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  الخالصة

) كم شرق مدینة الرمادي15(وحدات صوریة من صورة فضائیة مأخوذة لمنطقة حصیبة الشرقیة ) 6(عزلت 

وحددت على ) Thematic Mapper(ومتحسسة الماسح المواضیعي 5-بوساطة القمر االصطناعي ألندسات

  .ةاالرض بهدف بیان أهمیة بعض الدالئل الطیفیة في استخدامها كمؤشرات لحالة تصحر الترب

. اخذت عینات تربة من وحدات االرض المعزولة وحللت للتعرف على بعض خصائصها الكیمیائیة والفیزیائیة

  .كما دونت بعض المالحظات عن كثافة الغطاء النباتي ونوعیته

لكل وحدة صوریة على انفراد TM5و TM4و TM3و TM2سجلت قیم االنعكاسیة في الحزم الطیفیة 

ودلیل ) SAVI(التربة –ودلیل الغطاء الخضري ) BI(رقمي ومنها تم حساب دالئل السطوع باستخدام التحلیل ال

أثبتت الدالئل فعالیتها في تمییز الترب المكشوفة عن الترب ) . NDII(ودلیل الطیف تحت األحمر ) RI(االحمرار 

شخیص درجات مختلفة من تدهور وفي حالة اقترانها بالزیارات الحقلیة فأنه باإلمكان ت. المكسوة بالغطاء الخضري

.وتصحر األراضي

Digital Analysis for vegetation cover Intensity and Soil Desertification 
Studies in Hssiabah AL-Sharkiah

Ahmed M. M. AL- Kubiasi
Soil and Water Dept. - College of Agric. – Anbar Univ. 

  

Abstract
Six photomorphic units were isolated from an landsat- Image with TM sensore for 

Hssiabah Al-Sharkiah region (15 km East of Ramdi city) and their locations were 
determind on the ground to clearfy importance of spectral indices for desertification 
studies.

Soil samples were taken for physical and chemical properties analysis. Other 
informations about vegetation cover intensity and type were also registered.

Reflectance intensity in TM2, TM3, TM4 and TM5 for each photomorphic unit were 
used to calcaulate Brightness, soil – Adjusted vegetation, Redness and Normalized 
Defference Infrared Indices.

Indices proved their importance to identified and isolation bare soil from vegetation 
covered soil and they enabal us to explore soil degradation and desertification when 
they accomplained with field visting.

  

  

  



2

  

المقدمة

یُعد التصحر مشكلة بیئیة حدودها واسعة وأشكالها متعددة قد ال تستطیع العین المجردة تمییزها فضًال إلى 

لذا فأن رصد ومراقبة ومتابعة ظاهرة التصحر یحتاج إلى استخدام . كونها ظاهرة دینامیكیة تتغیر باستمرار مع الزمن

رى ما ال تستطیع العین البشریة أن تراه، وقد وفرت تقانة االستشعار وسائل تتصف بالشمولیة والتكراریة ویمكنها أن ت

  ).Kiefer and Lillisand, 2000(جزءًا من هذه الوسائلRemote Sensingمن بعد 

هناك اسلوبین لالستفادة من المعطیات الفضائیة؛ األول تفسیر الصورة الفضائیة اعتمادًا على معاییر تفسیریة 

وتعتمد دقة هذا األسلوب . اللونیة والشكل والحجم والنمط والظل لألهداف الظاهرة في الصورةكثیرة أهمها الدرجة 

باإلضافة إلى معرفة وخبرة القائم رةعلى مدى كفاءة وطبیعة الصورة نفسها واإلمكانیات المتاحة لتحسین نوعیة الصو 

أما األسلوب الثاني . المناسبةألرضیةابالتفسیر بالظروف المحلیة التي تمثلها الصورة ومدى توفر المعلومات 

وهذا یتطلب استعمال Digital analysisلالستفادة من المعطیات الفضائیة هو ما یسمى بالتحلیل الرقمي 

ولهذا األسلوب العدید من المزایا أهمها الدقة وعدم خضوعها للمزاج الشخصي وٕامكانیة التعامل مع الكم . الحاسوب

  ).FAO, 1998(یقة كمیة وبالتالي إمكانیة تعمیمها على نطاق إقلیمي الهائل من المعطیات بطر 

مفیدة في الكشف عن حالة سطح التربة Spectral indicesذكر العدید من الباحثین إن الدالئل الطیفیة 

دمج دلیلین هما نسبة انعكاسیة Pickup and Chewings, 1994حیث اقترح الباحثان . وكثافة الغطاء النباتي

إلى ) R(ونسبة انعكاسیة الطیف االحمر ) NIR(إلى إنعكاسیة طیف االشعة تحت الحمراء ) G(یف االخضر الط

لتطویر دلیل ثباتیة التربة Soil lineانعكاسیة طیف االشعة تحت الحمراء مضافًا لها معلومات عن خط التربة 

soil stability وذكر الباحثان ان استخدام دلیل . اإلضافةتعریة و لعملیات الوالذي یمكن استعماله كمقیاس بدیل

  .طیفي واحد ال یكون كافیًا لوصف حالة سطح تربة یحتوي على عدد من المالمح الظاهریة المعقدة

ثالثة دالئل طیفیة بسیطة مشتقة من البیانات الفضائیة لمراقبة تغیرات ظروف Jun Wen, 1997استعمل 

-Soilالتربة المعدل –ودلیل الغطاء الخضري Brightness Index (BI)سطح التربة هي دلیل السطوع 

Adjusted Vegetation Index (SAVI) ودلیل االحمرارRedness Index (RI) والتي تحسب من

:، على التوالي3و 2و 1المعادالت 

222 NIRRGBI                                            …(1)
)1)](/()[( LLRNIRRNIRSAVI                                      …(2)

)/()( GRGRRI        …(3)

  :حیث

G =انعكاسیة الجزء االخضر من الطیف.  

R =انعكاسیة الجزء االحمر من الطیف.  

NIR =انعكاسیة الجزء تحت االحمر القریب من الطیف.  

L =كمتوسط ) 0.5(عتمد على تركیب الغطاء النباتي وعمومًا تؤخذ قیمته مؤشر تتراوح قیمته بین صفر و واحد وی

.  

) SWIR(استعمال الموجات القصیرة للطیف تحت االحمر Escadafal and Huete, 1991اقترح 

  .ألشتقاق دالئل بأمكانها متابعة التغیرات الحاصلة في رطوبة سطح التربة
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قمار االصطناعیة من األمور المهمة والصعبة في نفس یُعد تشخیص الغطاء الخضري الجاف من بیانات اال

وتكمن صعوبة التشخیص في التشابه الكبیر بین االستجابة الطیفیة للغطاء الخضري الجاف وللتربة الجرداء . الوقت

فضًال إلى خلو اغلب المتحسسات المحمولة على متن التوابع الصنعیة العاملة حالیًا من حزم ضیقة للموجات 

وهي حزم االمتصاص لمادتي اللكنین والسلیلوز واللتان تعتبران المكون األساسي ) SWIR(تحت الحمراء القصیرة 

  ).FAO, 1998(للغطاء الخضري الجاف 

إلى وجود زیادة في إنعكاسیة الطیف االحمر المرئي وطیف Adams and Smith, 1993وتوصل 

كرومیتر، ونقصان في انعكاسیة الطیف تحت مای1.75-1.55ذات الطول الموجي SWIRالموجات القصیرة 

وعلى أساس هذه النتیجة فأن دلیل الطیف تحت االحمر . االحمر القریب كلما قلت المادة الخضراء في النبات

  :والذي یحسب من المعادلة األتیةNormalized Defference Infrared Index (NDII)المسمى 

NDII = (NIR-SWIR) \ (NIR+SWIR)                        …(4)

  .سیكون حساسًا لكمیة المواد الجافة او الخشبیة ولكنه ال یرتقي لعزل هذه المواد كلیًا عن االجزاء الخضراء

یهدف البحث إلى امكانیة استخدام التحلیل الرقمي للبیانات الفضائیة ألنتاج دالئل طیفیة كمؤشرات عن كثافة 

  .واللذان هما عنصران أساسیان في تشخیص ظاهرة التصحرالغطاء النباتي وحالة سطح التربة 

  

  المواد و طرائق العمل

       كــم شــرق الرمــادي وبــین خطــي طــول15تــمَّ تنفیــذ البحــث فــي منطقــة حصــیبة الشــرقیة الواقعــة علــى ُبعــد 

2843ْ   و3143ْ شـــــرقًا وخطـــــي عـــــرض2033ْ و2433ْ شـــــماًال وضـــــمن اللقطـــــة الفضـــــائیة المحـــــددة

قسـمت منطقـة الدراسـة إلـى جـزئین ، الجـزء الشـمالي ویمتـد مـن . Row=37و path= 169باإلحداثیات الفضائیة 

تتصـف أراضـي هـذا الجـزء بكونهـا منحـدرة . الرمـادي العـام القـدیم جنوبـاً –مجرى نهر الفرات شماًال إلى طریق بغـداد 

الیـــة الخصـــوبة واإلنتاجیـــة وذات ملوحـــة منخفضـــة قلـــیًال باتجـــاه النهـــر وذات تـــرب رســـوبیة حدیثـــة عمیقـــة ومنضـــدة ع

مــن ســطحها أشــجار النخیــل والحمضــیات فضــًال % 95-80طــي غوتمــارس فیهــا الزراعــة االروائیــة بكثافــة عالیــة إذ ی

عــن محاصــیل الحقــل كالحنطــة والجــت والسمســم ومحاصــیل الخضــر كالبــاقالء واللوبیــاء والنبــت الطبیعــي كالعــاكول 

أمــا أراضــي الجــزء الجنــوبي فهــي امتــداد ألراضــي الجــزء الشــمالي . الخبــاز والكســوب األصــفروالشــوك والثیــل والســعد و 

وهــي أراضـي متموجــة ذات تــرب رســوبیة . عكاشــات وتمتـد جنوبــًا حتــى بحیـرة الحبانیــة–وتبـدأ مــن ســكة قطـار بغــداد 

ا كثافة الغطاء الخضري إذ ترتفع فیها نسب الجبس والملوحة وتنخفض فیه. یغلب علیها مواصفات الترب الصحراویة

ویقتصـــر علـــى حشـــائش حولیـــة ذات موســـم نمـــو قصـــیر باســـتثناء التـــرب المحاذیـــة لســـاحل بحیـــرة % 5إلـــى أقـــل مـــن 

الكبیســي، (الحبانیــة حیــث یســود فیهــا نبــات العجــرش والســعد بســبب الظــروف الملحیــة للتربــة الســائدة فــي هــذا الجــزء 

  .سةمخططًا لمنطقة الدرا) 1(ویوضح الشكل ) . 1997

وعزلـت علیهـا 5-استخدمت صـورة فضـائیة لمنطقـة الدراسـة مـأخوذة بوسـاطة القمـر االصـطناعي ألندسـات

وتـم ). 1لوحـة (ستة وحدات صوریة لتمثل الجزئین الشمالي والجنوبي لمنطقة الدراسة وبواقع ثالث وحدات لكل جـزء 

لها بعض التحالیل الفیزیائیـة والكیمیائیـة تحدیدها على االرض وأخذت منها عینات تربة تمثل األفق السطحي وأجري

 Typicصـنفت    التربـة    إلـى    تحـت    المجموعـة   العظمـى  علـى   أنهـا    ). 1(وكمـا مـدون فـي الجـدول 

Torrifluvent   (Soil Survey Staff, 1975) ســجلت متوســط قــیم االنعكاســیةIntensity لجمیــع عناصــر

وتحـت الحمـراء القریبــة  ) TM3(والحمــراء ) TM2(وفـي الحــزم الطیفیـة الخضـراء الصـورة المكونـة لكـل وحــدة صـوریة 

)TM4 ( وتحــت الحمــراء المتوســط)TM5 ( ودونــت فــي جــدول)(تــم حســاب دلیــل الســطوع ). 2RI ( ودلیــل الغطــاء
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و 2و 1مـن المعـادالت ) NDII(ودلیـل الطیـف تحـت االحمـر ) RI(ودلیل االحمـرار ) SAVI(التربة –الخضري 

  ).3(، على التوالي ودونت قیمها في جدول 4و3
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  مخطط منطقة الدراسة): 1(شكل 

  

  

  

  .TMوبمتحسسه نوع 5-منطقة الدراسة مسجلة بالقمر االصطناعي الندسات ): 1(لوحة 
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  لمنطقة الدراسةAض الصفات الفیزیائیة والكیمیائیة لترب األفق السطحي بع) 1(جدول 

الموقع
Ece

م/دیسیسیمنز
(%)الجبس 

مكأفى % 

الكاربونات 

الكلیة

(%)مفصوالت التربة 
الكثافة الظاهریة 

3- م.میكا غرام
الطین الغرین الرمل

P1 20 13.5 17.1 12 39 49 1.36
P2 83 6.7 22.7 33 45 22 1.68
P3 59 16.0 14.5 11 19 70 1.88
P4 4.1 0.3 22.0 11 62 27 __
P5 2.1 0.1 21.8 13 51 36 1.22
P6 2.9 0.1 24.6 32 61 7 1.26

لعناصر TM5و TM4و TM3و TM2قیم المتوسط الحسابي لشدة االنعكاسیة للحزم الطیفیة ) 2(جدول 

  الوحدات الصورة المعزولة

الموقع TM2 TM3 TM4 TM5

P1 29.4 42.0 35.4 60.7
P2 23.0 36.0 25.4 48.9
P3 34.4 41.8 29.9 57.4
P4 19.3 30.0 36.9 44.4
P5 18.5 30.3 34.8 32.1
P6 13.2 19.8 32.4 37.9

ودلیل ) RI(ودلیل االحمرار   ) SAVI(التربة -ودلیل الغطاء الخضري) BI(قیم دلیل السطوع ) 3(جدول 

  لترب الدراسة) NDII(األحمر الطیف تحت

الموقع BI SAVI RI NDII

P1 62.6 -0.1271 0.1765 -0.2633

P2 49.7 -0.2569 0.2203 -0.3163

P3 61.8 -0.2472 0.0971 -0.3150

P4 51.3 0.1536 0.2170 -0.0923



7

P5 49.7 0.1029 0.2418 0.0404
P6 40.2 0.3621 0.2000 -0.0782

  والمناقشةالنتائج

P3و P2و P1أن ترب الجزء الجنوبي لمنطقة الدراسة والمتمثلة بـالمواقع ) 1(تشیر نتائج تحلیل التربة جدول 

وقد یكون أرتفاع تركیز االمالح في هـذه التـرب سـببًا أساسـیًا السـتبعادها مـن االسـتثمار الزراعـي . عالیة الملوحة جداً 

تشــیر النتــائج إلــى كونهــا تــرب جبســیة ذات محتــوى متوســط مــن الكلــس وذات كمــا . وكــذلك نــدرة النبــت الطبیعــي فیهــا

و P1أمــا نســجتها فهـي مزیجــة ومزیجــة طینیـة ومزیجــة رملیــة للمواقــع ). P1(كثافـة ظاهریــة مرتفعــة بأسـتثناء الموقــع  

P2 وP3سـب الجـبس أما ترب الجزء الشمالي لمنطقة الدراسة فهي تـرب غیـر ملحیـة تـنخفض فیهـا ن. ، على التوالي

ومزیجـة P5و P4أما نسجتها فهـي مزیجـة فـي المـوقعین . وذات محتوى متوسط من الكلس وكثافة ظاهریة منخفضة

ویعــود انخفــاض تركیــز االمــالح ونســبة الجــبس فیهــا إلــى عملیــة الغســل المســتمرة المصــاحبة . P6غرینیــة فــي الموقــع 

غرافیــة مرتفعــة بالنســبة لنهــر الفــرات، لــذا یعتبــر النهــر لعملیــة الــري فضــًال إلــى كونهــا تــرب جیــدة الصــرف وذات طوبو 

  .مبزًال طبیعیًا لها فضًال عن وجود شبكة المبازل االصطناعیة المنتشرة في هذا الجزء

وتحت الحمراء المتوسطة ) TM3(والحمراء المرئیة ) TM2(وتشیر قیم االنعكاسیة في الحزم الخضراء المرئیة 

)TM5 (فـي . جزء الجنوبي مـن منطقـة الدراسـة مقارنـة بقیمهـا المسـجلة لتـرب الجـزء الشـماليإلى ارتفاعها في ترب ال

لتـرب الجـزء الجنـوبي وترتفـع هـذه القـیم لتـرب ) TM4(حین تنخفض قیم االنعكاسیة في الحزمة تحت الحمراء القریبة 

ة أو أنخفاضـها فـي الحـزم ویمكـن تفسـیر ارتفـاع قـیم االسـتجابة الطیفیـ). 2(الجزء الشمالي من منطقة الدراسـة جـدول 

وربـط ) 2(الطیفیة المدروسة مـن خـالل االسـتعانة بمنحنیـات البصـمة الطیفیـة المثالیـة لكـل مـن النبـات والتربـة شـكل 

هــذه المنحنیــات بواقــع حــال منطقــة الدراســة بجزئیهــا الجنــوبي والشــمالي مــن حیــث كثافــة الغطــاء النبــاتي الــذي یغطــي 

واالشــعة ) TM2(یــات تشــیر الــى أن النبــات یعكــس كمیــة أقــل مــن االشــعة الخضــراء إذ أن هــذه المنحن. ســطح التربــة

لـذا فـأن قـیم االنعكاسـیة فـي هـذه . مقارنة بالتربـة الجـرداء) TM5(واالشعة تحت الحمراء المتوسطة ) TM3(الحمراء 

و P5و P4المواقـع ذات الكثافـة النباتیـة المنخفضـة كانـت أعلـى ممـا هـو علیـه فـي P3و P2و P1الحزمة للمواقع 

P6أمـــا فـــي الحزمـــة تحـــت الحمـــراء القریبـــة . ذات الكثافـــة النباتیـــة المرتفعـــة)TM4 ( فـــأن منحنیـــات البصـــمة الطیفیـــة

. تشـــیر إلـــى ارتفـــاع قــیم االنعكاســـیة للغطـــاء النبـــاتي فـــي هــذه الحزمـــة وانخفاضـــها للتـــرب الجـــرداء) 2(المثالیــة شـــكل 

ي الجــزء الشــمالي مــن منطقــة الدراســة وندرتــه فــي الجــزء الجنــوبي، یالحــظ إن وبســبب ارتفــاع كثافــة الغطــاء النبــاتي فــ

موقـع الجــزء الشــمالي قــد سـجلت قــیم انعكاســیة فــي الحزمــة تحـت الحمــراء القریبــة أعلــى مـن قــیم االنعكاســیة فــي نفــس 

  .الحزمة لمواقع الجزء الجنوبي من منطقة الدراسة
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قـیم الـدلیل مـن اراضـي الجـزء الجنـوبي وانخفاضـها فـي اراضـي إلـى ارتفـاع) BI(وتبین نتائج قیم دلیل السطوع 

ویعـود ذلـك إلـى ارتفـاع قـیم االنعكاسـیة فـي الحـزمتین الخضـراء والحمـراء ألراضـي الجــزء ). 3جـدول (الجـزء الشـمالي 

القریــب فــي ضــفاف بحیــرة P2ویشــذ عــن هــذه النتیجــة الموقــع ). 2جــدول (الجنــوبي مقارنــة بأراضــي الجــزء الشــمالي  

بسـبب ارتفـاع نسـبة الرطوبـة فیـه P2ویمكن تفسـیر هـذا الشـذوذ إلـى زیـادة كثافـة الغطـاء النبـاتي فـي الموقـع . حبانیةال

وتغطیة سطحه ببعض النباتات المحبة للمـاء وخصوصـًا نبـات العجـرش ممـا أدى ذلـك إلـى انخفـاض االنعكاسـیة فـي 

زمــة تحــت الحمــراء القریبــة االمــر الــذي جعــل قیمــة الحــزمتین الخضــراء والحمــراء مصــحوبة بثبــات االنعكاســیة فــي الح

  .، منخفضة في هذا الموقع)1معادلة (دلیل السطوع المشتقة من قیم االنعكاسیة في الحزم الثالث 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .منحنیات البصمة الطیفیة المثالیة للنبات و التربة): 2(شكل 

  

فأنها تؤكد حقیقـة نـدرة الغطـاء النبـاتي فـي أراضـي ) 3(في جدول التربة المدونة–أما قیم دلیل الغطاء النباتي 

ممـــا یشــیر إلــى انخفـــاض االنعكاســیة فـــي P3و P2و P1إذ كانـــت قــیم الــدلیل ســـالبة فــي المواقــع . الجــزء الجنــوبي

س مــن وعلــى العكــ. الحزمـة تحــت الحمــراء القریبــة بســبب قلــة الغطــاء النبــاتي وارتفـاع االنعكاســیة فــي الحزمــة الحمــراء

إذ تؤكد قیم الدلیل الموجبة إلى وجود غطاء نباتي ذات كثافـة وربمـا نوعیـة متباینـة . P6و P5و P4ذلك في المواقع 

وهـو أقـرب المواقـع إلـى نهـر الفـرات ویصـنف فیزیوغرافیـا إلـى P6وتشیر قیمة الدلیل في الموقـع .  في المواقع الثالث

كثافة نباتیة وٕان السـیادة فـي تركیبـة الغطـاء النبـاتي فـي هـذا الموقـع هـي ترب كتوف االنهار، على أنه الموقع األكثر 

  تربة بور جافة              

     غطاء خضري          
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محاصــیل الحبــوب والخضــر بــدًال مــن البســاتین إذ تكــون البســاتین أقــل فعالیــة فــي التركیــب الضــوئي مــن محاصــیل 

  ).FAO,1998(الحبوب و الخضر الموسمیة 

P3و P2و P1مـــراء المرئیـــة فـــي المواقـــع وتشـــیر قـــیم دلیـــل االحمـــرار إلـــى زیـــادة االنعكاســـیة فـــي الحزمـــة الح

یقابلهــا زیــادة فــي انعكاســیة الحزمــة الخضــراء المرئیــة للمواقــع الــثالث األولــى P6و P5و P4وانخفاضــها فــي المواقــع 

وٕان مقـــدار الزیـــادة فـــي إنعكاســـیة الحـــزمتین الخضـــراء والحمـــراء فـــي المواقـــع . وأنخفاضــها فـــي المواقـــع الـــثالث الثانیـــة

ولى ال تكافيء مقدار االنخفاض في أنعكاسیة نفس الحزمتین في المواقع الثالث الثانیة، األمر الذي جعـل الثالث األ

وهذا یؤكد حقیقة تكشـف . P3و P2و P1أعلى من قیمه في المواقع P6و P5و P4قیم دلیل االحمرار في المواقع 

P5و P4وزیادة كثافة الغطاء النباتي فـي المواقـع P3و P2و P1سطح التربة وخلوه من الغطاء النباتي في المواقع 

إذ أن وجود الغطاء النباتي یقلل من انعكاسـیة الطیـف فـي الحـزمتین الخضـراء والحمـراء والعكـس صـحیح وكمـا P6و 

  .ورد سابقاً 

فأنهــا تشــیر إلــى نقصــان واضــح فــي أنعكاســیة الطیــف تحــت ) 3(أمــا قــیم دلیــل الطیــف تحــت االحمــر جــدول 

بســبب قلــة المــادة الخضــراء التــي تغطــي ســطح التربــة ولهــذا كانــت قــیم P3و P2و P1قریــب فــي المواقــع االحمــر ال

إال أن هـذا القـیم قریبـة مـن P6و P4وعلى الرغم من سـالبیة قـیم الـدلیل فـي المـوقعین . الدلیل سالبة في هذه المواقع

أدیـا إلـى زیـادة نسـبة االنعكاسـیة فـي الحزمـة الصفر وأن السالبیة تشیر إلى وجود أرض مكشوفة وغطاء نبـاتي جـاف

  .تحت الحمراء المتوسطة في هذین الموقعین

  االستنتاجات والتوصیات

في ضوء النتائج المتحصل علیها یمكن االستنتاج إن هناك العدید من الدالئل الطیفیة التي یمكن اشـتقاقها مـن 

امها كمؤشرات أولیـة للتعـرف علـى التغیـرات التـي تحصـل بیانات األقمار االصطناعیة، وٕان هذه الدالئل یمكن استخد

وللوقــوف علــى حالــة التصــحر فــي منطقــة مــا یجــب أن یكــون تفســیر هــذه . فــي مكــان مــا ضــمن فتــرات زمنیــة مختلفــة

الــدالئل مقرونــًا بالزیــارات الحقلیــة وتــدوین معلومــات عــن الطوبوغرافیــة والتربــة والتراكیــب الصــخریة والغطــاء الخضــري 

وقد یصبح من المفید جدًا إجـراء تكامـل لهـذه المعلومـات . لكمیة والنوع فضًال عن طبیعة استعمال األرضمن حیث ا

. Geographic Iinformation Systemباستخدام نظم المعلومات الجغرافیة 
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