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 Arc GISالزراعية في قضاء الكوفة باستعمال   األرضلتغير استعماالت التصنيف الرقمي 

 

 حسين  إبراهيمأ.م.د. انتظار                                                          لباحثل                      

 لقادسية كلية االداب/ جامعة ا               عقيل حسن ياسر النجمم.            

 كلية الطب / جامعة الكوفة           

 

 :المستخلص

، إذ تم افية ت الجغرنظم المعلوما  بيئةعد في  بتقانات االستشعار عن بالمتمثلة    ، حديثةالجغرافية الالتقانات    استعمال  الى  ثبح الهدف  ي

الصور  بيانات    باالعتماد على  ، قة ذلك التصنيف يم دلتقي  اإلحصائيةة من المؤشرات  مجموععمال  الموجه فضال عن استالتصنيف    أسلوب استعمال  

الميدانية   (Landsat OLI/TIRS8)و  ( Landsat TM5)للقمرين    ئيةفضاال الدراسة  وكذلك  الزراعية  للدوائر  المرجعية  البيانات  عن   فضال 

لغرض   في  اتجاهات  كشف  وذلك  الكوفة وكذلك    الرضا  استعماالتالتغير  في قضاء  مرالزراعية  التغير  العمل على  المحاصيل  اقبة  أنواع  في 

المواسم  إجراء مقارنه بين    خالل   من  فة اتجاهات نموها وتطورها ومعرفة التغيرات التي حدثت فيهاومعر  لهافي  الجغرا  التوزيع كشف  والزراعية  

والث1999/2000)ل  واأل  الزراعية األساس  وهو   )( المقارنة2018/2019اني  موسم  وهو  الإذ    ، (  الموجهكشف    الجغرافي التوزيع    تصنيف 

)الدقة الكلية ومعامل كابا(  كلية  بدقة    التوزيع النسبي لمساحة كل صنفف لنا  ، كما كشقضاء الكوفةالزراعية في    األرضستعماالت  ا  ألصناف

(  2019يعي )، اما بالنسبة للموسم الزراعي الربممتازة ( لكل منها على الترتيب، وهي دقة  0.89%( و)92.3( )2018للموسم الزراعي خريف )

 (. 0.93مؤشر معامل كابا بقيمة بلغت )%( اكدها أيضا 94.6) بلغت نسبة الدقة الكلية

Abstract: 

The research aims to use modern geographic technologies, represented by remote sensing techniques 

in the environment of geographic information systems, as the method of Supervised Classification was used as 

well as the use of a set of statistical indicators to evaluate the accuracy of that classification, based on the data 

of the satellite images of the two satellites (Landsat TM5) and ( Landsat OLI / TIRS8) as well as the reference 

data for the agricultural departments as well as the field study for the purpose of detecting the trends of change 

in the uses of agricultural land in the Kufa district, as well as working to monitor the change in the types of 

agricultural crops and to reveal their geographical distribution and to know their growth and development 

trends and to know the changes that occurred in them through A comparison was made between the first 

agricultural seasons (1999/2000), which is the basis and the second (2018/2019), which is the comparison 

season, as the Supervised Classification revealed the geographical distribution of the types of agricultural land 

uses in the Kufa district, as well as the relative distribution of the area of each type with total accuracy (total 

accuracy And the kappa coefficient) for the autumn (2018) agricultural season (92.3%) and (0.89) for each, 

respectively, which is an excellent accuracy. As for the spring agricultural season (2019), the percentage of 

The overall accuracy (94.6%) was also confirmed by the Kappa coefficient index with a value of   (0.93 .)  
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 المقدمة 

الحالية   الدراسة  الوظفت  في  ب  صرة المعا  جغرافية التقانات  التغير    األرض استعماالت  دراسة 

الكوفة  قضاء  في  شهدت  ،  الزراعية  اآلونة   الزراعية  األرض تعماالت  اساذ  في  الدراسة  منطقة  في 

ت وإن  في خصائصها  سريعاً  تغيراً  ااألخيرة  والزحف  السكان  تزايد  بسبب  متفاوتة  بدرجات  لعمراني  م 

من حيث مساحة األراضي  صاب النشاط الزراعي كثير من التغير  ي الزراعية، لذا أعلى حساب األراض

يزرع فيما  أنوكذلك  هنا  ونحاول  في   ،  الزراعية  األرض  استعماالت  في  والتغير  التباين  نسب  نكشف 

اعتمد  اذ  الكوفة،  عن    (ArcGIS)  نامجبر  علىالبحث    قضاء  االستشعار  اوتقانات  فيه لموجوبعد  ده 

تمثل الموسم الربيعي والخريفي للموسم الزراعي  رتين زمنيتين كل فترة منهالتحليل الصور الفضائية لفت

(، وكذلك في اجراء عملية التصنيف الرقمي ورسم خرائط التغير في 2019/ 2018( و )2000/ 1999)

الزراع  األرض  عن  استعماالت  الكشف  لغرض  الفترات  هذه  اختيار  تم  وقد  األية  رض استعماالت 

الد  منطقة  في  الزراعيةومعرفة  راسة  الزراعية  المحاصيل  وانواع  المساحة  من حيث  فيها  من  التغير   ،

 . ة ذلك التصنيفدق   عن تقييم ، فضالالتصنيف الرقمي الموجهاعتماد  خالل

 

 : البحثمشكلة  -أوال

الزر -1 االستعمال  تهل شهد  الكوفة  قضاء  فـي  الزرااعي  المواسم  بين  ) غيرا  (  2000-1999عية 

 ؟  ( 2019-2018سم الزراعية ) والموا

الزمانية   -2 االتجاهات  كشف  يمكن  حيث    –هل  من  الزراعية  األرض  استعماالت  لتغير  المكانية 

التصنيف   ة من خالل استعمالالمساحات المزروعة اوال وأنواع المحاصيل ثانيا في قضاء الكوف

 ؟ الموجه الرقمي

 بحث: ية الفرض  -ثانيا

استعمال    رتغي  يوجد  -1 قض  األرض فـي  في  خالا  اءالزراعية  الزراعية ل  لكوفة    المواسم 

 . (2019-2018) و (1999-2000)

التي يمكن من  للتصنيف الرقمي للصور متعددة االطياف  طرائق    أحد الموجه  يعد التصنيف    -2

االستعمال الزراعي في منطقة تغير  ة لكانيالم  –الزمانية  تجاهات  االكشف  خالل استعمالها  

 . راسةالد 
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 اهداف البحث: -ثالثا

البحث  لا  الهدفن  ا -1 من  في  رئيس  الجغرافية  التقانات   األرض استعماالت  تغير    كشفاستعمال 

مساحة األراضي الزراعية أوال ومعرفة التغير في نوع    من حيث التغير  ذلك  مراقبة  و  الزراعية

 تغير.خرائط ذلك الومن ثم رسم  المحاصيل الزراعية ثانيا

 البحث:  ةأهمي  -رابعا

غرافية  انات االستشعار في نظم المعلومات الجعمال تق تالل اسث من حالبح  أهميةتاتي  

في  في   الزراعية  األرض  استعماالت  الزماتصنيف  اتجاهاتها  ومعرفة  الكوفة   –نية  قضاء 

  .ل ثانياالمكانية من حيث المساحات المزروعة اوال وأنواع المحاصي

 : البحث منهج -1

الرقمي  التطبيقي  نهج م لا  على  احث الب  اعتمد  التصنيف  عملية   بطريقة   الموجه  في 

( العظمى  ثم    (Maximum Likelihood Classificationاالحتمالية  استعمال  ومن 

 . التصنيف كلذ  دقة تقييمفي   اإلحصائيةالمؤشرات 

   :الدراسة منطقة حدود -2

. منها  لشرقيا  لجزء الشماليويقع  في ا  ظة النجف االشرفافمححد أقضية  الكوفة أ  ضاءل قيمث

( شرقاً  44.38  –  44.20طول )( شماالً وبين خطي  32.10  –  31.50بين دائرتي عرض )ع  يقفلكيا ًو

بابل  لشمال اشالو  اللشميحده من ا نارقي الحدود اإلدارية لمحافظة  حية الشرق والجنوب الشرقي ومن 

،  النجفيحده قضاء    لغرب ا  سية ومن ناحية الجنوب قضاء المناذرة ومن فظة القاد ارية لمحااإلد   دود الح

 . (1ينظر الخريطة )

دارية هي مركز القضاء إ( موزعة على ثالث وحدات  2كم   441.77كوفة ) لتبلغ مساحة قضاء ا

)2كم35.554) بمساحة  العباسية  وناحية  بمساحة(  2م ك31.842(  الحرية   ، (1) (2كم  4.39516)   وناحية 

مض تو )نطقة  م  وحداتها118الدراسة  على  تتوزع  مقاطعة  إذ  رإلداا  (  الثالث،  مركز  ناحية  ضم  تية 

 .(2) ( مقاطعة20( مقاطعة وناحية الحرية ) 55اسية ) ب( مقاطعة وناحية الع40القضاء )

فيما    ( 2019-2018و)   (2000-9919)   زراعيين  موسمينفتشمل  الزمانية    د وحد الب   علقيتأما 

التع لغرض  في  عرف  وذلك  التغير  نسب  منطق  االستعماللى  الراضي  وإجراء  درالا  ةالزراعي  سة 

التغيرات أيضاات  المقارن إلى معرفة  فيها والهدف هو  وصوال  الموجودة  المحاصيل  أنواع  الكشف    في 
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المن اعن  في  ا ب  رت يغت  يلت اطق  وأثره  التغير  نوع  على  والتعرف  تتغير  لم  والتي  الدراسة لفعل  منطقة 

 . او ايجابيا بياسواء كان سل

 قة الدراسةحدود منط( 1خريطة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

   Arc GISبرنامج الكوفة و مصدر: باالعتماد على خريطة األساس لقضاءال

 

 مبحث االول لا

 الزراعية في قضاء الكوفة  األرضالتصنيف الرقمي الموجه لتغير استعماالت 

 : دهيمت

نتائج  يحقه  نا  كما  ،اقعيةو  كثرأصفة  عية  الزرا  األرض   ت الستعماال  هموجال  فالتصنييعطي   ق 

  ( Training Areaريب )تد ق  د مناطالى وجو فني ص التيحتاج هذا  إذادق، شكل غير الموجه ب فلتصنيا

 ر اهالظو  طيافأللتكون ممثله    هاتم اختياروتعرف بانها عبارة عن مواقع معينه على الصورة الفضائية ي

 .(3)  الصورةطيها التي تغة قطنمالددة في حالم رافيةالجغ
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الات  -أوال اجاهات  ألصناف  قضتغير  في  الزراعية  األرض  )خريف(  ستعماالت  للموسمين  الكوفة  اء 

(1999 /2018 :) 

 األرض ستعماالت  ااف  أصن  هاالتي شكلت  ات ساحللمالتوزيع النسبي    اختالف  (1الجدول )من    يالحظ

للموسمين   الكوفة  قضاء  في  )  كما،  (1999/2018)  يفرخالزراعية  الشكلين  من    ( 2و)   (1يتضح 

 ( 1999)سم  %( للمو21رز نسبة )ل المحصو  االولالصنف    شكلإذ  ،  فاألصنانسب مساحات    الفاخت

شكل   لماش فقد امحصول    ني(، اما الصنف الثا2018)   مموسل%( ل6)الى    لك النسبة لتصل وتناقصت ت

بينما  1999موسم ) ل%( ل10نسبة )  ال  في حين،  (2018)   مللموسه  انعدمت زراعت(   الثالث نف  صشكل 

)   اءصفرال  ةالذر لل(  1999)  سم لمو  %(6نسبة  زراعته  انعدمت  ) وكذلك  كم2018موسم    شكل   ا(، 

الصيفي ضروالخه وبستنال  محاصيل  الرابعنف  الص ) نة  ات  صل تل  وزادت   (1999للموسم ) %(  41سبة 

)   %(49)الى ال،  (2018للموسم  ا   الخامسصنف  في حين شكل  نسبة  ال  اضياألر و  ألنهارصنف  رطبة 

من مجموع1) أمساح  %(  األرض  صناة  استعماالت  للموسمين،ف  السادس   الزراعية  الصنف  وأخيرا 

 ( نسبة  شكلت  والمشيدة  المتروكة  الزراعية  األراضي  الى   وازدات (  1999)  موسملل  %(21صنف 

 (. 2018م ) سمولل (% 44)

 محصول الرز:  لزراعة األرضاستعمال صنف  -1

التصنيفرخمن    يتضح المكاني  الاختالف  (  3)و   (2)  ائط  بين    الصنف  ذاهلتوزيع 

اا   39101.5) (  1999)م  وسم الفي  مزروعة  لاة  ساح مالمجموع    بلغ  ذ إ  ،لزراعيينلموسمين 

نجد ان    أي(،  2018موسم ) الم( في  ون د   10917.6)ى  الساحة  متلك الجعت  راي حين تنم( فود 

نحو   كان  التغير  السلبياتجاه  الع72.1  -)ر  تغي  نسبة ب   االتجاه  ناحية  اخذت  المرتبباسي%(،  ة  ة 

دونم(   26863.8)بلغت   الموسمين،الك في ذا المحصولهلة ساحة المزروعالميث ن ح ملى ألوا

، (2018موسم )لدونم( ل  5365.1)  لتصل الىساحة  لمه اهذ   تراجعت   في حين(  1999)   مموسلل

 . %(80 -)بنسبة لبي سالاالتجاه  اخذ اتجاه التغير ان  كما

الحر ناحية  ااخذت  المرت ية  لبة  بلغبمس  (1999) سم  موللثانية  دونم(    11434.3)  ت احة 

تراجعت   لموسلبينما  الثالثة  المرتبة  الناحية  )تأخذ  وبنسب   2289.2)حة  بمسا  (2018م  ة  دونم( 

تجاه  اال   نحو  فيها  تغيرال  اتجاه  ة فقد اخذقضاء الكوفمركز  (، اما  % 80  -)  بلغت   أيضا  تغير سلبي

)ر  تغيبة  بنس   الموجب  )ال  في  وعةلمزراالمساحة  بلغت  إذ    %(306.2بلغت  ( 1999موسم 

 . (2018م ) وسملل دونم( 3263.3)تلك المساحة لتصل الى  ازدادت  حيني ف دونم( 803.4)
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 فةو كء الفي قضا  (1999/2018) (خريف) ةزراعيلسم االلموالزراعية  ضراأل تستعماالا ألصناف نسب التغيرو التوزيع المساحي( 1دول )ج

 

 
 %  نسبة التغير ( دونم) 2018الزراعي الخريفي  وسمالم ( نمود) 1999الموسم الزراعي الخريفي 

الوحدة 

 االدارية

محصول  

 الرز

محصول  

 شماال

  محصول

  الذرة

 فراء الص

محاصيل 

البستنه  

 والخضروات

انهار  

وأراضي 

 رطبة 

أراضي 

راعية ز

ة تروكم

 يدة شمو

 موع المج
ل  محصو

 الرز

  صولحم

 الماش

ول  محص

  ةرالذ

 الصفراء 

محاصيل 

البستنه  

 والخضروات

ر  هانا

ضي راوأ

 بة رط

أراضي 

زراعية 

متروكة 

 ة ومشيد

 المجموع 
محصول  

 الرز

محصول  

 الماش

محصول  

  ةالذر

 الصفراء 

محاصيل 

البستنه  

 والخضروات

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

 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 
182120.

0 
      

     ArcGISج برنام الفضائية و اتالمصدر: باالعتماد على المرئي

 

 

 2018قضاء الكوفة للموسم الزراعي )خريف( ( التوزيع النسبي لمساحات أصناف استعماالت األرض الزراعية في 2شكل )            1999  (ريفخ)للموسم الزراعي الزراعية في قضاء الكوفة   األرضتعماالت  اس أصناف ات لمساح   النسبي  ع( التوزي1) كلش

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 (1المصدر: باالعتماد على بيانات جدول )                                                                                             (1جدول ) ات يانعتماد على بباال صدر:لما
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 ة الكوف ءفي قضا 2018خريف(عي )م الزراموسلل  وجةالميف التصن  ( 3خريطة )           ةفو في قضاء الك 1999(خريفوسم الزراعي )ة للم الموج( التصنيف  2خريطة )        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ArcGIS  ج( في برنامMaximum Likelihood Classificationالموجه )ريقة التصنيف ة  وطضائيالف اتعلى المرئي  عتمادالمصدر: باال
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 محصول الماش: لزراعة رضاألل ستعماا فصن -2

يزرع   التي  المساحات  المحصول  فيهاتتباين  في    هذا  الدراسة، مكانياً  بلغت   إذ  منطقة 

ه في  تحين انعدمت زراع( في  1999لموسم الزراعي )م( لدون  17837.3)   المزروعةاحة  لمسا

 ( اخذت  (2018الموسم  العباسية مرك،  باز  ناحية  )لموس   زروعةمال  مساحةلالصدارة   ( 1999م 

( في   14144.5بلغت  ناحي   دونم(  اخذت  وحين  الحرية  ثة  لثالوا  الثانية  المرتبة  القضاءمركز  ة 

كان نحو    يراتجاه التغ  امادونم( على الترتيب،    25.6( و) دونم  3667.2)  احةسعلى التوالي بم

 .ةلدراساطقة نمنواحي لجميع   %(100 -)بلغت نسبة التغير ب  جاه السلبياالت

 الصفراء: ذرةالمحصول  راعةزل األرضتعمال ساصنف  -3

في   (نمدو  11418.3( بـ )1999)  موسملالمحصول في  ا  بهذا  ةعالمزرولغت المساحة  ب

مساحة بلغت  ية المرتبة األولى باس، اخذت ناحية العب(2018) في الموسم  عته  مت زراحين انعد 

 73.7و)م(  دون   1280.9ت )بلغ  حةسابم  ءضاالق مركز    م( تلتها الحرية ومن ثمون د   10063.7)

امادونم  التوالي،  على  التغ  (  االتجاه نسب  اخذت  فقد  بالس  ير  بلبي  )نسب  في  (  % 100  -لغت 

 . (1، ينظر الجدول )سةلدراا منطقة

 ضروات: لخمحاصيل البستنة وا لزراعة األرضاستعمال صنف  -4

مجمو ب اللغت  المحاصيلروعة  المزساحة  مع  القضا  بهذه  )   ءفي    بـ   (1999للموسم 

  89793.8( لتصل الى ) 2018) موسم  الي  حة فساالم  تلك  دت ايتزن  حي   في  ،دونم(  74602.4)

 . %(20.4بلغت ) بةبنس الموجب نحو االتجاه عي تغير االستعمال الزرا واخذ دونم( 

على   منطماما  نواحي  اخذ  ةقستوى  العبا  الدراسة  بمدارالصة  ي سناحية  بلغت ة   ساحة 

  51290.4)الى صل لت  (2018موسم )الفي  زدات افي حين  (1999وسم ) مللدونم(  33451.5)

القضاء مركز    اخذ و(،  % 53.3لغت )ة ببنسب  ب الموج  التجاهالتغير نحو  اخذ اتجاه اا  مك  ،دونم(

بلغ لما بمساحة  الثانية  للموسمين  21663.4و)  (دونم  22013.7)  ت رتبة  تغيبوبنس  دونم(    ر ة 

( بـ  1999)  لموسمله المحاصيل  ذ هاحة  لحرية بلغت مساحية اوأخيرا ن  %(،1.6  -بلغت )لبي  س

بفي ح   ونم(د   19137.2) ) للفي    لغت ين  أ دونم  16840)   بـ(  2018موسم  اتج(  ان  التغير  ي  اه 

 %(. 12 -لغت )ب بنسبه ايضا سلبياكان 

 بة: الرط واألراضي رصنف األنها -5

احي منطقة نف بين نوالصع المساحي لهذا  توزيال  نسب ف  ال( اخت 1يتضح من الجدول )

مساحب  إذ الدراسة،   عموملغت  في  )(  1999)وسم  لملضاء  الق  ته  في  1327.4بـ  حين    دونم( 
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الاقتن تلك  للموسم    1014.9)  الى  لتصلمساحة  صت  اخ(2018)دونم(  كما  التغير    ذ،  اتجاه 

السلبي اخذ 23.5  -)سبه  نب   االتجاه  بد الص  ضاءالقمركز    %(،  الصنفمارة  هذا    ـ ب  ساهم  ساحة 

جاه االتير  التغ، كما اخذ  (2018م ) موسالفي    (دونم  737.7و )(  1999( للموسم ) دونم  778.1)

الثانية بمساحة بلغت )  سيةالعباناحية    ت ، جاء%(5.2  -سبة )بن  السلبي نم(  دو  496.2بالمرتبة 

  -بلغت )بنسبة تغير    ضايا   لبيسالحو االتجاه  غير نلته ااتجا  فيها  واخذ   دونم( للموسمين  249و)

وأ%(49.8 ن ،  بلغت احي خيرا  الحرية  للموسم  هذا  مساحة  ة  فيها  نم(  دو  53.1) ين  الصنف 

 %(. 46.9 -) ة نسب سلبيجاه التاال كما سجل اتجاه التغير م( دون  28.2و)

 وكة والمشيدة: تر صنف األراضي الزراعية الم -6

(  دونم  37853بـ )  (1999) م  سالدراسة للمو  منطقةم  عمو الصنف في    بلغت مساحة هذا

لغت بلية  ة عاسب بنكان موجب وير  أي اتجاه التغ  م(ون د   80393.7ادت لتصل الى )حين ازد   يف

مساحة    كما سجلت ،  %(112.4) الهذ اكبر  الكوفة  مركز  في  لصنف  ا  )للقضاء  (   1999موسم 

( ح  22131.5بلغت  في  تناقصت  ي دونم(  ) مساحال  تلكن  موسم  في  الى    ( 2018ة  لتصل 

ة  اخذت ناحي   %(،8.9  -بنسبة بلغت )  قضاءالمركز  بي في  لير كان ستغ دونم( أي ال  20151.3)

دونم( وازدات لتصل   9139.9( بـ ) 1999)   موسمللمساحة  ث التبة الثانية من حير ملية االعباس

حية الحرية  (، اما نا % 307.5بلغت )ة  عالي تغير  بنسبه  و (  2018ونم( لموسم )د   37245.8)الى  

د ان  أي نجين على التوالي،  م وسللم  دونم(  22996.6م( و) دون  6581.6)يها  حة فاسالم  فقد بلغت 

 . %(249.4)ت بلغسبة عالية  ب بنيها اخذ اتجاه الموجصنف فاتجاه تغير ال

 :(2000/2019( )ربيع)وفة للموسمين كلراعية في قضاء االز األرضاالت ناف استعمصاتجاهات التغير أل  -ياثان

الزراعيـة فـي   األرض ت  اسـتعماال  احات أصـنافلمسـلتوزيـع النسـبي  ا(  2يتضح من الجدول )

حصـول مصـنف االول ال ان (4)( و3)  ينلشـكلمـن انجـد    إذ ،  (2000/2019)ن  وسـميملكوفـة للقضاء ا

موســم ل%( ل18)فــي حــين تراجعــت تلــك النســبة الــى  ،(2000) %( للموســم26نســبة )شــكل  نطــةالح

تناقصت ن  ( في حي2000موسم )ل%( ل23ة )نسب فقد شكل صول الشعيرمح  الثانيالصنف  اما  (،2019)

وات الخضـرسـتنه والب  ليصـحام  الثالـث (، امـا الصـنف  2019)م  للموسـ  (% 17)الى  تلك النسبة لتصل  

سـم مولل%( 20) لتصـل الـىكل واضـح ته بشـوتزايـد نسـب( 2000( لموسـم )% 9)  نسـبةشـكل  الشتوية  

 %( لكـال الموسـمين،1) صـنف األنهـار واألراضـي الرطبـة شـكل نسـبةاما الصـنف الرابـع  (،  2019)

ن ي حـي( فـ2000)وسـم  %( لم42)  ت نسـبةوالمشيدة شـكلوكة  ترلما  اعيةرراضي الزصنف األوأخيرا  

 (.2019موسم )لل%( 45ارتفعت النسبة الى )
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 لكوفة ا قضاء في  (2000/2019) (ربيعزراعي )للموسم الالزراعية  األرضستعماالت ا صنافأل التغير نسبو التوزيع المساحي( 2)ول جد

 
 %  التغيرنسبة  ونم()د 2019لعام عي موسم الزراعي الربيلا نم(و)د 2000عي الربيعي لعام الموسم الزرا 

الوحدة  

 االدارية 

ل محصو

 نطة الح

محصول 

 الشعير

ل صيمحا

البستنه 

 والخضروات

 انهار

وأراضي  

 طبة ر

راضي  أ

زراعية  

متروكة  

 ومشيدة 

 المجموع
محصول 

 الحنطة 

محصول 

 شعيرال

محاصيل 

بستنه ال

 والخضروات

 انهار

وأراضي  

 رطبة 

  يأراض

ة  راعيز

كة  رومت

 ومشيدة 

 المجموع
ول محص

 الحنطة 

صول مح

 الشعير

محاصيل 

البستنه 

 رواتوالخض

نهار ا

ي  وأراض

 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 

ناحية 

 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 المجموع

     ArcGISج برنام ضائية والف  اتالمرئيلى لمصدر: باالعتماد عا

 
 2019للموسم الزراعي )ربيع(   ( التوزيع النسبي لمساحات أصناف استعماالت األرض الزراعية في قضاء الكوفة4شكل )                    2000اف استعماالت األرض الزراعية في قضاء الكوفة للموسم الزراعي )ربيع( لنسبي لمساحات أصن( التوزيع ا3شكل )

 
                                                                      (2المصدر: باالعتماد على بيانات جدول )                                                                                        (2على بيانات جدول ) المصدر: باالعتماد 
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القضاء على مستوى  لزراعيةا ض راألت عماالاف استصنأل اتجاهات التغير ويمكن عرض 

 تي: شكل االبال

 (:ةصول القمح )الحنطمح اعةلزر األرضل تعمااسصنف  -1

بــين  الصـنف ي لهـذاانلمكـا عالتوزيـاخـتالف ( 5)و (4) لتصـنيفط اخـرائيتضـح مـن 

في ، دونم( 46451.9)( 2000)سم الموفي ته ساحمجموع م بلغإذ ، (2000/2019)مين  الموس

بة تغيـر سـلبي أي بنسـ(،  2019)م  موسالفي  دونم(    32289.5الى )احة  سمتلك الين تراجعت  ح

دونـم(   32283.1بلغـت )  بمسـاحةاألولـى    تبـةلمر%(، اخـذت ناحيـة العباسـية ا30.5  -ت )غبل

( بنسـبة 2019وسـم )دونـم( لم  21296.6)  ىحة الـهذه المسـاعت  ( وايضا تراج2000م )موسل

 (.2)الجدول ينظر ، %(34 -) ت تغير سلبي بلغ

 12018.9ت )لغـ( بمسـاحة ب2000)وسـم ملل يـةتبـة الثانبينما اخذت ناحية الحرية المر

%(، 42 -) لغت ب بيلبة تغير سنسوب (2019)في الموسم نم( دو 6975.6)الى تراجعت  ودونم(  

   إذ %( 86.9) ت لتغير الموجب بين الموسـمين بنسـبة تغيـر بلغـخذ اافقد  وفة  قضاء الكمركز  اما  

فــي الموســم دة ابالزيــخــذت ( وانــمدو 2149.9( )2000ســم )موللمزروعــة بلغــت المســاحة ال

 .دونم( 4017.3ل الى )تصل (2019)

 شعير:صول الحم ةعلزرا األرضاستعمال صنف  -2

 41966.7)( 2000) وســم الزراعــيلمافــي  الصــنفعــة بهــذا زرومال لمســاحةا ت بلغــ

سـلبياً تغيـر اتجاهـاً لوظهـر ل  ،دونم(  30856.8)  الى(  2019موسم )للحين تراجعت    يف،  (دونم

 .(% 26.5 -غت )سبة بلبنء عموم القضا في

بلغـت   إذ   ،(2000)  مسـمولروعة للمزا  المساحةدارة بباسية مركز الصلعاحية ااخذت ن 

 موسـمالدونـم( فـي    17287.7الـى )  المسـاحة لتصـلتلـك  ناقصت  ن تدونم( في حي  26060.5)

 موسـمالة فـي  المرتبة الثانيـبة  الحري  يةناح  حظيت   ا%(، كم33.7  -)( بنسبة تغير سلبي  2019)

 8971.1)الى صل لتمساحة وتناقصت تلك الدونم(  9909.6ت )بلغعة  ساحة مزرو( بم2000)

القضـاء بلغـت مركـز  %(، وأخيـرا  9.5-  -بلغـت )سـلبي  بتغيـر  بنسبة  ،  (2019)موسم  لل  نم(دو

 4598)لى لتصل اايضا وتناقصت دونم(  5996.6)ـ ( ب2000)موسم لل  هفي  المساحة المزروعة

 .(% 23.3 -)ي ة تغير سلبدونم( بنسب
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 الكوفة   ضاءق  في 2019(ربيع ) اعي الزر  مالموجة للموسيف  ( التصن5خريطة )                 الكوفة  قضاءفي  2000(عربيراعي ) ة للموسم الزالموجيف ( التصن4خريطة )             

 

ArcGIS جام( في برنMaximum Likelihood Classificationموجه )لالتصنيف قة اري طئية  وضاالف اتمرئي عتماد على المصدر: بااللا



 الكوفة ضاء ق  فية الزراعي الرضا االت تعمسير ا لتغي  الرقم فصني التقة تقييم د . ..................... ....................... الرابعصل لفا
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 وات:خضروالمحاصيل البستنة  لزراعة األرضعمال استصنف  -3

 فـي  مسـاحتهجمـوع  م  بلـغ  إذ ،  ة الدراسـةقا الصنف في منطهذ لمساحي لباين التوزيع ايت

( 2019م )وسـملل  ةالمسـاحادت  ( في حـين ازد 2000)دونم( للموسم    16227.2القضاء )  عموم

 علـى  اامـ  %(،121.9)بـا بنسـبة  هـا موجاتجالتغيـر  كمـا ظهـر    ،دونـم(  36012.1لتصل الى )

دونـم( فـي  9526بلغـت )سـاحة لصـدارة بمااء القضمركز  ذ اخ، ةراسالد مستوى نواحي منطقة 

 م(دونـ 5942.8)بمسـاحة ( 2019وسـم )فـي مالمركز الثالث    ليأخذ تناقصت تلك المساحة  ن  يح

موسـم الفـي    ثانيـةلبـة ارتية المت ناحيـة العباسـاخـذ ا  م%(، ك37.6  -بلغت )تغير سلبي  بنسبة  و

 األولحيــة المركــز النا لتأخــذ احة المســزدادت تلــك بينمــا انــم( دو 5587.7) احةبمســ (2000)

 را، وأخيـ%(292.7بلغـت )وبنسبة تغيـر موجـب    (دونم  21940.4ة )حبمسا  (2019سم )للمو

( 2019موسـم )نـم( وازدات فـي  دو  1113.5( بــ )2000لموسم )ل  تهغت مساحالحرية بلناحية  

 %(.630) غت بلوجب بنسبه ن مكا تغيرلتجاه اأي ان ا نم(ود  8128.9)لغت فب

  ألراضي الرطبة:ر واألنهاصنف ا -4

 ، بين الموسمين في عموم القضاء المساحات لهذا الصنف تقارب  (2ول )يتضح من الجد 

دارة الصـ  ضـاءالقمركـز    اخـذ ،  (% 0.1)البالغـة  بنسبته القليلة    الموجب   رتغياتجاه ال  أيضا  اكدها

التغيـر ، كما اخذ اتجـاه  لموسمينل  دونم(  1029.6)  نم( ودو  913.7بلغت )ف  ة هذا الصنبمساح

دونم(  613.6)باسية بالمرتبة الثانية بمساحة  عناحية ال %(، جاءت 12.7)سبة  بن الموجب االتجاه  

واخـذ   (2019وسـم )ملل(  مدون  493.7تصل الى )لحة  اك المستل  ت وتناقص(  2000وسم )مال  في

يـة الحريـة بلغـت مسـاحة هـذا %(، وأخيـرا ناح19.5  -)بنسبة    سلبياله  التجاغير نحو اه التاتجا

 بنسـبة  سلبي ايضاباتجاه تغير    على الترتيب،  (دونم  62دونم( و)  57.4)  للموسمينا  نف فيهلصا

(- 5.5)%. 

 كة والمشيدة:ترومة الزراعيي الف األراضنص -5

فـي عمـوم  تهبلغـت مسـاحإذ  ،  دراسةة الفي منطق  صنفا الذ في لهجغرالوزيع االت  ينيتبا

دونـم(  81385.4الـى ) تصـلازدادت لحـين    في  دونم(  75904.6)بـ    (2000)للموسم    القضاء

 . %(7.2)ة بنسموجباً بهاً ظهر للتغير اتجا كما، (2019)موسم ال في

 بلغــت   (2000موســم )ال فــي يةاســالعبيــة حفــي نا صــنفلهــذا اللت اكبــر مســاحة ســج

دونم(  33136.8الى )ل لتص( 2019) موسمللفي حين ازدادت تلك المساحة  دونم(  29617.7)



 الكوفة ضاء ق  فية الزراعي الرضا االت تعمسير ا لتغي  الرقم فصني التقة تقييم د . ..................... ....................... الرابعصل لفا
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 المرتبـة  ءالقضـاكـز  مر  اخـذ %(، بينمـا  11.9بة بلغـت )سـبن  الناحيـةوجب في  أي التغير كان م

نـم( علـى الترتيـب، دو  30233.9( و)مدونـ  27231.5مين )في الموس  مساحةانية من حيث الالث

المسـاحة   لغـت حريـة فقـد بالناحيـة  %(، اما  11)بنسبه بلغت    االتجاه الموجب   التغيرجاه  خذ اتاو

تغيـر اتجـاه د ان جـن  ، أيين علـى التـواليدونـم( للموسـم  18014.7دونـم( و)  19055.4ها )في

 .%(5.5 -بلغت ) سبةبن لبيالستجاه الذ ااخ فالصن

 الثاني  المبحث

 وفة الك ضاءق ة فياعيالزر الرضاالت اتعمسلتغير ا الموجه يالرقم فصنيالتقة د  تقييم

 :تمهيد

يف، اذ والمهمة فـي عمليـات التصـن األخيرةالتصنيف الرقمي الخطوة  نتائج  دقة  يمتقيتعد عملية  

، بحيث تكون قد وضـعت كـل التعرف على مدى تجميع وحدات الصورة تجمعا صحيحاالهدف منها هو  

لتقييم لية امل عمنها قب التأكد د الب ، وتوجد مجموعة من االعتبارات لذي تمثلهنها تبعا للصنف امجموعة م

 .منها ميدانيا والتأكد البيانات المرجعية  جمع ل عينات االختبار وكذلكمث

المدققـة حقليـا او المسـلم   األصـنافبالتطـابق بـين  بالصحة وتقـاس    (Accuracyقة )تعرف الد 

 األصـنافمتطابقا مـع  تصنيف المرئية    ا كانذ ، فار المعرفة في المرئية المصنفةبصحتها واالصناف غي

 يمكن القول بان التصنيف يمتاز بالدقة.حقليا  مدققةلا

 دقة التصنيف الرقمي: مراحل تقييم  -أوال

 : (Error Matrix) الخطأفة مصفو  -1

م   ف تعروالتي    (Error Matrix)     الخطأ مصفوفة    انشاءب  االولى المرحلة  تتمثل   صفوفة  بانها 

ص  فتتالالشكل  مربعة   واعمدةمن  فئات  تختص    فوف  ببيانات  تختص  الصفوف  بينما  التصنيف، 

اء مصفوفة  انش وتم ، (4) فلتصنيافي خريطة لنفس النقاط المرجعية العشوائية  الميدانية عمدة بالبيانات اال

  ج ومقارنة نتائ للتصنيف،  لى الخريطة الموضوعية  ععن طريق اختيار عدد من النقاط المرجعية    الخطأ

الدوائر الزراعية    من  عليها ي تم الحصول  لت وامنطقة الدراسة  ل  ية أرض  معلومات وبيانات   ع مالتصنيف  

للمزراعين ع ال  فض الشخصية  بالمقابالت  المتمثلة  الميدانية  الدراسة  الزراعية في  لك  ذ وك  ن  للمرشدين 

موزعه    ،(7و)  (6)   الخريطتين ي  كما فوجة  نيف المللتص   نقطة   ( 260)   اختيار ذ تم  ا  ،ةنطقة زراعي كل م

الدرنمنواحي  على  جغرافيا   )   ،ةساطقة  )  ( 130منها  الخريفي  الزراعي  و) (2018للموسم   ،130 )  

 . (2019للموسم الزراعي الربيعي ) 

 

 



 الكوفة ضاء ق  فية الزراعي الرضا االت تعمسير ا لتغي  الرقم فصني التقة تقييم د . ..................... ....................... الرابعصل لفا
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 2019(ربيعالموجه للموسم الزراعي )يف تصنمرجعية لل( النقاط ال7خريطة )             2018(خريف الموجه للموسم الزراعي )يف مرجعية للتصن( النقاط ال6خريطة )         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   :المصدر: باالعتماد على

 2019-2018ات غير منشورة، ، بيان المعلومات الجغرافية ة نظم عب، ششرفعية لدائرة زراعة النجف االالبيانات المرج -

 2019-2018ير منشورة،  نات غ، بياات الجغرافيةلزراعي، شعبة نظم المعلوم ا اإلحصاء محافظة النجف، قسم   إحصاءدائرة   -

 .Offline Mapsوبرنامج ميدانية لا اسة الدر  -
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بسبب  وذلك   (2000/ 1999اذ تم تقييم دقة التصنيف لهذه المواسم فقط واستثناء المواسم الزراعية ) 

مر بيانات  وجود  باحداثيعدم  منقطة  الدراسة جعية  لمنطقة  و   ات جغرافية  الدراسة  قدم    م عد فضال عن 

 . النقاط المرجعية ضمن زروع ما كان مدد بالمزارعين الجلدى  كافية  وجود درايه

اذ  ،  الماخوذه  ضائيةلفا  ات المرئي  تصنيف  عملية  دقةلتقييم    الخطأمصفوفة    ستعملت ا  لكذ   ضوء  يفو

استعماالت    صناف أ  عمدة ألا   لتمثينما  ب راعية  ة الستعماالت االرض الزالصفوف األصناف الرقمي  ل تمث

تحديد  ،  الحقيقية  األرض   صورة  في الزراعية    األرض  بيم  يت  ذلك وبعد  مقارنة  ومات  المعل  ن اجراء 

ض الزراعية كما تظهر  األرالت  أصناف استعماوالتعرف على    الميدانية ونتائج التصنيفالمرجعية و

 . يدانية ممن خالل البيانات المرجعية والدراسة ال اعرف عليه خريطة التصنيف ثم الت في

 : الخطأمن مصفوفة  المستخلص حصائياإل التحليل -2

م مدى    أخطالصفوفة  تعطي  عن  التصنيفصورة  بدايةالرقمي  دقة  تعد  اذ  من    ،  لسلسلة 

ر الموجه  تصنيف الموجه وغيلل  ةاإلحصائي  األساليب تلك  ها  قبي تم تط وسي   ،وصفيةلا  اإلحصائية   يب االسال

 -، وهي كاالتي:لمواسم الزراعيةحسب ا

 :(Overall Accuracy)  يفتصن لل الكليةالدقة  بلوسأ -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  قييمت م، اذ يت البيانات المرجعيةنقاط  التي تطابقت مع   عشوائيةال

عليها من الدراسة    حصول لمرجعية التي تم الومات امعلبالا  ـمقارنتهالمرئية المصنفة ومن ثم  

 :   (5)عادلةالم من خالل دقة الكلية ، وتحسب الميدانيةال

 x 100 النقاط الكليوع مجم   /النقاط القطرية  مجموع =  الدقة الكلية 

الكلية  الدقة  معيار  جيد لت   ويعد  اذا  صنيف  )   لنسبةا  ت كانا  عن  اذا    (%85تزيد  بينما 

 تماد علية. االع مكن ذلك فان التصنيف ال يمن كانت النسبة اقل 

 : (Kappa Statisticمعامل كابا االحصائي )  أسلوب -2-2

احد  عي كابا  معامل  دقالمستعملة    يةاإلحصائ  األساليب د  قياس  التصنيف  في  تقييم  ة 

لصور االستشعار  الكشف عن التغيرات    قةد   ييمل وتق يل لة لتحنفصأنه تقنية م، ويعرف بالرقمي

بعد  و عن  مصفوفة  يحس،  من  د ويق   الخطأ ب  البيا يس  مع  مقارنة  المصنفة  الفئات    نات قة 
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ب معامل حسوي،  (6) مصفوفةالفعلي وفرصة االتفاق في الاالتفاق  هو الفرق بين    ي أ ،  لمرجعيةا

 :(7) كابا وفق المعادلة االتية

 

 

 اذ ان : 

r الخطأ ةفوفي مصفوف فصلدد ا: ع. 

Xii خطألافة : مجموع النقاط القطرية في مصفو . 

+iX ل صنفالصف لكجموع : م . 

i+X محموع العمود كل صنف : . 

N:  فوفةة المصمجموع صفوف واعمد.  

صحيح كلما  كلما اقتربت القيمة من الواحد ال   ذ ا  ( 1  -  0مابين )   ابا قيماً تتراوحمعامل ك  يأخذ   كما

 . صحيحس والعك  ف الرقميالتصنيقة  ت د زاد 

 : (Producer Accuracy) دقة المنتج  أسلوب -2-3

 استعماالت   أصنافيفا صحيحا في  د الخاليا التي تمتلك تصن تعرف دقة المنتج بانها عد 

تقيس  ،األرض  ال  اذ  مقدار  دقة  البي  الخطأمنتج  المرعن    العينات   عدد   إلى  تشير  ي فه  جعيةانات 

تعكس دقة ، كما  الفئة  لتلك  عيةالمرج  ات ينللع  الكلي  دد الع  لىع  مقسوما  معينة  فئة  من  الصحيحة

حذ المن ت   األخطاءف  تج  التي  للصللخاليا  فعليا  البيانات   فنتمي  او  الميدان  في  حددت  كما 

ضعت تبعا لصنف ال  تم تصنيفها خطا و االختبار والتي   نات من عي أن عدد  عرف باذ ي  ،جعيةالمر

لكل صنف تحسب    لمنتجدقة ا  انف  لذا  (لحذف أ اخطنف )الص  رف نسبة الدقة فيتمثله حقيقة وتع

   :(8) وفق المعادلة االتية عنه وخطا الحذف الناتج  األرض االت استعم أصنافمن 

 x 100 فالصن عمود ذلكمعين/ مجموع خاليا القطرية للصنف  دقة المنتج = رقم الخلية
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 : (User Accuracyالمستخدم ) ة دق أسلوب -2-4

بانهتعرف   المستخدم  النسبة  دقة  لا  اخاللالمئوية  تكونلم يا  ان  بها  استعمال   تنبأ  صنف 

الصحيحوالتي  معين   بالصنف  تثبيتها  المرجعيةتم  المعلومات  خالل  من  حددت  كما  يعكس  ،  ، 

كون بعض  الواحد    بها للصف  المتنبأ  ياخال في ال  أخطاء  ارتكاب   كانيةمإمة  ة المستخد دقال  أسلوب 

في   تثبيتها  المتوقع  معي الخاليا  تكونصنف  قد  صحية  ن  مؤشرا  تعد  ا  لذ   ،غير  المستخدم  دقة 

 األرضي الصنف مع المظهر    قس مدى تطابالتالي تعكوب  (الضمنية  اءاألخط )الخطاء التصنيف  

  :(9) عادلة االتيةخدم من خالل الموتقاس دقة المستص به، الفعلي الخا

 x  100 الصنف ذلك صفرقم الخلية القطرية للصنف معين/ مجموع خاليا  دقة المستخدم =

 : ( 2018)  (خريف) يعالزرا لموسمل موجهاليف التصن ةلجزئي لدقوا ليالك متقييال -ثانيا

 : يلي ما مالحظة  يمكن، (5لشكل )وا( 3الجدول )نتائج  لخال من

 األرض اف استعماالت  الصن،  كابا(كلية ومعامل  ة القلد )ا  الموجهلدقة التصنيف    لييم الكالتقي  بلغ -1

، وهذا  ممتازهدقة وهي ، على الترتيب ل منها لك (0.89و)  (% 92.3)وفة في قضاء الكالزراعية 

ل وهذا يد ،  الزراعية  األرض استعماالت    الصنافواقعية ومطابقة    التصنيف  نتائج  انلنا  يفسر  

 .األصناف تلكيفية بين  ط وق رفد وعدم وجويكسالت اني للب المكس التجانعلى 

 في قضاء الكوفة  2018 (خريف) الزراعي مالموجه للموسللتصنيف  الخطأ( مصفوفة 3دول )ج

 االصناف
محصول 

 الرز 

 يل  محاص

البستنه 

 والخضروات 

االنهار 

واالراضي  

 بةالرط

أراضي زراعية 

متروكة 

 ومشيدة

 مجموعال

دقة 

 لمنتجا

% 

دقة 

 خدممستال

% 

 86.1 100 36 - - 5 31 محصول الرز 

ستنه محاصيل الب

 ضروات والخ
- 40 - 2 42 83.3 95.2 

ار واالراضي  االنه

 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
   :: باالعتماد علىالمصدر

 .2018، بيانات غير منشورة، المعلومات الجغرافية ة نظم عب، ششرفعية لدائرة زراعة النجف االات المرجالبيان  -

 .2018ير منشورة،  نات غ، بيالزراعي، شعبة نظم المعلومات الجغرافيةا اإلحصاء محافظة النجف، قسم   إحصاءدائرة   -

 .Offline Mapsوبرنامج ميدانية لا اسة الدر  -
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  ار األنهي محصول الرز وصنف  خذ ا  ، اذ (خدمالمستدقة  دقة المنتج والجزئي ) ييم  لتق اسب  نتباين  ت -2

منتج  ب  األولىة  المرتببة  الرط   واألراضي )دقة  منها  (% 100بلغت  بينما  لكل   صنف   اخذ ، 

والمشيدة    األراضي المتروكة  الثانية  الزراعية  )ج  منت  بدقةالمرتبة   را وأخي  ،(% 95.1بلغت 

منتج  اء  جات  ضروخوالالبستنة  صيل  محا  صنف ام(% 83.3)  بلغت بدقة  ما ،  ة  دقيخص  ا 

  ( % 100بنسبة بلغت )  األولىرتبة  ة المالرطب   اضيواألر  األنهارصنف    أيضاالمستخدم فقد اخذ  

بعده والخضروات صنف    جاء  من  البستنه  )  محاصيل  صنف (% 95.2بنسبة  اخذ  بينما   ، 

والزراعية  لا  ضيالراا الثاالمر   مشيدةالمتروكة  )   دمتخسم  ةبدقثة  ل تبة    وأخيرا ،  (% 92.9بلغت 

الرز   بلغت  بد صنف محصول  مستخدم  بانها    الهأعالنسب    ىال  اإلشارةيمكن  و  ،(% 86.1)قة 

الصناف   الموجة  التصنيف  مطابقة  تبين  عالية  منطقة    األرض   استعماالت نسب  في  الزراعية 

 . (5)الشكل  ، ينظر األصنافلتلك  دانيالميع الواقع م ةالدراس

 كوفة ء القضافي  2018( خريفجه للموسم الزراعي )الموئي للتصنيف الجز لتقييما( 5شكل )

100

83.3

100
95.1

86.1
95.2

100
92.9
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 ( 3االعتماد على بيانات الجدول )مصدر: بال

 

 : (2019)  (ربيع) يعراالز وسمموجه للمالالتصنيف  دقةالكلي والجزئي ل تقييمال -ثالثا

 

في    األرض لالستعماالت    لرقميا  التصنيفبدقة    ةوالخاص  (4)جدول  المن    يتضح الزراعية 

 : يلي  ما وفةقضاء الك

الكليةنسبة  بلغت   -1 استعماالت  ال   الموجهتصنيف  لل  الدقة  للموسم  الزراعية    رض األصناف 

مؤشر   ضاأي اكدها  ،  ممتازه  وهي نسبة  (% 94.6)فة  في قضاء الكو  (2019)   (ع ربيالزراعي )
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يفسر  ،  (0.93)بلغت  مة  بقي  كاباعامل  م الموجه  نا لنا  وهذا  استعماالت    الصناف  التصنيف 

 . يمكن االعتماد علية كونه مطابق لواقع تلك االصناف اعيةالزر األرض 

 وفة ء الكقضا في 2019( ربيعالموجه للموسم الزراعي )للتصنيف  الخطأ( مصفوفة 4ل )جدو

 فصنااال
محصول 

 طةحنال

محصول 

 الشعير

   يلمحاص

البستنه 

 والخضروات 

نهار اال

واالراضي  

 رطبةال

أراضي 

زراعية 

متروكة 

 شيدةوم

 مجموعال

دقة 

 جمنتال

% 

دقة 

 خدمالمست

% 

 محصول 

 لحنطةا
27 1 2 - - 30 96.4 90 

 90 96.4 30 1 - 1 27 1 الشعيرحصول م

محاصيل  

البستنه 

 ت اروالخضو

- - 29 - 1 30 90.6 96.7 

نهار الا

واالراضي  

 الرطبة

- - - 10 - 10 100 100 

أراضي زراعية 

 كة ومشيدةمترو
- - - - 30 30 93.8 100 

 - - 130 32 10 32 28 28 المجموع

 94.6 %  الدقة الكلية

 0.93 امعامل كاب
   :المصدر: باالعتماد على

 .2019، بيانات غير منشورة، المعلومات الجغرافية ة نظم عب، ششرفعية لدائرة زراعة النجف االالبيانات المرج -

 .2019ير منشورة،  نات غ، بيالزراعي، شعبة نظم المعلومات الجغرافيةا اإلحصاء ، قسم  محافظة النجف إحصاءدائرة   -

 .Offline Mapsامج وبرن ميدانية لا اسة الدر  -

 

تعماالت  لكل صنف من أصناف اس  نسبة  باين فيمتي  التقييم الجزئ ان    (6يتضح من الشكل )كما   -2

اذ  ا الزراعية،  الرطبةصنف    اخذ ألرض  واالراضي  االولى  االنهار  منب  المرتبة  بلغت  دقة  تج 

بينما  100) صنف %(،  بلغ  شعيروال  الحنطة  محصول  يجاء  منتج  بدقة  الثانية  ت بالمرتبة 

  ثالثة لاخذ المرتبة افقد  لمشيدة  راعية المتروكة وااألراضي الزاما صنف  ،  لكل منهما  %(96.4)

والخضروات  صنف    وأخيرا  %(،93.8)بلغت  بدقة   البستنه  بد محاصيل  بلغت  منة  قجاء  تج 

(90.6 %) . 

اخذ    اام  فقد  المستخدم  دقة  الرطبةاأل   يصنف مايخص  واألراضي  وصنف   نهار 

ال الزراعية  والمشيدة  األراضي  بمتروكة  بنسبة  األولى  )غلالمرتبة  منهم  %(100ت  في ا،  لكل 

بينما اخذ ، %( 96.7) بدقه بلغت بالمرتبة الثانية  محاصيل البستنه والخضروات  صنفاء ج حين

 ا.لكل منهم%( 90بدقة مستخدم بلغت ) ثة  لتبة الثامرال الشعيرو حصول الحنطةم صنفي
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 الكوفة  اءقض في  2019( ربيع)عي اوجه للموسم الزرلماالتقييم الجزئي للتصنيف ( 6شكل )
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 ( 4باالعتماد على بيانات الجدول )المصدر: 

 

 

 : نتائج البحث

أصناف استعماالت األرض الزراعية  بي للمساحات التي شكلتها  التوزيع النس   البحث كشف   -1

( خريف  الزراعية  للمواسم  الكوفة  قضاء  صنف إذ    (،2018/ 1999في  مساحة  تراجعت 

محصول الرز بين الموسمين واخذ اتجاه التغير في عموم القضاء نحو االتجاه السلبي بنسبة  

عباسية  ل تغير سلبي في ناحيتي ال%(، اما على مستوى النواحي فقد سج72.1 -تغير بلغت )

لتغير فيها %( لكل منها، اما مركز قضاء الكوفة فقد اخذ اتجاه ا80  -والحرية بنسبة بلغت )

( بلغت  تغير  بنسبة  الموجب  االتجاه  صنفي 306.2نحو  مساحة  أيضا  تراجعت  كما   ،)%

ر كان نحو  محصول الماش ومحصول الذرة الصفراء بين الموسمين، إذ انجد ان اتجاه التغي

السلبي )  االتجاه  بلغت  التغير  حين  100  -بنسبة  في  الدراسة،  منطقة  نواحي  لجميع   )%

مح مساحة صنف  اتجاه توسعت  اخذ  إذ  الدراسة،  فترة  خالل  والخضروات  البستنه  اصيل 

%(. كما اخذ اتجاه التغير في ناحية العباسية  20.4التغير نحو االتجاه الموجب بنسبة بلغت )

المو )االتجاه  بلغت  بنسبة  ف53.3جب  الحرية  %(،  ناحيتي  في  السلبي  اتجاه  اخذ  حين  ي 

( بلغت  بنسبة  القضاء  و) 12  -ومركز  منها،  % 1.6  -%(  لكل  األنهار  (  صنف  اما 

( بلغت  بنسبه  السلبي  التغير  اتجاه  اخذ  فقد  الرطبة  عموم  23.5  -واألراضي  في   ،)%

والمش المتروكة  الزراعية  األراضي  صنف  وأخيرا  هذا القضاء،  مساحة  توسعت  إذ  يدة 
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%(، كما سجلت 112.4لصنف فقد اخذ اتجاه التغير االتجاه الموجب وبنسبة عالية بلغت ) ا

)أك العباسية  ناحية  في  موجب  تغير  نسبة  بلغت 307.5بر  بنسبة  الحرية  ناحية  تلتها   ،)%

بلغت  249.4) قليله  بنسبة  التغير  في  السلبي  االتجاه  اخذت  القضاء  مركز  وأخيرا   ،)%(- 

8.9 .)% 

التوزيع -2 ربيع   اختالف  الموسمين  بين  الزراعية  األرض  استعماالت  ألصناف  المكاني 

إذ 2019/ 2000) للتغير تراجع  (،  وظهر  الموسمين  بين  القمح  محصول  مساحة صنف  ت 

%(، اما على مستوى النواحي فقد 30.5  -في عموم القضاء بنسبة تغير بلغت )اتجاهاً سلبياً  

ف سلبي  تغير  اعلى  )ظهر  بنسبة  الحرية  ناحية  العباسية 42  -ي  ناحية  اخذت  بينما   ،)%

بلغت ) تغير سلبي  بنسبة  الثانية  التغير %(، ام32  -المرتبة  فقد اخذ  الكوفة  ا مركز قضاء 

بين الموسمين بنسبة تغير بلغت )  بالنسبة لصنف محصول الشعير 86.9الموجب  %(، اما 

سجل اعلى تغير  %(  26.5  -اء بنسبة بلغت )فقد ظهر للتغير اتجاهاً لسلبياً في عموم القض 

بنسبة ) العباسية  ناحية  في  بال33.7  -سلبي  القضاء  الثانية  %(، في حين جاء مركز  مرتبة 

%(، كما نجد  9.5-%( واخير ناحية الحرية بنسبة تغير بلغت )23.3  -بنسبة تفير سلبي )

موم القضاء نسبة  ان صنف محاصيل البستنة والخضروات اخذ اتجاه التغير الموجب في ع

بلغ )تغير  الحرية 121.9ت  ناحية  اخذت  الدراسة،  منطقة  نواحي  مستوى  على  اما   ،)%

ت بأعلى  ) الصدارة  بلغ  موجب  بلغت 630غير  بنسبة  بعدها  من  العباسية  ناحية  جاءت   )%

%(. اما  37.6  -%(، في ظهر للتغير اتجاها سلبيا في مركز القضاء بنسبة بلغت )292.7)

فقد اخذ اتصنف األنهار وا الرطبة  القضاء ألراضي  الموجب في عموم  التغير االتجاه  جاه 

%(  19.5 -ب في مركز القضاء بنسبة بلغت )%( إذ سجل تغير كوج0.1بنسبة قليله بلغت )

%( على الترتيب، واخير صنف األراضي الزراعية المتروكة والمشيدة فقد اظهر 5.5  -و)

التغير الموجب في  %(، إذ ظه7.2بنسبة بلغت )للتغير اتجاهاً موجباً في عموم القضاء   ر 

 ( بلغت  بنسبة  القضاء  ومركز  العباسية  و)11.9ناحية  الت%11(  على  حين  %(  في  رتيب، 

 %(. 5.5 -اخذت التغير االتجاه السلبي في ناحية الحرية بنسبة بلغت )

الدق -3 الموجه  بلغت  للتصنيف  الكلية  كابا(  ة  ومعامل  الكلية  الزراعي  )الدقة  خريف للموسم 

و)92.3)   (2018) ممتازه  ( %0.89(  دقة  وهي  الترتيب،  على  منها  بالنسبة  لكل  اما   ،
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 ( الربيعي  الزراعي  الكلية  بلغت  (  2019للموسم  الدقة  أيضا مؤشر 94.6)نسبة  اكدها   )%

 (. 0.93غت )معامل كابا بقيمة بل

ت نسب جيدة تعد دقة المنتج والمستخدم من طرائق التقييم الجزئي المهمة للتصنيف، إذ سجل -4

 . جدا لكل صنف من أصناف استعماالت األرض الزراعية حسب التصنيف الموجه
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