
      

 منطقة الدراسة
 السعودية المدن مساحة من %50 نسبته ما الفضاء األراضي تشكل

 حقيقية مشكلة تعد فهي وبذلك )7946 العدد االقتصادية، صحيفة(
 مستفاد وغير معطلة تعتبر سعودية مدينة كل مساحة نصف كون

 ويساهم العادل بالشكل الخدمات توزيع على يؤثر الذي األمر منها،
 أسعار ارتفاع وبالتالي مالئم، مسكن على الحصول صعوبة في

 رفع بغية البيع عن واالمتناع االحتكار لعملية نتيجة األراضي
 قرارا الوزراء مجلس أصدر م2015\11\17 تاريخ وفي .أسعارها

 يساهم قد نهائي كحل الفضاء األراضي على رسوم بفرض يقضي
 .مساحاتها وتقليل األراضي هذه أسعار خفض في

 يتناول ومنشور محكم بحث وجود للباحث يتبين لم آخر جانب ومن
 تقنيات خالل من الرياض مدينة في الفضاء األراضي حصر

 منهجية توضيح مع الجغرافية المعلومات ونظم بعد عن االستشعار
 لتطوير العليا الهيئة لدى يوجد ما غير المستخدمة واألدوات العمل
 فيه توضح لم والتي المنشورة أطالسها أحد في الرياض مدينة

 تكتسب الدراسة هذه فإن وبذلك المستخدمة، واألدوات العمل منهجية
 انعدام ظل في خصوصا التطبيقي التقني الجانب هذا في عالية أهمية

 .المحلي المستوى على مماثلة دراسات

 مشكلة الدراسة

 منهجية الدراسة
 النتائج

 تحليل البيانات

 المراجع

 وهي %84 الفضاء األراضي واستخالص تصنيف صحة بلغت
 االنعكاسية الخصائص تشابه كون الباحث إليها توصل نسبة أقصى

 خفض في ساهم األخرى الجغرافية ظواهروال الفضاء األراضي بين
 :اآلتي النتائج تضمنت وقد نسبيا، واالستخالص التنصيف صحة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفضاء األراضي توزيع توضح موضوعية خريطة الباحث جأنت كما
 : م2015 لعام )(ArcMap برنامج باستخدام الدراسة منطقة في

 المقدمة

 األخيرة العقود في باهر بشكل العالم حول المدن من العديد تطورت
 الذي العمراني التطور أبرزها من مجاالت عدة التطور هذا وشمل

 والتعليمية الصحية كاالستخدامات فيه، تستخدم وما باألرض يهتم
 فبقت التطور ركب تلحق لم أراضي هناك ولكن وغيرها، والصناعية

 وقد الفضاء، األراضي وهي تطوير أي يشملها ولم عليه ماهي على
 للمدينة اإلدارية الحدود داخل تقع أرض أي :بأنها الباحث عرفها
 أو فرد يملكها إنشاء، أي عليها يقام لم لكن والبناء للتطوير صالحة

 . ²م200 عن غالبا مساحتها وتزيد حكومية جهة أو مجموعة
 من نستفيد أن هنا فتوجب ازدحاما أكثر أصبحت الكبرى المدن وألن

 الواحدة لألرض استخدام من أكثر وتحقيق بل استفادة أقصى األرض
 وما تقع أين نعرف أن يجب الفضاء األراضي من نستفيد أن وألجل

 تقنيات استخدام فإن التساؤالت هذه على ولإلجابة مساحاتها؟
 معالجة في الممثلة(Remote Sensing)  بعد عن االستشعار

 على للحصول األمثل السبيل لهي الصناعية األقمار صور وتحليل
 وعليه، أيضا، تكلفة وبأقل جهد وأقل وقت أسرع في مرضية نتائج
         األهداف تصنيف طريقة تطبيق على تقوم الدراسة هذه فإن

(Objective classification) متقدمة طريقة باعتبارها 
 من وذلك الفضاء لألراضي أدق تقدير على للحصول منطقية وأكثر
 Geo)         الصناعي القمر من فضائية مرئية على التطبيق خالل

Eye) من جزء على )سم 50( قدره عالي مكاني وضوح ذات 
 م2015 لعام الرياض مدينة
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 عمادة البحث العلمي
 

 الرياض مدينة ووسط وشمال شرق من جزء في الدراسة منطقة تقع
 هـ1435 لعام الرياض مدينة مساحة من %46.9 نسبته ما وتشكل

 .)1435 الرياض، مدينة لتطوير العليا الهيئة( )²كم2395 (والبالغة

 الــقــيــمــة الــوصــف
 ²كم 2395 مساحة مدينة الرياض
²كم1124 مساحة منطقة الدراسة  

 %46.9 نسبة منطقة الدراسة لمدينة الرياض
 قطعة 7617 عدد قطع األراضي الفضاء
 ²كم 49 مساحة األراضي الفضاء
 ²كم 159 مساحة قطع األراضي
 %30.8 نسبة األراضي الفضاء

 ²كم  8 مساحة أكبر األراضي الفضاء
 ²م 236.06 أصغر األراضي
 ²م 6473.77 متوسط المساحة

 ²م 101661.12 االنحراف المعياري

 باستخدام الدراسة هذه في الفضاء األراضي استخالص عملية تقوم
 برنامج في ) (Imagine Objectiveالهدفي التصنيف أداة

 ) (Projectمشروع انشاء حيث من (ERDAS)  بعد عن االستشعار
 النموذج هذا ويصمم (Model) نموذج المشروع هذا داخل ويصمم

 ولكل  (Processor) معالج تتضمن مرحلة كل مراحل )7( على
 أدوات مشغل ولكل مشغالت عدة أو(Operator)  مشغل معالج

 األراضي استخالص يكون النهائي والناتج وظيفة، أداة ولكل مصّغرة
 الخلوية الصيغة من وتحويلها الصناعية األقمار صور من الفضاء

Raster)( الخطية الصيغة إلىVector) ( المراحل هذه وكانت 
 :كالتالي

 .(RPP) (Raster Pixel Processor) الخلوية المعالجة1.

 .)(Raster Object Creators الخلوية األهداف إنشاء2.

 .)(Raster Object Operators الخلوية األهداف مشّغل3.

 .)(Raster to Vector Converters الصيغة تحويل4.

 .)Vector Object Operators( الخطية األهداف مشّغل5.

 .)Vector Object Processor( الخطية األهداف معالجة6.

 .)(Vector Cleanup Operators الظواهر تنظيف7.

 الملخص
 من الفضاء األراضي واستخالص تصنيف على الدراسة هذه قامت
 التصنيف أداة باستخدام الوضوح عالية الصناعية األقمار صور

 مختلفة، مراحل )7 ( على وذلك (ERDAS) برنامج في الهدفي
 األراضي توزيع توضح موضوعية خريطة بين النتائج وتعددت
 هذه تصف متعددة ونسب أرقام وبين الدراسة، منطقة في الفضاء

 ( الدراسة منطقة في الفضاء األراضي قطع عدد بلغ حيث الظاهرة،
  نسبته ما لتشكل )²كم49 (قدرها إجمالية بمساحة قطعة )7617
 .الدراسة منطقة في األراضي مساحة من 30.8%
 التوزيع في حقيقية مشكلة وجود إلى والنسب األرقام هذه وتفسر
 على الفضاء األراضي وطغيان األرضي لالستخدام العادل

 العمرانية النهضة تعطيل وبالتالي األخرى األرضية االستخدامات
 .المجاالت مختلف في للمدينة

 صحة في عالية نسبة إلى الوصول الصعب من أنه الباحث يرى
 المكون وهذا الرمل من رئيس بشكل تتكون الظاهرة كون التصنيف

 والشوارع الخضراء والمسطحات المباني أسطح على يتواجد
 وقلة الغبار موجات تكرار نتيجة األخرى الجغرافية والظواهر

 األشعة خصائص في كبيرا تشابها يخلق ذلك فإن وبالتالي األمطار
 بينها الفصل عملية من يصعب مما الظواهر هذه بين االنعكاسية

 صحة فإن الناحية هذه ومن التصنيف، صحة تنخفض وبالتالي
 .للباحث مرضية تعتبر %84 البالغة التصنيف

:للتواصل مع الباحث  
Fisal68@Gmail.com 

 شكر وتقدير
 الملك جامعة في العلمي البحث عمادة إلى بالشكر الباحث يتقدم
 من (URSP 5) رقم البحثي المشروع هذا وتمويل دعم على سعود
 .البكالوريوس طلبة أبحاث دعم برنامج خالل

 التصنيف الهدفي الستخالص األراضي الفضاء من صور األقمار الصناعية
دراسة تطبيقية على مدينة الرياض: عالية الوضوح  
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