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TRACKING THE CHANGE IN THE NUMBER OF
RESIDENTIAL BUILDINGS USING REMOTE SENSING
TECHNIQUES: A CASE STUDY FOR AN AREA IN THE
NORTH OF RIYADH
Abstract
This study aims to determine the urban expansion in a specific area in the north of the city of Riyadh using Remote
Sensing techniques and Geographic Information Systems based on visuals and satellite images. The study seeks to
determine the size of the increase in housing units in a selected area in the north of Riyadh during the period from
2007 to 2019 by studying the change in the number of residential buildings and comparing the changes that occurred
during this period based on data extracted from high-resolution satellite images. Many programs have been used in
correcting and balancing satellite images and geographic information systems to find changes in housing units. The
study extracted the number of discovered residential buildings by means of the numbering and classification
methods and their areas according to each of the neighbourhoods and the percentage of the built-up area out of the
total area for the years of study. The results of the comparison of the two methods showed that the classification
method gives faster results than the numbering method as it depends on the automated extraction of residential
buildings from satellite images, but it is not accurate enough to extract the entire buildings and it can give the
decision maker a quick look at the size of the change occurring in the study area.
Key words: urban expansion, satellite images, geographic information systems, residential buildings, remote
sensing.

الملخص
خعد ون م
تهدف هذه الد ارسة ةةة الر معرفة التوسة ةةن العمراني في منطقة م ددة شة ةةماي مدانة الرياض خاسة ةةتخدا تقنيات االسة ةةتشة ةةعار
المعلومات الجغرافية ا تمادا لر المرئيات والص ة ة ة ةةور الا ة ة ة ةةائية لما تم لل م مص ة ة ة ةةدر مهم في ال ص ة ة ة ةةوي لر المعلومات المكانية
 تسة ة ةةعر الد ارسة ة ةةة الر ت داد فجم الحيادة في الوفدات السة ة ةةكنية في منطقة مختارة في شة ة ةةماي مدانة الرياض خالي الاترة م.المختلاة
 م خالي د ارسةةة التغير في دد المناني السةةكنية ومقارنة التغييرات ال اخةةلة خالي هذه الاترة ا تمادا لر يانات2019  الر2007
 في تم اس ةةتخدا العداد م البرمجيات في تصة ة ي الص ةةور الا ةةائية،مس ةةتخرجة م الص ةةور الا ةةائية ذات الوي ةةوق العالي الدقة
 تم اسة ة ة ة ةةتخرال وتوية ة ة ة ةةي نتائ دد المناني السة ة ة ة ةةكنية.وموازنتها ون م المعلومات الجغرافية في إيجاد التغيرات في المناني السة ة ة ة ةةكنية
المكتش ةةاة ومس ةةافاتها اواس ةةطة لريقيتي الترنيم والتص ةةنيل وذلك فس ةةء كن في م أفيا منطقة الد ارس ةةة ونس ةةنة المس ةةافة المبنية م
 ا هرت نتائ المقارنة للطريقتي أن لريقة التصةةنيل تعطي نتائ أسةةرق م لريقة الترنيم.مسةةافة ال ي الكاملة وفقا لسةةنوات الد ارسةةة
كونها تعتمد لر اإلس ةةتخرال ا لي للمناني الس ةةكنية م الص ةةور الا ةةائية ولكنها ليس ةةت دنيقة خالقدر الكافي إلس ةةتخرال كامن المناني
.فجم التغيير ال اخن في منطقة الدراسة
ويمك ان تعطي متخذ القرار ن رة سريعة
.خعد

 االستشعار، المناني السكنية، ن م المعلومات الجغرافية، المرئيات الا ائية، التوسن العمراني:الكلمات الماتافية
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المقدمة

الويوق المكاني العالي الدقة للاترة الممتدة م

تعتبر المناني السكنية (العقارات) م ال روات المهمة في أي دولة
في

ت ريك جلة اإلقتصاد وذلك إلرتنالل خالعداد م اإلنشطة التنموية.
وتعد دراسة التغير والنمو للمناني السكنية واتجاهل م المويو ات

المهمة واألساسية والتي تؤدي لاهم نشأة المدن وتطورها التاريخي
وتسا د لر ت داد توجهات النمو العمراني والعوامن المؤثرة فيل والتي
تستخد م أجن فساب وتوقن توجل التنمية العمرانية المستقبلي .إن
الطارة العمرانية التي شهدتها مدن المملكة العربية السعودية خالي الاترة
المايية أدت الر نشو أفيا جدادة مدفو ة رغنة الموال خإمتالك
المسك  ،مما تسبء في نشأة العداد م األفيا الجدادة ت تال الر
الخدمات العامة والخاخة والمرافق العامة خمختلف أنوا ها.
هذا ما دفن الناف ي لم اولة كشف التغييرات م خالي المرئيات
الا ائية للتوسن العمراني واتجاهاتل وذلك خإستخدا
ال اخن في تقنيات االستشعار

التطور العلمي

خعد ون م المعلومات الجغرافية،

أخن خاإلمكان التعرف لر دد المناني القائمة في مسافة

شاسعة خالي فترة زمنية معينة خإستخدا الصور الا ائية
الويوق وتقنيات االستشعار

الية

خعد ون م المعلومات الجغرافية

وبصاة دورية ومتكررة .وتأتي أهمية تطبيقات ن م المعلومات وتقنيات
االستشعار

خعد كأدوات تسا د في فهم االرتناط المكاني وكذلك

مشكلة الدراسة
تكم مشكلة الدراسة في د وجود دراسات دنيقة وقا لة للت دا

خشكن دوري تتناوي معرفة المناني السكنية الجدادة ،فعددا م الدراسات
الساخقة تناولت فساب فجم التوسن العمراني خشكن ا دون التركيح

لر فساب دد المناني السكنية ،إيافة الر قلة استخدا القدرات
التي تتمتن ها تقنيات ن م المعلومات الجغرافية واالستشعار

خعد

لمراننة النمو العمراني وتوسن المدن خاستخدا خور ف ائية مأخوذة
في فترات زمنية مختلاة .كن هذه النقاط ساهمت في السعي خاستخدا
هذه التقنيات في دراسة إمكانية التعرف لر مدى التوسن والتوزين
للمناني السكنية في منطقة الدراسة.

هدف الدراسة
تهدف الدراسة الر تتنن التغير في دد المناني السكنية خالي الاترة
م  2007الر  2019خاستخدا الصور الا ائية في منطقة م ددة
في شماي مدانة الرياض ،وت داد الطريقة األم ن القادرة لر معرفة
دد المناني السكنية المطورة خالي فترة الدراسة.

االطار الزماني والمكاني

اتخاذ القرار في مجاي إدارة المدن والت كم في التوسن العمراني وت داد

مدينة الرياض:

أولوياتل وإتجاهاتل المستقبلية.

تتميح مدانة الرياض خالتطور العمراني الس ة ة ةرين في

أهمية البحث

العمرانيةة  5961كلم ₂في ةا  ،2012فقةد أ هرت د ارس ة ة ة ة ة ة ةةة أ ةدتهةا

تتم ن هذه الدراسة ت لين التوسن العمراني واتجاهاتل في جح م
شماي مدانة الرياض خاستخدا تقنيات االستشعار

خعد ون م

المعلومات الجغرافية .تعتمد هذه الدراسة لر امكانية استخدا الصور
الا ائية ذات درجة الويوق العالي كمصدر للبيانات م أجن دراسة
التوسن العمراني للمسافات الشاسعة وامكانية ت دا

قا دة البيانات

لمنالق التوسن العمراني خشكن مستمر لمسا دة متخذي القرار لر
التخطيط واستكشاف المشاكن وإيجاد ال لوي لها .وتركح الدراسة لر
تو يل تقنيات االستشعار

خعد ون م المعلومات الجغرافية في

ملية جمن المعلومات ،وال صوي لر خريطة األساس وتجهيحها
لر لنقات لخرائط التوسن العمراني م

2

.2019

تعتبر إفدى ركائح التنمية والتطور التي تعيشل المملكة العربية

السعودية في الوقت ال اير ،ويلعء القطاق العقاري دو ار هاماً في

في

ا  2007الر العا

الصور الا ائية ذات

لغت المسة ة ةةافة

الهيئ ةةة الملكي ةةة لم ةةدان ةةة الري ةةاض أن النمو العمراني تركح في ألراف
المدانة ،خصة ةةوخة ةةا في االتجاهي الشة ةةمالي ،والشة ةةمالي الش ة ةرقي ،في
في التحاي األ اريةةي غير المطورة (البي ةةا ) تم ن الجح األكبر م
مسة ة ةةافة فدود فماية التنمية في المدانة نسة ة ةةنة  ،%78وهو ما يم ن
مخحوناً اس ة ة ةةتراتيجياً مرانياً للمدانة (د ارس ة ة ةةة اس ة ة ةةتعماالت األ اري ة ة ةةي،

.)2012

وصف منطقة الدراسة:

فدود مكانية :تقن منطقة الدراسة في شماي مدانة الرياض وهي في

الياسمي وفي النرجس وفي العارض ،الشكن رقم (.)1
ال دود الحمانية :قامت الدراسة لر ا تماد ا  2007كسنة أساس
وتقييم التوسن فتر ا .2019
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الشكل  : 1منطقة الدراسة من مجموعة صور مصححة ومجمعة من الصور الفضائية (المصدر :الباحثين من صور تم الحصول عليها
من وزارة الشئون البلدية والقروية واإلسكان)

اتجاهات ونسء التوسن العمراني لمدانة الرياض ،ثم خ

أهمية منطقة الدراسة

تم اختيار وت داد هذه المنطقة ألهميتها خالنسنة لمدانة الرياض ،في

تعتبر منطقة شماي الرياض م أك ر المنالق نمواً مرانياً وذلك لقربها

م المراكح الخدمية م ن مطار الملك خالد وجامعة االميرة نورة وجامعة
اإلما م مد

سعود اإلسالمية ومعهد اإلدارة ومركح الملك بدهللا

لألخ اث والدراسات البترولية ومنتحه الملك سلمان والمركح المالي.

الدراسات السابقة

استخد الشريل ( )1988المنه التاريخي في دراسة النمو العمراني
لمدانة الرياض ،في

أواسط القرن ال ام

قسمل إلر أربن مرافن متتاخعة ،أولها كانت منذ

شر وأخرها داية ال مانينات م القرن العشري .

وقد ربطت مرافن النمو العمراني خالنمو السكاني وافتياجاتهم للخدمات
الرئيسية م مياه وكهربا وغذا ونقن واتصاالت ريدية وهاتفية .وتمت
التوخية خالم اف ة

لر األرايي الخالية داخن المدانة والسماق

لالمتداد العمراني خارل فدود المنطقة المبنية يم هياكن التن يم
لر شكن مدن ويوافي ذات استقالي في خدماتها ومرافق البنية
الت تية.
وفي دراسة الشا ر ( )1993تمك م دراسة تطور المدن واتجاهاتها
ونسء التوسن العمراني لمدانة الرياض خاستخدا الصور الجوية
والصور الا ائية للاترة م ( 1950الر  ،)1989في فدد واسطتها

3

في العالقة

ي اتجاه ونسنة التوسن العمراني و دد م المتغيرات النشرية كعدد
السكان وميحانية الدولة وذلك خاستخدا أسلوب االن دار النسيط ،وتبي
أن مدانة الرياض شهدت نمواً سريعاً منذ هد أسوار البلدة القديمة في
ا  1950لر شكن نطاقات دائرية فتر

ا  .1970أما خعد

السنعينات فقد أخذ النمو العمراني لمدانة الرياض لاخن القطا ات
الطولية لر امتداد الشوارق الرئيسية الموخلة ما ي المنطقة التجارية
المركحية ومنالق الجذب الجدادة كالمطار والمنطقة الصناعية،
وأوخت الدراسة خ رورة استخدا أسلوب االن دار المتعدد ذي الخطوة
خطوة لقياس قوة العالقة ي

المتغير التاخن م

المتغيرات المستغلة م جهة أخرى.

جهة والعداد م

وفي دراسة دهيسات ودهيمات ( )2006للتعرف لر أسناب النمو
غير المدروس لمدانة أربد األردنية وما ي دثل م تأثيرات لر المنالق

الحراعية الم يطة خالمدانة م إخالي في التوازن البيئي ي المنالق
ال

رية والريفية خاستخدا االستشعار

خعد ون م المعلومات

الجغرافية كوسيلة للوخوي إلر معرفة التغير العمراني الذي ل أر لر
المدانة وما فولها واألثار السلبية المترتنة م النمو العشوائي غير
المدروس في المدانة للاترة ي ( 1953الر  ،)1999وقد توخلت
الدراسة الر ت ا ف المدانة  46مرة وأن ت اريس المدانة ذات أثر
واي في ت داد اتجاه التوسن العمراني وأن تقنيات االستشعار
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خعد يمكنها مراننة وت ري مرافن النشاط العمراني دون ال اجة إلر

اتبي م ذلك أن ل تم من ددا م الدراسات

الت قق الميداني.

وأثره م خالي تو يل تقنيات االستشعار

ومن

هور األقمار االخطناعية التي تلتقط خور ف ائية

الويوق تمك

 Alkanوآخرون في ( )2010م الكشف

الية

التغيرات

في المناني السكنية وكذلك التغير في استخدا األرايي ،وخالي
ال دراسة تم التعرف لر مدى التناا في المحايا والعيوب في استخدا

الصور الا ائية الية الويوق إلنشا الطرق وبنا قوا د البيانات
للوفدات العقارية وت دا ها م الصور الا ائية ،ومقارنة تلك النتائ
من الخرائط العقارية لمنطقة الدراسة والتي تم انتاجها وذلك خاستخدا

خعد ون م المعلومات

الجغرافية اال انها ال تحاي م دودة.

المنهج البحثي
تستند هذه الورقة لر المنه التطبيقي ( )Applied Approachثم
المنه الت ليلي ( ) Analytical Approachم خالي دراسة التغير
الذي فدث في جح م شماي مدانة الرياض خالي الاترة م (2007
الر  )2019بر دراسة التغير في دد المناني السكنية لهذه الاترة
لر يانات مستخرجة م

وذلك خاال تماد

الصور الا ائية ذات

الصور الجوية وت لين النتائ والاروقات ينهم .

الويوق العالي الدقة ،وتم استخدا العداد م البرمجيات في تص ي

واشارت دراسة الهيئة الملكية لمدانة الرياض الستخدامات األرايي في

الصور الا ائية وموازنتها ون م المعلومات الجغرافية في إيجاد

الرياض ( )2012الر أن مسافة المناني السكنية لغت  1298كلم₂
وبلغت مسافة األرايي المطورة (األرايي التي تشتمن لر جمين
االستعماالت الرئيسية) فوالي  816كلم ،₂كما لغت مسافة األرايي
غير المطورة (األرايي البي ا المخططة أو غير المخططة خما فيها
م أودية وسهوي) الواقعة داخن فدود التنمية ة  4597كلم ،₂ينما

مسافات الطرق لغت  481كلم .₂وقد تم اال تماد
االستشعار

لر تقنيات

خعد خإستخدا الصور الا ائية ذات درجة ويوق

مكاني منخاض وتوخلت نتائ

هذه الدراسة الر فساب المسافة

اإلجمالية للتوسن العمراني دون التمك م فساب دد المناني السكنية
م الصور الا ائية.
واستخد كن م

التغيرات في ا داد المناني السكنية .تركح المنهجية المقترفة لر
ت داد الطريقة الهندسية األم ن القادرة لر معرفة دد المناني السكنية
المطورة خالي فترة الدراسة.

البيانات والبرامج المستخدمة في الدراسة ومصادرها
البيانات المستخدمة في الد ارسة:
ا تمدت هذه الدراسة خشكن أساسي لر استخدا الصور الا ائية
ذات الويوق المكاني العالي الدقة لاترات زمنية تمتد م  2007الر

 Gholoobiو  )2015( Kumarأسلوب أداة

الغطا األريي واالستخدامات م الصور الا ائية الية الدقة لمدانة
شيراز التي تتميح خكونها منطقة ف رية ك ياة ومعقدة ،في

تم

استخدا خورة  Pan-sharpeningللقمر الصنا ي IKONOS
خاإليافة إلر نموذل السط الرقمي  DSMالذي تم إنشاؤه م زول

 .2019ويوي

كما تم استخدا يانات وخرائط تبي ال دود اإلدارية لألفيا في منطقة
الدراسة .وتم استخدا خور جوية مص
البرام المستخدمة في الدراسة :
•

التي تم ال صوي ليها مريية وأثبتت كاا ة األسلوب دون ال اجة
كما قا كن م المجلي والغامدي ( )2016خإستخدا أسلوب التصنيل

•

األرايي الا ا في مدانة الرياض م خالي الصور الا ائية الية
الويوق خاستخدا أداة التصنيل )(objective Classification
تم معالجة الصور وتهيئتها ثم ت لين البيانات وتصنيل

استخالص األرايي الا ا

لر سنعة مرافن والتي انت منها خرائط

مويوعية توي توزين األرايي الا ا في منطقة الدراسة.

) (ERDAS Imagineوذلك لعرض
وتصنيل خور األقمار الصناعية

الية

الويوق المكاني.
•

الهدفي الستخرال ال واهر الجغرافية ومنها تصنيل واستخالص

تم استخدا

رنام

ومعالجة وتص ي

( )2000/1لتقيم دقة التصنيل ،وقد توخلت الدراسة إلر أن النتائ
إلر ال صوي لر ينات التدريء.

ة تص ي اً هندسياً لناس

منطقة الدراسة وذلك الستخدامها كمرجن إليجاد التغييرات.

م الصور الجوية خاإليافة إلر استخدا خارلة مرجعية مقياس

في

الجدوي رقم ( )1خصائص الصور الا ائية

المستخدمة في الدراسة.

التصنيل الهدف ) (Objective Classificationالستخرال فئات

4

التوسن العمراني

رنام ) (MicroStationوهو رنام الرسم الهندسي إلج ار
ملية الرسم والترنيم لر الصور.
رنام

( :)ArcGISوهو ن ا

مكون م

مجمو ة م

التجهيحات المعلوماتية والبرام والو ائف ا لية التي تتي مس
وتخحي

وإدارة وت لين ونمذجة و رض البيانات المرتنطة

خمواقعها الجغرافية وذلك هدف فن المشاكن المعقدة والمرتنطة

خالتخطيط والتد ير ،ويمتةاز خقةدرة الية لر الرسم األلي واليةدوي
وت لين البيانات و ريها لر شكن خرائط رقمية.
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 خصائص الصور الفضائية المستخدمة في الدراسة: 1 جدول
 و ازرة الشئون البلدية والقروية واالسكان:المصدر

المساحة

عدد
الصور

دقة
الصور

نوع الصور

2007

3

 متر1

Ikonos

2008

2

 متر1

Ikonos

2009

1

 سم50

GeoEye

2

 سم50

GeoEye

2014

2

 سم50

GeoEye

2019

1

 سم31

World View

2007

6

 متر1

Ikonos

2008

2

 متر1

Ikonos

5

 سم50

GeoEye

3

 سم50

GeoEye

2014

5

 سم50

GeoEye

2019

1

 سم31

World View

2007

7

 متر1

Ikonos

2008

2

 متر1

Ikonos

5

 سم50

GeoEye

4

 سم50

GeoEye

2014

3

 سم50

GeoEye

2019

1

 سم31

World View

55

األجمالي

التاريخ

2012

2009
2012

2009
2012

2م

12,760,628

48,204,807

67,213,762

128,179,197

Published by Scholarworks@UAEU, 2021

الحي

الياسمي

النرجس

العارض

5

Emirates Journal for Engineering Research, Vol. 26 [2021], Iss. 4, Art. 4

تهيئة البيانات المستخدمة في الدراسة
معالجة وتصحيح بيانات المرئيات الفضائية :

م المعلو أن الصور األولية لبيانات االستشعار

لكي ن نط الصورة لبق األخن نص
الهندسي خ نط اخعاد الخلية الفتوائها
خعد (الخا ) ال

تم ن خشكن جيد المنطقة الجغرافية التي تم تصويرها ألنها تتعرض
لنعض التشوهات الراداومترية )(Radiometric Distortions
والهندسية ) (Geometric Distortionsأثنا

مليات التصوير،

وبالتالي فإن العالقات المكانية ي ال واهر فيها مشوهة ،ويتم التغلء
لر هذه المشكلة تطبيق التص ي

الهندسي والراداومتري

لر

الصورة الا ائية ،األمر الذي يجعلها تأخذ خصائص الخريطة خاخة
م

في

المقياس والمسقط وبذلك تكون خال ة ألخذ القياسات

ومصد اًر جيداً ودنيقاً للمعلومات الجغرافية في تطبيقات االستشعار
خعد وكذلك ند الرغنة في نا قا دة يانات لن م المعلومات

الجغرافية ) (GISو ند الرغنة في إ داد أو ت دا

الخرائط.

التصحيحات الراديومترية:

التشوه واألخطا المرتنطة خالقيم الرقمية لعناخر الصورة تسمر خالتشوه

راداومتري ( ،)Radiometric Distortionوي دث هذا النوق م

التشوهات خسبء دد م العوامن في مقدمتها مواد الغالف الجوي
وفركة جهاز االستشعار

خعد ،مما اؤثر في نيم األشعة التي

يسجلها جهاز االستشعار

خعد ويجعلها ال تم ن تماماً كمية األشعة

ال قادمة اليها م

المنطقة الجغرافية التي تم لها .لذلك يجء إزالة

التشوهات المرتنطة خقيم األشعة التي يسجلها جهاز االستشعار

خعد لتصن الصورة أك ر دقة ( )Fidelityيسمر خالتص ي الراداومتري
(.)Radiometric Correction
غالناً اتم ال صوي لر خور االستشعار

خعد م مراكح االستقناي

والبين خعد التص ي الراداومتري األولي إال أن األمر في خعض األفيان

اتطلء م مستخد الصورة الرقمية أن يقو نعض التص ي ات التي
تتاق من هدف ملل م ن:
 .1إزالة ال نا ية ) (Hazeفي الصورة.
 .2تص ي القيم الماقودة في الصورة.
 .3التص ي للصور المتجاورة ند الرغنة في إ داد مصاوفة خور.
 .4التص ي للصور متعددة التواريخ.
التصحيحات الهندسية :

الصناعية ،ومخرجاتها عنارة

بر مستشعرات م بتة لر األقمار
خور متعددة النطاقات ،ذات ويوق

منت مة:
• التشوهات المنت مة  (Systematic Distortion):وهي تشوهات
متوقعة نتيجة دوران األرض خاتجاه الشرق ت ت القمر اثنا

التصوير ،وبالتالي خط المس يصور منطقة األرض محافة الر
الغرب قليالً خالنسنة للخط السا ق في الصورة ،وهو ما يسمر تشوه

الطي ) (Skew Distortionو ادة اتم التخلص م هذا التشوه

وغيره م التشوهات المنت مة في م طات االستقناي االريية
للصور الا ائية)(Curran, 1985
• التشوهات غير المنت مة التشوهات الهندسية :هي تشوهات متعلقة
خالمستشعر ،كتغير زاوية التصوير والتي هي أفد األسناب الهامة
أو تغيير ارتااق القمر كونل ادور لر مسار من ني أو توجيل

المستشعةر أو قد تكون ناتجة

االزافة الناتجة

الت اريس

أو ان نا األرض وتتم ملية المعالجة م خالي االستعانة نقاط
ينط اريية ( )Ground Control Point- GCPsخ ي

تكون موز ة خشكن منت م لر كامةن الصورة الا ائية المةراد
تص ي ها ،ونقاط ال نط األريية هي عنارة

معالةم اريية

معروفةة الموقةن دقة كبيةرة خاإلفداثيات الجغرافية او خإفداثيات
المساقةط)Curran, 1985( .

وم الطرق الشائعة االستخدا في ملية التص ي الهندسي ما الي:
• التص ي وفقا للخرائط الطبوغرافية للمنطقة التي تغطيها الصور
الا ائية.
• التص ي وفق ن ا الت كم األريي(GPS).
• التص ي

تسجين ) (Georegistrationالصور غير المص

ة

للصور الا ائية .
و ادة اتم ال صوي لر افداثيات نقاط ال نط األريي م خالي
نياسات اريية خاستخدا ن ا ت داد المواقن الكوني ( )GPSأوم
خالي المسافة التقليدية أو م خالي خارلة ذات دقة الية ،ويجء

أن تكون هذه النقاط واي ة وخغيرة المسافة في الصورة الا ائية

وت دد افداثياتها لر الصورة خالصف والعمود خشكن دقيق  -وتتم
م

خالي نماذل ومعادالت هندسية معروفة

(.)Alrajhi, 2013
موزاييك المرئيات الفضائية :

الي ولك هناك خعض العيوب فيها ،ويتم معالجتها خعدة لرق ،ولعن

ن اًر ألن مسافة منطقة الدراسة كبيرة فإنل تم تغطيتها خعدد م الصور

العيوب هو فركة األرض فوي ناسها ،وبعض المواد العالقة في

دمجها ومعالجتها لل صوي لر خورة وافدة شاملة لكن سنة م

م أ رز تلك العيوب هي التشويهات واإلزافة ،ويكون السبء و ار هذه
الغالف الجوي والتي تعيق األشعة النافذة م المستشعر أو الشمس.
يأتي تشويل الصورة أفيانا خسبء العوامن الجوية وتقوس األرض ألن

خعض الصور تكون خعيدة

6

لر تشوهات في الصورة،

والتشوهات التي ت صن في التص ي الهندسي هي منت مة وغير

ملية التص ي

تلتقط الصور الا ائية في الا ا

ها هندسيا .ويعرف التص ي

الموقن األخلي أو موقن الصورة الدقيق

الا ائية والجوية خالي فترة الدراسة م ( )2019-2007والتي تم
سنوات دراسة التغيير في المناني السكنية ،وتعتبر مرفلة إج ار

الموزاايك مهمة وذلك لتكون نتائ ومخرجات الن

متجانسة وفي

شكن وافد.
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ند ملية خف الصور الا ائية المتجاورة من خع ها والتي تم
تص ي ها تص ي اً هندسياً ،فإننا نواجل خعض المشاكن واألخطا أثنا

ملية الصف وذلك كون الصور ملتقطة تواريخ مختلاة و روف

مناخية مختلاة وبحوايا مختلاة وبالتالي تم معالجة هذه األخطا
وخصوخاً

ند ألراف الصور الا ائية خ ي
الناتجة

وكذلك تم معالجة األخطا

تتطا ق من الواقن

اختالف درجة السطوق

واختالف األلوان ي الصور الا ائية المتجاورة .

المنهج التحليلي

لصور مكانية لر هيئة خ ارئط وتتم هذه المعالجة ت داد مجمو ة م
المعااير التخطيطية وت ليلها لمجمو ات م المعادالت البيانية التي
ي تويها البرنام من إمكانية الربط من رام الن م االخرى ،م ن رام
الرسم الهندسي ) (CADوالجداوي االلكترونية )(Excel

الطرق المستخدمة لكشف التغيرات في المرئيات الفضائية
ا تمدت هذه الدراسة لر لريقتي تم م خاللها تتنن التغير في دد

المناني السكنية في منطقة الدراسة ،الطريقة األولر هي كشف

يعتبر المنه الت ليلي م لة واسعة ومرنة قد تت م

دداً م المناه

واألساليء الارعية م ن المسوفات االجتماعية وال االت التطويرية
والميدانية وغيرها ،إذ أن المنه

الت ليلي يقو

لر أساس ت داد

خصائص ال اهرة ووخف لبيعتها ونوعية العالقة ي

متغيراتها

وأسنا ها واتجاهاتها وما إلر ذلك م جوانء تدور فوي الن ر خكافة
جوانء دراسة معينة والتعرف لر فقيقتها في أرض الواقن .ويعتمد
المنه الوخاي الت ليلي لر تاسير الوين القائم وت داد ال روف
والعالقات الموجودة ي المتغيرات ،وكما أن المنه الوخاي الت ليلي
ليس فقط مجرد يانات وخفية فوي الدراسة ولك يقو خالت لين والربط
والتاسير لهذه البيانات وتصنياها ونياسها واستخالص النتائ منها.
وتستند الن وث الوخفية إلر دد م األسس م ن التجريد والتعميم
كما نتخذ أشكاالً

الجغرافية او التخطيطية من سهولة التعدان والت دا

وت وين البيانات

دادة م ن المس

الميداني ) (surveyوت لين

الم مون ) (Content Analysisودراسة ال الة ودراسة النمو
وغيرها .ومهما اختلات اشكاي المنه الت ليلي إال أنها جميعاً تقو

لر أساس الوخف المن م لل قائق والخصائص المتعلقة خموقن

الدراسة خشكن ملي ودقيق.
استخدام نظم المعلومات الجغرافية في بناء قواعد البيانات :

إن ن م المعلومات الجغرافية هي فالة خاخة م ن م المعلومات التي

ت توي لر قوا د البيانات وتعتمد لر دراسة التوزين المكاني لل واهر
والنشالات واالهداف التي يمك ت دادها في ال يح المكاني ،في
يقو ن ا المعلومات الجغرافية ( )GISخمعالجة المعلومات المرتنطة
تلك البيانات لجعلها جاهحة إلج ار كافة الت ليالت الهندسية الخاخة
لهذه البيانات واالستاسار

نها م

خالي المعلومات المدخلة.

المكونات االساسية لن م المعلومات الجغرافية ( )GISوالتي تُعبر
خطوات تنايذ الدراسة خاستخدا تطبيقات ن م المعلومات الجغرافية
هي:

التغييرات واسطة ترنيم المرئيات الا ائية والطريقة ال انية هي كشف
التغيرات واسطة التصنيل المراقء للمرئيات الا ائية .وفيما الي

استعراض للطرق المتنعة ونتائجها:

أوال  -كشف التغييرات بواسطة ترقيم المرئيات الفضائية

إن لريقة ترنيم الصور الا ائية هي رسم المعالم المختلاة في الصور

الا ائية ادوياً وذلك خالتاتيش النصري

المعالم المراد رسمها

وت دادها وال د م القيا خمعالجة وتص ي الصور الا ائية تص ي اً

راداومترياً وهندسياً وم ثم تصنيل المعالم المختلاة في الصورة م
رنام
لرق ومناني وأرايي وغيرها وقد تم استخدا

) (Microstationم أجن القيا هذه المهمة ،في أن ترنيم الصور
الا ائية اتم بر المرافن التالية:
في البداية اتم إنشا ملف خاص خالدراسة يقو تخحي كافة البيانات

الخاخة خالمشروق داخلل لكي يكون المرجن الوفيد أثنا خطوات

العمن خعد فت البرنام وت داد مسار فاظ ملف المشروق نقو خاستيراد
الصورة الا ائية المص

ة التي سيتم رسم المناني السكنية ليها،

وبعد ذلك وم خالي خطوات العمن اتم ت داد نوعية الطنقات التي
اراد العمن ليها من تسمية هذه الطنقات.

وتركح هذه الدراسة لر رسم المناني السكنية فقط ،دون ال اجة لرسم
ال واهر النقطية والخطية كالشوارق وغيرها.
ي هر الشكن رقم ( )2جح م المناني السكنية التي تم ترنيمها ادويا
ورسمها لر الصور الا ائية.
خعد ذلك اتم فصر أ داد المناني السكنية المرسومة م
الا ائية المص

الصةور

ة في منطقةة الدراسة.

النتائج المستخلصة من طريقة الترقيم

ابي الجدوي رقم ( )2نتائ

دد المناني السكنية المكتشاة ومسافاتها

فسء كن في م أفيا منطقة الدراسة ونسنة المسافة المبنية م

 .1ادخاي وتن يم البيانات .

مسافة ال ي الكاملة وذلك لعا .2007

 .2تخحي واسترجاق البيانات.
 .3معالجة و ت لين المعلومات.
.4

رض النتائ .

إن أهم ما يميح رام ن م المعلومات الجغرافية ) (GISهو قدرتها

الت ليلية للمعلومات والبيانات إلر جانء اشتراكها من الن م االخرى
في ربط المعلومات مناشرة خمواقعها

7

لر الخرائط المسافية او
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الشكل  : 2الشكل النهائي بعد االنتهاء من عملية رسم وترقيم حدود المباني السكنية على الصورة المصححة المصدر :الباحثين
جدول  : 2نتائج عدد المباني السكنية ومساحاتها بعد االنتهاء من عملية ترقيم المرئيات الفضائية لعام 2007

اسم الحي

المساحة

اإلجمالية

عدد المباني
نوع الصورة الفضائية

للحي م2

السكنية المكتشفة
بشكل

بشكل

صحيح

خاطئ

نسبة

مساحة المباني السكنية المكتشفة م2

بشكل صحيح

بشكل

المساحة

المبنية من
المساحة

خاطئ

اإلجمالية

الياسمي

12760628

خورة جوية مص

ة

2504

-

354184

-

%3.12

النرجس

48204807

خورة جوية مص

ة

570

-

376124

-

%0.23

العارض

67213762

خورة جوية مص

ة

1436

-

399259

-

%0.23

ويالفظ م هذه النتائ في ا  2007أن أكبر نسنة وفدات قارية

كما هو موي خالجدوي رقم ( )3الذي ابي نتائ

مطورة كانت في في الياسمي وأقلها كانت في في العارض .وبعد

المكتشاة ومسافاتها فسء كن في م أفيا منطقة الدراسة ونسنة

ذلك تم تطبيق كافة مرافن الرسم والترنيم
المص

لر الصور الا ائية

دد المناني السكنية

المسافة المبنية م مسافة ال ي الكاملة لعا .2009

ة المتعلقة خمنطقة الدراسة لعا  2009وتم استخرال النتائ
جدول  :3نتائج عدد المباني السكنية ومساحاتها بعد االنتهاء من عملية ترقيم المرئيات الفضائية لعام 2009
المساحة

اسم الحي

اإلجمالية
للحي م2
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عدد المباني السكنية
نوع الصورة
الفضائية

المكتشفة
بشكل

بشكل

صحيح

خاطئ

مساحة المباني السكنية المكتشفة م2
بشكل صحيح

بشكل

نسبة المساحة
المبنية من
المساحة

خاطئ

اإلجمالية

الياسمي

12760628

GeoEye

4896

-

943141

-

%7.39

النرجس

48204807

GeoEye

1256

-

241184

-

%0.50

العارض

67213762

GeoEye

4696

-

398316

-

%0.59
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ويالفظ م هذه النتائ في ا  2009أن أكبر نسنة وفدات قارية

منطقة الدراسة لعا  2012وتم استخرال النتائ كما اوي ل الجدوي

مطورة كانت في في الياسمي وأقلها كانت في في العارض من ارتااق

رقم ( ) 4الذي ابي نتائ

دد المناني السكنية المكتشاة ومسافاتها

نسنة التوسن العمراني في خقية األفيا مقارنة من ا  .2007وبناس

فسء كن في م أفيا منطقة الدراسة.

األسلوب تم تطبيق ملية الترنيم اليدوي لر المرئيات الا ائية في

جدول  : 4نتائج عدد المباني السكنية ومساحاتها بعد االنتهاء من عملية ترقيم المرئيات الفضائية لعام 2012
المساحة
اسم الحي

اإلجمالية
للحي م2

عدد المباني السكنية

مساحة المباني السكنية المكتشفة م2

المكتشفة

نوع الصورة
الفضائية

بشكل

بشكل

صحيح

خاطئ

نسبة المساحة
المبنية من
المساحة

بشكل صحيح

بشكل خاطئ

الياسمي

12760628

GeoEye

8403

-

1915162

-

%5.56

النرجس

48204807

GeoEye

2191

-

434734

-

%2.69

العارض

67213762

GeoEye

7261

-

723768

-

%2.84

ويالفظ م نتائ

هو موي

ا  2012استمرار التوسن العمراني خشكن كبير

في الجدوي رقم ( )5الذي ابي

اإلجمالية

دد المناني السكنية

في في الياسمي من زيادة لفياة في خاقي األفيا  .وبناس المنهجية

المكتشاة ومسافا تها فسء كن في م أفيا منطقة الدراسة ونسنة

المتنعة تم استخرال النتائ أي اً للوفدات العقارية لعا  2014كما

المسافة المبنية م مسافة ال ي الكاملة لعا .2014

جدول  : 5نتائج عدد المباني السكنية ومساحاتها بعد االنتهاء من عملية ترقيم المرئيات الفضائية لعام 2014

اسم الحي

المساحة

اإلجمالية
للحي م2

عدد المباني السكنية

مساحة المباني السكنية المكتشفة 2

المكتشفة

نوع الصورة
الفضائية

بشكل

صحيح

خاطئ

بشكل

نسبة المساحة
المبنية من
المساحة

بشكل صحيح

بشكل خاطئ

الياسمي

12760628

GeoEye

10790

-

2616161

-

%20.50

النرجس

48204807

GeoEye

3941

-

1028559

-

%2.13

العارض

67213762

GeoEye

10545

-

1361783

-

%2.02

ويالفظ م نتائ

الذي ابي

ا  2014الموي ة في الجدوي السا ق استمرار

اإلجمالية

دد المناني السكنية المكتشاة ومسافاتها فسء كن في

التوسن العمراني الذي ازداد خشكن كبير في في الياسمي من زيادة

م أفيا منطقة الدراسة ونسنة المسافة المبنية م مسافة ال ي

لفياة في خاقي األفيا  .وبناس المنهجية تم استخرال النتائ أي اً

الكاملة لعا .2019

للوفدات العقارية لعا  2019كما هو موي في الجدوي رقم ()6
جدول  : 6نتائج عدد المباني السكنية ومساحاتها بعد االنتهاء من عملية ترقيم المرئيات الفضائية لعام 2019
عدد المباني السكنية
اسم الحي

9

المكتشفة

المساحة اإلجمالية

نوع الصورة

للحي م2

الفضائية

بشكل

صحيح

خاطئ

بشكل

مساحة المباني السكنية المكتشفة م2

نسبة المساحة
المبنية من
المساحة

بشكل صحيح

بشكل خاطئ

الياسمي

12760628.08

World View

11584

-

3655055

-

%28.64

النرجس

48204807.45

World View

10042

-

3464099

-

%7.18

العارض

67213762.63

World View

10673

-

3882133

-

%5.77

اإلجمالية
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وبمقارنة النتائ الساخقة لعامي  2014و  2019نالفظ الحيادة في
المناني السكنية في األفيا ولك زيادة المناني السكنية كان في في
الياسمي خالي هذه الاترة نسنة ( )%8.14وفي في النرجس كانت
الحيادة نسنة ( )%5.05في

زاد الطلء خشكن واي

لر هذا ال ي

خسبء ندرة االرايي في في الياسمي أما فيما يخص في العارض
فنالفظ أن دد المناني تغير خشكن لفيل والمسافة تغيرت تقرينا
ثالثة أيعاف و ند مراجعة الصور لوفظ ان أك ر م ( )%70م
المناني كانت مناني مؤقتل تم إزالتها وإنشا مناني سكنية جدادة دال
منها.
م خالي النتائ الساخقة لكافة الاترات الحمنية للدراسة نجد تطور نا

المناني السكنية في منطقة الدراسة م سنة إلر سنة أخرى ولك

التطور األكبر خالي هذه الاترات كان في في الياسمي (.)%28.64

ثانيا  -كشف التغيرات بواسطة التصنيف المراقب
للمرئيات الفضائية

إليجاد التغييرات ال اخلة في الصور الا ائية ذات الويوق المكاني
العالي الدقة خشكن أتوماتيكي سوف اتم اختنار أفد الخوارزميات
الريايية ال دا ة المستخدمة في هذا المجاي وسوف اتم المقارنة ينها
نتائ

ملية الترنيم للمرئيات .هذا األسلوب يعتمد األسلوب ا لي في

ت داد إن كان اوجد تغيير أ ال خالي فترتي زمنيتي مختلاتي ودون
إمكانية معرفة االستخدا المناشر للوفدات العقارية ،يمتاز هذا

األسلوب خالسر ة و د تدخن العامن النشري في تقرير إن كان هناك
تغيير أ ال ،ويمكنل أن يعطي ألخ اب القرار ن رة سريعة

معرفة

وتتنن أماك التغييرات.
تعرف ملية التصنيل خأنها ملية اتم فيها ت وين المرئية الا ائية
إلر خريطة مويوعية ت من معلومات

ال واهر الموجودة في

المرئية الا ائية ،وذلك م خالي ت داد ال اهرة األريية التي تم لها
كن خلية م خاليا المرئية الا ائية (ال س  )2005 ،ويوي الشكن
رقم ( )3مخطط ياني لمرافن تصنيل المرئيات الا ائية.

الشكل  :3مخطط بياني لمراحل تصنيف المرئيات الفضائية .المصدر :الباحثين

تعتبر أداة التصنيل المراقء ()Supervised Classification

المرئيات الا ائية في فئات مجمعة ومصناة .ويمك تلخيص ألية

الموجودة في رنام ( )ERDASأداة فعالة وذلك لقدرتها لر تمييح

المناني السكنية خاستخدا التصنيل المراقء خالشكن رقم

المناني السكنية

10

األشيا

الم يطة ها خ ي

توين يانات

الكشف
(.)4
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الشكل  : 4آلية تطبيق خوارزمية التصنيف المراقب لكشف المباني السكنية من المرئيات الفضائية .المصدر :الباحثين
ويستخد التصنيل دة تقنيات وخوارزميات وقد أختار الناف

أفد

(المناني السكنية)

لريق نافذة ) (Windowخاخة هذا الهدف

هذه التقنيات وذلك لاعاليتها ودقة نتائجها (تقنيات مطاخقة النماذل

والذي يم ن جح م المرئية الا ائية أو لر كامن هذه المرئية.

 )Pattern Matching Techniquesوقد أ تبر ) Yali (2002في

ولتويي ألية من هذه الخوارزمية م خالي مرافن اكتشاف المناني

دراستل أن هذه التقنيات تعد م أهم التقنيات األساسية المستخدمة في

السكنية

لريق استخدا هذه التقنيات ،فإننا نارض أننا أخذنا نافذة

كشف األهداف المرغوبة في المرئية الا ائية وتعتمد تقنيات مطاخقة

تم ن النموذل المماثن للهدف المطلوب (المناني السكنية) م منطقة

النماذل

لر إيجاد جمين النماذل المماثلة لنموذل الهدف الم دد

الدراسة كما هو مبي خالشكن التالي (.)5

الشكل  : 5الهدف المراد اكتشافه (المباني السكنية) من منطقة الدراسة .المصدر :الباحثين

فإذا اردنا الكشف والتعرف لر كافة المناني السكنية لما هو موي

في الشكن رقم ( ،) 5فإننا نطبق النافذة المم لة خالمبنر السكني لر

كامن المرئية الا ائية الخاخة خمنطقة الدراسة وذلك وفق المعادلة
لر الشكن ا تي:
C = A not (xor) T

11

Published by Scholarworks@UAEU, 2021

Emirates Journal for Engineering Research, Vol. 26 [2021], Iss. 4, Art. 4

) :Not (xorم ن التكافؤ

في :
 :Cتم ن مخرجات المرئية

فتكون نتيجة تطبيق هذه الخوارزمية كما هو واي خالشكن رقم ()6
كافة النتائ

المكتشاة في منطقة الدراسة وتصنياها فسء

 :Aالمرئية األساسية

ابي

 :Tالنافذة المستخدمة

المجمو ات المبينة أدناه.

الشكل  : 6تصنيف المجموعات المكتشفة من تطبيق تقنيات المطابقة للنماذج .المصدر :الباحثين
ويتم ت وين هذه النتائ الخلوية إلر خورة خطية ()Vector Data

خاخة خكن في م أفيا الدراسة .الشكن رقم ( )7ابي المناني

لنستطين استخرال المناني السكنية م هذه النتائ وتصنياها في جداوي

السكنية المكتشاة خعد ت وين النتائ م الصورة الخلوية.

الشكل  : 7المباني السكنية المكتشفة بعد تحويلها إلى الصورة الخطية .المصدر :الباحثين باستخدام البرامج المذكورة بالدراسة

النتائج المستخلصة من طريقة التصنيف

12

إن خوارزمية إيجاد المناني السكنية واسطة التصنيل المراقء لنقت
لر المرئيات الا ائية في منطقة الدراسة خالي الاترة م ()2007
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والقروية والمستخرجة م الصور الجوية لناس منطقة الدراسة مأخوذة

فتر ( .)2019في تم ت داد المسافة اإلجمالية لكن في في منطقة
الدراسة وم ثم تم فساب دد المناني السكنية المكتشاة خشكن خ ي
وكذلك

م

دد الوفدات التي تم اكتشافها خشكن خالئ وذلك نتيجة

( )2019-2014-2012-2009-2008فقد تم مقارنتها من خريطة
قارية لناس األ وا تم ال صوي ليها خطريقة الترنيم اليدوي والتي

استخدا خوارزمية التصنيل والتي تتمتن خم دودية في كشف المناني
السكنية خشكن خ ي وم

تعتبر المرجن لمعرفة دد الوفدات التي تم كشاها واسطة التصنيل

ثم تم فساب مسافة المناني السكنية

الص ي ة وفساب نسبتها م مسافة ال ي الكلية وذلك لكافة سنوات
التي يشملها الن

ا ( ) 2007والتي تعتبر أك ر دقة ،أما نتائ التصنيل لعا

خشكن خ ي .
والجداوي رقم ( )8و( )9و( )10و( )11و( )12تعرض نتائ

.

وقد تم مقارنة هذه النتائ من خرائط مرجعية الستعماالت األرض
لمنطقة الدراسة والتي تم ال صوي

ليها م

ملية

التصنيل للصور الا ائية لمنطقة الدراسة خالي الاترة الحمنية ي

و ازرة الشؤون البلدية

(.)2019-2007

جدول  : 8نتائج التصنيف المراقب للمرئيات الفضائية في منطقة الدراسة في عام 2007

اسم

المساحة اإلجمالية

الحي

للحي م2

نوع الصورة الفضائية

عدد المباني السكنية

مساحة المباني السكنية

المكتشفة

المكتشفة م2

بشكل

بشكل

بشكل

بشكل صحيح

صحيح

خاطئ

الياسمين

12760628.08

Ikonos

1302

1202

194747.4

النرجس

48204807.45

Ikonos

307

263

38441.2

-

العارض

67213762.63

Ikonos

733

703

80840.2

-

لوفظ م نتائ تصنيل هذه الصور الا ائية م القمر الصنا ي

نسبة

المساحة
المبنية من
المساحة

خاطئ

اإلجمالية

-

%1.5
%0.07
%0.1

لهذا القمر والنالغة وافد متر.

 ،Ikonosأن دقة التصنيل كانت منخا ة وذلك خسبء الدقة المكانية
جدول  : 9نتائج التصنيف المراقب للمرئيات الفضائية في منطقة الدراسة في عام 2009
اسم

المساحة اإلجمالية

الحي

للحي م2

نوع الصورة الفضائية

عدد المباني السكنية
المكتشفة

بشكل

بشكل

مساحة المباني السكنية
المكتشفة م2

المساحة

بشكل صحيح

خاطئ

اإلجمالية

-

%3.9
%0.2
%0.2

صحيح
الياسمين

12760628.08

GeoEye

2594

2302

499864.7

النرجس

48204807.45

GeoEye

640

616

123003.8

-

العارض

67213762.63

GeoEye

2348

2348

199154.5

-

ت هر نتائ

المبنية من

بشكل

خاطئ

تصنيل هذه الصور الا ائية م

نسبة المساحة

القمر الصنا ي

 ،GeoEyeأن دقة التصنيل كانت جيدة نسبياً مقارنة من نتائ القمر
أيكونوس وذلك خسبء أن الدقة المكانية لهذا القمر والنالغة نصف متر

أ طت نتائ أف ن وتم التعرف لر المناني السكنية خشكن أك ر دقة.
وتم تسمية الصورة الا ائية لكن فترة زمنية فسء المصدر الذي تم
ال صوي ليها يم الجدوي.

13
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جدول  : 10نتائج التصنيف المراقب للمرئيات الفضائية في منطقة الدراسة في عام 2012
عدد المباني السكنية
اسم

المساحة اإلجمالية

الحي

للحي م2

المكتشفة

نوع الصورة

بشكل

الفضائية

بشكل

صحيح

خاطئ

مساحة المباني السكنية
المكتشفة م2

بشكل

بشكل صحيح

خاطئ

نسبة المساحة
المبنية من

المساحة اإلجمالية

الياسمين

12760628.08

GeoEye

4285

4118

977243.1

-

%7.6

النرجس

48204807.45

GeoEye

1139

1052

226061.6

-

%0.4

العارض

67213762.63

GeoEye

3485

3776

347408.64

-

%0.5

ويم

هذه المناني السكنية.

هذه الجداوي تم فساب مسافةة المناني السكنية المكتشاةة

خشكةن خ ي وفساب نسنة المسافة م مسافة كن في تقن يمنل
جدول  : 11التصنيف المراقب للمرئيات الفضائية في منطقة الدراسة في عام 2014
اسم

المساحة اإلجمالية

الحي

للحي م2

نوع الصورة

عدد المباني السكنية

مساحة المباني السكنية

المكتشفة

المكتشفة م2

بشكل

الفضائية

بشكل

صحيح

خاطئ

بشكل صحيح

نسبة المساحة
المبنية من المساحة
اإلجمالية

بشكل

خاطئ

الياسمين

12760628.08

GeoEye

5179

5611

1255757.2

-

%9.8

النرجس

48204807.45

GeoEye

1970

1971

514279.5

-

%1.06

العارض

67213762.63

GeoEye

5588

4957

708127.1

-

%1.05

جدول  : 12التصنيف المراقب للمرئيات الفضائية في منطقة الدراسة في عام 2019

الحي

المساحة اإلجمالية
للحي م2

نوع الصورة

اسم

الفضائية

عدد المباني السكنية

مساحة المباني السكنية

نسبة المساحة

المكتشفة

المكتشفة م2

المبنية من المساحة

بشكل

بشكل

صحيح

خاطئ

خاطئ

الياسمين

12760628.08

World View

7066

4518

2365634

-

%18.53

النرجس

48204807.45

World View

6025

4017

1978601

-

%4.10

العارض

67213762.63

World View

6404

4269

2296327

-

%3.41

الخاتمة والتوصيات

لريق الخوارزمية المستخدمة .لوفظ أي ا م هذه الخوارزمية د

استطا ت الطريقة االولر (الترنيم اليدوي) كشف المناني السكنية نسنة
 %100ينما الطريقة ال انية (التصنيل) فقد تمكنت م

اكتشاف

المناني السكنية خشكن خ ي وبنسنة إجمالية لغت  %60ويعود ذلك
ألسناب تقنية وكذلك مواخاات الصور الا ائية ،في

لم يك هناك

ويوق كامن في الصور الا ائية وكذلك لبيعة منطقة الدراسة في

ت هر خعض الشوارق الت ار ية لون قريء م أسط خعض المناني
السكنية مما يسبء خطأ في ت داد المبنر السكني خشكن خ ي
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ويعود ذلك لعد ويوق خعض الصور المستخدمة في الدراسة.
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المناني ولكنها تعطي متخذ القرار ن رة سريعة
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