
  
 

  جامعة النجاح الوطنية

  كلية الدراسات العليا 

  

  

  

  

الخصائص الطبوغرافية وتأثيرها على الغطاء النباتي في محافظة نابلس 

  واالستشعار عن بعد ) GIS(باستخدام نظم المعلومات الجغرافية 
  

  

  

  

  

  إعداد

 صفاء عبد الجليل كامل حمادة
  

  

  

  

  إشراف

  غضيةأحمد رأفت : الدكتور
  

  

  

  

طروحة استكماال لمتطلبات درجة الماجستير في الجغرافيا  بكلية الدراسات العليا قدمت هذه األ

  .في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين
2010  





 
 

 ت

  

  

  

  اإلهداء

  

ثـم   ،قادني إلى بداية درب الحيـاة و ،حب العلم غرس في نفسيالذي  الطاهرة،إلى روح والدي 

  . تغمده اهللا بواسع رحمته، واسكنه فسيح جناته ،إلى بارئهرحل 

رمـز التضـحية    إلى التي أعشقها ومن ظلها استمد قوتي وعطائي، وببقائها تزدان حياتي، إلى

  . أمي

إيـاد   والعزيمة  زوجي العزيـز  روقف إلى جانبي وأمدني بالصبو إلى من كان خير معين لي،

  . برهم وعائلته
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   . من جامعة الخليل غريباوالدكتور أحمد 
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مهيد موضوع الخصائص الطبوغرافية وتأثيرها على الغطاء النباتي باستخدام التقنيات الحديثة، لت

  . من بعدي لطرق أحد جوانب هذا الموضوع الطريق لكل باحث أو دارس يجيء

ي إلى األخوه في وزارة الزراعة، وأخص بالذكر األستاذ يعقوب الكيالني أقدم شكري وتقدير

مدير دائرة نظم المعلومات الجغرافية لمساعدتي في الحصول على خرائط ومرئيات فضائية 

  .اسهمت في اثراء االطروحة

  

وال يفوتني أن أشكر رمز الحب والتضحية والحنان التي أمدتني بالصبر والعزيمة و وقفت إلى 

  . وعائلتي انبي النجاز هذه الدراسة أمي الغاليةج

  

كما أتقدم بالشكر إلى اإلنسان الوفي المخلص  الذي تحمل عناء السهر والوقوف إلى جانبي 

  . إياد غاليزوجي  ال

 :إلى الذي ينطبق عليه القول ،بالمساعده، ولم يبخل كما أتقدم بالشكر إلى الذي وقف إلى جانبي

 . األستاذ مجدي أبو زنط زوج أختي "مكرب أخ لك لم تلده أ"
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  إقرار 

  

  :أنا الموقع أدناه، مقدم الرسالة التي تحمل عنوان
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  واالستشعار عن بعد ) GIS(نظم المعلومات الجغرافية 
Topographic Characteristics and Their Impact on Floral 

Cover in the Nablus Governorate Using Geographic 
Information System (GIS) and Remote Sensing 

  
أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة هي نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت اإلشارة 

ل لنيل أية درجـة  أو  إليه حيثما ورد ، و إن هذه الرسالة ككل ، أو أي جزء منها لم يقدم من قب

  .لقب علمي أو بحثي لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى
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Likelihood Classifier Method (،    كإحدى أساليب التصـنيف الموجـه)Supervised 

Classification  ( والتي تطلبت جمع بيانات حقلية من مختلف أنحاء منطقة الدراسة على شكل

واستخدامها في تصنيف الصورة، ثـم   ،غطاءات لألرض على الصورة الفضائية 7عينات تمثل 

للصـورة  ) Overall Accuracy(بلغت الدقـة الكليـة    حيثقام الباحث بتقييم دقة التصنيف، 

  . %88المصنفة 

تم إنتاج خارطة لخطوط الكنتور لمنطقة الدراسة باالعتماد على الخارطة الطبوغرافية ثم 

باالعتماد علـى خارطـة خطـوط     ،اج نموذج االرتفاع الرقمي لمنطقة الدراسةقام الباحث بإنت
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الكنتور، وتم تقسيم المنطقة إلى ستة نطاقات ارتفاع من أجل الدراسة الميدانية للغطـاء النبـاتي   

إلـى   25/6/2009حسب االرتفاع عن سطح البحر، وتم تنفيـذ الدراسـة الميدانيـة بتـاريخ     

20/7/2009  .  

بط الصورة المصنفة باالنحدار واتجاهه فـي المحافظـة باسـتخدام نظـم     ومن ثم تم ر  

  . ببعض الحسابات والدراسات التي تخدم أهداف الدراسة مالمعلومات الجغرافية، والقيا

توصلت الدراسة لعدد من النتائج، تمثلت في قدرة نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار 

وتأثيرها على الغطاء النباتي، وإنتاج خرائط دقيقـة  عن بعد في دراسة الخصائص الطبوغرافية 

  . تفيد الدراسة

سطح البحر  مستوى أن الغطاء النباتي يتأثر بدرجة كبيرة باالرتفاع عن وبينت الدراسة

مسـتوى  حيث إن العالقة عكسية بين الغطاء النباتي واالرتفاع عـن  . ودرجة االنحدار واتجاهه

  .سطح البحر ودرجة االنحدار

ن السفوح التي اتجاه انحدارها شماالً يوجد عليها غطاء نباتي أكثف مـن السـفوح   كما أ

وهذا يعود إلى أن أشعة الشمس التي تتلقاها المناطق التـي تنحـدر    .التي اتجاه انحدارها جنوباً

شماالً أقل من المناطق التي تنحدر جنوباً، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الهـواء والتربـة   

  . طوبة لذا يكون الغطاء النباتي قليالً على السفوح الجنوبيةوقلة الر

وقد أوصت الدراسة بضرورة استخدام تقنيتي نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن 

  . بعد في الدراسات الجغرافية ودراسة التغير في غطاءات األرض وباألخص الغطاء النباتي

  .  ت وتشجيرها لحمايتها من االنجرافكما أوصت بضرورة العمل على صيانة المنحدرا
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  : المقدمة 1:1

في أي  االستخدام الزراعي اساسية لتحديد إمكانيةتشكل الخصائص الطبوغرافية ركيزة      

 البـد  ،في منطقة الدراسةومعرفتها االستخدام الزراعي  امكانيةولفهم . نطقة من مناطق العالمم

والتربـة   ،)اتجاه االنحـدار التضاريس، ودرجة االنحدار، و(من دراسة الخصائص الطبوغرافية 

 .والمناخ وغيرها من العوامل الطبيعية المؤثرة على نوع االستخدام الزراعي وتوزيعه

  :منطقة الدراسةموقع  2:1

     تقع محافظة نابلس في الجزء الشمالي مـن الضـفة الغربيـة بـين دائرتـي عـرض        

 ْ 35,27,02 إلى ْ 35,16,11شمال خط االستواء وخطي طول   ْ 32,21,03إلى   32,12,50ْ

  )1(.شرق خط غرينتش

الجبليـة   بموقع جغرافي هام، فهـي تتوسـط إقلـيم المرتفعـات    محافظة نابلس وتتمتع 

الشمال إلـى   الممتدة من جبال فلسطين الوسطىوتعتبر جبال نابلس حلقة في سلسلة  .الفلسطينية

  .الجنوب

رام اهللا وأريحا من محافظة و ،لغربطولكرم من امحافظة و ،جنين من الشمال محافظةتحيط بها 

  .))1(طة رقم أنظر إلى الخار .(ونهر األردن من الشرق ،الجنوب

  :لمحه عامة عن طبوغرافية منطقة نابلس

  : نابلس بالتنوع حيث يمكن تقسيمها إلى ثالثة أقسام رئيسة هي محافظة تتسم طبوغرافية 

 .المنحدرات الشرقية .1

 . المنحدرات الغربية .2

                                                 
رسالة ماجستير ( .دراسة غطاءات األراضي في منطقة نابلس باستخدام االستشعار عن بعد: شولي، منار محمد أحمد )1(

 .2ص. 2008 .جامعة النجاح الوطنية ).غير منشورة
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 .)1(وسطىالنواة ال .3

  

  موقع منطقة الدراسة): 1(خارطة رقم 

  . الفلسطينية التخطيطخارطة الحدود اإلدارية لمحافظات الضفة الغربية، وزارة : المصدر 

  :مشكلة الدراسة 3:1

منطقة نابلس هي جزء من جبال فلسطين الوسطى التي تتميز بالتعقد التضاريسي الناتج     

إلى فروق واضحة في االرتفاعات المحلية وانحدارات  عن عوامل الطي والتصدع وهذا أدى

وهذا الوضع الطبوغرافي ساعد على انجـراف التربـة   , شديدة خاصة في السفوح الشرقية

وانتقالها بواسطة المياه والرياح إلى المنخفضات البينية في المنطقة، وهذا بدوره أثر علـى  

 . توزيع الغطاء النباتي وكثافته

                                                 
)1(  Arij، Environmental Profiles of the west Bank ، 1996 www.Arij.org   
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غرافية وتأثيرها على الغطاء النباتي لم تحـظ باالهتمـام   صائص الطبأن دراسة الخ كما  

تطـرق  يمعظم الدراسات حول استخدام األرض الزراعية ولم  دارالمطلوب من الدارسين، حيث 

  . إلى الخصائص الطبوغرافية وتأثيرها على توزيع الغطاء النباتي

ير هذه الخصـائص علـى   معرفة مدى تأثللذا رأى الباحث ضرورة القيام بهذه الدراسة 

تساعد البـاحثين فـي دراسـاتهم     رياديةالغطاء النباتي في نابلس، بحيث تكون دراسة جغرافية 

  . المستقبلية

   :فرضيات الدراسة 4:1

هناك عالقة وثيقة بين توزيع الغطاء النباتي من ناحية واالنحدار واتجاهه مـن ناحيـة    .1

 . أخرى

 . ارعالقة بين التربة ودرجات االنحدهناك  .2

 . منطقة الدراسة في هناك تأثير لنطاقات االرتفاع على الغطاء النباتي وتوزيعه .3

 .  هناك تأثير للمناخ وخصائصه على الغطاء النباتي .4

  :أهمية الدراسة 5:1

الدراسة األولى التي تتعرض للخصائص الطبوغرافية وتأثيرها علـى الغطـاء   هي هذه  •

بعد ونظم المعلومات الجغرافيـة، فـي منطقـة    النباتي باستخدام تقنيات االستشعار عن 

  .الدراسة بشكل خاص وفلسطين بشكل عام

حول موضوع العوامل الطبوغرافية وتأثيرها على الغطاء وندرتها الدراسات نظر لقلة   •

النباتي على مستوى الضفة الغربية بشكل عام، فإن هذه الدراسة ستساعد المهتمين مـن  

فهم دراسة الخصائص الطبوغرافية وتأثيرها ها على فلسطين وخارجمدرسين وطلبة في 

على الغطاء النباتي في محافظة نابلس، حيث تمكنهم من عمل دراسات مقارنة مما يؤدي 

 . إلى إثراء المكتبة بهذا النوع من الدراسات التي تفتقر إليه
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  . لنباتي فيهاالغطاء االخصائص الطبوغرافية وأهمية منطقة الدراسة نظراً لتنوع  •

 .فتح أفاق جديدة لعدة دراسات في منطقة الدراسة أو في مناطق أخرى •

  :أهداف الدراسة 6:1

  :تحقيق ما يليتهدف الدراسة إلى 

 .دراسة الخصائص الطبوغرافية لمحافظة نابلس .1

 .دراسة  أنماط الغطاء النباتي وعالقته بنقاط االرتفاعات .2

  .ها على الغطاء النباتيدراسة االنحدارات من حيث اتجاهها ودرجاتها وتأثير .3

مثل االنجـراف   بهادراسة التربة وأنواعها في منطقة الدراسة ودراسة المشاكل المتعلقة  .4

 . والتعرية

إبرازهـا  والغطاء النباتي،  على وتأثيرها الخصائص الطبوغرافية ماهيةمحاولة توضيح  .5

لمساعدة في دعم وا, راعة المثلى والمحاصيل المالئمةفي الز هالصانعي القرار الستغالل

 . اتخاذ القرار

بناء قاعدة معلومات رقمية تربط بين أنواع الغطاء النباتي والخصائص الطبوغرافية في  .6

 Referenced Agricultural Land Cover Database) Digital محافظة نـابلس 

(Geo-  وتكون ات، التي تحدث في الغطاء النباتيتكون قابلة للتطوير، ومواكبة للتغير ،

الحة للدمج مع قواعد المعلومات على مستوى وطني، وهذه المعلومات تمكـن مـن   ص

وإدارة المنطقـة، وذلـك باسـتخدام     التخطيط،و تحسين ومراقبة نوعية الغطاء النباتي،

معلومات االستشعار عن بعد لتكون جزءاً من منظومة معلومات وطنية للغطاء النبـاتي  

  .مستقبالً إن شاء اهللا
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  :لدراسةمنهجية ا 7:1

البحث اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي، كما استخدم الباحث تقنيتي  أهداف لتحقيق   

الغطـاء  و نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد في دراسة الخصـائص الطبوغرافيـة  

  .اًأم زراعي اًكان نبات طبيعيأالنباتي لمحافظة نابلس سواء 

  : دمة في الدراسةالمستخ والمعلومات البيانات 8:1

  Spatial Data) (المكانية  البيانات: أوال

يتم إدخالها في قاعـدة  ات امتداد مساحي أو خطي أو نقطي وهي أي ظاهرة جغرافية ذ    

  :لحصول عليها من المصادر التاليةوتم ا المعلومات ويتم تعريفها إحداثيا،

األسـاس   ارطةإذ تم القيام بعمل خالمعلومات المكانية الخاصة بالخرائط الطبوغرافية،    -1

وذلـك   ،) 50.000: 1( رسم مقياس خارطة طبوغرافية ذات لمنطقة الدراسة باستخدام

  .لتحديد إحداثيات المنطقة

  :) (Remote Sensingوسائل االستشعار عن بعد   -2

بحجم خليـة   2000لعام  spotفضائية لمحافظة نابلس من نوع صور وتحليل استخدام         

طة المنطقة وتحديد أنواع الغطاء األرضي ذات االمتداد اراستخدامها لرسم خو ،20*20

    .المساحي

اشتملت الدراسة الميدانية على مختلف مناطق الدراسـة  لمنطقة الدراسة، المسح الميداني   -3

 الفضـائية  الصـورة لمقارنة ما تم الحصول عليه من معلومات مع ما هو موجود فـي  

وقد تم تحديد نقـاط   الفضائية، ةلتحقق من نتائج تفسير الصورل ،يةوالخرائط الطبوغراف

  .الفضائية ةتحقق مرجعية المعلومات حيث تم تحديدها وضع العالمات على الصور

  .ات المتعلقة بالدراسةسجهزة والمؤسألاموظفي الدوائر و  ات والمقابالت معرالزيا   -4



 
 

7

  .اهدةالباحث عن طريق المش سجلها المالحظات التي   -5

األرضي الزراعية والصور الجوية والصور الفضائية والخرائط الطبوغرافية  مخططات 

  .لمنطقة الدراسة 

 .  Attribute Dataالبيانات الوصفية  -:ثانيا 

وإحصـاءات   ،الفضـائية الصور  وتحليل الميدان، فيهي المعلومات التي يجري قياسها       

وعمـل جـداول    ،واألرصاد الجوية ،حصاء الفلسطينيوالجهاز المركزي لإل، وزارة الزراعة

باالسـتعانه   إذ تم جمع بيانات عامة لكل أنواع الغطاء األرضـي  ،(Tabulation)  خاصة لها

  :بمايلي

 والحكومية المتعلقة بالدراسة التقارير والنشرات اإلحصائية الصادرة عن الدوائر الرسمية  -1

 ،والجهاز المركزي لإلحصـاء الفلسـطيني   ،يووزارة الحكم المحل ،وزارة البيئة: مثل

ومراكز البحوث والدراسات مثل . والبلديات والمجالس القروية ،ومحطة األرصاد الجوية

المركز الجغرافي الفلسطيني في رام اهللا ومركز البحوث والدراسات الفلسطينية وغيرها 

 . من المراكز ذات العالقة بموضوع الدراسة 

  .  والدراسات والبحوث التي لها عالقة بهذا الموضوعالمراجع المكتبية   -2

  : هيكلية الدراسة 9:1

  : هي تم تقسيم هذه الدراسة إلى خمسة فصول أساسيةاالهداف المنشودة لتحقيق 

، تهـا ، وأهميهايحتوي على المقدمة، ومشكلة الدراسة، ومنطقة الدراسة، وأهـداف : الفصل األول

  . والدراسات السابقة مات،معلوومصادر ال وهيكليتها، ،تهاومنهجي

 ،يتناول الموقع والتقسيمات اإلدارية لمنطقـة الدراسـة والتركيـب الجيولـوج    : الفصل الثاني

  . والوضع الطبوغرافي والتضاريسي والمناخ والتربة ومصادر المياه والغطاء النباتي
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شعار عن بعـد،  تناول تصنيف غطاءات األرض في منطقة نابلس باستخدام االست: الفصل الثالث

أنظمة مراقبة موارد األرض الطبيعية وتصنيف المرئية و واشتمل على مفهوم االستشعار عن بعد

  . وتقدير دقة التصنيف

، تأثير الخصائص الطبوغرافية على الغطاء النباتي فـي محافظـة نـابلس    تناول: الفصل الرابع

ي دراسة الخصائص الطبوغرافية نظم المعلومات الجغرافية والمنهجية المستخدمة ف واشتمل على

وتأثير الخصائص الطبوغرافية على الغطاء النبـاتي فـي    ،باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

  . منطقة الدراسة والدراسة الميدانية ومشاكل التربة

  . تناول النتائج التي توصلت إليها الدراسة والتوصيات: الفصل الخامس

  :الدراسات السابقة 10:1

اسة الخصائص الطبوغرافية وتأثيرها على الغطاء النباتي مـن الموضـوعات   تعتبر در

التي لم تطرح من قبل، فليس هناك ما يشير إلى أن أحد البـاحثين قـد تنـاول العالقـة بـين      

الخصائص الطبوغرافية والغطاء النباتي في دراسة مستقلة وهذا ما شجع الباحث للقيام بمثل هذه 

   :ت التي لها عالقة بالموضوعومن أهم الدراسا. الدراسة

الحـرارة واألمطـار   (المناخ  ثرأحول  ،1999لعام  ،الدراسة التي قام بها سمير جمعة .1

، التي حـاول  على نمط استعمال األرض الزراعية في مدينة جنين) واإلشعاع الشمسي

ثـر الموقـع   أثر العناصر المناخية على نمو المحاصيل وإنتاجيتها، وأمن خاللها إظهار 

نـه حـوالي ثلثـي المسـاحة     ألجغرافي على التوزيع المكاني للمزروعات، حيث وجد ا

المستغلة للزراعة هي زراعة بعلية، وتعتبر المناطق السهلية التي تصلها درجات حرارة 

وتأخذ المرتفعات في منطقـة   ،تزرع بالمحاصيل الزراعية والخضراوات مناطقعالية 

نتيجـة  و ارتفاع الرطوبة النسبية في المنطقـة  الدراسة زراعة األشجار، ووجد الباحث

الجغرافي وقربها من البحر المتوسط موضحا العالقة العكسـية بـين الرطوبـة     موقعها
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، ةاالقتصـادي و ،ةامـل السياسـي  وضح من خالل دراسـته أن الع والنسبية والحرارة، و

لى تذبـذب  ، تتحكم في تذبذب مساحة األراضي الزراعية من ناحية باإلضافة إالمناخيةو

المخزون االسـتراتيجي   هين منطقة الدراسة إ :اإلنتاج من ناحية أخرى، وخلص للقول

ألن وذلـك   فيهابرز األنشطة االقتصادية أن النشاط الزراعي من أللغذاء في فلسطين، و

السكان من أصول ريفية، مما أدى إلى احتالل زراعة األشجار المثمرة المرتبـة  معظم 

تها تليها المحاصيل الحقلية، ومن ثم زراعة الخضـراوات، وقـد   األولى من حيث زراع

  .)1(أوصى بدراسة األنماط الزراعية السائدة

، حول التخطيط الزراعي في إقليم نابلس ،2000الدراسة التي قام بها شاكر جوده، لعام  .2

حيث وضح أن النشاط الزراعي، هو النشاط الرئيس بين القطاعات المختلفـة، وتشـكل   

لتنمية الزراعية والتخطيط الزراعي أساسا ومكمال للتخطيط اإلقليمي، وينطبـق  عملية ا

هذا الحال على فلسطين من حيث التخطيط اإلقليمي وعالقته بالتخطيط الزراعي، ولقـد  

خلص البحث إلى العديد من النتائج الخاصة بموضوع الزراعة، حيث دعا إلى ضرورة 

تشكيل لجنة ممثلة بوزارة الزراعـة، وبلديـة   وجود وحدات إرشادية تنموية للمنطقة، و

نابلس، لإلشراف على تنفيذ هذه الخطط، بحيث تكون مسؤولية هذه اللجنة تذليل العقبات 

من مجموع المساحة المزروعة في % 69.9التي تواجه عملية التنفيذ، ووجد أن حوالي 

 ظهـر مـن   م بعلية، كما وضح أن زراعة الخضار هي أهمزراعة منطقة الدراسة هي 

مظاهر ارتباط الزراعة الفلسطينية باألسواق المحلية والخارجية إذ تعتبر مؤشرا لقيـاس  

ازدهار هذا القطاع الزراعي الفلسطيني، ودعا للقيام بعدة دراسات اجتماعية واقتصـادية  

  .)2(في هذا المجال

                                                 
في ) مال األرض الزراعيةاإلشعاع الشمسي، ودرجة الحرارة واألمطار على نمط استع( أثر المناخ : جمعة، سمير فريد )1(

  . م1999. نفلسطي .نابلس .جامعة النجاح). رسالة ماجستير غير منشورة( .نينمحافظة ج
. نابلس. جامعة النجاح الوطنية). رسالة ماجستير غير منشورة. (التخطيط الزراعي في إقليم نابلس: جوده، شاكر )2(

  .2000. فلسطين
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 An Evaluation of Satellite Remote Sensing  For)رسالة دكتورا بعنوان  .3

Crop Area Estimation In The West Bank Palestine) . لعـام   ،غضـية

 Spot(بحثت هذه الدراسة في كفاءة استخدام بيانات القمر الصـناعي سـبوت   . 2000

HRV  (  إليجاد حساب مساحات المحاصيل في الجزء الشمالي من الضفة الغربية التـي

 . تمتاز بصغر حجم حقولها وبتعقيد البيئة الطبيعية فيها

، إلنتـاج أصـناف   )Land Cover(في هذه الدراسة طورت أصناف غطـاء األرض  

استعماالت أرض غرضية، وهذه الدقة في التصنيف تم الحصول عليها فـي الصـورة   

، وقد أظهرت نتائج الدراسـة إمكانيـة تطـوير دقـة     )Spot HRV(الفضائية لسبوت 

) Spatial & Spectral Resolution(التصنيف للمرئية باستخدام ميز طيفي ومكـاني  

عالي الدقة، كما أظهرت هذه الدراسة إمكانية دمج بيانات االستشعار عن بعد مع البيانات 

  .)GIS()1(الزراعية باستخدام نظام المعلومات الجغرافية 

 فـي  الجغرافيـة  المعلومـات  ونظم بعد عن االستشعار تقنيات استخدام: بعنوان دراسة .4

 المـومني، ). عجلون مناطق على تطبيق( الغابات لىع السكاني الزحف دراسة ظاهرة

2001. 

 دراسة في الجوية والصور ،بعد عن االستشعار تقنية استخدام في الدراسة هذه بحثت

 بالزحف وتأثره ،)الغابات( االستخدام نمط وبخاصة ،األرض استخدامات في التغير

خالل  من البيانات يلتحل وتم ،النباتي الغطاء إزالة إلى أدى بدوره السكاني، الذي

ERDASتم والتي ،الطيفي واالمتصاص االنعكاس قيم في تغير حدوث النتائج ، وبينت 

 Normalizedالنباتية  المؤشرات طرح تقنية أهمها تقنيات استخدام في حصرها

Different Vegetation Index )NDVI(. 

                                                 
)1(   Ghodieh, Ahmed Rafat: An Evaluation of Satellite Remote Sensing for Crop Area 

(estimation in the West Bank, Palestine). Durham University. England. 2000. 



 
 

11

 منطقـة  فـي  حصـلت  التـي  التغيرات لكشف الطريقة هذه على الدراسة اعتمدت وقد

الحيويـة   الكتلة قيمة اختالف عن ما منطقة في النباتي المؤشر اختالف يعبر إذ الدراسة،

)Biomass( زادت كلمـا  النبـاتي  المؤشر قيمة زادت فكلما فيها، تعيش التي للنباتات 

 أوصـت  وقد السكانية، التجمعات من بالقرب النبات مؤشر انخفض النبات، حيث كثافة

 إلـى  إضـافة  ،البيئيـة  المشكالت معالجة في بعد عن االستشعار تقنياتبتفعيل  الدراسة

 جديـدة  مسـاحات  زراعـة  خالل الغابات،من أراضي لتوسيع رقعة سنوية خطة وضع

 التجمعات من القريبة المناطق في وخاصة محميات طبيعية وإقامة ،المرغوبة باألصناف

  .)1(السكانية

استخدامات األراضي الزراعية فـي محافظـة   حول " ،غازي محمد الدراسة التي قام بها .5

، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجـاح الوطنيـة، نـابلس، فلسـطين،     "قلقيليه

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العوامل الطبيعية والبشرية المؤثرة فـي  ) 2003(

يـة  الخصائص االجتماع إلىاستخدامات األراضي الزراعية وتوزيعها، وكذلك التعرف 

واالقتصادية للحائزين الزراعيين، ودور المزارع في تطوير النمط الزراعي، والتعـرف  

  .  على أهم التغيرات التي حدثت على التركيب المحصولي خالل السنوات الماضية

تطور النمط الزراعي من نمط بعلي إلى نمط  :وتوصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية 

نمط الزراعة المحمية، والزراعة الكثيفة، وإدخال أساليب مروي، ومن نمط مكشوف إلى 

  .)2(زراعية حديثة ساهمت في إنتاج فائض من المحاصيل الزراعية

أثر المنـاخ والسـطح   (حول  2003الدراسة التي قام بها فرج غنام جبر الحمامده عام  .6

اجسـتير  ، رسـالة م )دراسة في دينامية البيئة) (على النبات الطبيعي في منطقة الخليل

                                                 
استخدام تقنيات االستشعار عن بعد ونظام المعلومات الجغرافية في دراسة ظاهرة : المومني، محمد عوض حسين )1(

معهد الفلك وعلوم  .جامعة ال البيت ).رسالة ماجستير غير منشورة(. )تطبيق على عجلون(الزحف السكاني على الغابات 

  .2001 .الفضاء
جامعة النجاح  .)ةرسالة ماجستير غير منشور( .استخدامات األراضي الزراعية في محافظة قلقيلية: محمد، غازي )2(

  .2003 .فلسطين .نابلس .الوطنية



 
 

12

هدفت هذه الدراسة إلى دراسـة  . غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين

الغطاء النباتي الطبيعي في منطقة الخليل من حيث الكثافة والتكرار لألنواع النباتية، من 

أجل التعرف إلى متوسط أطوالها، وكذلك دراسة المجموعات النباتية المنقرضة، أو التي 

إلى االنقراض، وذلك من خالل نتائج نسبة األنـواع النباتيـة فـي الوحـدة     في طريقها 

المناخية والتضاريسية (هذه الدراسة إلى دراسة أثر العوامل البيئية  هدفتكما . المساحية

. على النباتات الطبيعية وتحليلها ومعرفة مدى استجابة النباتات لهـذه العوامـل  ) والتربة

اء النباتي يتأثر في نموه وتوزيعه داخل منطقـة الخليـل   وتوصلت الدراسة إلى أن الغط

     .والتربة ومظاهر السطح بمجموعة من العوامل الطبيعية وهي المناخ

 المجموعـات النباتيـة   و تشير النتائج التي توصلت إليها الدراسة  إلى مـدى ارتبـاط  

واتجـاه  تفاع عـن سـطح البحـر،    الظروف الطبيعية كالمناخ واألمطار والتربة واالرب

  .)1(وانحدار السفح

حول أنمـاط االسـتخدام    ،2003، لعام غالب فتحي محمد خطيبالدراسة التي قام بها  .7

 إلى، حيث هدفت هذه الدراسة إلى التعرف )2003-1981(الزراعي في محافظة جنين 

الظروف والعوامل البشرية واالقتصادية والطبيعية المـؤثرة علـى أنمـاط االسـتخدام     

أهداف الدراسة فقد استخدم الباحث أكثر مـن   تحقيقلمحافظة، ومن أجل الزراعي في ا

والمنهج التحليلي اإلسـتنتاجي   ،منهج علمي حيث جمعت الدراسة بين المنهج األصولي

كما تم استخدام المنهج التاريخي لتتبع أنماط االستخدام الزراعي والمراحل التـي   ،العام

  . وأثر ذلك على النشاط الزراعيمرت بها الزراعة وتطور أعداد السكان، 

ي مساحة األشجار المثمرة المركز األول فتحتل  :صلت الدراسة إلى النتائج التاليةكما تو

) 2002-1981(من المساحة الزراعية خالل الفتـرة  % 53ه زراعتها، حيث شكلت نسب

                                                 
جامعة  ).رسالة ماجستير غير منشورة(، اثر المناخ والسطح على النبات الطبيعي في منطقة الخليل: الحمامدة، فرج )1(

  .2003 .فلسطين .بلسنا .النجاح الوطنية
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ـ   ،من المساحة المزروعة% 31تليها زراعة المحاصيل الحقلية بنسبته  ة وأخيـراً زراع

  .)1(الخضروات في المركز األخير من حيث مساحة زراعتها

عمر إبـراهيم   إعداد انجراف التربة في مواقع مختارة من منطقة جرشدراسة بعنوان  .8

  . 2004محمود بني طه، لعام 

على االستخدام الزراعي للتربـة فـي    اثارهآبحثت الدراسة في أسباب انجراف التربة و

انجراف التربة بفعل التناثر والجريان المائي السطحي  وذلك بقياس كميات ،منطقة جرش

  . م2003-2002خالل الموسم المطري للعام 

  : توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها 

 .تعرض منطقة الدراسة لالنجراف بأنواعه المختلفة •

م 2003-2200غم للموسم المطـري  730بلغت كمية انجراف التربة بفعل التناثر  •

 . موقع الواحدغم لل60.83بمعدل 

غم للموسـم المطـري   9164بلغت كمية انجراف التربة بفعل الجريان السطحي  •

 . غم للموقع الواحد763.72م بمعدل 2002-2003

إن أهم العوامل المؤثرة في انجراف التربة بفعل التناثر والجريان السطحي متغير  •

، وكميتها طاروغزارة األم ،ومتغير الحرارة ،الغطاء النباتي واستعماالت األرض

ومتغير شكل السفح ونمـط الحراثـة ومتغيـر قـوام      ،ومتغير إجراءات الصيانة

  .)2(التربة

                                                 
 .جامعة النجاح الوطنية .)غير منشورة .رسالة ماجستير( .أنماط االستخدام الزراعي في محافظة جنين: خطيب، غالب )1(

  2003. .فلسطين .نابلس
الجامعة  ).رسالة ماجستير غير منشورة( .انجراف التربة في مواقع مختارة من منطقة جرش: بني طه، عمر إبراهيم )2(

  .  2004 .عمان .ردنيةاأل
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دراسة غطاءات األراضي في منطقة نابلس باستخدام تقنية االستشعار ( :دراسة بعنوان .9

 . 2008منار شولي، ). عن بعد

ونظم ) Remote Sensing(بحثت هذه الدراسة في استخدام تقنيات االستشعار عن بعد 

في تحليل أنماط التباين في الغطاء النباتي لمحافظة نـابلس  ) GIS(المعلومات الجغرافية 

وجوارها، وتوصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج تمثلت في قدرة االستشعار عن بعد 

في إنتاج خرائط دقيقة لغطاءات األراضي، إضافة إلى إظهار الدور الحيوي لهذه التقنية 

ات ذات تنوع طبوغرافي معقد كالمناطق الجبلية حيث يصعب في هذه المنـاطق  في بيئ

إجراء العمل الميداني لصعوبة الوصول إليها، وقد أظهرت الدراسة أن الزيتون كـنمط  

غطاءات األرض الرئيسية يشغل أعلى نسبة من مساحة الصورة المصـنفة، وذلـك   من 

  .)1(جبلية والسهليةإلمكانية زراعته في بيئات مختلفة كالمناطق ال

                                                 
  . مرجع سابق: شولي، منار محمد أحمد )1(
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  :فظة نابلسر التقسيم اإلداري لمحاتطو 1:2

 :الوضع اإلداري لنابلس في العهد العثماني )1

  .)1()والية الشام(تابعه لوالية دمشق كانت نابلس في مطلع العهد العثماني أو بعده بزمن  

م أصبحت نابلس متصرفيه تتبع لوالية بيروت، فكانت تتضمن قضاءين 1910 عام وفي

متصرفية القدس التي أصبحت قرية، ثم تم ضم متصرفية نابلس إلى  238و وسبع نواحٍ

التي تشمل متصرفية نابلس ومتصرفية عكا و بعد الحرب العالمية األولى تسمى فلسطين

  .)2(ومتصرفية القدس

 )1948-1917(الوضع اإلداري لمحافظة نابلس في عهد االنتداب البريطاني  )2

بـين  ، حيث تغيرت وضعيتها اإلداريـة  احتل البريطانيون منطقة نابلسم 1918في عام 

  .)3(من لواء، أو مركزاً لقضاء ءاًكونها مركزاً للواء أو جز

مـن مسـاحة   % 12، أي بنسبة 2كم 3262بلغت مساحة قضاء نابلس  1945وفي عام 

ألف نسمة، أما عدد قـرى قضـاء    231وعدد سكانه  2كم27009فلسطين الكلية البالغة 

  .)4(قرية 130نابلس فقد بلغ 

  

  

                                                 
 :بيروت .1ط. ، مؤسسة الدراسات الفلسطينية)1918-1700(تاريخ فلسطين في أواخر العهد العثماني : مناع، عادل  )1(

  .7ص .1999
  .12ص .1988 .دار الطليعة: بيروت. 2ط .الجزء السادس. بالدنا فلسطين: الدباغ، مصطفى مراد   )2(
  .13نفس المرجع ، ص  )3(
 .دار أسامه للنشر والتوزيع .عمان - األردن. الجزء األول .موسوعة المدن والقرى الفلسطينية: أبو حجر، أمنه  )4(

  .897ص
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 )1967-1948( س في عهد اإلدارة األردنية الوضع اإلداري لمحافظة نابل )3

ولم تطأ أرضها قدم أجنبيـة بقصـد    ةلم تقع نابلس تحت الحكم اإلسرائيلي، وبقيت حر

. م1967اإلقامة أو االستيطان منذ الحرب العالمية األولى وحتى حرب حزيـران عـام   

ارة م أصبحت الضفة الغربية ومن ضمنها نـابلس تابعـة لـإلد   1948وبعد النكبة عام 

م أصبحت الضفة تتـألف مـن الوحـدات اإلداريـة التاليـة       1949األردنية، وفي عام 

القدس وتتبعها قوائم رام اهللا وبيت لحم وأريحا، متصرفيه نـابلس وتتبعهـا    ةمتصرفي(

  .)1()قائمتا طولكرم وجنين، متصرفيه الخليل

قريـة صـغيرة مقسـومة إلـى      130مدينة نابلس و ،1965ضم لواء نابلس حتى عام 

وأصبحت نابلس محافظة شمال الضفة الغربية لتضم جنين وطولكرم وطوباس . مجاميع

  .)2(وسلفيت وقلقيلية

أي  2كم 2473بلغت فنسمة، أما مساحتها  223.616م 1966وبلغ عدد سكان نابلس عام 

  .)3(2كم5633الغربية البالغة من مساحة الضفة %43.9بنسبة 

 ) 1994-1967( الوضع اإلداري لمحافظة نابلس حسب تقسيم االحتالل اإلسرائيلي  )4

م احتل الجيش اإلسرائيلي الضفة الغربية بما فيهـا نـابلس، حيـث قـام     1967في عام 

سلخ فالذي يضم نابلس وطولكرم وجنين،  لهذه المحافظةاالحتالل بتغيير التقسيم اإلداري 

مدن الثالث عن بعضها إداريا مسميا كل مدينة لواًء منفصال عن األخر إداريـاً، بهـذا   ال

قلص االحتالل اإلسرائيلي منطقة نابلس، وبعد فترة قصيرة من ذلك قام بخطوة جديـدة،  

                                                 
  . 2005وزارة الحكم المحلي الفلسطيني،   )1(
  .  897ص .مرجع سابق: أبو حجر، أمنه  )2(
  .39، ص2000أذار،  .3العدد  .مجلة الحكم المحلي. 1966ردنية لعام نظام التشكيالت اإلدارية األ   )3(



 
 

18

سلخ منطقة طوباس وألحقها بلواء جينين، وسلخ منطقة سـلفيت، وألحقهـا بلـواء    حيث 

  .)1( طولكرم

من مساحة % 15أي بنسبة  2كم1548فظة زمن االحتالل اإلسرائيلي بلغت مساحة المحا

  .)2(الضفة الغربية

  :م 1994ة الوضع اإلداري لمحافظة نابلس في عهد السلطة الوطنية الفلسطيني )5

اإلداري الجديد للضفة الغربية والذي  تقسيمهامع قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية أعلنت 

وكان كالتالي، قسمت الضفة الغربية إلى تسع محافظـات   اعتمدته وزارة الحكم المحلي،

  .)3(ومنطقتين

من مسـاحة الضـفة   % 15.1أي بنسبة  2كم 848أما مساحة محافظة نابلس فقد بلغت 

وبلغ عدد سـكان فلسـطين عـام    . م1998الغربية زمن السلطة الوطنية الفلسطينية عام 

  .)4(نسمة 251081م، 1997

  .)5(2كم605حافظة نابلس أصبحت مساحة م 2007وفي عام 

  ): Geology(التركيب الجيولوجي   2:2

وتظهر في محافظة نابلس مجموعة من الكتل الصخرية يعود تاريخها الجيولوجي إلـى  

أقدم الطبقات الصخرية إلى العصر الكريتاسي تعود أواخر الزمن الثاني وأوائل الزمن الثالث، و

ويمكن توضيح ذلك من خالل الخارطـة  Eocene)  (السفلي وتشكيالت السينوماني، واإليوسين 

  .)2(رقم 

                                                 
  .40ص  .التنظيم الهيكلي اإلسرائيلي للمدن في  الضفة الغربية: كون، أنطوني   )1(
  .14ص .مرجع تم ذكره سابقا): محمد عودة(غلمي،   )2(
  .1995 .عامة للتطوير والبحث والدراساتاإلدارة ال .اإلدارة والحكم المحلي في فلسطين: وزارة الحكم المحلي  )3(
  .59، اإلحصاءات الجغرافية، ص1998دائرة اإلحصاءات المركزية الفلسطينية،   )4(
 .وزارة الحكم المحلي ، مرجع سابق )5(
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  . جيولوجية محافظة نابلس): 2(خارطة رقم 

  . Atlas of Israel 1985: المصدر

 :الكريتاسي األسفل  -  أ

تعود أقدم الطبقات الصخرية إلى العصر الكريتاسي األسفل ويتمثل بالتكوين الرملي من  

في منطقة وادي الفارعـة كمـا تظهـره     ويتكشف) Neocomian(عصر النيوسوميان 

، ويعد الرمل المكون األساسي لهذا التكوين، كما يتكون فـي قاعدتـه مـن    )2(خارطة 

والصخور الرملية متعددة . البازلتي من أصل بركاني) tuff(الصخور البازلتية والطف 

ا صـفات  ويعتبر التكوين الرملي خزانـا مائيـا ذ   ،األلوان هي الغالبة على بقية التكوين
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مجموعـة صـخرية تعـود    ) Ramali Formation(جيدة، وتقع فوق التكوين الرملي 

  .)Toronai()1( وكذلك عصر التورنيان ) السينوماني السفلي والعلوي( للعصر 

 : الكريتاسي األعلى  -  ب

 :تكوينات عصر السينومانيان  *

ني غطت ويقسم إلى تكوينات سفلية من السينوما ،تتألف من صخر جيري متماسك صلب

كم، وهي تتكشف في منطقة سلفيت وبيت فوريك وتتكون مـن طبقـات   77ما يقارب ال

أما التكوينات العلوية ) . shales(رملي وشيل ) Marl(رقيقة من الحجر الرملي ومارل 

فتتكشف في الحواف التي تعرضت لعمليات تعريـة شـديدة لطيـة الفارعـة المحدبـة      

)anticline Faraa (كم، وتظهر في وادي الفارعة وبيـت  179لـ وغطت ما يقارب أ

ويتكون هذا التكوين من الحجر  ،مجدل بني فاضل كما هو موضح في الخارطةو فوريك

، وتعتبر هذه التكوينات )Dolomiteإضافة إلى الدولوميت ) marl(  لالجيري والمار 

  .)2(بشكل عام خزانا مائيا جيدا

 )Turonian(تكوينات عصر التورنياني   *

تكون من تعاقب الصخور الجيريـة  تو ،كم24غطي مساحة تقرب تف في الغرب وتتكش

مـرات  ) أو الطباشير والحجر الجيري الطباشيري(مع صخور المارل ) أو الدلوميتية( 

عديدة على طول المقطع العمودي، وقد تكون عبارة عن مجموعة جيرية خالصة ممثلـة  

   .)3(لطينية في حالة الماربالحجر الجيري أو مع بعض اإلضافات القارية ال

  

                                                 
، 1999، مجموعة الهيدرولوجين الفلسطينين، شباط، جيولوجية فلسطين والضفة الغربية وقطاع غزة: عابد والوشاحي  )1(

  .128ص
  .معهد األبحاث التطبيقية، أريج، مرجع سابق  )2(
  .مرجع السابق: عابد والوشاحي  )3(
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 : تكوينات عصر السينونيان  *

. يليه الصوان الطبقي ثم الفوسفات ،يغلب على صخور هذه المجموعة الطباشير المارلية

كما تتميز بعض المسـتويات  . وتتميز هذه المجموعة بوجود طبقات الصوان والفوسفات

دة العضوية التي تجعل الرسـوبيات  الطباشيرية المارلية باحتوائها على قدر كبير من الما

وتعتبر هـذه المجموعـة    ، )Oil shale()1(حيث تسمى الصخر الزيتي  ،سوداء اللون

 ،والصخور التي تقع أسفل منها aquifer)(صخورا فاصلة بين الصخور الحاملة للمياه 

وتتكشف هذه التكوينات  )2(aquislude)(والتي تعتبر مناطق ذات صفات مائية ضعيفة 

ى الحافة الغربية لطية نابلس في مناطق جيت وتل، والمنطقة الواقعة بين دير شـرف  عل

  . وسيلة الظهر

 :صخور العصر الثالثي   - ت

ـ )Eocene(تعود إلى عصر اإليوسين   101، وتغطى صخور هذا العصر ما يقارب الـ

وتتكشف هذه الصخور في المنطقة الممتدة من جنين إلى نابلس حيث تشـكل ثلـث    ،كم

، وتعتبـر  )Chalky limestone(وتتكون من طباشير حجر جيري  ،المحافظةصخور 

ذات صفات مائية جيدة، ذلك أن األجزاء العليا من مرتفعات نابلس يغلب عليها الحجـر  

تأثر بعمليات ت اإال أنه ،وهي مقاومة نسبياً لعمليات ألحت السطحي ،الجيري والدولوميت

طق المنحدرات تتواجد طبقة رقيقة مـن المـارل   ، وفي منا)الكارستي(التحلل الكيماوي 

  . الطباشيري بينما في األجزاء المنخفضة تتواجد بعض الصخور الطباشيرية الطرية

  

  

                                                 
  .129مرجع سابق، ص: عابد والوشاحي )1(
ماجستير ، رسالة دراسة جغرافية-النقل البري في محافظة نابلس، النقل البري في محافظة نابلس: جرار، مازن توفيق )2(

  .65ص .2000ة، غير منشورة جامعة النجاح الوطني
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 : صخور العصر الرباعي   - ث

وأحيانـاً عصـر   ) هولوسـين (تشمل الرسوبيات التي توضعت في العصـر الحـديث   

ومـن رسـوبياتها   . المختلفة مما يصعب مقارنتها وتسميتها في األماكن) الباليستوسين(

وحصـباء   ،)أو رسوبيات الينابيع الساخنة(والترافرتين   ،)كالكريت(الرسوبيات النارية 

ن الثاني والثالـث بالموضـعية وسـهولة    اويتميز النوع ،)Gravels( السيول واألودية 

نابيع فالترافرتين صخور جيرية مالزمة للي. األقدم ويناتالتعرف عليها وعدم خلطها بالتك

أما حصباء السيول واألودية فهـي فـي مجاريهـا القديمـة     . الساخنة القديمة والحديثة

وأما التكوين الناري فهو واسع االنتشار في جبال الضفة الغربية التـي تعـد   . والحديثة

  .)1(منها ءاًجبال نابلس جز

  :الوضع الطبوغرافي والتضاريسي 3:2

  .المظهر التضاريسي العام لمحافظة نابلس 

  : جبال نابلس 

وهي جزء من جبال فلسطين الوسطى أو مرتفعات وسط فلسـطين التـي تبـدأ الكتلـة       

نـين وجبـل   تطوقه كتلة أم الفحم ومرتفعات ج ها في الشمال من حوض جنين الذيمنالرئيسية 

اإلرتفاع مـن  في هذه الجبال مشارف جبال نابلس الشمالية، ومنها تأخذ األرض  تشكلفقوعة، و

  . كقمة جبل عيبال) م940(بعض القمم إلى يصل و) م850(إلى أكثر من ) م450(منسوب 

جبال نابلس اقليم معقد البناء تشغلة طية قوسية معقدة لها محور عام يمتد من الشمال إلى   

فهـي  . ويرجع تعقد بنائها إلى نتاج قوى الطي من جهة وقوى التصدع من جهة ثانيـة  ،الجنوب

ى الطي التي لعبت دورا بارزا في بناء جبـال الخليـل ومـؤثرات    بذلك تجمع بين مؤثرات قو

ر في مرتفعات نـابلس البنيـات المحدبـة    لذلك تتجاو. عوامل التصدع التي شكلت جبال الجليل

                                                 
  . 130مرجع سابق، ص: عابد والوشاحي  )1(
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والمقعرة مع األحواض التكتونية واألودية اإلنهدامية التي تتعامد علـى محـور الطـي بـل إن     

نقالب التضاريسي البنائي، وذلـك عنـدما نهضـت    حركات التخلع الصدعية خلفت نوعا من اال

ويعد جبال جرزيم وعيبال أبرز هـذه  . قيعان الطيات المقعرة فوق مناسيب قمم الطيات المحدبة

ومن المرجح أن يكون المظهـر الحـالي نتيجـة لحركـات     . األمثلة الواقعة ضمن مقعر نابلس

  .)1(التصدع التي بلغت أوجها في زمن الباليستوسين

رتفعات نابلس من أكثر مرتفعات فلسطين تنوعا وتعقيدا في بنيتهـا، إذ تتكـون   وتعد م

 اًشرقي اًجنوبي اًمالمحها الرئيسية من محدبين يتوسطهما مقعر نابلس، ويمتد المحدب األول امتداد

ـ   علـى البحـر    لباتجاه الغور، أما المحدب األخر فيأخذ اتجاها شماليا غربيا حتى جبـل الكرم

وقد ترتب على التنوع في هذه البنيات ظهور فروق ارتفاع تضاريسي بنـائي،   .المتوسط غربا

وتتميز هذه األشكال بوجود فارق ارتفاع بين قمة المحدب وقاع المقعـر تصـل أحيانـاً إلـى     

  .)2()م450(

لى تقطع المنطقـة بعـدد مـن التراكيـب     إويرجع السبب في وجود فروق التضرس  

ي غيـر  التضاريس اإلطارت المحدبين مبرزة بشكلها النهائي الصدعية، التي رفعت المقعر وخسف

وجود العديد من الحفر االنهدامية التي شكلت في كما يرجع إليها السبب . ةالتشو نقاطالمتوقع مع 

ها أودية مستطيلة شديدة االنحدار والعمق، أعطت لإلقليم مظهرا جبليا قرتأحواضا بينية غائرة تخ

  .)3(اإلقليملى التراكيب الصدعية التي أثرت على هذا إ األحواضوتعود هذه  ،زائفا

قوم بين جبال نابلس مجموعة من المنخفضات واألراضي السهلية، ومن أشهرها مـرج  ت

سـهل  ووسهل عرابة إلى الجنوب الغربي من جنـين   ،صانور الذي يقع إلى الشمال من نابلس

تها، والتي يتجسـد فيهـا نظـام    وتمتاز هذه السهول بوفرة رطوب. جنوب نابلس) مخنة(حواره 

الزراعة المتوسطة بصفاته التقليدية المعروفة، وهي استغالل بطـون المنخفضـات للمحاصـيل    

. السفوح والمنحدرات وترك األراضي الجرداء مراعي للماشـية  ىالحقلية وزراعة األشجار عل
                                                 

  . 21، ص1973. ، عمان1جغرافية األردن، ط: البحيري، صالح الدين )1(
  .46ص.موسوعة المدن والقرى الفلسطينية، مرجع سابق: أبو حجر، أمنه  )2(
  . نفسه المرجع السابق  )3(
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ـ  تو منخفضات محاور الطيات الفرعيةوتوازي هذه ال ن األوديـة  عتري هذه الجبال مجموعـة م

مجـراه حتـى دون    تعميـق مثلها بكل وضوح وادي الفارعة شرقا، حيث عمل على الصدعية ي

ويستدل على شدة التعمق من خالل الفارق فـي   .مستوى سطح البحر، على شكل نحت تراجعي

م والتي تستمر لمسافة كيلـو   950المنسوب بين قمة الجبل الكبير وبين بطن الوادي والبالغ نحو 

سفوح تسارع عمليات الحت والتعرية التي أسفرت عـن  الوقد نتج عن زيادة شدة . قريبامترين ت

  .)1(تعرية السفوح الصخرية من غطاء التربة تماما في بعض المناطق

الغور على هيئة واجهة صـدعية   باتجاهفيبرز  لجبل الكبيرأما الطرف الجنوبي الشرقي 

إذ يصل ارتفاعهـا الـى    ،مميزة ستراتيجيةا مما أعطاها ،رتشرف على مساحات كبيرة من الغو

الصدعية في هذه األقاليم كان لهـا دور فـي تزايـد     األودية أن إلى اإلشارةكما تجدر  ،م650

على الغرب وتسهيلها لنقل المؤثرات البحرية ممـا   النفتاحها معدالت المطر في الجانب الشرقي،

   .)2(كم10عن  امتدادهد ال يزي شريط ضمنأدى الى انحصار ظل المطر في الغور 

   : الوضع الطبوغرافي

تتباين ظروف منحدرات تلك الجبال المطلة على البحر غربا، عن تلك المطلة على الغـور  

شرقا، بشكل يسمح بتقسيمها الى نمطين إقليميين فرعيين يفصل بينهما شـريط مـن األراضـي    

ى طوباس ثم سـهل الزبابـدة   المنخفضة التي يشغلها سهل مخنة وسهل عسكر فخانق الباذان ال

  : ويمكن لنا أن نميز بين هذين النمطين على النحو التالي .)3(وعرابة حتى جنين

  : المنحدرات الغربية  - أ

لذا كانت  ،تعتبر المنحدرات الغربية أعلى منسوبا وأكثر أمطارا من المنحدرات الشرقية

ونواتها الوسطى حيـث تقـع    ،وخاصة األطراف الشمالية والغربية منها ،أكثف عمراناً وسكاناً

وتختلف المناطق ضمن هذا اإلقليم الثانوي فيما بينها من حيث تضرسها النسبي أو  ،مدينة نابلس
                                                 

)1(  Karmon.Y., Isreal A Regional Geograpy, London. 1969, p 319 
  .46مرجع سابق، ص : البحيري، صالح الدين )2(
   .نفس المرجع  )3(
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ففي الشمال من هذه المنحدرات تتـوزع مجموعـة مـن    . تكويناتها الصخرية أو مظهرها العام

ذات التربات الفيضية األحواض الداخلية بين الجبال توفر مساحات جيده من األراضي المستوية 

من أمثلتها سهل عرابة الذي يشكل أفضل األرضي الزراعية في منطقة نـابلس علـى    ،الخصبة

 ،فضال عن قيعان األحواض كمـرج صـانور  . كم4كم ومتوسط عرضه 11امتداد نطاق طوله 

  . وتزرع على منحدرات التالل المدرجة أشجار الزيتون بكثافات كبيرة

المنطقة المحيطة بقلقيلية في الجنوب عن تلـك المحيطـة    وفي الغرب تختلف خصائص

ففي منطقة قلقيلية يتضرس سطح األرض بشدة وترق التربـة، وتنكشـف   . بطولكرم في الشمال

ويتحدد عدد  ،الصخور الكلسية الصلبة على السطح، فال تدع مجاال للزراعة إال في بقاع صغيره

  .ين روافد األودية المنحدرةقليل من القرى في المساحات المستوية نسبيا ب

غرب طولكرم، فقد ساعدت التكوينات الطباشيرية اللينة القريبة من السـطح، علـى   أما 

اتساع بطون األودية ولطف انحدارها وسمك تربتها، حتى أعطت المنطقة ميزة زراعية خاصـة  

  .)1(إذ تعد المنطقة من أهم بقاع مرتفعات نابلس من حيث اكتظاظها بالسكان

  :اة الوسطى لمرتفعات نابلسالنو  -  ب

مرتفعات نابلس وتضم أعلى قمتـين فـي المرتفعـات،    من وتقع على الطرف الغربي  

وتنحدر األرض من هاتين القيمتين في االتجاهات المختلفة إلى أحواض طبوغرافية  منخفضـة،  

وسهل مخنة وعسكر اللذين يستمران في وادي بيت دجن في  ،في كل من دير شرف في الغرب

لجنوب الشرقي، وتحتل هذه النواة الوسطى مركزا مثاليا، يشرف على المرتفعات المجاورة من ا

ومن هنا اتت أهمية موقع مدينة نابلس القديمة على تل الرأس ببالطـة  . مسافات متساوية تقريبا

عند مفترق األودية المتجهة شرقا وغربا حيث خصصت بطون األوديـة لزراعـة المحاصـيل    

هـذا  فـي  ت المنحدرات لزراعة الزيتون واألشجار المثمرة األخرى وتتـوافر  الحقلية وخصص

ورغم تفرد ذلك الموقع . الموقع موارد المياه من الينابيع الكثيرة التي تنبجس على جوانب األودية

كمركز زراعي وتجاري هام إال أن ذلك لم يهب لها موقعاً حصيناً فذوت وورثتها مدينة نـابلس  
                                                 

)1(  Karmon.Y., Op. cit., p 317.  
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والزالت حتى اليوم تمثل بؤرة النشـاط التجـاري   . دهرت كمدينة تخوم رومانيةالجديدة التي از

  .)1(والصناعي والزراعي في اإلقليم

  المنحدرات الشرقية  -  ت

تتعقد بنية المنحدرات الشرقية الختالط عناصر الطي والتصدع، ولكن بنيات التصـدع   

حيانا، تفوق في تعبيرهـا  م أ800وما صحبها من تخلعات األرضية الشاقولية وصل مداها قرابة 

ها مع محور الطي الرأسي بزوايا مختلفة، طوغالبا ما تتقاطع خطو. الطبوغرافي أشكال التحدب

فتبدو طبقات الكتل المصدعة وقد برزت حوافها على هيئة حروف وعرة في الشـمال، تقابلهـا   

  .في الجنوب االنحدار منحدرات لطيفة 

على  يمن خطوط التصدع تضمن بينها أراض كما قد تتوازى في بعض األحيان أزواج

هيئة أخاديد تتعمق مئات األمتار دون مستوى األراضي المجاورة لها، والتـي رغـم انخفـاض    

الفوارق في المناسيب بين قممها وبطونها مما هو عليه في منطقة النواة الوسطى عنـد عيبـال   

هو عليه الحال فـي منطقـة    وجرزيم بما يقارب مائة متر، إال أن تضرسها الموضعي يفوق ما

  . النواة الوسطى، والمنحدرات الغربية

كسب عامل االنحدار لألوديـة  أوقد أدى التباين السابق إلى نشاط األودية الجانبية، حيث 

بعها على حساب أحواض األودية عملت على استطالة منا ،المتجهة شرقا طاقة كبيرة على الحت

ض وادي الفارعة الذي وصل حته الصاعد منابع  بعـض  يظهر ذلك جليا في حو. تجهة غرباالم

كذلك  الحال  في التصـريف المـائي لسـهل    . األودية  المتجهة  غربا حيث عمل  على أسرها

حوض نابلس، حيث  يظهر األسر واضحا بفـج عميـق    نعسكر وبيت دجن اللذين  يقعان ضم

  . كم 4طول  ىالغربي للجبل الكبير عل فوادي الباذان الذي يقطع الطر ىيدع

                                                 
 . 49-48البحيري، صالح الدين، مرجع سابق، ص   )1(
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يوجد مـنخفض اصـغر واقـل     ،وعلى موازاة محوره ،والى الشمال من وادي الفارعة

م عن سطح البحر وتحيط بـه   100-50عمقا، هو وادي البقيعة الذي يصل منسوب قاعه بين  

م ويجري في هذا المنخفض وادي دورا الذي لم يستطع أن يعمق  547تالل طمون على ارتفاع 

لى مستوى الماء الجوفي ولذلك ال تظهر في حوض البقيعة ينـابيع هامـه،   مجراه في الصخور إ

  . وقد أدى ذلك إلى االعتماد على نمط الزراعة البعلية هناك

والى  الجنوب من  الفارعة  يوجد الجبل الكبير، ومن  ورائه حـوض بيـت دجـن ذو    

، مما جعـل تلـك   والتربة فقيرة والسطح متضرس ،قلصل التكتوني، حيث كميات األمطار أاأل

المنطقة  تترك للرعي حيث ال يوجد في المنطقة الشرقية من القرى سوى طوباس وطمون وبيت 

  .)1(دجن

  : Climateالمناخ    4:2

من منطقة إلـى   هؤدي إلى اختالفت يتأثر المناخ بمجموعة من العوامل والمتغيرات التي

    .ان وأنشطتهأخرى، وهو من العوامل الطبيعية التي تؤثر في حياة اإلنس

ن المناخ بصفة عامة يحدد أنواع النباتات التي تنمو في كل منطقة كمـا  أومن المعروف 

وهي تـؤدي مـن خـالل     ،ذات العالقة بالغطاء النباتي لتعتبر عناصر المناخ  من أهم العوام

  .)2(ير كثافة الغطاء النباتي وتوزيعهتأثيرها الفعال إلى تغي

  : األقاليم المناخية

  .تصنيف ثورنثويت وتصنيف كوبن: ن لألقاليم المناخية في فلسطين همااتصنيف هناك 

  

                                                 
  .49البحيري، صالح الدين، مرجع سابق، ص  )1(
مجلة ). 1996- 1960(خالل الفترة  ،وض وادي العالوكتغير الغطاء النباتي توزعا وكثافة في ح:  أبو سمور، حسن  )2(

  .549، ص1997 /24مج . دراسات العلوم اإلنسانية واالجتماعية
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  : تصنيف ثورنثويت لألقاليم المناخية في فلسطين

على شكل  (Thorn Thwaite)تظهر األقاليم المناخية في تصنيف األمريكي ثورنثويت 

  : أربع مناطق مناخية تختلف فيها قرينة الرطوبة وهي

 . تركز في الجليل األعلى والسهول الساحلية الشماليةت: المنطقة الرطبة .1

توجد في الجليل األدنى، وفي جبال نابلس والقدس والخليل إضافة : المنطقة شبه الرطبة .2

 . إلى السهول الجنوبية

تمتد فوق المنحدرات الشرقية للمرتفعات الجبلية الوسطى والشمالية : المنطقة شبه الجافة .3

 . لية لكل من وادي األردن والنقبإضافة إلى األجزاء الشما

 .)1(تغطي األجزاء الجنوبية لكل من وادي األردن والنقب: المنطقة الجافة .4

  : تصنيف كوبن لألقاليم المناخية

) 3(أما كوبن فقد صنف فلسطين إلى ثالثة أقاليم نظراً لصغر مساحتها والخارطة رقـم  

  : توضح هذه األقاليم في الضفة الغربية وهي

يدخل في مجموعة المناخات الرطبة ذات الصيف الحار الـذي  و :لمناخ المتوسطيإقليم ا .1

20يبلغ المتوسط السنوي لدرجة الحرارة فيه  م وينتشر في شمالي فلسطين ووسطها حتى ْ

خط يمتد من الغرب إلى جنوبي الخليل في الشرق، ومن ثم امتداد هذا الخط نحو الشمال 

وتتلقى المنطقة . د وشواطئ بحيرة طبرية الشماليةمسايرا وادي األردن حتى وادي جالو

 .ملم 500-400بهذا الخط أمطاراً يتجاوز معدلها السنوي  ةالمحدود

هو عبارة عن شريط يتـراوح فيـه المتوسـط    : إقليم المناخ السهبي شبه الجاف والحار .2

 .ملم 200-350السنوي لألمطار بين 
                                                 

  .83ص .2000 .الطبعة األولى .جغرافية فلسطين: القدس المفتوحة  )1(
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اء الجنوبية واألجزاء الجنوبية الشرقية يسود في األجز: اإلقليم الصحراوي الجاف الحار .3

ويشمل النقب وبرية القدس والخليل التي هـي عبـاره عـن المنحـدرات     . من فلسطين

الشرقية لجبال القدس والخليل المشرفة على وادي األردن والبحر الميت ووادي عربـة  

مـدى  ويتميز هذا اإلقليم الصحراوي بأنه ذو مناخ قاري متطرف يرتفع فيـه ال . والنقب

ويصل فيه المتوسط السنوي لدرجة الحرارة إلى أكثر مـن   ،الحراري بصورة ملحوظة

20  .)1(ملم 200م كما تنخفض فيه كمية األمطار السنوية إلى أقل من ْ

  

  .األقاليم المناخية في الضفة الغربية حسب تصنيف كوبن): 3(خارطة رقم 

   .Atlas of Israel, 1985: المصدر 

فلسطينية مناخيا من المناطق االنتقالية مابين مناخ البحر المتوسط التي تعتبر األراضي ال

تقع على حدوده الشرقية وبين المناخ الجاف، حيث يتميز بمناخ دافئ وجاف صيفا وبارد ورطب 

                                                 
  .84-83ص .مرجع سابق: القدس المفتوحة  )1(
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خالل فصل الشتاء وفترة انتقالية قصيرة مابين الفصلين الرئيسين، وتتميز الفصول االنتقالية عادة 

  .)1(رياح جنوبية شرقية إلى جنوبية جافةمع فق تتواخماسينية بعبور منخفضات 

يعتبر مناخ نابلس جزءا من مناخ فلسطين الذي يفرضه الموقع الفلكي، وتحدد تفاصيله و

طبوغرافية المنطقة، والقرب أو البعد عن المسطحات المائية، وبما أن إقليم نابلس يشتمل علـى  

مر الذي يؤدي إلى التأثير على المناخ وكميـات سـقوط   تنوع كبير في المناطق الطبوغرافية األ

قليم يخضع لمناخ البحر المتوسط الذي يتصف بمناخ حـار جـاف   اإل هذا نإوعموما ف. األمطار

، أما في اإلقليم الجزئي الذي ينحدر باتجاه غور األردن فـان  صيفا ومعتدل إلى بارد ماطر شتاًء

  ).4(أنظر الخارطة رقم  ،)2(ا ومعتدل شتاًءحار صيف ،المناخ السائد هو مناخ شبه جاف

  

  .األقاليم المناخية في محافظة نابلس حسب تصنيف كوبن): 4(خارطة رقم 

  .Atlas of Israel, 1985: المصدر

                                                 
 ،1999، مجموعة الهيدرولوجين الفلسطينين، شباط، وقطاع غزة جيولوجية فلسطين والضفة الغربية: عابد والوشاحي  )1(

  .549ص 
  .69صمرجع سابق، : جرار،مازن توفيق )2(
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ومن أهم عناصر المناخ المؤثرة في الغطاء النباتي الحرارة والرطوبة والرياح واألمطار 

  . ن دراستها بشيء من التركيزواإلشعاع الشمسي والتبخر، لهذا البد م

 ) : (Temperatureرجة الحرارة د .1

الذي تتوقف عليه جميع الظروف المناخية  ة الحرارة العنصر المناخي الرئيستعتبر درج

والضغط الجوي يؤثر في تحريك الريـاح، والريـاح   الضغط الجوي،  فيتقريبا، فالحرارة تؤثر 

ارة تعتبر مقياسا لكميـة الطاقـة الحراريـة التـي     كما أن درجة الحر. تساقط األمطار تؤثر في

يكتسبها الهواء من اإلشعاع الشمسي أو األرضي، وتختلف درجة الحرارة من مكان إلـى أخـر   

وبما أن محافظة نابلس تقـع   ،)1(بسبب الموقع الجغرافي والرياح السائدة، ودرجة عرض المكان

أقل مـن   اًع الجغرافي أعطاها مدى حراريفإن هذا الموق ،في الجزء الشمالي من الضفة الغربية

جعلها بـاردة  المحافظات األخرى، كما أن وقوعها ضمن إقليم المرتفعات الوسطى في فلسطين، 

جافة، حيث تنخفض درجة الحرارة كلما زاد االرتفاع عن مستوى سطح البحر، ومـن خـالل   

بلـغ   ،ر شهر حـرارة أكث آبنه في فصل الصيف حيث يعتبر شهر أيتضح لنا  )1(الجدول رقم 

درجـه   20.1(، ومعدل الحد األدنـى  )درجه مئوية 29.8( معدل الحد األقصى لدرجة الحرارة

برد شهر في السنة، حيث يبلغ معدل أفصل الشتاء فإن شهر كانون الثاني يعتبر  ل، وخال)مئوية

ط الثلوج ، وتتساق)درجة مئوية 6.2(، والحد األدنى )درجة مئوي 13.2(درجة الحرارة العظمى 

م عن مستوى سـطح  900على المرتفعات الجبلية للمحافظة، حيث يزيد ارتفاع جبل عيبال عن 

البحر، ويؤدي انخفاض درجة الحرارة تحت الصفر المئوي إلى تكوين الصقيع الذي يؤثر علـى  

  .)2(المحاصيل واإلنتاج الزراعي

                                                 
  .1989 .منشأة المعارف .جامعة اإلسكندرية .كلية اآلداب .الجغرافيا المناخية :الجوهري، يسري )1(
  . 1996معهد األبحاث التطبيقية، أريج، القدس،   )2(



 
 

32

ارة العظمى والصـغرى فـي   المعدل العام لدرجة الحرارة ومعدل درجة الحر :)1(جدول رقم 

  2008-1978منطقة الدراسة خالل السنوات 

   معدل درجة الحرارة الصغرى الشهر

)c(  

 معدل درجة الحرارة العظمى

)c(  

   معدل درجة الحرارة

)c(  

 9.7  13.2 6.2 كانون الثاني

 10.7 14.9 6.4 شباط

 13.5 18.1  8.8 آذار

 17.4 22.7  12 نيسان

 20.2 26 14.3 أيار

يرانحز  17.1  26.3 21.7 

 24.6 29.3 19.9 تموز

 25 29.8 20.1 أب

 23.5 28.2 18.8 أيلول

 21.1 25.9 16.3 تشرين أول

 16.2 20.4 12 تشرين ثاني

 11.4 15 7.7 كانون أول

  .م بتصرف الباحث 2008األرصاد الجوية الفلسطينية، : المصدر

   

 :  ) Humidity( الرطوبة .2

 ةماء الذي يحويه الغالف الجوي على هيئة بخار الذي يشكل نسـب الرطوبة الجوية هي ال

 .)1(من مجموع الماء الموجود في الكرة األرضية وحولها) 0.01(ال تزيد عن 

، )2(%62يبلغ المتوسط اليومي للرطوبة النسبية في محافظة نابلس خالل فترة الخماسين 

 في شهر أيار ليبلغ أدنى مستوى له أن معدل الرطوبة النسبية يقل) 2(ويالحظ من الجدول رقم

وشـباط    وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وخالل كانون الثـاني وكـانون األول   51.3%

, %67.4، %67.2تسجل عادة  درجات الرطوبة أعلى مستوى لهـا إذ تصـل إلـى حـوالي     

رارة، كما على التوالي، وتزداد تدريجياً خالل الليل  نتيجة االنخفاض في درجات الح, 67.8%

                                                 
  .70، ص1978، مكتبة كريدية إخوان، بيروت، دراسات في الجغرافيا المناخية والنباتية: ينين، حسن سيدأبو الع. د   )1(
  .معهد األبحاث التطبيقية، مرجع سابق  )2(
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ن لقيم الرطوبة النسبية ارتباطاً وثيقاً بمصدر الكتل الهوائية ونوعها والرياح المسيطرة علـى  أ

) قاريـة (المنطقة، فإذا كانت الرياح بحرية المصدر تكون غنية بالرطوبة، وإذا كانـت بريـة   

لنـدى  يعتبـر ا المصدر كانت جافة وسببت انخفاضاً حاداً في الرطوبة الجويـة ومقاديرهـا، و  

  . الرطوبة في منطقة نابلسوالضباب من أكثر صور

  . 1978_2008في  محافظة نابلس خالل السنوات  النسبية معدل الرطوبة :)2(الجدول رقم 

  %معدل الرطوبة النسبية   الشهر

 67.2 كانون الثاني

 67.8 شباط

 62.4 آذار

 53.2 نيسان

 51.3 أيار

 55.3 حزيران

 61.5 تموز

 65.4 أب

يلولأ  64.1 

 57.6 تشرين أول

 57.3 تشرين ثاني

 67.4 كانون أول

  . ، بتصرف الباحث2008بيانات األرصاد الجوية الفلسطينية، : المصدر

 : "Wind"الرياح  .3

هي عبارة عن الهواء المتحرك على سطح األرض وامتداد الغـالف الجـوي، بسـبب    

غط المرتفع الى منـاطق الضـغط   وتتحرك الرياح من مناطق الض. الفروق في الضغط الجوي

  .)1(المنخفض

                                                 
  .77ص .2006، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، الجغرافيا المناخيةعيسى، صالحة مصطفى،   )1(
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وتعتبر الرياح المنظم للغالف الجوي، وبسببها تحدث كافة التغيرات الجوية حيث تعمـل  

وتوصـف  . على تسوية الفروق في درجات الحرارة والرطوبة والضغط الجوي بين مكان واخر

درجة الحرارة والرطوبة الرياح باإلتجاه والسرعة، فمن االتجاه تحدد خصائص الرياح من حيث 

  .)1(والحالة الجوية المصاحبة لها، وتزداد سرعة الرياح وشدتها في العواصف القوية

خـر  آخر ومن موقع إلـى  آوتتغير سرعة الرياح التي تهب على نابلس من موسم إلى 

ـ حيث تتأثر وذلك تبعا للموقع الفلكي وتعرضه لإلضطرابات الجوية وطبوغرافية   ةالرياح القادم

مـن الشـمال إلـى     نظرا لوجود الجبال الوسطى الممتدةمحافظة نابلس بالعوامل الطبوغرافية ل

من البحر المتوسط والمحملة ببخار الماء  اً أمام الرياح الغربية القادمةالجنوب بحيث تعمل حاجز

  .مسببة سقوط األمطار الشتوية

الية غربية وبمتوسـط  شمو والرياح السائدة في محافظة نابلس هي رياح جنوبية غربية،

خالل فصل الصيف، تتحرك الرياح محملة بهواء بارد نسبيا من البحر . يوم/كم237سرعة رياح 

في الليل، تصبح مناطق . يوم في شهر حزيران/ كم298.71المتوسط إلى الشمال، بمعدل سرعة 

  .يأبرد، تؤدي إلى تذبذب يومي في سرعة الرياح بسبب انخفاض في الضغط الجو ةاليابس

في الشتاء، تتحرك الرياح من الغرب باتجاه الشرق عابرة البحر المتوسط، حاملةً أمطاراً 

  . يوم في شهر كانون الثاني/ كم209.19غربية على هيئة رياح بمعدل سرعة 

تهب على المنطقة رياح الخماسين الصحراوية العاصفة، بين شهري نيسان وحزيـران  

ويصبح الجو غائما ومغبـرا برمـال   . في الرطوبة اًوانخفاضفي درجة الحرارة،  اًارتفاع ةمسبب

  .)2(مصدرها من الصحراء

  

                                                 
  .104ص. 2003، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، الطبعة األولى، الجغرافيا المناخية: حمدغانم، علي أ  )1(
  .معهد األبحاث التطبيقية، مرجع سابق  )2(
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 ):Rain( األمطار .4

تختلف كمية األمطار من منطقة جغرافية إلى أخرى، كما أن لشدة سقوط المطر أهميـة  

ربة كبيرة في نمو النباتات وتوزيعها، فاألمطار الغزيرة ال تفيد النباتات كثيرا وغالبا ال تمتص الت

منها إال جزءا قليال، والقسم األكبر منها يشكل سيوال تجرف التربة وتعري الجـذور السـطحية   

ولذلك فإن . للنباتات، أما األمطار الخفيفة فهي أكثر فائدة نظرا المتصاص التربة لها بشكل كامل

ن الحالة النباتية ويؤكد هذه الحقيقة تباي. أهمية األمطار تتحدد بقيمتها الفعلية وليس بكمية التساقط

في ظل كميات التساقط المتساوية أو تشابه الصورة النباتية رغم اختالف كمية التساقط، كمـا أن  

انتظام التساقط على مدار السنة أو تركزه في عدد محدود من الشهور يلعب دورا رئيسا في شكل 

ات فيه إلى الماء ممـا  ن فصلية األمطار تخلق فصال جافا تشتد حاجة النبإالغطاء النباتي، حيث 

  .يؤثر في طبيعة الصورة النباتية

الـذي     سـاس توجه إليها عناية فائقة ألنهـا األ تعتبر األمطار من العناصر الجوية التي 

كما أنها السبب في تشكيل مـا علـى سـطح األرض مـن      ،)1(تتوقف عليه الحياة على األرض

على مدار السنة أهمية كبيـرة بالنسـبة   ولتوزيع األمطار  .تضاريس ومظاهر جيولوجية مختلفة 

لى ظهـور  إفإذا نقصت هذه األمطار أدت  ،لتغذية الخزانات الجوفية، ومهمة أيضا في الزراعة 

ظهور المجاعات، كذلك إذا زادت عن معـدالتها السـنوية   إلى نقص في كميات الغذاء وبالتالي 

   .رف كل ما في طريقهاظهور الكوارث الطبيعية كالفيضانات التي تجإلى فإنها تؤدي 

 هامعظم األمطار التي تهطل على فلسطين عن المنخفضات الجويـة التـي تجـذب    نجمت

وتصـطدم باليـابس   . الرياح الجنوبية الغربية المشبعة باألبخرة لمرورها فوق البحر المتوسـط 

الفلسطيني فترتفع وتبرد وتتكاثف أبخرتها على شكل غيوم تسـوقها الريـاح إلـى المرتفعـات     

   .)2(لفلسطينية فتهطل األمطار بغزارة على المنحدرات المواجهة لهذه الرياح المطيرةا

                                                 
  : نقال عن 1997. د جاد اسحاق، المجلد األول الموسوعة البيئية الفلسطينية،  )1(

www.palestionsons.com/sup.phe.5/2/2008  
  . 26مرجع سابق، ص: لمفتوحةالقدس ا  )2(
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يتضح لنا أن سقوط األمطار على محافظة نـابلس يقتصـر   )  1(ومن خالل الشكل رقم 

على أشهر الخريف والشتاء والربيع، في الفترة من تشرين األول أكتوبر إلى أيار مايو، اما باقي 

مـا  وتمتاز أمطار المنطقة بأنها على شكل زخات فجائية، و. سقط فيها األمطارت الف أشهر السنة

أن تهدأ، بحيث تسود فترات من الصحو بين فترات األمطار العاصفة، وقد بلغ معدل سقوط  تلبث

  .)1(ملم 660.1األمطار في منطقة الدراسة 

  
  .  1978-2008دراسة خالل السنواتالمعدل الشهري لكمية األمطار الهاطلة على منطقة ال): 1(شكل رقم 

  . بتصرف الباحث 2008بيانات دائرة األرصاد الجوية الفلسطينية، : المصدر

الخارطة في  كذلك فإن معدالت كمية األمطار تزداد شماال وتقل جنوبا، كما هو موضح 

تفاع عـن سـطح البحـر، وبعامـل     روالسبب في ذلك هو أن األمطار تتأثر بعامل اإل) 5(رقم 

، ويعتمد هذا على حركـة الغيـوم   بكميات أكبرشمال، أي أنه كلما اتجهنا شماال كانت األمطار ال

والرياح، إضافة إلى ذلك فإن كمية األمطار تكون أوفر على السفوح الغربية من السفوح الشرقية 

  .)2(للمرتفعات الفلسطينية التي تعتبر محافظة نابلس جزءا منها

                                                 
  .معهد األبحاث التطبيقية، مرجع سابق  )1(
  . 69النقل البري في محافظة نابلس، مرجع سابق ص : جرار، مازن توفيق   )2(
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  . مطار على محافظة نابلستوزيع األ): 5(خارطة رقم 

  . طة األمطار في الضفة الغربية، وزارة الزراعة الفلسطينيةخار: المصدر

 ) Sun Shine(:اإلشعاع الشمسي .5

لطاقة الغالف الجوي مـن ناحيـة، والعامـل     بر اإلشعاع الشمسي المصدر الرئيسيعت

شمسـي تبعـا للموقـع    ويتغير اإلشـعاع ال  .)1(األساسي في التغيرات المناخية من ناحية أخرى

يصل المعدل  إذالجغرافي، حيث تقل في المرتفعات الجبلية التي تعتبر منطقة نابلس جزءا منها، 

 19في اليوم، ويرتفع في األغوار فيبلغ معدل اإلشعاع فيها  2م/مليون جول17.8حوالي إلى فيها 

إلشعاع الشمسي تـزداد  كما أن كمية ا .)2(وتبعا لعدد ساعات اإلضاءة في اليوم. 2م/مليون جول

كما تختلـف كميـة اإلشـعاع    . صيفا حين تكون السماء صافية، وتقل شتاء بسبب تراكم الغيوم

الشمسي في محافظة نابلس من منطقة إلى أخرى، وهذا يتوقف على غطاء السحب، إذ تتركـز  

                                                 
  . 40مرجع سابق ص: غانم، علي أحمد  )1(
  . مرجع سابق: عابد والوشاحي  )2(
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فاع، عادة الغيوم بشكل كبير فوق مناطق غرب نابلس كمنطقة بورين بسبب عامل الموقع واالرت

  .)1(لذلك يكون التشمس وكمية اإلشعاع الشمسي منخفضة في هذه المنطقة من المحافظة

 )(Evaporation:التبخر  .6

هو العملية التي يتم فيها تحويل الماء من سائل إلى غاز غير مرئي يعرف ببخار الماء، 

لمسـاحات  ويعرف معدل التبخر من أي سطح على أنه حجم الماء السائل الذي يتبخر من وحدة ا

   .)2(في وحدة الزمن

يتضح لنا أن معدل التبخر يتأئر بجفـاف الهـواء ودرجـة    ) 2(ومن خالل الشكل رقم 

الحرارة، حيث يتناسب التبخر طرديا مع ارتفاع درجة الحرارة فكلما زادت درجة الحـرارة زاد  

فعة وزيـادة  التبخر، فترتفع قيم التبخر في فصل الصيف كنتيجة طبيعية لدرجات الحرارة المرت

معدل ساعات السطوع االشعاع الشمسي في جو شبه خال من الغيـوم مـع انخفـاض مقـادير     

مـن   بـدء  الرطوبة الجوية حيث تسود رياح جافة وحارة، وتزداد مقادير التبخر في هذا الفصل

  . شهر أيار ولغاية شهر أيلول

  
  : 2008_1978 معدل درجة الحرارة ومعدل التبخر في محافظة نابلس): 2(شكل رقم 

  . بتصرف الباحث 2008بيانات األرصاد الجوية الفلسطينية، : المصدر

                                                 
  .معهد األبحاث التطبيقية، أريج، مرجع سابق  )1(
  .19ص. 2007، األحوال المناخية في األراضي الفلسطينية: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  )2(
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أما في فصل الشتاء فتتراجع معدالت التبخر فوق محافظة نابلس، وكما هو مبـين فـي   

 ملـم  2معدالت التبخر في شهري كانون األول وكانون الثاني لتصـل إلـى    تقل) 2(شكل رقم 

ملـم   317.5إلى  حيث وصل ابمعدل تبخر حدث خالل شهر وأعلى . ملم على التوالي 2.8و

  . وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدل ساعات اإلشعاع الشمسي

ن نـرى أ الذي يربط األمطـار بـالتبخر،   ) 3(والشكل رقم ) 3(من خالل الجدول رقم 

مطـار وكـذلك   زدادت كميـة األ العالقة عكسية بين األمطار والتبخر، فتقل نسب التبخر كلما ا

  .العكس

  .  1978_2008التبخر في محافظة نابلس خالل السنواتو معدل األمطار :)3( قمرجدول 

  )ملم( معدل التبخر )ملم(معدل األمطار  الشهر

 49  141.1  كانون الثاني

 67  146.9  شباط

 99  104  آذار

 149  20.2  نيسان

 203 7.8  أيار

  226 0  حزيران

 238 0  تموز 

 240 0  أب

 178 1.8  أيلول

 131 20.7  تشرين األول

 75 77.1  تشرين الثاني

 49 140.5  كانون األول

  . بتصرف الباحث ، 2008بيانات األرصاد الجوية الفلسطينية : المصدر
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 1978_2008معدل األمطار والتبخر في محافظة نابلس خالل السنوات ): 3(شكل رقم 

  . ، بتصرف الباحث2008طينية بيانات األرصاد الجوية الفلس: المصدر

  :التربة    5:2

والتي تتالف من مزيج  صخور قشرة األرض التربة هي الطبقة الرقيقة الهشة التي تغطي 

كمـا أنهـا   . عدة أمتارو بسمك يتراوح بين بضع سنتيمترات من المواد المعدنية والماء والهواء

ربة من تكوينات صخرية عـن طريـق   الطبيعي الذي تنمو فيه جذور النباتات، وتنشأ الت الوسط

تهشمها و تحطمهاو الكيميائية التي تسهم في تفكك الصخور ةالتجويو الميكانيكية ةعمليات التجوي

نشـأتها متـأثرة    تنمو بعـد و وتتطور التربة. تكوينهاو وتفتتها إلى مادة أولية تسبق نشأة التربة

المنـاخ  و األوليـة  المـواد و ربـة بعوامل متعددة مثل نوع الصخر األم الذي اشـتقت منـه الت  

عشرات السنين حيـث تتعـرض    ةوتستغرق نشأة الترب. الكائنات الحية والزمنو والطبوغرافيا

  .)1(الكيميائية إلى التغير مع مرور الزمنو خصائصها الطبيعية

   :)2(مقطع التربة المثالية من ثالثة مستويات هييتكون 

                                                 
المكتبة العلمية ودار  .أبو ديس ،المدخل إلى الجغرافيا الطبيعية والبشرية ،علي احميدان، وجابر الحالق ،الشواورة  )1(

  .286ص . 2005، الطيب للطباعة والنشر
  .35—33ص .2003 ،مكتبة دار الفكر: القدس ،الحيوية والتربة ،انعلي احميد ،الشواورة  )2(
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 ويتميز باحتوائه المادة العضوية ،"A"توى ويدعى عادة مس  top soilالمستوى العلوي  .1

 .إلى األجزاء السفلى من التربة ؤهأنه قد غسلت أجزاو

وتترسب فيه المواد المغسولة من  ،"B"ة مستوى ويدعى عاد sub soilالمستوى األوسط  .2

 .المستوى األعلى

 نتقالي بـين وهو المستوى اال ،"C"ويدعى عادة مستوى  bottom soilالمستوى السفلي  .3

 . التربة وبين الصخر األم الذي تنشأ عليه التربة

  :تهاونشأالتربة عوامل تكوين 

: عوامـل رئيسـة هـي    خمسةفي  محافظة نابلسنشأة التربة في وتكوين  تتمثل عوامل

كلها تمارس عملهـا  و ،والعوامل البيولوجية والزمنوالمناخ ، والتضاريس ،الجيولوجي التركيب

  . ر إليها عادة بعامل الزمنخالل فترة زمنية طويلة يشا

  : الجيولوجي التركيب   -أ 

الراضي الضفة الغربية، والذي يغلب على تكويناتـه الحجـر   الجيولوجي  لعب التركيب

التي تحوي على كميـات عاليـة مـن     التربةركيب أنواع في تالجيري والدولوميت، دورا هاما 

ا من مياه االمطـار نتيجـة غنـى هـذه     كما لعب دوره في التقليل من امكانية استفادته. الكلس

الصخور بالتشققات و ارتفاع درجة نفاذيتها التي ال تسمح للمياه باالستقرار فـي التربـة، بـل    

  . تغوص إلى االسفل حاملة معها بعضا من عناصر التربة خاصة كربونات الكالسيوم

نـاطق  فم. ويظهر تأثير االختالفات في التركيب الجيولوجي على الصـخور والتـرب   

، يري مصحوب بتعاقب محلي من المارلالمحدبات تحوى باستمرار على الدولوميت والحجر الج

بينما مناطق المقعرات تتكون بشكل رئيسي من الحجر الجيري الناعم والطباشـيري، والتـرب   

المتطورة عن الدولوميت والحجر الجيري  تكون من نموذج التربة الحمراء الخصبة ولكنها غالبا 
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وصخرية، وترب الراندزينا الطباشيرية والكلسية الناعمة تكون اقل خصوبة، ولكنها غير ضحلة 

  .)1(صخرية مع أنها تحوى كتل وأحجار صغيرة

  :العوامل الطبوغرافية   -ب 

ويظهر تأثير العوامل الطبوغرافية في تشكيل التربة واضحا بين المرتفعـات والسـفوح   

مناطق المستوية، حيث تكون التربة رقيقة وحجريـة فـي   شديدة االنحدار وبين المنخفضات أو ال

مناطق السفوح شديدة االنحدار، وسميكة ناعمة في المناطق المستوية، ويتم ذلك علـى حسـاب   

الطبقة العلوية من تربة السفوح التي قد تنجرف بتأثير الحاالت المتطرفـة لتنـدثر فـي أسـفل     

قد تنكشف الصخور االساسية ذاتها، ونتيجة لذلك المنحدر، وينكشف بالتالي االفق الذي دونها أو 

كما أثرت هذه العوامل علـى توزيـع   . ال تصل التربة إلى درجة النضوج في مثل هذه المناطق

المياه النافذه إلى أعماق التربة، ففي المساحات السهلية تنفذ المياه لألعمـاق بكميـات متسـاوية    

حدر المياه الى الوديان بكميات كبيرة، وال يكـون  أما في المنحدرات فتحصل السيول وتنتقريباً، 

  .تغلغل المياه على طول المنحدر متساويا

وفي أعلى المنحدر، ال يظهر أثر ملموس للمياه الجوفية على التربة بسبب عمق مستوى 

المياه، اال أنه في أسفل المنحدر تقترب المياه الجوفية من السطح، وقد تصل التربة نتيجة ذلـك  

فإن قرب مستوى المياه الجوفية من سـطح  _ الغور_وفي المناطق الشرقية . ة المستنقعألى حال

األرض أدى إلى ارتفاع األمالح عن الخاصية الشعرية، وتجمعها في الطبقة العليا من التربـة،  

  .)2(ةوبذا تكونت الترب الملحي

   

  

  
                                                 

 )1( Karmon.Y. Op. cit, P 317.  
  . نفس المرجع )2(
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  :المناخ    -ج

ختلفـة وخاصـة حـاالت الرطوبـة     السائد في الضفة الغربية بعناصرة الم يؤثر المناخ   

  . ة فيهافي تكوين الترب والحرارة والرياح، بنصيب كبير

فاألمطار تقدم المياه للتربة، التي تكون ضرورية جداً للنشاط الكيمـاوي والبيولـوجي،   

ففي المنطقة الرطبة وشبه الرطبـة مـن الضـفة    . والتي بدونها ال يمكن أن تتم هذه النشاطات

ملية تفتيت معادن التربة عن طريق الذوبان الطبيعي، لذا تنغسـل المعـادن   الغربية، تتصاعد ع

لتتوضع ثانية في أفق جديد، وتبقـى  _ مثال كربونات الكالسيوم _سهلة الذوبان من على السطح 

المعادن غير القابلة للذوبان، كما أن ازدياد كمية األمطار في هذه السفوح تعمـل علـى جـرف    

إلى المنخفضات وبذا تعرى هذه السفوح والمرتفعات وتؤدي في هذه الحاال التربة الناعمة ونقلها 

  .المتطرفة إلى كشف الصخور االم

ويظهر تأثير الفيضانات المفاجئة واضحاً في السفوح الشرقية، حيث تعمل على تشـكيل  

  . داالت عند شاطئ البحر الميت، ورواسب طينية مروحية عند أقدام الجرف الصدعي

طقة الجافة، فيزيد التبخر على كمية األمطار الهاطلة، لذا تجف التربة لفتـرة  أما في المن

طويلة، وتتجه المياه عن طريق الخاصية الشعرية، وتتبخر عند السطح مخلفة االمالح التي كانت 

  . قد حملتها معها أثناء صعودها، وخاصة كربونات الكالسيوم، مشكلة قشرة كلسية صلبة

فعملية التحلـل المـائي   . اط الكيماوي والبيولوجي بدرجة الحرارةكما تتأثر نجاعة النش

وغسل معادن التربة، باإلضافة إلى المحتوى العالي من اكسيد الكربون، تكون سريعة جداً نتيجة 

للحرارة العالية، كما يزيد النشاط البيولوجي مع ازدياد درجة الحرارة، وتـؤدي بالتـالي إلـى    

أما دور الرياح في تشكيل اخـر لتكشـف التربـة    . عضوية في التربةاالنحالل السريع للمواد ال
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 السفلى، وفي أحيان أخرى تؤدي إلى ترسب الغبار وحجب مواد التربة السائدة، فال تسمح بتطور

  .)1(حقيقي للتربة

  :  العوامل البيولوجية   -د 

ان، وذلـك  ويتجلى تأثير العوامل البيولوجية في تشكيل التربة عن طريق النبات والحيو

  . من خالل التجوية الكيماوية والميكانيكية

) كالسيوم ومغنيسـيوم وبوتاسـيوم  (ونظراً لحاجة النبات إلى العناصر المعدنية األساسية 

فهو يأخذها من الطبقات السفلى للتربة، ثم يتخلى عنها للسطح عندما يتحلل، ويقدم النبات الميت 

  . الداكن للتربةالدبال، الذي يتسبب في اللون البني أو 

أما البكتيريا، فتعمل على اتالف أو استهالك الدبال من التربة، وهي تنشط مـع ازديـاد   

الحرارة، لذا فإن عملها يكون كثيفاً هنا، وتؤدي إلى أكسدة النباتات الميتة بسـرعة، ويـنخفض   

  . بالتالي محتوى التربة من الدبال

عن طريق تفتيت الصـخور وانحاللهـا،   كما يظهر أثر النبات في تعميق مستوى التربة 

سواء حياً حيث تتعمق الجذور، أو ميتاً حيث تنتفخ هذه الجذور بالمياه، مما يزيد ضغطها علـى  

  .الصخر المحيط بها فتزيد من تشققه

وفي المناطق المشجرة وخاصة مناطق السفوح تعمل النباتات على حفـظ أجـزاء مـن    

  . تقدم المجال لجرف التربة من على السفوح التربة، على عكس المناطق المعراة حيث

الزراعي في تكوين التربة، عن طريق عمليات الحراثة _ ويظهر تأثير النشاط اإلنساني 

  . مما يساعد على توغل الحرارة والمياه إلى الصخور االم، فتتكسر وتتفتت

                                                 
 )1( Karmon.Y. Op. cit, P 318.  
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 دي إلىوانات فتخريبها محدود، ويظهر في اثار حوافرها على الصخر، حيث تؤأما الحي

  .)1(حفر األرض خاصة في المناطق التي ترتادها للشرب

  : الزمن -هـ

وللوصول بالتربة إلى النضج، البد من مرور وقت كاف الظهـار تـأثيرات العوامـل      

فالتربة تسمى ناضجة، عندما تكون العوامل المشكلة لهـا  . المختلفة النشطة دون انقطاع بوضوح

ي اظهار افاق التربة، بينما ال تظهر مثل هذه االفاق فـي التربـة   قد استمرت وقتاً طويالً كافياً ف

فتفتت الصخور عملية بطيئة، وكذلك سير تكوين جسم التربة . التي لم يمضي وقتاً كافياً لتطورها

البيدولوجي، الذي يبدأ عندما تبدأ عوامل البيئة بالتأثير على المواد الصخرية المنحلـة، كمـا أن   

إلى األسفل، وارتفاع األمالح إلى األعلى وتراكمها في الطبقـة العليـا مـن     انحدار مواد التربة

  .)2(التربة، تحتاج جميعها إلى فترة زمنية طويلة كافية ليمكن الوصول بها إلى النضج

  :هي بالنسبة للنباتات في ثالث نواح تتلخص أهمية التربة

  .ير الرياح الشديدة مما يساعد على بقائه ويقيه من تأث فيها جذورهالنبات يضرب  .1

  . إمداد النباتات  بالمياه التي يحتاجها .2

إمداد النباتات باألمالح المعدنية، والعناصر الغذائية التـي يحتـاج إليهـا لكـي ينمـو       .3

  .)3(ويزدهر

  

                                                 
 )1( Karmon.Y. Op. cit, P 318.  

  . نفس المرجع  )2(
  .مرجع سابق: الحمامدة، فرج   )3(
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  :أنواع التربة في محافظة نابلس

   . توزيع أنواع الترب في محافظة نابلس) 6(توضح الخارطة رقم   

  
  : أنواع الترب في محافظة نابلس ):6(خارطة رقم 

   Atlas Of Israel, 1985 :المصدر

 ": Terra Rosa"الحمراء  تربة البحر المتوسط  - أ

التي و تتركز في المناطق ذات االنحدارات الشديدةو المرتفعات الجبلية، توجد على سفوح

ضـاريس  بعض األودية العريضة أو السهول المحصورة، كما تنشأ فـي منـاطق الت   يوجد بينها

  . المتموجة

الصلبة بمياه األمطار التي تذيب  تنشأ نتيجة عملية غسل الصخور الجيرية أو الدولوماتية

السيليكا التي تعطـي التربـة لونهـا    و األلمنيومو تتركز بها أكاسيد الحديدو ،كربونات الكالسيوم
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لموجـود فـي   معادن طينية تضاف إلى المـواد الطينيـة ا   األحمر، حيث ينتج عن هذه العملية

   .بالتالي تصبح التربة غنية بالعناصر المعدنيةو الجيرية،و الصخور الدولومايتية

  : وتتميز هذه التربة بمجوعة من الخصائص هي

غنية بالمواد ال من أنواع التربة الصلصالية هيو لون التربة أحمر مائل إلى البني الفاتح،   -أ 

 . الطينية

 فية السمك قرقيو السهولو خرى فهي سميكة في األوديةمنطقة إلى أن يتفاوت سمكها م  -ب

  .تالمنحدرا

الصـيف  و الرطـب  نباتاته حيث الشتاءو تنشأ هذه التربة في إقليم مناخ البحر المتوسط  -ج

الحرارة بـين   متوسط درجةو ملم، 900 -400تتراوح كمية األمطار فيها بين و ،الجاف

  .البحر المتوسطتنمو في هذا اإلقليم نباتات و ،درجة 15-20

المـواد   انخفاض نسبةو الجير،و في المواد المعدنيةو تميز التربة بارتفاع نسبة الرطوبة  -د

 تـزرع بمحاصـيل القمـح   و كالسنديان، يها غابات البلوط المتدهورةفتنمو و .العضوية

  . )1(التفاحيات في أماكن تواجدهاو اللوزياتو الزيتونو الكرمةو

 :"البنية" االرند زينتربة   - ب

تنشأ من نفس و مناطق تربة البحر المتوسط الحمراء في المرتفعات الجبلية، تنشأ في

و . ال تنشأ على الصخور الصلبةو ،"المارل اللينةو صخور الكلسيةأو ال" التربة الحمراء ر صخو

الجبال، على  قممو فوق الهضابو المتوسطة االنحدار،و تتواجد على سفوح المنحدرات الشديدة

معدل األمطار   في مناخ البحر المتوسط حيث يتراوح وتوجد. اًمتر 450ت تزيد عن ارتفاعا

و هي تربة متوسطة الخصوبة الرتفاع . ْم 20متوسط درجة الحرارة و ،ملم 700- 400بين 

                                                 
)1(  Bender.F.,  Geologe of  Jordan, Berlin, 1974, P 187.   
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ارتفاع و ،تمييز بغناها بالمواد العضويةوعدم قدرتها على االحتفاظ بالماء، و هافيالجير ة نسب

تربة سميكة مقارنة مع التربة  تعتبرو ،بني فاتح –ني وهي ذات لون ب هافينسبة الكالسيوم 

  .)1(اللوزياتو الزيتونو الكرمةو ها أحراج البلوطفيتنمو و .الحمراء

 :Grumusolsتربة الكرموسول   - ت

توجد في المناطق الطبوغرافية السهلية أو خفيفة االنحدار، وتتشكل هـذه التربـة فـي    

وهي خليط من الترب متوسطية . الناعم، أو من الرسوبيات الريحيةمعظمها من النسيج الفيضي 

نفاذية  هـذه التربـة للمـاء    و وتكون مصحوبة مع التربة الحمراء ،الحمراء ومتوسطية صفراء

منخفضة بسبب المحتوى الطيني العالي فيها،  في الوقت الحاضر ينحصر استخدام هذه التربـة  

  .)2(حألغراض إنتاج بعض المحاصيل مثل القم

 :  Calcareous Serozemsالتربة الطباشيرية الكلسية   - ث

توجد هذه التربة على المنحدرات الشرقية لمنطقة نابلس، وتشكلت في األسـاس نتيجـة   

لفيضانات نهر األردن، وتنشأ هذه التربة وتتشكل من الحجر الجيـري، والطباشـير والتـراب    

  . اءعلى الرعي في فصل الشت هاويقتصر استخدام. الكلسي

 ): Dark Brown soil(التربة البنية الداكنة   - ج

هذه التربة موزعة على شكل مضلعات مستطيلة على المنحدرات الشرقية فـي نـابلس،   

، والصخور الرملية الكلسية ) Aeolian Sediments( وتتشكل من صخور الرسوبيات الريحية 

)Calareous Sandstone  (ر، أو الكر كا )Kurkar (النسيج الرسوبي الفيضي  ، إضافة إلى

  .)3(المتراوح بين الناعم والمتوسط

                                                 
)1(  Bender.F., Op. cit, P 192.   

  .23ص. مرجع سابق .جمعة، سمير فريد عبد اهللا )2(
  .326سابق، ص مرجع :عابد، عبد القادر، وصايل خضر الوشاحي  )3(
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  : مصادر المياه في محافظة نابلس  6:2

إلنسان والنبات، فال حياة بدون ماء، والمـاء  ليعد الماء أساس الحياة، وحاجة ضرورية 

فهـي كالـدم   .  30، آية سورة األنبياء" وجعلنا من الماء كل شيء حـي "هو الحياة لقوله تعالى 

سرى في جسم الطبيعة حامال المادة والطاقة والحياة من مكان إلى أخر ومصـادر الميـاه فـي    ي

ومن سنة إلـى   ،ومن فصل إلى أخر ،منطقة البحث متنوعة وتتفاوت كمياتها من مكان إلى أخر

  .)1(أخرى، وتؤثر عوامل الموقع والتضاريس والجيولوجيا والمناخ في مصادر المياه

  : في محافظة نابلسأنواع مصادر المياه 

 : مياه األمطار  .أ 

الذي يعتمد عليه السكان في المنطقة، وتتصف األمطـار فـي    وتعتبر المصدر األساس

في معدالتها السنوية، وتظهر الفـروق فـي كميـات األمطـار السـنوية       متفاوتةالمنطقة بأنها 

ـ  رى، وقـد  واالنحرافات عن المتوسط بين سنة وأخرى، وكذلك بين مجموعة من السنوات وأخ

أسهمت تضاريس منطقة نابلس ومدى ارتفاعها وموضعها في تناقص كميـات األمطـار كلمـا    

وتعود قلة األمطار في الشرق إلى البعـد  ). 5(نظر خارطة رقم ا اتجهنا نحو الشرق والجنوب،

  . عن البحر ووقوع المنطقة ضمن إقليم المناخ شبه الجاف وفي ظل المطر خلف جبال نابلس

لتغذية العيون واآلبار في محافظة نابلس، والتي تتسرب  ار المصدر األساسطتعتبر األم

وتتجمـع  ) غير منفـذة (إلى باطن األرض عبر الطبقات الجيولوجية حتى تصل إلى طبقة كتيمة 

التضاريس، ونوع : فوقها، وتعتمد نسبة المياه الراشحة إلى جوف األرض على عدة عوامل، منها

ولذلك فإن نسبة المياه الراشحة ستكون متغيرة . ية، وديمومة األمطارالتربة، والتكشفات الصخر

  . من مكان آلخر

     
                                                 

  . 84، ص مرجع سابق: حسن عبد القادر، ذياب علوش )1(
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  :وعيون الماء الينابيع  .ب 

ـ يرتبط ظهور ا والعوامـل   ،الجيولوجيـة مـن جهـة   ل لعيون المائية والينابيع بالعوام

أنحـاء  حيث تنتشر العيون والينابيع في معظم  ،أخرى الطبوغرافية والجيومورفولوجة من جهة

محافظة نابلس ولكنها تتركز في الجزء الشمالي الشرقي من المحافظة كما هـو موضـح فـي    

بمختلف أنواعها، كمـا   ،وتستخدم مياه هذه الينابيع في الشرب وري المزروعات ،)7(الخارطة 

نالحظ وجود البرك أو األحواض بالقرب من العيون بغرض حفظ المياه الزائدة، والحيلولة دون 

واستغاللها وقت الحاجة، وفضال عن ذلك هناك قنوات تنقل مياه العيون والينـابيع إلـى    تسربها

 . مصباتها

 : اتجاهات على النحو التالي ةفي ثالث تتوزع نبعا 38جد في محافظة نابلس تو

وتسـتخدم هـذه   . في الشرق نجد ستة ينابيع في النصارية والعقربانية وتلفيت وجـالود  •

 . مزروعاتالينابيع للشرب وري ال

وجد فيهـا سـتة   ت التيفي الشمالي الشرقي توجد معظم ينابيع نابلس في منطقة البادان   •

شرف والناقورة ونصـف   ديرو ، أما زواتاوجد فيها ثمانيةالتي تينابيع،  ومدينة نابلس 

 .نبعا 14 هاتوجد فيفمرين وبرقة وعراق بورين وبورين وحواره اجبيل وبيت 

الثة ينابيع في مادما وقبالن وقصره وهذه الينـابيع لالسـتخدام   وجد ثتأما في الغرب ف  •

 . المنزلي فقط

من فصل إلـى  وكميات تصريف مياه الينابيع عرضة للتفاوت من سنة إلى أخرى  تكون

وتنخفض في فصل الصيف، بل إن بعض الينابيع  ،أثناء فصل األمطار في خر، فتزداد غزارتهاآ

األمر الذي يؤدي إلى أزمة مائية في بعض القـرى التـي    الصغيرة تجف مياهها أثناء الصيف

  . تعتمد عليها لتأمين احتياجاتها من مياه الشرب
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  .الينابيع في محافظة نابلس :)7(خارطة رقم 

  . بتصرف الباحث. نالفلسطينيي نطة الينابيع المائية في الضفة الغربية، مجموعة الهيدرولوجييارخ: المصدر

 :األحواض واآلبار  - ج

  :حواض المياه الجوفية في محافظة نابلسأ

  : الحوض الشمالي الشرقي

بحيث تمتد في األجـزاء الشـمالية مـن     2كم981تبلغ المساحة اإلجمالية لهذا الحوض 

م لتشمل بذلك مناطق نابلس، وجنين في 1948الضفة الغربية، وتتداخل مع فلسطين المحتلة عام 

بون أحد أقسام هذا الحوض الواقعـة فـي منطقـة    جل – ننييج –، ويعد حوض نابلس )1(الشمال

، وتبلغ كميات 2كم 500تبلغ مساحة هذا الحوض كون طبقاته المائية من األيوسين والدراسة، وتت

أما كميات المياه التي تغـذي هـذا الحـوض    . سنة/2مليون كم 104_92المياه التي تضخ منه 

، ني الممثل لهذا النظام فهو تكـوين جنـي  السنة، أما النظام المائ/3مليون م 95-80فتتراوح بين 

                                                 
   .31، ص2006القاهرة، - لكتب العلمية للنشردار االمياه العربية، : حجو، عبد المقصود  )1(
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داخل األراضي الفلسطينية المحتلة عام  نويمتد من نابلس جنوباً، وحتى المناطق الشمالية من جني

. م كما يشمل المناطق الممتدة من طوباس شرقاً، إلى مناطق سيله الظهر وبرقـه غربـاً   1948

الطاقة اإلنتاجية  تبلغالسنة، /3مليون م 40يتغذى هذا الحوض من مياه األمطار والمقدرة بحوالي 

أمـا مـن    .)1(لهسنوياً بما في ذلك تصريف الينابيع التابعة  3مليون م 130لهذا التكوين، حوالي 

حيث الحجم فهو يحتل المرتبة الثالثة بين أحواض المياه الجوفية فـي الضـفة الغربيـة، بعـد     

وتتحرك المياه الجوفية فـي   .)2(2كم 981ي الشمالي والغربي، حيث تبلغ مساحته حوال ينالحوض

مناطق نابلس باتجاه الشمال، األمر الذي تسبب في ظهور مجموعة مـن الينـابيع، مثـل رأس    

  .)3(العين، وبيت الماء، وعورته، وعسكر، والفارعة، وبردلة، وغيرها

  : اآلبار

ـ اآلبار قليلة في محافظة نابلس ألن مستوى المياه الجوفية عميـق ي   900بـين  راوح ت

ويعود السبب في ذلك إلى أن المياه في نابلس غارت إلى . م، أي أنه في مستوى األغوار1000و

 اًبئـر  19ويوجد في محافظة نـابلس   ،)4(أعماق سحيقة بفعل الصدوع واالنكسارات في المنطقة

. اودالو أبار في دير شـرف وبيـت إيبـا    3و بئراً 16يوجد التي تركز في الفارعة يومعظمها 

توضح هـذه  ) 8(والخارطة رقم . وبعضها لالستخدام المنزلي ةتستخدم مياه هذه اآلبار للزراعو

  . اآلبار

  

                                                 
  . 398مرجع سابق، ص: عابد والوشاحي  )1(
دراسة في الجغرافيا  -المياه وأثرها في توجيه االستيطان اإلسرائيلي في الضفة الغربية: اعبيه، إحسان شريف )2(

   .44، ص2005نابلس، - ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنيةالسياسية
  . 127، ص1999عمان،  - ، دار مجدالوي للنشرالمياه واألمن الفلسطيني: شديد، عمر  )3(
  . 416، ص1984 مرجع سابق،، الموسوعة الفلسطينية  )4(
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  .اآلبار في محافظة نابلس): 8(خارطة رقم 

  . طة اآلبار المائية في الضفة الغربية، مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين، بتصرف الباحثارخ: المصدر

   :افظة نابلسالغطاء النباتي في مح  7:2

وجود النباتات، بالعوامل الطبيعية كالمناخ والتضاريس والتربـة، حيـث   و ريرتبط انتشا

تعتبر هذه العوامل من أهم المحددات في تنوع النبات الطبيعي واختالف كثافته من إقلـيم إلـى   

  . أخر، حيث تنتشر النباتات بشكل متجانس مع األقاليم المناخية

  : وع الغطاء النباتيالعوامل المؤثرة في تن

 : المناخ .1

على سطح األرض، وفي  الغطاء النباتيتؤثر الظروف المناخية تأثيراً مباشراً في تشكيل 

بين كل من األقاليم  ينوهناك تشابه وتوافق شديد. تنوع تلك الغطاءات النباتية من مكان إلى آخر

 . انعكاس للظروف المناخية السائدة المناخية واألقاليم النباتية، وذلك ألن األقاليم النباتية هي
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نالحظ أن السفوح الغربية لمحافظة نابلس تسود فيها األحراج دائمة الخضـرة الرتفـاع   

 حيـث تعمـل   ،عليها واعتدال درجة حرارتها وبالتحديد في فصل الشتاء الهاطلةكمية األمطار 

على توفير المياه الالزمـة  األمطار  هطولالرياح الغربية القادمة من البحر المتوسط التي تسبب 

وقوعها فـي  و إن ارتفاع الحرارة في السفوح الشرقية لمرتفعات نابلسفلنمو النبات، في المقابل 

انخفاض كمية األمطار الواصلة إليها، وبالتالي فإن الغطاء النباتي المنتشر  إلىيؤديان ظل المطر 

  .على هذه السفوح يكون قليل الكثافة

 :التضاريس .2

أوديـة  و سـهول و مـن جبـال   منطقة الدراسة كما ذكرنـا سـابقا،  ضاريس ت إن تنوع

جبلية تنمو فـي المنـاطق البـاردة،    ت النباتافال ،جعل من تنوع النباتات شيئاً فريداً منخفضاتو

   . حيث تتوفر موارد المياه المنخفضة تنمو ونباتات المناطق

 : التربة .3

إلى اختالف قدرتها علـى االحتفـاظ   محافظة نابلس بالتنوع مما يؤدي  في تتميز التربة

بالمياه وكذلك تنوع المواد الغذائية فيها، وبناًء على ذلك نالحظ تنوع الغطاء النباتي في منطقـة  

الدراسة، فتنمو الغابات واألشجار في الترب الحمراء ألنها ثقيلة تحتفظ بالميـاه، بينمـا التـرب    

سرب مياهها إلى األسفل تكون أقل مالئمة وتنتشر تتبحيث المسامية الخفيفة التي ال تحتفظ بالمياه 

  .)1(تكون مناسبة لنمو األعشابف  افيها األعشاب والشجيرات، أما تربة الرند زين

  : نواع الغطاء النباتي في محافظة نابلسأ

  : الغطاء النباتي الطبيعي .1

  :األعشاب والحشائش

                                                 
رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القاهره، مصر،  -الجغرافيا االقتصادية للضفة الغربية لنهر األردن: عناب، وائل  )1(

   .69- 68ص .1979
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يات كبيـره مـن الميـاه    ألنها التحتاج إلى كم ،تنتشر في معظم أراضي محافظة نابلس

في المناطق السهلية والجبلية إما بشكل مستقل أو إلى جانب غطاء نباتي أخر مثل الغابات  دوتسو

  .واألشجار

  : الغابات

تنتشر في محافظة نابلس غابات دائمة الخضرة وهي عبارة عن تجمعات شجرية تتحمل 

لصنوبرية وغابات البلـوط دائمـة   وأوراقها إبرية سميكة كالغابات ا ،برد الشتاء وجفاف الصيف

وتنمو أشجارها على التربة الحمـراء والبنيـة    ،الخضرة التي تنتشر في بعض مرتفعات نابلس

وتربة الرندزينا المتواجدة على الصخور الطباشيرية كما هو الحال في المرتفعات الغربيـة مـن   

  .)1(محافظة نابلس

 :الغطاء النباتي الزراعي .2

 :هـي ه الزراعي في محافظة نابلس على ثالث مجموعات رئيس الغطاء النباتييحتوي 

أشجار الزيتون، واللوز، والعنب، والتين والحمضـيات وغيرهـا مـن    (وتشمل : أشجار الفاكهة

). وتشمل البندورة، والخيار، والباذنجان، والفول، والباميه وغيرهـا : ( والخضروات). األشجار

الكرسنة، والعدس، والبطاطـا  و القمح، والبيقا،( ومنها أما المحاصيل الحقلية فهي متنوعة أيضاً 

 2006فـي عـام    اًدونم 246653بلغت المساحة المستغلة زراعيا في محافظة نابلس ). وغيرها

  .تتوزع على ثالثة أنماط رئيسية الخضروات، واألشجار المثمرة، والمحاصيل الحقلية

                                                 
   .70ص .مرجع سابق: عناب، وائل   )1(
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في محافظة نابلس وطريقة زراعتهـا  المساحة المزروعة ألنواع المزروعات  :)4(جدول رقم 

2005/2006  

  )دونم( المجموع  طريقة الزراعة  أنواع المزروعات

  )دونم( مروي  )دونم( بعلي

  203112  3387  199725  أشجار مثمرة

  4378  3770  608  الخضروات

  39163  1750  37413  المحاصيل الحقلية

  246653  8907  237746  المجموع

  .بتصرف الباحث. لفلسطينية، رام اهللاوزارة الزراعة ا: المصدر

من األراضي المزروعة فـي المحافظـة،    كبرىوقد احتلت زراعة األشجار المساحة ال

، وكانت مساحة األراضي المزروعة بشكل بعلـي فـي المحافظـة    اًدونم 203112حيث بلغت 

  . اتدونم 8907أما األراضي المزروعة بشكل مروي فقد بلغت  اًدونم 237746حوالي 

  :  أشجار الفاكهة

بلغت المساحة اإلجمالية لألراضي المزروعة بأشجار الفاكهة في محافظة نـابلس عـام   

من مساحة األراضي المزروعة في % 82وهو ما يشكل  اًدونم 203112حوالي  2005/2006

 185439، وقد لوحظ أن مساحة أشجار الزيتون بلغت حوالي اًدونم 246653المحافظة والبالغة 

  . هي أعلى مساحة من بين أشجار الفواكه في المحافظةدونم و
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مساحة أشجار الفاكهة في محافظـة نـابلس حسـب المحصـول، والنـوع،       :)5(جدول رقم 

2005/2006  
 المساحة الكلية  )دونم( غير مثمر  )دونم( مثمر  المحصول

  مروي  بعلي  مروي  بعلي  )دونم(

  185439  21  2042  270  183106  زيتون

  5446  100  156    5190  بسلوز يا

  3750    250    3500  تين

  1599  4  120    1475  برقوق

  1264  32  150  84  998  عنب

  1043    193    850  لوز فرك

  998  32    966    برتقال أبو صرة

  709  74    635    ليمون

  456    64    392  المشمش

  436  8    428    كلمنتينا

  425    25    400  صبر

  425    105    320  تفاح

  335  11    324    طيبرتقال شمو

  200    50    150  رمان

  153  1    152    مندلينا

  119    58    61  خوخ دراق

  78      78    برتقال فلنسيا

  66  5    61    مخال

  58    26    32  كرز

  42      42    برتقال فرنساوي

  38  38        بلح

  19      19    بوملي

  12    12      أخرى

  1      1    جريبفروت

  1      1    برتقال بلدي

  203112  326  3251  3061  196474  المجموع

  .  وزارة الزراعة الفلسطينية: المصدر
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  : الخضروات

نالحـظ أن المسـاحة اإلجماليـة لألراضـي المزروعـة      ) 6(من خالل الجدول رقم 

، وشكلت زراعـة  اًدونم 4378بلغت حوالي  2005/2006بالخضروات في محافظة نابلس عام 

ظة حيث بلغت األرض المزروعة بالخيـار  محصول الخيار أكثر المزروعات مساحة في المحاف

  .  اًدونم 2234حوالي 

  2005/2006مساحة الخضار في محافظة نابلس حسب المحصول والنوع،  :)6(جدول رقم 

بعلي  المحصول

  )دونم(

مروي

  )دونم(

بيوت

 بالستيكية

  )دونم(

أنفاق 

 فرنسية

  )دونم(

أنفاق 

 أرضية

  )دونم(

المساحة 

 الكلية

  )دونم(

  2234  550    66  1618    خيار

  394  120      178  96  كوسا

  258  30    90  123  15  بندورة

  257        48  209  فول أخضر

  216  80      136    باذنجان

  183        183    قرنبيط

  140        5  135  بامية

  137        10  127  فقوس

  114  15      76  23  فلفل حار

  94  40  3  19  32    فاصولياء خضراء

  79        79    ذرة صفراء

  67        67    ملوخية

  41        41    بصل أخضر

  36        36    سبانخ

  24        24    خس

  21  10      11    فلفل حلو

  20        20    ملفوف أبيض
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بيوت مروي بعلي  المحصول

 بالستيكية

أنفاق 

  فرنسية

أنفاق 

  أرضية

المساحة 

  الكلية

  15        15    بقدونس

  12        12    فجل

  9        9    ملفوف أحمر

  9        9    ورق لسان 

  6        6    لفت

  4        4    يقطين

  3          3  بازيالء

  2        2    سلق

  2        2    لوبيا

  1      1      أخرى

  4378  845  3  176  2746  608  المجموع

 . وزارة الزراعة الفلسطينية: المصدر

   :المحاصيل الحقلية

يتضح أن المسـاحة اإلجماليـة للمحاصـيل الحقليـة عـام      ) 7(من خالل الجدول رقم 

وشكلت زراعة القمح أكثر المسـاحات المزروعـة فـي     ،اًدونم 39163حوالي  2005/2006

، أما أقل المحاصيل زراعة فهي الحلبة حيث بلغـت  اًدونم 24620المحافظة حيث بلغت حوالي 

  .  فقط اًدونم 12 مساحة األراضي المزروعة بالمحصول حوالي
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   م2005/2006المحاصيل الحقلية في محافظة نابلس لعام  :)7( جدول رقم

 المساحة الكلية  )دونم( مروي )دونم(بعلي المحصول

  )دونم(

  24620   24620  قمح

  4101   4101  بيقا

  2209   2209  كرسنه

  1601   1601  شعير

  1180  1180   بطاطا

  917   917  فول

  915   915  برسيم

  897   897  حمص

  722   722  ذرة مكانس

  594   594  عدس

  507  210 297  بصل يابس

  340  340   بصل قنار

  308   308  عصفر

  200   200  سمسم

  40  20 20  ثوم يابس

  12   12  حلبة

  39163  1750 37413  المجموع

 .وزارة الزراعة الفلسطينية: المصدر
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  الفصل الثالث

  .تصنيف غطاءات األرض في منطقة نابلس باستخدام االستشعار عن بعد

  .  مفهوم االستشعار عن بعد 1:3

  .رد األرض الطبيعيةأنظمة مراقبة موا 2:3

  .سلسلة سواتل الند سات 1:2:3

  .   سلسلة سواتل سبوت 2:2:3

  .سلسلة سواتل الجيل الثالث لالستشعار الفضائي 3:2:3

  .Image Classification: تصنيف المرئية  3:3

  .أسس التصنيف 1:3:3

  . طرق التصنيف 2:3:3

   Supervised Classification) الموجه(التصنيف المراقب  1:2:3:3

  Unsupervised Classification) غير المراقب(التصنيف غير الموجه  2:2:3:3

  .لمنطقة نابلس  XS  Spotالمنهجية المتبعة في تصنيف الصورة الفضائية 3:3:3

  .مساحة أنماط غطاء األرض في منطقة الدراسة 4:3

  .تقدير دقة تصنيف المرئية الفضائية 5:3
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  :المقدمة

لتغيـرات التـي   ااءات األرض من الدراسات الحيوية الهامة، في ظل تعتبر دراسة غط

 ،توسع المناطق الحضرية على حساب األراضـي الزراعيـة   ةصاألرضي، وبخا لغطاءلتحدث 

اتج عن أنماط االستعمال الخـاطئ  والتلوث البيئي الن ،واالستعمال الزراعي غير المنتظم لألرض

وسيلة فعالـة فـي    يعد )Remote Sensing( ر عن بعد ، لذلك فإن استخدام تقنية االستشعالها

حساب مسـاحات المصـادر الطبيعيـة    من تغيرات، وكذلك في الغطاء األرضي مايلحق دراسة 

القرارات في الدولـة   ان وصانعووكما أنها تزودنا ببيانات حديثة يستفيد منها المخطط .السطحية

  .  به واالرتقاءتخدام األرض لمعالجة المشاكل أو تحسين الوضع الحالي ألنماط اس

  )Remote Sensing: (االستشعار عن بعد  1:3

وفن وتقنية للحصول على قياسات جسـم معـين أو   عن بعد بأنه علم  االستشعاريعرف 

وبدون إجراء تماس مباشر معها، وتعد الكاميرات وأجهزة الموجات القصيرة  ،عن بعد ماظاهره 

لماسحات اإللكترونية المتعددة األطياف فضال عـن العـين   وأجهزة قياس اإلشعاعات الطيفية وا

ووسـائل  ) Data collection or data acquisition(أنظمـة لجمـع المعلومـات     ،البشرية

يرتبط االستشعار عن بعد غالبا بقياس الطاقة الكهرومغناطيسية المنعكسـة  و. لالستشعار عن بعد

)Reflected) (0.3 -3.0  (والمنبعثة ) ميكروميترEmitted) (3.0 – 15.0 من ) ميكروميتر

  .)1(سها أو تعيد إشعاعها إلى المتحسسقبل األجسام التي تستلم الطاقة الشمسية وتعك

  : يمكن تصنيف أجهزة األستشعار عن بعد اعتمادا على مصدر الطاقة إلى

   Passive Remote Sensingاالستشعار السالب  .1

علـى مصـادر    ةالبيانات فقط معتمد Sensorsجهزة المسح االستشعاري أوفيه تستقبل 

الطاقة الطبيعية مثل أشعة الشمس، إذ تتكون البيانات المستقبلة من اإلشعاع الطبيعي الصادر عن 

                                                 
. منشاة المعارف: اإلسكندرية ،3ط، أساسيات وتطبيقات للجغرافيين–نظم المعلومات الجغرافية  :عزيز محمد ،الخزامي )1(

2004.  
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سطح األرض واألجسام التي عليها، ويعرف مقدار هذه اإلنعكاسـات أو اإلنبعاثـات بالبيانـات    

  ).Digital Data(الرقمية 

   Active Remote Sensingاالستشعار الموجب  .2

وفيه يتم االعتماد على مصدر طاقة صناعي يثبت على القمر الصناعي نفسه كـالرادار،  

من انعكاسات طيفية، حيث تقـوم اجهـزة   في هذا النوع من االستشعار تتكون البيانات المستقبلة 

  .)Ground Reception Stations( )1(االستشعار بإرسالها إلى محطات االستقبال األرضية 

  : أهمية االستشعار عن بعد في الجغرافيا

الصور الجوية والفضائية، صـورة شـاملة   من خالل تقدم وسائل االستشعار عن بعد،   

ن االستشعار عن بعد يقدم معلومـات  إبشرية، حيث  مللظاهرات األرضية سواء أكانت طبيعية أ

فرضيات المكانية، ومـن  واختبار ال ،حديثة وسريعة عن هذه الظاهرات تستخدم في بناء النماذج

ها علم االستشعار عن بعد التسجيل الدائم للظـاهرات، بحيـث   فيالمجاالت الجغرافية التي ساهم 

يمكن دراستها في أي وقت، مما يسمح بإجراء المقارنات الزمنية عن طريق دراسة مجموعة من 

ير الذي طرأ على بمالحظة طبيعة التغ حمما يسم الصور أخذت لنفس المنطقة في أوقات مختلفة،

  .مكان ما

  : النقاط التاليةفي ويمكن تلخيص أهمية االستشعار عن بعد في الجغرافيا 

 .مراقبة التوزيع المكاني للظاهرات األرضية في إطار واسع •

 .دراسة الظاهرات المتغيرة مثل الفيضانات وحركة المرور •

 .بعدالتسجيل الدائم للظاهرات بحيث يمكن دراستها في أي وقت فيما  •

                                                 
زيع، الطبعة األولى، دار المناهج للنشر والتو ).علم وتطبيق(االستشعار عن بعد  :عبد الهادي، عبد رب النبي محمد  )1(

2003 .  
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تسجيل بيانات ال تستطيع العين المجردة أن تراها فالعين البشرية حساسـة لألشـعة     •

  .المرئية

  .)1(إجراء قياسات سريعة ودقيقة إلى حد كبير للمسافات والمساحات واالرتفاعات      •

  : أهمية االستشعار عن بعد في دراسة استعمال األرض والغطاء األرضي

ـ  األجسامن أاالستشعار عن بعد  من المعروف من خالل دراسة  ىوالمواد الموجودة عل

سطح الكرة األرضية تعكس أشعة الشمس، وبالتالي تقوم المجسات بالتقاط األشعة المنعكسة عن 

االستشعار عن بعد في رصد التغيرات التي تحـدث علـى سـطح    استخدم تلك األجسام، وبذلك 

  .  ن تدخل االنسان أو عن كوارث طبيعيةاألرض، ومراقبة هذه التغيرات سواء كانت ناجمة ع

أما بالنسبة الستخدام االستشعار عن بعد في دراسة استعمال األرض، فيعد أحد األدوات 

خالل فترات مختلفـة،  تعتريه لة في عملية دراسة الغطاء األرضي ومراقبة التغيرات التي عالفا

المرئيات الفضائية من الوسـائل   كما أصبحت. كما أنها أداة فاعلة لصانعي القرارات في الدول

الهامة المستخدمة في تحليل الغطاء األرضي على المستويات المحلية واإلقليمية والدولية، وبذلك 

يمكن إجراء تصنيفات الستعمال األرض والغطاء األرضي، وهذا ما اتبعته هذه الدراسة بحيـث  

  .  ار عن بعديتم تصنيف استعمال األرض والغطاء األرضي باستخدام االستشع

ويتم الحصول على هذه المعلومات، بعد إدخال الصور الجوية والمرئيات الفضائية إلـى    

والتصـنيف غيـر     Supervisedقسـم إلـى التصـنيف المراقـب     تأجهزة تحليل رقمي ألي 

وبذلك زادت دقة تحليل البيانات وسرعة الحصول على النتائج، ومن   Unsupervisedالمراقب

غابات، : بقات مختلفةليل اآللي أصبح باالمكان تصنيف الغطاء األرضي إلى طخالل طرق التح

ــتعمال     ن، مناطق بناء، وكذلك أصبح باالمكاأشجار، أراضٍ زراعية، مراعٍ ــنيف اس تص

، ومما زاد من ...........استعمال سكني، تجاري، صناعي، سياحي: االرض إلى طبقات مختلفة

                                                 
)1( 6 \9\2008 www.gis.com 
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رض التكلفة المتوسطة والفترة القصـيرة  في دراسة غطاء األ ار عن بعداهمية استخدام االستشع

  .)1(المستغرقة في إنتاج خرائط غطاء األرض لمناطق متباينة المساحة

  : أنظمة مراقبة موارد األرض الطبيعية 2:3

  ) Landsat Series(سلسلة سواتل الندسات  1:2:3

سلسـلة أقمـار    ، أول قمر صـناعي مـن  )  NASA(وكالة الفضاء األمريكية  أطلقت

بقية  تقاطل ألرض والتغيرات البيئية، وبعدهام في مراقبة ااستخدم، و1972عام ) 7-1(الندسات 

أقمار هذه السلسلة، وتحتوي هذه السواتل على ثالثة أنماط مختلفة من المستشعرات فـي عـدة   

، RBV (Return Beam Vidicon(وهي آالت تصوير الفيديو ذات الحزمة المرتدة . تركيبات

، وراسم الخرائط الغرضـي  MSS (Multispectral Scanner(والماسحات المتعددة األطياف 

)TM (Thematic Mapper .  

  ): 3-1(خصائص سواتل الندسات 

وتمر . كم900 هذه السواتل لتدور في مدارات دائرية على ارتفاع مفروض قدره  تطلقأ

وتـدور حـول األرض   . لي والجنوبيدرجات عن القطبين الشما) (9مداراتها ضمن مجال يبعد 

. ث/كم  6.46وبسرعة أرضية للساتل نحو. دورة في اليوم 14دقائق، محققة بذلك  103كل  ةمر

درجات، ويمكن مالحظـة ثغـرات   ) 9(تقطع مسارات هذه السواتل خط االستواء بزاوية قدرها 

، الن المستشعرات القائمة كبيرة في التغطية بالصور بين المدارات المتتالية في أي يوم من األيام

  . كم فقط 185على السواتل تصور رقعة عرضها 

                                                 
تطور استخدامات األراضي والنمو العمراني في مدينة العقبة لألعوام : الطراونة، ماندي محسن )1(

، جامعة ، رسالة ماجستير غير منشورةباستخدام نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد) 2000،1992،1984(

  . 42، ص2004مؤته، 
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همـا   Sensorsعلى متنها نوعين من أجهزة االستشعار ) 3-1(تحمل سواتل الندسات   

قنـوات، وجهـاز    ، بثالثRBV (Return Beam Vidicon(الحزمة المرتدة  وجهاز فيديو ذ

  . قنوات ، بأربعMSS (Multispectral Scanner(المسح متعدد األطياف 

  ) 5و4 (خصائص سواتل الندسات 

في مدارات متكررة قرب قطبية ودائرية متزامنـة مـع    5و 4أطلق الساتالن الندسات   

) Spatial resolution(تحسين الميز المكـاني  لكم 705وقد تم تخفيض إرتفاعها إلى . الشمس

دقيقة، بحيث يكمل  99مدار نحو  وتستغرق دورة كل. التي على متنها) sensors(للمستشعرات 

  . في اليوم الواحد ةدور 14.5الساتل ما يزيد قليال على 

على متنها نوعين من أجهزة االستشعار هما جهاز الماسح  5و 4تحمل سواتل الندسات   

  .))4(انظر شكل ( )TM(وراسم الخرائط الغرضي ) MSS(متعدد األطياف 

  
  )TM(المكونات الرئيسية لراسم الخرائط الغرضي ): 4(شكل رقم 

  rst.gsfc.nasa.gov/Intro/Part2_20(10/07/2009): المصدر
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  )6و7 (خصائص الندسات 

ولم يـتمكن مـن الوصـول إلـى مـداره         6فشل مكوك الفضاء الذي حمل الندسات   

)Orbit.(  بحمل راسم خرائط غرضي محسـن   7بينما يقوم ساتل الندسات)ETM+ (  يشـبه

، فهو قادر علـى استشـعار   ))(5نظر شكل رقما(إال أنه أكثر تطورا  ،)TM(جهاز االستشعار 

 Radiometric(كما تميز بدقة إشعاعية ومكانية . حراري لألشعة تحت الحمراء بمجاالت كثيرة

Accuracy & Resolution (مما هي عليه في جهاز االستشعار كبر أ)MSS()1( .  

  
  .المكونات الرئيسية لراسم الخرائط الغرضي المحسن ): 5(شكل رقم 

 rst.gsfc.nasa.gov/Intro/Part2_21(10/07/2009): المصدر

 )   SPOT Satellite Program: (ل سبوتبرنامج سات 2:2:3

ومة الفرنسية تطوير جهـاز لمراقبـة األرض أو برنـامج    كقررت الح 1978في عام 

SPOT .إلطـالق   ،على االشتراك في البرنـامج  اوبعد ذلك بقليل وافقت كل من السويد وبلجيك

ت مـن  أول ساتل من سلسلة سواتل سبوت لمراقبة األرض، وأطلق أول قمر من سلسـلة سـبو  

على متن  1986في غيانا الفرنسية عام )  Range Kourow Launch(محطة كورو لإلطالق 

مسح الموارد األرضـية، محتويـا علـى    لي، حامال أول جهاز )Arian(مركبة اإلطالق أريان 

                                                 
)1( www.mimas.ac.uk.csic.za/html/7/5/2008. 
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كما يتميز عن غيره من البرامج بأنه أول جهاز مجهز بجملة . مستشعر على شكل صفيفة خطية

  . على التصوير المجسم ةها على نقطة، وبقدرضوئية يمكن تركيز

  : SPOT Satellite) 3-1(سواتل سبوت 

عـام  ) (2أطلـق سـبوت    1986بعد إطالق أول ساتل من سلسلة سواتل سبوت عـام  

، فـي حـين مـايزال    1996، الذي توقف عن العمل عام 1993عام ) 3(، وتبعه سبوت 1990

  . يعمالن في مداريهما) 2و1(سبوت 

ويحافظ على قربـه   متزامن مع الشمس ر سبوت حول الشمس في مدار دائرياتدور أقم

درجـة، ويتكـرر    98.7ويبلغ ميلـه   ،كم 832، ويبلغ معدل االرتفاع المفترض لسبوت القطبي

يوما إذا تم استخدام زاوية الرؤيا نفسها، ففي أثنـاء الـدوران    26كل ) Repeat cycle(مداره 

االستوائية الفاصلة بين المدارات المتجانسة تجعـل السـواتل    دقيقة، فإن المسافة 101يستغرق 

تحافظ على المسافة التي تقطعها غربا، وهذا مايجعل الساتل يجتاز خط االستواء عنـد السـاعة   

  . صباحاً بالتوقيت الشمسي المحلي 10:30

ويهدف المدار المتزامن مع الشمس إلى توفير ظروف متكررة من اإلنارة الشمسية فـي  

وذلك بسـبب   ،اإلنارة حسب الموقع والفصل هذه ل معينة من السنة، حيث تختلف ظروففصو

  . الشمس باألرض عن طريق زوايا مختلفة تتغير حسب درجة العرض والزمانأشعة اصطدام 

في عملهـا  )  Identical(وتعتبر األقمار الثالثة األولى من هذه السلسة أقمارا متجانسة 

 HRV (High Resolution visible(نها جهاز االستشعار نفسـه  إذ تحمل على مت. وتركيبها

المسمى بالمستشعر المرئي عالي التميز، الذي يحتوي على نمطين من أنظمة االستشعار عن بعد 

  ).P Mode(بيض وأسود أ، ونمط )XS Mode(هما نمط متعدد األطياف اللوني
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يتم بث المعطيات  ، موجود على السطح )Tape Recorder(ومن خالل شريط تسجيل 

في أي ) Ground Receiving Station(والبيانات التي تم جمعها إلى محطات استقبال أرضية 

  . )1(منطقة من العالم

  :Spot) 4(ساتل سبوت 

 HR-Vegetation Sensoryالمرئي : على نظامين لالستشعار هما  4يحتوي سبوت 

  ). HRVIR(وتحت األحمر عالي التمييز 

 : هيعليه ، مع إضافة تحسينات )1،2(يشبه نظام سبوت  HRVIRر نظام االستشعا .1

مجال جديد ذو أطياف متعددة في الجزء تحت األحمر المتوسـط مـن الطيـف     •

 . م20بميز مكاني قدره ) مكم1.58-1.75(

الذي كان الهدف منـه تحسـين    Panchromaticاستبدال المجال البانكروماتي  •

لغطاء النباتي، بلغـت مسـاحة الرقعـة    إمكانات المعطيات الناجمة عن رصد ا

وتـم  ) مكم 0.73-0.51( كم، وبلغ المدى الطيفي له 120الطيفية التي يغطيها 

 . م20م إلى 10بدال منه بميز مكاني ) مكم0.68 -0.61(إحالل المجال 

2. HR-Vegetation :أربع موجات، مجاالن في الجزء المنظـور،   ىيعمل هذا النظام عل

 . )2(دراسة المحيطات، ومجاالن في الجزء غير المنظورلاألزرق يستخدم فيها المجال 

                                                 
)1( www.rst.gsfcnasa.go/sect1/4/s/2008. 
)2( www.gisclube/12/5/2008. 
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  ) 5(ساتل سبوت 

  ):5(المستشعرات على متن سبوت 

  :على نظامي استشعار هما 5يحتوي سبوت 

1. HRG Sensor .   وهو جهاز تصوير ذو دقة هندسية عالية، يستفاد منه فـي التطبيقـات

 . الزراعية والبيئية وعمليات التخطيط الواسعة

2. HRS  Sensor:  

بدقة عالية جـداً،   HRG Sensor (High Resolution Geometry ( يتميز .1

م 5إلى ) حالة األبيض واألسود(حيث بلغ الميز المكاني في المجال البانكرومتي 

م ويستفاد منها في التطبيقـات  2.5م، وفي حاالت أخرى وصل إلى 10بدالً من 

الدقيقة، أما ) الهندسية(يل الجيومترية التي تحتاج إلى دقة عالية في تحديد التفاص

م 20م بدالً من 10بلغ الميز المكاني ف) متعدد األطياف(في حالة التصوير الملون 

 .كم60إلى  5ووصل مقدار التغطية لتصوير رقعة أرضية من خالل سبوت 

2. Sensor )HRS (High Resolution Stereo     يسـتخدام المستشـعر عـالي

لمراقبة التضاريس المختلفـة  ) مجسمة(تيريوسكوبية التميز في تصوير أزواج س

 Vertical(بالرغم من صعوبة الحصول على مشاهد قريبة من الوضع العمودي 

Accuracy ( ويستخدم ،HRS    في إنتاج نماذج االرتفـاع الرقمـي)DEM (

Digital Elevation Model من التصوير المجسم عبر مسارات طويلة عند ،

فوق منطقة معينة، وقد بلغ الميز المكـاني فـي المجـال    عبور القمر الصناعي 

 . م10م وفي المجال متعدد األطياف 5البانكروماتي 
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فـي حالـة   ) 4(المجاالت الطيفية نفسها المستخدمة فـي سـبوت   ) 5(ويستخدم سبوت 

-0.51(التصوير متعدد األطياف، وفي حالة التصوير األبيض واألسود فيكون ضمن المجـال  

   .)1()مكم0.73

 : لالستشعار الفضائي) Third Generation(سواتل الجيل الثالث  3:2:3

 High Resolution System تشتمل على أنظمة استشعار ذات ميـز مكـاني عـالٍ   

Satellite . ومن األمثلة عليها الساتل)Quick Bird   ( يعمل في مجال متعدد األطياف، الذي و

م، وعلى 4بميز مكاني ) وتحت األحمر القريبحمر، أخضر، أزرق، أ(حيث يضم أربع موجات 

: الذي يحتوي على نظامي استشعار همـا   Ikonosوالساتل. م1المجال البانكرومتي بميز مكاني 

  . ونظام االستشعار متعدد األطياف) P Mode) (أبيض واسود(النظام البانكرومتي 

 Lowكما تشتمل سواتل الجيل الثالـث علـى سـواتل ذات ميـز مكـاني مـنخفض      

Resolution System Satellite    ومن األمثلة عليها سواتل الرصد الجويMetrological 

Satellite)( سواتل رصد المحيطات و )Ocean Monitoring Satellite(ما تستخدم  ة، وعاد

الموارد الطبيعية الموجودة في هذه األنظمة في األبحاث البيئية الواسعة وكذلك األبحاث المختصة 

  .)2(تحتاج إلى إظهار تفاصيل عالية الدقة ح األرض التي العلى سط

   Image Classification: تصنيف المرئية    3:3

دراسة البيانات الرقمية التي تظهرها أنماط المعالم المختلفـة إعتمـادا   بتصنيف المرئية 

ـ   اف فـي  على خصائص انعكاساتها الطيفية وانبعاثيتها، حيث يتم استخدام بيانات متعـددة االطي

ألن النمط الطيفي هو الذي يحدد تصنيف كل خلية، وتعتبر هذه التقنيـة مـن    ،عملية التصنيف

  .أفضل األساليب المتبعة في تحويل بيانات المرئية الى معلومات

                                                 
)1( www.odu.edu/oduhome/research/shtml/8/5/2008. 
)2( www.spaceimaging.com/ud/html/6/7/2007   
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لية، آالهدف العام من تصنيف المرئيات هو تجميع الخاليا الموجوده في المرئية، بصورة 

بمعنـى أن جميـع الخاليـا ذات     ،themesموضوعات  من غطاء األرض، أو في أصناففي 

كما يمكننـا  . واحدة تكون في مجموعة الطيفية المتداد الظاهرة الجغرافية الخصائص االنعكاسية

الخـرائط علـى دقـة عمليـة      إنتـاج ، وتعتمد دقة األرضيالتصنيف من انتاج خرائط للغطاء 

  .)1(التصنيف

  : التصنيف أسس 1:3:3

 : Spectral Pattern recognitionاسي نمط التصنيف االنعك .1

أساسـا  ويعتبر لخاليا بناء على الخصائص الطيفية لكل خلية على حدة، ايتم فيه تصنيف 

  . األرضللتصنيف اآللي لغطاء 

 : Spatial Pattern recognitionنمط التصنيف المكاني  .2

ماده على نسـيج  باإلضافة إلى اعت ،لخاليا بناء على الخصائص المكانيةاتصنيف يتم فيه 

باإلضافة إلـى حجـم    ،والخصائص المكانية للخليه في عالقتها مع الظواهر المجاورة ةالصور

مثـل المبـاني الكبيـرة    نفسـها  ن يساعدنا في التعرف علـى الظـاهره   أالذي يمكن  ةالظاهر

والتكـرار  مساحي مثـل الصـدوع   الخطي أو ال هاواتجاه هاشكل أساس إلىضافة إمؤسسات، كال

واللون المرتبط بنسيج  Shadowي لها في الموقع الذي تم تصويره، وبموضعها وموقعها المكان

  . الصورة

 :  Temporal Pattern recognitionالنمط الزماني  .3

ويـتم التصـنيف   . يستخدم الزمن في التعرف على الظاهره كيف كانت وكيف اصبحت

  . معا ةسس التصنيف الثالثأبدمج 

                                                 
  . 2007 .جامعة النجاح الوطنية. محاضرات االستشعار عن بعد: أحمد رافت، غضية  )1(
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  :طرق التصنيف  2:3:3

 : Supervised Classification) الموجه(التصنيف المراقب  1:2:3:3

يعتمد هذا االسلوب على اختيار مواقع عينات متجانسه داخل المرئية باالعتمـاد علـى   

مناطق تـدريب  "راضي تدعى تكون ممثلة لنمط معروف من غطاء األ ،الخرائط وحقول الدراسة

Training area"،  دليل تفسـير  "وذلك لوضعInterpretation key "    بحيـث يقـوم برنـامج

خـذت مـن الميـدان    أبين بيانات الخاليا والمعلومات التي  بالمقارنة ما ENVI-4االستشعار 

Training area للخاليـا، كمـا هـو     يثم يقوم بعملية التصنيف بناًء على التشابه الراديو متر

له وممثلة للمنطقة التـي  ،  وهذا يتطلب أن تكون مناطق التدريب شام)6(موضح في الشكل رقم 

   .)1(دون تصنيففتبقى الخاليا التي ال توجد لها مرجعية أما تغطيها المرئية 

  
  Supervised Classificationالموجه التصنيف ): 6(شكل رقم 

  www.ccrs.nrcan.gc.ca/15/6/2008: المصدر

                                                 
)1(  S. Wilkie, David & T.Finn, John: Remote Sensing I magery for Natural Resources 

Monitoring. New Yourk. Columbia University Press. 1996. 
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  : الطرق المتبعة في التصنيف الموجه هي

a(  الحسابيالتصنيف بأقصر مسافة عن الوسط 

       )Minimum- Distance to mean Classifier) 

لكل فئة ) DN) (Digital Number(حساب متوسط القيمة الرقمية بتقوم هذه الطريقة 

في كل مجال مغناطيسي داخل منطقة التدريب، وتوظيف هذه المتوسطات في التنبـؤ لتصـنيف   

الصنف الـذي يكـون   في سجيل الخلية الغطاء في كل خلية داخل المرئية، ويتم ذلك من خالل ت

، وقد رسمت في الشكل قيمة ))7(نظر الشكل رقم ا( .)1(قرب ما يكون للخلية المجهولةأمتوسطه 

في النقطة ذات اللون األحمر، وتوضح الخطوط المتقطعة المسـافة  ) Unknown(خلية مجهولة 

حساب المسافات تم تخصـيص  وبعد . بين قيمة الخلية المجهولة وقيمة متوسط كل فئة من الفئات

الصنف األقرب، وإذا كانت الخلية أبعد عن وسط أي فئة من الفئـات فإنهـا   في الخلية المجهولة 

  ).Unknown(تصنف على أنها مجهولة 

 
  .التصنيف بأقصر مسافة عن الوسط الحسابي): 7(شكل رقم 

  .2007، غضية أحمد رأفت .د لوطنية،محاضرات االستشعار عن بعد، قسم الجغرافيا، جامعة النجاح ا: المصدر

                                                 
)1(   L. Verbyla, Daivd : Satellite Remot Sensing of Image Interpertation. New Yourk. 1995. 

p139. 
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 Degrees of(ومن المآخذ على هذه الطريقة عدم حساسيتها لدرجات التباين المختلفـة  

Variance (في معطيات االستجابة الطيفية)1(.  

b(  التصنيف بمتوازيات السطوح)Parallelepiped Classifier( 

الواحدة، من خالل تحديـد   تعتمد على تحديد مدى االنعكاس في مجموعة التدريب للفئة

كبر قيمة للعدد الرقمي، وأصغر قيمه له في كل مجال طيفي، وهي تمثـل حـدودا للصـفوف    أ

الطيفية، وبذلك توضع كل خلية في الصف الطيفي الذي يحتويها المدى المحصور بين القيمتـين  

 Decision(أما الخلية المجهولة فيتم تصنيفها حسـب منطقـة الحسـم    ، )2(العظمى والصغرى

region (كما هو موضح في الشكل رقم . التي توجد فيها)8 .(  

  

  . التصنيف بمتوازيات السطوح): 8(شكل رقم 

  .2007، غضية أحمد رأفت .د محاضرات االستشعار عن بعد، قسم الجغرافيا، جامعة النجاح الوطنية،: المصدر

دى الفئات بين طبقتين أثناء عملية التصنيف في محدوث تداخل من مشاكل هذه الطريقة، 

وهو ميل القيم الطيفية إلى التغير بصـورة  ) Covariance(بينهما  معامل تباينأو أكثر، لوجود 

                                                 
)1(  M. Lillesand, Thomas & Kiefer, Remote Sensing & Image Interpertation. New Yourk, 

1994, P549. 
 .2000. الطبعة األولى، دار الجامعين للطباعة. )علم وتطبيق( االستشعار عن بعد: عبد الهادي، عبد رب النبي محمد  )2(

  . 208ص
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متماثلة في مجالين اثنين، وإذا وجد التغاير كان تطابق مناطق الحسم مع معطيات التدريب للفئـة  

  .)1(، مما يؤدي إلى ضعف عملية التصنيف بمتوازيات السطوحاًضعيف

كل مستطيل من مستطيالت مناطق الحسم إلى سلسـلة مـن    ُيحولللتقليل من أثر هذه المشكلة و

 Overlapping(يمكن من خاللها التغلب على تداخل الطبقات ) درجيه(المستطيالت ذات حدود 

Classes (كما هو موضح في الشكل)9 .(  

  
  . درجية لمناطق الحسمالتصنيف بمتوازيات السطوح باستخدام الحدود ال): 9(الشكل رقم 

  www.telast.blspo.be.rest.nasa.15/10/2008: المصدر

c(  التصنيف باحتمالية غوس األعظمية)Maximum Likelihood Classifier ( 

ألنه يعتمـد علـى متجهـة الوسـطى      ،يعتبر هذا األسلوب أكثر أساليب التصنيف دقة

 )Mean vector (حيث يدل انتشار الخاليا حـول  ومصفوفة التغاير داخل مجموعات التدريب ،

  . متجهة الوسطى على كثافة االحتماالت المستمرة

                                                 
)1(   L. Verbyla، Daivd  ، ( p140-142). 
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 Unsupervised Classification) غير المراقب(الموجه التصنيف غير  2:2:3:3

وذلك بتجميعها في المجموعات  ،عتمد هذا التصنيف على تصنيف معطيات المرئية أوالًي

القائمة في المشهد، على أساس تقارب بياناتها الرقمية " clustersالتجمعات "الطيفية الطبيعية أو 

، وتعرف األصناف الناتجة عن هذه الطريقة باألصناف ) DN (Digital Number((وتشابهها 

ثم يحدد محلل المرئية هوية غطاء األرض لهـذه المجموعـات   ) Spectral Classes(الطيفية 

ويوضح الشكل رقم . ة بمعطيات أرضية مرجعيةوذلك بمقارنة معطيات المرئية المصنف ،الطيفية

  .)1(طريقة التصنيف غير الموجه) 10(

  
   Unsupervised Classification) غير المراقب(التصنيف غير الموجه ): 10(شكل رقم 

  www.ccrs.nrcan.gc.ca/resource/tutor/15/10/2008: المصدر

  

                                                 
 . 197، صمرجع سابق: عبد الهادي، عبد رب النبي محمد  )1(
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  :لمنطقة نابلس  Spotالمنهجية المتبعة في تصنيف الصورة الفضائية  3:3:3

لمنطقة نابلس على طريقة التصنيف  )سبوت(تم االعتماد في تصنيف الصورة الفضائية 

غيـر   اًالصورة تصنيف تصنفودمج أكثر من أسلوب تصنيف في آن واحد ف) Hybrid(المهجن 

على المجموعات الموجودة بالصورة بناًء على خصائصها الطيفية ومن ثم تمت مراقب للتعرف 

لمعرفـة هويـة هـذه     Google Earthوصـور   ،مقارنتها  بخرائط طبوغرافية وصور جوية

غير موجه هو التعـرف علـى خصـائص     اًالمجموعات، والغاية من تصنيف الصوره تصنيف

تسهيل اختيار مناطق التدريب وحتى ل ،يف الموجهالمجموعات الطيفية تمهيدا للقيام بعملية التصن

  . تكون عالية الدقة عند التصنيف

  :وقد اشتملت عملية التصنيف على

 : لمنطقة نابلس التحليل البصري للصورة الفضائية   -  أ

من المفيد أن نقوم بعملية التحليل البصري للصورة الفضائية قبل الشروع فـي عمليـة   

عملية التصنيف عن طريق دراسة الخصـائص االستشـعارية،   وإجراء  ،توقيع مناطق التدريب

بحيث يتم الحصول على فهم أفضل للتفاصيل المكانية والطيفيـة للمنـاطق الجغرافيـة داخـل     

الصورة، وهذا يساعد في عملية اختيار أنماط غطاء األرض في المنطقة، ومن خالل المالحظة 

صبح مـن  يألخرى لمنطقة الدراسة بحيث البصرية للصورة والتوفيق بينها وبين بعض الصور ا

وخصوصا أنماط االستخدام الثابت نسـبيا   ،السهل تحديد بعض أنماط االستخدام في هذه الصورة

  . والمناطق الصخرية ،والغابات دائمة الخضرة ،كمناطق البناء ،ذات الخصائص الطيفية المحددة

الحزمـة الخضـراء   (الث ومن خالل دراسة معدل االنعكاس على المجاالت الطيفية الث

تتشكل لدينا فكرة عن أهم أنمـاط اسـتخدام ومعـدل    وتحليله ) والحمراء وتحت الحمراء القريبة

، وبخاصة األنماط الزراعية، فمثال من خالل التدقيق في الصورة ومعدالتها التداخل الطيفي بينها



 
 

79

الطيفيـة للمنـاطق   الفضائية، فإن المناطق المزروعة بأشجار الحمضيات تبدي نفس الخصائص 

  .المناطق الشجرية فيالمناطق الزراعية وليس  فيلذا تصنف  ،المزروعة بالمحاصيل الحقلية

  : مناطق التدريب  -  ب

وصور جوية تبين غطـاء   ،تم اختيار مناطق التدريب بناًء على خرائط لمحافظة نابلس

أنماط غطاء  7ت األرض في المحافظة، وقد مثلت مناطق التدريب أنماط غطاء األرض التي بلغ

 )Land cover( كما يظهرها الجدول رقم ،)8:(  

  . في منطقة الدراسة) Land cover(أنماط غطاء األرض ): 8(جدول رقم 

  غطاء األرض  الرقم
  مناطق بناء  1
  محاجر  2
  أشجار  3
  مناطق زراعية  4
  صخور  5
  غابات  6
  نبات طبيعي  7

تمثل بسبب كونها ، لة من منطقة الدراسةالكامة ت أنماط غطاء األرض الرئيساختير   

الحصول على بيانات تمثل مساحة المناطق  وهو االمر الذي يساعد فيالبيئة الحقيقية لألنماط، 

  . ، وليس دراسة الغطاء األرضي بالتفصيلNDVI الخضراء، وإيجاد نسبة الخضار 

د على عدة مصادر وقبل البدء بتوقيع مناطق التدريب على الصورة الفضائية تم االعتما

  : هي، وبيانات من اجل إعداد مناطق التدريب إعدادا جيداً

 . م 2000مأخوذة في شهر أيار عام  Spotصورة فضائية للقمر الصناعي  •

 2007صورة جوية لمحافظة نابلس التقطت عام موزاييك  •
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  1:50000خرائط طبوغرافية لمنطقة الدراسة بمقياس رسم  •

 . (Google Earth)ن خالل برنامج صور جوية لمحافظة نابلس م •

وتعتبر عملية اختيار مناطق التدريب وتوقيعها على الصورة الفضـائية عمليـة مهمـة    

معظـم أنمـاط غطـاء     تمثـل ، وفيها يتم اختيار مواقع صغيرة هلتطبيق عملية التصنيف الموج

لرقميـة واألصـناف المدروسـة ضـمن المجـال      األرض، حيث تدرس العالقة بـين القـيم ا  

  . الكهرومغناطيسي الواحد

  :التحليل التمهيدي للصورة قبل عملية اختيار مناطق التدريب

بعـين االعتبـار    يؤخذ Region of interestتوقيع مناطق التدريب لعند جمع البيانات 

أثيرهـا علـى أنمـاط    أهم العوامل المؤثرة في غطاء األرض واستعماالته، وذلك لمعرفة مدى ت

  . االستجابة  الطيفية في منطقة الدراسة وتجنب المناطق غير المحددة

فإن من المهم استخدام مجموعة  ،وألن كل معالم األرض غير ثابتة، ومتغيرة مع الوقت

التدريب التي تم تسجيلها بالتزامن مع الصورة التي تم تصنيفها، بمعنى يـتم جمـع معلومـات    

ر مدى التغير في المنظر يقدتريب من تسجيل الصورة الفضائية، حيث يجب التدريب في وقت ق

ها الصـورة، كإعـداد   فيالطبيعي، ومحاولة المقارنة بين الغطاء الطبيعي في الفترة التي أخذت 

األرض للزراعة أو سقوط أوراق الشجر، فمثال من خالل التدقيق في الصورة الفضائية الملتقطة 

مناطق سهلية في وقت التحضير لزراعـة المحاصـيل    ككانت هنا 2000من عام  5في شهر 

فإنها تصنف ضمن  ،بعد لم تزرعوبما أنها  ،الحقلية يفترض أن تصنف ضمن المناطق الزراعية

مزروعة  حقوالًهناك أثناء المالحظة البصرية للصورة الفضائية لوحظ أن في فمثال . غطاء أخر

أوائل شهر تموز عـام  و الميدانية في أواخر شهر حزيرانأثناء الزيارة  وفيبالمحاصيل الحقلية 

كمـا   ،لم تكن مزروعة آنذاكن هذه المناطق وأ ،أن هذه المحاصيل قد تم حصادها وجدنا 2009
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تم استبدال زراعـة المحاصـيل    وفي اماكن أخرى .هو الحال في منطقة النصارية وبيت حسن

  .  زواللو نالحقلية بزراعة الخضروات أو أشجار الزيتو

  : تصنيف الصورة الفضائية

الصورة الفضائية الرقمية للقمر الصناعي سبوت من خـالل منـاطق التـدريب     فتصن

أنماط غطاء األرض المسـتخدمة  ) 9(كما تظهر في الجدول رقم  ،الموقعة داخل منطقة الدراسة

  . أنماط غطاء لألرض  7في عملية تصنيف الصورة بحيث بلغ عددها 

اط غطاء األرض المستخدمة في عملية تصنيف المرئية الفضائية لمنطقـة  أنم) 9(جدول رقم 

  : نابلس

 Land cover غطاء األرض  الرقم

 Built up area  مناطق بناء  1

 Quarries  محاجر  2

 Trees  أشجار  3

 Agricultural area  مناطق زراعية  4

 Rocky land  صخور  5

 Forests  غابات  6

 Natural vegetation  نبات طبيعي  7

  . من احتساب الباحث: المصدر

وحددت كـل منطقـة تـدريب     ،ناطق تدريبم 7أنشئت ) ENVI-4(باستخدام برنامج 

ثـم   ،وإعطاء لون محدد لها ، "Region of interest " ROIباستخدام ) صنف غطاء األرض(

 ،)Maximum Likelihood Classifier(باحتمالية غوس األعظمية طبقت طريقة  التصنيف 

، ويعود السبب في اختيـار  )(Supervised Classificationكإحدى أساليب التصنيف الموجه 

دقة تصنيف الخاليا في هذا األسلوب عن غيره من أساليب التصنيف إلى هذه الطريقة للتصنيف 

الموجه، إذ يتم وضع كل خلية في الصنف األكثر احتمالية باالعتماد على القيم االنعكاسية لهـذه  
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ا، فإذا نظرنا إلى أسلوب أقرب مسافة عن الوسط الحسابي فإنه ال يظهر حساسية لدرجات الخالي

التباين المختلفة في معطيات االستجابة الطيفية، أما فيما يتعلق بأسـلوب متوازيـات السـطوح    

فيالحظ عند تطبيق هذه التقنية حدوث تداخل قي الطبقـات الطيفيـة، ممـا يـؤثر علـى دقـة       

  .)1(التصنيف

اء على ذلك ال نستطيع تطبيق مثل هذه التقنية في المناطق التي تتصف بدرجة عالية وبن  

  . من التباين كما هو الحال في منطقة الدراسة

وضـع  و ،إن اعتماد أسلوب التصنيف باحتمالية غوس األعظمية في تحديد قيم االنعكاس

تقديرها من معلومـات  والتي يمكن كل خلية في الصنف األكثر احتمالية من األصناف األخرى 

إمكانية القيام بالعمل الميداني والدراسات الحقلية كجزء من هذا في تحديد فإن مساعدة كالخرائط، 

أي المناطق داخل المرئية أكثر احتماالً في تثبيت هذه الخاليا والتي تمثل لكل منها صنفاً معينـاً  

   .من غطاء األرض

 المرئيـة منطقة الدراسة اسـتخدمت   األرض في غطاءاتلحصول على خارطة تمثل ول

 غطـاء بتحديد المناطق التابعـة لكـل    وذلك ،تم تصنيفهاالتي  سبوتالفضائية للقمر الصناعي 

بناء العالقات المكانيـة   ثم تم ،)  (ENVI-4باستخدام برنامج  مساحية (Polygons)بمضلعات 

Topology)( نها يخزتل صنف ولها للحصول على جدول الخصائص الذي تضمن المساحات لك

الستكمال بناء قاعـدة   (ARCVIEW)ها ضمن برنامج ؤليتسنى استدعا  )Shape file(بشكل 

 Map( خارطة غطاءات أرض منطقة الدراسـة   تصمم ثمو. جراء التحليالت عليهاإالبيانات و

Land Cover ( ويوضح الشكل رقم ،)الصورة الفضائية لمنطقة الدراسـة بعـد عمليـة    ) 11

مساحة كـل  ت األكثر شيوعا، كما أخذ ظهر توزيع غطاءات األرض الرئيسةيحيث التصنيف، 

  . خارطة تصنيف للغطاءات تمثل أنماط غطاء األرض داخل المنطقة تنتجأنمط استخدام، و

                                                 
  . 197ص مرجع سابق،: عبد الهادي، عبد رب النبي محمد  )1(
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تصنيف األراضي حسب الغطاء األرضي السائد في المنطقة والمستخرجة من الصـورة  

  :الفضائية المصنفة

        .غطاء نباتي .1

 . غير نباتي غطاء   .2

 :الغطاء النباتي ويقسم إلى .1

  :ويضم: غطاء نباتي طبيعي )1

     .الغابات  .1

 . النباتات الصخريةو الحشائش واألعشاب .2

 :غطاء نباتي زراعي )2

 . المحاصيل الحقلية .1

 .الخضروات .2

 .األشجار .3

 : غطاء غير نباتي .2

 . المحاجر .1

 .مناطق البناء .2

 .الصخور .3
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  ية المصنفة لمنطقة نابلسالصورة الفضائ): 11(الشكل رقم 

  .2000لمنطقة نابلس،  Spotمن عمل الباحث، اعتمادا على المرئية الفضائية : المصدر
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  : مساحة أنماط غطاء األرض في منطقة الدراسة  4:3

)  Statistics(بعد إجراء عملية تصنيف الصورة الفضـائية، اسـتخرجت إحصـائيات    

رف على النسبة التي يشغلها كل نمط غطاء من المساحة ثم تم التع ،لألصناف التي اشتملت عليها

  .2كم 1149.2الكلية 

الصورة الفضائية المصنفة، إضافة إلى بيانات ) Statistics(وباالعتماد على إحصائيات 

وزارة الزراعة الفلسطينية، تم التوصل إلى النسبة التـي  و الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

منطقة نابلس التي تغطيها المرئية الفضائية، حيث يوضح الجـدول   يشغلها كل نمط غطاء داخل

  .مساحة هذه األنماط ) 10(رقم 

اط غطاء األرض داخل منطقة نابلس المستخرجة مـن المرئيـة   مساحة أنم :)10(جدول رقم 

  ) 2كم : (الفضائية المصنفة

  من المساحة الكلية%  2كم/المساحة غطاء األرض  الرقم
  1.44  16.59  مناطق بناء  1

  10.89  125.13  محاجر  2

  36.77  422.50  أشجار  3

  15.94  181.65  مناطق زراعية   4

  15.81  180.11  صخور   5

  1.92  22.10  غابات   6

  17.50  201.12  نبات طبيعي   7

  100  1149.20  المجموع

  .من احتساب الباحث اعتمادا على المرئية الفضائية المصنفة لمنطقة نابلس: المصدر
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  ).من المساحة الكلية(% مساحة أنماط غطاء األرض في منطقة نابلس : )12(رقم  شكل

  .)10(من عمل الباحث اعتمادا على الجدول رقم : المصدر

 : المناطق الزراعية .1

أن المناطق الزراعية بشقيها المحاصيل ) 12(والشكل رقم ) 10(يالحظ من الجدول رقم 

المنـاطق فـي   هـذه  ن مساحة المنطقة، إذ تنتشر م منخفضةالحقلية والخضروات، شكلت نسبة 

، ألن التربة المنحـدرة  زراعتها إلى مساحات واسعة ذات تربة منبسطةتحتاج السهلية، و األماكن

تنتشر المحاصيل الحقلية في المناطق  كما. ، وبالتالي تؤثر في نمو المحصول ونضجهأقل سماكة

كما يتـأثر التوزيـع المكـاني     عظمها مروي،مبينما الخضروات ف ،المعتمدة على مياه األمطار

للخضروات في منطقة الدراسة ببعض العوامل البيئية كنوع التربة ودرجة االنحدار، ومدى توفر 

  . مصادر المياه

انتشـار  إلـى  تراجع نسبة زراعة بعض المحاصيل كالبيقا والبطاطا والبصـل    ويعود

تيجة انخفـاض األسـعار، وقـرب هـذه     وانخفاض الجدوى االقتصادية ن ،مرض الهالوك بينها

ولهذا يميل المزارع في هذه الظـروف إلـى زراعـة     ،المستعمرات اإلسرائيليةاألراضي من 
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المحاصيل الثابته كالزيتون والمحاصيل الحقلية  التي التحتاج إلى متابعة ومراقبـة مسـتمرتين،   

تداءات االسرائيلية علـى  كما هو الحال في المحاصيل الحقلية والخضروات، وذلك خوفا من األع

وينتشر هذا النوع من الزراعة بشكل أساسـي  . هذه األراضيفي هؤالء المزارعين المتواجدين 

  . في منطقة وادي البادان وسهل الفارعة وبيت دجن وطوباس والبقيعة

 : األشجار .2

من مساحة منطقـة  % 36.77األشجار أعلى نسبة في محافظة نابلس حيث بلغت شكلت 

أن  لـوحظ  ومن خالل الدراسة الميدانيـة  ،شتمل أشجار الزيتون والفاكهة والحمضياتوت ،نابلس

أن األشجار المزروعة في السهول حديثة و أشجار الزيتون تزرع في المناطق السهلية بشكل قليل

بأشجار أخرى كأشـجار   ةزيتون مختلط أشجار وأن هناك ،سنوات 6أو  5ال يزيد عمرها عن 

تركز في المنـاطق  تو ،في المناطق الجبلية وعلى ارتفاعات مختلفة ةمنتشرو الفاكهة واللوزيات،

  . الشمالية من نابلس مثل عصيره الشمالية وسبسطية وزواتا واجنسنيا وغيرها

تشمل البرقوق والمشمش والخوخ قليلة االنتشـار  التي  أشجار الفاكهةأن  تمت المالحظة

  . الحشائش واألعشابو لزيتونفي منطقة الدراسة وتنتشر مختلطة مع أشجار ا

نتشارها في في كل أجزاء منطقة الدراسة وإنما تركز ا تنتشر أما أشجار الحمضيات فال

ن والعقربانية التابعة للغور، وكذلك في الفارعة وسهل سـميت الـذي   منطقة النصارية وبيت دج

الشجرية واختالطهـا   من الدراسة الميدانية كثافة المحاصيل كما لوحظ . يمتد إلى وادي البادان

  . مع األعشاب والحشائش

 : النبات الطبيعي .3

 2كـم 201.12أما النبات الطبيعي الذي يقصد به األعشاب والحشائش فقد بلغت مساحته 

غيرهـا  بمن المساحة الكلية لمنطقة نابلس وهي نسبة مرتفعة إذا قورنت % 17.5أي ما يقارب 

فهي بعلية  ،هاب التحتاج إلى كمية كبيرة من المياستخدام األخرى، وذلك ألن األعشمن أنماط اال
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سـتخدام  أنها تتداخل مع كثير مـن أنمـاط اال  تعتمد على كمية شحيحة من األمطار، إضافة إلى 

والمحاصيل الحقلية، ولوحظ أنهـا تنمـو    ،كالمحاصيل الشجرية مثل الفاكهة والزيتوناألخرى 

  . بشكل مبعثر غير منتظم في مختلف أجزاء المنطقة

 : الغابات .4

من المساحة % 1,92أو مانسبته  2كم 22.10بلغت المساحة التي تغطيها الغابات حوالي 

الكلية لمنطقة نابلس، وهي نسبة متدنية جداً بسبب ماتعرضت له الغابة الفلسطينية مـن أعمـال   

قطع الشجارها في زمن االنتداب البريطاني مما ادى إلى انحدارها على هيئـة رفـع صـغيرة    

دائمة الخضرة  بقايا الغابة الفلسطينيةوتنتشر في المناطق المرتفعة من منطقة الدراسة  .احةالمس

وفي  ،نابلس كطلوزة ووادي البادان شمال شرق هاانتشار يتركزمثل البلوط والبطم الفلسطيني، و

  .  الشمالية كما تنتشر أيضاً في كفر قليل وجبلي عيبال وجرزيم ةعصيرك شمالها

  :ءمناطق البنا .5

أن منـاطق البنـاء تشـغل    )  12(والشكل رقم ) 10(يتضح لنا من الجدول السابق رقم 

 ،مساحة قليلة من مساحة منطقة نابلس، وذلك ألنها تنتشر في مناطق محددة كالمناطق السـهلية 

والمناطق الواقعة بين المرتفعات الجبلية على شكل قرى وبلدات، منتشرة شرق نابلس وشـمالها،  

  . ومخيماتهانفسها ألوسط من المحافظة والمتمثل بمدينة نابلس وفي الجزء ا

 : المناطق الصخرية والمحاجر .6

وهي نسبة مرتفعـة،  % 26.7بلغت نسبة مساحة المحاجر والمناطق الصخرية مجتمعة 

وخاصة فـي المنـاطق    ،يقل سمك التربة فيهاحيث طبيعة منطقة نابلس الجبلية ذلك إلى يعود و

الطـرق   تبـدي يؤدي إلى التسريع في انجرافها وتكشف الصخور فيها، كمـا  المنحدرة جداً مما 

  . التي تعكسها المحاجرنفسها اإلشارة الطيفية 
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    Classification Accuracy Assessmentتقدير دقة التصنيف  5:3

  : مقدمة

 تحديدببعد عملية تصنيف البيانات رقميا، تقوم النتائج المخرجة لتحديد مدى دقتها وذلك 

مع ما ) Classified Map(رطة المصنفة افي الخرائط، بمقارنة بيانات الخوحصرها األخطاء 

  ). Reference Data(يقابلها من بيانات مرجعية 

من التصنيف الرقمي مـع منـاطق اختبـار     استخرجتوتم ذلك من خالل النتائج التي 

)Training Sets ( نمط غطاء األرض)Land Cover Types (م، وتم تحديد موقعها فيها معلو

  . بمجموعة ثانوية منها لتقدير دقة التصنيف حيث احتفظأثناء جمع بيانات مرحلة التدريب 

  :  أنواع دقة التصنيف المستخدمة في تقدير دقة تصنيف المرئية المصنفة لمنطقة نابلس

 : Overall Accuracyالدقة الكلية  .1

بالمعلومات  وتقارنفي المرئية المصنفة،  أنماط استخدام األرض الظاهرةييم قتوفيها يتم 

التي تم الحصول عليها من الزيارة الميدانية، ويمكن حسابها عـن   Reference Dataالمرجعية 

، وتحسب بقسمة مجموع قيم الخاليـا القطريـة علـى    Error Matrixطريق مصفوفة الخطأ 

  .)1(للصورة الفضائيةيطلق عليها أيضاً التقييم الكلي و. المجموع الكلي لقيم الخاليا

 :التقييم الجزئي .2

من خالله يتم التعرف على مدى تقدير دقة تصنيف البيانـات لكـل   وهو التقييم الذي يتم 

، إقامة دقة التصنيف لكل غطاء أرض بطـريقتين مختلفتـين   علماً بأنه يمكن .نوع بشكل منفرد

  :  على النحو اآلتي وذلك

  

                                                 
)1(  Ghodieh, Ahmed Rafat  : " An Evaluation of Satellite Remote Sensingfor Crop Area 

(estimation in the West Bank, Palestine", DurhamUniversity, England، 2000  
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 : User Accuracyدقة المستخدم   -  أ

تكون نمط استخدام، والتي تم تثبيتها بالصنف التي نسبة المئوية للخاليا المتنبأ بها الوهي 

  . Ground Truthالصحيح كما حددت من خالل المعلومات المرجعية 

إمكانية ارتكاب أخطاء في الخاليا المتنبـأ   Commission Errorsتعكس دقة المستخدم 

يكـون غيـر   في طبقة معينة قـد   امتوقع تثبيته، ألن بعض الخاليا الClassبها للصنف الواحد 

تحسب دقة استخدام كل صنف باستخدام مصفوفة الخطأ من خالل رقم الخلية القطـري  و صحيح

  . مقسوماً على العدد الكلي للصف الواحد

 : Producer Accuracyدقة المنتج   -  ب

س حـذف  هي عدد الخاليا التي تمتلك تصنيفاً صحيحاً في أنماط استخدام األرض، وتعك

كما حددت في الميدان من  Classللخاليا التي تنتمي فعليا للصف  Omission Errorاألخطاء 

أيضاً بشكل غير صـحيح وكانـت    صنفألن بعض الخاليا سوف ت ،خالل المعلومات المرجعية

    .)1(صنف في الصورة المصنفة اعلى أنه مبوبة

وفة الخطأ من خالل رقم الخلية يمكن حساب دقة المنتج لكل نمط استخدام باستخدام مصف

  . القطري مقسوماً على العدد الكلي للعمود الواحد

   Error Matrixمصفوفة الخطأ 

تم جمع بيانات تقدير دقة التصنيف بالتزامن مع جمع بيانات مناطق التدريب حيث أخـذ  

في تقييم دقـة  الباحث عند العمل الميداني حقلين لكل نمط استخدام، وذلك الستخدام الحقل الثاني 

تمت مقارنـة المرئيـة    ،دقة التصنيف، ولتطبيق ذلك اءيجاد مصفوفة خطوإل. البيانات المصنفة

                                                 
)1(  L. Verbyla، Daivd، 1995،p158. 
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ألنماط االسـتخدام الفعلـي داخـل منطقـة     ) Reference Data(المصنفة مع بيانات مرجعية 

  . عليها أثناء الدراسة الميدانية تم الحصولالتي والدراسة، 

قدير دقة الصـورة  طتها استخدام مصفوفة الخطأ لتابواسهناك عدة طرق إحصائية يمكن 

  : المصنفة، ومنها

تعتمد هذه الطريقة على قياس التجـاوب  ): Kappa Statistic(طريقة كابا اإلحصائية  .1

Agreement  إلى جانب االحتماليةChance   في مقارنة تصنيف بأخر مع األخذ بعين

 .)1( االعتبار جميع عناصر مصفوفة الخطأ

هو نسبة مجموع العناصر القطرية الصـحيحة  ): Percent Correct(يح المئوي الصح .2

  .)2(للمصفوفة الخطأ بالنسبة إلى الرقم الكلي للخاليا المستخدمة في تقدير الدقة

وبناء على ما سبق استخدم الباحث المصفوفة لتقدير دقة عملية تصنيف المرئية المأخوذة 

دقة المنتج ودقة  وحسبخلية لكل صنف  100أخذ الباحث تطبيق ذلك ولمن األقمار الصناعية، 

، فإن عدد الصـفوف واألعمـدة   )11(وكما هو موضح في الجدول رقم  ،المستخدم والدقة الكلية

حيث تمثل الصـفوف أصـناف غطـاء    . يساوي أصناف غطاء األرض المستخدمة في الدراسة

األعمدة أصناف غطـاء   ، وتمثلGround-Truth Imageاألرض في صورة األرض الحقيقية 

، وتمثل العناصر الرئيسة القطرية المساحة التي تم )Classified Image(األرض في الصورة 

  . في كال الصورتيننفس الصنف  تبويبها

                                                 
)1(  L. Verbyla, Daivd، p159-160, 1995. 
)2(  نفس المرجع 
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  : تقدير دقة تصنيف منطقة الدراسة :)11(جدول رقم 

UA%TOTALAG RL T Q F N.V BUA 
94 10021210 0 94  BUA 
99 100 0 1 0 0 0 99  0 N.V 
74 100 0 8 1 0 74  17 0 F 
94 10004  0940 0  2  Q 
84 100 16  0 84 0 0 0 0 T  
90 100 0 90 1  8  0 1  0 RL 
81 100 81 0 17 0 1 1  0 AG 
 700  99 104 105 103 75  118 96 TOTAL
  82 87 80 91 99 84 98 PA% 

  .من احتساب الباحث: المصدر

  : كما يلي ويفسر الجدول السابق

• BUA: Built up Areas    مناطق البناء  

• N.V: Natural Vegetation   نبات طبيعي 

• F: Forest  غابات  

• Q: Quarries  محاجر 

• T: Trees  األشجار  

• RL: Rocky land  المناطق الصخرية  

• AG: Agricultural Area المناطق الزراعية  

• TOTAL:  مجموع الخاليا الكلي لكل صنف  

• PA: Producer Accuracy دقة المنتج 

• UA: User Accuracy دقة المستخدم 

  616)= 81+90+84+94+74+99+94=(مجموع الخاليا المصنفة تصنيفاً صحيحاً  
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  Overall Accuracy = (616 /700  =88%(الدقة الكلية 

   Source   Referenceالبيانات المرجعية=   Rowالصفوف 

  Classified data (Map)البيانات المصنفة =   Columnsاألعمدة 

  :  تحليل نتائج تقدير دقة تصنيف المرئية الفضائية

  : من خالل نتائج دقة التصنيف يمكن مالحظة ما يلي

ويعود هذا  ،وهي دقة مرتفعة ،Overall Accuracy 88%بلغت الدقة الكلية للتصنيف     

مثال تم ف ،في منطقة الدراسة على الغطاءات الرئيسة داًاإلى أنه تم تصنيف المرئية الفضائية اعتم

تصنيف األشجار بشكل عام وليس حسب النوع وكلما زاد عدد الغطاءات في عمليـة التصـنيف   

إضـافة   حصولو بينها تداخل في اإلشارة الطيفة لحدوث ،تصبح الدقة الكلية للتصنيف منخفضة

  . وحذف

فـي  مسـاحات البنـاء   لخلية  100وعند تقدير دقة التصنيف لمناطق البناء تم التنبؤ ب     

محـاجر،   علـى أنهـا  وخلية واحده  ،خلية على أنها مناطق بناء 99 تتثبيوالمناطق الحضرية 

المبـاني فـي المنـاطق     إلى قـرب ، ويعود هذا وهي دقة مرتفعة %99بلغت دقة التصنيف و

كون خلية لت 100أي أنها تتميز بنقاء الصنف نسبياً، كما تم التنبؤ ب بعضاً الحضرية من بعضها 

خلية مناطق زراعية وأشـجار   13و خلية مناطق بناء 87تثبتمناطق بناء في المناطق الريفية ف

وهي منخفضة بالمقارنة مـع دقـة تصـنيف المنـاطق      ،%87بلغت دقة التصنيف و ،ومحاجر

وهذا عائد إلى أن المناطق الريفية تختلط فيها البيوت السكنية باألراضي الزراعيـة،   ،الحضرية

حيث كانـت   ،%94 فبلغس إشارة طيفية مختلطة، ثم تم حساب متوسط الدقة للمباني وبذلك تعك

وقـد تـم   . خاليا خليطاً من المحاجر واألشجار والمناطق الصخرية والمناطق الزراعية 6 هناك

صنف مناطق البناء ألن معظم مادة البناء المستعملة في إنشـاء المبـاني السـكنية هـي      تثبييت

   .مباني باألشجار في هذه المناطق، والختالط الالحجر
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ـ خلية 100ـتم التنبؤ بو ،%99بلغت وارتفعت دقة تصنيف النبات الطبيعي      ت ، تم ثبت

لمناطق الصخرية، وعند جمع بيانـات تـدريب   لوخلية واحدة،  اًطبيعي اًها لتكون نباتمنخلية  99

  . فثبت بسهولة على المرئية الفضائية ؤههذا الصنف روعي نقا

خلية منها  74ت ثبت ،خلية 100ـتم التنبؤ ب %74بلغت فضت دقة تصنيف الغابات انخف    

  . خلية خليطاً بين النبات الطبيعي واألشجار والمناطق الصخرية 26لتكون غابات، وكان هناك 

وذلك ألن إشارتها الطيفيـة   ،وهي دقة مرتفعة %94بلغت دقة مستخدم صنف المحاجر     

رض األخرى، باستثناء المناطق الصخرية ومناطق البناء، لوجود ال تختلط مع أصناف غطاء األ

  . االنعكاس الطيفي نفسه في اإلشارة الطيفية المنعكسة عنها

، بحيـث  اًخلية لتكون أشجار 100من خالل جمع البيانات وعملية التصنيف تم التنبؤ ب     

ين األشـجار والمنـاطق   هذا التداخل بيعود و ،خلية مناطق زراعية 16و لهاخلية  84تم تثبيت 

الزراعية إلى أن أشجار الحمضيات تبدي نفس الخصائص الطيفية للمناطق الزراعية فقد بلغـت  

  . وهي نسبة جيده %84دقة تصنيف األشجار 

ارتفعت دقة تصنيف المناطق الصخرية ألنها تبدي إشارة طيفيـة تختلـف عـن بـاقي     

غرافية مما أدى إلى ظهور الصخور فـي  منطقة الدراسة في خصائصها الطبو وتتبايناألصناف 

بحيث يتميز الصنف بالنقاء النسبي باستثناء المحاجر التي تبدي نفـس   ،المناطق شديدة االنحدار

  . اإلشارة الطيفية المنعكسة عنها

وهي دقة مرتفعة وهذا دليل علـى أن هـذه    %81بلغت دقة تصنيف المناطق الزراعية 

إما بـالحبوب أو بالخضـروات، السـيما فـي      ،الصورةالتقاط  زمناألراضي كانت مزروعة 

المناطق البعلية التي تعتمد على مياه األمطار، لذا زاد انتشار هذا النمط مـن االسـتخدام فـي    

خلية منـاطق   81خلية لتكون مناطق زراعية، تم تثبيت   100فقد تم التنبؤ ب. المناطق السهلية

  . اًطبيعي اًوخلية واحدة نبات ،غاباتواحدة وخلية  اًخلية أشجار 17و زراعية
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  الفصل الرابع
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  . فوائد نظم المعلومات الجغرافية 2:1:4
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: المنهجية المتبعة في دراسة الخصائص الطبوغرافية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية 2:4
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  . انجاز الدراسة الميدانية 3:1:3:4



 
 

96

  .في الدراسة الميدانية GPSأهمية استخدام نظام ال  4:1:3:4

  . الغطاء النباتي في محافظة نابلس حسب االرتفاع عن سطح البحر  5:1:3:4

  .على الغطاء النباتي) (Slopeالسفح  انحدارتأثير  2:3:4

  . على الغطاء النباتي (Aspect)تأثير اتجاه انحدار السفح  3:3:4

  . ة الميدانيةمالحظات الدراس 4:3:4

 NDVI  )Normalized Difference:  الفرق الطبيعي في مؤشر الغطاء النباتي 4:4

Vegetation Index)  

 : درجات االنحدار في منطقة نابلس الفرق الطبيعي في مؤشر الغطاء النباتي حسب 1:4:4

  : بلسالفرق الطبيعي في مؤشر الغطاء النباتي حسب اتجاه االنحدار في منطقة نا 2:4:4

  : مالحظات الدراسة الميدانية 5:4

  :المشاكل التي تعاني منها التربة في محافظة نابلس 6:4

  .انجراف التربة 1:6:4

  .تملح التربة 1:6:4

  

  

  



 
 

97

  : مقدمة

في ) Geographic Information System: GIS(تستخدم نظم المعلومات الجغرافية 

نباتي بشكل خاص، ومن خاللهـا يمكـن أن   دراسة غطاء األرض بشكل عام، ودراسة الغطاء ال

والمحصـول   ،ندرس توزيع الغطاء النباتي الطبيعي والزراعي والتعرف على طبيعة كل منطقة

بما يتناسب مع طبيعتها  لها الذي يصلح للزراعة في هذه المنطقة، والتخطيط لالستخدام األفضل

  . الطبوغرافية والجغرافية

  )Geographic Information System: GIS(نظم المعلومات الجغرافية  1:4

اختلفت اآلراء حول تعريف نظم المعلومات الجغرافيـة عنـد العلمـاء، وذلـك لتعـدد      

المجاالت التطبيقية التي تعتمد عليها اليوم، والختالف وجهات النظر حـول تحديـد األهـداف    

علومات الجغرافية يكمن البعض أن سر أهمية نظم الم لتلك النظم، كما ويعتقد وتصنيفها التطبيقية

على أنها مجموعة  ا، ولكن اتفقو )1(في اإلمكانيات االلكترونية للبرامج ومكونات الحاسوب اآللي

 )1979(من البيانات يتم إدخالها على الحاسوب ومعالجتها وإخراج النتائج، فقد عرفها دويكـر  

ظاهرات والنشاطات واألهداف على أنها حالة خاصة من نظم المعلومات تعتمد التوزيع المكاني لل

التي يمكن تحديدها في المحيط المكاني كالنقط أو الخطوط أو المساحات، فيقوم نظام المعلومـات  

بمعالجة المعلومات المرتبطة بتلك النقطة أو الخط أو المساحة لجعل البيانات جاهزة السترجاعها 

  .)2(إلجراء تحليلها، أو االستفسار عن بيانات من خاللها

                                                 
منشاة : اإلسكندرية ،3ط، افيينأساسيات وتطبيقات للجغر–نظم المعلومات الجغرافية  ،عزيز، محمد الخزامي )1(

 .19ص. 2004، المعارف
 .20، صالمرجع نفس  )2(



 
 

98

فقد عرفوها على أنها مجموعـة منظمـة مـن الحاسـوب       ESRIأما باحثو مؤسسة      

وملحقاته، والبرامج الخاصة، والبيانات الجغرافية، واألشخاص المدربون، مهمتها القيام بإدخـال  

  . )1( هاوعرض هاوتحليل ها ومعالجتهاوتحديث هاوخزنكافة البيانات الجغرافية 

 لتكنولوجيا الحاسب اآللي بشـقيه األساسـيين البـرامج    نمط بأنها الخزاميكما عرفها 

)software (ومكونات الحاسب)hardware (    التي تسمح بحصر وتخـزين ومعالجـة بيانـات

متعددة المصادر كمية كانت أو نوعية، دون قيود مع إمكانية الحصول على نتائج نهائيـة علـى   

  . ميةجداول أو تقارير علوصور، وهيئة رسوم بيانية، مجسمات، 

  : فوائد استخدام نظم المعلومات الجغرافية  1:1:4

للتعـامل مع البيانات فـي  برزت أهمية ودور نظم المعلومات الجغرافية كوسيلة متقدمة

بصورة خاصة، وذلك لما شهــده   جميع المجاالت العـلمية بصورة عامة والدراسات الجغرافية

ـ  العـالم من تطـور كبير في أجهـزة الحاسب ، وكـذلك الكــم الهائــل    ومكوناتـه  ياآلل

 اإلحــصاءات والتعــدادات  ( فـي  والمتمثلـة  ،والمتـزايد من البيانات المختـلفة المصادر

 والمرئيات الفـضائية إضافة إلـى الجـوية والقياسات البيئية والخـرائـط المتنوعـة والصور

 فـي جـمع البـيانات طـرق سريعـة ومـتقدمة والتـي تحتاج إلـى) الـقياسات الميـدانية

Data Collection) ( وتـصحـيحهــــا Editing Data) (وتصنـيـفــــهاData 

Classification) (وتحليلها (Analysis Data)   وتخزينها( Storage) .  

الجغــرافية دوراً هامــاً فــي     وعـلى هـذا األساس تلعـب نظم المعــلومات 

 Spatial Data) المكانيـة  لبيانـات تـوفـير أساليب آلــية متقــدمة فــي تحـليــل ا    

Analysis )  بعد ربطها بالبيانات الوصفية ( Descriptive Data)     علـى قواعـد البيانـات

                                                 
دار  :، عمان1ط  ،أساسيات نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها في رؤية جغرافية ،عودة، سميح احمد محمود )1(

 .58ص. 2005 الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة،
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الخــرائط الرقميـة   (ومتنوعة متمثلة فــي   مما أدى إلى نتائج سريعـة ودقيقة ،الجغـرافية

  . )والرسومات البيانية المختـلفة والتقارير

 : النقاط التاليةمعلومات الجغرافية في فوائد نظم ال يمكن تلخيص

  .لةعابيانات المكانية بطريقة دقيقة وفربط البيانات الوصفية مع ال  . 1

  . آلياها وتحديث الخرائط وصيانتهاحفظ   .  2

  . على هيئة طبقات مختصرةومعالجتها تخزين البيانات الجغرافية   . 3

  . Digital Formإلى شكل رقمي ) ةالمكانية والوصفي(تحويل البيانات الجغرافية   . 4

  . اتخاذ القرارات بشكل أفضل  . 5

   :)1(العناصر األساسية المكونة لنظم المعلومات الجغرافية 2:1:4

تنقسم أنظمة المعلومات الجغرافية إلى مجموعتين متداخلتين أو متوالدتين، ويعتمد معيار   

  . ات الجغرافيةالمعلومبها التقسيم على الطريقة التي تعالج أو تخزن 

 ):Raster Data(البيانات المعتمدة على الخلية  .1

هذا النوع أو النمط يتكون شكل خلية من شبكة أوسع، و علىالمدونة وتعالج فيه البيانات 

مثل حـوض مجـرى    ،وحدة مساحية في الفراغتكون ، كل خلية )Pixel(من شبكة من الخاليا 

نظـم   وتمثـل ، )13أنظر الشـكل رقـم   (المحيطة، أو كتلة من المباني تحدده الشوارع  ،مائي

المعلومات الجغرافية التي تستعمل كميات هائلة من البيانات المجمعة بواسطة االستشعار عن بعد 

ـ من البيانات إلى الحاسب اآللي بوبهذا النوع من البيانات، ويتم إدخال هذا النوع  طة أجهـزة  اس

                                                 
  . 38مرجع سابق، ص: الدويكات، قاسم  )1(
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). Scanner(تصوير الجوي والماسح الضـوئي  وكاميرات ال ،خاصة مثل األجهزة االستشعارية

  . وتتمثل هذه المعلومات في الصور الجوية، أو المرئيات الفضائية أو أية صور أخرى

  

  .تمثيل البيانات المساحية): 13(شكل رقم 

   http://www.ce.utexas.edu/prof/maidment  / 4/3/2008: المصدر

 :)Victor Data(البيانات االتجاهية الموجهة  .2

تعتمد على بيانات موجهة عالئقية، وفي هذا النمط االتجاهي يتم ترتيب عنصر الظاهرة 

الجغرافية في بعد واحد له اتجاه  في الفراغ، مثل الخط الكنتوري، أو خط المجرى المـائي، أو  

خط مسار الطريق، أو خط الحدود، وهذا كله يمكن تسجيله على شكل سلسلة من نقاط إحداثيـة،  

يمكـن تسـجيلها    ،)نقطـة (أخر تقسيم الخط إلى أجزاء طول كل جزء يساوي صفرا  أو بمعنى

هذا النوع من البيانات مفضل لدى مستخدمي بيانات الخـرائط  و ))14(انظر شكل ( ،بإحداثيات

  . الطبوغرافية والموضوعية
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  . تمثيل البيانات الخطية): 14(شكل رقم 

   http://www.ce.utexas.edu/prof/maidment  / 4/3/2008: المصدر

  )15(الشكل رقم في ويمكن التحويل من المساحي إلى الخطي وبالعكس كما يظهر 

  
  .عملية التحويل من النظام الخطي إلى النظام المساحي): 15(شكل رقم 

   http://www.ce.utexas.edu/prof/maidment  / 4/3/2008: المصدر

 يـخط  مساحي 
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ثالثة أنواع من البيانات  كما هو موضح في الشكل رقم  وتتمثل البيانات الخطية والمساحية في

  :وهي) 16(

تتمثل اآلبار في منطقة جغرافية ما، أو موقع القرى فـي إقلـيم   هي و Points)(النقاط  •

 . معين، أو تحديد خدمات معينة مثل المدارس، والمستشفيات في رقعة جغرافية معينة

أنواعها مثل األنهـار، األوديـة،    وهي تمثل األشكال الخطية بمختلف) Line(خطوط  •

 .وخطوط الكنتور 

بحيث تعبر هذه المساحات عن حـدود منطقـة مـا،    :  Polygons )(مساحات مغلقة  •

وكل وحدة مساحية تعبر عن استخدام أو غطـاء معـين، مثـل     ،واستعماالت األرض

 .  الخ....الغابات، واألراضي الزراعية، وتحديد ملكيات األراضي 

  

 طرق تمثيل البيانات الخطية والمساحية ): 16(شكل رقم 

   http://www.ce.utexas.edu/prof/maidment  / 4/3/2008: المصدر
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المنهجية المتبعة في دراسة الخصائص الطبوغرافية لمنطقة الدراسـة باسـتخدام نظـم     2:4 

  )GIS : ( المعلومات الجغرافية

ية في إنشـاء قاعـدة بيانـات حـول     تعتمد هذه الدراسة تطبيق نظم المعلومات الجغراف

ويتم بعد ذلـك  . الخصائص الطبوغرافية لمحافظة نابلس استنادا إلى البيانات والخرائط المتوافرة

  . المدخلة بصورة تخدم أهداف الدراسةومعالجتها تحليل البيانات 

  : هي يمكن تقسيم مراحل الدراسة إلى أربعة: مراحل العمل

 :والخرائط مرحلة جمع المعلومات  1:2:4

لقد تم جمع المعلومات والخرائط من مصادر وجهات متعددة، منهـا وزارة الزراعـة،   

، وجرت مراجعة وتقييم لتلك الخرائط ،امعة النجاح الوطنيةبجزارة التخطيط، وقسم الجغرافيا وو

  : هيو

  . 1/50000خرائط طبوغرافية بمقياس  •

  . رطة أساس لمحافظات الضفة الغربيةاخ •

م، وقد تـم  2000لشهر أيار عام XS  Spotة لمنطقة نابلس ملتقطة بنظام صورة فضائي •

  . تصنيفها في الفصل السابق

  . رطة التجمعات السكانية في محافظة نابلساخ •

خرائط لمنطقة الدراسة من الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني تم االعتماد عليها فـي   •

  . عملية حساب نقاط اإلحداثيات

  )  Google earth(امج جووجل ايرث صور فضائية من برن •

 .  2007جوية لمحافظة نابلس لعام التم عمل موزاييك للصور  •
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  : مرحلة إدخال البيانات وتخزينها 2:2:4

إلى الحاسب اآللي إما عن طريق قـرص   تلأدخ ،بعد جمع البيانات والتأكد من صحتها

حيث تم إدخال الخرائط أو من خالل الماسح الضوئي، ب)  Flash memory (أو  CD)(مدمج 

الطبوغرافية والصور الجوية والفضائية لمحافظة نابلس والمتعلقة بالدراسة إلى جهاز الكمبيـوتر  

  . Arc view  3.3ومن ثم تمت إضافتها إلى برنامج

  : وإعدادها مرحلة تحضير البيانات 3:2:4

والصـور  من الخـرائط   ةتركزت أعمال هذه المرحلة على استخراج المعطيات الالزم

مـن   ةرطالكل خ) Palestine Grid(الفضائية والبيانات، وحساب نقاط اإلحداثيات الفلسطينية 

وكذلك خرائط الجهاز المركزي ) (Hard copyالخرائط باالعتماد على خرائط ورقية للمحافظة 

تشكيل مجموعة من الطبقات، تحتوي كـل طبقـة   هذه الخرائط، ل ورقمتلإلحصاء الفلسطيني، 

  : داثيات محلية للمحافظة، وهذه الطبقات هيعلى إح

 . طبقة الحدود اإلدارية لمنطقة الدراسة •

  . تبين خطوط االرتفاعات في المحافظة التي طبقة خطوط الكنتور •

تبين مناطق انتشار التجمعات السكانية ومناطق البناء فـي   التي طبقة التجمعات السكانية •

 .المحافظة

لمنطقة  Spot  XS   المستنبطة من الصورة الفضائية طبقة غطاءات األرض الرئيسية و •

 . الدراسة

 : مرحلة معالجة البيانات 4:2:4

وطبقـا لنوعيـة    ،تعتبر عملية معالجة البيانات أساسية في نظم المعلومـات الجغرافيـة  

في هذه الدراسة هو الحصـول علـى قاعـدة    بيق، كما أن الغاية األساسية منها االستعمال والتط
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بط بين الخصائص الطبوغرافية لمحافظة نابلس والغطاء النباتي، حيث تـم االعتمـاد   بيانات تر

  : وهي لمعالجة وتحليل البيانات المكانيةعلى عدة وظائف 

 :الوظائف الكارتوغرافية •

تمثل الوظائف الكارتوغرافية أول أنواع المعالجة التي تـؤدى عنـدما يوظـف نظـام     

الممكن أن تشتمل عملية المعالجـة الممثلـة فـي رسـم      المعلومات الجغرافية لالستخدام، ومن

  .تغيير مسقط الخريطة أو تزيينهاوكذلك تغيير مقياس الرسم، : رطة علىاالخ

 : الدمج والتكميل في البيانات •

التكامل أو الدمج أو تركيب البيانات أفضل وظيفة عرفت بها أنظمـة المعلومـات    يمثل

، وعلى الرغم من أن هذه الطريقة تبدو اًبعضها بعض معت الجغرافية، ويقصد بها مطابقة البيانا

يشتمل أساسا على مطابقـة   ،ن عمليات دمج البيانات تحتاج إلى جهد حاسوبي ضخم، إال أبسيطة

بعضها فوق بعض ومن ثم تأدية بعض العمليات الرياضـية  ) Layer(عدة بيانات تسمى طبقات 

  .)1(العالقية عليها والربط بينها

دراسة تم الدمج بين أكثر من طبقة، بحيث تم الدمج والتركيب بين الطبقـات  وفي هذه ال

وطبقة خطوط  ،تمت عملية مطابقة بين طبقة الحدود اإلدارية لمحافظة نابلسوسابقا،  ذكرتالتي 

رسـمت خارطـة   محافظة ومـن ثـم   الالواقعة داخل حدود  للتعرف على هذه الخطوطالكنتور 

ـ و. م10 رأسي لمحافظة نابلس بفاصل يةكنتور رسـم كافـة خطـوط الكنتـور      لبعد أن اكتم

،  وباستخدام ملحقات ألنظمة المعلومات 930إلى خط كنتور  200-المحصورة بين خط كنتور 

 Spatial(ة لتمثيل االرتفاعات مثل ملحق التحليـل المكـاني   مختص) Extensions(الجغرافية 

Analyst (3لتحليلي الثالثي األبعـاد   النموذج ثنائي البعد والملحق ا لمثذي يلاDimensions 

)3D ( ،عـن  وبذلك فقـد أمكـن   الذي يؤدي إمكانية تحويل البيانات إلى النموذج الثالثي األبعاد

                                                 
   .130، ص2001، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، نظم المعلومات الجغرافية :محمد عبد الجواد علي، )1(
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 Triangulatedطريق هذه الملحقات وصل نقاط االرتفاع لتشكيل شبكة مثلثات غير منتظمـة  

Irrigular Network )TIN (لمحافظة نابلس.  

  
  .نموذج االرتفاع الرقمي في محافظة نابلس :)9(خارطة رقم 

  . من عمل الباحث اعتمادا على الخارطة الكنتورية لمحافظة نابلس: المصدر

  )Digitazal Terrain Model Analysis:(-تحليل نموذج التضـاريس الرقمـي    •

 تستطيع نظم المعلومات الجغرافية بناء نماذج ثالثية اإلبعاد للموقع الجغرافي عندما يمكن

يعرف باسم نمـوذج  ) س،ص،ع(إحداثيات تمثيل طبوغرافية هذا الموقع بنموذج بيانات 

ويشـار  ) Digital Terrain or Elevation Model(. التضاريس أو االرتفاع الرقمي

ويمكـن اسـتعمال    .))9(أنظر خارطة رقم (، DEMأو DTMإليه اختصاراً باألحرف 

ي في تحليل الظواهر البيئية أو المشـاريع  البيانات المشتقة من نموذج التضاريس الرقم

 والطمياالنحدار، كما في دراسات الغابات  أوالهندسية التي تتأثر دراستها باالرتفاعات 

 .والغطاء النباتي النهري
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 :هاخواصالظواهر الجغرافية وقياس سمات  •

ة يشتمل على عدد من العمليات التي يمكن أن تنفذ أو تجرى على الوحدات ذات الشخصي

 ،أو الهوية الجغرافية المعينة، ويكون ذلك في طبقة معلومة واحدة أو عدة طبقات تخصها

أو السـمة أو الخاصـية    ،وتشتمل على عمليات مثل حصر عدد مرات تكرر الظـاهرة 

مثل قياس المسـافات بـين نقطتـين معينتـين أو حسـابات       ،الجغرافية المفردة المعينة

  .)1(مساحية

، وكذلك تم GISمساحة محافظة نابلس عن طريق استخدام ال  وفي هذه الدراسة حسبت

لمعرفة كم يشغل كـل نطـاق مـن هـذه     ت نطاقات االرتفاع للمحافظة حساب مساحا

  . هالمثلها بالنسبة لمساحة المحافظة كومعرفة النسبة المئوية التي ي ،النطاقات

 : التحري أو االستقصاء المكاني •

حث فيه عن عالقة تقارب أو تباعد أو نمط توزيـع،  بمعنى الب ،وهو التحري عن المكان

هـذا  ، يبادر هذا الجانب أحد النواحي الوظيفية المميزة لنظم المعلومات الجغرافيةيمثل و

البحث المكاني أوال بتوقيع بعض المعالم المحددة داخل نطاق البيانات المكانية مسـتعمال  

) اآلبار، أعمدة الكهربـاء ( كل نقاط في ذلك معايير البحث، أما المعالم فقد تكون على ش

منـاطق سـكنية أو   (أو مسـاحات  ) خطوط المواصالت أو مجاري األنهار( أو خطوط 

  .)2()أراضي زراعية

 اًاستخدام التحري لمعرفة أنواع غطاءات األرض في كل نطاق ارتفاع وفي هذه الدراسة

من  أنتجتالتي  للخارطة Overlayبحيث تم عمل . حسب درجات االنحدارات واتجاهها

التي تم تصنيفها في الفصل السابق فوق خارطة درجـة    Spot 2000المرئية الفضائية

                                                 
  .131سابق، ص مرجع، علي، محمد عبد الجواد  )1(
  . 131، صالمرجعنفس   )2(
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ومن هنا تم اسـتخالص   ،االنحدار، بحيث ظهر لنا درجة االنحدار ونوع الغطاء النباتي

  .  عالقة االنحدار بالغطاء النباتي

 : التحاليل اإلحصائية •

مما يؤدي إلـى إنتـاج بعـض     ،للبيانات العمل شكل تلخيص أو وصف يمكن أن يأخذ

القطاعات العرضية اإلحصائية لموضوع الدراسة، وتقدير العالقات اإلرتباطيـة سـواء   

موجبة بين توزيعات الظاهرة أو المعالم أو غيرها مـن   وضعيفة، سالبة أ وكانت قوية أ

) Trend Surface(خالل استعمال التحليل الكمي، وإلى تحليل االتجاهـات السـطحية   

االستفادة من التحاليل اإلحصائية في  توفي الدراسة تم .)1(الجغرافية واهرللعديد من الظ

هل هـو   ،معرفة العالقة بين االرتفاع عن سطح البحر وخصائص الغطاء النباتي ونوعه

  . زراعي أم طبيعي

 : اإلخراج  ) 5

) Maps(أهمهـا الخـرائط   مخرجات نظم المعلومات الجغرافيـة عـدة أشـكال    تأخذ 

على شاشـة  هذه األنواع يمكن أن ترسم  ،)Tables(والجداول ) Charts(والرسومات 

  .طباعتها بأحجام مختلفة وذلك حسب الهدف أوالحاسب اآللي 

  : تأثير الخصائص الطبوغرافية على الغطاء النباتي في محافظة نابلس 3:4

وأبـرز  . حياة النباتيةوال ،وظروف المناخ الفصلي ،تؤثر أشكال األرض في النظم البيئية

مسـتوية   يس وما يترتب عليها مـن وجـود أراضٍ  العوامل المؤثرة في هذا المجال هي التضار

تضاريس أي منطقة دورا في توزيع الغطاء النباتي وانتشاره، وفي  كما تلعب .)1(منحدرةوسفوح 

                                                 
  .132مصدر سابق، ص :علي، محمد عبد الجواد  )1(
عمان، الطبعة األولى، - ، دار صفاء للنشر والتوزيعفيا النباتيةالجغرا: مهدي، عبد الخالق، والخليوي، عبد الوالي )1(

  . 19، ص 1999
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ل عامل االرتفـاع  تركيبة المجتمعات النباتية في تلك المنطقة من خالل العوامل الطبوغرافية مث

  .، واتجاه االنحدارانحدار السفحعن سطح البحر، ودرجة 

 : تأثير االرتفاع على الغطاء النباتي 1:3:4

فمع زيادة االرتفاع عن مستوى  ،يؤثر تباين االرتفاع عن سطح البحر في عناصر المناخ

  :)1(ليةسطح البحر تتغير األنواع النباتية ويرجع ذلك إلى التغيرات المناخية التا

 . اًم ارتفاع100درجة مئوية لكل ) 0.6(انخفاض درجة الحرارة بمعدل  •

 . انخفاض درجة حرارة التربة •

 . اشتداد اإلشعاع الشمسي في فترة الصحو •

 . تزداد كمية األمطار والرطوبة النسبية •

 .تغير في أشكال الهطول من مطري إلى ثلجي •

 .ازدياد سرعة الرياح •

تصيب عناصر المناخ بسبب تباين االرتفاع في توزيع الغطـاء  هذه التغيرات التي  تؤثر

  . النباتي وانتشار األنواع الرئيسية وتركيب مجتمعاتها

فاالرتفاع عن سطح البحر يؤثر على النبات نتيجة تباين العناصر المناخية، ففي المناطق   

قاومة الجفـاف مثـل   والتي تستطيع م ،السهلية تعيش النباتات التي هي بحاجة للحرارة المرتفعة

أما في مناطق األودية والجبال فتعيش النباتات التي ال تستطيع تحمل . وحشائش نباتات االستبس

الجفاف بل أيضا تبحث عن رطوبة التربة، وهي في نفس الوقت متكيفة مـع درجـات حـرارة    

تـي تسـتطيع   وفي القمم الجبلية ال يمكن أن تنمو سوى النباتات  ال. منخفضة مثل نباتات الغابة

 كمـا تختلـف  . طوبة نسبية أقل ورياح قويةور ،تحمل درجات الحرارة المنخفضة ولفترة طويلة

                                                 
  . نفس المرجع  )1(
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نوعية اإلنتاج الزراعي نتيجة االختالف في االرتفاع عن مستوى سطح البحر، وهذا االخـتالف  

في درجات الحرارة، فلكل محصول درجة حرارة خاصـة تالئمـه، فالشـليم     التباينناتج عن 

درجات الحرارة المنخفضة، بينما تناسب درجات الحرارة  تالئمهافان والبنجر والبطاطس والشو

قصب السكر واألرز والقطن والـذرة  ح والشعير، في حين تحتاج محاصيل المعتدلة كل من القم

  .)1(إلى درجات حرارة مرتفعة

نـابلس   تم إدخال الخارطة الطبوغرافية لمحافظةArc view )  3.3(وباستخدام برنامج 

م، وبعد االنتهاء 10خطوط الكنتور للمنطقة بفاصل كنتوري  تثم رسم 1/50000بمقياس رسم 

تم إنتاج نموذج ارتفاع رقمي  (Spatial Analyst 2)من رسم خطوط الكنتور وعن طريق الـ 

، ومن ثم تم تقسيم المنطقة إلى سـتة  )9(الخارطة رقم في وهو موضح ) TIN(محافظة نابلس لل

انظر الخارطة رقم (. لكل نطاق ارتفاع) polygons(ارتفاع عن طريق رسم مضلعات نطاقات 

  .هذه المحافظةنطاقات االرتفاع في  التي تبين ) )12(، والجدول رقم)10(

                                                 
  . 107، ص2000، دار المعرفة الجامعية، الجغرافيا الزراعية :الزوكه، محمد خميس  )1(
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  . نطاقات االرتفاع في محافظة نابلس :)10(خارطة رقم 

  .نابلسمن عمل الباحث اعتمادا على نموذج االرتفاع الرقمي لمحافظة : المصدر

  . نطاقات االرتفاع في محافظة نابلس :)12(جدول رقم 

  )م(نطاقات االرتفاع   

  0-200-  النطاق األول

  200-0  النطاق الثاني 

  400-200  النطاق الثالث

  600-400  النطاق الرابع

 800-600  النطاق الخامس 

  930-800  النطاق السادس

  . من احتساب الباحث: المصدر
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وهي موضحة فـي  . حة كل نطاق من المساحة الكلية لمحافظة نابلسومن ثم حسبت مسا

  .)13(الجدول رقم 

  . مساحات نطاقات االرتفاع في محافظة نابلس :)13(جدول رقم 

  %النسبة المئوية  2كم/المساحة نطاقات االرتفاع
-200-0 193 
0-200 35 5.7 

200-400 84 13.9 
400-600 265 43.8 
600-800 41 6.8 
800-930  161 26.6 
 100 605  المجموع

  ).10(من احتساب الباحث اعتمادا على خارطة رقم : المصدر

  : منهجية سحب العينات والدراسة الميدانية 1:1:3:4

 اختيـار  ، تـم 2007والصورة الجوية لمحافظة نابلس  على نطاقات االرتفاع وباالعتماد

، ارتفاع في محافظة نابلس باتية في كل نطاقلدراسة الميدانية حسب غطاءات األرض النا اتعين

كما راعى الباحث عند اختيار العينات تحقيق أصدق تمثيل ألنواع الغطاء النبـاتي فـي منطقـة    

  : الدراسة وهي موزعة على النحو التالي

 )0-200-(النطاق  .1

فيـه  توجـد   الذيعينات من كل الغطاءات النباتية الموجودة ضمن هذا النطاق،  تأخذ

  : ءات التاليةالغطا

 . المناطق الزراعية •

 . األشجار •

 )200-0(النطاق  .2



 
 

113

  : العينات التالية تأخذ

 .المناطق الزراعية •

 .األشجار •

 .الغابات •

 . النبات الطبيعي •

 )400-200(النطاق  .3

  : توجد فيه غطاءات األرض التالية

  .زراعيةالالمناطق  •

 .النبات الطبيعي •

 . األشجار •

 .الغابات •

 )600-400(النطاق  .4

لوقوع نسـبة كبيـرة مـن    هذا النطاق،  فيالعينات من أربع مناطق مختلفة تقع  تأخذ

  : وتوجد فيه الغطاءات التالية المحافظة فيه،

 . المناطق الزراعية •

 . النبات الطبيعي •

 .الغابات •

 . األشجار •
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 )800-600(النطاق  .5

مـن  أخذت عينات الغطاء النباتي من أربع مناطق في هذا النطاق النتشاره فـي أكثـر   

  : منطقة وهي

 .المناطق الزراعية •

 .النبات الطبيعي •

 .الغابات •

 .األشجار •

 )930-800(النطاق  .6

يوجد نطاق االرتفاع هذا في كل من المنحدرات الشرقية والمنحدرات الغربية لمحافظـة  

  : نابلس، وتم أخذ عينات من هاتين المنطقتين وهي 

 . الغابات •

  . النباتات الطبيعية •

قـات  حسب نطا 2007صورة محافظة نابلس الجوية لعام عينات من بعد اختيار هذه ال 

النطـاق   هـذا  نطاق تحتوي على عينات الغطاء النباتي التي سحبت من االرتفاع، أنتجت أشكاالً

 تنفيذ العمل الميداني حسب نطاقات االرتفاع، بحيث تـم  ، ومن ثم جرى))17(أنظر الشكل رقم (

تبين والغطاء النباتي في كل منطقة،  ُدرسق العينات وعن طري الوصول إلى كل منطقة اختيرت

  . أن هناك نباتات تنمو في مناطق وال تنمو في مناطق أخرى

  

  



 
 

115

  

  عينات الدراسة الميدانية): 17(شكل رقم 

  :وسائل الدراسة الميدانية 2:1:3:4

رة حيث تم التقاط عدد من الصور الفوتوغرافية لمناطق العينات المختا: كاميرا التصوير .1

 . للدراسة

 . مسبقاً تمثل نطاقات االرتفاعالباحث عدها أخرائط  .2

 . لكل نطاق ارتفاع ات التي سحبتصور جوية تحتوي على العين .3

 . الميدان فيدفتر مالحظات لتدوين المالحظات التي يحصل عليها  .4

م، لتحديـد منـاطق العينـات    Accuracy (10(وبدقة  Hand Heldنوع  GPSجهاز  .5

 . رضيةواإلحداثيات األ
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  : في الدراسة الميدانية GPSأهمية استخدام نظام  3:1:3:4

مع التقدم التقني في مجال الحاسب اآللي واالتصاالت أصبح من الممكن استخدام األقمار 

األرضية سواء كان ذلـك الهـدف ثابتـاً أو     ةالصناعية في تحديد أي هدف، أو نقطة على الكر

وهو جهاز لـه القـدرة    ،)Global Positioning System(باستخدام ما يعرف باسم  ،متحركاً

على تحديد إحداثيات أي مكان أو موقع أو نقطة بدقة عالية عن طريق تحديد خطـوط الطـول   

ويـتم   ،، واالرتفاع عن سطح البحـر )بالدرجات والدقائق والثواني وأجزائها ( ودوائر العرض 

  .مار الصناعيةذلك من خالل جهاز يدوي صغير يستقبل إشارات من األق

  : في متابعة مواقع العينات الصحيحة) GPS(لية نظام تحديد المواقع العالمي عاف

  :ليته من خالل النقاط التاليةعايمكن أن تتضح لنا ف

لدراسة الميدانية دقيقاً بما فيه الكفايـة، وقـد   اعينات قد ال يكون الوصف الذهني لمواقع  .1

 ههـذ لى إهدار الوقت الكافي في البحث عـن  يحتمل درجة كبيرة من الخطأ مما يؤدي إ

 . ، لكن نظام تحديد المواقع يحل هذه المشكلة بسرعة ودقة كبيرتينالمواقع

تعطي أجهزة نظام تحديد المواقع معلومات إضافية غير اإلحداثيات السينية والصـادية،   .2

كن إضافة فهي تعط االتجاه أثناء الحركة في الميدان، واالرتفاع عن سطح البحر، كما يم

وتسمية هذه النقاط، وبالتالي  وخارطة، النقاط الخاصة بمواقع العينات على ذاكرة الجهاز

 . بسهولة تامةنفسها العودة إلى النقاط 

ومن المناسب هنا اإلشارة إلى موضوع الربط بين اإلحداثيات المأخوذة باستخدام أجهزة 

حيـث  ) احـداثيا ( ية المربوطة جغرافياً من الصورة الجو ةوتلك المأخوذ) GPS(تحديد المواقع 

  : كانت كالتالي

باإلشارة إلى أي مضلع من مضلعات العينات التي تم اختيارها للدراسة الميدانية علـى   -

يمكن الحصـول  ) الماوس(الشاشة التي تعرض عليها الصورة الجوية، باستخدام المؤشر 
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ذه الطريقة لتحديد إحداثيات بعض على اإلحداثيات المحلية لهذه النقطة، وقد تم استخدام ه

 . المضلعات المختارة للدراسة الميدانية من الصورة الجوية

، )GPS(باستخدام جهاز تحديد المواقع العالمي نفسها قياس إحداثيات المضلعات السابقة  -

أي نفس النظام الذي اسـتخدم فـي تحديـد     اًمع مراعاة أن يكون النظام اإلحداثي محلي

وأن تؤخذ النقاط في أماكن مكشـوفة نسـبياً   . عات على الصورة الجويةإحداثيات المضل

وتـم الحصـول   ) حيث تحد العوائق من إمكانية استقبال اإلشارة من األقمار الصناعية(

بالنتيجة على إحداثيات للمضلعات األنفة الذكر، ومن ثم تمت مقارنة النتـائج الحاصـلة   

لتثبت من إمكانية اسـتخدام  لالجوية، وذلك  للتأكد من سالمة اإلرجاع الجغرافي للصورة

أجهزة تحديد المواقع والصور الجوية بالتبادل وبدقة كافية للوصول إلى الهدف المطلوب 

 . في الميدان

  :الغطاء النباتي في محافظة نابلس حسب االرتفاع عن سطح البحر 4:1:3:4

 ): (0-200-النطاق .1

م اختيارها من هذا النطاق تبين أنه تابع للغور، من خالل الدراسة الميدانية للعينات التي ت

ضم العقربانية والنصارية وفروش بيت دجن وبيت حسن وعين شبلي، وهو يمثـل اصـغر   يو

، وأن أشجار الحمضيات هي أكثـر  2كم19نطاق ارتفاع من حيث المساحة في المحافظة وهي 

من بيارات الحمضيات، كما  في هذا النطاق العديدحيث يزرع  ،األشجار المزروعة انتشارا فيه

، كمـا يـزرع   طاطا والبصل  وغيرهاتزرع الخضراوات مثل البندورة والخيار والباذنجان والب

العنب في هذه المنطقة، وتستخدم مياه اآلبار والعيون لري المزروعات، وبالنظر إلى صـورة  

، ولكن على أرض اًعومزر العينات المختارة في هذا النطاق يظهر لنا أن هناك عينة تمثل سهالً

الواقع أثناء الدراسة الميدانية تبين لنا أن هذا السهل غير مزروع، ومن هنا يتضح لنا أن وقـت  

سؤال الناس المتواجدين هناك تبين أن هذا السهل وبعد ، اًالتقاط هذه الصورة كان السهل مزروع

ا، وانه في هذا العـام  يزرع إما بالخضروات أو بالمحاصيل الحقلية مثل القمح والشعير وغيره
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ـ . كان مزروعا بالقمح ولكن تم حصاده في وقت الحصاد  اًوهو اآلن يفترض أن يكون مزروع

  . لعدم توفر المياهه لم يزرع بالخضروات ولكن

أما الغطاء النباتي الطبيعي لم يكن ظاهرا بشكل واضح في الصورة الجوية أثناء اختيار 

  . فيه نباتات طبيعية تدعى النتش تبين أن هذا النطاق تنتشروالعينات، 

 ):200-0(النطاق  .2

مـن وادي البـادان    اًمن العقربانية وجـزء  اًويضم جزء 2كم35تبلغ مساحة هذا النطاق 

لبصل والبطاطـا  ، مثل البندورة والباذنجان واالمروية الخضروات فيهوخربة تل الغار، تزرع 

وتزرع في هـذا   ،ةالكرسنو مح والشعيرمثل القالبعلية كما تزرع الحبوب  والملفوف والزهرة،

غطاء الغابات بالظهور في هذا النطاق، وتعد أشجار الصـنوبر   يبدأ. أشجار اللوز أيضاً النطاق

  . من أكثر األشجار انتشارا في هذه المنطقة

الغطاء النباتي الطبيعي نباتات طبيعيـة مثـل الخـرفيش والسـنارية      وتنتشر في نطاق

  . قلة وغيرهاوالخبيزة والحميض والب

 ): 400-200(النطاق  .3

في الغرب  جزء من سبسطية والمسعودية ودير ه ويمثل 2كم 84تبلغ مساحة هذا النطاق 

في جفا عانون وخربة تل الخشـبة وجـزء مـن وادي     متمثلهأما في الشرق  ،شرف وبيت ايبا

الخضروات قليلة  البادان وخربة تانا، تزرع في هذا النطاق أشجار الزيتون واللوز، وتعد زراعة

   .على مياه األمطار والعيون الموجودة في المنطقة فيهالمزروعات المروية تعتمد و. فيه

  النباتات الطبيعية تستغل كمـراعٍ فيه تكثر شجار السرو والصنوبر والكينا، ووتوجد فيه أ

  .  لماشيةل
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 ): 600-400(النطاق  .4

مـن مسـاحة المحافظـة،     2كم265تبلغ مساحته  إذكبر نطاق من حيث المساحة أ يعتبر

 قوصين وزواتا وبيـت وزن و ويضم قرى روجيب ودير الحطب وسالم وبيت دجن بيت فوريك

مناطق سهلية تزرع فيها الحبوب : إلى قسمين فيهوتقسم األراضي  ،وسط مدينة نابلس وغيرهاو

كالبندورة والخضراوات الصيفية  ،والسمسم والذرة والحمص والعدس ةكالقمح والشعير والكرسن

والكوسا والبامية والبقدونس والنعنع، والثانية مناطق جبلية مزروعة معظمها بأشـجار الزيتـون   

لى مياه اآلبـار والينـابيع   الزراعة فيه عوتعتمد . وجد فيه التين والرمان والصبريواللوز، كما 

جار حرجية مثل النباتات الطبيعية كاألعشاب والحشائش، كما توجد فيه أش فيهوتنمو . واألمطار

  .    السرو والصنوبر

 ):800-600(النطاق  .5

، وتزرع فيه األشجار المثمرة خاصة الزيتون والعنـب  2كم 41تبلغ مساحة هذا النطاق 

عتمد على ميـاه األمطـار والعيـون    يواللوز والتين، كما تزرع الحبوب وبعض الخضروات، و

  . همزروعاتنابيع الموجودة في المنطقة لري والي

عبارة عن تجمعـات شـجرية دائمـة الخضـرة كـالبلوط      التي تنمو فهي لغابات أما ا

  . والصنوبر

ن الحشـائش قـد   أمن خالل الدراسة الميدانية تبين ، ووتنتشر فيه األعشاب والحشائش

  . تنتشر داخل غطاء نباتي آخر مثل الغابات واألشجار أو بشكل مستقل

 ):930-800(النطاق  .6

طق زراعية وأشجار، الن المناطق الواقعة في هذا النطـاق  ال توجد في هذا النطاق منا

التربة وتعريتها،  انجرافمناطق صخرية نتيجة  معظمهامناطق وعره، ال تصلح للزراعة والن 

 .  تجرف تربتهاالتي لم  االجزاء من خالل الدراسة الميدانية وجود الغابات والحشائش، في وتبين
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 ) Slope: (تأثير انحدار السفوح   2:3:4

انحدار السفوح في زاوية سقوط األشعة الشمسية التي تحدد ارتفاعاً أسرع أو أبطأ  يؤثر

 سمكفي  االنحدار؛ فتؤثر درجة السفح في النباتات انحداركما يؤثر  في درجات الحرارة للمكان،

على السفوح شديدة االنحدار بسبب انجرافهـا   رقيقةالتربة ودرجة خصوبتها حيث تكون التربة 

 أكثـر سـمكاً  عل مياه األمطار وغياب الغطاء النباتي، في حين أن تربة األودية والمنخفضات بف

وأغنى بالعناصر الغذائية مما ساعد سكان المنطقة على استغالل األودية والمنـاطق المنخفضـة   

ـ . بأعمال الزراعة  طة جـذور عموديـة  اوتتكيف النباتات مع درجة االنحدار بتثبيت نفسها بوس

عليها من صخور المنحدر الوعر، التـي   مما يدعم ثباتها تجاه ما يمكن أن يسقط ،قيةأخرى أفو

في نفس الوقت تنشر النبتة أغصانها وفروعها بشـكل شـعاعي   . أوراقهاو بعض فروعهاتقطع 

  .)1(مواجهة الرياح القوية واألمطار الغزيرةلعلى سطح التربة 

) 11(خارطة رقـم   انتجتفظة نابلس لمحا TINباالعتماد على نموذج االرتفاع الرقمي 

محافظـة مـن   الالباحث الجزء الذي يمثـل   اقتطعثم ، محافظةهذه الالتي تمثل االنحدارات في 

 Geoprocessingمـن قائمـة أوامـر     Clipالصورة التي تم تصنيفها مسبقاً من خالل األمر 

Wizard (االنحدار بربط الجزء المقتطع الذي يمثل الغطاء األرضي لمحافظة نابلس و)Slope (

  : مناطق هي نطقة حسب درجات االنحدار إلى تسعالموقسم للمحافظة، 

1.  Slope = 0  )االنحدار يساوي صفر أي المناطق المستوية.( 

2. 0 < Slope < 9  ) درجات 9االنحدار أكبر من صفر وأقل من .( 

3. 9 < Slope < 18  ) درجة 18وأقل من  9االنحدار أكبر من .( 

4. 18 < Slope < 27  

                                                 
  .104، ص2005 ،1، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، طالجغرافيا الحيوية والتربة: أبو سمور، حسن  )1(
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5. 27 < Slope < 36 

6. 36 < Slope < 45 

7. 45 < Slope < 54 

8. 54 < Slope < 64 

9. 64 < slope < 74 

  
  درجات االنحدار في محافظة نابلس): 11(خارطة رقم 

  .من عمل الباحث اعتمادا على نموذج االرتفاع الرقمي لمحافظة نابلس: المصدر
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  :الغطاء النباتي في محافظة نابلس حسب درجات االنحدار

وحسـبت  أنواع الغطاء النباتي المصنفة بدرجات االنحدار،  تربط Map Queryباستخدام ال 

المساحة التي يشغلها كل نوع من أنواع الغطاء النباتي حسب درجات االنحدار وهـي موضـحة   

  ) : 14(في الجدول رقم 

  . الغطاء النباتي حسب درجات االنحدار في محافظة نابلس :)14(جدول رقم 

  )12(من احتساب الباحث اعتمادا على الخارطة رقم : المصدر

ر االنحدا

)Slope(  

مساحة

  2االشجاركم

مساحة المناطق

  2الزراعية كم

مساحة النبات 

  2الطبيعي كم

مساحة 

  2الغابات كم

مجموع 

  2المساحة كم
0 31.89 13.39 10.48 0.39 56.15 

0-9 76.07 28.42 30.51 0.72 135.75 
9-18 90.65 44.29 62.78 1.54  199.26 
18-27 24.39 13.67 20.38 1.45 59.89 
27-36 4.06 2.01 3.28 0.48  9.83  
36-45 0.50 0.26 0.37 0.14 1.27 
45-54 0.08 0.03  0.05 0.04  0.2 
54-64 0.03 0.00  0.01 0.01 0.05 
64-74 0.00 0.00  0.00 0.00  0.00 
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  .نابلس حسب درجات االنحدارالغطاء النباتي في محافظة ): 12(خارطة رقم 

  )11(والشكل رقم ) 11(من عمل الباحث اعتمادا على خارطة رقم : المصدر

، نالحظ أن مساحة الغطـاء النبـاتي   )12(الخارطة رقم و )14(من خالل الجدول رقم 

، وقد تم إنتاج خرائط تربط بين كل درجـة  في مختلف األنواع. نحداراالتختلف حسب درجات 

ـ انحدار وأنوا أن ) 14(و )13(ن رقـم  يرطتياع الغطاء النباتي المختلفة، حيث نجد من خالل الخ

 زمـن مناسبة لنمو الغطاء النباتي، وفي  اًدرجة االنحدار صفرفيها تكون  التيالمناطق المستوية 

وأن  ،التقاط الصورة الفضائية فإن المناطق السهلية المزروعة بالمحاصيل الحقلية قد تم حصادها

كانت غير مزروعة ) 9-0(أو المناطق قليلة االنحدار  اًالسهلية التي يبلغ انحدارها صفرالمناطق 

لذلك كانت مساحة الغطاء النباتي فيها أقل مما يجب أن  ،في مرحلة اإلعداد للزراعةكانت نها أل

  . كون عليهت
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   .محافظة نابلسفي ) المستوية(الغطاء النباتي في المناطق ذات االنحدار صفر ): 13(خارطة رقم 

  )11(والشكل رقم ) 11(من عمل الباحث اعتمادا على خارطة رقم : المصدر
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  .درجات في محافظة نابلس) 9-0(الغطاء النباتي في المناطق التي درجة انحدارها ): 14(خارطة رقم 

  )11(والشكل رقم ) 11(من عمل الباحث اعتمادا على خارطة رقم : المصدر

الخريطتين السابقتين أن األشجار هي األكثر انتشـارا فـي هـذه    كما نالحظ من خالل 

  . المناطق من المحافظة

وجود أكبر مساحة لجميـع  نالحظ )  14(والجدول رقم ) 15( ومن خالل الخارطة رقم

، 2كـم 90.65  على التوالي كمـا يلـي  وهي ) 18-9(درجة االنحدار  أنواع الغطاء النباتي في

 ،، لألشجار والمناطق الزراعية والنبات الطبيعي والغابـات 2كم 1.54، 2كم 62.78، 2كم 44.29

ـ مساحة كبيرة من محافظة نابلس، و تشغلهذه النحدار ادرجة ون أل ا أكثـر  الغطاء النباتي فيه

   ).أي أنه قليل التغير(ثباتا من المناطق السهلية 
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  . درجة في محافظة نابلس) 18-9(الغطاء النباتي في المناطق التي درجة انحدارها ): 15(خارطة رقم 

  )11(والشكل رقم ) 11(من عمل الباحث اعتمادا على خارطة رقم : المصدر

إلى أن يصبح الغطاء النبـاتي   باالنخفاض التدريجيومن ثم تبدأ مساحة الغطاء النباتي 

  . ))16(انظر الخارطة رقم (، )54-45(في المناطق التي تقع على درجات انحدار  محدوداً
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  .من محافظة نابلس) 54-45(الغطاء النباتي في المناطق التي درجة انحدارها ): 16(رطة رقم خا

  )11(والشكل رقم ) 11(من عمل الباحث اعتمادا على خارطة رقم : المصدر

-64(و )64-54(بينما يكاد ال يوجد الغطاء النباتي في المناطق ذات االنحـدار الشـديد   

  . أن هذه المناطق جرداء ال يوجد فيها غطاء نباتي) 17(كما نالحظ في الخارطة رقم ) 74
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   . من محافظة نابلس) 74-54(الغطاء النباتي في المناطق التي درجات انحدارها ): 17(خارطة رقم 

  )11(والشكل رقم ) 11(من عمل الباحث اعتمادا على خارطة رقم : المصدر

ـ   فإن المناطق المستوية والمناطق ما سبقعلى وبناء   اقليلة االنحدار تكون التربـة فيه

فهي تصلح لنمـو   ها، لذاولم تتعرض لعوامل االنجراف الذي يؤدي إلى تدهور ،سميكة وخصبة

السفح كلما كانت الفرصة أكبر لظهور الصـخر األم، وبالتـالي    انحداركلما زاد و ،غطاء نباتي

لنباتي، وهـذا بـدوره   والغطاء ااالنحدار  درجةأي أن العالقة عكسية بين . ندرة الغطاء النباتي

  .يطلق علية خط األشجار يؤثر على خٍط
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 ):Aspect(تأثير اتجاه السفح  3:3:4

حيث تتلقـى المنحـدرات    ،يؤثر اتجاه السفوح الجبلية في كمية الرطوبة ونظام األمطار

ة التي مع المنحدرات الشرقي أكبر من الهطول مقارنةالغربية المقابلة لجهة هبوب الرياح كميات 

الغطاء النباتي من غطاء نبـاتي كثيـف فـي     تفاوتتشكل مناطق ظل مطري، وهذا يؤدي إلى 

  . إلى غطاء نباتي خفيف ومبعثر في السفوح الشرقية مثل بعض الغابات ،السفوح الغربية

، وهذا بدوره يحصل عليها موقع ما التياتجاه السفح أيضا كمية األشعة الشمسية يحدد و

شدة التبخر وبالتالي يؤثر فـي  و لتربة والهواء المحيط والرطوبة النسبيةارارة يؤثر في درجة ح

در أكبر من اإلشـعاع الشمسـي   طول فترة الجفاف، فالسفوح الجنوبية والشرقية تتعرض إلى ق

وقلـة الرطوبـة    ،حرارة الهواء والتربة ةمما يؤدي إلى ارتفاع درج ،بالسفوح الشمالية مقارنة

كما أن االختالف في اتجاه السفح له أثر  .)1(متفرق ومبعثر على تلك السفوحوسيادة غطاء نباتي 

شمس ال، كما أن لمواجهة السفوح الرعياستغاللها بالزراعة أو  وفيواضح في اإلنتاج الزراعي 

أثرا في تحديد نوعية المحاصيل التي يمكن زراعتها، فالسفوح التي تحظى بكمية كبيرة من أشعة 

راعة المحاصيل التي تتحمل الجفاف الرتفاع درجة حرارة تربتها، كما تتميـز  ناسبها زتالشمس 

بالنضج المبكر بفعل أشعة الشمس، وهذا ينطبق على السـفوح التـي    فيها المحاصيل التي تنمو

في محافظة نابلس، أما السفوح األقل تعرضا ألشعة الشمس فتحتفظ تربتهـا   تنحدر جنوباً وشرقاً

المحاصيل التي تحتاج إلى كمية كبيرة  فتالئمهابة النخفاض درجة الحرارة بنسبة أكبر من الرطو

  .)2(من المياه

 TINتم إنتاج خارطة اتجاه االنحدار باالعتماد على  Arc view 3.3وباستخدام برنامج 

  ) 18(نموذج االرتفاع الرقمي لمحافظة نابلس، انظر الخارطة رقم  

  

                                                 
  . 104، صمرجع سابق: أبو سمور، حسن  )1(
  . 106ص: الزوكه، محمد خميس  )2(



 
 

130

  

  .ي محافظة نابلساتجاه االنحدار ف): 18(خارطة رقم 

  .من عمل الباحث اعتمادا على نموذج االرتفاع الرقمي لمحافظة نابلس: المصدر

الباحث أنـواع  ربط  Analysisمن خالل التحليل ) Arc View 3.3(باستخدام برنامج 

 Map Queryباسـتخدام إل  ) Aspect(الغطاء النباتي المصنفة لمحافظة نابلس باتجاه االنحدار 

التي يشغلها كل نوع من الغطاء النباتي حسب اتجاه االنحدار وهـي موضـحة    وحسب المساحة

  ): 19(والخارطة رقم) 15(بالجدول رقم 
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  الغطاء النباتي واتجاه االنحدار في محافظة نابلس :)19(خارطة رقم 

  ). 11(وشكل رقم ) 18(من عمل الباحث اعتماد على خارطة رقم : المصدر



 
 

132

  . النباتي واتجاه االنحدارالغطاء  :)15(جدول رقم 

اتجاه االنحدار 

)Aspect(  

مساحة 

  2األشجار كم

مساحة المناطق 

  2الزراعية كم

مساحة النبات 

  2الطبيعي كم

مساحة 

  2الغابات كم

المجموع 

  2كم
Flat (-1) 31.87  13.36 10.52 0.39 56.14 

North (0-22.5) 
(337.5-360) 

37.31 11.45 11.96 1.38 62.1 

Northeast(22.5-
67.5) 

32.06 13.31  17.57  0.40 63.34 

East(67.5-112.5) 15.40 10.25 11.24 0.09 36.98 
Southeast 

(112.5-157.5) 
16.80 10.01 16.26 0.12 43.19 

South (157.5-
202.5) 

20.76 13.49 21.84 0.16 56.25 

Southwest 
(202.5-247.5) 

22.04 13.22 16.59 0.33 
 

52.18 

West (247.5-
292.5) 

20.61  8.77 8.57 0.63 38.58 

Northwest 
(292.5-337.5) 

26.77 13.11  7.32 1.67 48.87 

للغطاء  نالحظ أن أكبر مساحة) 19(والخارطة رقم ) 15(من خالل الجدول السابق رقم 

النباتي ككل أي بجميع أنواعه وهي األشجار والمناطق الزراعية والنبات الطبيعي والغابات تقع 

في  تتجه انحدارها شماالًشرقي والمناطق التي ال إلى الشمال انحدارها تجهيي المناطق التي ف

وهذا يعود إلى أن أشعة الشمس . على التوالي 2كم62.1و 2كم63.34منطقة الدراسة وقد بلغت 

ي أن السفوح الت ، أيتنحدر جنوباًأقل من المناطق التي  تنحدر شماالًالتي تتلقاها المناطق التي 

 اتتلقي كمية إشعاع شمسي كبيرة مقارنة بالمناطق التي اتجاه انحداره اًاتجاه انحدارها جنوب

يكون الغطاء النباتي  ، لذاحرارة الهواء والتربة وقلة الرطوبة ةمما يؤدي إلى ارتفاع درج شماالً

أقل مساحة  كما أن) )22،25، 21(أنظر إلى الخرائط ذات األرقام (على السفوح الجنوبية،  قليالً

أنظر الخارطة رقم ( 2كم 36.98حيث بلغت  تنحدر شرقاًللغطاء النباتي تقع في المناطق التي 

وهذا يعود إلى المنحدرات الشرقية العامة لمحافظة نابلس مثل طوباس وغيرها، كما أن  ))23(

اجهة السفوح المواجهة للغرب أو الشمالي الغربي يسودها غطاء نباتي أكثر من السفوح المو

للشرق، بسبب وقوع األخيرة في مناطق ظل المطر، إضافة إلى أن درجة تماسك التربة تكون 
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كبيرة على تلك السفوح، الرتفاع معدل الرطوبة، وكثافة الغطاء النباتي، وقلة معدالت انجراف 

مقارنة مع السفوح المواجهة للشرق، وبسبب الظروف السابقة فقد تباينت أنواع  فيهاالتربة 

غطاء النباتي على المنحدر تبعاً لتباين اتجاهات السفوح، فنجد أن أكبر مساحة للمناطق ال

أكثر من السفوح التي  2كم 13.49حيث بلغت  تنحدر جنوباًالزراعية توجد في المناطق التي 

 تنحدر غرباًأكثر من السفوح التي ) 23(خارطة رقم  اًشرق تنحدرالسفوح التي و ،تنحدر شماالً

، وكذلك الحال بالنسبة للنبات ))26(خارطة رقم (أو الجنوبي الغربي  ))27(رقم خارطة (

توجد على السفوح الشمالية أكثر من السفوح من ذلك العكس على الطبيعي، أما األشجار ف

هذا كله لألسباب التي تم يعود وعلى السفوح الغربية أكثر من السفوح الشرقية، و ،الجنوبية

أي  ،أن المناطق التي ال يوجد فيها اتجاه انحدار) 20(من الخارطة رقم ونالحظ . ذكرها سابقا

قل أو ،2كم 31.87ألشجار وقد بلغت كبر مساحة هي لأالمناطق المستوية من محافظة نابلس 

وهذا عائد لنفس األسباب التي تم ذكرها في  2كم 0.39مساحة لمناطق الغابات حيث بلغت 

كما أن غطاء األشجار أكثر ثباتا . حدارات في محافظة نابلسالمناطق المستوية عند دراسة االن

  .النبات الطبيعيمناطق مناطق الزراعية وال في
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  .الغطاء النباتي في المناطق المستوية :)20(خارطة رقم 

  ).11(وشكل رقم ) 18(من عمل الباحث اعتماد على خارطة رقم : المصدر
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  .ناطق التي اتجاه انحدارها شمالي في محافظة نابلسالغطاء النباتي في الم): 21(خارطة رقم 

  ).11(وشكل رقم ) 18(من عمل الباحث اعتماد على خارطة رقم : المصدر

نالحظ أن الغطاء النباتي األكثر انتشارا في اتجاه االنحدار ) 21(من خالل الخارطة رقم 

دينة نابلس مثل قريـة  الشمالي هي األشجار ويتركز انتشارها في الجزء الجنوبي الشرقي من م

  . بيت فوريك وعورتا وقصره وغيرها
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  .الغطاء النباتي في المناطق التي اتجاه انحدارها الشمالي الشرقي من محافظة نابلس): 22(خارطة رقم 

  ). 11(وشكل رقم ) 18(من عمل الباحث اعتماد على خارطة رقم : المصدر
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  .ق التي اتجاه انحدارها شرقاً من محافظة نابلسالغطاء النباتي في المناط): 23(خارطة رقم 

  ).11(وشكل رقم ) 18(من عمل الباحث اعتماد على خارطة رقم : المصدر
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  .الغطاء النباتي في المناطق التي اتجاه انحدارها الجنوبي الشرقي): 24(خارطة رقم 

). 12(وشكل رقم ) 18(من عمل الباحث اعتماد على خارطة رقم : المصدر
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  .الغطاء النباتي في المناطق التي اتجاه انحدارها جنوباً): 25(ارطة رقم خ

  ).11(وشكل رقم ) 18(من عمل الباحث اعتماد على خارطة رقم : المصدر
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  .الغطاء النباتي في المناطق التي اتجاه انحدارها الجنوبي الغربي): 26(خارطة رقم 

). 11(وشكل رقم ) 18(من عمل الباحث اعتماد على خارطة رقم : المصدر
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  .الغطاء النباتي في المناطق التي اتجاه انحدارها غرباً): 27(خارطة رقم 

  ).11(وشكل رقم ) 18(من عمل الباحث اعتماد على خارطة رقم : المصدر

   



 
 

142

  

  .الغطاء النباتي في المناطق التي اتجاه انحدارها الشمالي الغربي): 28(خارطة رقم 

  ).11(وشكل رقم ) 18(احث اعتماد على خارطة رقم من عمل الب: المصدر

 NDVI  )Normalized Difference:  الفرق الطبيعي في مؤشر الغطاء النباتي 4:4

Vegetation Index)  

هو صيغة بسيطة يستخدم فيها قناتين من القنوات الفضائية، إذا كانت الموجه األولى من 

والموجه الثانية هي موجة ) 1(الموجة رقم هي  AVHRRالموجات المرئية على سبيل المثال 

  : فإن المؤشر بالغطاء النباتي يحسب كما يلي) 2(تحت حمراء قريبة وهي الموجة رقم 

NDVI = (NIR_VIS) / ( NIR+VIS) 
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NIR : Near infrared 

VIS: Visible. 

+ الموجة تحت الحمراء القريبة ) / (الموجة المرئية_ الموجة تحت الحمراء القريبة (

يعد وسيلة لرصد التغيرات التي تحدث في الغطاء النباتي على  NDVIكما أن ) الموجة المرئية

  ).1- 1(مابين  NDVIمر الزمن كما يقيس الحالة الصحية للنبات وتتراوح قيم ال 

بنسبة التمثيل الضوئي وامتصاص ) NDVI(ويرتبط مؤشر الفرق في الغطاء النباتي 

عديد من السطوح الطبيعية تعكس األشعة الحمراء وتحت الحمراء األشعة وانعكاسها حيث أن ال

القصيرة بالتساوي، باستثناء النباتات الخضراء التي تمتص الضوء األحمر بشدة بواسطة 

الموجود في األوراق ) الكلوروفيل أ(الصبغات التي تستخدم في عملية التمثيل الضوئي مثل 

إما أن تنعكس أو تنفذ خالل سطح الورقة، هذا الخضراء، في حين أن األشعة تحت الحمراء 

يعني أن التربة العارية من النباتات الخضراء لها خصائص مماثلة على األشعة تحت الحمراء 

القصيرة واألشعة الحمراء، في حين أن المناطق التي يوجد فيها غطاء نباتي كثيف تختلف 

التي تبديها على األشعة تحت  خصائصها الطيفية في الجزء األحمر من الطيف عن الخصائص

  . الحمراء القصيرة

وباستخدام برنامج  2000لمنطقة نابلس عام  Spot xsمن خالل المرئية الفضائية   

)Envi-4(  يمكن أن نقيس الفرق في مؤشر الغطاء النباتي وذلك عن طريق تطبيق عمليات

  ) ) 29(م انظر خارطة رق( حيث أنتجت خارطة تمثله لمنطقة نابلس  NDVIحساب 
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  :في منطقة نابلس (Normalized Difference Vegetation Index(  NDVI):29(خارطة رقم 

  . 2000من عمل الباحث اعتمادا على المرئية الفضائية سبوت لمنطقة نابلس : المصدر
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  : درجات االنحدار في منطقة نابلس الفرق الطبيعي في مؤشر الغطاء النباتي حسب 1:4:4

بدرجات االنحدار، حيـث تـم    تم ربط قيمها في منطقة نابلس NDVIـم  اللدراسة قي

تقسيم المنطقة حسب درجات االنحدار، ثم أخذت عينات من خارطة الفرق في مؤشـر الغطـاء    

  ). 18(والشكل رقم ) 16(حسب درجات االنحدار وهي موضحة بالجدول رقم  NDVIالنباتي 

اء النباتي فـي منطقـة نـابلس حسـب درجـات      قيم الفرق في مؤشر الغط): 16(جدول رقم 

  : االنحدار

  % NDVIقيم  درجات االنحدار
00.30 

0-9 0.24 
9-18 0.18 

18-27 0.11 
27-36 0.08 
36-45 0.06 
45-54 0.02 
54-74 -0.01 

  )29(وخارطة رقم ) 11(من احتساب الباحث اعتمادا على خارطة رقم : المصدر

-0.05

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

00-918-Sep18-2727-3636-4545-5454-74

NDVI قيم
%

  

  ق في مؤشر الغطاء النباتي في منطقة نابلس حسب درجات االنحدارقيم الفر ):18(شكل رقم 

  ).16(من عمل الباحث اعتمادا على جدول رقم : المصدر
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نالحظ أن العالقة بـين قـيم ال   ) 18(والشكل رقم ) 16(رقم من خالل الجدول السابق 

NDVI  ودرجة االنحدار هي عالقة عكسية حيث تنخفض قيمة الNDVI درجـة  ت كلما زاد

في المناطق المستوية، وهذا يعود إلى أن الغطاء النباتي  %0.30االنحدار، وبلغت أعلى قيمة له 

كلما زادت درجة االنحـدار حيـث    NDVIفي هذه المناطق غطاء كثيف، ثم تنخفض قيمة ال 

-درجة وتبلغ أدنى قيمة له ) 18-9(في المناطق التي تتراوح  درجة انحدارها من  0.18بلغت 

المناطق شديدة االنحدار، ومن هنا يتضح أن الغطاء النباتي يقل كلما زادت درجـة  في  0.01%

  . االنحدار، نتيجة انجراف التربة

حسب اتجاه االنحدار في منطقة  NDVIالفرق الطبيعي في مؤشر الغطاء النباتي  2:4:4

  : نابلس

جزء شرق خط   نييحسب اتجاه االنحدار تم تقسيم منطقة نابلس إلى جزئ NDVIلدراسة قيم ال 

منها حسب اتجاه  NDVIتقسيم المياه وجزء غرب خط تقسيم المياه، وأخذت عينات لقيم ال 

  ) .17(وهي موضحة بالجدول رقم . االنحدار

حسب اتجاه االنحدار في  NDVIالفرق الطبيعي في مؤشر الغطاء النباتي ): 17(جدول رقم 

  : منطقة نابلس

في المناطق  NDVI قيم   )Aspect( اتجاه االنحدار

  الشرقية

في المناطق  NDVIقيم 

  .الغربية
Flat (-1) 0.28 0.16 

North (0-22.5) (337.5-360) 0.18 0.15 
Northeast(22.5-67.5) 0.15 0.14 

East(67.5-112.5) 0.11 0.17 
Southeast (112.5-157.5) 0.08 0.09 

South (157.5-202.5) 0.08 0.15 
Southwest (202.5-247.5) 0.09 0.13 

West (247.5-292.5) 0.10 0.15 
Northwest (292.5-337.5) 0.18 0.20 

  ). 18(وخارطة رقم ) 29(خارطة رقم من احتساب الباحث اعتمادا على : المصدر



 
 

147

في المناطق الشرقية تختلف عن  NDVIنالحظ أن قيم ) 17(من خالل الجدول رقم 

في المناطق التي ال يوجد فيها اتجاه  NDVIار، حيث أن قيم المناطق الغربية لنفس اتجاه االنحد

لغربي، في الجزء ا %0.16بينما بلغت  ،%0.28في الجزء الشرقي بلغت ) مستوية(انحدار 

من المنطقة توجد فيه مناطق سهلية تزرع بالحبوب مثل سهل  يعود هذا إلى أن الجزء الشرقي

في الجزء الغربي فإن المناطق الزراعية أقل لذلك  مرتفعة، بينما NDVIالبقيعة، لهذا تكون قيم 

  . فيها NDVIتنخفض قيم 

في المناطق الواقعة في الجزء الشرقي من  NDVIكما نالحظ من الجدول أن قيم 

وهي نسبة أقل من المناطق التي اتجاه  ،%0.16منطقة نابلس واتجاه انحدارها غربي تساوي 

وهذا يعود إلى أن هذه المناطق  ،%0.18والبالغة  ،يانحدارها شمالي وواقعة في الجزء الشرق

  . هي مناطق زراعة مروية لذلك تكون نسبة النبات فيها مرتفعة

  : مالحظات الدراسة الميدانية 5:4

ومن خالل الدراسة الميدانية الحـظ الباحـث أن المنـاطق الزراعيـة تشـتمل علـى       

لمناطق السهلية والمناطق قليلـة  الخضروات في ا تزرعالخضروات والمحاصيل الحقلية، حيث 

، تنتشر معظمها مروى االنحدار، إما داخل بيوت بالستيكية أو قنوات بالستيكية أو حقول مفتوحة

وفـروش   ،ربانيةقوالع ،زراعتها في منطقة األغوار التابعة لمحافظة نابلس والتي تضم النصارية

صيل بعلية تزرع في األراضي غير فهي محا) القمح والشعير(بيت دجن، أما المحاصيل الحقلية 

المروية المزروعة بشكل مؤقت، ويعتبر القمح من أهم المحاصيل الحقلية المنتشرة فـي منطقـة   

يعتبر محصول الشـعير أيضـاً مـن أكثـر     و، تمد بشكل أساسي على مياه األمطارالدراسة ويع

س ووسطها حيث أن وتتركز هذه المحاصيل في شرق نابل ،المحاصيل انتشارا في محافظة نابلس

  . تدريجياً من الغرب إلى الشرق ناليقخصوبة التربة ومعدل األمطار 

الزيتون والحمضيات والموز واللـوز والعنـب،    :كما الحظ الباحث أن األشجار تشمل  

وهـي   ،وتنتشر بشكل واسع في منطقة الدراسـة  ،وتعتبر أشجار الزيتون أهم محصول شجري
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تعتبر أشجار الحمضيات من أشـهر األشـجار المرويـة    وئم، أشجار بعلية ومزروعة بشكل دا

، أما اللوز فهو منتشر بشكل كبير )منطقة الغور(وتنتشر في المنطقة الشرقية من محافظة نابلس 

  . أيضا وهو من األشجار البعلية

ألنهـا ال تحتـاج إلـى     ،الحشائش واألعشاب في معظم أراضي منطقة الدراسةوتنتشر   

لمياه وتوجد إما بشكل مستقل أو إلى جانب غطـاء نبـاتي أخـر كالغابـات     كميات كبيرة من ا

  . المناطق السهلية وعلى المنحدرات الجبليةفي والمحاصيل الشجرية، وتنتشر 

غابات أوراقها ابريـه   هيمنطقة البحث تجمعات شجرية تنتشر في مرتفعات نابلس من   

وتنمو هذه الغابات على التربة الحمراء  ،سميكة كغابات الصنوبر وغابات البلوط دائمة الخضرة

  .          هاوخاصة في المنحدرات الغربية من ،وتربة الرندزينا المنتشر في محافظة نابلس ،والبنية

  . المشاكل التي تعاني منها التربة في محافظة نابلس 6:4

 :انجراف التربة 1:6:4

التربـة التـي تنمـو فيهـا     تعد مشكلة االنجراف من مظاهر التدهور التي تتعرض لها 

النباتات، لذا عمدنا إلى دراسة هذه المشكلة بالتفصيل، للتعرف على أثر عوامل المناخ واإلنسان 

 . والعوامل الطبوغرافية في انجراف التربة وتدهورها في منطقة البحث

ن يعرف انجراف التربة بأنه عملية اإلزالة الجزئية أو الكلية للمواد المفككة التي تتكـو (

منها التربة سواء كان ذلك بوساطة الماء أو الرياح أو اإلنسان أو بها مجتمعة، ويؤدي انجـراف  

  .)1()التربة إلى العديد من األضرار مثل فقدان التربة لخصوبتها

التربة بأنه انتقال حبيباتها، إما بفعل المياه الجاريـة ويطلـق عليـه     كما يعرف انجراف

فعل الرياح ويعرف باسم االنجراف الريحي للتربة، وفـى الحـالتين   للتربة أو ب االنجراف المائي

                                                 
 . 9، ص1983-1982، جامعة دمشق، جغرافية الترب: موصلي، عماد الدين )1(
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الغطاء النباتي الذي ينمو فوق سطح التربة، وإزالة الغابات، والرعـي المفـرط،    يساعد اختفاء

  .الضارة وسوء إدارة األراضي الصالحة للزراعة، على زيادة حدة االنجراف وامتداد آثاره

ساطة المياه على المنحدرات، ولكن الغطـاء النبـاتي   وغالبا ما يحدث انجراف التربة بو

الطبيعي والغابات والشجيرات و المراعي و الزراعة، تعمل كلها بفاعلية على حماية التربة مـن  

جرداء ال ينمو  ينتج عن انجراف التربة فقدان خصوبتها مما يحولها إلى أرض عميقة. االنجراف

المياه مخاطر كثيرة كانهيـار   ا تنجم عن انجرافها بفعلفيها نبات، وال يحتمي بداخلها حيوان، كم

الطرق، وتدمير الجسور وغيرها، كما عن انجرافها بفعل الرياح حـدوث العواصـف الرمليـة    

  .)1(طرق والترابية وانعدام الرؤية ووقوع حوادث

تعاني منطقة البحث من تعرية التربة وانجرافها، ويوجد فيها العديد من المنحدرات التي 

  .قدت معظم تربتهاف

  
  . انجراف التربة في مرتفعات وادي البادان): 1(صورة رقم 

  5/7/2009تاريخ التقاط الصورة 

                                                 
 . 244، مرجع سابق، صالجغرافيا الحيوية والتربة: أبو سمور، حسن  )1(
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إن أكثر أشكال انجراف التربة في منطقة البحث هو االنجراف الناتج عن مياه السـيول    

يس ، وطبيعـة تضـار  هطول االمطاربعد الزخات المطرية الغزيرة، وهو نتيجة حتمية لغزارة 

وللنشاط البشري كزراعة السفوح دون بناء مايلزم من جدران استنادية وقائية، وطـرق  . المنطقة

الري غير السليمة، وإزالة الغطاء النباتي، أضف إلى ذلك الكثير من النشاطات التي أسهمت في 

التربـة  أخطر أنواع التعرية ألنها تؤدي إلى تخريب : وتعتبر التعرية المائية. رفع معدل التعرية

وغسل العناصر والمركبات المكونة لها مما يؤدي إلى تحول األراضي المنتجة إلى أراضٍ غير 

  . منتجة، وبالتالي تؤدي إلى خفض اإلنتاج الزراعي وهذا مرتبط بشدة التعرية

  : وللتعرية المائية في منطقة البحث عدة أشكال منها

األمطار الغزيرة على شكل سـيول   التعرية السطحية على شكل أخاديد تتجمع فيها مياه •

 . جارفة

االنجراف بالتناثر يحدث نتيجة سقوط قطرات المطر واصطدامها بسـطح األرض ممـا    •

  . يؤدي إلى تفكك ذراتها وتناثرها

   :وهنالك عالقة كبيرة بين االنحدار وانجراف التربة 

، مثـل  تحتوي محافظة نابلس على مناطق متوسطة االنحدار وأخرى شـديدة االنحـدار  

التالل والمرتفعات، وثالثة بسيطة االنحدار مثل السهول، والمرتفعات هي المعرضة لتآكل التربة 

واالنجراف ويتضح هذا من خالل األخاديد العميقة التي تتجمع فيهـا الميـاه علـى المرتفعـات     

  . والتالل، كما تكون السهول متموجة عند حواف المرتفعات
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  : في منطقة البحث )1(انجراف التربةأهم العوامل التي تؤدي إلى 

تعاني السفوح الجبلية في منطقة البحث من مشكلة انجراف التربة، ويعزى ذلـك إلـى   

مجموعة من العوامل المتشابكة، التي تساعد في تهيئة التربة للحت واالنجراف ومن هذه العوامل 

  : نذكر

  :المناخ: أوالً

التربة كما له تأثير في زيادة حـدة ظـاهرة   يعمل المناخ بعناصره المختلفة على تكوين 

وتلعب العوامل المناخية دورا كبيرا في تحديد كثافة النباتات الطبيعيـة التـي   ، الحت واالنجراف

ملـم   645.5ففي منطقة الدراسة حيث معدل األمطار السنوي يصل إلى . )2(تنمو في أي منطقة

مطار التي تكون فجائية وغزيرة سلباً فـي  يسمح بنمو األشجار والنباتات األخرى، وتؤثر هذه األ

فاعلية نمو النبات، كما أن شدة اصطدام قطرات المطر مع حبيبات التربة تؤدي إلى زيادة خطر 

  . انجرفها على المنحدرات الخالية من النبات

  : وتسهم العوامل المناخية في زيادة انجراف وتعريتها من خالل األمور التالية

 : التهطال المطري التباين في معدالت )1

يتصف مناخ المنطقة بعدم انتظام التساقط الشهري وبالتفاوت الملحـوظ فـي معـدالت    

التساقط السنوي ولهذه الصفات أثر كبير في الغطاء النباتي، وفي عمليات تشكل التـرب التـي   

منطقة  ومما الشك فيه أن التوزيع الفصلي لألمطار في. ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالظروف المناخية

الصـيف  (البحث يؤثر في عملية انجراف التربة، فتكون التربة مفككه في نهاية الفصل الجـاف  

الشـتاء  (وذات قابلية حتية كبيرة أمام زخات المطر الغزير فـي الفصـل الرطـب    ) والخريف

  . مما يعرض التربة السطحية لالنجراف الشديد) والربيع

                                                 
)1(  15/08/2008 www.omanxp.com/vb/archive/index.php/t-26084.html   
 .9مرجع سابق، ص: موصلي، عماد الدين  )2(
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 : فترة الجفاف الصيفي )2

وارتفـاع درجـات الحـرارة،     االمطاربالجفاف جراء انخفاض معدل تمتاز هذه الفترة 

وزيادة معدالت قيم التبخر، كما أن فترة الجفاف ال تنطبق فقط على فصل الصـيف فقـط بـل    

  . تتعداها لتغطي جزءاً من نهاية فصل الربيع وبداية فصل الخريف

لتربة من جهة أخرى إن لفترة الجفاف أثراً في حياة النبات من جهة، وفي عملية تشكل ا

كما أنها تشكل عامالً مساعداً في زيادة فاعلية ألحت المائي السيلي، ففي فتـرة الجفـاف تجـف    

التربة وتتشقق، ويتفكك سطحها العلوي، إما طبيعياً أو نتيجة حراثة األرض أو الرعي، فتصـبح  

  ).الشتاء والربيع.(مهيئة لالنجراف في الفصل الرطب

  :فصلية الهطول المطري )3

مايو، إذ يبلـغ المعـدل   / أكتوبر، وأيار/ حيث تتركز األمطار في شهري تشرين األول

، وتمتاز أمطار المنطقة بتذبذبها من سنه ألخرى، فقـد تسـقط األمطـار    )1(ملم645.5السنوي 

بغزارة في بعض السنين، وتشح في سنين أخرى، مما يسـاعد فـي زيـادة تعـرض التربـة      

  . لالنجراف

ب األمطار على معدالتها السنوية، بل يشمل أيضا معدالتها الشهرية، إذ و ال يقتصر تذبذ

تهطل األمطار في منطقة البحث على شكل زخات عنيفة وخالل فترة التزيد مدتها عـن سـتة   

أشهر، وبشكل عام تمتاز هذه الزخات بقدرتها على جرف التربة وإلحاق أضرار كبيرة السـيما  

  . لسفوح العارية من الغطاء النباتي، أو تلك التي فقدت جزءاً منهبالمدرجات الزراعية المهملة، وا

  : طبوغرافية المنطقة: ثانياً

تؤثر العوامل التضاريسية المختلفة في التربة، من خالل االرتفاع عن سـطح البحـر،     

السفوح، ودرجة انحدارها، وتتميز المنطقة بتفاوت في االرتفاع عن سطح البحـر   انحدارواتجاه 
                                                 

 . معهد األبحاث التطبيقية، مرجع سابق )1(
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ء إلى آخر، فيزداد االنجراف مع زيادة االرتفاع عن سطح البحر وزيادة كمية األمطـار  من جز

الهاطلة، مما يؤدي إلى تكشف الصخر األم، يظهر هذا واضحا من خـالل االنجـراف الشـديد    

كما نالحظ أن انجراف التربة يتناسـب  . للتربة بعد سقوط األمطار الغزيرة، في المناطق الجبلية

انحدار السفوح، فزيادة درجة انحدار السطح يعمل على مضاعفة سرعة جريان طردا مع درجة 

مياه السيول بعد سقوط األمطار، وبالتالي تتضاعف قدرتها على حمل المجروفات من المنـاطق  

السفح  انحداركما أن اتجاه . ، وترسبها في المناطق ذات االنحدارات اللطيفةذات االنحدار الشديد

تعرية التربة وانجرافها، فالسفوح الشرقية أكثر تعرضـاً لالنجـراف مـن    له تأثير واضح في 

فكميـة  .. السفوح الغربية، ويرجع ذلك لتداخل مجموعة من العوامل المناخيـة، والطبوغرافيـة  

األمطار الهاطلة على السفوح الغربية أكبر، األمر الذي يساعد على نمو غطـاء نبـاتي أفضـل    

  . نة مع السفوح الشرقيةيحمي التربة من االنجراف مقار

  :     الغطاء النباتي: ثالثاً

من خالل الدراسة الميدانية ومالحظة أثار االنجراف، تتجلى أهمية الغطاء النباتي فـي  

  : منطقة الدراسة في الجوانب التالية

 . يساعد على زيادة معدالت رشح مياه األمطار .1

التي تمتص مياه األمطار مما يعيـق   تلعب طبقة الدبال التي يشكلها النبات دور اإلسفنجة .2

 . الجريان السطحي وبالتالي يقلل من أثر االنجراف

  :)1(العامل البشري_رابعاً

ال يمكن حصر العوامل المتسببة في عملية انجراف التربة في المنطقة بالعوامل الطبيعية   

المسـببة النجـراف   فقط، فإذا كانت الزخات المطرية الغزيرة واالنحدارات الشديدة من العوامل 

التربة، فإن الغطاء النباتي الطبيعي من أهم العوامـل الوقائيـة ضـد أخطـار عمليـة ألحـت       

                                                 
 . 250الجغرافيا الحيوية، مرجع سابق، ص : أبو سمور، حسن  )1(
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واالنجراف، غير أن التدخل العشوائي السلبي لإلنسان المتمثل فـي تخريـب الغطـاء النبـاتي     

مال والرعي الجائر والحراثة غير الصحية وعدم إتباع دورة زراعية مناسبة وغير ذلك من األع

  . التي يقوم بها اإلنسان وتؤدي إلى زيادة عمليات ألحت والتعرية وتسريعها

  : ويتجلى تأثير اإلنسان في انجراف التربة من خالل

 : االستغالل الجائر للغطاء النباتي الطبيعي

ينتج عن تدخل اإلنسان العشوائي المتمثل بقطع األشجار والشجيرات الجائر، ينتج عنـه  

ضة لالنجراف، كما تعرضت بعض أجزاء منطقة البحث إلى االستغالل السـيئ  تربة عارية معر

عن طريق التوسع الزراعي والرعي الجائر، األمر الذي أدى إلى تخديـد التربـة وتعريضـها    

  . لالنجراف المائي الشديد بعد سقوط األمطار الغزيرة عليها

حدار لمنطقة الدراسـة  تم ربط التربة بدرجات االن) Arc view 3.3(باستخدام برنامج 

  ) 18(أنظر الجدول رقم 

  : التربة في محافظة نابلس حسب درجات االنحدار): 18(جدول رقم 

درجة 

 االنحدار
مساحة تربة 

 الجراموسول

 2كم

مساحة تربة 

التيراروزا 

 2كم

مساحة 

التربة 

 2البنية كم

مساحة تربة 

 البال رندزينا
مساحة 

التربة البنية 

 2الداكنة كم

تربة مساحة ال

2الطباشيرية كم

المجموع 

 2كم

0-18 43.5 322.2 89.1 35.4 7.3 20.3 517.8 
18-365.4 59 11.5 3.6 1.7 2.9 84.1 
36-540.03 1.4 0.2 0.0 0.0 0.0 1.63 
54-640.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

   .احتساب الباحثمن : المصدر
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  .في محافظة نابلسالتربة حسب درجات االنحدار ): 30(خارطة رقم 

  .من عمل الباحث: المصدر

نالحظ أن أكبر مساحة للتربة ) 30(والخارطة رقم ) 18(من خالل الجدول السابق رقم 

درجة، أي المناطق المستوية  18تقع في المناطق التي درجة انحدارها تساوي صفراً، وأقل من 

، وهذا يدل على أن ))31(رقم  أنظر الخارطة( 2كم 517.8وقليلة االنحدار حيث بلغت مساحتها 

التربة في هذه المناطق لم تتعرض لالنجراف، كما أنه عندما تم ربط الغطاء النباتي باالنحـدار  

، وهذا يدل علـى أن الغطـاء   18-0وقعت أكبر مساحة للغطاء النباتي ضمن درجات االنحدار 

ما زادت درجة االنحدار قلـت  كما تبين لنا أنه كل. النباتي يعمل على حماية التربة من االنجراف

مساحة التربة، أي أن المناطق شديدة االنحدار ال يوجد فيها تربة، وأن جميـع أنـواع التربـة    

تعرضت لالنجراف بفعل العوامل التي تعمل على انجراف التربة والتي ذكـرت سـابقا انظـر    

  )).  20(والشكل رقم) 34(، )33(، )32((الخرائط رقم
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  .بة حسب درجات االنحدار في محافظة نابلسالتر): 19(شكل رقم 

السابق نالحظ أن العالقة عكسية بـين االنحـدار ومسـاحة    ) 19(من خالل الشكل رقم 

درجة ) 18-0(وأن أكبر مساحة لتربة التيراروزا توجد في المناطق التي درجة انحدارها . التربة

، وأقل مسـاحة بلغـت   2كم 89.1تليها التربة البنية حيث بلغت مساحتها  2كم322.2 حيث بلغت 

  . وتمثلها التربة البنية الداكنة 2كم 7.3

أنظر خارطة رقـم  (درجه ) 36-18(وكذلك في المناطق التي تتراوح درجات انحدارها 

، أما تربة التيراروزا فقد بلغت 2كم 1.7فإن التربة البنية الداكنة بلغت أدنى مساحة وهي )) 32(

أما في المناطق شديدة االنحدار والـذي تتـراوح درجـة    . ةوهي أكبر مساح 2كم 59مساحتها 

درجة فإن المساحة التي تغطيها التربة تصبح قليلة، وبعض الترب ال توجـد  ) 54-36(انحدارها 

. على درجات االنحدار الشديد مثل تربة البال رندزينا والتربة البنية الداكنة والتربة الطباشـيرية 

  ). 33(وهي موضحة بالخارطة رقم 
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  .في محافظة نابلس) 18-0(التربة في المناطق ذات االنحدار ): 31(خارطة رقم 

  .من عمل الباحث: المصدر

  
  ).36-18(التربة في المناطق ذات االنحدار ): 32(خارطة رقم 

  .من عمل الباحث: المصدر
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  .في محافظة نابلس) 54-36(التربة في المناطق ذات االنحدار من ): 33(خارطة رقم 

  .من عمل الباحث: المصدر

  :صيانة التربة وحفظها من االنجراف في منطقة البحث

نظرا لما يسببه االنجراف من خسائر مادية، ومخاطر على الغطاء النباتي، فال بد مـن  

  : حفظ التربة من االنجراف، وهناك عدة طرق وأساليب يمكن إتباعها للتقليل من عملية انجرافها

بشكل متوازٍ مع خطوط الكنتور، ولـيس بشـكل عمـودي    ( ربة الحراثة الكنتورية للت .1

مما يقلل من عملية االنجراف حيث تتجمع المياه في األثـالم الصـغيرة التـي    ) عليها 

 . يشكلها المحراث

 . إعادة بناء المدرجات الزراعية المهملة، وذلك باستخدام أحجار المنطقة في بناء جدرانها .2

ة على النبات الطبيعي المتبقي في المنطقة، إذ يعد من التشجير االصطناعي مع المحافظ .3

 .  أفضل الوسائل لحماية التربة من االنجراف
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مكافحة الممارسات الخاطئة التي يتعرض لها الغطاء النبـاتي الطبيعـي، كاالحتطـاب     .4

 . والرعي الجائر، والتوسع العمراني والزراعي

تحكم في تدفق المياه السطحي، حتى ال بناء السدود الترابية على مجاري األودية بهدف لل .5

 . ينتج عنه حت أو انجراف للتربة، وتخزين مياه السدود بهدف استغاللها وقت الحاجة

إتباع نظام الدورات الزراعية للحفاظ على التربة، وتقليل الفاقد منها باالنجراف، حيـث   .6

منحـدرات  نستطيع أن نقوم بوضع برنامج لمناوبة زراعة األعشاب والحبوب علـى ال 

القابلة للزراعة وتحمي األعشاب التربة من االنجراف، كما يمكن أن تستخدم ألغـراض  

أخرى، مثل البرسيم الذي يمكن أن يستخدم لتغذية الحيوانات، وكـذلك الحبـوب التـي    

  .     يستفيد منها اإلنسان

  :تملح التربة 2:6:4

عادة ما توجد في ترب األقاليم تؤدي هذه العملية إلى غنى التربة بأمالح الصوديوم التي 

، وتحـدث  والتي تتمثل في جزء صغير من منطقة الدراسة التابع للغور الفلسطيني األكثر جفافاً

هذه العملية بسبب عدم قدرة األمطار القليلة على غسل األمالح أو صعود األمالح إلـى سـطح   

بقـى األمـالح علـى سـطح     ، حيث يتبخر الماء وتة لنقل الماءالشعري بواسطة الخاصيةالتربة 

  . )1(التربة

تتركز مشكلة الملوحة في مناطق الزراعة المروية في أراضي الغـور، ويعـود سـبب      

الملوحة إلى ري المزروعات بالمياه، ونظرا الرتفاع درجة الحرارة في هذه المناطق، فإن المياه 

زيادة نسبتها فـي التربـة   تتبخر وتترك األمالح في التربة، مما يؤدي إلى تراكم هذه األمالح، و

حيث يؤدي إلى تناقص خصوبتها، ويعود السبب الثاني في تملح التربة إلى ارتفاع مستوى المياه 

الباطنية المالحة فيها إلى منطقة الجذور، والسيما في فصل الصيف الحار، وتعتبر التربة مالحـة  

                                                 
 . 236، مرجع سابق، ص الجغرافيا الحيوية والتربة: أبو سمور، حسن  )1(
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حتى لـو تـوفرت فيهـا    حيث تصبح غير صالحة للزراعة % 1إذا زادت نسبة التملح فيها عن 

 . )1(المياه

                                                 
 .236، مرجع سابق، ص لحيوية والتربةالجغرافيا ا: أبو سمور، حسن )1(
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  الفصل الخامس

   النتائج والتوصيات
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  :النتائج

أظهرت نتائج الدراسة قدرة نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد في دراسـة   .1

، %88الغطاء النباتي، وإنتاج خرائط دقيقـة لغطـاءات األرض، تصـل دقتهـا إلـى      

مساحة كل غطاء، وتحديد النسبة المئويـة التـي   وإحصائيات هذه الغطاءات تتمثل في 

 . يغطيها من مساحة منطقة الدراسة

أظهرت الدراسة فاعلية نظم المعلومات الجغرافية في دراسة الخصائص الطبوغرافيـة   .2

وتأثيرها على الغطاء النباتي، وحساب مساحة كل غطاء حسب درجات االنحدار واتجاه 

 . االنحدار

ية الدمج فـي الدراسـة بـين نظـم المعلومـات الجغرافيـة       كما أظهرت الدراسة فاعل .3

 . واالستشعار عن بعد وأن كالً منهما يخدم اآلخر في الدراسات الجغرافية

الدقة والجهـد  ) نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد(تتوخى التقنيات الحديثة  .4

المناطق ذات التنوع وقلة الكلفة وتعطي نتائج دقيقة وسريعة، ويظهر دورها الحيوي في 

الطبوغرافي المعقد، والتي ال يستطيع اإلنسان الوصول إليها بسهولة كما هو الحال فـي  

 .المناطق ذات االنحدار الشديد من منطقة الدراسة

أظهرت الدراسة فاعلية استخدام نظم المعلومات الجغرافية في دراسة التربة والخصائص  .5

 .جراف التربة حسب درجات االنحداربحيث يمكن الكشف عن ان. الطبوغرافية

فـي الدراسـة الميدانيـة، إذ يسـهل      GPSأظهرت الدراسة فاعلية استخدام جهاز ال  .6

الوصول إلى أماكن العينات في الميدان، ويعطي اإلحداثيات المحلية أو العالمية حسـب  

 . النظام االحداثي المستعمل في الدراسة لكل عينة
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  : رئية الفضائية لمنطقة نابلسالنتائج المتعلقة بتصنيف الم

كبيـر   أصناف لغطاء األرض، حيث لم يحدث تداخل طيفي 7أوجدت عملية التصنيف  .1

زو الدقة المرتفعة في التصنيف إلى العـدد القليـل مـن    نع بين هذه األصناف، لذا يمكن

 . أصناف الغطاء األرضي المستخدم في التصنيف

ي دقة تصنيف أنماط الغطاء األرضي ويعود أظهرت الدراسة أن هناك تفاوت واختالفاً ف .2

ذلك إلى طبيعة المنطقة التي تم اختيار عينة الغطاء األرضي المصـنف منهـا وإلـى    

 . الخصائص الطيفية التي يبديها الغطاء

أظهرت الدراسة ارتفاع دقة تصنيف المباني والمحاجر والمناطق الصخرية، وهذا يعود  .3

 . ها تختلف عن خصائص الغطاءات األخرىإلى أن الخصائص الطيفية التي تبدي

 . من مساحة المنطقة% 72بلغت النسبة الكلية للغطاء النباتي في منطقة نابلس  .4

بلغت النسبة الكلية لغطاءات األرض األخرى، الصخور، ومناطق البنـاء، والمحـاجر،    .5

 .من مساحة منطقة نابلس% 28

 . وهي دقة مرتفعة %88بلغت الدقة الكلية للتصنيف  .6

ظهرت الدراسة أن التنوع في استخدام األرض يحدث خلطا في بعض األصناف، كمـا  أ .7

هو الحال في استخدام األشجار والمحاصيل الحقلية في المناطق السـهلية، كمـا حـدث    

تداخل طيفي بين أشجار الحمضيات والخضروات في المناطق ذات الزراعـة المرويـة   

 . مثل منطقة النصارية والعقربانية

دراسة أن دقة تصنيف المباني تختلف مابين المناطق الحضرية والريفية، حيث أظهرت ال .8

كانت الدقة في المناطق الحضرية أعلى من المناطق الريفية، ويعود ذلـك إلـى نقـاء    
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الصنف في المناطق الحضرية، أما في األرياف فتوجد المناطق الزراعية مختلطة مـع  

 . المباني واألشجار

لتحليل التمهيدي والبصري للصورة الفضائية قبل البدء في عمليـة  بينت الدراسة أهمية ا .9

 . التصنيف، وإمكانية تثبيت أصناف الغطاء األرضي دون الحاجة إلى المسح الميداني

الذي  hybrid image classificationبينت الدراسة أهمية استخدام التصنيف المهجن  .10

لية التصنيف أعلى ونسبة الخطـأ  يعتمد على أكثر من طريقة، بحيث تكون الدقة في عم

  . أقل

  : النتائج المتعلقة بالخصائص الطبوغرافية وتأثيرها على الغطاء النباتي والتربة

أظهرت نتائج الدراسة الميدانية أن الغطاء النباتي يختلف حسب نطاقات االرتفاع، فكلما  .1

نباتي في نطـاق  زاد االرتفاع عن سطح البحر قل الغطاء النباتي، بحيث يصبح الغطاء ال

م مبعثر، ومقتصراً على بعض األشجار الحرجيـة والحشـائش،   )930-800(االرتفاع 

 . وهذه المناطق ال تصلح لالستخدام الزراعي الن معظم أراضيها صخري

 م )600-400(من مساحة المحافظة تقع في نطاقات االرتفاع  %43أظهرت الدراسة أن  .2

الغطاء النباتي والتربة، فكلما زادت درجة انحدار هناك تأثير كبير لدرجة االنحدار على  .3

السفح، كلما قل الغطاء النباتي عليه نتيجة تعرض التربة لالنجراف على هـذه السـفوح   

 . وظهور الصخر األم  وهذا ما تم مالحظته في أثناء الدراسة الميدانية للمنطقة

درجـة،   18قل من أظهرت الدراسة أن المناطق التي درجة انحدارها تساوي صفراً وأ .4

وهي المناطق المستوية أو ذات االنحدار البسيط توجد فيها أكبر مساحة للغطاء النبـاتي  

 . 2كم 256بكل أنواعه حيث بلغت 
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يوجـد   64-54أظهرت الدراسة أن المناطق ذات االنحدار الشديد والتي يبلغ انحـدارها   .5

واألشجار حيث بلغت مساحتها فيها غطاء نباتي خفيفا يتمثل في النبات الطبيعي والغابات 

 . 2كم 0.05مجتمعة 

ال يوجد غطاء نباتي وال تربة في المناطق شديدة االنحدار من منطقـة الدراسـة يبلـغ     .6

 . درجة و هذه المناطق صخرية 74-64انحدارها 

أظهرت الدراسة أن هناك عالقة بين الغطاء النباتي واتجاه االنحدار، حيث توجـد فـي    .7

انحدارها شماال، والشمال الشرقي من منطقة الدراسة أكبـر مسـاحة   المناطق التي يتجه 

في المناطق التي يتجه انحدارها إلـى الشـمالي    2كم 63.34للغطاء النباتي، حيث بلغت 

في المناطق التي يتجه انحدارها شماال، وهذا عائد إلى أن أشـعة   2كم 62.1الشرقي، و

أقل من المناطق التي تنحدر جنوباً، ممـا   الشمس التي تتلقاها المناطق المنحدرة شماالً،

يؤدي إلى ارتفاع درجات حرارة الهواء والتربة وقلة الرطوبة لذلك يكون الغطاء النباتي 

 . أقل على السفوح التي تنحدر جنوباً

، وهي أدنى مساحة 2كم 36.98بلغت مساحة الغطاء النباتي على السفوح المنحدرة شرقاً  .8

ود إلى المنحدرات الشرقية العامة لمحافظة نابلس مثل طوبـاس  للغطاء النباتي، وهذا يع

كما أن السفوح المواجهة للغرب أو الشمالي الغربي يسودها غطاء نباتي أكثـر  . وغيرها

 . كثافة من السفوح المواجهة للشرق، بسبب وقوع األخيرة في مناطق ظل المطر

عكسـية، فكلمـا زادت درجـة    أظهرت الدراسة أن العالقة بين االنحدار والتربة عالقة  .9

االنحدار كلما قلت التربة، و هذا يدل على أن التربة تعرضـت لالنجـراف فـي هـذه     

 . المناطق بفعل عوامل االنجراف

حسب اتجـاه االنحـدار، واالتجـاه العـام     فاوتة مت) NDVI(تبين من الدراسة أن قيم  .10

%) 0.28(هـا انحـدار   للمنطقة، حيث بلغت قيمته في المناطق الشرقية التي ال يوجد في
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وهذا يعود إلى أن الجزء الشرقي توجـد فيـه   %) 0.16(بينما بلغت في الجزء الغربي 

 .مناطق سهلية تزرع بالحبوب

، حيث ترتفع )NDVI(أظهرت نتائج الدراسة أن نظام الري في المنطقة يؤثر على قيم  .11

 .قيمته في مناطق الزراعة المروية وتنخفض في مناطق الزراعة البعلية

ودرجة االنحدار هي عالقـة عكسـية   ) NDVI(أظهرت الدراسة أن العالقة بين قيمة  .12

حيث تنخفض قيمته كلما زادت درجة االنحدار، حيث بلغت أعلى قيمة له فـي منطقـة   

في المناطق شـديدة       %0.01-في المناطق المستوية، وأدنى قيمه له  %0.30نابلس 

  . االنحدار
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  : التوصيات

نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عـن بعـد فـي الدراسـات     ضرورة استخدام  .1

الجغرافية لتوفير قواعد بيانات تشمل الخصائص الطبوغرافيـة، والتربـة، والمنـاخ،    

واستعماالت األراضي، وتحديثها بصورة مستمرة، وإنتاج خرائط دقيقة حسب الهـدف  

 .المطلوب من الدراسة

ة واالستشعار عن بعد في كافة المؤسسـات  ضرورة استخدام نظم المعلومات الجغرافي .2

والجامعات والكليات والبلديات لالستفادة منها في البحوث والمجاالت التطبيقية والكمية، 

وتأسيس وحدات خاصة داخل كل مؤسسة تعمل على تطوير وتبني هـذه التكنولوجيـا   

 . الحديثة وفقا لكل مؤسسة وتطبيقاتها

في الدراسات القادمة، وبشكل خاص متخذي القـرار   محاولة االستفادة من هذه الدراسة .3

في محاولة التغلب على الخصائص الطبوغرافية والحفاظ على الغطاء النباتي والتربـة  

الموجودة، وصيانة المناطق التي تعرضت إلـى تـدهور التربـة والغطـاء النبـاتي      

 .واستصالحها، والقيام بدراسات أخرى مستقبلية

لمنحدرات في منطقة الدراسة بأساليب علميـة متطـورة   ضرورة العمل على صيانة ا .4

  . حسب درجة االنحدار و اتجاهه، بحيث تصبح صالحة لالستعمال الزراعي

إتباع نظام الدورات الزراعية للحفاظ على التربة وتقليل الفاقد منها باالنجراف، بحيـث   .5

لزراعـة  توضع برامج لمناوبة زراعة األعشاب والحبوب على المنحـدرات القابلـة ل  

واستخدام هذه النباتات ألغراض أخرى مثل البرسيم الذي يمكـن أن يسـتخدم لتغذيـة    

 . الحيوانات، وكذلك الحبوب التي يستفيد منها اإلنسان

التقيد بزراعة مساحة جديدة من أراضي الحراج، واالستمرار في المحافظة عليها لمـدة   .6

ج من فوائد في منـع انجـراف   زمنية، بحيث تضمن لها االستمرارية، وذلك لما للحرا
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التربة إذ يعمل على تماسك التربة من خالل نظام الجذور، ويعمل كمظلة واقية للتربـة  

من ارتطام قطرات المطر بشكل مباشر، ويقلل من الجريان السطحي للمياه وبذلك تقلل 

 . من انجراف التربة

مل على اسـتقرار  بناء المصاطب على السفوح المنحدرة لتخفيف درجة انحدارها والع .7

التربة ووقف انجرافها، وإشادة جدران المدرجات الزراعية المهملة وإعمارها بأحجـار  

 .المنطقة مما يسهم في صيانة التربة وتقليل الفاقد منها باالنجراف المائي

نظراً لتعرض السفوح والمنحدرات لعمليات اإلنجراف المستمرة فإن هنـاك ضـرورة    .8

راضي في السفوح العليا والوسطى، مـن خـالل زراعـة    لحملة واسعة إلستصالح األ

 .األحراج واألشجار المثمرة

توعية السكان بمخاطر الممارسات الخاطئة للغطاء النباتي والتربـة كـالرعي الجـائر     .9

واالحتطاب، وأثارها السلبية على الغطاء النباتي والتربة، ممـا يـنعكس علـى حيـاة     

 .  اإلنسان

ر والسيما في عيد الشجرة والتشجير الحراجي باألنواع حث السكان على غرس األشجا .10

  .  تتأقلم مع طبيعة المنطقة ومناخها التيالسائدة 
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Abstract 

The present study aims at identifying the topographic characteristics 

and their impact on the floral cover in the Nablus Governorate by using the 

analytic methodology and the techniques of Remote Sensing and the 

Geographic Information System (GIS). 

The researcher relied on a topographic map of the Nablus 

Governorate at a scale of 1:50,000 and a satellite space digital photo Spot 

Multi Spectral with a spatial resolution that reaches 20 m, and three waves: 

Red (R), Green (G), and Near Infra Red (NIR). 

The space photo of the study area was classified by using the Remote 

Sensing Envi-4 program. The classification process relied on the Maximum 

Likelihood Classifier Method as one technique of Supervised Classification 

that required collecting field data from various parts of the study region as 

samples that represent 7 covers of the earth on the space photo used to 

classify the photo. Following this, the researcher assessed the classification 

accuracy. The overall accuracy of the classified photo reached 88%.  

The contour map of the study was produced based on the 

topographic map. The researcher produced a digital altitude pattern for the 
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study area based on the contour map. The area was divided to six altitude 

sections for the purpose of field study of the floral cover according to 

alleviation above sea level. The field study was carried out during the 

period from 25/06/2009 to 20/07/2009.  

The classified photo was then related to the slope and its direction in 

the Governorate by using the Geographic Information Systems (GIS) and 

carrying out some calculations and studies that served the study aims.  

The present study reached several findings represented by the 

capability of GIS and RS to study the topographic characteristics and their 

impacts on the floral cover and produce accurate maps that benefit the 

study. 

Furthermore, the floral cover is largely affected by alleviation above 

sea level and degree and direction of the slope. It has been found out that 

there is a retrospective relationship between the floral cover and alleviation 

above sea level and degree of slope. In addition, the mountain sides whose 

slopes are northwards have thicker floral cover than those whose slopes are 

southwards. 

The study provided recommendations including the necessity to use 

the techniques of GIS and RS in geographical studies and the studying the 

changes in earth coverings in general and floral cover in particular. Another 

recommendation is related to maintaining and planting the slopes with trees 

to prevent soil erosion.  




