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 مقدمة 
طبيعية أو حضرية ، وقد تحدث ىذه إما ترجع التغيرات التى تصيب سطح األرض عادًة إلى أسباب جغرافية 

التغيرات عمى نحو تدريجى أو فجائى ، لذا فإف دقة وتوقيت رصدىا تحقؽ ميزة الفيـ الجيد لتمؾ التغيرات 
 ، كما أف المتابعة المنتظمة تعيف عمى رصد التغيرات بصورىا المختمفة  ، (Lu, 2004)وأسبابيا ودوافعيا 

الدقيقة المنتظمة مف   Information و المعمومات    Data تحتاج إلى توفر البياناتةوىذه المتابعة المنتظـ
. مصادر موثوؽ بيا 

 Remoteاالستشعار عف بعد  وفى ىذا السياؽ أصبحت تقنيات الحصوؿ عمى البيانات والتى مف بينيا
Sensing(RS)العالمي المواقع تحديد نظاـ  وGlobal Positioning System ( GPS )    تفرض نفسيا

 .بقوة مما يعنى ضرورة اإللماـ بيذه التقنيات وكيفية االستفادة منيا  
   الدراسةمشكمة 

ذكر جماؿ حمداف فى كتاب الخريطة الزراعية أف البعد اإلحصائى فى الدراسة الجغرافية ىو جوىر بؿ أساس 
، ومع تزايد الحاجة إلى البيانات الجغرافية فى بعدىا التاريخى و دقة و  (1984حمداف ،  )البعد الجغرافى

تفصيؿ الحديث منيا أصبحت تقنيات الحصوؿ عمى البيانات تفرض نفسيا مصدرًا لمبيانات التاريخية 
والحديثة ، فالبيانات التاريخية عادًة ما تمثؿ مشكمة فى الدراسات الجغرافية فى ظؿ عدـ انتظاـ الييئات فى 

النشر الدورى لمبيانات عمى الرغـ مف أىمية ىذه البيانات لمتنمية المستدامة ، يضاؼ إلى ذلؾ تضارب 
البيانات بيف الييئات الحكومية المختمفة خاصًة عندما يخضع الحيز الجغرافى إداريًا إلشراؼ عدد مف 

الييئات الحكومية و الشركات كما ىو الحاؿ فى مناطؽ االستصالح ، بحكـ أف طبيعة مناطؽ االستصالح 
ُتوكؿ إلى ىيئات حكومية مشرفة وليا الصفة اإلدارية ، وشركات تباشر عممية االستصالح فنيا ، ثـ يتـ 

توزيع بعضًا مف ىذه األراضى أثناء عممية االستصالح ، وبعضًا آخر بعد االنتياء مف االستصالح سواء 
. عمى الفئات المستيدفة أو غير المستيدفة 

لذا أصبح مف الضرورى االعتماد عمى بيانات االستشعار عف بعد لمحصوؿ عمى البيانات التاريخية ، و 
.  االحتكاـ  إلييا لمحد مف ظاىرة التضارب فى البيانات بيف الييئات المختمفة 

 Erdasونظرًا العتياد الباحثيف فى دراساتيـ لبيانات االستشعار عف بعد مف المرئيات الفضائية عمى برنامج 
Imagine  ثـ استكماؿ معالجتيـ لمبيانات وتمييدىا لممعالجة البصرية بأحد برامج نظـ المعمومات ، 

 ، فإذا كاف مف الممكف معالجة بيانات االستشعار عف بعد بنفس Arc Gisالجغرافية غالبًا ما يكوف برنامج 
 Normalized Difference سواء فى حساب مؤشر التغير الطبيعى لالخضرار  Arc Gisالكفاءة ببرنامج 
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Vegetation Index (NDVI) أو فى إجراء التصنيؼ الموجو لحساب المساحات المنزرعة Supervised 
Classification لرصد المساحات الزراعية فما ىى الضرورة لممجوء لبرنامج Erdas Imagine  ؟  .

: أىداف الدراسة
 : الدراسة الحالية إلى تحقيؽ ما يميتأسيسا عمى المشكمة البحثية تيدؼ ىذه

. رصد واقع البيانات الرسمية تطبيقًا عمى مركز بدر- 1
 .  Arc Gis10.2 ببرنامج Remote Sensingمعالجة بيانات االستشعار عف بعد - 2
   Normalized Difference Vegetation Indexالتغير الطبيعى لالخضرار  مؤشر  عمى التعرؼ- 3
(NDVI)  حسابو ببرنامج وكيفيةArc Gis10.2  .  
  Supervised Classification ونتائج التصنيؼ الموجو  NDVIالمقارنة بيف دقة نتائج مؤشر- 4

 . بالبرنامج بذاتو 
منطقة الدرسة  

 مف خالؿ  Arc Gis10.2 ببرنامج Remote Sensingسوؼ يتـ معالجة بيانات االستشعار عف بعد 
. ستصالح الزراعى ألراضى غربي الدلتا االجزء مف مشروع التطبيؽ عمى مركز بدر الذى يعد 

و خطى ،   شمااًل 30ْ 43َ  ، 30ْ 25َو يقع مركز بدر بجنوب شرؽ محافظة البحيرة بيف دائرتى عرض 
ْ  شرقًا ، ويحده مركز الدلنجات مف الشماؿ ، ومركز السادات بمحافظة المنوفية 30 45َْ  ، 30 27َطوؿ 

يضـ  و . ( 1 )مف الجنوب ، ومركز كوـ حمادة مف الشرؽ ، ومركز وادى النطروف مف الغرب  شكؿ رقـ 
 أـ صابر – أحمد عرابى – أبو بكر الصديؽ – النجاح –بغداد :  ىى  وحدات محمية قروية6وبدر ، مدينة 

 كفر ونجع وعزبة 96، و وحدات اعتبارية8، و قرية رئيسة 26 عمر مكـر ، وىذه الوحدات المحمية  تضـ –
 فصاًل عف مركز كوـ 1999 لعاـ 690وأنشئ  مركز بدر بموجب قرار رئيس مجمس الوزراء رقـ   ،وتابع

 .حمادة 
 :مصادر البيانات  

:-  ىى مصادر مكممة لبعضيا اعتمد البحث فى الحصوؿ عمى بياناتو عمى عدة   
  .1997 ، طباعة عاـ 1990 مسح عاـ  الخرائط الطبوغرافية لمنطقة الدراسة - 1
 ، 1972لعاـ Landsat Multispectral Scanner (MSS) لممستشعرالمرئيات الفضائية - 2

 Enhancedالمستشعرو ،   1984  لعاـ   Landsat Thematic Mapper (TM)والمستشعر
Thematic Mapper (ETM+)  2005  لعاـ  . 

 .الزيارات الميدانية لتقييـ البيانات الرقمية ميدانيًا - 3
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الموقع العام لمركز بدر بالنسبة لمحافظة البحيرة  (1)شكل رقم 
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  Methodology الدراسة منيجية
 والمنيج التحميمي  المحدد للظاهرةTopical Approachالمنهج الموضوعي   اعتمدت الدراسة عمى 

Analytical Approach الرقمية المستمدة مف  ، والبيانات 1990لعاـ  الخرائط الطبوغرافية مف لمبيانات
الرسمية ، باإلضافة لمزيارات  ىا، والبيانات التي تـ جمعيا مف مصادر  لمنطقة الدراسةالمرئيات الفضائية

  .الميدانية 
الذى طرأ عمى المساحات المستصمحة عمى   Change Detectionواعتمدت الدراسة فى تتبع التغير 

 ، Arc Gis10.2 بأحد برامج نظـ المعمومات الجغرافية وىو برنامج Imagesمعالجة المرئيات الفضائية 
 Normalized Difference Vegetative Index (NDVI)  وحساب مؤشر التغير الطبيعى لالخضرار

 Supervised Classificationأحد أساليب رصد التغير ، ومقارنة نتائجو بالتصنيؼ الموجو  الذى يعد
:-  لممرئيات الفضائية بالبرنامج ذاتو لموقوؼ عمى درجة الوثوؽ بنتائجو ، و تـ ذلؾ وفؽ الخطوات التالية  

 :المرئيات المتوفرة المستخدمة في البحث - 1
العائدة لمقمر  (+MSS, EM, ETM )بالمستشعراتاستخدمت مجموعة مف المرئيات الفضائية الممتقطة 

وتـ الحصوؿ عمى ىذه  . 2005 ، 1984 ، 1972 لعاـ ( Landsat )الصناعي األمريكي الندسات
ويوضح الجدوؿ .  http://glcfapp.glcf.umd.edu:8.8./esdi/index.jspالمرئيات بالمجاف مف موقع 

. مواصفات ىذه المرئيات مف حيث الدقة الطيفية والمكانية  ( 1 )رقـ 
بيانات المرئيات الفضائية  ( 1 )جدوؿ رقـ 

الدقة المكانية تاريخ االلتقاط  المنتج  Path Rowنوع المستشعر 
MSS  199  38  USGS 19 -9- 1972 57,0 متر 

TM 1984 177 39 USGS 11 -9 - 1984 28,5 متر 
ETM +  2005 177 39 USGS 12 -8  -2005     15,0متر  

    http://glcfapp.glcf.umd.edu:8.8./esdi/index.jsp :المصدر 
معالجة المرئيات الفضائية  - 2

:-  اآلتية  وفؽ الخطوات Arc Gis10.2ببرنامج تـ معالجة المرئيات 
 .  (2 )شكل رقم  مف التعامؿ مع المرئية بكامؿ مساحتيا بدالً  معياسيؿ التعامؿ يقص منطقة الدراسة ؿ- أ
   Normalized Difference Vegetation Indexحساب مؤشر التغير الطبيعى لالخضرار  - ب
(NDVI)  في مراقبة النبات ، وىو أسموب يعتمد عمى معادلة تُبنى  المفيدةساليباأل أحد المؤشر اعد ىذيػ و 

   ومرد ىذه العالقة إلى،(R)واألشعة الحمراء المرئية، ( NIR) عمى العالقة بيف األشعة تحت الحمراء القريبة

http://glcfapp.glcf.umd.edu:8.8./esdi/index.jsp
http://glcfapp.glcf.umd.edu:8.8./esdi/index.jsp
http://glcfapp.glcf.umd.edu:8.8./esdi/index.jsp
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صور المرئيات الفضائية لمنطقة الدراسة  (2)شكؿ رقـ 
 2005 – 1984- 1972أعواـ 

              
 2005 ، 1984 ، 1972المرئيات الفضائية عام :                     المصدر 
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، وانخفاض انعكاسيتو في النطاؽ األحمر   (NIR)ارتفاع انعكاسية النبات في النطاؽ تحت األحمر القريب 
 . (R( )Lusch,1999)المرئي 

 مف Raster Calculator بحساب Arc Gis10.2 مف داخؿ برنامج NDVIمعالجة ناتج مؤشر - جػ 
 . Spatial Analyst Tool  شريط أدوات  

 بغرض المقارنة بيف نتائجو ، ونتائج مؤشر  Supervised Classification إجراء التصنيؼ الموجو- د
NDVI .  

الزيارات الميدانية  
جراء لقاءات مع السادة المسؤوليف والمزارعيف ، تاقتصر  الدراسة عمى الزيارت الميدانية لجمع البيانات وا 

باستخداـ  ، والتصنيؼ الموجو NDVIوالتأكد مف دقة البيانات التى تـ الحصوؿ عمييا مف حساب مؤشر 
 . GPSجياز 

الدراسات السابقة  
اىتمت كثير مف الدراسات الجغرافية وغير الجغرافية بمناطؽ االستصالح الزراعى لكونيا مناطؽ حديثة العيد 

بالنشاط الزراعى والتعمير، لذا تحتاج التجربة بعد فترة لمتقييـ لتصحيح المسار إذا كانت ىناؾ حاجة 
لذلؾ،وتحديد الصعوبات والمشكالت لطرح المقترحات القابمة لمتنفيذ والتى يمكف أف تساىـ فى تخطى تمؾ 

 بعض الباحثيف غير الجغرافييف فى دراسة ىذه المناطؽ عمى أكثر مف تقنية مكانية  وقد اعتمدالصعوبات ،
 ونظـ المواضع  GIS، ونظـ المعمومات الجغرافية  RSحديثة تكمؿ بعضيا بعضًا ، منيا االستشعار عف بعد 

 .  GPSالعالمى 
   : ومن بين ىذه الدراسات

ألنيا  ونظراً  ، مناطق االستصالح الزراعى فى غرب الدلتابعنواف 1979دراسة محمد خميس الزوكة عاـ - 
 شبكة فى دراسة جغرافية إقميمية فقد درست األبعاد الجغرافية الطبيعية لمنطقة الدراسة ، وكذلؾ البشرية ممثمة

الرى والصرؼ ثـ السكف ثـ اإلسكاف ثـ السكاف ثـ االستغالؿ الزراعى مف خالؿ المحاصيؿ الحقمية الشتوية 
  (1979الزوكة ،  ) .ثـ الصيفية ثـ الفاكية ثـ االنتاج الحيوانى واالنتاج الصناعى 

 االستصالح الزراعى فى شمال ووسط الدلتا مناطقبعنواف  1987نجالء رشدى محمد عيسى عاـ دراسة - 
 الدراسة مناطؽ االستصالح الزراعي كنموذج تطبيقي لمتخطيط الزراعي ألىميتو في تتناوؿجامعة طنطا ، 

  (1987عيسى ،  )تكويف مجتمعات زراعية جديدة 
متداد العمران اترعة النوبارية وآثارىا عمى  بعنواف1987عاـ ىيـ محمد حسف شرؼ ابرإمحمد دراسة  -

الخصائص العامة لترعة النوبارية مف  دراسةوناقشت اؿ ، والتوسع الزراعى فى غرب الدلتا دراسة جغرافية
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حيث األبعاد ومناوبات الرى ومناسيب المياه والقاع، ثـ ناقش الخصائص الطبيعية لألراضى الزراعية 
 نظـ الرى والصرؼ مف حيث كفاءة الرى والصرؼ وطرؽ الرى تكما ناقش، المعتمدة عمى مياه الترعة 
ثـ ناقش توزيع ،  الحيازة الزراعية وتوزيع األراضى الزراعية عمى المنتفعيف تالمتبعة بالمنطقة ثـ ناقش

نتاجية المحاصيؿ واألنشطة االقتصادية غير الزراعية  األراضى المزروعة والتركيب المحصولى ليا وا 
 (  1987شرؼ ،  ) .بالمنطقة

 مناطق التوسع الزراعى والعمرانى فى غربى الدلتا بعنواف 2001دراسة محمد منجود عمى الوكيؿ عاـ - 
وناقش البحث مشروعات العمراف والتوسع الزراعى فى مناطؽ اليوامش فى غربى الدلتا منذ بدايتيا حتى 

يجابيات تجربة االستصالح بيذه المناطؽ   ( . 2001الوكيؿ ،  )تاريخ إعداد البحث بغرض تحديد سمبيات وا 
 النظام الحيازى فى األراضى الزراعية واقتصاديات بعنواف 1987 عام  عبد اهلل صابر عمىدراسة - 

استخدام الموارد األرضية والمائية فى بعض مناطق استصالح األراضى الجديدة  فى جميورية مصر 
تحميؿ ودراسة العالقة الموجودة بيف طبيعة النظاـ الحيازى فى األراضى  إلى ىدؼ البحث، والعربية 

  ، بغرض االستفادة من نتائج هذه التجربة عند المستصمحة واقتصاديات استخداـ الموارد األرضية والمائية فييا

 ( . 1987على ،  )  راضى جديدةأاستصالح 

   بعنواف2005محمد عمى فرج عاـ فرج  دراسة- 
Assessment of soil degradation in relation to productivity in some reclaimed 
lands at el-nasr canal- west el-nubaria area. 

. إنتاجيتيا  عمى وظيفة التربة وبالتالى عمىتؤثرتقييـ عمميات التربة التى ال غنى عنيا و التي وىدفت إلى 
وانتيت الدراسة بضرورة مراقبة التربة وما يمحؽ بيا مف تدىور وبتحسيف طرؽ الرى و الصرؼ ، و مداومة 

  ( Farg,2005) .إعادة تأىيؿ التربة بتزويدىا بالمادة العضوية بالقدر الكافى 
 دراسة اقتصادية تحميمية لكفاءة استخدام الموارد بعنواف 2007 عاـ محمد فوزى محمد الدناصورى دراسة- 

ترجع أىمية ىذه الدراسة  . قميم النوباريةإ دراسة ميدانية بمنطقة البستان ب-ة المائية فى األراضى الجديد
 العنصر االستراتيجى المحدد لمتنمية الزراعية األفقية لذلؾ فإنو مف األىمية كونيا ةالموارد المائيب الىتماميا

االحتياجات المائية الالزمة لمتوسع فى و تزايد تحقيؽ الكفاءة فى استخداـ ىذه الموارد فى ظؿ محدودياتيا 
 (  2007الدناصورى ،  ) . اإلنتاج الزراعى لمواجية الزيادة السكانية المستمرة 

 Monitoring land cover changes in a newlyبعنواف  ، 2010دراسة بيكر وأخروف عاـ - 
reclaimed area of Egypt using multi-temporal Landsat data وىدفت تمؾ الدراسة ، 
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اعتمادًا عمى  (منطقة البستاف  )فى استخدامات األرض بمناطؽ االستصالح الحديثة إلى رصد التغيرات 
.  سمسمة زمنية مف بيانات مستشعر الالندسات نظرا لدقة البيانات التى يمكف الحصوؿ عمييا 

 دراسة جغرافية وىى دراسة فى الجغرافيا –مركز بدر  بعنواف 2011دراسة السيد جالؿ عكاشة عاـ - 
.  اإلقميمية لممركز 

 -Integration of remote sensing and GIS بعنواف 2011 عاـ Abd El-Kawyدراسة - 
based modeling for land use/ cover change detection and agricultural land 

suitability assessments at the western Nile delta, Egyp لى تكامؿ و ىدفت الدراسة إ
تقنيات االستشعار عف بعد والنمذجة القائمة عمى نظـ المعمومات الجغرافية لرصد التغير فى استغالؿ األرض 

 . مصربوغطاء التربة، وتقييـ صالحية األرض لمزراعة بمنطقة غرب الدلتا 
:  لدراســــةمناقشة ل

 :-  الدراسة الموضوعات اآلتيةتناقشسوف 
. نبذة تاريخية عف منطقة الدراسة و بياناتيا- 1
. رصد واقع البيانات الرسمية بمركز بدر  - 1 
 ..  ARC GIS10.2 ببرنامج Remote Sinsingمعالجة بيانات االستشعار عف بعد - 2
 . ARC GIS10.2 وطريقة حسابو ببرنامج  NDVIعمى مؤشر التعرؼ - 3
بالبرنامج   Supervised Classification ونتائج التصنيؼ الموجو  NDVIالمقارنة بيف نتائج مؤشر- 4

. ذاتو 
. نبذه تاريخية عن منطقة الدراسة وبياناتيا  : أوال 

فصاًل عف مركز كوـ حمادة عمى أف  1999 لعاـ 690رقـ تكوف مركز بدر بقرار رئيس مجمس الوزراء 
ويعد الحيز الجغرافى لمركز بدر جزء مف مشروع االستصالح الزراعى ألراضى . تكوف حاضرتو مدينة بدر 

.   الدلتا ، الذى بدء العمؿ بو فى خمسينيات القرف العشريف يغرب
وكانت مناطؽ االستصالح قد قسمت عند البدء فى االستصالح إلى قطاعات بغض النظر عف تبعيتيا 

اإلدارية ، وفى حالة اتساع الحيز الجغرافى لمقطاع يقسـ إلى مناطؽ مثؿ قطاع التحرير الجنوبى الذى  ضـ 
 . منطقتى الفتح والرواد ، وكؿ منطقة بدورىا تضـ عدد مف القرى المركزية وعدد اخر مف التوابع 

مركز كاف القرار بفصمو إداريًا اؿغير أف ىذه التقسيمات لـ يعتد بيا عند إنشاء المركز ، لذا نجد  عند إنشاء 
عف مركز كوـ حمادة ، أى أف المناطؽ اإلدارية التى تتبع مركز كوـ حماده فقط ىى التى سوؼ تشكؿ مركز 

بدر بغض النظر عف تبعيتيا ألى مف قطاعات االستصالح لذا نجد أف مركز بدر ضـ  قطاع استصالح 
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وقطاع التحدي ، وأجزاء مف قطاع االنطالؽ الواقع إلى الجنوب  (منطقة الفتح والرواد  )التحرير الجنوبى 
 ( .  1979الزوكة ،  )منطقة الرواد 

 تكونت ىيئتيف حكومتيف توليتا استصالح األراضى لتوزيعيا بعد االستصالح عمى المعدوميف 1953فى عاـ 
وصغار المزارعيف ، وىما الييئة المصرية االمريكية التى تولت استصالح أراضى منطقة أبيس ، ومؤسسة 
. مديرية التحرير التى تولت استصالح أراضى القطاع التحرير الجنوبى ، ثـ قطاع التحرير الشمالى فيما بعد 

بتدًاء مف عاـ  عمميات استصالح  األراضى ، فتـ إنشاء عدة ولى  أعيد تنظيـ الييئات التى تت1959وا 
مؤسسات منيا المؤسسة المصرية العامة لتعمير األراضى ، والمؤسسة المصرية العامة الستغالؿ وتنمية 

 ( . 1979الزوكة ،  )األراضى المستصمحة 
 24ومنذ أنشئت مؤسسة مديرية التحرير بدأت تباشر عممية االستصالح فى نفس العاـ بالمنطقة فى مساحة 

 وافؽ 1955وفى عاـ . ألؼ فداف ، تمثؿ جزء مف المنطقة التى أصبحت تعرؼ فيما بعد باسـ منطقة الرواد
 ألؼ فداف تمثؿ جزء مف 22مجمس الوزراء عمى التصريح لممؤسسة بالتوسع فى نشاطيا بمنطقة مساحتيا 

المنطقة التى أصبحت تعرؼ فيما بعد بمنطقة الفتح ، الواقعة شماؿ منطقة الرواد، أما منطقة التحدى التى 
 ألؼ فداف مف 34 وكانت البداية فى مساحة 1967تقع إلى الغرب مف منطقة الفتح فقد بدأ استصالحيا عاـ 

جممة مساحتيا ، وبعد نجاح عممية االستصالح بدأت المؤسسة فى استصالح قطاع التحدى الواقع إلى 
أما .  ألؼ فداف وتولى استصالحيا شركة إيتاؿ كونسمت 37الغرب مف أراضى القطاع الجنوبى بمساحة 

 ألؼ فداف 36المنطقة الثانية فكانت جنوب أراضى القطاع الجنوبى وعرفت باسـ منطقة االنطالؽ بمساحة 
 استصالح ىذه األراضى وأصبحت مناطؽ منتجة وتـ توزيع بعض منيا ، تقرر إنشاء مراقبات  تـوبعد أف

زراعية تشرؼ وتتابع ىذه األراضى فنيًا ، ومنيا مراقبة جنوب وغرب التحرير التى خضع الختصاصيا 
منطقتى الفتح والرواد وأجزاء مف قطاع االنطالؽ ، و قطاع التحدى الواقع غرب منطقة الفتح ، وىى األجزاء 

 ( . 1979الزوكة ،  )التى أصبحت تمثؿ مركز بدر إداريًا 
ولقد تسبب عدـ التنسيؽ بيف القرارات اإلدارية وتقسيمات مناطؽ االستصالح فى عدـ توفر البيانات التاريخية 

فقد تبيف لمباحث اثناء فترة الزيارات الميدانية لتجميع البيانات  . عمى نحو منتظـ بؿ والبيانات الحديثة كذلؾ
أف البيانات الرسمية الحديثة أصبحت موزعة بيف مراقبة جنوب وغرب التحرير وىى بيانات خاصة بأراضى 

حيث يسمح ليـ بتحييز أراضييـ بالمراقبة ، فى حيف أراضى الشركات والجمعيات بزماـ  (الممؾ)األىالى 
المراقبة فيتـ تحييزىا بمراقبة النوبارية وبالتالى بياناتيا متوفرة فقط بمراقبة النوبارية ، أما أراضى وضع اليد فمـ 

.  نجد ليا بيانات سواء بمراقبة التحرير الجنوبى أو النوبارية 
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وال شؾ أف عدـ ضبط مصادر البيانات يعمى مف شأف البيانات التى يمكف الحصوؿ عمييا مف المرئيات 
. الفضائية 

واقع األراضى الزراعية بمنطقة الدراسة  : ثانيا 
لمحكـ عمى أىمية التقنيات الحديثة فى الحصوؿ عمى البيانات ، كاف مف الضرورى الوقوؼ عمى واقع 
البيانات الرسمية لمعرفة ما إذا كاف بيا تضارب أو ما إذا كانت متوفرة تاريخيًا ، وكذلؾ الواقع اإلدارى 

.  والتنظيمى المسؤوؿ عف البيانات والمعمومات 
الواقع اإلدارى التنظيمى  - 1

أصبحت المراقبة العامة لمتنمية والتعاوف بجنوب وغرب التحرير تتبع إداريًا وزارة الحكـ 1982منذ عاـ 
المحمى ، وبالتالى أصبحت ىى الجية اإلدارية المختصة بالشئوف اإلدارية بالمركز ، أما الشئوف الفنية 

.  الزراعية فتتبع فييا قطاع االستصالح بوزارة الزراعة 
 اكتوبر، وتبمغ المساحة الواقعة بمركز 6ويقع زماـ عمؿ المراقبة فى ثالث محافظات ىى البحيرة والمنوفية و

 فداف تعرؼ 50000 فداف وىى المساحة الممموكة لألفراد ، باإلضافة إلى 129989بدر محافظة البحيرة 
بخارج الزماـ وىى أراضى زراعية غير محيزة ألفراد ولكف بحيازة جمعيات وشركات زراعية حكومية وغير 

. حكومية وأفراد مستثمريف و واضعى يد 
:-  ويشرؼ عمى أعماؿ المراقبة عدة جيات ىى 

حيث يقع الزماـ الزراعى بالمراقبة ضمف منطقة عمؿ مديرية الزراعة لألراضى : مديرية الزراعة بالنوبارية - 
. الجديدة بالنوبارية 

داريًا : مديرية الزراعة بالبحيرة -  مديرية الزراعة  (مرتبات و درجات مالية و جزاءات  )تتبع المراقبة ماليًا وا 
. بالبحيرة  

تعد المراقبة مسؤولة أماـ ىذه الييئة فى تحصيؿ : الييئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية - 
 ). مستحقاتيا عف المساكف الممموكة  لمييئة وواضعى اليد عمى المتخمالت بالقرى الواقعة بزماـ المراقبة 

 ( 2011تقرير عف المراقبة ، 
ىذا الوضع اإلدارى التنظيمى المتداخؿ والممتبس جعؿ الييئة المسؤولة عف متابعة العامميف فى عمميـ 

مديرية الزراعة )ليست الييئة المسؤولة عف محاسباتيـ فى حاؿ التقصير والخطأ  (مديرية الزراعة بالنوبارية )
، وىو أمر يخالؼ منطؽ أف مف يممؾ الثواب يجب أف يممؾ العقاب كى تستقر األمور عمى نحو  (بالبحيرة
. صحيح 
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واقع البيانات الزراعية  - 2
المراقبة   اعتمادًا عمى بيانات 2012يوضح الجدوؿ التالى توزيع األراضى المنزرعة بمنطقة الدراسة عاـ  

 لمقارنتيا ببيانات نتائج 2005، ونظرًا لعدـ توفر بيانات تاريخية لعاـ  لجنوب وغرب التحريرالعامة 
:-    فكانت النتائج التى يوضحيا الجدوؿ التالى Google Earth تـ مقارنتيا ببيانات NDVIمؤشر

   2012توزيع األراضى المنزرعة بمنطقة الدراسة عاـ   (2)  جدوؿ 
 Google Earthمف واقع بيانات المراقبة العامة بالمقارنة مع بيانات 

الوحدة المحمية 
المساحة 

 (1)الكمية
المساحة المنزرعة 

 (1)2012عاـ 
مف المساحة %

الكمية 
المساحة المنزرعة 

( 2)2012عاـ 
مف المساحة %

الكمية 
 56,1 20497,1 35,2 12857,0 36512,1بكر الصديؽ  ابو

 55.2 14689,4 40,0 10699,4 26695,0أحمد عرابى 
 86,1 28061,4 62,3 20298,4 32573,5بغداد 

 94,6 10047,6 93,0 9877,6 10620,8عمر مكـر 
 80,6 5917,6 80.6 5737,6 7271,6بدر 
 69.3 40146,3 55,6 32246.5 57959,6النجاح 
 83,7 6998,6 82.3 6898,6 8357,1أـ صابر 
 70,2 126358,0 54,8 98614,7 179989,7المجموع 

 Google Earthخرائط  (2)المراقبة العامة لجنوب وغرب التحرير     (1): المصدر 
 :- مايمى   (3)يتبيف مف الجدوؿ والخريطة رقـ 

انخفضت مساحة األراضى الزراعية وفؽ بيانات المراقبة عف المساحة التى تـ رصدىا بالخرائط الحديثة - 
 ، وكذلؾ عف التى تـ رصدىا بتحميؿ المرئيات  2012 فداف عاـ 27743,3 بنحو Google Earthمف 

 فداف ، ويرجع ىذا االختالؼ إلى أف 26543,3 بنحو Arc Gis و Erdas ببرنامجى 2005الفضائية لعاـ 
األراضى الممموكة لمشركات يتـ تحييزىا بمديرية النوبارية الزراعية ، وبالتالى تكوف بياناتيا لدى المديرية و ال 

.  تدخؿ ضمف البيانات الزراعية  بإدارة المراقبة عمى الرغـ مف كونيا ضمف زماميا الزراعى 
تصنؼ إدارة المراقبة بعض المساحات تحت عنواف خارج الزماـ ولذلؾ ال تدخميا ضمف المساحة المنزرعة - 

 وتصنيؼ المرئيات الفضائية لألعواـ موضع الدراسة أوضحت أنيا مف  NDVIعمى الرغـ مف أف مؤشر 
األراضى الزراعية ، كما أف الزيارات الميدانية أوضحت أف جزء منيا أراضى وضع يد ، وىى األراضى 
الزراعية التى ال تضميا المراقبة ضمف إحصائيا الزراعى كى ال تمنح واضعى اليد وضع قانونى يمكف  
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توزيع الزماـ الزراعي لمجمعيات الزراعية وفؽ بيانات  (3)خريطة رقـ 
 2012المراقبة العامة لجنوب وغرب التحرير عاـ 

 
مراقبة جنوب وغرب التحرير :     المصدر 
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االحتكاـ إليو فى حالة المطالبة القانونية مف ِقبؿ واضعى اليد بتممؾ ىذه األراضى ، وجزء آخر ألراضى 
شركات وجمعيات زراعية إحصائياتيا بمديرية النوبارية الزراعية ، وجزء أخير مازاؿ بورًا أو لو استخدامات 

.  أخرى 
تتعامؿ إدارة المراقبة مع البيانات الزراعية حسب توزيع األراضى عمى الجمعيات الزراعية التى توضحيا - 

 التى تـ الحصوؿ عمييا مف المراقبة تبيف أف 2012ومف واقع البيانات والخرائط لعاـ  . (3)الخريطة رقـ 
المراقبة مازالت تستخدـ األسماء القديمة التى ُاطمقت عمى المناطؽ عند البدء فى االستصالح ، حيث أف 

البيانات و الخرائط الرسمية لممراقبة توضح أف األراضى الزراعية التابعة لمجمعيات الزراعية تتوزع عمى أربعة 
ويعنى بيا المناطؽ التى - و التحدى و ومناطؽ االستصالح  (الجنوبية)مناطؽ ، وىى منطقة الفتح و الرواد 
أى أف المراقبة عمى الرغـ مف أنيا تتبع إداريًا وزارة الحكـ  -  2012مازالت تحت االستصالح حتى عاـ 

 غير أنيا لـ تعتمد بعد التقسيمات اإلدارية الخاصة بالوزارة ، وىى الوحدات المحمية 1982المحمى منذ عاـ 
. ، ومازالت تستخدـ المسميات السابؽ استخداميا فى المراحؿ األولى لالستصالح 

. () ومناقشة نتائجوNDVIحساب مؤشر : ثالثا 
فى ضوء ماسبؽ ذكره بخصوص البيانات الزراعية أصبح مف الضرورى التعرؼ عمى كيفية استخداـ التقنيات 

.  المكانية الحديثة فى الحصوؿ عمى البيانات التاريخية والحديثة و تقييـ نتائجيا لتحديد درجة الوثوؽ بيا
   Normalized Difference Vegetation Indexلذا تـ اختيار مؤشر التغير الطبيعى لالخضرار  

(NDVI)  حسابو ببرنامج وArc Gis10.2  وتقييـ نتائجو بالمقارنة مع التصنيؼ الموجو ،Supervised 
Classification   بالبرنامج بذاتو .

 في مراقبة النبات ، وىو أسموب يعتمد عمى معادلة تُبنى عمى ةالمفيد ساليباأل أحد NDVI المؤشرعد ي
ومرد ىذه العالقة إلى .   (R) واألشعة الحمراء المرئية (NIR) العالقة بيف األشعة تحت الحمراء القريبة

                                                           
 ، ثـ مف Image Analysis نختر Windowمف القائمة المنسدلة : -  وفؽ الخطوات التالية  ARC GIS10.2 ببرنامج  NDVIحساب مؤشر  يتـ( )

و نختر   ،Red Band & Infrared Band ، مع تحديد قيمة scientific output ، ونختر مف النافذة ذاتيا NDVI نختر Image Analysisنافذة 
   .NDVI ايقونو مؤشر Image Analysisمف نافذة 

 فى وصؼ التوزيع المكاني لمزراعات ، مع إظيار حالتيا في منطقة الدراسة ، حيث يظير في المناطؽ ذات الغطاء النباتي الكثيؼ NDVIكما يستفاد مف ىذا  المؤشر  
.  قؿأالقميؿ بانعكاسية تمتص بقوة الضوء المرئي، وفي المناطؽ ذات الغطاء النباتي   (الكموروفيؿ  )حيث أف األصباغ في أوراؽ النبات  بالموف األبيض

وكذلؾ الخمط بيف الزراعات فى مراحميا المبكرة و ، لذا يمكف القوؿ أف سمبيات ىذا األسموب تتمثؿ فى صعوبة التمييز بيف األراضى البور واألراضى غير المنزرعة مؤقتًا 
   .كثافة الغطاء النباتى
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، وانخفاض انعكاسيتو في النطاؽ األحمر   (NIR)ارتفاع انعكاسية النبات في النطاؽ تحت األحمر القريب 
، و تعكس منو نحو  ( Rاألشعة الحمراء )حيث أف األوراؽ الخضراء تمتص بقوة الضوء المرئي  (R)المرئي 

، فى حيف تعكس  مف االشعة  (األخضر إلى الموف األحمر) ميكروف 0,7 – 0,5٪ أو أقؿ في نطاؽ 20
 وىذه .(NIRاألشعة تحت الحمراء القريبة )  ميكروف1,3- 0,7٪ في نطاؽ 60القريبة مف الحمراء حوالي 

االنعكاسات الطيفية ىي نفسيا نسب عف مدى انعكاس أشعة واردة في كؿ نطاؽ طيفي بشكؿ فردي ، 
 . 1,0+ و 1,0- نفسو يكوف  بيف NDVI ، وىكذا فإف مؤشر 1,0 القيـ بيف صفر و وبالتالي فإنيا تأخذ

تضـ القيـ التى قيمتيا أكبر  : األولى تصبح عبارة عف فئتيف NDVIوعميو فإف الخريطة المنتجة وفؽ مؤشر 
تضـ القيـ  : والثانية ، وتظير عمى الخريطة المنتجة بالموف األبيضمف صفر وتمثؿ المناطؽ الزراعية 

 .التى أصغر مف صفر وتظير عمى الخريطة ذاتيا بالموف األسود وتمثؿ المناطؽ غير الزراعية 

(Lusch,1999).  

القريب مف األشعة تحت  )  NIR النطاؽ Pixels في عدد الخاليا الفرق ة بقسـNDVI مؤشريتـ حساب و 
القريب مف األشعة تحت  )  NIR لمنطاؽ Pixels عدد الخاليا مجموع÷    R  األحمرالنطاؽو  (الحمراء 
 :-وفقًا لمصيغة التالية   R  األحمرالنطاؽو  (الحمراء 

)()(

)()(

bandRbandNIR

bandRbandNIR
NDVI






 
 بالنسبة لمقيـ الموجبة 1972  ، كانت قيمة المؤشر لمرئية عاـ Arc Gis10.2وبحساب المؤشر ببرنامج 
 ،  وبالنسبة لمرئية عاـ 0,28 – والقيـ السالبة المعبرة عف عدـ وجود نبات 0,35+المعبرة عف وجود النبات 

 كانت ىذه القيـ 2005 عمى الترتيب، وبالنسبة لمرئية عاـ 0,16-  ، 0,51+ كانت ىذه القيـ 1984
( .  4) عمى الترتيب شكؿ رقـ 0,15-  ، 0,62+

 1972ومف مقارنة نتائج المؤشر لمرئيات السنوات الثالث يتبيف ارتفاع القيـ الموجبة فيما بيف نتائج عاـ 
 وىى نتيجة طبيعية لزيادة المناطؽ المستصمحة المنزرعة ، وفى المقابؿ تنخفض القيـ 2005وحتى عاـ 

.  السالبة نتيجة لالنخفاض التدريجى لممساحات البور غير المنزرعة 
( 5) حصمنا عمى نفس النتائج  شكؿ رقـ  Erdas Imagineوبإجراء خطوات حساب ذات المؤشر ببرنامج 

.  ، وذلؾ ألنيا نفس طريقة الحساب 
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  2005 - 1984- 1972 لألعواـ NDVIتوزيع األراضى الزراعية وفؽ مؤشر  (4)شكؿ رقـ 

 ARC GIS 10.2ببرنامج 

 
 ARC GIS 10.2 ببرنامج  NDVIناتج حساب مؤشر :            المصدر 
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  2005 - 1984- 1972 لألعواـ NDVIتوزيع األراضى الزراعية وفؽ مؤشر  (5)شكؿ رقـ 
 Erdas Imagineببرنامج 

     
 Erdas Imagine ببرنامج  NDVIناتج حساب مؤشر : المصدر     
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  NDVIمعالجة نتائج مؤشر - 
وفؽ  Arc Gis10.2 تـ حساب المساحات الزراعية ببرنامج NDVIبمؤشر  بعد إنتاج المرئيات الثالث

   :-الخطوات التالية 
  Raster Calculator ،ثـ نختر Raster Algebra نختر  Spatial Analyst Toolمف- 

بيدؼ فصؿ القيـ أكبر مف صفر المعبره عف توزيع األراضى الزراعية ، عف القيـ أصغر مف صفر المعبره 
. عف األرضى غير الزراعية 

 ، 1972تمثؿ توزيع األراضى المنزرعة لعاـ  :  األولى NDVIوبذلؾ أصبح لدينا ثالث خرائط وفؽ مؤشر 
تمثؿ توزيع األراضى المنزرعة لعاـ  : والثالثة ، 1984تمثؿ توزيع األراضى المنزرعة لعاـ  : والثانية
( . 6) شكؿ رقـ 2005

ولتتبع التطور فى المساحات المنزرعة بكؿ وحدة محمية بالمركز وفؽ الفترة موضع الدراسة تـ ذلؾ ببرنامج 
Arc Gis10.2  ،   مف قائمةGeoprocessing تـ اختيار Intersect حيث تمكنا مف فصؿ الجزء 

وتـ حساب ىذه المساحات مف   2005 ، وعاـ 1984 ، وعاـ 1972المنزرع بكؿ وحدة محمية فى عاـ 
( . 3) كؿ خريطة عمى النحو الذى يوضحو الجدوؿ رقـ Attributeجدوؿ 

 (بالفدان  )2012- 1972فى الفترة بين أعوام تطور المساحة المنزرعة بمنطقة الدراسة  ( 3 )جدول 

الوحدة المحمية 
المساحة 

 (1)الكمية

المساحة 
المنزرعة عاـ 

1972 (1) 

مف %
المساحة 
الكمية 

المساحة 
المنزرعة عاـ 

1984(1) 

مف %
المساحة 
 الكمية

المساحة 
المنزرعة عاـ 

2005( 1) 

مف %
المساحة 
الكمية 

المساحة 
المنزرعة عاـ 

2012(2 )

مف %
المساحة 
الكمية 

بكر  ابو
الصديؽ 

36072,1 189,5 0,5 4672,7 13,0 20437,1 56,4 20497,1 56,8 

 55,9 14689,4 55,2 14489,4 6,6 1744.7 1,5 386,2 26255,0أحمد عرابى 
 87,3 28061,4 86,1 27769,4 24,5 7865,2 1.8 589.4 32133,5بغداد 

 94,6 10047,6 93,0 9877,6 63,1 6698.1 42.9 4561,2 10620,8عمر مكـر 
 82,3 5917,6 80.6 5799,6 32,3 2320.9 9,7 700,5 7191,6بدر 
 69,7 40146,3 68.7 39886,3 18.3 10535.2 2,7 1563,5 57612,6النجاح 
 84,8 6998,6 82.3 6898,6 77,3 6384.7 35,6 2935,4 8257,1أـ صابر 
 70,9 126358,0 70,0 125158,0 22,6 40221,5 6.1 10925,7 178142,7المجموع 

 Google Earthخرائط  ARC GIS(      2) ببرنامج NDVIمن حساب مؤشر (1): المصدر 
:-  يتبيف مف بيانات الجدوؿ أعاله 

 لـ يجد ليا الباحث نظير لدى مراقبة جنوب وغرب 2005، 1984، 1972البيانات التاريخية ألعواـ أن - 
. التحرير  
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تطور توزيع األراضى الزراعية بالوحدات محمية لمركز بدر   (6)شكؿ رقـ 
 2005 - 1984- 1972لألعواـ 

 
   NDVIناتج حساب مؤشر : المصدر         
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فقط مف % 70,9عمى الرغـ مف البدء فى االستصالح منذ نصؼ قرف إال أف ما تـ استصالحو بمغ - 
. إما تحت االستصالح أو مازالت بور لـ تستصمح  % 30مساحة المركز ، ومازاؿ 

بمغت أكبر المساحات المستصمحة بشرؽ المركز ، بالوحدات المحمية عمر مكـر ، و بغداد ، و أـ صابر - 
، وبدر حيث أف تربة ىذه المناطؽ طينية خفيفة لقربيا مف الرواسب الدلتاوية ، باإلضافة إلى توفر مصادر 

.  المياه مف الترع الرئيسة سواء الرياح الناصرى أو ترع الرواد والكفاح وعبد اليادى و التحدى 
تنخفض مساحة األراضى المستصمحة بالوحدات المحمية أبو بكر الصديؽ ، وأحمد عرابى ، والنجاح وىى -  

 ثـ توقؼ بسبب حرب 1967األراضى التى كاف يتكوف منيا قطاع التحدى والتى بدأ االستصالح بيا عاـ 
 غير أنو عاد ببطء بسبب طبيعة التربة الرممية ذات 1973، ثـ عاد االستصالح بيا بعد حرب 1967عاـ 

النسيج الخفيؼ ، واالعتماد عمى المياه الجوفية بشكؿ أساسى مما عرض خزاف المياه الجوفى لالستنزاؼ 
.    الشديد ، خاصة مع حفر اآلبار بشكؿ غير قانونى فى األراضى وضع اليد بيذه المناطؽ 

.  ومناقشة نتائجو  Supervised Classificationالتصنيف الموجو : ثالثا 
البرنامج ذاتو لمرئيات أعواـ ىدؼ البحث إلى إجراء التصنيؼ الموجو ب NDVIلمتأكد مف دقة نتائج مؤشر 

: -   وفؽ الخطوات اآلتية  Arc Gis 10.2فترة الدراسة ، و يتـ التصنيؼ ببرنامج 
. Toolbars نختار Customize ، وذلؾ مف Image Classificationتنشيط شريطة آداة - 1
  Erdas  لكؿ مرئية كما فى برنامج Training Samplesنحدد ما يعرؼ باسـ عينات التدريب - 2

Imagine مميزة تدريب عينات تمثميا التي الطبقات أف مف لمتأكد لتمؾ العينات الطيفية  ونختبر الخصائص . 
.  لكؿ مرئية Signature Fileبمجرد حفظ نتائج عينات التدريب ، يتـ إنشاء ممؼ البصمة الطيفية -3
 maximum likelihoodيتيح البرنامج إجراء التصنيؼ بأكثر مف أسموب ، تـ فى ىذا البحث اختيار- 4

classification . 
 Supervised Classificationتقييم دقة نتائج التصنيف الموجو 

ويكوف تقييـ التصنيؼ .  التحقؽ مف درجة دقتو إلىAssessment   Accuracyييدؼ تقييـ التصنيؼ 
 ، وذلؾ بتحديد عدد مف النقاط العشوائية Error Matrix بإعداد مصفوفة األخطاء Arc Gis10.2ببرنامج 

:- لمقارنتيا بنظيرتيا المصنفة ويتـ ذلؾ وفؽ الخطوات التالية 
 Create ثـ Feature Class  ونختر منيا Data Management Tool   نختر Toolboxمف - 

Random Point . 
مف بيف ما سوؼ نحدد فى النافذة التى سوؼ تُْفتَح عدد النقاط العشوائية التى سوؼ ُيعتمد عمييا لممقارنة - 

.  نقطة 50بيف النقاط المصنفة والحقيقية ، وقد تـ فى ىذا البحث اختيار 
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 نقطة عشوائية ، و جدوؿ ىذه الطبقة يضـ ىذه النقاط الػػ 50 تضـ عدد Feature Classنتج لنا طبقة - 
.   ، وكؿ نقطة نحدد ليا االستخداـ الذى تنتمى إليو مف االستخدامات األربع التى تـ اعتمادىا فى البحث 50
يتـ التحقؽ مف دقة التصنيؼ عف طريؽ تحديد االستخداـ الحقيقى الذى تنتمى إليو كؿ نقطة مف النقاط - 

 بتصدير Google Earth ، أو استخداـ خرائط GPSالعشوائية ، وذلؾ مف العمؿ الميدانى باستخداـ جياز 
 .  Arc Gis فى برنامج Google Earth ، أو بفتح خرائط Google Earthىذه الطبقة إلى خرائط 

. يتـ تسجيؿ البيانات الحقيقة فى حقؿ جديد بجدوؿ طبقة النقاط العشوائية - 
تتـ المقارنة بيف النقاط العشوائية والحقيقية ، ومف ىذه المقارنة يتـ تحديد عدد النقاط المتطابقة بيف -

. االستخداـ الحقيقى واالستخداـ المصنؼ 
( . 4)  عمى النحو الذى يحدده الجدوؿ رقـ Error Matrixمف ىذه المقارنة يتـ إنشاء مصفوفة األخطاء  - 
ويتـ حساب دقة التصنيؼ بجمع عدد النقاط التى بيف نقطيا الحقيقية والمصنفة تطابؽ ، ثـ حساب نسبتيا - 

:  مف جممة النقاط العشوائية  وفؽ المعادلة التالية 
 %  100 × مجموع نقاط التصنيؼ ÷مجموع النقاط المتطابقة بكؿ االستخدمات = دقة التصنيؼ 

 =              44 ÷ 50 × 100 = % 88  % 
 نقطة مصنفة عمى نحو صحيح بنسبة 44 نقطة عشوائية حقيقة ، كاف ىناؾ 50وىذا يعنى أنو مف بيف كؿ 

 Overall نجد أف 2005وبمقارنة ىذه النتيجة مع دقة التصنيؼ لذات المرئية عاـ  % . 88
Classification Accuracy  وأف % 90,0 بمغ ،Overall Kappa Statistics  مما يعنى 0,83 بمغ ، 

  ، مع  Arc Gis 10.2ببرنامج  Remote Sensing  تقارب دقة  معالجة بيانات االستشعار عف بعد  
  . Erdas Imagineنفس المعالجات ببرنامج 

 2005للتصنيف الموجه لمرئية عام   Error Matrixمصفوفة األخطاء  (4)جدول 

               المصنفة 
 الحقيقة   

األراضى 
 الزراعية 

األراضى الزراعية 
الجممة  األراضى البور العمران الموسمية 

 20 _ _ _ 18 األراضى الزراعية
 16 _ _ 13 4 األرضى الزراعية الموسمية 

 9 _ 8 1 _ العمران 
 5 5 _ 1 _ األراضى البور

 44 5 8 15 22الجممة 
 2005عام لمرئية  Supervised Classificationتصنيف الموجو النتاج : المصدر 
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النتائج و التوصيات  
:-     نخُمص من ىذه الدراسة بما يمى 

 Erdas مع المحسوب ببرنامج Arc Gis10.2 المحسوبة ببرنامج NDVIتطابؽ نتائج المؤشر - 1
Imagine   مما يعطى ثقة عند استخداـ ىذا المؤشر بأى مف البرنامجيف المذكوريف .

  مع تقييـ دقة نتائج التصنيؼ الموجو Arc Gis10.2ببرنامج  تطابؽ تقييـ دقة نتائج التصنيؼ الموجو - 2
. يعطى ثقة عند استخداـ ىذا المؤشر بأى مف البرنامجيف المذكوريف  مما  Erdas Imagineببرنامج 

 Normalized Difference Vegetationالتغير الطبيعى لالخضرار  يمكف االعتماد عمى مؤشر - 3
Index   (NDVI)  فى رصد التغير Change Detection فى مساحة األراضى الزراعية ، والحصوؿ 

. عمى البيانات الزراعية التاريخية و الحديثة 
عدـ وجود حصر دقيؽ واضح ومنظـ لألراضى الزراعية بمنطقة الدراسة التى تعد أحد مناطؽ - 4

االستصالح ، حيث تبيف تشتت ىذه البيانات بيف المراقبة الزراعية لجنوب وغرب التحرير والتى لدييا بيانات 
أراضى األىالى المحيزه فقط ، فى حيف أف أراضى الشركات بزماـ منطقة الدراسة تتبع مديرية النوبارية 

. الزراعية ، أما أراضى وضع اليد فال تدخؿ ضمف أشراؼ المراقبة  أو حصرىا لألراضى الزراعية بزماميا 
فى الوضع اإلدارى  يجب عمى الييئات المسؤولة عف التنظيـ اإلدارى بمنطقة الدراسة إعادة النظر- 5

مديرية الزراعة )التنظيمى المتداخؿ والممتبس الذى جعؿ الييئة المسؤولة عف متابعة العامميف فى عمميـ 
، وىو ( مديرية الزراعة بالبحيرة)ليست الييئة المسؤولة عف محاسبتيـ فى حاؿ التقصير والخطأ   (بالنوبارية 

. أمر يخالؼ منطؽ التنظيـ اإلدارى 
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 ( 1 )ممحق 
  CLASSIFICATION ACCURACY ASSESSMENT REPORT 

  ----------------------------------------- 

Image File : f:/markaza badr/new image/image_05/classification_005.img 

User Name  : User 

Date       : Thu Jan 10 11:54:44 2013 

ACCURACY TOTALS 

---------------- 

          Class  Reference Classified Number Producers Users 

           Name     Totals     Totals Correct  Accuracy Accuracy 

     ---------- ---------- ---------- ------- --------- ----- 

   Unclassified          0          0      0       ---   --- 

                         0          0      0       ---   --- 

                         0          0      0       ---   --- 

                         0          0      0       ---   --- 

                         0          0      0       ---   --- 

                         0          0      0       ---   --- 

                         0          0      0       ---   --- 

                         0          0      0       ---   --- 

                         0          0      0       ---   --- 

      sime-agri          8          6      6     75.00% 100.00% 

    barren land          4          4      4    100.00% 100.00% 

                         0          0      0       ---   --- 

                         0          0      0       ---   --- 

                         0          0      0       ---   --- 

                         0          0      0       ---   --- 

        channal          0          1      0       ---   --- 

                         0          0      0       ---   --- 

                         0          0      0       ---   --- 

                         0          0      0       ---   --- 

                         0          0      0       ---   --- 

                         0          0      0       ---   --- 

                         0          0      0       ---   --- 

                         0          0      0       ---   --- 

                         0          0      0       ---   --- 

                         0          0      0       ---   --- 

                         0          0      0       ---   --- 

                         0          0      0       ---   --- 

                         0          0      0       ---   --- 

                         0          0      0       ---   --- 

      settlment          2          2      2    100.00% 100.00% 

                         0          0      0       ---   --- 

           agri         16         17     15     93.75%  88.24% 

 

         Totals         30         30     27 

 

Overall Classification Accuracy =     90.00% 

 

  ----- End of Accuracy Totals ----- 
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KAPPA (K^) STATISTICS 

--------------------- 

Overall Kappa Statistics = 0.8393 

 

Conditional Kappa for each Category. 

------------------------------------ 

               Class Name           Kappa 

               ----------           ----- 

             Unclassified          0.0000 

                                   0.0000 

                                   0.0000 

                                   0.0000 

                                   0.0000 

                                   0.0000 

                                   0.0000 

                                   0.0000 

                                   0.0000 

                sime-agri          1.0000 

              barren land          1.0000 

                                   0.0000 

                                   0.0000 

                                   0.0000 

                                   0.0000 

                  channal          0.0000 

                                   0.0000 

                                   0.0000 

                                   0.0000 

                                   0.0000 

                                   0.0000 

                                   0.0000 

                                   0.0000 

                                   0.0000 

                                   0.0000 

                                   0.0000 

                                   0.0000 

                                   0.0000 

                                   0.0000 

                settlment          1.0000 

                                   0.0000 

                     agri          0.7479 

  ----- End of Kappa Statistics ----- 

____________________________________________________________________ 
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المراجع والمصادر 
: المراجع والمصادر العربية : أوال 

 . الطبعة األولى ، دار الشروؽ ، القاىرة، من خريطة الزراعة المصرية ،  (1984 )حمداف ، جماؿ- 1
 دراسة جغرافية، – النيل مناطق االستصالح الزراعى فى غرب دلتا ، (1979 )الزوكة ، محمد خميس - 2

. دار الجامعات المصرية ، اإلسكندرية 
رسالة مناطق التوسع الزراعى والعمرانى فى غربى الدلتا ، ،  ( 2001 )الوكيؿ ، محمد منجود عمى - 3

.  دكتوراه غير منشورة ،كمية اآلداب ، جامعة القاىرة 
 دراسة جغرافية ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كمية اآلداب –مركز بدر  ( 2011)عكاشة ، السيد جالؿ - 4

 .، جامعة دمنيور 
 رسالة االستصالح الزراعى فى شمال ووسط الدلتا ، مناطق ، (1987 )عيسى ، نجالء رشدى محمد - 4

 . ماجستير غير منشورة ،كمية اآلداب ، جامعة طنطا 
متداد العمران والتوسع الزراعى اترعة النوبارية وآثارىا عمى  ،  (1987)شرؼ، محمد إبراىيـ حسف - 5

 .  رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية اآلداب ، جامعة االسكندرية  ،دراسة جغرافية- فى غرب الدلتا 
النظام الحيازى فى األراضى الزراعية واقتصاديات استخدام الموارد االرضية  ، عمى ، عبدهلل صابر- 6

رسالة دكتوراه غير والمائية فى بعض مناطق استصالح األراضى الجديدة  فى جميورية مصر العربية ، 
 .منشورة ،كمية الزراعة ، جامعة المنيا 

اقتصادية تحميمية لكفاءة استخدام الموارد المائية فى ( 2007) ، محمد فوزى محمد الدناصورى- 7
 رسالة دكتوراه غير منشورة ،كمية  ، دراسة ميدانية بمنطقة البستان باقميم النوبارية-ةاألراضى الجديد

 .الزراعة ، جامعة االسكندرية 
 المراجع والمصادر غير العربية: ثانيا 

1- Abd El-Kawy,O.,R.,( 2011), Integration of remote sensing and GIS- 
based modeling for land use/ cover change detection and agricultural land, 
Ph.D., Faculty of Agriculture , Alexandria University . 
 2- Di Martino, s.,et al. , (  2011) Spatial OnLine Analytical Processing of 
Geographic Data through the Google Earth Interface , Geocomputation, 
Sustainability and Environmental Planning , Scientific Publishing Services Pvt. 
Ltd., Chennai, India. 
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3-  Lillesand, T. M., et al., (2004) Remote Sensing and Image Interpretation, 
fifth edition. John Wile  & Sons, Inc., New York. 
2 - Salih, S. A., (2004) ,Temporal Change Detection of Marsh Region by 
Remote Sensing Data, Journal of Remote Sensing, No. 17. 
5 - Lusch , D. P, & Hudson, W.D., (1999)  , Introduction to Environmental 
Remote Sensing  ,Center For Remote Sensing and GIS, Michigan State 
University. 
6- Lu, D., et al., (2004). Change detection techniques. International Journal of 
Remote Sensing, 25(12), 2365–2407. 
8-Bakr,N.,et al., (2010) Monitoring Land Cover Change in a Newly Reclaimed 
Area of Egypt Using Multi-Temporal Landsat Data ,Applied Geography, xxx., 
1-14  
9- Farg , M.A., (2005), Assessment of soil degradation in relation to 
productivity in some reclaimed lands at el-nasr canal- west el-nubaria 
area, Ph.D., Faculty of Agriculture, Ain Shams University . 
 


