرعي  جدوال  (14و    ةيسرئ  منها

 . (كم 56.875وم اطوال بلغ   جم بم فرعيلباقي او ةيسجداول رئ (6ال منها  دوج

  ة ااذ بمح  يجريالحرية    أراضي ناحية  ال   ه ووول  عند ية  شط العباس   نا   (82  ة  طيمن الخر  يلحظو

  ة ي يدخالن ناح   نا سرئيجانبيان    والند ج  منه  مر ها ويتفويدخل ضمن مساحة وغيرة فيالحافة الغربية للناحية  

  ، ثا(/ م   300   ية مجموعهاطاقة تصريفب(  كم11.027    اطوالهميبلغ مجموم  الخماسي  والزيدي  هما  ة  الحري

ب  عيفر  جدول    (12 ا  منهم  مرفيتو الزراعية في    األراضيها  تستفاد من  (كم   59.054لغ  بمجموم اطوال 

 .( 50، ينظر الجدول   الناحية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .2018، يانات غير منشورةب، الحصاءا  قسم ،االشرف  النجافظة حم ية فيائلماموارد ال مديرية( 1 
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 ةف وقضاء الك رات في فل نهر اة والفرعية لسالجداول الرئي (50جدول )

 كم  / لهوط هنوع دولاسم الج  كم طوله/  فرع ت لجهة ا/هنوع اسم الجدول الوحدة االدارية 

 ية سا بالع

 6.560 أيسر / رئيسي االعمى  12.204 ر أيس / رئيسي ي ردحيال

 2.527 أيسر /يفرع الحسيني  2.625 أيسر /فرعي ة يلجنوبدة االجا 

 5.807 أيسر /عيرف طبر المحنة  1.395 فرعي الجادة الشمالية 

 12.582 ر س أي/ رئيسي العريان  2.122 أيسر /فرعي العفيطي 

 13.545 أيمن / يسرئي با حبا ما 3.815 ر يسأ/فرعي نوبي هي الجفاال

 2.555 أيمن / يرئيس ي ياشالع 1.194 ر يسأ/فرعي لشمالي هي االفا

 11.409 أيمن / رئيسي الراكوص  1.357 ر أيس/فرعي الغدير 

 3.757 أيمن/فرعي البو نعمان  3.554 أيسر /فرعي آل بدير 

 3.445 أيمن/عيفر شهد خ شيالبو   4.344 أيسر /فرعي شاخة المرادي 

 4.340 أيمن/فرعي جواد طبر سيد   2.962 أيسر /يفرع ول اال  ىآل عيس

 4.891 أيمن / رئيسي ابو خورة  1.588 أيسر /يعرف الثاني   آل عيسى

 5.417 أيمن/فرعي الحد  3.562 أيسر / رئيسي العدل 

 3.479 أيمن/فرعي ابو جاموس  13.306 أيسر / يسرئي الوهابي 

 1.424 ن أيم/ يرئيس رم دا و با 3.393 سر أي /فرعي ان نيس 9شاخة 

 2.616 أيمن / رئيسي يج ابو دوان 13.357 ر أيس / رئيسي ابو غرب 

 - - - 2.093 أيسر /فرعي خة ابو غرب اش

 المجموع 
  72.871   84.354 

157.225 

 الحرية 

 4.091 أيسر /فرعي البزل  1.351 أيسر /فرعي لنغيل ا طبر

 5.113 ر سي أ/فرعي زي بر آل غاط 3.411 أيسر /يفرع الحيال 

 3.956 أيسر / رئيسي لرئيسي الخماسي ا 7.071 أيسر / ييسرئ زيدي لا

 10.218 أيسر /فرعي ابو حالن  1.964 أيسر /عيرف الجاي ابو  طبر 

 1.307 أيسر /فرعي ة طبر السبع 2.209 ر سأي /فرعي طبر المعافاة 

 3.225 أيسر /فرعي طبر الفره  7.025 أيسر /فرعي الغزالي 

 14.095 أيسر /عيرف ي فرعلاخماسي  لا 5.045 أيسر /عيفر التيل 

 المجموع 
  28.076   42.005 

70.081 

 . 2018شورة، نمر ية، بيانات غيفا لومات الجغرم المعظعبة نفي محافظة النجف االشرف، ش  ئيةالماالموارد  مديريةى  عتماد علالمصدر: بالا

 

التصر ت معدالت  المائي   يتباين  اخ 51   الجدول من    جد ن  ذ إ،  دراسةل ا  مواسمبين    وااليراد   ف الت( 

السنوي  الم اع  إذ ،  اري تصللعدل  معدلسجل  الكوفة  تصري   ل   عام     لشط    236.2ل  د عمب  (2018في 

له كان في     تصري  فأعل   ةاما شط العباسي  ،(/ثا3م   52.1    ل بلغد بمع  (2000عام  واقلها كان في    (/ثا3م

،  ( /ثا3م   44.5  اقع  وب  (2000ام  له في ع  دل مع  لسجل اقن  ي ح  يف،  (/ثا3م   99.3بمعدل بلغ    (1999عام   

المائيما  ا ب   االيراد  متباين  السيفهو  اشهر  اعلس  إذ ،  ةنن  الكيا   جل  لشط  عام  راد  في  بواقع    (2018  وفة 

كذلك الحال    ،(3م   مليون 1648.3بواقع    (2000م  اعله في  قل ايراد  ا  في حين سجل  (3م   وني مل  7540.9 

ايراد   ، بينما سجل اقل(3م   مليون  3146.8اقع  وب  (1999   امع  له في  اد يرا  اعل سجل    فقد   لشط العباسية

 . (3م  مليون 1410.9   قعواب  (2000   في عام
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 عباسيةوال ةف لشطي الكو  والسنوي الشهري يرادالواالتصريف ت معدال( 51)ول دج

 شط

وفةكلا  

  ( /ثا3مئي )التصريف الما

السنة 

 المائية
 السنوي لوأيل أب تموز  حزيران ار أي ن نيسا ار إذ اطبش 2ك 1ك 2ت 1ت

1999 150.0 120.0 102.0 90.0 85.0 92.0 85.0 84.0 138.0 137.0 116.0 108.0 108.9 

2000 100.0 80.0 65.0 45.0 47.0 50.0 43.0 31.0 40.0 44.0 40.0 40.0 52.1 

2018 105.5 102.3 1805.0 104.8 106.3 104.5 87.3 57.6 72.7 81.9 80.8 126.2 236.2 

شط 

 العباسية

1999 180.0 97.0 78.0 51.0 51.0 58.0 50.0 50.0 158.0 171.0 124.0 124.0 99.3 

2000 88.0 48.0 42.0 35.0 25.0 43.0 41.0 39.0 43.0 46.0 42.0 42.0 44.5 

2018 56.0 32.7 575.0 35.0 33.0 35.6 33.7 24.9 25.0 24.7 23.6 79.8 81.6 

شط 

 الكوفة

 نةسلا

 المائية

 ( 3م نئي )مليوامااليراد ال
 

1999 401.8 311.0 273.2 241.1 213.0 246.4 220.3 225.0 357.7 366.9 310.7 279.9 3447.0 

2000 267.8 207.4 174.1 120.5 117.8 133.9 111.5 83.0 103.7 117.8 107.1 103.7 1648.3 

2018 282.5 265.2 4834.5 280.8 266.2 279.8 226.4 154.2 188.4 219.4 216.3 327.0 7540.9 

شط 

 العباسية

1999 482.1 251.4 208.9 136.6 127.8 155.3 129.6 133.9 409.5 458.0 332.1 321.4 3146.8 

2000 235.7 124.4 112.5 93.7 62.6 115.2 106.3 104.5 111.5 123.2 112.5 108.9 1410.9 

2018 149.9 84.7 1540.1 93.7 82.8 95.5 87.2 66.7 64.8 66.1 63.2 206.9 2601.5 

 .2018ر منشورة، بيانات غي ،شرفلنجف االا ظةف احفي م ةيئاملاالموارد   ةمديرياد على المصدر: باالعتم

 

بيعة  ط تباين    عل   منهما  المتفرعةوالجداول    يةس االكوفة والعب  شط  ب ناسياين في مالتب  لقد عمل

الزراالستعم اال  إذ   ،الدراسةة  طقمن  يف  ه افتوكث اعي  ال  اميمثل  الكللشبكلمكاني  تداد  الجدا  ةربية  ول  من 

م الر  نفضال  توافقامصدرها  المكاني    ئيس  االمتداد  مع  استكبيرا  ونوف    األرض الت  امعألغلب 

هن  إذ   ،اعيةزرلا والتي  القريبة  األراضي  يف  إيجابيتغير  ك  لاكان  النهر  ون   زراعة  فيها  تسود    من 

ً ئا منن  لك لحاجتها ال  مقذ و   رضخلاو  البستنةمحاويل   وبصورة غيرها من المحاويل  ن  م   ي اعل  نسبيا

ي دة فاوزي   فيها تركز  رهظ  (2018   (خري    المقارنة موسم  في    األراضي  ن ان تلك، فضال عةميدائ

تغير    كهنالن  أ بينما نجد    ،(1999   األسا  عما كان في موسم    ءاضفي مركز القلرز  ا  محصولمساحة  

ب نر امقلاو  األسا   ةي الزراع م  اسومالين  ب   سلبي يالحبوب  ل  اويمح  صن ل  نسبةالة  في   ظهرالذي 

الري  متالتي    يراضاأل نهاية جداول  ناح وهذا واتد في  بسبب   يةر والحعباسية  لا  يت يضح في مقاطعات 

  ال و أالمساحات المزروعة  واضحا في    السلبي  لذا ظهر مؤثر تغيرها،  لها  ةلالواوية المياه  مكالنقص في  

، فضال عن  يالسلبتغير  اه اليها واخذت اتجمساحة محصول الرز ف  ت اقصتن  إذ نيا  لمحصول ثاا  مون   وفي

 . المقارنة مموسفي الصفراء  والذرةالماش  انعدام زراعة محصولي 
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 الثاني ث حمبلا

 في قضاء الكوفة راعية زلاستعماالت األرض اواثرها في تغير  البشريةجغرافية لاالخصائص 

 

 :لةعامال يدياألالسكان و-1

ا           االيدي  الزراعلتعد  العاملة  البعية   ن م و،  يةراعالز  األرض الت  ما تعسا  في  المهمشري  امل 

في  مواعال المؤثرة  اال ل  م اعل     الدراسةمنطقة  في    ت ستعماالتلك  اللرغم  التطور  شهدته    نيقتن  الذي 

ة تمثل عنصراً مهماً في يراعزلا  ةلمعااأليدي المازالت  ن  ولك  الدراسةمنطقة  بضمنها    البلدة في  راعزلا

 الزراعي .  جاإلنتا

دد غ عبل  إذ ، د بشكل ملحوظايتز  قد   الدراسةقة  منطالسكان في    د اد عأ( إن 52جدول   ال  من  يتضح

عام  سكان  ال منهم  و،  نسمة(  224077(  1999في  نسبةسلاشكل  الحضر  والسكان  % 51.9   كان   )

ن سنة  اكأوبح عدد الس  إذ بالتزايد    الدراسةطقة  ن م   يف  ناسكثم أخذ المنحن  العام لل  ،(% 48.1الري   

ان  في حين شكل السك(  % 53.8   هابة مقدارر نسضحكان الالس  هممن  لشكو(  نسمة   377234    (2019 

 . )% 46.2الري  نسبة   

يست  زكمر  نأيتضح  و ب القضاء  نسبة  ل عأأثر  ا   اسللعدد  وذلك  كان  ركز الم  لكونهلحضر 

في بشكل قليل جدا    وانخفضت   (1999    لعام  %(73.1النسبة     ت غلب  ذ إ،  فةقضاء الكو   مو عمالحضري ل

عل   ين  %( للعام29.2و  %(  26.9بنسبة    ي رلأثار سكان استا  ا%(، فيم70.8ت  بلغ  (2019    معا

رتبة  اسية بالمبعجاءت ناحية ال  اء، ثمضقاألدارية لل  ت اد حن الري  بين الوكاسلاقل نسبة    وهي  الترتيب 

ء  اضق ال  ومبة في الناحية وعم س ن  الري  سجل اعل اال ان سكان  ،  كانالس  دد عي  ل ااجم  ن حيث منية  الثا

لعام91.1   غت بل انينمب   (1999    %(  ل84.8ال      ت فضخا  بلغ  ،(2019   عام%(  حين  نفي    سبة ت 

رتبة األخيرة  بالم  وقد جاءت ناحية الحرية  ،ترتيب لا  ل  ع  ن يم %( للعا15.2و    ( % 8.9  حضران السكال

ل  ص تفعت لوارت  (1999   ما%( لع29.5فيها    سبة السكان الحضربلغت ن  إذ ،  ءاضقلن ااكالي ساجم  نم

لعام39.1   ال  ب(2019    %(  حين  في  ال ت  غل،  الرنسبة  الترتيب للعامين  ي   سكان    %( 70.5    عل  

 .%(60.9 و
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 2019 / 1999ي عامفي  زراعةفي ال ني وعدد العامل ةبيئب السحقضاء الكوفة  نا كتطور س(  52ول )جد

 1999 2019 

 المجموع  الريف  الحضر  الناحية 
 ر ضالح 

% 

 الريف 

% 

 ع المجمو

% 

عدد  

ملين  العا 

  في

 الزراعة 

  ةبسن

املين  الع

  يف

راعة  لزا

من  

وع  مجم

 ن كاالس

% 

 المجموع  الريف  الحضر 
 الحضر 

% 

 الريف 

% 

 المجموع 

% 

عدد  

ين  املعلا

في  

 ة عالزرا

ة  نسب

لعاملين  ا

في  

اعة  ر زال

من  

ع  مجمو

 كان الس

% 

مركز  

 ء اقضال
104512 38531 143043 73.1 26.9 100 12651 8.8 175815 72519 248334 70.8 29.2 100 5648 2.3 

 10.2 9856 100 84.8 15.2 96512 81875 14637 36.8 21671 100 91.1 8.9 58885 53651 5234 ة اسيعبال

 13.3 4317 100 60.9 39.1 32388 19709 12679 38.0 8412 100 70.5 29.5 22149 15611 6538 ية حرلا

  19821 - - - 377234 174103 203131  42734 - - - 224077 107793 116284 المجموع 

% 51.9 48.1 - - - - - - 53.8 46.2 - - - - - - 

 صدر :  الم

 . 2019 ،ةنشورمات غير نية، بياناكتقديرات السال ،فاالشر حافظة النجفمحصاء إ مديرية -1

 . 2019رة، نشور مإلحصاء، بيانات غيا ف، شعبة شراال فجنلاحافظة مراعة ز مديرية -2

 

 الدراسةمنطقة  في  حية وأُخر   نا  بين   تبايني   لزراعةين في اامللعا  عداد ا ن  أ (  52دول  يتبين من الج

الحريحيان أن  يلحظ    إذ ،  نسب متفاوتةب و افي    ةصدارلاذت  ة اخة  الزراعة مامليعلنسبة  مجموم    نن في 

في عام    (% 13.3في حين تراجعت هذه النسبة ال     (1999ام   ع  يف  %(38 كلت نسبة  ش  إذ   ،السكان

الناحاما  ،  (2019  فقد ي عباسية  المخذ ا  ة  نسبة    إذ   يةالثان  رتبةت  تراجعت هذه    وأيضا  (% 36.8شكلت 

ال     نسبة     ذ إالقضاء    مركز  اريوأخ،  (2019عام  ي  ف  (% 10.2النسبة    ( % 2.3 و  (% 8.8شكلت 

 . عل  الترتيب للعامين  

الميدانيةارلد ا  بينت و نسبة     سة  من  يشك  الدراسةعينة    مجموممن    (% 40.1ان  مشكلة  ون 

العاااليد   ص اقتن السبب    ،لزراعيةاملة  ي  ذلك ويعود  المنطق  في  سكان  توجه  المزارعين  إل   من  إل   ة 

إضافة إل  ذلك  لزراعي  نشاط ايقي للد دعم حقوجو  مي وعد اد صالقتا  ود لمرد قلة ا  بسبب    أخر  عمالأ

لة قيعني  وهذا  ولت إل  دور سكنية،  ح تاعية تم بيعها واغلبها  ن األراضي الزرم   ةكبير  ةحاسمان    د نج

األيتوف ار  العامدي  اإلنتاجية لة  العمليات  إلدارة  األر  لزراعية  الزراعية  في  وج و اضي  ع يفسر    ل وامود 

اقتد  ا  يةاع م تة واجصاديفع  القضفي مر  مل جذب عواوقوة  ي   رلفي  اكز  بفرص    ذاهو،  عمللاء متمثلة 

وا  سكانع استعماالبشكل  عل   الضح  األراضي  في  رزت  من    قليالً   اً عدد   جد ن  إذ ،  الدراسةمنطقة  اعية 

المنطسكا ي ن  مازالوا  الزقة  حرفة  والمارسون  اج راعة  ع ح  فيمنهم    ألكبرزء  عزوف  اعة  رزن  الة 
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لسلبي  ا  ريغالت  أسباب كان من اهم  ا  ، وهذ راضياأل وتدهور والحية    اإلنتاج  ل  قلة ذلك إ   األراضي أد 

 .الدراسةمنطقة في  اعيةالزر  األرض تعماالت سا في

 : عيةالزرا يةلكلحيازة والما -2

بصفته    بل الحائزن قم  اه ليلية علطه فعة سسارمألرض وم ل  اضع اليد عالحيازة بأنها وتعرف            

لكه تصرفا مب  اهيالك فلما  صرفي تعني تلكية التمالتل  عن  يازة تخ، والح(1 يهافحق    ب كها او واحالم

يتلطا وم مات ان  (2  تصرفالو  لالتغن حق االسم ضقا، وهذا  التصرف ة وإشكال  يازالح  امف نظختالال، 

مم اثن  الخر  ً بالغ  راً كان  أستحد   في  ا وليايد  استطراب  ما  هر اثمئق  األغراض ختلفي    اإلنتاجية     

 .الزراعية

قة  منط  ءختل  أجزا  في مرخأ   لا  عةقاطن م ا منيكاتباين مي  لزراعيةحيازة اال  نظام  بيعةطان   

  إذ ية  لكفي نوم المين األول  اه يأخذ اتجباين  هذا الت  نا ان  بي ست ت االاستمارااتضح من خالل    إذ ،  الدراسة

(  مؤجرة وموزعه والح الزراعي  الملك الصرف واراضي ا  أراضييوجد ونفين من الحيازات وهي  

يتضح  ذ أرض، الل األدة استغوم حدد حجمي يذ ل ص اخاال هلزراعية له قانونلكيات ا ن هذه الموم موكل ن

من    (% 42.4 بلغت  قضاء  ال  مفي عموكة ملكاً ورفاً  راعية المملوالحيازات الزسيادة  (  53من الجدول  

بلغت نسبتها  فقد  ي  اإلوالح الزراع  عة بموجب قوانينازات الموز، اما الحيزراعيةلاإجمالي الحيازات  

 .%(19.8  ةنسبحين الفالمن  ةجرؤمت الالحيازا ت مثلحين  في%(، 37.8 

الذي   هسنفالوقت    فيفنجد    ،ن الوحدات اإلدارية للقضاءم ضم الملكية الزراعية  أما تركيب نظ          

وفة تتدن   ء الكعية في مركز قضاالملكيات الزرا  ( من مجموم% 47.9سبة  خاوة ن لاتسجل فيه الملكية 

ناحية  الحيازات في  مالي  ( من اج% 39.2  تبلغ    انه إ  ينح  حرية عل لا%( في ناحية  12.8لتصل ال   

بلغت  و  (% 14.4بواقع    ءانسبة في مركز القض  ازات التعاقد فقد سجلت اقليح ال   اما بالنسبة    ة،العباسي

الع  فيالها  عا بنسبناحية  ن   (% 59.2ة   باسية  ااما  سجلت احية  فقد    وأخيرا ،  (% 26.4نسبة     لحرية 

من    وجاءت   (% 56.9ة بنسبة   عباسيية الحنا في    لها   ةل  نسبعا  ت لجد سفق  المؤجرة  األراضيحيازات  

 . (% 14.6  نسبة ضاء سجللقز اكمر ومن ثم (% 28.6ية بنسبة   بعدها ناحية الحر

 

 

 

 

 .326ص ،1987  ،لووملا ةعماج ،رشنلاو ةعابطلل بتكلا  راد  ،يعار زلا داصتق، االطر الداهريم عبد الوهاب (1 

، 1977د، غووداب ،1ط د،االرشووا ةطبعوو م د،بغوودافظووة حافووي مها  ثماررض واسووتاأل  زةحيوواي،  ميمد مخل  الدلحي اهاد  (2 

 .265ص
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 2019 الدراسةعينة لقضاء الكوفة عية في زراال األراضي لملكيةا منظا(  53جدول )

 الداريةدة االوح

 

 ةيالزراع األراضينظام ملكية 

 أيجار  اقد عت ص اخ ملك
ع مجمو

 عينةال

 537 %14.6 54 %14.4 102 %47.9 381 القضاء  كزمر

 942 %56.9 211 %59.2 419 %39.2 312 العباسية

 395 %28.6 106 %26.4 187 %12.8 102 ريةحلا

 1874 %19.8 371 %37.8 708 %42.4 795 ء لي القضامااج

 .األولور االستبيان المح مارةاست  بيانات  العتماد علىاب:  المصدر   

 

االتام الثانيا  االحياز  حجم فهو    جاه  إذ  ،  الدراسةمنطقة  عموم    يفاين  يتبة وهو االخر  راعيزلة 

ً   10اقل من   تكون  التي    غيرةالص  ان فئة الحيازات (  54ضح من الجدول   يت  ت غلب  نسبةاخذت    (دونما

ا  بينم دونماً(    20-11   ن ما بيلفئة التي تتراوح  في عموم القضاء لاعل  نسبة   سجلت حين  ، في  (% 29.9 

ً نمود   51 اكثر من  هي  التي    الكبيرة  سجل اقلها في فئة الحيازات    ع اما التوزي،  (% 3.4   ةنسب  شكلت   (ا

ات وغر الحيازت ال سج  ذ ، إمتباين ايضا  فهو  اريةد اال  الوحدات     مستو لع  ات م الحيازالجغرافي لحج

ً   10من    اوغرفئة   رتبة  بالم  باسيةحية العفي حين جاءت نا  ،(% 45.4ء بنسبة  اضفي مركز الق  (دونما

ناحية العباسية  ذت خا  حين، في (% 18.2 ة نسبب، واخير ناحية الحرية  (% 36.4بنسبة   فئة لهذه ال الثانية

للحيازات   تتراوالصدارة  بين  التي  ما  ً   20-11 ح  مبينما    %(48.1    ةب سنب   (دونما القضاء  راخذ  كز 

المرتبةونا  الحرية  والثا  حية  الترتيب،  % 25و   (% 26.8بنسبة  لثة  الثانية  عل   للفئة(  الحال   كذلك 

تتراوح  زات  الحيا بين   التي  ً دون  30-21ما  ا  (ما العباسية  مركز    (% 61.9  بنسبة    رةدالصاخذت  ثم 

وناحية بن  القضاء  يخا  مارتيب،  الت  عل   (% 17.1و    (% 21سبة  الحرية  االحيا  فئة  ص ما  ي لتزات 

بين    ما  ناح  (40-31تتراوح  والح اخذت  العباسية  بنسبة  وا  األول تبة  المرية  ريتي  (  % 64.1لثانية 

لفئات  اما بالنسبة  ،  ( % 12.9بنسبة    خيرةاألالقضاء المرتبة  كز  ، بينما اخذ مرعل  الترتيب   (% 22.9و 

الكبالح تيرة  يازات  ب التي  ما  ً   50-41   ينكون  ودونما من   (  ً   51اكثر  العباسية ذت  خفأ   (دونما   ناحية 

الترتيب (  % 64.1 و  ( % 66.3    بنسبةالصدارة   الناخذت  و  ،عل   المرتبة  الحرية  بنسبة  احية  ثانية 

،  ( % 9.4( و  % 13.5شكل نسبة  مركز القضاء    يراأخ وعل  الترتيب،    تينللفئ  (% 26.6و   (% 20.2 

ا  في هذا  الزراازالحي احة  مسفي    لتباينضوء  في  ات   األرض استعماالت    تتباين   الدراسةمنطقة  عية 

الصغير  ساحات  الم  ذات   ت زاالحيا  ن ضم  الخضرو  البستنة يل  حاومون   رم  زي  إذ ،  راعيةالز

فيوالة  توسطوالم تسود  ح  ،اء  قضال  مركز  تي  فيحاو م  ن وزرم  يين  في  الحبوب  الحيازات    يل 

 .  ةحري الباسية وناحيتي العفي ي تسود الكبيرة والت 
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 2019 الدراسةعينة لاء الكوفة في قضالحيازات الزراعية ( 54جدول )
 ة عيئات الحيازات الزرا ف 

وحدات  ال

 ية االدار

 

  10من  أصغر

 دونم 

11-20   

 دونم 

21-30   

 دونم 

31-40   

 دونم 

41-50   

 دونم 

  51من  أكثر

 دونم 

مجموع  

 العينة 

مركز  

 القضاء 
254 45.4 % 166 26.8 % 75 21.0 % 22 12.9 % 14 13.5 % 6 9.4 % 537 

 942 % 64.1 41 % 66.3 69 % 64.1 109 % 61.9 221 % 48.1 298 % 36.4 204 العباسية 

 395 % 26.6 17 % 20.2 21 % 22.9 39 % 17.1 61 % 25.0 155 % 18.2 102 رية الح

  اجمالي

 قضاء ال
560 29.9 % 619 33 % 357 19.1 % 170 9.1 % 104 5.5 % 64 3.4 % 1874 

 .األولاستمارة االستبيان المحور   بيانات  ماد علىباالعتمصدر:  ال   

 

 :ريال اساليب -3

النشاط    في اليعتمد  اعتما  زراعي  الكوفة  رئيسا  قضاء  السالمعل   دا  بنهلمتما  طحيةياه    ر ثلة 

  الدراسةمنطقة  في    سائد ال  الري  مانظ  فان  ، لذافرعة منهاوالجداول المت  (عباسيةفة واللكوشطي  ا  فرات ال

 : اهم  نقتي طري عل  عتمد ي

 :الري السيحي اسلوب -أ

 أكتاف عن  بعيداً  التي تقع    يجياألنحدار التدر  ية ذات اضي الزراعألرباالري هذه    ترتبط طريقة          

وي  ترره ال  ان تة فيغمزرعالمن اجزاء  م  ي ال  جزءلرا  قنوات و  اوللجد ا   نمء  االم  يسلط  إذ ،  راألنها

المسالم يكو عندم  يتبعهو  يا، فزروعة كلاحة  الزراعية اخفض م  االراضتو سم  نا  قاعدة     ستون مي 

الريي لعم  تسهل  إذ ار  االنه تساثالية كون متعد    اإنها  كم،  ة  المااحة  س في زيادة م  همها  د  وية عنرألرض 

فة  الكو  ين شطياه بيالم  ة تنظيملأو في حا  الشتاء  وسمفي مالجداول  و  هاري األنياه فيب المسان مم  ارتفا

المخال  يةس والعبا والعباسية  طريق سدتي  عن  لصيفيا  وسمل  ا  لتستعم،  الكوفة    ءزا جأ  فيلطريقة  هذه 

محد م اا  وتعد   ،يةلعباس اية  ناح  ندة  االيلشمألجزاء  الجا  ه نملشرقية  ة  اأبرز  يمهات  ف التي  الر ر     ي يها 

 ريقة.  الط وفق هذه

 :لواسطةالري با اسلوب .ب

ن موب ضا األسلنتشر هذ وي   ضخات،لماه إل  األراضي الزراعية بواسطة  ياالم  لايصا  اهد بيقص         

الارألا الترمضي  ا  ي تفعة  ضفاف  عل   المألتقع  الري  وجداول    هذه ن  أ   نهار،األ  أكتافب   ةعروفنهار 

ترلطا أغيقة  في  جهات نتشر  مضم  ءضاالق  لب  أن  الرناطق  شط  وفروعه، العباس  وشطكوفة  واء  ية 

ي  التية  اس والعبفة  الكو  شطي  ورة بينحصلمة انطقذلك المك،  وبية الغربيةوالجن  بيةالغر  هات ا الجالسيمو

انم تت بأكتاف  ماهيز  عن  نسبياً  عالية  نهر  عنفضالً ،  ايتهاناطق  مة  لجنوبيا  سامألقا    شط   نالشرقية 

ضو  العباسية، ام كذلك  الواقلن  شرحقول  ت  العباسية   ق عة  مالتي  ذنائب  روي  ،  شطن  قل  ي  إذ العباسية 
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انسوم عن  لم ب  كثيراً  فيها  تمياه  بلوق،  راضياأللك  ستو   نس د  هذه  و   ترو التي    راضي االبة  غت  فق 

م100   الطريقة في  الكوفة%(  قضاء  الحريةون  ركز  نكاحين    في  احية  نا98   اته سبنت  في  ية  ح%( 

 ة. يالعباس

ن  يتضح م   إذ   (،خات ض مالها  لة فيستعمل المسائالطريقة بالو قاً لهذه  روية طبالماحات  سرتبط المت         

ان55   الجدول األ رتالم  اخذت باسية  الع   حيةنا  (  فيغلب  إذ ،  ضخات الم  عدد   حيث ن  مول   بة   عام   هات 

  نخفضت ا، في حين  قضاءلضخات في المعدد ا  ليان اجمم  %(53.4ثل  ضخة تم( م1599  (1999 

م 1341   ال  جاء( 2019    لعام%(  52.7    ة بنسبضخة  (  حين  في  ن ،  الحرت  الثانية  رتبة  لمباية  احية 

بلغت   عامللع(  % 28.4%(  26.2  بنسبة  اين  وأل   اقز  ركمخيرا  لترتيب،    نسبة ب   ساهملكوفة  ضاء 

الترتيب %(  %18.9(  20.4  بل،  عل   المم جمغ  وبذلك    لعام   الدراسةمنطقة  ب   اعيةالزرت  ضخاوم 

 ة. ضخ( م2546   (2019 

 

 2019 / 1999ين املعا في الدراسةمنطقة في الحصانية  ضخات وقواهالم( ا 55ول )دج

1999 2019 

دة  الوح 

 ارية االد
 ضخات د الم عد 

وة  وع الق مجم

 حصانية ال
 ضخات الم  عدد %

القوة   وعمجم

 الحصانية 
% 

 18.9 8018 482 20.4 8451 612 ء  قضاال ركز م

 52.7 13220 1341 53.4 15221 1599 ة عباسيناحية ال

 28.4 8279 723 26.2 8583 785 ة الحرية يناح

 100 29517 2546 100 32255 2996 وع جملما

 .2019رة، نشومغير  يل، بياناتشغالت سمف، قرالنجف االش ظةمحاف ية في ائالم دوارالم مديرية صدر،الم

 

ا  إيصالعملية  عد  باما   لمختل   احلمالمياه  عل  فيعتمد لزراعية  اويل  الري   أساليب    كليا 

اال  استعم   قالطرائمن اكثر    يوه  (االلواحض  ري االحوا  طريقة   اولهأ  طرائق  الثةبثيد  لتحد ي وباالسطح

محاويل  ي  إذ  ،الدراسة منطقة    اضيأرفي   لسقي  حد   الخضرومحاويل    حبوب الستعمل    ،اءسو  عل  

المر  يفه  ةالثاني  الطريقةاما    ،(9    رةالصوينظر   بعد    قالطرائكثر  أمن    ي وز وهري    طريقة استعماال 

، وال تكون منتظمن السقي الالتي تحتاج ال  تامي   هاجميع  الخضر  أنوام  سقيعمل لري االحواض ويست

استواء سطح  حسب درجة    تختل فاما اطوالها    ،( سم  70ها  عرضعدل يكون م  إذ   ة بعاد تلك المروز ثابتا

م( عندما يكون سطح    20ن  مستوية وتقل ال  اقل م  رض األم( عندما تكون    100التربة فتصل نحو   
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مس   تربةال ي و  لغمرا  وب أسل  اأخيرو،  (1  تويغير  وستعمل  الذي  ف بمساحات  العب اسعة  ناحيتي  ة  اسي ي 

 والسيما الحبوب  اويل  لمحلسقي  عماله  استيفضل    إذ   ،(11 و  (10   ينت الصور  موضح فيوهو    والحرية

  .محصول الرز

 

                سيةا بلعاناحية  اضيارفي   الغمر أسلوبب( طريقة الري 10صورة )  ضاءالق مركزفي بساتين  الغمر وبوأسل بااللواح  ( طريقة الري 9ة )صور 

          10/6/2019ريخ انية بتاة الميددر: الدراس المص                                  6/2019/ 15ريخ اسة الميدانية بتالدرلمصدر: اا

 

 

 الحرية ناحية  اراضيفي  الغمر لوبأس بريقة الري ( ط11صورة )

 
         10/6/2019خ رييدانية بتاسة المصدر: الدرا مال                                       

 

 

 

 

 .217-216دي، مصدر سابق، صاالسصل شمخي في(  1 
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 البزل: شاريع م -4

ائدة الز  واالمالحياة  ن الم م  تخليص التربة  مل عل  تع  تلك المشاريع التيي  ه   البزلشاريع  بمد  صيق

ن  لري م لية اع عملية مالعم  ذهه  ، وتعد راعيالزللنشاط  حة  وال  جعلهادة لتعد بوسائل م  ات بلنا  ن حاجةع

  فوق   وجودةالم  ةلزائد ياه االم  بزل عنكلة الشمج  ت تن  إذ ،  ل الزراعياعمستور االتطي  ف  ةهمالمليات  العم

النبات نطم  في  ربة او اسفلهالتا ن م  الحاالم  اكمرغدق وتالتن  ربة مالتب الحفاظ عل   لذا يج  ،قة جذور 

الزائد لما  ل سحب خال وياه  المسحة  اللما  يلحالب  يبق   بقدر  توالحية  حالة  في  متربة  بي  طو وري  حلزن 

 . (1  دقغوالت ت التشبعن حاالمويقلل ا يه فح الالما  ع تراكمن يمت  ثاب

يم56    ولجد الن  وم ت(  في  م  مسي قكن  البزل  اق  الدراسةمنطقة  شاريع  ثالثة    ثلت تم  سامإل  

بازل ت المسجلو،  ( كم   228.937    الهوم اطوامجغ مبل   التي  فرعيةوال  نويةوالثا   بزل الرئيسةال  شاريعبم

م سبن  عل أ   ةالرئيس ماطو  ومجمم  نة  البزل شاري ال  اف  ع  إ51بلغت   ء  ضالقي  بطول  بلغ    لياجم %( 

ساهم،  (مك   117.545  حين  افي  و  44بة   بنسوالفرعية    الثانويةازل  بملت   )%5) الترتيب عل  %      

 . (كم 111.391الي بلغ   مإج بطول

 2019 لعام الدراسةمنطقة واطوالها في الفرعية ووالثانوية رئيسة ال بازل شبكة الم( 56)جدول 

 وعهن وله / كمط بزلملا اسم ةدارياال دةحالو

 ةالكوف اء ضق  مركز

 رئيسي 9.543 ة الشماليوف لكمبزل ا

 رئيسي 12.471 ي السياح مبزل الكوفة

 يرئيس 7.721 جنوبي ة الل الكوف مبز

 رئيسي 40.112 مبزل الشامية الغربي

 ثانوي  3.709 ابو حداري 

 انوي ث 7.160 مبزل البكرية

  80.716  عومجمال

 يةسباة العاحين

 رئيسي 25.818 ل القوسيمبز

 رئيسي 11.104 مبزل جوبان 

 رئيسي 10.776 الفوس مبزل ابو

 وي ثان 10.803 ابو غرب -عريانال مبزل

 ثانوي  11.100 المويهيمبزل 

 

، 1984ة، بغووداد،  حامووة للمسووااة العنشوو لما  عربي، مطووابعلان  وطوالاق  رعفي البزل  لري وال، اوزمالءهوفة  خريب  ( نج2 

351 .  
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 وي ثان 12.952 األبيض

 ثانوي  2.405 بزل ام الواطيةم

 فرعي  3.174 ر مبزل الغدي

 فرعي  4.194 الشوكة لبزم

  92.326  وعمجمال

 ناحية الحرية 

 ثانوي  13.029 بزل االخباريهم

 ثانوي  10.851 حسن مبزل بني

 ثانوي  5.847 الي والتيل لغزمبزل ا

 وي انث 4.358 ازي ل آل غمبز

 وي ثان 9.098 مبزل الصناعي 

 ثانوي  2.792 بزل الفرة وابو حالن م

 عي فر 2.942 يحسينالمبزل 

 ي نوثا 6.978 مبزل الرايط 

  55.895  وعمجالم

  228.937  الكليجوع الم

 . 2019، شورةنمغير بيانات ، لالري والبز عبة  ش النجف، حافظةة في ميائالم  ردواالم  مديرية در: صمال

 

الجغرافيباين  ت ي بين و  واعهاان   ختل البزل بمع  شاريمل  التوزيع  القضاء   ذ إ  دارية،ه األحداتفي 

ا 83طة   خريلاتضح من  ي ا(  بزل ال  يعارشم  عظمتنفيذ مبيت  حضالشرقية  الجنوبية  شرقية ولاء  األجزن 

لسحب  الرم  وذلك  الياه  االحاجن  ع فائضة  ي  للمة  بسب  ليحاولمائية  وذلك  األالزراعية  طبيعة  رض  ب 

فيها وا الحبصة لزراعية مخصي هي م لت الزراعية   اً داد تمتأخذ اك  بذل  يوه   ،زالر  والسيما  وب حاويل 

ً بيغر ً يرقش  ا ا هذ   ،ل  االتجاه نفسها  ظمنتالمنحدار األرض  ذلك طبيعة ادها في  عاس  جمن  ن اب   هورباتجاه    ا

مشاريع   بلغت  ناحي  اام،  (كم  80.716بطول     بازلم  (6   ةوفكال  قضاء  كزمرفي  لبزل  اوقد  ة  في 

ناحية    في  زلباالم  حين بلغ عدد   يف،  (كم   92.326    بطول  مبازل(  9   فيها  اريعشمفبلغ عدد ال  العباسية

 . (كم 55.895  بطول  بازلم ( 8  حريةال
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 ( 2019لعام ) في قضاء الكوفة  لالبزاريع افي لمشيع الجغر( التوز83طة )خري

 .2019، شعبة نظم المعلومات الجغرافيةف، رد المائية في محافظة النج الموا  مديريةعلى  مادباالعتالمصدر: 

 

 



 فة كولا  اءقضالزراعية في   األرضماالت استع تغيري ف وأثرها لجغرافيةص االخصائ ............. ........................الخامسصل الف

 

241 

 : لزراعية كننة امالم -5

عل     ظيحاف  عمالهاستاوأن    ،هوفات ن  حسيوتالزراعي  اج  نت ادة اإلل  زيكنة الزراعية عممل التعم

امال ويز ملحصول  منتج  ايد  ملصافقدار  المي  أو  الغذاء  م ن  فهنتاح  بإمم تي  ه،  لزيادة   لةئها   نيات اك تع 

التي ال تشكل  ناطق  الم  راعية فيالز  رض الت األا استعم  ن حجمد مكن أن تزيانه يمو،  لةماية اليد العاج إنت

 .شكلة مة ي رض أحات األساا مفيه

المتوز  اينتبي     اللمتبعاً    الدراسةة  منطقي  ف   الزراعية  كائن يع  ونوعية  لمساحة  زروعة 

عقتصت  إذ   ،عامكل  شب  دةد محي  وهحاويل  الم استأثرت   إذ   ،اعيةرالز  الحاودات والساحبات    ل ر 

اعداده في  االول   بالمرتبة  ً الساحبات  قياسا تؤد   ودات الحاإل     ا  لما  عمليه  نظراً  متمن   فهي   ةعدد يات 

يتضح    إذ ،  ويق المحصولتس اإلنتاج و  عن نقل مستلزمات   يم فضالً لتعديل والتنع حراثة والي اف  ملستعت

للعامين المذكورين،    الدراسةمنطقة  في  اعداد الممكنة الزراعية    ضح فيلواقص ا التنا(  57ول  الجد من  

 1125  نها م (ةنماك 1314بو   (1999  مفي عابعامة  ء القضا الحاودات فيحبات وسابلغ مجموم ال إذ 

العباسية  ن  اخذت و(،  حاودة  189و    ( ساحبة نسبةا احية  القضاء  الممكنةعداد  ا من    عل   لغت  ب  إذ ،  في 

%( و 19.7بنسب  قضاء  ال مركزالحرية و حيةنا  تلتها ،(1999مكنه في عام  ي الممالن اجم (% 68.6 

لك11.7  عل   %(  منها  في  ،  الترتيب ل    772    قعبوا  (نهاكم   890ا  مجموعهبلغ  د  قف  (2019اما 

ية  احية الحرن ها  تلتو  (% 73.6بنسبة     أيضاة  صدارية الة العباسخذت ناحياو ،  (ودةحا  118و    (حبةسا

بن  مركز  يراوأخ   (% 18.2    بنسبة الممكن،  (% 8.2    سبةالقضاء  اعداد  في  الواضح  التناقص  هذا  ة  ان 

من قدم هذه   ونان عي  الدراسةعينة  ن  %( م24   إذانية  د اكدتها الدراسة المي،  الدراسةمنطقة  ي  اعية فالزر

العملالتوقفات وق   كثرت لمكائن وا  ض راأل  ت ماالستعا  تغير  سلبا في  اثرها  انعكس  مما  ،لة كفاءتها في 

 . التي تسود فيها الحيازات الزراعية الكبير والحرية في ناحيتي العباسية والسيما عيةالزرا

 2019/ 1999 يامع في ةت اإلداريداوحلحسب اب الدراسةمنطقة في  راعيةكائن الزالم( 57) لدوج

1999 2019 

 الناحية 
دد  ع

 ات حباالس

  عدد

 الحاصدات 
 % وع جم الم 

دد  ع

 ت با احالس

عدد  

 ت صدالحاا
 % وع جم الم 

 8.2 73 2 71 11.7 154 13 141 ركز قضاء م

 73.6 655 103 552 68.6 902 143 759 العباسية 

 18.2 162 13 149 19.7 258 33 225 حرية ال

 100 890 118 772 100 1314 189 1125 وع جم لم ا

 .2019رة، نشوغير مببانات  ،الزراعي إلحصاء ا جف االشرف، قسمة النظ اف حصاء ماح مديريةصدر: الم

 

 



 فة كولا  اءقضالزراعية في   األرضماالت استع تغيري ف وأثرها لجغرافيةص االخصائ ............. ........................الخامسصل الف

 

242 

 : ةزراعي اسة الالسي -6

بالس  ايقصد  ا  ةعارلزياسة  يوضع  ي  لعمال  جلبرنام هي  الزراالقطلتطوير  الذي    ي والذ   عيام 

الزراسلوا  نتخبة م نعة م وم جن ميتضم  اائل والخطط  المعية  تولناسبة  بتنفيذها  ر قدر اكبير  ف تي يتحقق 

رفع  ق  طريعن  خاوة  ب  بصورة  ةراع لين بالزملعا ة ولعامبة    بصورنوية للناع ادية والمية الملرفاه ان  م

    .(1 دخله ةوزياد ي  ج الزراعنتاوعية اإل ة وتحسين ن اعلزرفي ا لالعمرض وألا جية  اإلنتاستو م

سياسة    الدراسةمنطقة  في    أما  المجال  ةالدولفان  آثاالزراعي    في  برزت  منقد  خالل   رها 

العمل  مجموعة اإلجراءات  قمن  التي  الدولةية  بها  الدوس  إذ ،  امت  إعت  إود لة  مار جملل   الق ة  نين  وان 

اباإلو  قتعلتلقرارات  وا ولزراعالح  والحيازي  الملكية  وتنظيم  الزراعية  يقة  اإلوالحلم    زراعي ال    

حد  األراضس الا  عند  عل   و تيالء  الحيازةتني  وإنم  ظيم  األراضي  تحسي  تهدف ا  وتوزيع  مستو   إل   ن 

الزراعي الز  أعطت   إذ ،  النشاط  للقطام  بهاألولوية  إراعي  بدف  العادة  المجتناء  بكاريمع   رفع لمله  في 

اإلين  ارعللمز  معاشيأل   توسمال العالقات  ف  تتدخل  إذ،  نتاجيةوتغيير  ا الدولة  بشكل  لزراعي    ر اش مبة 

 -:منها هات عدة اتجا لالتدخ اذ هذ وقد يأخالقطام  م شؤون هذا تنظي  وغير مباشر لغرض 

 : زراعيالتسليف ال .أ

لزراعية  القروض افتمثل ، زراعةي المية فكولحا ةياساور السفعاالً من عن صراً عند يع

ي  زراع سلي  الرف التيعو،  الزراعة  المال في  أر  مالاستع ينية منها والنقدية مستو   سواء الع

الجمع أعضاء  إمداد  مالأبر  يةحفاللايات  بأنه  االقتصادية  عبالف  قياملل     منطقة ي  وف،  (2  اليات 

التسلي  لعملية    ةميالرس  ةهجاوال  لنج اافظة  حمفي  اوني  اعي التعزر المصرف ال يعد    الدراسة

في   إذ   ، الكوفة  ءقضا  فيالزراعي   المصرف  ل  استمر  الزراعية  السل   بلفالتقديم   فوائد ال حين 

ولة نشاطه منذ عام  عن مزا رف  لمصتوق  ا  إذ   (1990    عام  وحت   تأسيسهمنذ    %(3    اوزج تت

عت وح  (1991  ال  بسبب   (1997  ام     المدة   فيي  د ألقتصااضع  الو  روتدهوار  حص حالة  تلك 

عام  أم،  منيةزال بعد  الزراعي    (1997  ا  المصرف  تحول  مصرف  فقد  التسهيالت إل   يقدم 

فائبن  المصرفية بلغت سب  األجل  األ% 17   دة  قصيرة  للقروض  سن مقل  (  نس ةن  تستقطع  بة  ( 

مقد فائ عن  18ارها  دة  التس  الةحفي    نفسه  القرض %(  م لعا   لالس  يمةق  غت بلوديد،  عدم 

 .(دينار 81.500.000  ال   لتصل (2000عام    ازدات في (رنادي  21.700.000   وب (1999 

 

ت، اراسوو ، مركووز العووراق للديووعوزوالت  للطباعووةي  اقالسوو ،  راققطام الزراعة في العوو ،  عبد عليد  إيا،  م شنته سعدظكا(  1 

  .238ص، 2017 ،1 ط، بغداد

 .278ص ،مصدر سابق،  ريداهوهاب مطر البد الع( 2 
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عام   ام      في  م  (2018ا  بلغ  فيم  جمو فقد  التسلي   بو   بعامة   ةالكوفقضاء    قروض 

، ان هذا (1   ( 0192عام   في    (دينار  50.000.867 تراجعت ال   بينما    (دينار  400.00078. 

 رض األعماالت  است    لع  سلباس  كعان  الدراسة  منطقةفي  راعي  الزتسلي   ال  قيم  في  التراجع

الدراسإذ  ،  الزراعية التبين من خالل  ان  ة  المزارعين  (% 51.1نسبة  ميدانية  نون من  يعا   من 

ع  التوس  ال   التي دفعت المزارعين  األسباب اعي، وهذ كان احد  التسلي  الزرعملية    مشاكل في

متكالي  زراعقلة    بسبب   الخضرو  البستنة في زراعة محاول   ،  لي لعاا  هاد ورد تها فضال عن 

نجد  ل الهذا  اتجاه  لهذا الصن كان موجب  تغيران  ان   اً ي سببراعالز  التسلي عامل  كان  و،  ا  في 

ذ فضال عن اخ  ،أيضااتجاه التغير الموجب    مشيدةوالة المتروكة  الزراعي  األراضيون     ذ يأخ

   للمزارعين.دعم المالي ب قلة البسب التجاه السلبيزراعة محاويل الحبوب اون  

 : حيةالفال لجمعياتا .ب

اا ولفالحية مؤسسات  لجمعيات  وثقاتما اج اقتصادية  االتر  فيةعية  ال   باإلنتاج رتقامي  ء 

وب الز االجتما راعي  و الحالة  الزراعي  اإلنتاج  أساليب  تطوير  خالل  من  مستو  تحسين  عية 

البلغ عد و ،  عيشة ألعضائهاالم الفالجمعيد    ل ود الج  يوضحه  ا وهو م  الدراسةمنطقة  في  حية  ات 

بواقع    قضاءال  مركز  تالها  (ت عياجم  10ارة بو  حية العباسية الصد اخذت نا،  (عيةجم  16   (58 

الن  اوأخير  (4  م  تقدي  اهمن مهام  ،جميعها  الدراسةمنطقة  نواحي  تغطي    ،(2حرية بواقع  احية 

للمزارع ع الخدمات  من  ودد  األين  توفير  والمبالبوة  سمد منها  المحسنة  دات  لمعوات  يدا ذور 

   .اج الزراعيمات اإلنت ستلز ا من مية وغيرهاعزرلا

الدراماتضح   تقدون  يف  الدراسةعينة  مجموم  من    (% 100نسبة    أن  ةانيميد ال  سةن 

الج الفالحية  معيالخدمات  الكوفةفي  ت  أعالفالجم  ،قضاء  المذكورة  سو   عيات  منها  يبق  لم  ه 

ااالفرمستو     هذا يشير إل و،  مساال ج  و  اإلنتاتعل  مس   انعكس سلبا  لذيوا  كن ذلع ج  لنات غ 

 .نلمزارعي ل الزراعية خدمات في توفير ال دور   يات لتلك الجمعفكان ، نوعيتهراعي ولزا

 

 

 

 

 

 

 

   .2019، ةنات غير منشورالقروض المصرفية، بيا شعبة ،النج  ظةافحم عةارز مديرية( 1 
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 2019في قضاء الكوفة لعام ة لفالحيوزيع المقاطعات الزراعية حسب الجمعيات ات( 58جدول )

 الناحية 
اسم 

 معية الج
 سم المقاطعة ا

مركز  

 ء قضاال

 ت افرال

  البو  ةجزر

شخير  

 علي  لسيدوا

  أراضي 

وبساتين  

 و ماضي الب

يب  نقل جزرة ا

يخ  والبو ش

 مشهد

ي  اضأر

  نوبساتي

  البو ماضي

 الوسطى 

  أراضي 

وبساتين  

  شاطئ البو

 نعمان 

  أراضي 

وبساتين  

مالحة البو  

 نعمان 

  راضي أ

بساتين  و

البو شيخ  

 مشهد

  أراضي 

وبساتين  

 الزرفات 

  أراضي 

وبساتين  

عافرة  الج

 ة لي شماال

ضي  اأر

اتين  سوب

  الجعافرة

 ة نوبيجال

أراضي  

  وبساتين

عة ال  كط

عيسى  

 ى سطوال

أراضي  

ين  سات وب

ل  ا طعةك

عيسى  

 جنوبية لا

  أراضي 

تين  وبسا

 يت خرخ

 الجهاد 

  اراضي 

وبساتين  

السهيلة  

 الجنوبية 

اراضي  

الكوفة  

 ة القديم

اراضي  

المحلة  

 ةالجديد

اراضي  

السراي  

 ة ي الشمال

ي  اراض

السراي  

 نوبية الج

  اضي ار

ن  يات بسو

هيلة  الس

 لشمالية ا

ي  اراض

بساتين  و

ل  علوة الفح

انب  جال

االيمن  

 بية نو جال

ضي  ارا

  وبساتين

  وةعل

ل  الفح

نب  جاال

االيمن  

 ة الشمالي 

  اراضي 

وبساتين  

ل  حعلوة الف

الجانب االيمن  

 الغربية 

 الحواتم 
ام  اراضي 

 ة نمني 
 - ة الزرك

بن  مسلم 

 عقيل 

اراضي  

تين  وبسا

ت  لكريشاا

 الشمالية 

راضي  ا

ن  اتيوبس

ات  شيكرال

 ة لجنوبيا

  لبو زرة اج

 شخير

بساتين ام  

 بالذه
 ري سعدةك

  اراضي 

  ساتينوب

براكية  ال

 ة لي شماال

راضي  ا

بساتين  و

البراكية  

 لجنوبية ا

- - - - - - 

 هدي مال

اراضي  

وبساتين  

ماضي   البو 

 والتواجي 

راضي  ا

بساتين  و

حداري   البو 

 الشمالية 

اراضي  

تين  وبسا

فحل  لوة الع

الجانب  

اليسر  ا

 اخ لنفوا

  ي ضراا

اتين  وبس

  البو  لوةع

ري احد

 الجنوبية 

اراضي  

تين  بساو

  علوة البو 

اري حد

 قية لشرا

ن  كريزا

جلة  ال امو

 شمالية ال

  كريزان وام 

الجلة  

 الجنوبية 

  ونفاخ الب 

 حداري
- - - - - 

 العباسية 

 الزهراء
ضي  ارا

 غااال

عربيات  

 السادة

  ةالهدوي

 ة والزنوري
 ع اضي و اب ة يالبريد ة العيل ة طروجياله ة ي عبلومال

ة  قصب

 ة اسيالعب
 د يوعبالب

خرابه   ثلث 

 ال علي 

ام   ةالن الب

 بصل ال
- 

ة  لساالر

 ة لمحمديا

نية  زوي لقا

 شمالية ال

القزوينيه  

 ة الجنوبي

بساتين  

 النفاخية 

اراضي  

وبساتين  

 ةالسجل

 ابو شوره 

اراضي  

سيح  ال

 ة ولي ب لبلوا

اراضي  

  ةالسجل

 الثالثة 

اراضي  

  بو شورها

  وخليل 

 افندي

 - - - - ة الهطروجي

 دير غال

  ة لمالحا

  الشرقية

سم الق

 الشمالي 

اراضي  

 خيت خر
 ة الحميسي

  ة الحالم

قية  لشرا

لقسم ا

 ي وبلجنا

 هبذو اب ة كطين ابو سمسم ة الكطع
راضي  ا

 ة مصيخن 
- - - - 

 السالم

الخرابه   ثلث 

ة  العربي

 ة والجديد

 ة لالعي

  ةخراب ثلث 

راوي  

 الوداي 

  ةخراب ثلث 

  ال بجاي

 بار جوال 

ال   ةخراب ثلث 

 ليع
 ة جديلا وة لغال

اراضي  

 ة لطويل ا
- - - - - 

 يهي المو  الشهيد 
  ة الشريم

 الية لشما

  ة يملشرا

 ة لجنوبيا

  ةزرج

 النفاخ 

واكصة  

 والمحنى 
- - - - - - - - 

 ي هالموي فدك
  أراضي 

 جوبان 

بساتين  

 جوبان 

بساتين  

ب  العن

 الية الشم

بساتين العنب  

 الجنوبية 
- - - - - - - - 

 

 صر الن
لويطية  ام 

 مة سالالبو 
 ارير وج بو ا

  لجزار ا 

 دهيم
 - - - - - - - - - ة خديلا

 دي مارالج هي مويال المرتضى 
كصة  وا

 نى لمحوا
- - - - - - - - - - 

در  الص

 ل االو

الفتك  

 ة والدول
 - - - - - - - - - - - جفيرة لا

 الحرية 

 صالحاال
ضي  ارا

 الصليجية 
 دية الو مل الر

تين  بسا

قصبة  

 صليجية ال

اراضي  

وام    ةالسبع

 شرف

 ط ايلرا
  ة طلكلما

 اسي موالخ

ابو  ه و رالف

 حالن
 ة والل

  ة راكشالم

 اليباش وا
 - - بواري  ام

 رية اخباال الوحدة

  ةوطيلام 

والبو  

 عارضي 

بو  ال  ةغيل

 عارضي 

ضي  ارا

 ليجية صال

  ة اجيالخ

 والمشراكه 
 جاتيم الم

ة  مرالح

 ملة والر

زل  الب

 والتيل 
 - - - ة العشوائي صخرة ام 

 . 2019، رة نشوبيانات غير ملكوفة، ا  ءاة في قضيلزراعشعب اال  ، جفنال فظةمحا  زراعة مديرية: المصدر
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 : زراعيال لتسويقا .ت

التسو دويؤدي  األهب  رايق  اإلالغ  في  امية  النتاج  وتوزيعه  أي  لزراعي  وان  جغرافي، 

توعب زيادة يقية تس ال يتحقق دون ان تكون هنالك خطط تسو زراعي  تقدم نوعي في اإلنتاج ال

 الدراسة منطقة  مزارعين  من    (% 95نسبة  إن  ية تبين  يدانلماسة ادرالل  خال  ومنذلك اإلنتاج،  

الحمحا سوقون  ي إبوويل  مقاطلكا  مخزن  اه منلحكومية  ا  مخازنالل   ب  ضمن  الواقع  عة  وفة 

في والتواجي  البوماضي  وبساتين  الخدمات   إذ القضاء،    مركز  اراضي  بتقديم  الدولة  تساهم 

  ة يها إل  المراكز التسويق قيتم تسوي ف  الخضرو  ستنةالباويل  بمح، أما ما يتعلق  لتسويقالتسهيل  

للقطام المحاويلن  كو  الخاص   العائدة  هذه  التريعس  هابكوناز  تمت  ان  تتحمل  ل ة  ل لنقا  وال 

تلكوة،  بعيد لمسافات   من  تسويق جزء  س  يتم  النج   إل   مركز  وق  في  الواقع  النج (   علوة 

الن ا  إذ ج ،  قضاء  عل   الطلب  الاويلمحتوفر  الز  ةيزراعل  عن  الالناتج  في سيادة  كانية 

وار ا لفتالمحافظة  المستو   للمام  المزو،  كانسعاشي  بعض  ً يق  و س بتين  رعايقوم  ن  م  قسما

 . الدراسةمنطقة الطرق التي تخترق نبي ا عية عل  جزراالمنتجاتهم 

خالل  نجد    ن ميعانون    الدراسةة  نعي من  (  % 52.1 نسبة    االستبانة  استمارات من 

ضال  ف  سريعة التل فهي محاويل    الخضرو  البستنة  لمحاويل  بالنسبة  سيماوال،  قلتسويامشكلة  

للمنتجات   تاحانفعن   المسالزراع  األسواق  المزية  يكون  لذا  قادر  مارتوردة  تسويق   غير  عل  

  بعضهم عن   خسارة المزارعين وعزوفذلك ال     األسعار مما أد   بأقلها  م ببيعلذا يقو انتاجه  

في األراضي الزراعية المتروكة    احات ون في زيادة مس   كلذ   انعكسلي  تاوب  ه ضارراعة  ز

 ء.  طعات القضامقا

 ت: دالمبياو ةدمساأل .ث

في  لمشاكل  امن   الزراعية  األرضي  تواجهها  مشكلة    الدراسةمنطقة  التي   دني ت هي 

بسبب    وبةخص علم التربة  اسلوب  اتبام  اإلجهاي  عدم  حدة  من  ايخف   لألزراع لد  ي راضي 

خصوبعل   افظةوالمح خالل    اتضح  إذ ربة،  التة     الميدانيةلامن  الدورة   دراسة  أتبام  عدم 

  وية وانخفاض المواد العض  ال  تدني  أد مما    الدراسةطقة  منت  اطعاقمي  ف  حةيلصحعية اراالز

وهذا   المزارع  الزراعي،  اإلنتاجفي  سلباً    انعكسفيها  عمد  ل   اأراضيهم    ايةحمال     ونلذا 

مدة الموزعة عل  الفالحين  ساأل  كمية  لغت ب  إذ   ،ياويةيم وية والكعضلها اة بنوعيسمد األل  عماتسا

في    (اطن   21729      بو  ( 2000-1999    يعزرالام  موسلل  الدراسةمنطقة  في   الموسم اما 
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  هي و  ،(1   (اطن   9851بلغت    إذ ية بشكل كبير  ك الكمتراجعت تل  فقد   (2019-2018   الزراعي

قليلة اقدام  مع  ب تتناسال    كميه  الدر  ضحات  لذا ،  ةوعرمزلالمساحة  ر  الميمن  نسبة  اسة  ان  دانية 

السوق ن  مدة مساء األالنقص عن طريق شر  بسد   قوموني  الدراسةعينة  وم  م مجمن    (% 43.3 

ت لتا  ةيلمحلا ال   ارها  اسع  بارتفامتميز  ي  يؤدي  المحاويل زيادة  مما  إنتاج  اثر   ،تكالي   وهذا 

التغير   فيبوب  لحويل اون  محااخذ    ، إذ عيةزراال  رض األاالت  استعم في تغير  بشكل واضح  

  ون يتوسع  ا، واخذولحكومي لهمم الدعنظرا لقلة ا  سلبي بسبب عزوف المزارعين عن زراعتهال

زرا محافي  ون   ذات  العضوي   األسمدة  ويستعملون  الخضرو  البستنة  لوي عة   األسعار ة 

 . الخضرالفاكهة ور جاشا د يمست لالمنخفضة 

ركات لشعامل وافي الما  ية يتم تحضيره يمياوبات ككمرفهي  ات  المبيد ال     نسبةاما بال 

الز  إلبادة وحشاراعياآلفات  حشرات  من  وقتلهايافطر وش  ئ ة  ال  بلغ  إذ   ،(2  ت   ت مساحاحجم 

ً (  25675   الدراسة منطقة  ة في  حفكاالم   ( 1999  احة المستثمرة في عام  مسي المن إجمال   دونما

آفا المكافحة  القضا الزر  الشعب   قدمتها   فةت زراعية مختلواشتملت عمليات  في  فا  ،ءاعية  ي ما 

تلك المساحة بشك  (2019عام   ً   9781   بلغت   إذ ح  واضل  فقد تراجعت   تغطي  ال  هيو  (دونما

المقلي  جزءسو    المساحات  من  في  ل  هذاو  ،الدراسةمنطقة  زروعة  قلةإ  يرجع  المبيدات   ل  

ال الشعب  بالمتوفرة في  المب  سبزراعية  الدعم  مما  ،  منيةواألادية  قتصاال  د بلال  وأوضامي  القلة 

وهذا    ار مرتفعةسعأ بولك المبيدات  ت  رعين إل  اللجوء إل  األسواق المحلية لشراءزالمطر ايض

 كثير ما تكون هذه المبيدات منتهية الصالحية. و  نتاجاإلتكالي  فام   ارت ال يؤدي

 ل  طرق النق -7

 تداد ام  فعل   الدراسةمنطقة  زراعية في  ال   االرض االت  ي استعماشر فب م  رثا   لبريةالطرق النقل  

ل  ثم  نوم  عبدة،ات الطرق الماد تد مإ  ا عل وال سيم   يةالمستقرات البشرن  مدد  شأ عنرق  الط  هذه ها  كان 

مأهم فييتم ية  مم  رب بالقاو    حولها  ارهمراستقو  انالسك  جذب   زة  نمستفيدين  نها  في  ت نتجاالم  قلنها 

  لتي سة ارئيلشاكل امل ن ايفية معد وعورة الطرق الرل تقابلما وباستهالكهاكز ارم   لا  يةم اليوالزراعية  

 . الدراسةمنطقة في الزراعي  التسويق امظه نتجاب

 

 . 2019الزراعي، بيانات غير منشورة،  االرشادعبة لنج ، شازراعة محافظة  يةديرم ( 1 

الرزاق  محمد عب  (2  تقدالصحاويد  اوالتل  إبراهيم،  يسريمحمد  يم  ،  مالقاهرة  مواجهته،بل  لبيئي وسث  الملتق   ،  طبعة 

 .194ص  ،1999 والتنمية، مادإلبي لرصالم
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ال  تقسم  الخريطة    الدراسةمنطقة  في  ل  نقطرق  في  ثانوية  ، وطرق  رئيسهرق  ط  ال   (84كما 

لتغط مفيخلة  اتد م  سارات م  ذات وهي    ،وفرعية بينها  ما  كافة  تقاطقي  فضالً عاتها  أن  ريباً،  كة بشلا  عن 

  نطقة الم  بطرالتي ت  ةلخارجي ا  ن الطرقكة م طها بشبتباخالل ار   نان م للسك  رجي الخا  النقللية  عمن  تؤم 

الحافبالم م و اورة،  جمظات  الجيتضح  ان ط59 ل  ود ن  عليال  مت   الدراسةمنطقة  رق  (  وتعديل   افة ض اها 

  ( 2004    مبل عا ق  الرئيسه  الدراسةمنطقة  طول طرق  ا  ومجم لغ مب  إذ ،  (2004    عام  د طرق بعالن  عدد م

  ق را الطأم  ،%(  77    بةسنشكل  وهي ت  (مك   48   (2004    عد عامعها بوجمم   حين اوبحفي    (كم  44 

قيل   اطوالها  مجموم  بلغ  فقد  ب  (كم  53بو    (2004الثانوية  بلغت  عام   بينما  ،  (كم  63بو    (2004عد 

بلغ  وأخيرا الريفية  اطواله  الطرق  قبل   مجموم  م  في  (كم  70.15   (2004ا  ال   تزايد  اطولها  جموم 

  بطر  في  رقية عن الطال يقل أهم   وربد   فتقوم  والجسورلقناطر  ا   ام، ا(1  (2004عام   بعد    (كم  96.49 

 .قية راكز التسويض وبالمببععضها الزراعية ب طعات قاالم

 2004 عام قبل وبعد ةف اء الكوقض  يقل ف ( طرق الن 59)جدول 

 ية الناح
 2004بعد  2004بل ق

 هفنص كم /طوله يق الطر اسم صنفه كم /لهوط يق اسم الطر

 ز ركم

 ضاءق

 رئيس 4 جديد( الر م)المة اسعب -كوفة رئيس 40 ل باب-لفك-وفهك

 يثانو 10 (لجديدار مالم)نت ل السمعمم -كوفة رئيس 4 (القديمر مالم) يةعباس -هفوك

 فرعي 6.89 الغربية ر حاجيلما ثانوي 22 (اتالفر شرقخير )ص ابو -ةكوف

 فرعي 10 ه نينم ام -ةكلزرا يوانث 10 ( ر القديمملمانت )ل السممعم -كوفة

 فرعي 7 نت مل السعمم -بدعبرة الع فرعي 13 اضي بو مال -قزونية -وفةك

 فرعي 0.5 البو حداريرداد  فرعي 8 الحواتم -لفحلوة اعل -كوفة

 فرعي 8.35 ريق البراكية ط فرعي 9.4 رخيتخ -كوفة

 فرعي 3.75 يسان م -تل الزعتر   

  50.49   106.4  وع جالم

 ة سيالعبا

 فرعي 4.3 ة جيوطراله نويثا 10 حرية  -عباسية

 فرعي 9.3 رال بدي -ال علي  ثانوي 11 اتعباسي ام -باسيةع

 فرعي 4.5 واشمل ا فرعي 13 ياسمخر النه -ية رح -اسيةعب

 فرعي 3.5 ال دهيم -ريذم والب فرعي 2.54 ية العصريةقرال

 فرعي 5 انالعري فرعي 10 بو اط -اسيةعب

 فرعي 4 ربابو غ   

 فرعي 5.35 ي الكاظمنهر    

 فرعي 5 الحواتم  -يةونقزال   

  40.95   46.54  وع جمالم

 ةالحري

 فرعي 4.75 فرةال -نحال  ابو -حرية فرعي 6.1 ن ال ابو ح -حرية

 فرعي 3.5 عافاة الم -نوالعي فرعي 8.11 امحم -ريهح

 فرعي 5 رصان  يدس بوال   

 فرعي 3 يل تلا   

 فرعي 1.8 زلنهر الب   

 فرعي 1 لملرا   

  19.05   14.21  ع ومجلما

 . 2019 ورة، نش ت غير مايانتخيط، بلا  ف، قسماالشر النجفحافظة ور م طرق وجس  مديريةصدر: الم

 

 

 . 2019 منشورة،بيانات غير  يط، م التخسف، قرشاالج  نلا ظةاف سور محوج  طرق ديريةم ( 1 
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 والفرعية والثانوية في قضاء الكوفة ةالطرق الرئيس (84خريطة )

 .2019 شعبة نظم المعلومات الجغرافية،طرق وجسور محافظة النجف االشرف، مديرية  المصدر:
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يل تحلالسوف يتم استعمال  الطبيعية والبشرية لقضاء الكوفة  ص الجغرافية  ائعد عرض الخصب

تغير استعماالت األرض القة احصائيا بين المتغيرات الجغرافية واثرها في  كش  العرض  غل  صائياالح

  اإلحصائية التي تبين األساليب    أحد وهو  *(   ون  المرجح(وز لحسابي المتعمال الوسط اتم اس  إذ ،  الزراعية

ج  و مست التي  البيانات  ضوء  وعل   للمتغيرات،  النسبية  العالق  سات مؤس المن    معت األهمية  ة  ذات 

  ت األرض استعماالتغير    في  اً اثروالبشرية    لمتغيرات الجغرافية الطبيعيةلن  أ االستبيان اتضح    استمارةو

 . ةمتبايننسب ب الدراسةمنطقة الزراعية في 

في تغير   متباينةسجلت أهمية نسبية    بيعيةلطالجغرافية اان المتغيرات    إل   (26   شكلال  اذ يشير

األ في  رالزرض  استعماالت  المائية    إذ ،  الدراسةقة  منطاعية  الموارد  لمتغير  نسبية  أهمية  اعل   سجلت 

منطقة  ة في  الزراعي  رض عماالت األاست  تغيرفي    المؤثرة  العوامل  %( فهي من10.14بلغت    السطحية

 لة بنهر عل  المياه السطحية المتمثيعتمد    الدراسةمنطقة  ي  ف  ستعمال الزراعيما علمنا ان االإذ    ،ةالدراس

الرئيسوتفر  ت فراال المتمعاته  الجداول  ة  عن  فضال  العباسية  وشط  الكوفة  بشط  وهي  ل  التابعةثلة  هما 

االستعمال الزراعي يعة  تباين طب   عل   التباين عمل  ذاالدراسة وها المائي خالل مواسم  ي ايرادهف  متباينة

  لتي تسود فيها وا  رلنه من ا  القريبة، إذ كان هنالك تغير إيجابي في األراضي  الدراسةة  منطق وكثافته في  

محاويل  زراعة   االخضرو  البستنةون   بين  سلبي  تغير  سجل  حين  في  الز،  األسا     راعيةلمواسم 

بالنسبة محاوال     والمقارنة  ي  يلون   الذي  األرالحبوب  في  التي  ظهر  جداول اضي  نهاية  في  تمتد 

اما   .ه الواولة لهالمياة اكمي  يالنقص ففي مقاطعات ناحيتي العباسية والحرية بسبب  ح  الري وهذا واض

التربة  خ النسبية  فأخذت صائص  األهمية  من حيث  الثانية  نسبة    %(0.10   بوإذ ساهمت    المرتبة  وهي 

ل  تغير استعماالت األرض الزراعية خال جدا في    اً د ن دوره محدوهذا العامل كا  انيشير ال     قليلة وهذا

الت اختالف  في  واضح  دوره  ولكن  الدراسة  امدة  إذ حاللم  افيجغرلوزيع  تران    ويل،  كز  اعل  

ما كان اعل  تركز ار، بين هاألن  أكتافيظهر في تربة    البستنةالستعماالت األرض الزراعية لمحاويل  

ي  ف   توزمبة االهوار والمستنقعات، كما  يظهر في تر  اويل الحبوب لزراعية لمحا  االت األرض الستعم

 . االستعماالن السابقانتربة احواض األنهار 

 

 ( عوون طريووق14-1ر حسووب أهميتووه  غيوو درجة وزنيووة لكوول مت  اد عل  بيانات استمارة االستبيانالباحث من خالل االعتم  إعطاء (*  

 .ة النسبة لكل عاملاد األهميإيجاد النسبة المئوية إليج ثم ومن ادناه،ادلة عفق الممرجح( ول الموزون ابي االوسط الحس ادايج

/    X= 

 هو القيمة الوزنية لكل متغير.  wi. و مشاهدةقيمة ال هو xi ان اذ 

 .93، ص2012، بغداد، أكرمة عة، مطبلجغرافياة والنمذجحصاء ر الطائي، اإلعاشو اياد، امي عزيز عبا  العتبيس  للمزيد ينظر:
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أهجلسو لعامسبن  ميةت  قليلة  خصائص ية  الثالثة    ل  المرتبة  اخذت  بنسب والمناخ  ة  ساهمت 

استعماالت    تغيررة في  ؤثعلها غير ممما يج  لخصائص من التماثلبه هذه ا  تمتاز  ال  مانظرا  %(  0.04 

(  % 0.01 وإذ ساهم ب  النسبيةمن حيث األهمية    رةخياألوأخيرا جاء السطح بالمرتبة  ية،  األرض الزراع

بشكل    اً لذلك كان دوره محدد   الدراسةمنطقة  في  شبه التام  النبساط  وفة ان  ه السطح ماز بيمت  لماذلك  و

 . سةرامواسم الد  الزراعية خاللتعماالت األرض تغير اس ر فيكبي

 ةالدراسمنطقة استعماالت األرض الزراعية في ر غية للعوامل الجغرافية المتحكمة بت األهمية النسبي ( 26شكل )        
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 (. 19ملحق )الر: باالعتماد على بيانات صدالم

بالنسبة   البغرالج  للمتغيرات اما  كانافية  فقد  استعماالت    لها  شرية  تغير  في  اكثر وضوحا  دور 

ا بة  لزراعياألرض  تمتاز  من  لما  يتضح  إذ  المستمر،  التغير  من  ان  26   كللشاه    السياسة عناور  ( 

إذ نسبية في تغير استعماالت األرض الزراعية،  همية  أ  اعل   ذت اخ  الدراسةة  نطقم بعة في  المت   الزراعية

ال التسويق  بينما اخذ عنصر التسلي   22.22ة  باألول  بنس  ةمرتبزراعي الاخذ عنصر  عي  الزرا%(، 

بنمرتال الثانية  حين%(،  20.21سبة  بة  األ  في  عنصر  بنسماخذ  الثالثة  المرتبة  والمبيدات  سبة  دة 

و17.13  الجمعيات خيا%(،  بنسبة    يةلفالحا  ر  عناور  7.91ساهمت  ان  في   السياسة%(،  الزراعية 

اتع   الدراسةمنطقة   المشاكلم لكثير  اني من  عام     والسيما  ن  بشكلان  وهذا  (2003بعد  في  كب   عكس  ير 

ً الك  هنهذه العناور نجد  الكوفة فبسبب  ء  استعماالت األرض الزراعية في قضاف  أوناتغير   ي ف  توسعا

بسبب قلة تكالي  زراعتها، لهذا نجد ان اتجاه التغير   الخضرو  بستنةالحاول  م  زراعة ساحات ون   م



 فة كولا  اءقضالزراعية في   األرضماالت استع تغيري ف وأثرها لجغرافيةص االخصائ ............. ........................الخامسصل الف

 

251 

لهذا  موج كان   بالصن با  سُ ،  تغير سلبي في مساحات ون  زرينما  الدعم بسبالحبوب    اعةجل  قلة  ب 

  يادة مساحات زال   أد   زراعة ارضه    عنمزارعين  البعض  عزوف  ان سبب  وي للمزارعين،  الحكوم

 .كة في مقاطعات القضاءالمترو اعيةلزراألراضي ا ون 

العامل االيدي  عامل  الخامس  اخذ فقد    ةاما  نة  المرتبة  ببأهمية  اذ  (% 14.66   لغت سبية   يشكو ، 

العامشكلمن م  ةالدراسمنطقة    مزارعو تناقص االيدي  الزراعية،  ة  السبب  لة  ذلك ويعود  توجه   ل إ  في 

صادي وعدم وجود دعم حقيقي  د االقتورد ة الم  بسبب قلأخرال  عمأعين إل   مزارسكان المنطقة من ال

زراعية تم بيعها واغلبها تحولت إل  ألراضي المن ا  اً ربيك  اً ذلك نجد ان عدد   فضال عنللنشاط الزراعي  

من العوامل  وضاء،  لقا  غير استعماالت األرض الزراعية فيأد  بشكل واضح ال  ت  هذاو   ر سكنية،ود 

هي الممكنة الزراعية فهي    الدراسةمنطقة  ة في  اعي زرالرض  استعماالت األ  غير ي تتي اثرت فلاالخر  ا

بأهمي السادسة  بالمرتبة  يظهر دور% 4.38بلغت    يةنسب ة  حظيت  إذ  الحي و  ها(  في  زات ابشكل واضح 

 ة المكائن وقدمها وكثره  ة هذ زراعة محاويل الحبوب فبسبب قل  والتي يسود بها ون   ةبيرالكالزراعية  

قزارم  الميعمل  وقفها  ت تأجير  اسعل   من  من  لم  يزيد  مما  والساحبات(  الزراعية  الحاودات  مكائن 

ً إضافي  ءيشكل عب تكالي  اإلنتاج وهذا   محاويل الحبوب    ةزارعين مما دفعهم ال  ترك زراععل  الم  ا

 مكنة الزراعية. لما ال ج كونها ال تحتا الخضرو  البستنةوسع في زراعة محاويل التو

لري، والحيازات الزراعية، ومشاريع البزل  ق اائة بطرثلوامل األخر  المتمالعال     بالنسبةا  ام

%( 1.74ت   بلغ  الدراسةمنطقة  ض الزراعية في  تعماالت األرير اس في تغ  ةلفقد اخذت أهمية نسبية قلي

ح0.33و    %(0.84و  في  الترتيب،  عل   عامل  %(  اثر  انعدم  ا ين  تغير  في  األرستالنقل  ض عماالت 

 اعية. سم الزرالكوفة خالل الموااء ة في قضاعيالزر
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 العرض السابق توصلت الدراسة الى االستنتاجات االتية: من خالل 

)   كشف -1 النباتية  التغطية  مساحات  (   NDVIمؤشر  في  الحاصل  النباتيةالتغير  في    الزراعية  التغطية 

   :لخصوص الى بهذا ا الدراسة تتوصل إذ ،بعامة الدراسةمنطقة 

الخان    -1-1 المناطق  الغطفئة  من  النباتي  الية  تناقصتاء    1999)  ( خريف )   سمينو ملا  في   قد 

 . (2019و  2000)  (ربيع ) اعي الزر لموسمالى ابالنسبة  وهو االمر نفسه ،(2018و

مساحة  -1-2 الغ فئ  تزايدت  الطاة  النباتي  الء  الزراعيساولملالقضاء    مركزفي  كثافة  عالي    ة خريف م 

ا  (2018) )عن  حي  ،(% 71.7)  غت بل  موجبةتغير  بنسبة    (1999لموسم  كان في  الحالن  ة  ت 

في  معكو  والحريةالعباناحيتي  سة  ا  ،سية  على  نفسه  الزرواالمر  )اعية  لمواسم   2000ربيع 

 . (2019و

بالنسبة  ا -1-3 النباتي عالالى  ما  الغطاء  الكثافئة   في   ضاءلقا  مركز  ي ف  مساحاتها  فتزايدت  جدا  فةي 

ناحية    ساحات في مصت الق اتنا  نمبي،  ( %22.1بنسبة تغير موجبة قليلة بلغت )   (2018م ) موسال

)بنسبة  ة  سيابلعا الى  وصلت  سلبي  نفسه%(،  99  -تغير  ناحية  والحال  سجلت  إذ  ية  الحر  في 

  2000الزراعي الربيعي )  سمالى المواما بالنسبة    ،%(99.5-بلغت )  ةسلبي مرتفع  غيرة ت سبن

 . بعامة الدراسةمنطقة  في  لهذه الفئة غطاء النباتي ات المساح   جعتترا  فقد (2019و

التطابقبينت   -2 تحليل  الن  (Overlay Analysis)  عملية  الغطاء  مواضع  في  المكانية  باتي االختالفات 

 : لت الى وتوص وزمانيا   انيا  ك م زراعي في قضاء الكوفة ال

في   ( دونما    16761.3)لغت  وب  (2000-1999)  للمواسمالفقدان الخضري  مساحات    تحديدتم    -2-1

لتي ا  اإلداريةحدات  ان اكثر الو  يلحظو   ( 2019-2018)   للمواسم  ( دونما    2442.1حين بلغت ) 

الى   ا  لخضريا   نفقداالتعرضت  كان،  العباسية  ةياحن   هي   لموسمينبين  في   بينما    مركز   اقلها 

 . القضاء

بينما(دونما    3588.1)   (2000-1999) سم  للمو  خضريالنماء  الساحات  م  بلغت -2-2 تناقصت    ، 

ة في حسااكبر م   القضاء  مركز  ُسِجل  إذ  ،(2019-2018)   سمللمو  (دونما    305.4)لتصل الى  

 الى   تناقصت  بينما  (2000-1999)  الزراعي وسم  للم   (دونما    2395.4) الخضرية بواقع  اء  مالن

)  في   (دونما    140.8) الح  المساحاتواقل    (2019-2018الموسم  ناحية  في  بواقع    ريةكانت 

 تيب. الترعلى  (دونما   47.6( و)دونما   570.8)

-1999اعي )زرللموسم ال  ( دونما    146166.1) ثابت  ال  الغطاء الخضريمساحات  مجموع    بلغ -2-3

حين    (2000 ا  (ا  دونم  178341.4)الى    أزداتفي  اكبر    ُسِجل  ،(2019-2018) م  سولمفي 
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في   خضري  الثابت  خضري  وأ،  يةسعبا ناحية  ثابت  اغلب و،  القضاء   مركزفي    ُسِجلقل 

ام  راضي ال  البثال ب  تتازالتي  من    خضريات  مت   لنباتاتوا  الشجارتتكون  الخضرة    ل دائمة 

 . لفاكهةاو  نخيلال جارشأ

انه  و  ،اقعيةو  كثرأ  صفة يعطي    ةيعراالز  الرضت  ستعماال ال ه  موجال  فالتصني  ان  الى   الدراسة  تتوصل -3

ية  الزراع  الرضالموجه الستعماالت    التصنيفكشف  فقد    ادقشكل  غير الموجه ب  فلتصنياق نتائج  يحق 

 يأتي: ما (2018و  1999)  (خريف للمواسم )

الن  لنا  كشف  -3-1 شكلت   اتساحللمسبي  التوزيع  أصنالتي  في  ااف  ها  الزراعية  الرض  ستعماالت 

الكوف ب  صنفة  مساحت  جعارت  إذ،  ةقضاء  الرز  الموسمين  محصول  في    تغيرالاه  اتجواخذ  ين 

اما على مستوى النواحي فقد  %(،  72.1  -بلغت ) بنسبة تغير  نحو االتجاه السلبي  عموم القضاء  

العباسية    ُسِجل ناحيتي  في  سلبي  بلغتتغير  بنسبة  منها  %(80  -)  والحرية    مركز اما  ،  لكل 

 .%(306.2ة تغير بلغت ) حو االتجاه الموجب بنسبا نفيهاه التغير قد اخذ اتجقضاء الكوفة ف

ان    نجد  إذ   سمين،المو  نبي  الصفراءومحصول الذرة    محصول الماش  ي صنفمساحة  راجعت  ت  -3-2

بل  التغير  بنسبة  السلبي  االتجاه  نحو  كان  التغير  )اتجاه    الدراسةمنطقة  نواحي  ل%(  100  -غت 

 . جميعها

نحو  التغير    اتجاهاخذ    إذ،  الدراسة  ةدمخالل    الخضرو  البستنةيل  اصمحصنف  توسعت مساحة   -3-3

  جاه الموجب الت اسية  ناحية العبا  في غير  اتجاه الت  خذاو  .%(20.4بلغت )  بةبنس  الموجباالتجاه  

مركز القضاء بنسبة  ناحيتي الحرية وتجاه السلبي في  ال خذ افي حين ا(،  % 53.3بنسبة بلغت )

 . منها لكل %( 1.6  -)و  %(12 -)  بلغت

التغير  اتجا  اخذالرطبة فقد  راضي  النهار وال ف  صناما    -3-4 بلغت    ي السلبه  %(، 23.5  -) بنسبه 

 . بعامة القضاءفي 

مساحة    -3-5 والمشيدةصنف  توسعت  المتروكة  الزراعية  التغير  اخذ    دقف  الراضي    االتجاه اتجاه 

باسية  ة العناحي  في   بموج غير  ة ت نسب  برأك  تسجلو،  %(112.4الية بلغت )نسبة عموجب وبال

بلغت )   %(، 307.5) بنسبة  ناحية الحرية  االتجاه    اخذقضاء  ال  مركز  وأخيرا،  %( 249.4تلتها 

 . %(8.9  -)بلغت   ةالسلبي في التغير بنسبة قليل

   يأتي: ما  (2019و  2000)  (ربيع ية للمواسم )الزراع الرضالموجه الستعماالت  التصنيفكشف  -4

  بعامة   القضاءفي    سلبي   ر اتجاهيغ للت  وظهرسمين  ين الموب  القمحمحصول    صنفة  راجعت مساحت -4-1

تغير  بنس  ) غبل بة  ظهر  %(،  30.5  -ت  فقد  النواحي  مستوى  على  ناحية  في    سلبي تغير  اعلى  اما 
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ناحية  ،  %(42  -) بنسبة    الحرية اخذت  الثان المر  العباسيةبينما  تغ نس ب   يةتبة  سبة            لغت ب  بي لير 

 . %(86.9) سبة نب لتغير الموجب ا خذفقد اوفة قضاء الك مركز%(، اما 32  -)

بالنسبة -4-2 بل بن  بعامة   ءالقضا   في   سلبي   فقد ظهر للتغير اتجاه  شعيرصول الح مصنف  الى    اما    غت سبة 

في   ُسِجل  (% 26.5  -) تغير سلبي  الع  اعلى  ز  في حين جاء مرك   %(،33.7  -)   بنسبةباسية  ناحية 

بالمرت  بنسبة  بة  القضاء  )   تغيرالثانية  الحرية    ا  يراخو  (% 23.3  -سلبي  ببنسبة  ناحية         لغت تغير 

(-9.5)% . 

نسبة تغير  ب  بعامة   القضاءب في  اخذ اتجاه التغير الموج   الخضرومحاصيل البستنة  صنف  ن  أنجد  و  -4-3

 بأعلى ت ناحية الحرية الصدارة  ذخفأ،  الدراسةمنطقة  مستوى نواحي    على   اما  %(،121.9) بلغت  

موجب   ) تغير  بلغت  و  ( %630بلغ  بنسبة  بعدها  من  العباسية  ناحية    حين   في ،  %(292.7) جاءت 

   .%(37.6  -بلغت )بنسبة اء القضمركز في  سلبي  ظهر للتغير اتجاه

ة  بنسببعامة  القضاء  اتجاه التغير االتجاه الموجب في  فقد اخذ    لراضي الرطبةر والنهاصنف ااما   -4-4

  %( 5.5  -)و  %(19.5  -) نسبة بلغت  اء ب وجب في مركز القض متغير    ُسِجل ذ  إ  (% 0.1بلغت )   ةقليل

 . على الترتيب

الالراضصنف    ا  واخير  -4-5 الزراعيي  اتجاها  موجبا  في  ا  اظهرفقد    كة والمشيدةترومة    القضاء لتغير 

  القضاء بنسبة بلغت   كز، إذ ظهر التغير الموجب في ناحية العباسية ومر %(7.2) بنسبة بلغت  بعامة  

ناحية الحرية  ين اخذتلترتيب، في حعلى ا  %(11) و  %(11.9) بنسبة    التغير االتجاه السلبي في 

 . %(5.5 -)  بلغت

ذي يف غير الموجه والصنمن الت  ن التصنيف الموجه اكثر واقعية وقبوال  أتقييم دقة التصنيف  نتائج    أظهرت -5

معامل  الكلية و جه )الدقةوبلغ التقييم الكلي لدقة التصنيف غير الم إذ، ابانسبة التقييم الكلي وقيم معامل ك أكدته

)   كابا( خريف  الزراعي  قليل  (0.75و)   %(82.3) بـ    (2018للموسم  دقة  وهي  الترتيب،  على  منها    ة لكل 

وهي ،  على الترتيبل منها  لك  (0.89و)   (% 92.3)   للتصنيف الموجه  ةالكلي  الدقةلغت  في حين  بللتصنيف،  

بالنسبة    ،ةممتازدقة   الموسماما  للتصنيف غير    الكليةالدقة  نسبة  بلغت    فقد(  2019)  الربيعي الزراعي    الى 

كا و  (% 81.5)   الموجه معامل  بقي اكدها  بلغت  با  بلغت  ،  (0.76) مة  حين  الكلية  النسبة  في  للتصنيف  دقة 

 . (0.93)بلغت  مة بقي  كاباعامل  مؤشر م  ضاأي اكدها و (% 94.6)  هالموج

لكل صنف    نسب جيدة جدا  سجلت  إذ  ،للتصنيف  المهمة  ق التقييم الجزئي رائط  من لمستخدم  وا  دقة المنتج  تعد -6

في التصنيف غير ضة صنيف الموجه في حين كانت منخفلتالزراعية حسب ا الرضاستعماالت  أصنافمن 
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  الصناف غير تابعه  عدد من الخالياووضع في التصنيف غير الموجه ية لطيف لفروق اف ااختال الموجه بسبب

 . ييمالتق الى اختالف نسب  أدىلها مما 

)ال  الطبيعية  غرافيةج ال  لخصائصلان   -7 بـ  والسطحمتمثلة  التربة،  وخصائص  المناخ،  وخصائص  الموارد  ، 

إذ سجلت اعلى أهمية  ،  الدراسةمنطقة  راعية في  في تغير استعماالت الرض الز  متباينةأهمية نسبية    المائية(

ال المائية  الموارد  لمتغير  ) نسبية  بلغت  العوامل  10.14سطحية  من  فهي  عماالت  تاس   تغيرفي    المؤثرة%( 

الزرال  في  رض  العتماد    ،الدراسةمنطقة  اعية  الزر  نظرا  في  االستعمال  المياه    الدراسةمنطقة  اعي  على 

وهي  %( 0.10بـ ) المرتبة الثانية من حيث الهمية النسبية إذ ساهمت   فأخذت خصائص التربة  اما    ،السطحية

الزراعية خالل غير استعماالت الرض  ا في تجد  ا  هذا العامل كان دوره محدودن  أيشير الى    يلة وهذانسبة قل

جلت أهمية نسبية قليلة لعامل  سو ،  لمحاصيلل  جغرافي الالتوزيع  ولكن دوره واضح في اختالف    الدراسةمدة  

الثالثة   المرتبة  اخذت  المناخ  )خصائص  بنسب  تمتازنظرا  %(  0.04ساهمت  من به    لما  الخصائص  هذه 

  الخيرة وأخيرا جاء السطح بالمرتبة  ،  ت الرض الزراعيةاستعماال   تغيرؤثرة في  علها غير م مما يج   التماثل

الهمي إذ ساهم  من حيث  النسبة  من  وذلك  %(  0.01) ـبة  السطح  به  يمتاز  االنبساط  لما  التام  صفة  في شبه 

محدد  الدراسةمنطقة   دوره  كان  تغي  ا  لذلك  في  كبير  الرض  بشكل  استعماالت  خاللالزراعر  مواسم   ية 

 . راسةالد

للخصائ   تبين -8 )  لبشريةا  يةالجغراف  صان  الزر  الحيازةوالعاملة،    باليدي المتمثلة  طرائق  و  اعية،والملكية 

البزل،  و،  يالر الزراعية،  الممكنومشاريع  وطوة  الزراعية،  النقل(  السياسة  من   ا  تأثيررق  وضوح  اكثر 

منطقة تبعة في  الم  زراعيةال  السياسةعناصر     اخذتوتمتاز به من التغير المستمر،  لما    خصائص الطبيعيةال

الزراعي المرتبه    ق ذ عنصر التسوياخإذ  مية نسبية في تغير استعماالت الرض الزراعية،  اعلى أه  الدراسة

 في حين %(،  20.21مرتبة الثانية بنسبة )%(، بينما اخذ عنصر التسليف الزراعي ال22.22ة )بالولى بنس

ساهمت بنسبة فالحية  (، واخير الجمعيات ال%17.13سبة ) ن اخذ عنصر السمدة والمبيدات المرتبة الثالثة ب

بعد عام    والسيما  ن المشاكلمتعاني من الكثير    الدراسةمنطقة  لزراعية في  ا  السياسة%(، ان عناصر  7.91)

بشكل   (2003) انعكس  تغير    وهذا  في  اأصناف  كبير  الرض  الكوفةاستعماالت  قضاء  في  اما  ،  لزراعية 

ا االيدي  فقدلعاملعامل  نسب   اخذ   ة  بأهمية  الخامسة  بالمرتبة  حين،  ( %14.66)   لغتية  الممكنة    في  حظيت 

العوامل الخرى المتمثلة بطرائق    الى   بالنسبةاما    .(% 4.38ية نسبة بلغت ) م السادسة بأهبالمرتبة  الزراعية  

الب ومشاريع  الزراعية،  والحيازات  قليلالري،  نسبية  أهمية  اخذت  فقد  است  ةزل  تغير  الرفي  ض عماالت 

في  ا )  الدراسةمنطقة  لزراعية  و) 0.84%( و)1.74بلغت  الت%0.33(  اثر  %( على  انعدم  في حين  رتيب، 

 اعية في قضاء الكوفة خالل المواسم الزراعية.تغير استعماالت الرض الزر ي النقل فل عام
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 -اآلتية:  المقترحاتفي ضوء االستنتاجات التي توصلت إليها الدراسة تم تثبيت 

 

الدراسات   -1 في  تقانات    نحو  ةالزراع  جغرافيةفي  توجيه  المالمتمثلة  الجغرافيةنظم  واالستشعار    علومات 

بعد   توفرها    لالستفادةعن  التي  المعطيات  التقانمن  ومر  ات تلك  مسح  من  تمكننا  االت استعماقبة  والتي 

 . الزراعية األرض 

الجغرافية  استعمالضرورة   -2 المعلومات  على    نظم  االعتماد  اجراء  وكذلك  في  الفضائية  المسوحات 

االرض   استعماالت  العالفي  الزراعية  مسوحات  ذات  الدولة  البحوث  مؤسسات  في  منها  لالستفادة  قة 

 .التطبيقية والكمية  والمجاالت 

انشاء فرق عمل متخصصة في نظ -3 الجغرالعمل على  المعلومات  بعد   افيةم  منطقة  في    واالستشعار عن 

بدراسة ورسم خرائط التغير في اصناف   التقانات تعمل بشكل مستمر على استثمار امكانيات هذه    الدراسة

 .الزراعية األرض االت استعم

الجغرافية   -4 اقسام  في  بعد  عن  لالستشعار  مراكز  في  اقامة  ومساعدتهم  الطلبة  مشاريعهم  ل  اكملتطوير 

 . كافة المراحلدة االستشعار في وتدريس ما

التي هي في  الزراعية    األرض في استعماالت  هدفها الرئيس مراقبة التغير    العمل بقيام دراسات مستقبلية -5

 .محافظة النجفمنطقة الدراسة من المناطق الزراعية المهمة في تناقص واضح علما ان 

في   -6 النظر  اعادة  خالل  من  وذلك  الزراعية  االراضي  حساب  على  العمراني  التوسع  ظاهرة  من  الحد 

 وتوزيع االراضي السكنية على حساب االراضي الزراعية .قوانين 

خرائط   -7 اعداد  الزراعية  ضرورة  النجف  قبل  من  للمحاصيل  محافظة  في  الزراعة  على  مديرية  تعتمد 

 .في قضاء الكوفة وحدة مساحيةالمقاطعات الزراعية كونها اصغر 

ان -8 الدولة    يجب  تتبعها  التي  الزراعية  السياسة  الدراسة  تكون  منطقة  المزارعين  في  تشجيع  على  تقوم 

 وحماية منتجاتهم عن طريق رسم سياسات وسن قوانين زراعية لدعم المزارعين. 
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  الجداولملحق 

 

 ( في مركز القضاء2018/ 1999)خريف( )  للموسمين الزراعيين الموجهبطريقة التصنيف غير   ألصناف استعماالت األرض الزراعية المخصصة  ات مساح ال(  1)  ملحق

 )دونم(  2018الموسم الزراعي الخريفي  )دونم(  1999الموسم الزراعي الخريفي  

رقم 

 المقاطعة

محصول  

 الرز

محصول  

 شماال

محصول  

  الذرة

 فراء لصا

محاصيل 

  البستنة

 الخضرو

انهار  

وأراضي 

 رطبة 

أراضي 

زراعية 

متروكة 

 ومشيدة 

 المجموع 
محصول  

 الرز

محصول  

 الماش

محصول  

  الذرة

 الصفراء 

محاصيل 

  البستنة

 الخضرو

انهار  

وأراضي 

 رطبة 

أراضي 

زراعية 

متروكة 

 ومشيدة 

 المجموع 

1 0.1 1.0 2.7 379.9 0.0 482.6 866.3 12.6 0.0 0.0 199.5 3.0 651.1 866.3 

2 0.0 0.0 5.6 348.7 0.0 579.0 933.3 6.1 0.0 0.0 126.8 0.7 799.7 933.3 

3 6.0 2.9 1.8 147.8 46.8 37.0 242.2 89.2 0.0 0.0 94.8 56.0 2.3 242.2 

4 0.0 0.0 0.2 117.3 0.0 115.7 233.2 53.3 0.0 0.0 110.6 2.0 67.3 233.2 

5 0.6 0.0 15.4 289.2 0.2 6194.2 6499.6 184.7 0.0 0.0 765.9 43.7 5502.4 6496.6 

7 0.0 0.0 0.0 197.0 4.0 661.0 862.0 44.0 0.0 0.0 325.7 3.6 488.7 862.0 

8 0.0 0.0 0.0 16.8 0.0 93.1 109.8 7.1 0.0 0.0 50.7 0.0 52.0 109.8 

9 0.0 0.0 0.0 11.6 0.0 179.6 191.2 1.7 0.0 0.0 17.3 0.0 172.1 191.2 

11 0.0 0.0 0.0 37.1 0.4 34.3 71.8 4.7 0.0 0.0 31.3 1.1 34.7 71.8 

12 7.1 0.6 1.7 130.0 40.7 67.6 247.7 139.1 0.0 0.0 65.2 41.9 1.4 247.7 

13 65.2 0.0 1.0 504.8 44.3 283.8 899.1 157.9 0.0 0.0 455.6 53.4 232.2 899.1 

14 2.5 0.5 1.0 538.7 37.3 398.5 978.5 83.6 0.0 0.0 467.1 34.9 392.9 978.5 

15 0.0 0.0 0.0 263.0 0.0 280.2 543.2 23.9 0.0 0.0 294.1 0.2 224.9 543.2 

16 0.4 0.0 3.7 827.9 56.9 1179.1 2068.0 269.5 0.0 0.0 1195.5 55.6 546.7 2067.2 

18 0.0 0.0 0.2 351.1 0.0 3410.0 3761.3 77.8 0.0 0.0 1230.1 0.0 2454.3 3762.2 

19 6.8 0.2 0.7 473.5 82.3 491.9 1055.4 205.6 0.0 0.0 471.1 77.1 301.7 1055.4 

20 2.2 0.0 0.2 549.8 82.3 364.4 998.9 231.0 0.0 0.0 660.1 85.8 22.1 998.9 

21 1.2 2.8 4.0 540.9 1.3 613.7 1163.9 243.2 0.0 0.0 574.8 4.8 341.0 1163.9 

22 1.8 3.3 1.5 558.1 0.0 701.9 1266.6 130.5 0.0 0.0 537.7 3.1 595.3 1266.6 

23 463.0 13.2 3.5 907.6 56.8 659.1 2103.2 247.1 0.0 0.0 1226.4 52.8 576.8 2103.2 

24 13.0 0.0 0.2 532.0 53.7 403.9 1002.8 189.7 0.0 0.0 552.7 61.0 199.4 1002.8 

25 160.6 2.2 0.0 642.0 95.6 793.0 1693.4 90.0 0.0 0.0 950.7 0.0 652.8 1693.4 

26 196.4 0.2 0.0 152.5 7.9 422.3 779.3 18.6 0.0 0.0 315.8 0.0 444.9 779.3 

26.1 8.2 7.0 0.8 319.3 31.5 641.3 1008.1 79.4 0.0 0.0 312.7 28.3 587.7 1008.1 

27 7.9 0.1 0.0 83.4 0.0 146.2 237.5 20.1 0.0 0.0 123.6 0.0 93.8 237.5 

27.1 3.2 1.0 1.0 370.0 0.0 143.9 519.2 204.1 0.0 0.0 299.9 0.0 15.1 519.2 

28 178.5 8.4 0.6 299.5 25.4 89.1 601.5 28.6 0.0 0.0 379.1 0.0 193.8 601.5 

28.1 67.8 2.1 0.9 272.4 23.0 388.3 754.6 22.5 0.0 0.0 260.2 1.4 470.6 754.6 

29 47.1 4.8 1.4 394.9 45.0 232.0 725.3 237.9 0.0 0.0 338.6 42.2 106.6 725.3 

30 23.8 12.2 13.2 540.9 61.5 205.2 856.8 461.9 0.0 0.0 313.4 67.7 13.9 856.8 

31 7.6 14.1 3.6 369.3 0.3 117.5 512.5 216.1 0.0 0.0 263.7 0.4 32.2 512.5 

32 18.4 12.3 3.1 493.3 24.3 102.3 653.8 360.8 0.0 0.0 246.9 25.6 20.5 653.8 

33 13.8 5.0 0.4 333.5 69.9 219.0 641.5 197.1 0.0 0.0 311.9 74.0 58.5 641.5 

34 17.2 2.7 6.1 440.6 56.7 93.2 616.5 295.0 0.0 0.0 250.5 62.9 8.1 616.5 

35 14.9 2.0 11.8 373.3 57.3 116.5 575.7 237.6 0.0 0.0 241.7 90.1 6.3 575.7 

36 21.3 17.4 49.6 1023.0 84.3 223.4 1418.9 796.1 0.0 0.0 441.9 143.2 38.6 1419.8 

63 103.5 60.0 17.5 827.6 137.1 1864.4 3010.1 478.5 0.0 0.0 1133.4 140.3 1256.5 3008.7 

87 85.8 39.2 17.8 802.6 128.3 1321.9 2395.6 272.3 0.0 0.0 1052.3 138.2 932.5 2395.3 

88 0.2 0.0 4.1 720.4 100.8 1512.6 2338.1 294.2 0.0 0.0 1025.6 150.4 867.3 2337.6 

106 0.0 0.0 0.0 54.7 0.0 332.8 387.5 1.3 0.0 0.0 49.9 0.0 336.2 387.5 

 45819.7 19794.8 1545.5 17765.1 0.0 0.0 6714.2 45823.8 26195.2 1455.7 16236.1 175.5 215.4 1546.0 المجموع 

 ArcGISالفضائية وبرنامج  ات المصدر: باالعتماد على المرئي 
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 ناحية العباسية في ( 2018/ 1999)خريف( )  لزراعيينللموسمين ا  الموجهالمساحات المخصصة ألصناف استعماالت األرض الزراعية بطريقة التصنيف غير  (  2)  ملحق

 2018الموسم الزراعي الخريفي   1999الموسم الزراعي الخريفي   

رقم  

 المقاطعة 

محصول  

 الرز 

محصول  

 الماش 

محصول  

  الذرة

 الصفراء 

محاصيل  

  البستنة

 الخضر و

انهار  

وأراضي  

 رطبة

أراضي  

زراعية  

متروكة  

 ومشيدة 

 المجموع 
محصول  

 الرز 

 محصول 

 ش ا مال

محصول  

  الذرة

 الصفراء 

محاصيل  

  البستنة

 الخضر و

انهار  

وأراضي  

 رطبة

أراضي  

زراعية  

متروكة  

 ومشيدة 

 المجموع 

1 2937.4 4363.6 2741.4 2018.1 69.3 1162.9 13292.8 2598.5 0.0 0.0 6850.0 497.6 3346.2 13292.4 

2 787.9 841.0 1092.4 1348.7 61.0 1295.1 5426.1 174.7 0.0 0.0 1930.3 6.1 3313.9 5424.9 

3 856.0 986.7 800.9 679.2 109.7 394.0 3826.6 646.6 0.0 0.0 1204.3 400.2 1575.4 3826.6 

4 53.1 86.3 5.6 162.2 59.2 66.6 433.0 107.6 0.0 0.0 211.3 102.8 11.3 433.0 

5 30.4 11.8 3.6 172.4 63.0 215.1 496.3 80.7 0.0 0.0 267.4 47.1 101.6 496.7 

6 50.5 16.0 6.0 165.5 122.5 215.7 576.2 93.0 0.0 0.0 247.7 115.3 120.2 576.2 

7 38.3 2.9 0.5 75.2 58.5 19.1 194.5 58.8 0.0 0.0 88.8 42.3 4.6 194.5 

8 32.1 34.4 7.4 182.2 69.7 73.7 399.7 109.8 0.0 0.0 215.2 67.7 7.1 399.7 

9 156.7 64.8 2.0 149.6 69.2 37.0 479.3 96.5 0.0 0.0 233.9 115.7 33.1 479.3 

10 1704.0 1883.4 2652.4 1792.7 285.5 847.1 9165.1 336.2 0.0 0.0 3117.6 19.0 5692.3 9165.1 

11 1041.1 853.9 223.3 453.1 55.0 218.9 2845.3 201.7 0.0 0.0 1507.2 24.8 1111.5 2845.3 

12 850.0 653.6 81.9 145.0 28.2 58.1 1816.9 291.4 0.0 0.0 1269.0 1.1 255.3 1816.9 

13 108.1 35.9 8.0 193.0 110.5 51.3 506.8 117.0 0.0 0.0 260.8 117.4 11.6 506.8 

14 450.5 262.6 119.0 394.3 31.2 192.2 1449.7 217.1 0.0 0.0 998.3 25.7 208.7 1449.8 

15 633.2 61.3 3.2 204.2 75.0 120.3 1097.2 121.9 0.0 0.0 753.1 11.0 211.2 1097.2 

16 664.0 63.7 0.7 205.5 5.0 24.7 963.5 64.5 0.0 0.0 611.3 3.1 284.6 963.5 

17 614.9 477.9 481.2 636.2 139.5 1386.0 3735.7 37.5 0.0 0.0 831.8 0.0 2867.1 3736.4 

18 5778.4 1538.6 1207.8 2216.2 602.0 2080.7 13423.8 290.0 0.0 0.0 5575.0 46.4 7512.0 13423.5 

19 263.7 27.3 0.0 94.6 4.7 25.1 415.4 65.1 0.0 0.0 236.0 1.7 112.6 415.4 

20 166.5 86.1 3.3 129.2 57.9 41.4 484.4 77.2 0.0 0.0 302.5 57.4 47.3 484.4 

21 994.5 453.4 110.6 472.4 142.8 104.6 2278.3 275.4 0.0 0.0 1014.1 201.7 787.1 2278.3 

29 578.9 159.9 22.6 159.1 26.4 11.6 958.5 84.8 0.0 0.0 605.1 3.3 265.4 958.5 

30 597.8 39.5 3.2 109.2 29.8 14.9 794.6 6.8 0.0 0.0 392.7 0.0 395.0 794.6 

31 652.2 45.3 1.8 199.0 12.3 240.7 1151.3 31.0 0.0 0.0 382.8 7.0 730.4 1151.3 

32 103.9 34.4 8.5 57.6 3.3 30.0 237.7 3.2 0.0 0.0 165.0 0.0 69.6 237.7 

33 114.6 56.6 3.2 90.3 0.2 16.0 280.8 28.9 0.0 0.0 217.3 0.4 34.3 280.8 

34 52.9 7.1 0.0 154.2 0.0 44.4 258.7 4.1 0.0 0.0 203.2 0.0 51.4 258.7 

35 141.4 39.5 1.7 178.9 3.3 146.5 511.2 10.1 0.0 0.0 426.8 0.0 74.3 511.2 

36 623.1 261.8 51.0 466.6 75.4 177.0 1654.8 60.1 0.0 0.0 969.0 1.2 624.5 1654.8 

37 196.7 117.5 45.1 134.3 12.7 60.3 566.6 47.4 0.0 0.0 474.9 0.0 44.2 566.6 

40 426.5 126.2 3.0 274.8 22.2 75.9 928.6 171.2 0.0 0.0 678.7 7.6 71.1 928.6 

42 517.6 12.6 17.6 558.6 4.9 87.8 1199.1 9.6 0.0 0.0 920.4 0.0 269.1 1199.1 

43 752.6 125.8 18.8 412.9 4.7 168.4 1483.3 76.0 0.0 0.0 970.6 0.2 436.5 1483.3 

44 846.2 188.6 43.1 307.1 42.8 134.2 1562.0 53.4 0.0 0.0 780.7 0.0 727.8 1562.0 

45 957.0 572.1 98.3 265.0 16.0 64.7 1973.1 102.9 0.0 0.0 1097.2 0.0 773.2 1973.4 

46 79.5 47.7 3.5 97.1 48.3 80.5 356.6 32.2 0.0 0.0 187.0 46.9 90.6 356.6 

47 66.8 54.7 1.4 37.5 2.6 13.2 176.3 4.2 0.0 0.0 122.1 0.0 50.0 176.3 

55 334.1 79.0 11.1 164.7 19.4 108.1 716.5 20.7 0.0 0.0 398.4 0.0 297.3 716.5 

56 154.3 37.9 2.5 445.9 0.6 228.5 869.8 6.4 0.0 0.0 301.9 0.0 561.5 869.8 

59 484.1 155.0 9.3 243.1 33.2 102.5 1027.0 97.5 0.0 0.0 632.5 29.3 267.7 1027.0 

64 742.3 115.7 5.2 180.2 17.3 30.5 1091.3 70.4 0.0 0.0 603.2 27.2 390.1 1090.9 

65 284.3 0.0 0.0 141.6 11.6 116.8 554.4 16.4 0.0 0.0 272.8 0.0 265.3 554.4 

66 337.7 172.2 82.2 301.3 2.9 157.9 1054.2 129.0 0.0 0.0 516.7 141.7 266.2 1053.6 

67 982.5 114.6 18.5 332.0 7.9 159.3 1614.8 96.7 0.0 0.0 1107.4 0.3 410.5 1614.8 
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68 988.3 267.6 41.4 428.5 4.3 307.8 2037.8 82.0 0.0 0.0 1068.4 12.4 874.9 2037.8 

69 634.7 530.9 246.9 356.7 8.4 179.8 1957.3 368.8 0.0 0.0 847.8 439.7 300.9 1957.3 

70 234.7 123.8 57.3 145.3 0.0 67.7 628.8 19.6 0.0 0.0 487.7 0.6 121.2 629.1 

71 395.8 174.0 51.3 273.5 0.5 82.9 977.8 98.9 0.0 0.0 781.7 0.9 96.8 978.4 

72 267.1 7.3 0.4 149.0 9.6 55.5 488.8 49.9 0.0 0.0 396.5 2.2 40.5 489.0 

73 324.7 100.0 30.2 116.4 5.7 36.6 613.8 21.1 0.0 0.0 299.6 0.0 293.1 613.8 

74 426.7 38.9 0.3 220.6 24.1 183.0 893.6 13.7 0.0 0.0 368.8 5.3 506.0 893.7 

75 641.2 76.7 7.8 179.0 18.2 100.6 1023.5 74.0 0.0 0.0 583.6 8.5 357.6 1023.7 

76 195.3 52.0 2.1 60.8 2.3 36.4 348.9 26.5 0.0 0.0 269.4 0.0 53.2 349.1 

77 82.5 20.5 2.2 30.2 0.0 10.2 145.5 1.6 0.0 0.0 107.3 0.0 36.5 145.4 

78 445.9 85.2 0.7 137.8 7.0 32.0 708.7 63.2 0.0 0.0 547.7 0.2 96.8 708.0 

 94151.1 37557.9 2639.1 45910.6 0.0 0.0 8043.6 94151.8 11991.7 2697.1 19298.1 10443.7 16845.9 32875.2 المجموع 

 ArcGISالفضائية وبرنامج  ات المصدر: باالعتماد على المرئي 

 

 ناحية الحرية في ( 2018/ 1999)خريف( )  للموسمين الزراعيين الموجهالمخصصة ألصناف استعماالت األرض الزراعية بطريقة التصنيف غير   احات مسال(  3)  ملحق

 )دونم( 2018الموسم الزراعي الخريفي   )دونم( 1999الموسم الزراعي الخريفي   

اسم  

 الناحية 

محصول  

 الرز 

محصول  

 الماش 

محصول  

 الذرة 

محاصيل  

  ةستن الب

 الخضر و

انهار  

وأراضي  

 رطبة 

أراضي  

زراعية  

متروكة  

 ومشيدة 

 المجموع 
محصول  

 الرز 

محصول  

 الماش 

محصول  

 الذرة 

محاصيل  

  البستنة

 الخضر و

انهار  

وأراضي  

 رطبة 

أراضي  

زراعية  

متروكة  

 ومشيدة 

 المجموع 

22 660.9 270.2 83.4 252.7 30.7 106.1 1404.0 3.3 0.0 0.0 286.1 0.0 1114.6 1404.0 

23 220.8 55.0 1.0 83.4 1.2 50.0 411.3 15.5 0.0 0.0 198.7 0.0 197.2 411.3 

24 369.0 353.0 144.7 356.1 3.0 165.8 1391.7 33.2 0.0 0.0 537.4 151.9 821.0 1543.6 

25 6634.3 2097.7 863.2 7102.2 746.6 4849.9 22293.9 1403.1 0.0 0.0 7299.1 0.0 13438.5 22140.7 

38 530.4 107.2 26.0 360.5 19.3 159.9 1203.3 173.1 0.0 0.0 472.5 10.5 547.2 1203.3 

39 363.7 52.9 11.1 186.9 5.1 84.0 703.7 108.8 0.0 0.0 305.7 0.2 289.3 704.1 

41 584.1 167.1 18.5 400.1 1.8 166.2 1337.8 94.9 0.0 0.0 445.0 1.6 796.3 1337.8 

48 137.9 6.9 0.0 129.1 2.1 54.4 330.3 8.7 0.0 0.0 85.8 0.7 235.1 330.3 

49 593.1 114.7 9.3 275.1 99.2 89.4 1180.9 129.8 0.0 0.0 408.5 69.9 572.7 1180.9 

50 520.0 72.3 3.2 148.5 21.5 44.7 810.1 63.1 0.0 0.0 278.3 1.2 466.7 809.4 

51 307.3 46.9 0.4 292.6 12.4 386.3 1045.8 36.4 0.0 0.0 470.8 0.0 538.7 1045.8 

52 521.4 33.8 0.2 115.8 28.2 86.5 786.0 7.6 0.0 0.0 179.6 0.4 598.4 786.0 

53 603.6 87.1 21.4 686.1 11.2 234.4 1643.7 44.9 0.0 0.0 620.8 0.2 977.8 1643.7 

54 428.3 135.9 9.4 201.1 3.3 103.4 881.4 63.5 0.0 0.0 314.9 0.7 503.1 882.2 

57 557.0 406.1 75.7 385.3 59.5 84.8 1568.5 332.6 0.0 0.0 699.7 317.9 218.4 1568.6 

58 505.4 111.7 18.5 163.8 0.7 55.8 855.9 38.3 0.0 0.0 342.5 0.0 475.0 855.8 

60 503.1 265.8 22.4 191.7 0.7 115.4 1099.0 52.4 0.0 0.0 679.0 0.2 367.3 1099.0 

61 513.9 46.1 3.7 360.6 4.8 429.7 1358.8 75.8 0.0 0.0 574.8 0.4 708.2 1359.2 

62 428.4 89.9 12.3 361.9 3.9 300.5 1196.9 56.8 0.0 0.0 533.7 0.5 606.2 1197.2 

63 62.8 2.5 17.7 229.6 0.0 334.8 647.5 6.5 0.0 0.0 284.0 0.0 357.6 648.2 

 42151.1 23829.1 556.6 15017.0 0.0 0.0 2748.3 42150.6 7902.0 1055.3 12283.1 1342.2 4522.7 15045.3 المجموع 

 ArcGISالفضائية وبرنامج  ات المصدر: باالعتماد على المرئي 
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 ( في مركز القضاء 2019/ 2000) (ربيع) راعيينين الزللموسم الموجهبطريقة التصنيف غير  المساحات المخصصة ألصناف استعماالت األرض الزراعية (  4)  لحقم

 )دونم(  2019الموسم الزراعي الربيعي   )دونم(  2000الموسم الزراعي الربيعي   

رقم  

 المقاطعة 

محصول  

 الحنطة 

محصول  

 الشعير 

محاصيل  

  البستنة

 الخضر و

انهار  

وأراضي  

 رطبة

أراضي  

زراعية  

متروكة  

 ومشيدة 

 المجموع 
محصول  

 الحنطة 

محصول  

 ر يعالش

محاصيل  

  البستنة

 الخضر و

انهار  

وأراضي  

 رطبة

أراضي  

زراعية  

متروكة  

 ومشيدة 

 المجموع 

1 112.5 149.1 96.0 3.1 505.5 866.3 41.9 22.9 3.9 2.5 795.0 866.3 

2 337.6 294.9 30.0 0.0 270.8 933.3 26.8 10.5 2.1 2.2 891.6 933.3 

3 23.4 25.9 101.2 52.8 38.9 242.2 72.2 32.2 16.3 50.0 71.6 242.2 

4 28.6 47.8 6.9 0.0 149.9 233.2 53.8 67.4 5.7 0.0 106.3 233.2 

5 228.9 351.9 21.5 0.7 5894.2 6497.3 469.1 236.2 22.9 1.7 5767.5 6497.4 

7 43.6 46.9 119.3 4.0 648.1 862.0 71.5 37.1 8.8 2.7 741.9 862.0 

8 1.5 1.3 0.2 0.0 106.8 109.8 3.0 0.8 0.0 0.0 106.0 109.8 

9 1.8 3.1 1.2 0.7 184.4 191.2 2.3 0.0 0.0 0.0 188.8 191.2 

11 5.9 11.7 20.7 0.2 33.1 71.8 9.7 4.4 1.2 0.4 56.0 71.8 

12 1.9 19.1 149.6 46.9 30.2 247.7 77.3 90.8 13.7 40.9 25.0 247.7 

13 142.2 140.0 165.2 47.6 404.1 899.1 236.0 160.5 12.4 48.8 441.4 899.1 

14 145.7 280.4 239.4 39.5 273.5 978.5 151.2 100.9 22.7 35.5 668.2 978.5 

15 51.2 111.8 66.1 0.0 314.0 543.2 50.8 55.8 28.3 0.0 408.2 543.2 

16 197.8 527.3 303.2 60.8 978.0 2067.1 386.8 294.7 123.6 55.7 1206.1 2066.8 

18 232.5 584.7 40.1 1.2 2901.1 3759.6 260.7 188.3 12.4 0.0 3300.7 3762.1 

19 38.1 107.0 319.2 88.8 502.3 1055.4 242.4 124.7 63.2 71.3 553.9 1055.4 

20 60.1 176.7 413.2 86.1 262.7 998.9 275.7 268.8 45.9 90.6 317.9 998.9 

21 132.6 189.0 135.5 2.2 704.7 1163.9 203.7 242.5 82.6 3.8 631.3 1163.9 

22 46.4 83.7 170.3 3.1 963.1 1266.6 186.8 149.4 102.7 18.5 809.2 1266.6 

23 558.5 320.4 436.6 38.5 749.1 2103.2 531.0 396.7 240.8 46.6 888.0 2103.2 

24 57.9 117.1 307.8 59.1 460.8 1002.8 243.1 166.8 51.0 57.3 484.6 1002.8 

25 181.2 357.2 124.0 2.2 1028.9 1693.4 324.7 241.6 159.2 9.3 958.5 1693.4 

26 82.5 151.9 92.5 2.7 449.6 779.3 93.4 70.0 37.6 0.0 578.3 779.3 

26.1 81.2 72.8 121.6 52.9 679.6 1008.1 113.1 77.4 26.0 37.4 754.2 1008.1 

27 32.8 58.7 15.5 0.0 130.5 237.5 42.7 65.7 5.6 0.0 123.5 237.5 

27.1 35.4 86.2 267.5 0.0 130.0 519.2 161.2 148.1 70.0 0.0 139.8 519.2 

28 382.1 109.2 2.9 0.0 107.2 601.5 186.7 90.1 154.4 0.0 170.3 601.5 

28.1 88.3 88.3 37.7 6.5 533.9 754.6 129.5 88.0 14.0 2.2 521.0 754.6 

29 98.5 85.3 192.1 45.8 303.6 725.3 208.8 186.3 34.0 40.2 256.1 725.3 

30 45.4 84.3 437.1 69.9 220.1 856.8 292.2 289.2 65.0 62.6 147.8 856.8 

31 29.6 65.6 147.4 0.8 269.1 512.5 146.9 153.3 37.0 0.4 174.9 512.5 

32 26.3 122.2 258.5 25.4 221.4 653.8 279.6 138.6 42.1 24.1 169.4 653.8 

33 22.0 66.0 190.5 75.2 287.8 641.5 189.2 101.8 45.1 69.7 235.8 641.5 

34 35.4 87.6 270.2 71.2 152.1 616.5 239.7 154.7 48.1 71.4 102.6 616.5 

35 66.1 77.7 209.6 56.5 165.8 575.7 196.7 156.8 53.5 43.3 125.4 575.7 

36 141.0 293.5 386.7 97.0 501.2 1419.4 515.2 529.8 79.2 73.7 221.4 1419.3 

63 288.8 479.3 192.7 138.7 1910.5 3010.0 572.6 656.0 50.4 153.4 1577.0 3009.3 

87 349.2 533.1 144.5 129.6 1237.4 2393.8 474.5 478.8 50.7 121.1 1270.0 2395.1 

88 168.0 390.3 351.9 101.5 1325.5 2337.3 484.6 440.9 90.1 145.5 1175.8 2336.8 

106 20.8 45.4 16.5 0.0 304.7 387.5 2.5 2.1 0.0 0.0 382.9 387.5 

 45819.2 27544.0 1382.7 1921.8 6720.7 8249.9 45816.7 26334.4 1411.4 6602.9 6844.5 4623.5 المجموع 

 ArcGISالفضائية وبرنامج ات المصدر: باالعتماد على المرئي 
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 ناحية العباسية ( في 2019/ 2000)ربيع( ) للموسمين الزراعيين الموجهرض الزراعية بطريقة التصنيف غير  تعماالت األاس  فا نصألة  صص المساحات المخ (  5ملحق ) 

 )دونم(  2019الموسم الزراعي الربيعي   )دونم(  2000الموسم الزراعي الربيعي   

رقم  

 المقاطعة 

محصول  

 الحنطة 

محصول  

 الشعير 

محاصيل  

  البستنة

 الخضر و

ر  انها

ي  ضاروأ

 بةرط

أراضي  

زراعية  

متروكة  

 ومشيدة 

 المجموع 
محصول  

 الحنطة 

محصول  

 الشعير 

محاصيل  

  البستنة

 الخضر و

انهار  

وأراضي  

 رطبة

أراضي  

زراعية  

متروكة  

 ومشيدة 

 المجموع 

1 9300.4 1885.3 395.2 47.0 1664.8 13292.7 4480.9 1637.4 4870.2 44.7 2259.4 13292.7 

2 2294.8 918.3 570.5 12.8 1630.2 5426.6 2113.6 821.2 1215.2 1.1 1272.6 5423.7 

3 2579.4 385.8 208.1 26.8 626.5 3826.6 1348.2 431.2 1328.0 3.9 715.2 3826.6 

4 154.4 75.9 60.7 46.7 95.4 433.0 161.4 72.2 38.0 45.8 115.5 433.0 

5 33.7 46.0 43.4 69.9 303.4 496.4 89.7 67.9 17.5 59.2 262.2 496.5 

6 46.2 41.5 62.4 130.4 295.7 576.2 105.4 64.8 35.3 104.4 266.3 576.2 

7 22.8 27.3 29.4 71.1 43.8 194.5 64.4 40.8 7.4 44.8 37.2 194.5 

8 103.8 93.3 62.8 61.3 78.5 399.7 135.8 95.8 23.1 61.5 83.5 399.7 

9 207.2 93.2 76.3 70.7 31.9 479.3 149.0 83.1 89.8 66.9 90.4 479.3 

10 3912.3 3044.7 18.2 0.0 2190.0 9165.1 1287.7 1060.7 2327.7 0.0 4489.1 9165.1 

11 1580.1 786.0 29.2 0.0 450.0 2845.3 661.3 335.3 1149.7 0.0 699.0 2845.3 

12 1225.1 386.9 47.0 0.3 157.5 1816.9 942.7 131.3 481.7 0.3 260.9 1816.9 

13 142.5 96.5 95.7 100.4 71.7 506.8 165.1 111.5 36.5 93.1 100.6 506.8 

14 418.8 328.2 205.9 23.2 473.9 1450.1 377.7 382.1 207.5 22.1 460.3 1449.6 

15 518.9 266.9 78.0 0.0 233.4 1097.2 309.6 287.8 117.5 0.0 382.4 1097.2 

16 466.4 326.4 85.0 0.0 85.7 963.5 205.2 104.8 502.0 0.0 151.5 963.5 

17 779.9 899.8 145.0 0.0 1913.8 3738.5 312.7 221.7 1077.7 0.0 2123.8 3736.0 

18 3270.1 1231.9 234.6 80.2 8610.5 13427.2 1806.9 363.2 1013.7 4678.1 5562.0 13423.9 

19 261.0 85.6 30.0 1.1 37.7 415.4 109.9 97.6 110.8 1.1 96.0 415.4 

20 224.4 100.0 45.8 51.3 62.9 484.4 137.6 91.6 55.4 51.2 148.6 484.4 

21 854.8 870.1 143.0 108.0 302.5 2278.3 591.0 347.7 588.9 109.1 641.7 2278.3 

29 554.8 276.5 73.5 0.0 53.8 958.5 225.4 80.3 491.3 0.0 161.4 958.5 

30 515.7 154.3 103.7 0.0 20.8 794.6 199.0 145.4 289.4 0.0 160.8 794.6 

31 483.7 258.4 66.4 5.4 337.5 1151.3 104.8 74.1 204.2 5.8 762.4 1151.3 

32 120.7 53.8 12.6 0.0 50.7 237.7 50.2 30.0 11.7 0.0 145.9 237.7 

33 111.3 114.3 22.7 0.2 32.3 280.8 61.8 77.3 27.9 0.2 113.6 280.8 

34 104.4 92.3 1.7 0.0 60.3 258.7 69.0 96.1 48.1 0.0 45.4 258.7 

35 194.0 117.8 6.8 0.0 192.4 511.2 110.7 89.3 37.6 0.0 273.6 511.2 

36 564.5 617.9 169.9 0.2 302.3 1654.8 364.8 296.3 127.7 0.0 866.0 1654.8 

37 297.9 135.0 15.6 0.0 118.1 566.6 137.0 146.0 65.7 0.0 217.9 566.6 

40 448.5 252.4 60.2 9.3 158.3 928.6 272.0 287.2 139.3 5.8 224.3 928.6 

42 637.0 454.8 6.1 0.0 101.2 1199.1 356.4 320.4 103.3 0.0 418.9 1199.1 

43 882.9 308.3 81.1 0.0 211.0 1483.3 512.0 483.1 128.5 0.0 359.7 1483.3 

44 778.1 533.4 6.8 0.0 243.7 1562.0 444.9 201.0 296.9 0.0 619.1 1562.0 

45 1116.0 716.7 56.4 0.0 84.5 1973.6 754.3 232.6 681.8 0.0 304.3 1973.0 

46 124.0 51.4 21.9 44.4 114.9 356.6 58.7 15.8 26.1 40.6 215.3 356.6 

47 111.8 37.3 5.4 0.0 21.8 176.3 33.9 24.1 16.8 0.0 101.4 176.3 

55 286.5 183.0 3.1 0.0 243.8 716.5 108.3 107.3 37.2 0.0 463.7 716.5 

56 193.9 291.9 0.0 0.0 383.9 869.8 220.4 162.7 134.3 0.0 352.3 869.8 

59 384.7 349.2 35.8 23.0 234.3 1027.0 303.4 100.6 368.4 23.5 231.0 1027.0 

64 392.8 496.7 71.9 14.5 115.2 1091.2 452.3 137.6 219.6 13.5 268.0 1091.1 

65 269.2 89.9 9.0 0.0 186.3 554.4 88.9 56.5 9.2 0.0 399.8 554.4 

66 613.4 192.6 25.4 0.0 222.8 1054.2 315.7 124.3 189.4 0.0 423.9 1053.3 

67 1024.3 260.0 128.1 0.0 202.5 1614.8 526.4 339.0 149.6 0.0 599.9 1614.8 
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68 1131.1 448.4 18.6 0.0 439.6 2037.8 638.8 557.4 137.3 0.0 704.3 2037.8 

69 1165.1 474.7 28.4 0.0 289.0 1957.3 788.4 319.3 371.6 0.0 478.1 1957.3 

70 464.6 97.1 6.8 0.0 60.5 629.0 142.0 155.0 105.2 0.0 226.2 628.3 

71 554.5 192.4 129.2 0.2 102.3 978.7 357.9 317.0 93.6 0.6 208.1 977.3 

72 188.2 82.2 160.4 0.0 58.1 489.0 178.6 117.7 31.3 0.0 161.5 489.1 

73 373.4 141.3 36.5 0.0 62.6 613.8 201.5 101.6 66.1 0.0 244.4 613.6 

74 282.0 288.4 29.9 0.0 292.9 893.2 217.5 110.6 109.1 0.0 456.3 893.4 

75 539.6 294.8 66.4 0.0 122.6 1023.5 404.5 273.5 114.4 0.0 230.9 1023.2 

76 183.7 112.8 12.2 0.0 39.9 348.7 76.5 72.1 37.8 0.0 162.5 348.9 

77 118.8 19.4 1.8 0.0 5.8 145.8 43.4 26.3 15.3 0.0 60.4 145.4 

78 304.3 179.3 159.5 0.0 65.0 708.1 166.2 118.7 90.9 0.0 332.2 708.0 

 94146.6 31211.7 5477.6 20270.1 12645.8 24541.4 94159.8 24590.5 998.5 4299.7 20358.5 43912.6 المجموع 

 ArcGISالفضائية وبرنامج  ات المصدر: باالعتماد على المرئي 

 

 لحرية حية ا انفي  ( 2019/ 2000)ربيع( ) للموسمين الزراعيين الموجهالمساحات المخصصة ألصناف استعماالت األرض الزراعية بطريقة التصنيف غير  (  6ملحق ) 

 )دونم(  2019الموسم الزراعي الربيعي   )دونم(  2000الموسم الزراعي الربيعي   

رقم 

 المقاطعة 

محصول  

 الحنطة 

محصول  

 الشعير 

محاصيل  

  البستنة

 الخضر و

انهار  

وأراضي  

 رطبة 

أراضي  

زراعية  

متروكة  

 ومشيدة 

 المجموع 
محصول  

 الحنطة 

محصول  

 الشعير 

محاصيل  

  البستنة

 الخضر و

انهار  

ضي  وأرا 

 ة رطب

أراضي  

زراعية  

متروكة  

 ومشيدة 

 المجموع 

22 632.4 453.5 1.3 0.2 316.6 1404.0 238.8 92.5 525.9 0.0 546.8 1404.0 

23 242.0 109.9 3.7 0.0 55.7 411.3 90.5 59.0 193.1 0.0 68.7 411.3 

24 641.5 492.8 3.5 0.0 253.9 1391.7 290.2 177.4 467.4 0.0 456.6 1391.7 

25 8028.7 2885.4 334.5 1.2 11043.2 22293.0 4661.3 2323.7 2860.6 1530.3 10915.8 22291.7 

38 673.3 312.6 22.6 0.0 194.7 1203.3 280.0 152.0 403.6 0.4 367.2 1203.3 

39 457.5 162.8 17.0 0.0 66.7 704.0 224.2 79.4 201.9 0.0 198.2 703.7 

41 720.9 360.7 13.1 0.0 243.1 1337.8 377.8 136.1 530.0 0.2 293.6 1337.8 

48 174.8 63.5 16.2 0.0 75.8 330.3 42.2 54.0 55.9 0.0 178.2 330.3 

49 690.0 177.9 104.0 56.2 152.7 1180.9 400.1 141.3 385.6 60.6 193.2 1180.9 

50 442.3 261.7 11.6 0.0 94.1 809.7 250.4 51.3 336.0 0.0 171.9 809.5 

51 464.8 117.4 7.8 0.4 455.5 1045.8 35.0 28.7 294.1 0.0 688.1 1045.8 

52 589.9 79.2 5.7 0.4 110.8 786.0 68.0 42.1 343.1 0.0 332.7 786.0 

53 837.5 460.4 11.5 0.0 334.3 1643.7 218.7 119.1 519.4 0.0 786.4 1643.7 

54 588.5 145.8 48.9 0.0 98.9 882.1 188.7 137.4 352.4 0.0 203.0 881.5 

57 985.1 300.1 64.9 47.3 170.8 1568.3 818.9 260.5 323.6 43.9 121.2 1568.1 

58 616.5 170.4 21.7 0.0 46.8 855.4 200.8 86.7 404.4 0.0 164.2 856.1 

60 764.2 203.6 13.8 0.0 117.4 1099.0 202.8 172.1 384.2 24.0 316.1 1099.0 

61 619.1 162.0 18.1 0.4 560.1 1359.6 309.6 325.9 274.0 0.5 447.9 1358.0 

62 665.0 180.8 18.1 0.0 333.6 1197.4 245.6 296.2 240.3 0.4 414.2 1196.6 

63 208.9 80.9 2.4 0.0 356.3 648.5 98.3 119.8 24.3 0.0 405.7 648.1 

 42147.0 17269.7 1660.3 9119.9 4855.1 9242.0 42151.8 15080.9 106.0 740.5 7181.6 19042.9 المجموع 

 ArcGISالفضائية وبرنامج  ات باالعتماد على المرئي المصدر: 
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 في مركز القضاء  ( 1999/2018)خريف( ) للموسمين الزراعيين الموجهالمساحات المخصصة ألصناف استعماالت األرض الزراعية بطريقة التصنيف (  7)  ملحق

 )دونم(  2018الموسم الزراعي الخريفي   ونم( )د 1999  خريفيال  عيالزرا الموسم  

رقم  

 المقاطعة 

محصول  

 الرز 

محصول  

 الماش 

محصول  

 الذرة 

محاصيل  

  البستنة

 الخضر و

انهار  

وأراضي  

 رطبة

أراضي  

زراعية  

متروكة  

 ومشيدة 

 المجموع 
محصول  

 الرز 

محصول  

 الماش 

محصول  

 الذرة 

محاصيل  

  البستنة

 الخضر و

  انهار

  ي ضوأرا

 ةبطر

أراضي  

عية  زرا

كة  مترو

 ومشيدة 

 المجموع 

1 0.0 0.0 0.2 465.1 0.0 401.0 866.3 10.5 0.0 0.0 148.9 0.0 706.8 866.3 

2 0.0 0.0 0.5 564.1 0.0 368.7 933.3 5.0 0.0 0.0 124.9 0.0 803.5 933.3 

3 1.6 0.0 1.0 194.3 25.8 19.6 242.2 37.5 0.0 0.0 150.3 24.5 29.9 242.2 

4 0.0 0.0 0.0 139.0 0.0 94.3 233.2 31.8 0.0 0.0 139.2 0.0 62.2 233.2 

5 0.0 0.0 6.9 557.3 0.0 5935.2 6499.5 22.7 0.0 0.0 1037.3 0.0 5436.1 6496.1 

7 0.0 0.0 0.0 256.9 2.1 603.0 862.0 22.6 0.0 0.0 248.4 1.7 589.3 862.0 

8 0.0 0.0 0.0 12.8 0.0 97.0 109.8 0.2 0.0 0.0 25.2 0.0 84.4 109.8 

9 0.0 0.0 0.0 8.6 0.0 182.5 191.2 0.0 0.0 0.0 6.8 0.0 184.3 191.2 

11 0.0 0.0 0.0 48.4 0.0 23.4 71.8 1.8 0.0 0.0 33.3 0.0 36.7 71.8 

12 4.5 0.0 0.0 200.6 22.7 19.9 247.7 96.6 0.0 0.0 116.0 24.1 10.9 247.7 

13 29.7 0.0 0.0 620.7 24.4 224.3 899.1 86.2 0.0 0.0 551.3 25.8 235.8 899.1 

14 3.6 0.0 0.2 735.2 22.5 217.1 978.5 30.0 0.0 0.0 451.7 24.2 472.6 978.5 

15 0.0 0.0 0.0 315.3 0.0 227.9 543.2 21.3 0.0 0.0 281.2 0.0 240.7 543.2 

16 1.8 0.0 0.5 1193.6 33.9 837.5 2067.4 152.7 0.0 0.0 1339.1 23.5 551.5 2066.9 

18 0.0 0.0 0.0 784.6 0.0 2978.3 3762.8 48.8 0.0 0.0 910.4 0.0 2802.1 3761.2 

19 3.3 0.0 0.2 586.5 55.0 410.5 1055.4 78.8 0.0 0.0 578.1 44.0 354.6 1055.4 

20 4.9 0.0 0.0 834.4 48.0 111.7 998.9 103.4 0.0 0.0 782.9 40.3 72.3 998.9 

21 0.0 0.0 2.3 718.4 0.0 443.2 1163.9 158.0 0.0 0.0 665.4 0.8 339.7 1163.9 

22 0.0 0.0 0.0 718.4 0.0 548.3 1266.6 90.4 0.0 0.0 647.3 0.0 528.9 1266.6 

23 281.8 4.2 0.0 1369.3 25.7 422.2 2103.2 80.9 0.0 0.0 1455.1 34.2 532.9 2103.2 

24 2.6 0.0 0.0 644.9 31.5 323.8 1002.8 53.2 0.0 0.0 671.7 31.3 246.6 1002.8 

25 127.0 0.8 0.0 918.4 0.0 647.1 1693.4 54.4 0.0 0.0 1130.4 0.0 508.6 1693.4 

26 99.6 0.0 0.0 254.9 0.0 424.8 779.3 12.0 0.0 0.0 373.1 0.0 394.3 779.3 

26.1 2.2 1.4 2.5 337.5 21.8 642.7 1008.1 34.2 0.0 0.0 336.6 17.8 619.4 1008.1 

27 1.7 0.0 0.0 95.7 0.0 140.1 237.5 11.0 0.0 0.0 136.0 0.0 90.5 237.5 

27.1 0.0 0.0 0.0 466.4 0.0 52.7 519.2 99.0 0.0 0.0 407.3 0.0 12.8 519.2 

28 76.5 1.8 0.0 451.2 0.0 71.9 601.5 8.8 0.0 0.0 421.4 0.0 171.3 601.5 

28.1 48.2 2.1 0.5 287.1 0.0 416.7 754.6 15.8 0.0 0.0 359.2 0.0 379.6 754.6 

29 32.4 0.0 0.0 473.5 28.0 191.4 725.3 141.6 0.0 0.0 455.0 25.3 103.4 725.3 

30 2.8 0.0 5.3 754.1 35.3 59.3 856.8 275.1 0.0 0.0 516.8 39.0 26.0 856.8 

31 0.0 0.0 0.3 448.1 0.0 64.0 512.5 109.0 0.0 0.0 373.1 0.0 30.3 512.5 

32 1.1 0.0 1.3 583.3 15.3 52.7 653.8 176.8 0.0 0.0 436.2 18.1 22.6 653.8 

33 5.1 0.0 0.0 446.1 41.0 149.3 641.5 110.9 0.0 0.0 413.3 42.2 75.1 641.5 

34 14.0 0.0 1.0 556.3 20.6 24.5 616.5 157.1 0.0 0.0 401.9 24.2 33.3 616.5 

35 16.3 0.0 2.8 476.5 26.1 54.0 575.7 122.5 0.0 0.0 365.7 23.0 64.4 575.7 

36 10.1 0.0 17.6 1229.8 43.2 120.5 1421.2 337.9 0.0 0.0 944.8 40.6 96.6 1419.8 

63 20.2 9.7 17.9 1095.4 94.3 1772.6 3010.0 214.7 0.0 0.0 1564.4 70.7 1159.1 3008.9 

87 10.6 5.6 12.7 1091.6 90.6 1183.8 2395.0 111.4 0.0 0.0 1335.3 59.3 888.8 2394.8 

88 1.8 0.0 0.0 1009.2 70.3 1256.7 2338.0 138.1 0.0 0.0 1306.9 103.1 788.0 2336.2 

106 0.0 0.0 0.0 70.2 0.0 317.3 387.5 0.6 0.0 0.0 21.5 0.0 365.4 387.5 

 45816.2 20151.3 737.7 21663.4 0.0 0.0 3263.3 45826.2 22131.5 778.1 22013.7 73.7 25.6 803.4 المجموع 

     ArcGISالفضائية وبرنامج  ات المصدر: باالعتماد على المرئي 
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 ( في ناحية العباسية  1999/2018)خريف( ) للموسمين الزراعيين الموجه( المساحات المخصصة ألصناف استعماالت األرض الزراعية بطريقة التصنيف 8ملحق ) 

 )دونم(  2018الموسم الزراعي الخريفي   )دونم(  1999الموسم الزراعي الخريفي   

رقم  

 المقاطعة 

محصول  

 الرز 

محصول  

 الماش 

محصول  

 الذرة 

محاصيل  

  البستنة

 الخضر و

انهار  

وأراضي  

 رطبة

أراضي  

زراعية  

متروكة  

 ومشيدة 

 المجموع 
محصول  

 الرز 

 محصول 

 الماش 

محصول  

 الذرة 

محاصيل  

  البستنة

 الخضر و

انهار  

وأراضي  

 رطبة

أراضي  

زراعية  

متروكة  

 ومشيدة 

 المجموع 

1 2745.9 4078.0 2538.0 3197.1 34.4 699.3 13292.7 1496.7 0.0 0.0 7665.4 24.0 4105.9 324.7 

2 388.7 500.5 1057.3 2332.6 0.0 1148.2 5427.3 74.7 0.0 0.0 2175.4 0.0 3174.9 139.0 

3 764.9 882.4 773.7 1093.5 0.0 312.1 3826.6 151.1 0.0 0.0 1530.4 0.0 2145.2 125.7 

4 40.6 63.9 5.2 271.0 34.2 18.0 433.0 21.4 0.0 0.0 333.9 13.4 64.2 14.2 

5 6.8 2.5 4.3 244.8 38.1 200.2 496.6 23.1 0.0 0.0 324.6 10.3 138.8 17.7 

6 20.9 5.9 6.4 254.9 71.1 217.0 576.2 12.5 0.0 0.0 304.7 20.0 239.1 22.2 

7 15.7 0.4 0.5 141.0 14.6 22.3 194.5 19.2 0.0 0.0 131.4 8.0 35.9 9.3 

8 16.1 24.6 6.8 266.7 43.3 42.3 399.7 32.1 0.0 0.0 290.0 34.7 42.8 16.1 

9 97.8 44.5 4.6 265.7 43.5 23.2 479.3 12.6 0.0 0.0 327.3 31.0 108.3 16.9 

10 1406.9 1612.2 2599.0 3031.8 0.0 515.2 9165.1 218.2 0.0 0.0 3862.7 0.0 5084.2 217.6 

11 966.4 790.2 193.5 748.5 0.0 146.6 2845.3 94.2 0.0 0.0 1657.2 0.0 1093.9 59.1 

12 804.0 608.5 65.1 324.1 0.0 15.2 1816.9 135.3 0.0 0.0 1549.8 0.0 131.8 28.2 

13 96.6 20.5 6.5 304.9 53.0 25.2 506.8 30.8 0.0 0.0 368.7 25.3 82.1 19.9 

14 246.8 120.8 140.3 808.6 14.9 119.8 1451.3 72.1 0.0 0.0 1166.3 8.8 202.8 41.9 

15 556.3 36.4 3.9 412.4 0.0 88.2 1097.2 20.2 0.0 0.0 854.0 0.0 223.0 23.8 

16 520.9 42.2 0.4 395.8 0.0 4.3 963.5 21.4 0.0 0.0 639.7 0.0 302.5 24.3 

17 481.2 306.4 493.8 1028.7 0.0 1426.9 3736.9 7.8 0.0 0.0 1329.4 0.0 2399.5 73.6 

18 4306.9 1052.0 1258.2 4834.8 0.0 1976.1 13428.0 1917.8 0.0 0.0 3139.9 0.6 8365.2 335.3 

19 220.1 19.6 0.5 165.3 0.0 9.9 415.4 16.4 0.0 0.0 291.8 0.4 106.7 12.0 

20 134.6 57.6 3.7 234.9 28.7 24.7 484.4 35.0 0.0 0.0 357.0 19.2 73.2 16.5 

21 867.5 409.2 101.4 773.3 76.2 50.6 2278.3 90.7 0.0 0.0 1482.8 36.9 667.9 67.1 

29 495.6 131.1 21.1 304.6 0.0 6.2 958.5 46.9 0.0 0.0 663.7 0.0 247.9 28.1 

30 481.8 28.7 1.8 281.2 0.0 1.0 794.6 1.8 0.0 0.0 519.1 0.0 273.6 20.0 

31 536.3 29.1 3.2 356.6 3.3 222.7 1151.3 11.7 0.0 0.0 399.5 2.6 737.4 27.9 

32 98.6 30.4 9.2 78.5 0.0 21.0 237.7 0.0 0.0 0.0 170.4 0.0 67.3 5.9 

33 85.1 46.8 4.2 142.4 0.0 2.4 280.8 10.7 0.0 0.0 250.5 0.0 19.6 6.8 

34 21.0 0.2 0.0 226.1 0.0 11.3 258.7 7.5 0.0 0.0 227.2 0.0 24.0 4.4 

35 99.7 32.5 2.2 274.0 0.0 102.8 511.2 15.5 0.0 0.0 456.5 0.0 39.1 9.6 

36 512.8 207.5 52.3 802.9 0.0 79.3 1654.8 10.5 0.0 0.0 1159.7 0.0 484.7 36.1 

37 175.6 103.3 44.7 217.8 0.0 25.0 566.6 28.2 0.0 0.0 513.0 0.0 25.3 12.1 

40 402.4 100.0 3.2 394.4 4.0 24.6 928.6 110.9 0.0 0.0 755.9 0.3 61.5 25.6 

42 330.3 6.4 10.0 830.3 0.0 22.1 1199.1 12.1 0.0 0.0 1071.4 0.0 115.6 16.2 

43 603.9 97.9 13.4 726.7 0.0 41.4 1483.3 54.3 0.0 0.0 1173.0 0.0 256.0 28.9 

44 775.3 182.3 30.9 498.9 0.0 74.6 1562.0 35.9 0.0 0.0 919.1 0.0 606.9 42.9 

45 890.2 535.4 83.1 458.1 0.0 6.3 1973.1 40.2 0.0 0.0 1211.2 0.0 721.7 57.8 

46 76.3 40.3 3.2 149.9 26.1 60.8 356.6 12.2 0.0 0.0 209.8 6.6 128.0 12.8 

47 61.7 44.5 2.2 62.7 0.0 5.2 176.3 0.2 0.0 0.0 142.0 0.0 34.1 5.0 

55 279.5 74.2 8.4 228.8 0.0 125.7 716.5 13.0 0.0 0.0 477.0 0.0 226.4 17.0 

56 42.3 14.5 6.1 621.9 0.0 184.9 869.8 3.0 0.0 0.0 532.1 0.0 334.7 22.0 

59 440.0 131.7 8.0 331.5 7.3 108.4 1027.0 42.5 0.0 0.0 749.9 4.6 230.0 34.6 

64 639.3 93.6 5.2 337.7 3.5 12.0 1091.2 20.1 0.0 0.0 734.4 2.3 334.1 30.1 

65 201.6 0.1 0.0 213.2 0.0 139.6 554.4 5.4 0.0 0.0 326.6 0.0 222.4 13.3 

66 232.1 130.2 59.6 521.9 0.0 110.9 1054.7 26.0 0.0 0.0 687.2 0.0 340.1 34.2 

67 823.7 95.5 18.2 600.4 0.0 77.0 1614.8 70.8 0.0 0.0 1288.5 0.0 255.6 37.7 
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68 837.8 236.0 37.9 712.5 0.0 213.7 2037.8 29.1 0.0 0.0 1355.7 0.0 653.1 53.1 

69 469.7 491.7 230.4 666.8 0.0 98.7 1957.3 100.0 0.0 0.0 1197.9 0.0 659.4 53.2 

70 204.6 113.6 55.1 234.8 0.0 20.5 628.7 8.1 0.0 0.0 498.0 0.0 122.8 17.6 

71 306.9 147.7 51.7 447.5 0.0 23.6 977.3 66.6 0.0 0.0 827.3 0.0 84.0 28.3 

72 189.9 2.0 0.5 282.2 0.0 14.3 488.8 24.0 0.0 0.0 428.3 0.0 36.6 12.2 

73 269.6 91.0 23.5 217.8 0.0 11.8 613.6 8.0 0.0 0.0 343.2 0.0 262.4 22.6 

74 371.0 29.0 0.7 365.6 0.0 127.3 893.5 4.6 0.0 0.0 513.0 0.0 376.2 30.2 

75 568.8 65.6 6.4 337.6 0.0 45.3 1023.6 16.7 0.0 0.0 701.7 0.0 304.9 35.5 

76 175.2 46.0 1.3 115.3 0.0 10.8 348.7 5.6 0.0 0.0 291.1 0.0 52.1 9.1 

77 76.1 18.8 1.6 44.5 0.0 4.3 145.4 0.7 0.0 0.0 111.1 0.0 34.0 5.0 

78 383.5 68.6 1.3 236.0 0.0 19.1 708.5 19.0 0.0 0.0 603.0 0.0 86.4 19.3 

 2420.2 37245.8 249 51290.4 0.0 0.0 5365.1 94159.8 9139.9 496.2 33451.5 10063.7 14144.5 26863.8 المجموع 

     ArcGISالفضائية وبرنامج  ات المصدر: باالعتماد على المرئي 

 

 ( في ناحية الحرية  1999/2018ف( ))خري  للموسمين الزراعيين الموجهصنيف ة التيق بطر ة يع( المساحات المخصصة ألصناف استعماالت األرض الزرا9ملحق ) 

 )دونم( 2018الموسم الزراعي الخريفي   )دونم( 1999الموسم الزراعي الخريفي   

اسم  

 الناحية 

محصول  

 الرز 

محصول  

 الماش 

محصول  

 الذرة 

محاصيل  

  البستنة

 الخضر و

انهار  

وأراضي  

 رطبة 

أراضي  

زراعية  

  ةكورمت

 يدة ومش

 المجموع 
محصول  

 الرز 

محصول  

 الماش 

محصول  

 الذرة 

محاصيل  

  البستنة

 الخضر و

انهار  

وأراضي  

 رطبة 

أراضي  

زراعية  

متروكة  

 ومشيدة 

 المجموع 

22 530.2 242.9 75.9 439.1 0.0 115.8 1404.0 19.9 0.0 0.0 460.8 0.0 923.3 37.5 

23 183.6 52.7 0.8 161.1 0.0 13.1 411.3 12.9 0.0 0.0 224.9 0.0 173.6 11.0 

24 262.8 308.0 138.9 581.0 0.0 100.9 1391.7 15.3 0.0 0.0 703.7 0.0 672.7 43.5 

25 4556.3 1541.3 844.9 10857.7 0.0 4496.1 22296.3 1765.0 0.0 0.0 7270.2 2.4 13258.0 494.6 

38 449.0 86.2 25.2 527.7 0.0 115.2 1203.3 87.0 0.0 0.0 535.1 0.0 581.1 48.2 

39 338.4 49.9 9.1 276.2 0.0 30.2 703.9 49.5 0.0 0.0 344.4 0.0 310.0 28.7 

41 444.7 145.2 19.6 660.6 0.0 67.7 1337.8 23.1 0.0 0.0 592.0 0.0 722.7 46.8 

48 97.5 6.7 0.0 188.6 0.0 37.4 330.3 7.0 0.0 0.0 103.7 0.0 219.6 10.8 

49 559.5 89.8 11.7 440.8 31.7 47.3 1180.9 30.2 0.0 0.0 579.2 16.7 554.8 34.3 

50 456.3 55.5 3.0 262.0 0.0 33.4 810.2 27.7 0.0 0.0 348.9 0.0 433.0 29.2 

51 226.9 39.4 0.0 384.1 0.0 395.4 1045.8 16.3 0.0 0.0 489.2 0.0 540.4 30.0 

52 479.1 34.4 0.0 197.7 0.0 74.8 786.0 8.2 0.0 0.0 233.0 0.0 544.7 21.0 

53 407.5 97.0 17.2 987.1 0.0 134.9 1643.7 18.2 0.0 0.0 772.6 0.0 852.9 42.5 

54 381.7 121.8 8.1 326.2 0.0 44.1 881.9 27.0 0.0 0.0 356.0 0.0 498.9 27.2 

57 510.0 345.1 70.2 587.4 21.4 34.7 1568.7 76.0 0.0 0.0 990.7 9.1 493.0 52.8 

58 405.9 109.3 14.8 309.0 0.0 16.8 855.8 20.9 0.0 0.0 322.5 0.0 512.6 22.9 

60 407.4 237.8 21.1 391.7 0.0 41.0 1099.0 16.4 0.0 0.0 760.7 0.0 321.9 32.6 

61 396.3 33.5 3.0 604.5 0.0 321.8 1359.1 26.6 0.0 0.0 716.2 0.0 617.2 36.5 

62 321.8 70.7 12.7 610.3 0.0 181.6 1197.0 39.1 0.0 0.0 668.0 0.0 489.6 32.3 

63 19.4 0.0 4.7 344.4 0.0 279.4 648.0 2.9 0.0 0.0 368.2 0.0 276.6 16.7 

 1099.1 22996.6 28.2 16840 0.0 0.0 2289.2 42154.7 6581.6 53.1 19137.2 1280.9 3667.2 11434.3 المجموع 

     ArcGISالفضائية وبرنامج  ات المصدر: باالعتماد على المرئي 
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   اءضق لا  ز مرك في ( 2000/2019) (يعرب) للموسمين الزراعيين الموجه المساحات المخصصة ألصناف استعماالت األرض الزراعية بطريقة التصنيف ( 10)  ملحق

 )دونم(  2019الموسم الزراعي الربيعي   ( ونم د)  2000الربيعي  الموسم الزراعي   

  رقم

 طعة المقا

ل  محصو

 الحنطة 

محصول  

 ير الشع

صيل  محا 

  البستنة

 الخضر و

انهار  

وأراضي  

 رطبة

أراضي  

زراعية  

متروكة  

 شيدة وم

 المجموع 
محصول  

 الحنطة 

حصول  م

 شعير ال

محاصيل  

  البستنة

 الخضر و

انهار  

  ي اضرأو

 طبةر

اضي  أر

زراعية  

روكة  مت

 ومشيدة 

 المجموع 

1 55.3 138.4 128.0 0.0 544.6 866.3 6.2 14.3 13.9 1.5 830.4 866.3 

2 164.4 404.0 74.1 0.0 290.9 933.3 1.8 10.4 5.5 0.0 915.6 933.3 

3 9.7 29.7 112.5 30.3 60.0 242.2 44.9 8.1 55.8 28.2 105.3 242.2 

4 14.0 47.8 19.2 0.0 152.2 233.2 31.7 26.5 29.2 0.0 145.8 233.2 

5 9.3 434.8 63.6 0.0 5989.8 6497.5 19.2 422.6 76.5 0.0 5979.8 6498.1 

7 19.2 39.2 147.8 2.8 653.1 862.0 14.2 16.2 59.2 2.2 770.2 862.0 

8 0.0 1.0 1.4 0.0 107.5 109.8 0.0 0.7 0.7 0.0 108.4 109.8 

9 0.0 3.4 0.2 0.0 187.6 191.2 0.0 0.1 0.0 0.0 191.1 191.2 

11 2.0 10.4 23.8 0.0 35.5 71.8 0.0 2.5 5.8 0.0 63.6 71.8 

12 0.9 3.4 168.8 29.2 45.3 247.7 85.0 35.5 66.1 35.8 25.3 247.7 

13 79.2 133.4 209.4 28.9 448.2 899.1 107.4 103.7 117.3 34.3 536.4 899.1 

14 51.8 224.4 370.9 28.4 303.0 978.5 47.2 42.4 117.2 27.8 743.8 978.5 

15 12.9 61.9 158.3 0.0 310.0 543.2 13.0 18.0 69.1 0.0 443.1 543.2 

16 53.7 422.3 547.6 41.7 1001.7 2066.9 92.9 183.0 356.1 45.7 1389.4 2067.1 

18 26.8 603.6 167.5 0.0 2963.3 3761.1 30.5 133.7 135.7 0.0 3463.5 3763.4 

19 9.8 59.3 384.7 62.2 539.4 1055.4 67.4 25.9 236.6 53.6 671.9 1055.4 

20 30.3 86.0 562.5 60.6 259.4 998.9 107.5 118.7 232.4 76.8 463.5 998.9 

21 29.5 175.8 220.1 0.0 738.5 1163.9 130.2 116.6 222.2 1.1 693.9 1163.9 

22 9.6 33.3 226.3 0.0 997.5 1266.6 66.0 70.6 219.7 0.0 910.3 1266.6 

23 422.3 299.4 564.9 28.4 788.3 2103.2 259.9 365.7 433.2 41.0 1003.4 2103.2 

24 24.8 79.9 386.0 38.8 473.3 1002.8 96.9 72.0 194.6 40.1 599.1 1002.8 

25 55.8 333.6 250.6 0.0 1053.3 1693.4 93.1 301.2 262.3 0.0 1036.8 1693.4 

26 47.0 138.8 137.9 0.2 455.3 779.3 23.0 106.4 54.6 0.0 595.2 779.3 

26.1 53.3 74.7 126.0 25.5 728.6 1008.1 40.5 37.0 85.8 16.7 828.2 1008.1 

27 18.4 57.9 34.5 0.0 126.8 237.5 21.7 66.2 20.5 0.0 129.0 237.5 

27.1 16.6 45.8 334.0 0.0 122.7 519.2 85.9 64.6 215.9 0.0 152.8 519.2 

28 299.0 173.5 6.8 0.0 122.2 601.5 115.0 121.5 197.4 0.0 167.6 601.5 

28.1 52.7 93.2 52.9 0.0 555.9 754.6 35.4 73.8 38.8 0.0 606.7 754.6 

29 62.5 70.5 244.8 31.2 316.3 725.3 168.7 79.3 133.3 34.1 309.9 725.3 

30 24.2 50.2 491.4 44.3 246.8 856.8 321.7 82.3 231.0 53.5 168.3 856.8 

31 1.7 42.2 192.0 0.0 276.6 512.5 102.7 92.9 128.2 0.1 188.6 512.5 

32 2.6 66.8 345.7 18.1 220.6 653.8 213.4 48.0 178.8 18.4 195.2 653.8 

33 2.6 31.8 250.0 50.8 306.4 641.5 108.6 33.5 150.8 56.5 292.2 641.5 

34 14.1 36.5 362.7 29.2 173.9 616.5 161.3 65.1 208.7 42.2 139.2 616.5 

35 47.0 47.1 272.7 32.6 176.3 575.7 142.0 73.4 183.4 27.5 149.4 575.7 

36 56.5 161.6 625.9 56.3 519.1 1419.4 511.9 247.3 332.7 59.8 267.6 1419.3 

63 155.2 419.1 391.3 105.4 1938.9 3009.9 340.6 487.7 285.2 105.3 1790.0 3008.8 

87 134.1 537.2 305.7 96.4 1320.4 2393.9 156.4 420.0 270.4 103.9 1444.2 2394.9 

88 73.7 283.4 530.4 72.4 1376.6 2336.4 153.5 410.0 316.4 123.5 1334.2 2337.5 

106 7.4 41.3 33.1 0.0 305.7 387.5 0.0 0.6 1.8 0.0 385.0 387.5 

 45821.4 30233.9 1029.6 5942.8 4598 4017.3 45817.4 27231.5 913.7 9526 5996.6 2149.9 المجموع 

           ArcGISج برنامالفضائية و ات تماد على المرئي : باالعرلمصدا
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   لعباسيةا ناحية في ( 2000/2019)ربيع( ) للموسمين الزراعيين الموجه ( المساحات المخصصة ألصناف استعماالت األرض الزراعية بطريقة التصنيف 11ملحق ) 

 ( م دون)  2019سم الزراعي الربيعي  لموا ( دونم )  2000ربيعي  الي  راعزلام الموس 

  رقم

 قاطعة الم

محصول  

 الحنطة 

محصول  

 الشعير 

محاصيل  

  البستنة

 الخضر و

انهار  

وأراضي  

 رطبة

راضي  أ

زراعية  

متروكة  

 ومشيدة 

 المجموع 
محصول  

 الحنطة 

محصول  

 الشعير 

محاصيل  

  البستنة

 الخضر و

انهار  

ضي  وأرا

 رطبة

ي  أراض

ية  عارز

ة  وكرتم

 دة ومشي

 المجموع 

1 8328.6 2602.8 518.7 32.5 1810.2 13292.7 4447.0 1992.1 4293.9 30.6 2529.1 13292.7 

2 1892.6 1053.6 739.5 0.7 1741.0 5427.5 1656.1 923.4 1452.6 0.0 1391.6 5423.7 

3 2376.6 473.1 239.1 1.0 736.8 3826.6 1230.4 466.7 1258.9 0.0 870.6 3826.6 

4 117.2 95.0 75.3 31.1 114.4 433.0 81.2 65.9 74.2 29.4 182.3 433.0 

5 14.1 45.2 34.7 46.4 355.6 496.2 64.1 64.3 33.7 25.6 308.6 496.3 

6 28.5 39.0 55.0 91.4 362.3 576.2 94.5 42.3 71.5 60.2 307.7 576.2 

7 10.8 29.5 23.6 48.1 82.5 194.5 44.6 19.2 33.1 13.8 83.9 194.5 

8 69.7 99.1 85.3 43.5 102.0 399.7 63.8 66.2 71.9 44.7 153.0 399.7 

9 180.1 102.1 85.0 50.8 61.3 479.3 88.7 66.2 137.1 54.3 133.0 479.3 

10 2070.0 4112.0 103.0 0.0 2880.1 9165.1 480.8 2898.5 2247.9 0.0 3537.9 9165.1 

11 1197.3 1054.3 67.3 0.0 526.4 2845.3 610.7 586.9 1012.9 0.0 634.8 2845.3 

12 1069.0 513.2 63.7 0.3 170.7 1816.9 928.0 190.8 417.3 0.3 280.6 1816.9 

13 106.6 97.8 114.0 57.3 131.2 506.8 113.6 74.8 97.8 64.8 155.9 506.8 

14 293.5 323.9 329.0 15.4 487.6 1449.4 204.3 387.4 343.0 13.2 501.5 1449.4 

15 427.1 331.2 94.0 0.0 245.0 1097.2 158.2 344.7 172.9 0.0 421.4 1097.2 

16 350.8 414.8 96.4 0.0 101.5 963.5 222.3 152.4 468.1 0.0 120.8 963.5 

17 222.9 1085.1 152.6 0.0 2279.0 3739.6 66.7 834.8 1089.5 0.0 1745.7 3736.6 

18 417.5 1641.5 188.1 29.3 11154.0 13430.5 4626.8 1377.4 1094.0 0.0 6331.1 13429.2 

19 229.8 110.2 36.9 0.8 37.7 415.4 57.2 100.4 137.3 0.6 119.9 415.4 

20 172.1 135.4 47.1 34.3 95.4 484.4 90.3 78.4 80.2 34.0 201.5 484.4 

21 526.1 1113.9 158.5 69.2 410.6 2278.3 364.9 453.1 642.8 71.5 746.1 2278.3 

29 468.9 341.2 98.7 0.0 49.8 958.5 239.8 119.9 468.3 0.0 130.4 958.5 

30 478.2 181.8 114.4 0.0 20.1 794.6 159.7 237.0 264.2 0.0 133.7 794.6 

31 416.7 305.5 82.9 3.8 342.5 1151.3 50.1 148.4 212.8 3.9 736.1 1151.3 

32 70.3 88.5 10.8 0.0 68.1 237.7 6.3 39.7 15.8 0.0 176.0 237.7 

33 69.3 140.2 34.3 0.0 37.1 280.8 19.1 36.0 83.3 0.0 142.5 280.8 

34 33.4 131.1 5.1 0.0 89.0 258.7 34.0 85.1 73.7 0.0 65.9 258.7 

35 124.4 154.0 19.4 0.0 213.4 511.2 31.1 63.8 88.1 0.0 328.2 511.2 

36 290.2 776.5 143.0 0.0 445.2 1654.8 73.2 412.2 182.6 0.0 986.9 1654.8 

37 221.8 181.6 34.3 0.0 128.8 566.6 64.9 123.7 97.3 0.0 280.7 566.6 

40 349.8 318.6 102.2 4.5 153.4 928.6 166.3 240.0 209.9 2.7 309.7 928.6 

42 471.1 606.8 17.6 0.0 103.5 1199.1 211.8 294.3 219.7 0.0 473.2 1199.1 

43 696.8 411.7 141.5 0.0 233.4 1483.3 351.8 335.5 308.2 0.0 487.8 1483.3 

44 543.8 697.7 15.5 0.0 304.9 1562.0 315.0 266.1 295.7 0.0 685.3 1562.0 

45 920.4 905.7 84.0 0.0 63.0 1973.1 691.0 236.9 736.1 0.0 309.2 1973.2 

46 90.6 67.6 18.1 30.7 149.5 356.6 12.1 15.4 38.5 27.3 263.2 356.6 

47 96.6 45.7 10.0 0.0 24.0 176.3 8.1 22.7 30.2 0.0 115.3 176.3 

55 191.5 236.1 7.8 0.0 281.0 716.5 73.7 122.8 52.6 0.0 467.4 716.5 

56 44.8 369.0 2.2 0.0 453.8 869.8 78.9 207.8 197.2 0.0 385.9 869.8 

59 290.4 416.8 46.0 14.9 258.9 1027.0 321.1 94.5 347.8 13.3 250.4 1027.0 

64 280.4 593.5 92.8 7.6 117.0 1091.3 371.0 144.7 268.8 3.5 303.2 1091.1 

65 211.1 133.1 12.9 0.0 197.4 554.4 37.1 56.2 25.7 0.0 435.4 554.4 

66 500.6 277.6 44.1 0.0 231.7 1054.0 196.7 155.2 252.9 0.0 448.8 1053.6 

67 931.6 302.3 180.4 0.0 200.6 1614.8 258.2 325.4 289.4 0.0 741.9 1614.8 
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68 908.2 624.6 56.8 0.0 448.2 2037.8 347.2 597.9 272.1 0.0 820.5 2037.8 

69 966.1 608.2 96.6 0.0 286.4 1957.3 621.5 358.5 472.0 0.0 505.3 1957.3 

70 397.7 139.3 20.6 0.0 71.2 628.8 26.0 233.8 120.2 0.0 248.6 628.7 

71 489.7 220.4 174.2 0.0 93.8 978.2 220.5 188.7 274.5 0.0 294.1 977.7 

72 171.8 59.1 209.0 0.0 49.3 489.2 58.1 67.0 143.2 0.0 220.6 489.0 

73 328.2 159.9 63.9 0.0 61.6 613.6 78.4 116.1 111.8 0.0 307.5 613.8 

74 169.2 351.9 48.0 0.0 324.4 893.4 102.0 142.3 150.1 0.0 499.0 893.4 

75 433.9 367.7 89.0 0.0 132.6 1023.3 260.7 332.7 159.9 0.0 270.1 1023.5 

76 150.7 140.7 23.2 0.0 33.9 348.5 35.4 85.0 58.5 0.0 170.0 348.9 

77 108.7 26.8 4.3 0.0 6.0 145.9 6.1 46.4 18.2 0.0 74.9 145.6 

78 265.3 206.6 177.3 0.0 58.9 708.2 75.5 150.1 170.5 0.0 312.1 708.2 

 94154.5 33136.8 493.7 21940.4 17287.7 21296.6 94163.3 29617.7 613.6 5587.7 26060.5 32283.1 المجموع 

        ArcGISج مبرنا و الفضائية  ت االمرئي   االعتماد علىدر: ب لمصا

 

   رية لحا ناحية ( في 2000/2019) )ربيع( للموسمين الزراعيين الموجه التصنيف  ريقة ية بط اعر لز( المساحات المخصصة ألصناف استعماالت األرض ا12ملحق ) 

 ( دونم) 2019الموسم الزراعي الربيعي   )دونم(  2000  الربيعي اعي الموسم الزر  

 رقم

 المقاطعة 

محصول  

 لحنطة ا

  محصول

 الشعير 

محاصيل  

  البستنة

 الخضر و

انهار  

  وأراضي 

 رطبة 

أراضي  

ية  راعز

  متروكة

 دة شيمو

 ع جموالم
صول  حم

 لحنطة ا

ل  حصوم

 الشعير 

محاصيل  

  البستنة

 الخضر و

انهار  

وأراضي  

 طبة ر

أراضي  

ة  زراعي

تروكة  م

 شيدة وم

 المجموع 

22 301.6 646.7 6.3 0.0 449.4 1404.0 133.3 334.6 449.3 0.0 486.7 1404.0 

23 198.6 138.4 11.1 0.0 63.2 411.3 64.4 112.6 174.2 0.0 60.1 411.3 

24 408.9 652.1 17.7 0.0 313.0 1391.7 238.7 317.8 379.0 0.0 456.2 1391.7 

25 3367.8 4052.9 488.5 0.0 14385.9 22295.1 3232.5 4745.3 2625.9 0.0 11691.8 22295.5 

38 520.0 418.5 29.5 0.0 235.3 1203.3 172.3 314.6 341.2 0.0 375.2 1203.3 

39 381.9 226.9 32.3 0.0 63.0 704.1 221.5 155.3 144.7 0.0 182.3 703.8 

41 509.6 526.6 22.4 0.0 279.1 1337.8 361.8 225.2 424.2 0.0 326.6 1337.8 

48 131.6 83.0 22.7 31.2 93.0 361.5 22.6 82.5 38.5 0.0 186.7 330.3 

49 608.9 243.5 109.9 0.0 187.4 1149.7 424.9 155.7 298.7 33.8 267.7 1180.9 

50 325.6 371.0 17.1 0.0 96.5 810.2 295.2 81.1 250.2 0.0 183.0 809.5 

51 407.6 157.8 13.1 0.0 467.4 1045.8 23.2 129.6 297.7 0.0 595.4 1045.8 

52 546.1 113.8 8.8 0.0 117.3 786.0 29.8 232.2 258.2 0.0 265.8 786.0 

53 552.0 612.7 28.8 0.0 450.2 1643.7 118.0 257.3 484.7 0.0 783.8 1643.7 

54 520.8 191.1 67.8 26.2 102.4 908.3 139.0 165.9 354.1 0.0 222.9 881.9 

57 859.0 397.3 87.9 0.0 197.9 1542.0 883.8 184.0 266.1 28.2 206.2 1568.3 

58 550.0 212.1 44.0 0.0 49.4 855.6 180.7 151.9 386.1 0.0 137.3 855.9 

60 641.3 281.5 25.5 0.0 150.6 1099.0 128.7 300.9 377.1 0.0 292.3 1099.0 

61 476.3 236.5 29.9 0.0 617.2 1359.9 169.1 447.5 293.2 0.0 448.5 1358.2 

62 554.2 239.8 40.5 0.0 362.9 1197.4 116.1 420.0 233.6 0.0 427.2 1197.0 

63 157.1 107.4 9.7 0.0 374.3 648.5 20.0 157.1 52.2 0.0 419.0 648.4 

 42152.3 18014.7 62 8128.9 8971.1 6975.6 42154.9 19055.4 57.4 1113.5 9909.6 12018.9 المجموع 

       ArcGISج برنامالفضائية و ات لى المرئي د ع در: باالعتماصلم ا
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 القضاء  مركز في  2018  (خريفللموسم الزراعي )  الموجهجعية للتصنيف الموجه وغير مرالنقاط ال (13ملحق ) 

رقم 

 النقطة 

 رقم

 المقاطعة 
 Yيات اثاحد Xاحداثيات 

التصنيف    أصناف

 الموجه 

حسب   فصنا أل ا

ة  البيانات المرجعي

 نية والدراسة الميدا

التصنيف    أصناف

 الموجه غير 

حسب   األصناف

ة  لمرجعييانات ا الب

 نية والدراسة الميدا

1 13 44° 25' 14.485" E 32° 2' 17.093" N  مطابق  محصول الرز  مطابق  محصول الرز 

2 21 44° 26' 9.124" E 31° 59' 47.078" N  مطابق  الرز صول  حم مطابق  محصول الرز 

3 21 44° 25' 46.512" E 32° 0' 29.547" N  بق مطا محصول الرز  مطابق  محصول الرز 

4 25 44° 24' 14.570" E 32° 4' 29.727" N  مطابق  محصول الرز  مطابق  محصول الرز 

5 30 44° 26' 36.884" E 32° 0' 39.747" N  مطابق  ل الرز صومح مطابق  محصول الرز 

6 31 44° 27' 4.821" E 32° 0' 14.382" N  مطابق  محصول الرز  مطابق  محصول الرز 

7 32 44° 27' 7.748" E 31° 59' 36.334" N  مطابق  محصول الرز  مطابق  محصول الرز 

8 36 44° 27' 54.166" E 31° 57' 16.889" N  مطابق  محصول الرز  مطابق  محصول الرز 

9 63 44° 21' 0.649" E 32° 8' 42.085" N   مطابق  محصول الرز  مطابق  الرز محصول 

10 87 44° 21' 43.940" E 32° 7' 32.672" N  محصول الرز 
 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 محصول الرز 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة

11 88 44° 21' 52.528" E 32° 5' 40.517" N  محصول الرز 
 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 الرز محصول  

 محاصيل 

 الخضر و البستنة

12 88 44° 22' 10.667" E 32° 6' 13.197" N  مطابق  محصول الرز  مطابق  محصول الرز 

13 2 44° 25' 4.489" E 32° 0' 44.578" N 
زراعية   أراضي 

 مشيدة ة وكورتم
 مطابق 

زراعية   أراضي 

 مشيدة ة وكورتم
 مطابق 

14 5 44° 25' 31.568" E 31° 59' 36.655" N 
زراعية   ي اضأر

 مشيدة ة وكورتم
 مطابق 

زراعية   ي أراض

 مشيدة ة وكورتم
 مطابق 

15 5 44° 26' 36.101" E 31° 56' 47.670" N 
  زراعية أراضي 

 مشيدة ة وكورتم
 مطابق 

زراعية   أراضي 

 مشيدة ة وكورتم
 مطابق 

16 13 44° 25' 42.815" E 32° 2' 30.727" N 
زراعية   أراضي 

 مشيدة ة وكورتم
 مطابق 

  عيةزرا أراضي 

 مشيدة ة وكورتم
 مطابق 

17 15 44° 23' 3.701" E 32° 3' 39.148" N 
زراعية   أراضي 

 مشيدة ة وكورتم
 مطابق 

زراعية   أراضي 

 مشيدة وة كورتم
 مطابق 

18 18 44° 23' 22.297" E 32° 0' 44.332" N 
زراعية   أراضي 

 مشيدة ة وكورتم
 مطابق 

زراعية   أراضي 

 مشيدة ة وكورتم
 مطابق 

19 22 44° 27' 6.562" E 31° 58' 26.002" N 
ية  زراع أراضي 

 يدة شم ة وكورتم
 مطابق 

زراعية   أراضي 

 مشيدة ة وكورتم
 مطابق 

20 23 44° 23' 50.300" E 32° 5' 20.939" N 
زراعية   أراضي 

 مشيدة ة وكورتم
 مطابق 

زراعية   أراضي 

 مشيدة ة وكورتم
 مطابق 

21 24 44° 24' 17.003" E 32° 3' 46.857" N 
زراعية   أراضي 

 مشيدة ة وكورتم

 محاصيل 

 الخضر و البستنة

زراعية   أراضي 

 مشيدة ة وكورتم

 محاصيل 

 الخضر و البستنة

22 25 44° 25' 2.408" E 32° 4' 21.370" N 
زراعية   أراضي 

 مشيدة ة وكورتم
 مطابق 

زراعية   أراضي 

 مشيدة ة وكورتم
 مطابق 

23 26 44° 22' 43.827" E 32° 6' 41.050" N 
زراعية   أراضي 

 مشيدة ة وكورتم
 مطابق 

زراعية   أراضي 

 مشيدة وة كورتم
 مطابق 

24 26.1 44° 25' 25.083" E 32° 2' 59.542" N 
زراعية   أراضي 

 مشيدة ة وكورتم
 مطابق 

زراعية   أراضي 

 مشيدة ة وكورتم
 مطابق 

25 87 44° 20' 44.858" E 32° 6' 51.565" N 
زراعية   أراضي 

 مشيدة ة وكورتم
 مطابق 

زراعية   أراضي 

 ة يدمشة وكورتم
 مطابق 

26 106 44° 24' 10.641" E 32° 2' 13.992" N 
زراعية   أراضي 

 مشيدة ة وكورتم
 مطابق 

زراعية   أراضي 

 مشيدة ة وكورتم
 مطابق 

27 12 44° 26' 7.602" E 32° 0' 28.681" N 
االنهار واالراضي  

 الرطبة 
 مطابق 

االنهار واالراضي  

 الرطبة 
 مطابق 

28 19 44° 24' 13.425" E 32° 2' 32.777" N 
االنهار واالراضي  

 الرطبة 
 مطابق 

االنهار واالراضي  

 الرطبة 
 مطابق 

29 23 44° 23' 9.080" E 32° 5' 7.364" N 
راضي  االنهار واال

 الرطبة 
 مطابق 

االنهار واالراضي  

 الرطبة 
 مطابق 

30 34 44° 27' 21.291" E 31° 58' 55.754" N 
االنهار واالراضي  

 الرطبة 
 مطابق 

االنهار واالراضي  

 الرطبة 
 مطابق 

31 63 44° 21' 31.194" E 32° 7' 53.702" N 
االنهار واالراضي  

 الرطبة 
 مطابق 

االنهار واالراضي  

 الرطبة 
 مطابق 

32 5 44° 27' 33.073" E 31° 57' 17.759" N 
 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 محصول الرز  مطابق 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة

33 13 44° 25' 58.557" E 32° 2' 31.411" N 
 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 مطابق 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 مطابق 

34 19 44° 23' 55.318" E 32° 3' 7.706" N 
ل محاصي  

 الخضر و البستنة
 مطابق 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 مطابق 

35 22 44° 26' 51.568" E 31° 58' 53.161" N 
 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 مطابق 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 مطابق 
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36 23 44° 23' 0.330" E 32° 5' 23.059" N 
 محاصيل 

 الخضر و نةالبست
 مطابق 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 مطابق 

37 27.1 44° 25' 29.939" E 32° 1' 40.915" N 
 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 مطابق 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 مطابق 

38 28 44° 23' 52.101" E 32° 5' 58.860" N 
 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 مطابق 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 مطابق 

39 29 44° 26' 18.420" E 32° 1' 14.600" N 
 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 مطابق 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 مطابق 

40 34 44° 27' 52.473" E 31° 58' 53.555" N 
 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 بق مطا

 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 ق ابمط

41 35 44° 27' 56.837" E 31° 58' 17.745" N 
 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 ل الرز صومح مطابق 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة

42 36 44° 28' 36.082" E 31° 57' 21.115" N 
 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 مطابق 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 مطابق 

43 63 44° 20' 34.698" E 32° 8' 7.307" N 
اصيل حم  

 الخضر و البستنة
 مطابق 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 مطابق 

44 87 44° 21' 4.702" E 32° 7' 17.244" N 
 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 مطابق 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 مطابق 

45 88 44° 21' 18.085" E 32° 6' 1.971" N 
 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 مطابق 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 مطابق 

 

   :المصدر: باالعتماد على

 2019-2018، بيانات غير منشورة، لجغرافيةالمعلومات ا ة نظم عب، ششرفعية لدائرة زراعة النجف االالبيانات المرج -

 2019-2018ير منشورة،  نات غ، بيالزراعي، شعبة نظم المعلومات الجغرافيةا اإلحصاء محافظة النجف، قسم   إحصاءدائرة   -

 .Offline Mapsوبرنامج ميدانية لا اسة الدر  -

 

 

 العباسية في ناحية  2018  (خريفعي )للموسم الزرا  الموجهجعية للتصنيف الموجه وغير مرالنقاط ال (14ملحق ) 

رقم 

 النقطة 

 رقم

 المقاطعة 
 Yيات احداث Xاحداثيات 

التصنيف    أصناف

 الموجه 

حسب   األصناف

ة  البيانات المرجعي

 نية سة الميداوالدرا

ف  صنيالت   أصناف

 الموجه غير 

حسب   األصناف

ة  البيانات المرجعي

 نية اوالدراسة الميد 

87 1 
44° 26' 27.122" 

E 
32° 7' 2.267" N مطابق  محصول الرز  مطابق  الرز ول  محص 

88 1 
44° 26' 50.110" 

E 
32° 7' 35.943" N  مطابق  محصول الرز  مطابق  محصول الرز 

89 1 
44° 26' 43.045" 

E 
32° 8' 31.538" N مطابق  محصول الرز  ق مطاب صول الرز حم 

90 3 
44° 23' 16.164" 

E 
32° 8' 54.775" N  بق مطا لرز محصول ا مطابق  محصول الرز 

91 10 44° 30' 0.015" E 32° 8' 8.882" N  محصول الرز 
 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 محصول الرز 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة

92 12 
44° 27' 14.445" 

E 
32° 5' 49.619" N مطابق  محصول الرز  مطابق  ز رمحصول ال 

93 18 
44° 30' 35.693" 

E 

32° 10' 45.725" 

N 
 ق مطاب حصول الرز م

ل محاصي  

 الخضر و بستنةلا
 محصول الرز 

94 18 
44° 30' 13.823" 

E 

32° 12' 14.667" 

N 
 مطابق  محصول الرز 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 محصول الرز 

95 18 
44° 31' 59.191" 

E 
32° 9' 56.255" N  مطابق  محصول الرز 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 محصول الرز 

96 35 
44° 27' 34.641" 

E 
32° 2' 39.383" N رز ل المحصو 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 مطابق  محصول الرز 

97 40 
44° 27' 52.795" 

E 
32° 3' 46.604" N  مطابق  ز محصول الر مطابق  محصول الرز 

98 69 
44° 28' 24.322" 

E 

31° 58' 29.123" 

N 
 مطابق  محصول الرز  مطابق  محصول الرز 

99 1 
44° 27' 34.929" 

E 
32° 9' 17.783" N 

زراعية   ي راضأ

 مشيدة ة وكورتم
 مطابق 

زراعية   أراضي 

 مشيدة ة وكورتم
 مطابق 

100 2 44° 26' 8.800" E 32° 9' 40.735" N 
زراعية   أراضي 

 يدة مشة وكورتم
 مطابق 

  زراعية أراضي 

 مشيدة ة وكورتم
 مطابق 

101 2 44° 25' 0.177" E 
32° 10' 36.410" 

N 

زراعية   أراضي 

 مشيدة ة وكورتم

 محاصيل 

 الخضر و البستنة

ية  اعزر أراضي 

 مشيدة ة وكورتم

 محاصيل 

 الخضر و البستنة

102 3 
44° 24' 53.121" 

E 
32° 9' 22.923" N 

زراعية   أراضي 

 ة مشيدة وكورتم
 مطابق 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة

زراعية   ي ضأرا 

 مشيدة ة وكورتم
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103 6 
44° 22' 47.432" 

E 
32° 9' 18.511" N 

زراعية   ي أراض

 ة مشيدة وكورتم
 ابق طم

زراعية   أراضي 

 مشيدة ة وكورتم
 مطابق 

104 10 
44° 29' 33.979" 

E 
32° 7' 53.468" N 

زراعية   أراضي 

 مشيدة ة وكورتم
 مطابق 

  زراعية أراضي 

 مشيدة ة وكورتم
 مطابق 

105 10 
44° 29' 46.121" 

E 
32° 6' 55.678" N 

زراعية   أراضي 

 مشيدة ة وكورتم
 مطابق 

عية  زرا أراضي 

 ة يدمشة وكورتم
 بق مطا

106 16 
44° 24' 46.484" 

E 
32° 6' 16.123" N 

زراعية   أراضي 

 مشيدة ة وكورتم
 مطابق 

زراعية   أراضي 

 مشيدة ة وكورتم
 مطابق 

107 17 
44° 27' 56.735" 

E 

32° 10' 21.281" 

N 

ية  عزرا أراضي 

 مشيدة ة وكورتم
 مطابق 

زراعية   أراضي 

 مشيدة ة وكورتم
 مطابق 

108 18 
44° 30' 51.424" 

E 

32° 11' 42.353" 

N 

زراعية   أراضي 

 مشيدة ة وكورتم
 مطابق 

زراعية   أراضي 

 مشيدة ة وكورتم
 مطابق 

109 31 
44° 26' 22.199" 

E 
32° 4' 43.249" N 

ية  زراع أراضي 

 مشيدة ة وكورتم
 مطابق 

زراعية   أراضي 

 مشيدة ة وكورتم
 مطابق 

110 43 44° 27' 5.957" E 32° 1' 38.265" N 
اعية  زر أراضي 

 يدة شم ة وكورتم
 ابق مط

زراعية   أراضي 

 مشيدة وة كورتم
 مطابق 

111 67 
44° 28' 11.722" 

E 
32° 1' 4.621" N 

زراعية   أراضي 

 مشيدة ة وكورتم
 مطابق 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة

زراعية   أراضي 

 مشيدة ة وكورتم

112 75 
44° 31' 19.043" 

E 
32° 1' 58.299" N 

زراعية   أراضي 

 مشيدة ة وكورتم
 طابق م

  عيةزرا أراضي 

 مشيدة و ةكورتم
 مطابق 

113 8 
44° 22' 56.742" 

E 
32° 7' 55.284" N 

االنهار واالراضي  

 الرطبة 
 مطابق 

االنهار واالراضي  

 الرطبة 
 مطابق 

114 13 
44° 25' 22.283" 

E 
32° 6' 16.846" N 

هار واالراضي  ناال

 الرطبة 
 مطابق 

االنهار واالراضي  

 الرطبة 
 مطابق 

115 14 
44° 22' 16.659" 

E 
32° 9' 38.133" N 

االنهار واالراضي  

 لرطبة ا
 مطابق 

االنهار واالراضي  

 الرطبة 
 مطابق 

116 46 
44° 26' 50.417" 

E 
32° 5' 0.751" N 

االنهار واالراضي  

 لرطبة ا
 مطابق 

الراضي  االنهار وا 

 طبة الر
 طابق م

117 1 
44° 24' 45.831" 

E 
32° 8' 9.282" N 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 مطابق 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 مطابق 

118 1 
44° 28' 13.959" 

E 
32° 7' 55.041" N 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 مطابق 

 محاصيل 

 الخضر و تنةالبس
 مطابق 

119 2 
44° 22' 48.769" 

E 

32° 10' 49.363" 

N 

حاصيل م  

 الخضر و البستنة
 مطابق 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 مطابق 

120 10 
44° 30' 51.386" 

E 
32° 7' 25.574" N 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 مطابق 

صيل محا  

 الخضر و البستنة
 مطابق 

121 18 
44° 29' 59.939" 

E 
32° 9' 22.079" N 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 مطابق 

اصيل حم  

 الخضر و البستنة
 مطابق 

122 18 
44° 30' 21.139" 

E 
32° 10' 1.419" N 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 مطابق 

زراعية   ي راضأ

 مشيدة ة وكورتم

 محاصيل 

 الخضر و البستنة

123 19 
44° 25' 24.164" 

E 
32° 5' 58.351" N 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 مطابق 

يل محاص  

 الخضر و البستنة
 ابق طم

124 21 
44° 28' 28.128" 

E 
32° 4' 49.588" N 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 مطابق 

ل محاصي  

 الخضر و البستنة
 ق طابم

125 37 44° 28' 5.145" E 32° 3' 4.533" N 
 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 مطابق 

اصيل حم  

 الخضر و البستنة
 مطابق 

126 42 44° 27' 7.896" E 32° 2' 50.881" N 
اصيل حم  

 الخضر و البستنة
 مطابق 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 مطابق 

127 43 
44° 27' 49.823" 

E 
32° 2' 18.085" N 

يل حاصم  

 الخضر و البستنة
 مطابق 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 مطابق 

128 45 44° 30' 6.562" E 32° 1' 16.038" N 
 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 طابق م

 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 مطابق 

129 69 
44° 28' 56.296" 

E 
31° 59' 6.876" N 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 ابق مط

 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 مطابق 

130 75 44° 31' 6.072" E 32° 2' 28.377" N 
 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 مطابق 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 مطابق 

 

   :االعتماد علىالمصدر: ب 

 2019-2018، بيانات غير منشورة، المعلومات الجغرافية ة نظم ، شعبشرفرة زراعة النجف االئعية لدالمرجت ا اناالبي -

 2019-2018، بيانات غير منشورة،  لزراعي، شعبة نظم المعلومات الجغرافيةا اإلحصاء محافظة النجف، قسم   صاءإحئرة  اد -

 .Offline Mapsوبرنامج الدراسة الميدانية  -
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 الحرية في ناحية  2018  (خريفللموسم الزراعي )  الموجهوغير جعية للتصنيف الموجه مرقاط الالن (15حق ) لم

رقم 

 النقطة 

 رقم

 المقاطعة 
 Yيات احداث Xاحداثيات 

أصناف التصنيف  

 الموجه 

اف حسب  األصن

ية  انات المرجعالبي

 والدراسة الميدانية 

يف  لتصنناف اأص

 الموجه غير 

األصناف حسب  

ة  يالبيانات المرجع

 والدراسة الميدانية 

46 22 
44° 28' 45.549" 

E 
32° 5' 42.695" N مطابق  ز محصول الر 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 ز محصول الر

47 25 
44° 35' 49.493" 

E 
32° 7' 2.998" N ق ابمط ز محصول الر 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 ز محصول الر

48 25 
44° 35' 59.707" 

E 
32° 6' 23.227" N مطابق  ز ل الرومحص 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 ز محصول الر

49 25 
44° 33' 43.026" 

E 
32° 9' 48.900" N مطابق  ز محصول الر مطابق  ز محصول الر 

50 25 44° 36' 7.566" E 32° 7' 56.694" N مطابق  ز محصول الر مطابق  ز رل المحصو 

51 38 
44° 31' 15.734" 

E 
32° 5' 58.217" N مطابق  ز محصول الر بق امط ز محصول الر 

52 39 
44° 31' 49.073" 

E 
32° 4' 53.425" N مطابق  ز محصول الر مطابق  ز محصول الر 

53 48 
44° 32' 44.016" 

E 
32° 5' 29.237" N ق مطاب ز محصول الر مطابق  ز محصول الر 

54 57 
44° 30' 13.323" 

E 
32° 4' 20.855" N ز محصول الر 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 ز الر  محصول

 محاصيل 

 لخضر ا و البستنة

55 57 44° 31' 2.110" E 32° 4' 18.309" N مطابق  ز محصول الر مطابق  ز محصول الر 

56 58 44° 34' 9.228" E 32° 5' 21.384" N مطابق  ز لرمحصول ا مطابق  ز محصول الر 

57 62 
44° 36' 49.696" 

E 
32° 5' 48.631" N ز محصول الر 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة

 محاصيل 

 الخضر و البستنة

ل محاصي  

 الخضر و البستنة

58 22 
44° 29' 15.316" 

E 
32° 5' 27.048" N 

أراضي زراعية  

 متروكة ومشيدة 
 مطابق 

أراضي زراعية  

 متروكة ومشيدة 
 مطابق 

59 24 
44° 31' 10.622" 

E 
32° 6' 57.277" N 

  اعيةأراضي زر

 وكة ومشيدة متر
 مطابق 

أراضي زراعية  

 مشيدة ومتروكة 
 مطابق 

60 25 44° 34' 6.079" E 32° 8' 30.024" N 
أراضي زراعية  

 متروكة ومشيدة 
 مطابق 

أراضي زراعية  

 متروكة ومشيدة 
 مطابق 

61 25 
44° 37' 52.653" 

E 
32° 7' 15.659" N 

عية  أراضي زرا

 ة ومشيدة متروك

 محاصيل 

 الخضر و البستنة

اضي زراعية  رأ

 ومشيدة  متروكة

 محاصيل 

 الخضر و البستنة

62 25 
44° 34' 58.564" 

E 
32° 6' 58.521" N 

أراضي زراعية  

 متروكة ومشيدة 
 مطابق 

أراضي زراعية  

 متروكة ومشيدة 
 مطابق 

63 25 
44° 36' 44.393" 

E 
32° 7' 20.579" N 

ة  أراضي زراعي 

 شيدة متروكة وم 
 مطابق 

أراضي زراعية  

 شيدة ة وم متروك
 مطابق 

64 25 
44° 31' 40.878" 

E 
32° 7' 52.383" N 

أراضي زراعية  

 مشيدة متروكة و
 مطابق 

أراضي زراعية  

 متروكة ومشيدة 
 مطابق 

65 38 
44° 31' 54.185" 

E 
32° 5' 37.175" N 

أراضي زراعية  

 متروكة ومشيدة 
 مطابق 

أراضي زراعية  

 ة ومشيدة متروك
 مطابق 

66 41 
44° 31' 11.443" 

E 
32° 5' 24.285" N 

اعية  أراضي زر

 متروكة ومشيدة 
 ابق طم

أراضي زراعية  

 متروكة ومشيدة 
 ابق طم

67 50 
44° 30' 39.850" 

E 
32° 4' 57.216" N 

أراضي زراعية  

 متروكة ومشيدة 
 مطابق 

أراضي زراعية  

 متروكة ومشيدة 
 مطابق 

68 51 
44° 32' 34.681" 

E 
32° 6' 13.930" N 

أراضي زراعية  

 يدة متروكة ومش
 مطابق 

أراضي زراعية  

 روكة ومشيدة مت
 مطابق 

69 53 
44° 32' 10.584" 

E 
32° 6' 39.587" N 

أراضي زراعية  

 متروكة ومشيدة 
 مطابق 

أراضي زراعية  

 متروكة ومشيدة 
 مطابق 

70 54 44° 33' 2.744" E 32° 5' 16.381" N 
أراضي زراعية  

 دة متروكة ومشي
 مطابق 

أراضي زراعية  

 متروكة ومشيدة 
 ق مطاب

71 62 
44° 36' 40.051" 

E 
32° 6' 9.768" N 

ضي زراعية  ا أر

 متروكة ومشيدة 
 مطابق 

راعية  ي زاضأر

 تروكة ومشيدة م
 مطابق 

72 57 
44° 29' 45.038" 

E 
32° 4' 2.194" N 

االنهار واالراضي  

 الرطبة 
 مطابق 

االنهار واالراضي  

 الرطبة 
 مطابق 

73 23 
44° 29' 23.544" 

E 
32° 6' 14.578" N 

يل محاص  

 الخضر و البستنة
 مطابق 

حاصيل م  

 الخضر و البستنة
 مطابق 

74 24 
44° 30' 24.530" 

E 
32° 6' 2.361" N 

 محاصيل 

 الخضر و لبستنةا
 مطابق 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 مطابق 

75 24 
44° 30' 49.674" 

E 
32° 6' 42.733" N 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 مطابق 

أراضي زراعية  

 شيدة متروكة وم 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة

76 25 44° 35' 2.466" E 32° 6' 45.373" N 
 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 مطابق 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 مطابق 

77 25 44° 32' 58.449" 32° 7' 1.032" N  مطابق  محاصيل  مطابق  محاصيل 
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E الخضر و البستنة الخضر و البستنة 

78 25 
44° 34' 14.786" 

E 
32° 7' 10.038" N 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 ق مطاب

ل محاصي  

 الخضر و البستنة
 مطابق 

79 25 
44° 33' 14.533" 

E 
32° 8' 30.216" N 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 مطابق 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 مطابق 

80 25 
44° 37' 47.298" 

E 
32° 8' 16.285" N 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 ابق طم

 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 مطابق 

81 25 
44° 32' 37.145" 

E 
32° 8' 47.947" N 

ل محاصي  

 الخضر و البستنة
 مطابق 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 مطابق 

82 49 
44° 29' 43.278" 

E 
32° 4' 42.325" N 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 مطابق 

صيل محا  

 الخضر و البستنة
 مطابق 

83 51 
44° 33' 51.824" 

E 
32° 6' 31.722" N 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة

أراضي زراعية  

 يدة متروكة ومش

اصيل حم  

 الخضر و البستنة

أراضي زراعية  

 متروكة ومشيدة 

84 57 
44° 30' 27.047" 

E 
32° 3' 56.166" N 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 ز محصول الر مطابق 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة

85 58 
44° 34' 24.475" 

E 
32° 5' 21.276" N 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة

أراضي زراعية  

 دة متروكة ومشي

ي زراعية  اضأر

 ومشيدة  متروكة
 مطابق 

86 63 
44° 37' 15.080" 

E 
32° 6' 49.176" N 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 مطابق 

أراضي زراعية  

 متروكة ومشيدة 

يل محاص  

 الخضر و البستنة

 

   :المصدر: باالعتماد على

 2019-2018بيانات غير منشورة،  ،افيةالمعلومات الجغر  ة نظم ، شعبشرفاال عية لدائرة زراعة النجف البيانات المرج -

 2019-2018، بيانات غير منشورة،  لزراعي، شعبة نظم المعلومات الجغرافيةا اإلحصاء محافظة النجف، قسم   إحصاءدائرة   -

 .Offline Mapsامج وبرن الدراسة الميدانية  -

 

 

 

 القضاء  مركزفي   2019 (ربيعللموسم الزراعي )  الموجهوغير  هلتصنيف الموج ل  جعيةمرالنقاط ال (16ملحق ) 

م رق

 لنقطة ا

 رقم

 مقاطعة ال
 Yيات احداث Xاحداثيات 

أصناف التصنيف  

 الموجه 

األصناف حسب  

البيانات المرجعية  

 والدراسة الميدانية 

أصناف التصنيف  

 الموجه غير 

األصناف حسب  

البيانات المرجعية  

 نية ميداوالدراسة ال

1 13 44° 25' 7.092" E 32° 2' 14.877" N  الشعير ل  حصوم الحنطة   لمحصو محصول الشعير  محصول الحنطة 

2 13 44° 26' 7.587" E 32° 2' 24.482" N  مطابق  محصول الحنطة  مطابق  محصول الحنطة 

3 23 
44° 24' 37.504" 

E 
32° 5' 1.870" N  مطابق  محصول الحنطة  مطابق  محصول الحنطة 

4 24 
44° 23' 55.612" 

E 
32° 3' 26.746" N  طابق م محصول الحنطة  مطابق  محصول الحنطة 

5 30 
44° 26' 36.884" 

E 
32° 0' 39.747" N  مطابق  محصول الحنطة  مطابق  محصول الحنطة 

6 33 
44° 26' 53.586" 

E 

31° 59' 26.250" 

N 
 مطابق  محصول الحنطة  مطابق  محصول الحنطة 

7 36 44° 28' 6.145" E 
31° 57' 35.856" 

N 
 مطابق  محصول الحنطة  مطابق  طة محصول الحن

8 63 44° 21' 0.649" E 32° 8' 42.085" N  مطابق  محصول الحنطة  مطابق  محصول الحنطة 

9 63 
44° 20' 33.268" 

E 
32° 8' 22.750" N  مطابق  محصول الحنطة 

اضي  االنهار واالر 

 الرطبة 

اراضي زراعة  

 الحنطة 

10 88 44° 22' 3.624" E 32° 5' 47.789" N   الحنطة محصول 
 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 نطة محصول الح

يل محاص  

 الخضر و البستنة

11 5 
44° 27' 33.046" 

E 

31° 57' 15.608" 

N 
 مطابق  الشعير محصول   مطابق  الشعير محصول  

12 13 
44° 25' 47.607" 

E 
32° 2' 37.373" N   بق مطا الشعير محصول   مطابق  الشعير محصول 

13 21 44° 26' 6.797" E 
31° 59' 47.195" 

N 
 ق مطاب الشعير محصول   مطابق  الشعير محصول  

14 21 
44° 25' 46.512" 

E 
32° 0' 29.547" N   مطابق  الشعير محصول   مطابق  الشعير محصول 

15 25 44° 25' 3.211" E 32° 3' 51.574" N مطابق  الشعير محصول   مطابق  الشعير ل  محصو 

16 29 44° 26' 0.795" E 32° 1' 11.984" N ل الحنطة محصو الشعير محصول   محصول الحنطة  الشعير صول  مح 

17 31 44° 27' 4.821" E 32° 0' 14.382" N   مطابق  الشعير محصول   مطابق  الشعير محصول 

18 36 
44° 28' 36.022" 

E 

31° 57' 24.595" 

N 
 لشعير امحصول  

 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 الشعير محصول  

يل محاص  

 الخضر و البستنة
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19 63 
44° 21' 53.797" 

E 
32° 7' 55.564" N   مطابق  الشعير   صولمح مطابق  لشعير امحصول 

20 88 
44° 21' 19.534" 

E 
32° 5' 30.495" N   مطابق  الشعير محصول   مطابق  الشعير محصول 

21 2 44° 25' 4.489" E 32° 0' 44.578" N 
أراضي زراعية  

 متروكة ومشيدة 
 ق مطاب

اضي زراعية  أر

 كة ومشيدة ومتر
 ق مطاب

22 5 
44° 25' 40.056" 

E 

31° 59' 31.054" 

N 

ة  أراضي زراعي 

 تروكة ومشيدة م
 مطابق 

أراضي زراعية  

 متروكة ومشيدة 
 مطابق 

23 5 
44° 26' 36.101" 

E 

31° 56' 47.670" 

N 

أراضي زراعية  

 متروكة ومشيدة 
 مطابق 

أراضي زراعية  

 متروكة ومشيدة 
 مطابق 

24 18 
44° 23' 22.297" 

E 
32° 0' 44.332" N 

أراضي زراعية  

 متروكة ومشيدة 
 مطابق 

ي زراعية  أراض

 مشيدة ة ومتروك
 مطابق 

25 22 
44° 27' 11.183" 

E 

31° 58' 26.877" 

N 

أراضي زراعية  

 متروكة ومشيدة 
 مطابق 

أراضي زراعية  

 متروكة ومشيدة 
 مطابق 

26 25 
44° 24' 54.707" 

E 
32° 4' 20.787" N 

زراعية  اضي أر

 مشيدة ومتروكة 
 مطابق 

اضي زراعية  أر

 متروكة ومشيدة 
 مطابق 

27 26 
44° 22' 34.381" 

E 
32° 6' 46.468" N 

أراضي زراعية  

 متروكة ومشيدة 
 مطابق 

أراضي زراعية  

 متروكة ومشيدة 
 مطابق 

28 26.1 
44° 25' 25.083" 

E 
32° 2' 59.542" N 

أراضي زراعية  

 متروكة ومشيدة 
 مطابق 

ة  راعي أراضي ز

 ة متروكة ومشيد
 مطابق 

29 87 
44° 20' 44.858" 

E 
32° 6' 51.565" N 

زراعية  أراضي 

 يدة ومشمتروكة 
 مطابق 

أراضي زراعية  

 متروكة ومشيدة 
 مطابق 

30 106 
44° 24' 10.641" 

E 
32° 2' 13.992" N 

أراضي زراعية  

 متروكة ومشيدة 
 مطابق 

اضي زراعية  أر

 متروكة ومشيدة 
 مطابق 

31 12 44° 26' 7.602" E 32° 0' 28.681" N 
ار واالراضي  االنه

 الرطبة 
 مطابق 

  االنهار واالراضي

 الرطبة 
 مطابق 

32 19 
44° 24' 13.425" 

E 
32° 2' 32.777" N 

االنهار واالراضي  

 الرطبة 
 مطابق 

االنهار واالراضي  

 الرطبة 
 مطابق 

33 23 44° 23' 9.080" E 32° 5' 7.364" N 
االنهار واالراضي  

 الرطبة 
 ابق مط

ي  ض االنهار واالرا

 الرطبة 
 مطابق 

34 34 
44° 27' 19.340" 

E 

31° 58' 56.454" 

N 

ضي  رااالنهار واال

 الرطبة 
 مطابق 

االنهار واالراضي  

 الرطبة 
 مطابق 

35 63 
44° 21' 31.194" 

E 
32° 7' 53.702" N 

االنهار واالراضي  

 الرطبة 
 مطابق 

نهار واالراضي  اال

 الرطبة 
 مطابق 

36 18 
44° 22' 41.599" 

E 
32° 3' 25.807" N 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 محصول الحنطة  مطابق 

ل محاصي  

 الخضر و البستنة

37 19 44° 24' 1.761" E 32° 2' 56.288" N 
 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 مطابق 

أراضي زراعية  

 متروكة ومشيدة 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة

38 22 
44° 26' 43.396" 

E 
31° 59' 3.613" N 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 مطابق 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 مطابق 

39 23 
44° 23' 28.711" 

E 
32° 5' 10.662" N 

حاصيل م  

 الخضر و البستنة
 مطابق 

 محاصيل 

 الخضر و نةالبست
 مطابق 

40 27.1 
44° 25' 36.998" 

E 
32° 1' 27.394" N 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 ة محصول الحنط  مطابق 

اصيل مح  

 الخضر و البستنة

41 28 44° 24' 1.213" E 32° 5' 48.462" N 
 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 مطابق 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 بق مطا

42 34 
44° 27' 55.955" 

E 

31° 58' 44.652" 

N 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 مطابق 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 مطابق 

43 35 
44° 27' 34.221" 

E 

31° 58' 12.123" 

N 

 محاصيل 

 خضر الو البستنة
 مطابق 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 مطابق 

44 87 44° 21' 9.331" E 32° 7' 29.136" N 
 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 محصول الحنطة  مطابق 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة

45 88 
44° 22' 15.866" 

E 
32° 6' 11.011" N 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 حنطة لمحصول ا مطابق 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة

   :المصدر: باالعتماد على

 2019-2018انات غير منشورة، ، بيالمعلومات الجغرافية ة نظم ، شعبشرفلدائرة زراعة النجف اال عية البيانات المرج -

 2019-2018ت غير منشورة،  يانا ، بلزراعي، شعبة نظم المعلومات الجغرافيةا صاء اإلح محافظة النجف، قسم   إحصاءدائرة   -

 .Offline Mapsوبرنامج الدراسة الميدانية  -
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 العباسية حية  في نا 2019 (عربيم الزراعي )للموس  الموجهجعية للتصنيف الموجه وغير مرالط النقا (17حق ) لم

رقم 

 النقطة 

 رقم

 المقاطعة 
 Yيات احداث Xاحداثيات 

أصناف التصنيف  

 الموجه 

األصناف حسب  

البيانات المرجعية  

 الميدانية الدراسة و

أصناف التصنيف  

 الموجه غير 

األصناف حسب  

نات المرجعية  البيا

 راسة الميدانية لدوا

87 1 44° 26' 27.122" E 32° 7' 2.267" N   مطابق  الحنطة محصول   مطابق  الحنطة محصول 

88 1 44° 27' 5.101" E 32° 8' 42.866" N   مطابق  الحنطة محصول   مطابق  الحنطة محصول 

89 2 44° 25' 0.177" E 
32° 10' 36.410" 

N 
 مطابق  حنطة المحصول   مطابق  الحنطة محصول  

90 3 44° 23' 42.313" E 32° 9' 18.535" N   طابق م لحنطة احصول  م مطابق  الحنطة محصول 

91 12 44° 27' 7.668" E 32° 5' 55.388" N   مطابق  الحنطة محصول   مطابق  الحنطة محصول 

92 18 44° 31' 32.919" E 32° 10' 7.300" N   مطابق  الحنطة محصول 
االنهار واالراضي  

 الرطبة 
 صول الحنطة مح

93 18 44° 29' 51.097" E 
32° 11' 57.905" 

N 
 مطابق  الحنطة ل  محصو

راضي  ار واالاالنه

 الرطبة 
 محصول الحنطة 

94 21 44° 28' 59.330" E 32° 4' 57.478" N   مطابق  الحنطة محصول   مطابق  الحنطة محصول 

95 43 44° 27' 12.802" E 32° 1' 40.364" N   مطابق  الحنطة   محصول مطابق  الحنطة محصول 

96 75 44° 31' 33.727" E 32° 2' 24.878" N مطابق  طة الحنول  محص بق مطا الحنطة صول  مح 

97 1 44° 26' 30.553" E 32° 8' 21.928" N  مطابق  محصول الشعير  مطابق  محصول الشعير 

98 2 44° 22' 48.769" E 
32° 10' 49.363" 

N 
 محصول الشعير 

أراضي زراعية  

 متروكة ومشيدة 
 حصول الشعير م

زراعية   ضي أرا 

 متروكة ومشيدة 

99 10 44° 30' 51.386" E 32° 7' 25.574" N مطابق  محصول الشعير  مطابق  ل الشعير محصو 

100 10 44° 29' 59.194" E 32° 8' 25.423" N  مطابق  محصول الشعير 
 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 محصول الشعير 

101 17 44° 27' 51.806" E 
32° 10' 20.815" 

N 
 مطابق  ير شعمحصول ال 

أراضي زراعية  

 متروكة ومشيدة 
 الشعير   محصول

102 18 44° 30' 11.282" E 32° 9' 32.306" N  مطابق  محصول الشعير  مطابق  محصول الشعير 

103 42 44° 27' 7.896" E 32° 2' 50.881" N محصول الشعير  الحنطة محصول   ابق مط لشعير محصول ا 

104 43 44° 27' 49.823" E 32° 2' 18.085" N  مطابق  محصول الشعير  مطابق  محصول الشعير 

105 68 44° 27' 51.465" E 32° 0' 4.800" N  مطابق  محصول الشعير 
أراضي زراعية  

 متروكة ومشيدة 
 محصول الشعير 

106 75 44° 31' 20.412" E 32° 1' 54.101" N محصول الشعير  الحنطة محصول   مطابق  حصول الشعير م 

107 1 44° 27' 34.929" E 32° 9' 17.783" N 
أراضي زراعية  

 دة متروكة ومشي
 مطابق 

اعية  أراضي زر

 ة ومشيدة تروكم
 مطابق 

108 6 44° 22' 47.432" E 32° 9' 18.511" N 
أراضي زراعية  

 متروكة ومشيدة 
 مطابق 

أراضي زراعية  

 مشيدة متروكة و
 ابق مط

109 9 44° 24' 4.454" E 32° 7' 2.964" N 
اعية  أراضي زر

 ة يدمتروكة ومش
 مطابق 

أراضي زراعية  

 متروكة ومشيدة 
 مطابق 

110 10 44° 29' 39.550" E 32° 6' 52.649" N 
أراضي زراعية  

 متروكة ومشيدة 
 مطابق 

أراضي زراعية  

 متروكة ومشيدة 
 مطابق 

111 18 44° 29' 13.880" E 
32° 10' 36.137" 

N 

أراضي زراعية  

 متروكة ومشيدة 
 مطابق 

  أراضي زراعية

 متروكة ومشيدة 
 ابق مط

112 18 44° 30' 51.424" E 
32° 11' 42.353" 

N 

ية  أراضي زراع

 ومشيدة وكة متر
 مطابق 

أراضي زراعية  

 متروكة ومشيدة 
 مطابق 

113 31 44° 26' 22.199" E 32° 4' 43.249" N 
أراضي زراعية  

 شيدة متروكة وم 
 بق مطا

أراضي زراعية  

 متروكة ومشيدة 
 مطابق 

114 31 44° 27' 19.527" E 32° 3' 0.512" N 
أراضي زراعية  

 متروكة ومشيدة 
 مطابق 

أراضي زراعية  

 شيدة وكة وم متر
 مطابق 

115 37 44° 28' 5.145" E 32° 3' 4.533" N 
أراضي زراعية  

 متروكة ومشيدة 
 مطابق 

أراضي زراعية  

 متروكة ومشيدة 
 بق مطا

116 67 44° 28' 11.722" E 32° 1' 4.621" N 
أراضي زراعية  

 روكة ومشيدة مت
 بق مطا

أراضي زراعية  

 متروكة ومشيدة 
 مطابق 

117 6 44° 22' 20.629" E 32° 9' 29.165" N 
االنهار واالراضي  

 الرطبة 
 مطابق 

االنهار واالراضي  

 الرطبة 
 مطابق 

118 8 44° 22' 56.742" E 32° 7' 55.284" N 
االراضي  النهار وا

 الرطبة 
 مطابق 

االنهار واالراضي  

 الرطبة 
 مطابق 

119 13 44° 25' 23.737" E 32° 6' 15.754" N 
  االنهار واالراضي

 الرطبة 
 مطابق 

اضي  االر نهار واال

 الرطبة 
 مطابق 

120 46 44° 26' 55.017" E 32° 4' 51.799" N 
االنهار واالراضي  

 الرطبة 
 مطابق 

االنهار واالراضي  

 بة الرط
 مطابق 

121 1 44° 25' 1.404" E 32° 8' 9.427" N 
 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 بق طام

 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 مطابق 

122 1 44° 28' 11.494" E 32° 7' 45.779" N 
 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 مطابق 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 مطابق 

123 2 44° 26' 8.800" E 32° 9' 40.735" N  ق مطاب محاصيل  مطابق  محاصيل 
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 الخضر و البستنة الخضر و البستنة

124 3 44° 24' 52.711" E 32° 9' 17.333" N 
 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 مطابق 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 مطابق 

125 10 44° 29' 29.050" E 32° 7' 53.701" N 
 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 مطابق 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 مطابق 

126 18 44° 29' 38.976" E 32° 9' 43.187" N 
اصيل مح  

 الخضر و البستنة
 مطابق 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 ق مطاب

127 19 44° 25' 20.570" E 32° 5' 54.272" N 
 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 مطابق 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 مطابق 

128 21 44° 28' 28.128" E 32° 4' 49.588" N 
 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 مطابق 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 مطابق 

129 45 44° 29' 41.714" E 32° 1' 10.965" N 
حاصيل م  

 الخضر و البستنة
 بق مطا

 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 مطابق 

130 69 44° 28' 51.915" E 
31° 59' 12.477" 

N 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 مطابق 

اصيل مح  

 الخضر و البستنة
 مطابق 

   :المصدر: باالعتماد على

 2019-2018ة، ، بيانات غير منشورالجغرافيةالمعلومات   ة نظم ، شعبشرفة زراعة النجف االئرعية لداالبيانات المرج -

 2019-2018، بيانات غير منشورة،  عي، شعبة نظم المعلومات الجغرافيةلزراا اإلحصاء محافظة النجف، قسم   إحصاءدائرة   -

 .Offline Mapsوبرنامج الدراسة الميدانية  -

 

 

 

 الحرية في ناحية   2019 (ربيعللموسم الزراعي )  الموجهجعية للتصنيف الموجه وغير مرط الالنقا (18ملحق ) 

رقم 

 النقطة 

 رقم

 المقاطعة 
 Yيات احداث Xاحداثيات 

تصنيف  ناف الأص

 الموجه 

سب  اف حاألصن

ية  رجعالبيانات الم

 يدانية والدراسة الم

اف التصنيف  أصن

 الموجه غير 

األصناف حسب  

البيانات المرجعية  

 راسة الميدانية والد

46 25 44° 35' 3.288" E 32° 6' 40.059" N  مطابق  محصول الحنطة  مطابق  محصول الحنطة 

47 25 
44° 35' 49.493" 

E 
32° 7' 2.998" N  مطابق  محصول الحنطة  مطابق  محصول الحنطة 

48 25 
44° 33' 38.151" 

E 
32° 9' 33.337" N  مطابق  محصول الحنطة 

االنهار واالراضي  

 ة الرطب
 محصول الحنطة 

49 25 44° 33' 9.059" E 32° 7' 10.644" N  محصول الحنطة 
 محاصيل 

 الخضر و البستنة

 محاصيل 

 الخضر و البستنة

 محاصيل 

 الخضر و البستنة

50 25 
44° 34' 13.075" 

E 
32° 7' 19.067" N مطابق  محصول الحنطة  طابق م ل الحنطة محصو 

51 38 
44° 31' 24.222" 

E 
32° 5' 59.849" N  مطابق  محصول الحنطة  مطابق  محصول الحنطة 

52 39 
44° 31' 44.350" 

E 
32° 4' 55.174" N  مطابق  لحنطة محصول ا مطابق  محصول الحنطة 

53 57 
44° 30' 14.418" 

E 
32° 4' 39.156" N مطابق  ة حصول الحنط م مطابق  الحنطة   صولمح 

54 57 
44° 30' 34.029" 

E 
32° 3' 58.031" N   مطابق  محصول الحنطة  مطابق  الحنطة محصول 

55 58 
44° 33' 55.264" 

E 
32° 5' 21.034" N  مطابق  محصول الحنطة  مطابق  محصول الحنطة 

56 22 
44° 29' 34.218" 

E 
32° 6' 4.721" N  مطابق  ول الشعير محص مطابق  شعير محصول ال 

57 24 
44° 30' 24.530" 

E 
32° 6' 2.361" N مطابق  شعير صول ال مح 

زراعية   أراضي 

 متروكة ومشيدة 
 محصول الشعير 

58 25 
44° 36' 41.121" 

E 
32° 8' 16.238" N  مطابق  محصول الشعير  مطابق  شعير محصول ال 

59 25 
44° 37' 36.566" 

E 
32° 7' 43.038" N  طابق م محصول الشعير  ابق مط شعير محصول ال 

60 25 
44° 33' 14.533" 

E 
32° 8' 30.216" N  مطابق  محصول الشعير  مطابق  شعير محصول ال 

61 25 
44° 35' 22.090" 

E 
32° 9' 43.590" N  مطابق  شعير محصول ال 

 محاصيل 

 الخضر و بستنةال
 ر محصول الشعي

62 52 44° 33' 6.537" E 32° 5' 57.847" N  مطابق  محصول الشعير  بق مطا شعير محصول ال 

63 57 
44° 31' 11.556" 

E 
32° 4' 22.855" N  مطابق  محصول الشعير  ق مطاب شعير محصول ال 

64 62 44° 36' 36.690" 32° 5' 54.108" N  مطابق  محصول الشعير  مطابق  شعير محصول ال 
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65 63 
44° 37' 15.080" 

E 
32° 6' 49.176" N مطابق  ير محصول الشع مطابق  شعير ل ال محصو 

66 22 
44° 28' 35.271" 

E 
32° 5' 28.971" N 

ة  أراضي زراعي 

 متروكة ومشيدة 
 مطابق 

أراضي زراعية  

 متروكة ومشيدة 
 مطابق 

67 24 
44° 31' 10.622" 

E 
32° 6' 57.277" N 

أراضي زراعية  

 متروكة ومشيدة 
 مطابق 

اعية  أراضي زر

 متروكة ومشيدة 
 مطابق 

68 25 
44° 36' 44.393" 

E 
32° 7' 20.579" N 

راعية  أراضي ز

 كة ومشيدة مترو
 مطابق 

أراضي زراعية  

 ة ومشيدة متروك
 مطابق 

69 25 44° 35' 3.495" E 32° 8' 35.833" N 
أراضي زراعية  

 متروكة ومشيدة 
 مطابق 

أراضي زراعية  

 متروكة ومشيدة 
 مطابق 

70 25 
44° 32' 37.145" 

E 
32° 8' 47.947" N 

زراعية   أراضي 

 متروكة ومشيدة 
 بق مطا

أراضي زراعية  

 ة روكة ومشيدمت
 مطابق 

71 25 
44° 31' 40.878" 

E 
32° 7' 52.383" N 

زراعية  أراضي 

 متروكة ومشيدة 
 مطابق 

أراضي زراعية  

 متروكة ومشيدة 
 مطابق 

72 38 
44° 31' 55.663" 

E 
32° 5' 36.755" N 

أراضي زراعية  

 تروكة ومشيدة م
 مطابق 

  زراعيةأراضي 

 متروكة ومشيدة 
 مطابق 

73 41 
44° 31' 11.443" 

E 
32° 5' 24.285" N 

أراضي زراعية  

 دة متروكة ومشي
 مطابق 

أراضي زراعية  

 متروكة ومشيدة 
 مطابق 

74 49 
44° 29' 43.278" 

E 
32° 4' 42.325" N 

أراضي زراعية  

 متروكة ومشيدة 
 مطابق 

أراضي زراعية  

 مشيدة متروكة و
 مطابق 

75 51 
44° 32' 34.681" 

E 
32° 6' 13.930" N 

زراعية   اضي أر

 ومشيدة متروكة 
 بق مطا

أراضي زراعية  

 متروكة ومشيدة 
 ق مطاب

76 57 
44° 29' 45.038" 

E 
32° 4' 2.194" N 

االنهار واالراضي  

 الرطبة 
 مطابق 

االنهار واالراضي  

 الرطبة 
 مطابق 

77 23 
44° 29' 20.258" 

E 
32° 6' 3.041" N 

 محاصيل 

 ضر الخو البستنة
 بق مطا

 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 مطابق 

78 24 
44° 30' 49.674" 

E 
32° 6' 42.733" N 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 مطابق 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 مطابق 

79 25 44° 35' 6.778" E 32° 6' 58.812" N 
 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 مطابق 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 مطابق 

80 25 
44° 37' 47.298" 

E 
32° 8' 16.285" N 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة

أراضي زراعية  

 متروكة ومشيدة 

ل محاصي  

 الخضر و البستنة

اضي زراعية  أر

 متروكة ومشيدة 

81 50 
44° 30' 39.850" 

E 
32° 4' 57.216" N 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 مطابق 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 مطابق 

82 51 
44° 33' 51.824" 

E 
32° 6' 31.722" N 

يل حاصم  

 الخضر و البستنة
 ق مطاب

 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 مطابق 

83 53 
44° 32' 10.584" 

E 
32° 6' 39.587" N 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 مطابق 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 مطابق 

84 54 
44° 32' 47.137" 

E 
32° 5' 16.905" N 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 مطابق 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 مطابق 

85 58 
44° 34' 24.475" 

E 
32° 5' 21.276" N 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 ق مطاب

 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 مطابق 

86 62 
44° 36' 40.051" 

E 
32° 6' 9.768" N 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 مطابق 

 محاصيل 

 الخضر و البستنة
 مطابق 

   :المصدر: باالعتماد على

 2019-2018، بيانات غير منشورة، المعلومات الجغرافية ة نظم عب، ششرفة النجف االعية لدائرة زراعمرجالبيانات ال -

 2019-2018، بيانات غير منشورة،  لزراعي، شعبة نظم المعلومات الجغرافيةا اإلحصاء محافظة النجف، قسم   إحصاءدائرة   -

 .Offline Mapsوبرنامج لدراسة الميدانية ا -
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 الزراعية في قضاء الكوفة  األرضفي تغير استعماالت   وأثرهاغيرات الجغرافية متل( ل )المرجحلحسابي الموزون  الوسط ا (19ملحق )

ات الجغرافية  Xi Wi Xi  Wi المتغير
المعدل  
 الموزون 

 األهمية النسبية % 

ات  المتغير
 الطبيعية 

 0.01 0.09 9 3 3 السطح 

 0.04 0.25 25 5 5 خصائص المناخ 

بة   0.10 0.63 64 8 8 خصائص الير

 10.41 62.84 6410 10 641 ئية السطحية مالالموارد ا

ات  المتغير
ية  البشر

 14.66 88.47 9024 12 752 االيدي العاملة 

 0.84 5.09 519 3 173 ملكية الزراعيةوال الحيازة

 1.74 10.51 1072 4 268 طرائق الري

ل  ز  0.33 2.02 206 2 103 مشاري    ع الي 

 4.38 26.41 2694 6 449 الممكنة الزراعية 

 20.21 121.97 12441 13 957 لتسليف الزراع  ا

 7.91 47.76 4872 8 609 الجمعيات الفالحية التعاونية 

 22.22 134.10 13678 14 977 التسويق الزراع  

 17.13 103.36 10543 13 811 األسمدة والمبيدات

 0.00 0.01 1 1 1 طرق النقل 

 100.00 603.51 - 102 - المجموع 

 . عادلة الوسط الحسابي الموزونبيانات استمارة االستبيان ومعتماد على الا: بالمصدر
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 البحث لمنطقة الميدانية  الصورملحق 
 

   ةحية العباسينابساتين  أراضي( 2) ملحق                                   ءمركز القضا ارعيمع احد مزمقابلة  (1) ملحق              

 

 

 قضاء مركز اللمشيدة في راعية المتروكة وا الز األراضي( 4)  ملحق                      ة في العباسي زراعة محصول الرز أراضي( 3) قملح 

 

   ةيالحرناحية  لزراعية المتروكة فيا األراضي( 6) ملحق                     ة العباسيةناحي وكة فيلزراعية المترا ياألراض( 5) ملحق
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                                           العباسيةناحية  مع احد مزارعيمقابلة   (8) ملحق             العباسيةناحية في لمشيدة كة واالزراعية المترو األراضي( 7) لحقم

 

                                                                            

                                          الحريةناحية  مع احد مزارعيمقابلة   (9) ملحق                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 ضاء لقا كزمر في ةعي( تحديد النقاط المرج11) ملحق                                احية العباسيةلنقاط المرجعية في نا( تحديد 10) ملحق
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 العربية: المصادر باللغة  

  والمترجمة: الكتب العربية   -األول
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كان   ااذ                   ال                     نعم ؟        نخيلال بساتينعلى الزراعية   األرض هل تحتوي  -9

 .. دونم .......………  مساحته؟الجواب )نعم( فما 
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 ......................... ث.........................، ت ........................، ب ………………، أ  
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 .................................................. ال تذكر األسباب  الجواب اذا كان 

 هل تستعمل ايدي عاملة مؤجرة؟              نعم                                ال -3

 المشكالت االيدي العاملة في ارضك؟ماهي  -4
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 هو مصدر المياه المستعملة للري؟ ما  -1

 بئر       ث.مبزل                       ت.جدول                     ب. نهر                     .أ

نعم فما تلك  كان الجواب ذا ا                 نعم   الري؟هل تستعمل التقانات الحديثة في عملية  -2
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 ......................... ث .........................، ت........................، ب ………………، أ    

 : معلومات عن السياسة الحكومية الثالثالمحور 

 : والتوعية الزراعية  اإلرشادمعلومات عن  -أوال

 اذا كان الجواب ) نعم (                     ال                         نعم  الزراعية؟هل هناك مكافحة لآلفات  -1

 

                   مرشدون زراعيون  -ب                       أنت  -هي : أ تقوم بالمكافحةالجهة التي فما 
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 الزراعي  باإلرشاد يتعلق    فيماالمشكالت التي تواجهك  مما أه    -5

 

 ......................... ث .........................، ت........................، ب ………………، أ    
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 ؟ ما الجهة التي تسوق اليها انتاجك الزراعي )النباتي( -1
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 : معلومات عن التسليف الزراعي -ثالثا
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   الزراعي؟المتعلقة بالتسليف  ت ما لمعوقا -2
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   والمبيدات: واألسمدةمعلومات عن البذور   رابعا:

   الزراعة؟التي يتم الحصول منها على االسمدة والبذور المستعملة في  ماهي الجهة -1

 المبيدات  األسمدة الجهة
الشراء /دينار  كلفة 

 كغم /

    السوق المحلية 

    جهة حكومية 

    االثنان معا 

 

  والمبيدات؟ باألسمدةما المشكالت التي تواجهك فيما يتعلق    -2

       أ………………، ب........................، ت.........................، ث.........................    
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      The second chapter deals with the digital treatment of agricultural vegetation 

change in Al- Kufa district using the vegetation cover index (NDVI) within the 

first topic, while the second topic is devoted to finding the spatial differences in 

the agricultural vegetation locations by applying (Overlay Analysis). 

       As for the third chapter, it deals with digital classification methods within two 

topics to devoted to Unsupervised digital classification and the Supervised digital 

classification, respectively, so as to reveal the spatial and temporal changes of 

arable land uses in the research area according to the time period that represents 

the agricultural seasons. 

        Assessing the accuracy of the classification methods used to detect the 

change in agricultural use in the search area through the use of a set of statistical 

indicators, including the total accuracy and the Kappa parameter index, as well as 

the partial evaluation of product accuracy and user accuracy, was the subject of the 

fourth chapter. 

        Finally, the fifth chapter, which includes two topics, tackles the geographical 

characteristics of the research area and its impact on changing agricultural uses in    

Al-Kufa district, referring to the natural and human geographical characteristics. 

        The research concludes a number of important results, the most important is 

that the direction of changes in the arable land use in the study area follows the 

direction of negative change in terms of cultivated area and type of agricultural 

crops.   

 



A 

 

Abstract 

 

           The research aims to reveal the change in the uses of agricultural arable 

land in Al-Kufa district, to monitor the change in the types of agricultural crops, to 

reveal the geographical distribution of them, to recognize the trends of their 

growth and development, and to define their changes through a comparison 

between the first agricultural seasons (1999/2000), which is the basis one,  and the 

second (2019  / 2018), which is the season of comparison, in addition to recognize 

the extent to which natural and human geographical characteristics are related and 

their impact on that distribution and change.   

          The study hypothesis is represented by defining the changes on the levels of 

cultivated land and the types of the crops, it also hypothesizes that there is a 

change in the uses of the arable lands during the mentioned agricultural seasons, a 

point that was revealed by the spatial change in the uses of arable land in the 

research area. To verify the hypothesis validity, modern technologies were used to 

create a database by relying on remote sensing techniques in geographic 

information systems (G.I.S.), as different data were used, including space data for 

the two satellites (Landsat TM5) and (Landsat OLI/TIRS8) as well as the 

reference data for the Directorate of Agriculture and its branches and the field 

study.   

      The research included five chapters; the first chapter was devoted to the 

theoretical approach, including two topics: the first dealt with problems, 

hypotheses, importance, objectives, justifications and methods of research, as well 

as work methodology, data sources, methods and tools used, in addition to similar 

previous studies, while the second topic discussed the concept of digital 

classification and the change in the arable land uses and its importance in 

geography.  
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