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الممخص

يسعى البحث إلى استخدام برمجيات نظم المعمومات الجغرافية ( )GISلتحميل نظم

االستثمار الزراعي وانتاج خرائط جغرافية (ذات البعد الثنائي  2D-والبعد الثالثي()3D
واستعراض الجانب التطبيقي في تحميل الخرائط وعرض المخططات البيانية لبيان تركيب نظم

االستثمار الزراعي في منطقة البحث ،إذ اصبح لمجغرافية الزراعية الحظ األوفر من ىذه التقنيات
الحديثة سيما استعماالت األرض الزراعية ،والتوزيع الجغرافي لممحاصيل الزراعية ،وتحميل نظم
االستثمار الزراعي والتوزيع الغابي ،والغطاء األرضي وغيرىا .وتم توظيف برنامج

( )arcmap9.3و برنامج ( )f GISوبرنامج (. (Grapher Demo

وقد تم اختيار موضوع نظم االستثمار الزراعي اساسا لتطبيق ىذه الطرق ومحدداً بقضاء

بمد كمنطقة بحث لكونيا لم تتعرض ليا الدراسات السابقة (باستخدام )GISمن الجانب الزراعي

في تمثيل التحميالت المكانية وخرائط البعد الثالث،فضال عن انيا ذات طابع زراعي واضح .
Abstract
The research seeks to use GIS software (GIS) for the analysis of
systems of agricultural investment and production of geographical maps
(with dimension-2D dimension (3D) and the review of the practical side
of the map analysis and display charts to demonstrate the installation of
systems of agricultural investment in the research area, it has become the
geographical Agricultural frontrunner of these new technologies,
particularly the uses of agricultural land, and the geographical distribution
of agricultural crops, and systems analysis of agricultural investment and
distribution of forest and land cover, and others. was hiring program
) (arcmap9.3) and software (f GIS) and software (Grapher Demo.
Was selected as the subject of agricultural investment
systems mainly for the application of these methods and spend a specific
)country as a search for not being exposed to previous studies (using GIS
from the agricultural side in the representation of spatial analysis and
maps of the third dimension, as well as being an agricultural nature and
clear.
المقدمة :
تأثرت األبحاث العممية بشكل عام والجغرافية عمى وجو الخصوص بما يعرف (بالثورة
العممية) ونجاح تكنولوجيا التقنيات الحديثة (االستشعار عن بعد ونظم المعمومات الجغرافية) وما

ترتب عمييا من توافر كم ىائل من المعمومات المكانية والذي بدوره يصعب االعتماد عمى

الوسائل التقميدية في عمميات التحميل المكاني لمبيانات في خضم ىذه التقنية الحديثة.
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وباتت الجغرافيا المعاصرة تشيد تطو ار في االستعانة بتقنيات التحميل اآللي ،السيما

تصميم وتحميل الخرائط رقميا ،فضال عن تطبيق األساليب الكمية ونظم المعمومات الجغرافية

( ،)GISفتطور التقنيات الحاسوبية وبرمجياتو اإلحصائية أصبحت تشكل وسيمة أساسية لحل
المشكالت الجغرافية عمى وفق المنيج العممي (جمع –خزن-معالجة  -تحميل) لمبيانات الجغرافية

وعرض نتائجيا بمختمف األشكال (الجداول – المخططات البيانية – الخرائط المجسمة. )3D

وتأسيسا لذلك يسعى البحث الى استخدام برمجيات نظم المعمومات الجغرافية ()GIS

لتحميل نظم االستثمار الزراعي وانتاج خرائط جغرافية (ذات البعد الثنائي  2D-والبعد الثالثي

األبعاد()3Dواستعراض الجانب التطبيقي في تحميل الخرائط وعرض المخططات البيانية لبيان
تركيب نظم االستثمار الزراعي في منطقة البحث ،إذ اصبح لمجغرافية الزراعية النصيب األكبر

من ىذه التقنيات الحديثة سيما استعماالت األرض الزراعية ،والتوزيع الجغرافي لممحاصيل
الزراعية ،وتحميل نظم االستثمار الزراعي والتوزيع الغابي ،والغطاء األرضي وغيرىا .

وقد تم اختيار موضوع نظم االستثمار الزراعي اساسا لتطبيق ىذه الطرق ومحدداً بقضاء

بمد كمنطقة بحث لكونيا لم تتعرض ليا الدراسات السابقة (باستخدام )GISمن الجانب الزراعي
في تمثيل التحميالت المكانية وخرائط البعد الثالث،فضال عن انيا ذات طابع زراعي واضح .

اهدف البحث :

ييدف البحث الى بيان كفاءة التقنيات الحديثة في معالجة البيانات الزراعية في منطقة
البحث وتحميل معطياتيا من خالل عرض نماذج متعددة لخرائط التوزيع الجغرافي لنظم

االستثمار الزراعي في منطقة البحث عمى مستوى الوحدات المكانية لمكشف عن نمط الخصائص

الزراعية ،ويركز البحث عمى االتي :

 -7استعراض الجانب التطبيقي لنظم المعمومات الجغرافية في معالجة البيانات الزراعية.
 -2التصنيف الكمي لخصائص االستثمار الزراعي في منطقة البحث
 -3التركيز عمى نموذج خرائط البعد الثالث (.)3D

مشكمة البحث:

تتمثل مشكمة البحث بطرح التساؤل االتي:
 -7كيف توفر برمجيات نظم المعمومات الجغرافية ( )GISإمكانية عالية في معالجة وتحميل
البيانات الزراعية؟

 -2ىل يمكن تمثيل نظم االستثمار الزراعي لمنطقة البحث في خرائط موضوعية متعددة
التصنيف؟
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 -3كيف يمكن تحميل وتصنيف البيانات الزراعية وفق خرائط البعد الثالث ؟

فرضية البحث :

ان تحميل وتمثيل البيانات الزراعية باستخدام التقنيات الحديثة المثمى يسيل توزيع المساحات

الزراعية واظيار التباينات المكانية بين المقاطعات في منطقة البحث .

أهمية البحث :

تأتي أىمية البحث من خالل ما يقدمو من تحميالت مكانية خاصة بموضوع نظم االستثمار

الزراعي من حيث توزيع المساحات المزروعة ونسبيا المئوية عمى الوحدات اإلدارية لمنطقة

البحث ،وذلك من خالل تحويل البيانات االحصائية إلى رموز معبرة عن الظاىرة بشكل مدرك
ومفيوم ،فضال عن عرض المخططات البيانية ونماذج لخرائط البعد الثالث ( )3Dواعداد الخرائط
الزراعية لمنطقة البحث.
منهج البحث :

اعتمد البحث عمى المنيج االستقرائي لمظاىرة الجغرافية في تعاممو مع المعطيات الرقمية

الجغرافية ،والتحميل الكمي لمبيانات المكانية ،فضال عن المنيج التقاني التطبيقي المعاصر
باستخدام نظم المعمومات الجغرافية (. )GIS

مصادر البيانات والبرامج المستخدمة:
-0مصادر البيانات :

تتعامل معطيات البحث مع مختمف المصادر الجغرافية العممية والمعمومات الوصفية

المرتبطة بيا باختالف أنواعيا ويمكن تقسيم البيانات الجغرافية الى قسمين ىي :

أ -بيانات مكانية ( )SPATIAL DATAوالتي ترتبط بمواقع مكانية (مساحية)أو جغرافية
(خرائط أساس ،صور جوية – مرئية فضائية) والخاصة بمنطقة البحث.

ب -بيانات وصفية ( )ATTRIBUTE DATAبيانات رقمية ترتبط بجدول لمظاىرة المكانية
الممثمة عمى الخريطة ،باعتماد قاعدة البيانات الزراعية (النوعية) كأسماء الوحدات

اإلدارية ،أو(الكمية) كقيم مساحة األرض الزراعية .
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ج -مرئية فضائية ( )landsat-7بدقة تمييزية ( )28م

()7

شكم ()1
مرئية فضائية ( )landsat-7نمنطقة انبحث

 -6البرامج المستخدمة :شكل ()2

أ -برنامج (: )ArcMapGis v.9.3

إن كممة (الجغرافية) المستعممة في مصطمح نظم المعمومات الجغرافية تشير إلى الموقع

المكاني عمى سطح األرض دون التقيد بنوع المعمومات (ىندسية أو جغرافية أو تخطيطية أو

زراعية أو دينية أو بيئية أو إحصائية)( )2ويمثل البرنامج احد تقنيات نظم المعمومات الجغرافية
http: //www.glcf.umiacs.umd.edu

المكتبية يمتمك خصائص التحميل المكاني واإلحصائي أنتجتو شركة ( )esriاألمريكية،
ويحتوي عمى اشرطة ادوات لمتحميل الجغرافي فضال عن مخرجاتو (خرائط – أشكال -جداول).
ب -برنامج)f GIS( :

وىو من حزم برمجيات نظم المعمومات الجغرافية  GISيتميز بتحميل خرائط التضرس الرقمي

من بيانات صور االقمار الصناعية  .نوع ( )DEMودمج الخرائط الطبوغرافية والصور الجوية
إلخراج الخرائط المجسمة .تم تطويره في جامعة ويسكونسن األمريكية عام .2115
ج -برنامج: Grapher Demo
وىو احد برامج ( )GISيتمتع بتقنية تحميل البيانات وتمثيميا بمخططات بيانية متعددة اشرطة
بيانية دوائر نسبية مصفوفات بيانية مضمعات تك اررية وغيرىا ،يمتاز بخصائص بسيطة بين حيث

عممية اإلدخال والتحميل واإلخراج .أنتجتو شركة ( )GOLEDNE SOFTEاألمريكية.
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شكل ()2

برامج نظم المعمومات الجغرافية المستخدمة في البحث

حدود منطقة البحث

:

تتوسم حدود البحث بقضاء بمد في الجزء الشمالي الشرقي من السيل الرسوبي (شمال

بغداد 91كم) في محافظة صالح الدين إلى الجنوب منيا ،ويضم نواحي (االسحاقي والضموعية

خطي طول (ْ45 57 33و )39 80 49شرقاً تبمغ مساحتيا ()7481.36كم،)4( 2

يحدىا من الشمال قضاء الدور ومن الشرق محافظة ديالى ومن الجنوب قضاء الدجيل ومن
الغرب قضاء سامراء .خريطة (.)7
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خريطة ()7

الموقع الجغرافي لمنطقة البحث

المصدر :خريطة العراق اإلدارية ،2118 ،والخريطة اإلدارية لمحافظة صالح الدين.2118،
اسلوبالبحث :


تضمنأسلوبالبحثمراحلعدةوعلىالنحواالتي :
المرحلتاالولى:جمعالبياناثالجغرافيت :
تمثمت البيانات الجغرافية بـ(الخرائط اإلدارية والطبوغرافية والمرئيات الفضائية) وتشبيكيا .
تتضمن منطقة البحث ( )43مقاطعة خريطة ( ،)2تم اعتماد خريطة المقاطعات الزراعية

اعتمادا عمى المرئية الفضائية والخريطة الطبوغرافية مع اجراء التعديالت االدارية عمى جزء

منيا .فضال عن البيانات المكانية المتمثمة بالمقاطعات الزراعية في منطقة البحث  .والبيانات
الوصفية مجموعة المتغيرات الرقمية لخصائص االستثمار الزراعي لقيم المحاصيل الزراعية.
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خريطة ()2

تشبيك الخرائط الطبوغرافية واإلدارية لمقاطعات منطقة البحث
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المرحمة الثانية  :ادخال البيانات :

تم اعتماد تقنية نظم المعمومات الجغرافية( )gisإلدخال البيانات المكانية والتي تمثمت

بإدخال المرئية الفضائية واستقطاع منطقة البحث منيا  .ومن ثم رسم الطبقات ( )layersعمى
ىيئة تمثيل (مساحي) والتي تمثمت بالمقاطعات الزراعية .فضال عن إعداد قاعدة البيانات

الجغرافية (المكانية والوصفية) لممتغيرات الزراعية (اسم المقاطعة – رقم المقاطعة – المساحة

بالدونم  -محاصيل الحبوب – البساتين – الخض اروات – المحاصيل الصناعية – المحاصيل
العمفية).الشكل ()7

الشكل()7

بناء قاعدة البيانات الجغرافية المكانية والوصفية

الزراعي والتي شممت عمى المساحة المزروعة ،والنسبة المئوية لممساحة المزروعة الى

المساحة الكمية المستثمرة فعال لكل من المتغيرات  .إلى برنامج (. )arcgisلتمثل البيانات

(الترميز الرقمي لمموقع المساحي  IDونوع الطبقة  Polygonو رقم المقاطعة  sec-noواسم
المقاطعة  sec-nameوالمساحة الكمية .)Area
من خالل االيعاز :
attribute of -----optine -----add feld------name----type----ok
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المرحمة الثالثة :المعالجة والتحميل :

توفر برمجيات نظم المعمومات الجغرافية ( )gisإمكانية الربط بين البيانات المكانية

والوصفية في قاعدة البيانات ،وىي اىم صفة تميزىا عن غيرىا من البرامج األخرى ،إذ تسمح

بأجراء عممية المعالجة والتحميل لمبيانات الوصفية والمكانية(.)5

وقبل الشروع في عمميات تحميل البيانات تم استخدام برنامج ( )FGISفي نسختو

المحدثة لتحميل خرائط السطح الثالثي األبعاد ( )3Dلسطح األرض من خالل معطيات صور
األقمار الصناعية ،تمتمك تقنية نظم المعمومات الجغرافية في العديد من برمجياتيا تحميل
المعطيات الجغرافية بشكل فعال ،ويمكن رؤية السطح من نقاط عدة واظيار صورة واقعية

منظورية ،خريطة ( )3وتحميل خريطة مجسمة لمنطقة البحث ( .)4المشتقة من المرئية الفضائية
(.)LANDSAT-7

خريطة ( )3صورة مجسمة منظورة لمنطقة البحث

خريطة( )4تجسيم ثالثي االبعاد()3D
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إن تطبيقات التحسس النائي (االستشعار عن بعد ) في مجال الزراعة متعدد وكثيرة مما

حذى بمنظمة ( )FAOإلى إنشاء مركز خاص ليذه التقنية في عام ( )7981وباستخدام ىذه

التقنية يمكن تصنيف األراضي الزراعية ومعرفة أنواع المحاصيل الزراعية ،كما توفر معمومات
()6

مبكرة عن إصابات المحاصيل والنباتات عن طريق التصوير المتزامن لتمك المناطق.

إن إعداد خريطة االنحدار تساىم في تحديد مالمح نوع السطح التضاريسي ،وسيولة

تحديد فئات االنحدار في أي مكان لمنطقة الدراسة ( ،)7لذلك تم تحميل خريطة االنحدارات لمنطقة

البحث واعادة تصنيفيا إلى فئات حسب تصنيف (يونج)

()8

( 5و)6

 .وىي كاالتي :جدول ( )7وخريطة

أ -انحدار شبو مستوي إلى خفيف جداً :ويتراوح فيو االنحدار من ()2-1
ب -انحدار خفيف :ويتراوح فيو االنحدار من ()5-2

ج -انحدار متوسط :ويتراوح فيو االنحدار من ()71-5

د -انحدار فوق المتوسط :ويتراوح فيو االنحدار من ()78-71
ه -انحدار شديد :ويتراوح فيو االنحدار من ()31-78

و -انحدار شديد جداً :ويتراوح فيو االنحدار من ()45-31

ز -منحدرات جرفيو :وىي التي يزيد فييا االنحدار عن (اكثر من )45
جدول()7

تصنيف االنحدار لمنطقة البحث حسب تصنيف (يونج)

خريطة ()5

إعادة تصنيف خريطة االنحدارات لمنطقة البحث

خ

خريطة ()6
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فئات االنحدار حسب تصنيف يونج لمنطقة البحث

المرحلتالرابعت:تحليلالخرائطالمجسمت :
تم تحميل معطيات خصائص االستثمار الزراعي وبمخرجات ثالثية األبعاد( )3Dلبيان
وجية المقارنة ودقة الوضوح ،و تحميل نسب المساحات المزروعة الى المساحة الكمية في منطقة
البحث (اعتمادا عمى قاعدة البيانات الزراعية) لكل من (محاصيل الحبوب والخض اروات

والمحاصيل الصناعية والبساتين والمحاصيل العمفية) التي شكمت أصناف نظم االستثمار
الزراعي موزعة حسب الوحدات المكانية (المقاطعات الزراعية) .
ومن خالل تحميل البيانات والتي تمثمت بالمجموع الكمي لمساحة االستثمار الزراعي

والنسبة المئوية لكل محصول كما يبينيا الجدول رقم ( )2فضال عن المساحات حسب المقاطعات

الزراعية .

الجدول ()2
المساحة المزروعة إلنتاج المحاصيل الزراعية في منطقة البحث
المحاصيل الزراعية

المساحة

%

الحبوب

125294

39.4

بساتين

100443

31.5

الخضراوات

52210

16.3

م صناعية

32942

10.3

م العلفية

8148

2.5

المجموع

319037

100
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 -7تحميل الخريطة المجسمة لممساحة الكمية (كم )2حسب المقاطعات الزراعية.
خريطة ( )6المساحة الكمية (كم )2حسب المقاطعات الزراعية

 -6تحميل الخريطة المجسمة لممساحة المزروعة( دونم) حسب المقاطعات الزراعية:

·

خريطة( )7المساحة المزروعة( دونم) حسب المقاطعات الزراعية

-3
-4
-5
-6
-7
-8
768

تحميل نظم االستثمار الزراعي

باستخدام تقنية()GIS

مجمة آداب الفراهيدي

(دراسة تطبيقية لقضاء بمد)

أ.د .ظافر إبراهيم طه العزاوي

م.م أحمد محمد جهاد الكبيسي

العدد( )66حزيران 6106م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3التصنيف المكاني لتوزيع محاصيل الحبوب :

خريطة ( )8التصنيف المكاني لممساحات المزروعة بالدونم حسب المقاطعات

·

 .4التصنيف المكاني لتوزيع محاصيل الخضراوات :
خريطة()9التصنيف المكاني لممساحات المزروعة بالدونم حسب المقاطعات

 .5التصنيف المكاني لتوزيع محاصيل البساتين :
خريطة ()71التصنيف المكاني لممساحات المزروعة بالدونم حسب المقاطعات
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 .6التصنيف المكاني لتوزيع المحاصيل العمفية :

·

خريطة ()77التصنيف المكاني لممساحات المزروعة بالدونم حسب المقاطعات

 .7التصنيف المكاني لتوزيع المحاصيل الصناعية :

·

خريطة ()72التصنيف المكاني لممساحات المزروعة بالدونم حسب المقاطعات
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المرحلتالخامست:المخرجاثالبيانيت :
تم في ىذه المرحمة تحميل المعطيات الوصفية لممتغيرات اإلحصائية و تبين من خالل

التحميالت بروز ظاىرة التباين المكاني لممحاصيل الزراعية وفق قيم لممساحة المزروعة في

منطقة البحث ،ضمن مخرجات بيانية  .الجدول( )3األشكال(2و3و)4
الجدول ()3

القيم الرقمية لمعطيات االستثمار الزراعي

الشكل ( )2تحميل معطيات قيم االستثمار الزراعي بمخرجات بيانية

الشكل ( )3المخرجات البيانية لمعطيات قيم االستثمار الزراعي
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الشكل ()4
المخرجات البيانية لمعطيات قيم االستثمار الزراعي في منطقة البحث
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الخالصتوالنتائج :
 -7اتضح من خالل البحث ان نمط توزيع البيانات كان متكتالً في بعض مناطق الدراسة من
خالل أجراء التحميالت الخرائطية واإلحصائية وىذا ما أظيرتو الخرائط التي مثمت نتائجيا عمى

ىذه البيانات ،وىذا التكتل سوف يقود مستقبالً إلى تنمية بشرية وزراعية .

 -2كشفت معطيات البحث إلى وجود تباين مكاني في توزيع الظاىرات الزراعية بين مقاطعات

منطقة البحث ،إذ استحوذت محاصيل الحبوب عمى النسبة االكبر في المساحة المزروعة في

معظم (المقاطعات) ،محققا المرتبة األولى في االنتشار ،بينما جاءت محاصيل الخض اروات في

المرتبة الثانية تركزت في ثالث مقاطعات ،والمرتبة الثالثة من نصيب المحاصيل الصناعية

التي توزعت بشكل مركز في مقاطعتين ،وجاءت تباعا في بقية المقاطعات بشكل قميل من

خالل الخرائط التي وضحت ىذا التصنيف .ثم في المرتبة االخيرة البساتين التي شكمت نسبة

ضئيمة في توزيعيا المكاني بشكل واضح ،و تركزت في المقاطعات القريبة من نير الفرات
بشكل واضح.

 -3يمكن القول أن تقنيات نظم المعمومات الجغرافية قد وفرت بشكل كفوء إمكانية التحميل
والتصنيف المكاني لمنطقة البحث ،من خالل المخرجات البيانية لمتغيرات الدراسة ،والخرائط

الزراعية التي وضحت نتائج البحث ،بقدرة عالية في المعالجة والتحميل بشكل يفوق الوسائل
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التقميدية .ومن خالل ىذه التقنية تم استخدام خاصية التصنيف المكاني لنظم االستثمار الزراعي

في منطقة البحث والتي تنوعت بين النوع البياني والخرائطي بنوعية ()2Dو()3D

 -4من خالل مخرجات البرامج لخرائط البعد الثالث ( )3dتبين دقة المنظور واإلدراك لمبيانات
الممثمة لمظاىرة الزراعية .وىذا ما يثبت فرضية البحث.

 -5إن تمثيل البيانات الزراعية في منطقة البحث خرائطياً واختيار الطريقة المثمى لتوزيع
المساحات ًسيل عممية التحميل لمخرائط واظيار التباينات المكانية بين المقاطعات وىذا
يثبت صحة فرضية البحث.

 -6ان برمجيات نظم المعمومات الجغرافية ( )GISتعد الوسيمة األمثل في إنتاج خرائط زراعية
مجسمة ونماذج مخططة بغية الوصول إلى نتائج دقيقة لمظاىرة الجغرافية.

 -7اىم الجيات المستفيدة من البحث ىي و ازرة الزراعة و ازرة البمديات واالشغال و ازرة التخطيط
و ازرة الري والدوائر الحكومية المعنية فضال عن المراكز البحثية في الجامعات العراقية.
هوامشومراجعالبحث 
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 .2المظفر ،)2117( ،محسن عبد الصاحب ،تقنيات البحث المكاني وتحميالتو ،دار صفاء
لمنشر والتوزيع ،ط ،7عمان ،ص.33
3. WWW. GOLEDNE SOFTE .COM
 .4و ازرة التخطيط والتعاون االنمائي،الجياز المركزي لالحصاء وتكنولوجيا المعمومات،المجموعة
االحصائية السنوية،لسنة ،2117بغداد.2118،
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االثير لمطباعة والنشر ،جامعة الموصل327،

 .7العزاوي،عمي عبد عباس ،الحمامي،عاىد ذنون ،)2115(،تاثير السطح التضاريسي عمى
التوزيع المكاني لممحاصيل الزراعية لجزء من شمال العراق باستخدام تقنيات نظم المعمومات

الجغرافية واالستشعار عن بعد ،كمية التربية ،جامعة الموصل،ص.54

.8البكري،محمد ناصر قاسم ،مرتفعات األىنوم وظٌميمة ـ اليمن دراسة جيومورفولوجية ،رسالة
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