
 ......2018 ،183 - 161 ص ،1العدد ، 18العراقية الوطنية لعموم األرض، المجمد المجمة  .......        
 

561 

 كارا طية في الصخرية الوحدات تحديد في األطياف متعددة لمرئية الرقمية المعالجة استخدام
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 ( 3/6/7152 القبول تاريخ  ، 72/3/7152 االستالم تاريخ)

 

 صالممخ
 

 لتحديد +ETM 7الندسات مرئية عمى المختمفة الرقمية المعالجات لتطبيق ENVI 5 برنامج استخدم
 في دىوك مدينة شمال والواقعة الكبيرة بيخير طية من جزءا تعد والتي كاراباران طية في الصخرية الوحدات
 الدمج عممية: مايأتي (7 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1) المرئية حزم عمى نفذةالم   المعالجات تضمنت. العراق شمالي
 في كأساس اتخاذىا تم إذ .((RGB 741 ب والمتمثمة توليفة أفضل واختيار توليفات، بعدة الكاذب الممون
 أسماء عمى لمتعرف المنطقة لذات منشورة جيولوجية بخريطة ومقارنتيا الخرائطي والترسيم التصنيف عمميتي
 التناسبية المرئيات تطبيق. حقمياً  الزيارة تميزىا تم والتي كاراباران طية في المنكشفة الجيولوجية التكاوين
. وتحميل المركبات األساسية لجميع (7/5 ,7/3 ,5/7 ,4/3 ,2/5 ,3/1 ,2/3) أفضميا وكانت مختمفة بصيغ

بعض  امتدادات، لينتج عنيا ستة مركبات أساسية، كانت أكثرىا فائدًة في تحديد 2حزم مرئية الندسات
. تم تفسير نتائج المعالجات (PC3, PC4, PC5)التكاوين الجيولوجية في طية كاراباران المركبات األساسية 

 التكاوين الجيولوجية المنكشفة في طية كاراباران وتحديد اداتامتدالرقمية المختمفة بصريًا لتحديد 
 استخدمتالغطاء النباتي الذي يغطي أجزاء من المكاشف الصخرية في الطية.  انتشارمناطق 

 المرئيات الناتجة من المعالجة الرقمية في تحديد عينات مناطق التدريب لكل تكوين جيولوجي بدقة 
حصمة من المعالجات في أعاله( الستخداميا في عممية التصنيف الموجو. ولرسم الى المرئيات المست استنادا)

نتاج الخريطة الجيولوجية الرقمية، تم تطبيق العديد من عمميات المطابقة  لممرئيات الناتجة  (Overlays)وا 
ل % من خال11لممرئية العميا الى  (Transparency)من المعالجة الرقمية مع تنظيم مستوى الشفافية 

مما ساعد في التغمب عمى تأثيرات الغطاء النباتي في   ArcGIS10.1برنامج نظم المعمومات الجغرافية 
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حجب الرؤية في بعض أجزاء طية كاراباران ورسم خريطة جيولوجية رقمية حددت بدقة إمتدادات التكاوين 
 الجيولوجية والحدود الفاصمة فيما بينيا.
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ABSTRACT 
A variety of image processing techniques were applied by the use of ENVI 5 

program, on Landsat 7 ETM+ for a part of Bekhair anticline which is called Gara 

Barran anticline. It is located in the north of Duhok city, northern Iraq. Image 

processing methods were carried on (1, 2, 3, 4, 5, 7) image bands included: 

numerous false color combinations (RGB composites of three bands) were applied, 

and the best (741 RGB) was chosen. It was used as a base image for the two types 

of classification and geological mapping. It was comparted with a published 

geological map for the same area to indicate the name of the exposed geological 

formations in Gara Barran anticline which was identified at the field. Several 

image ratios were applied, and the best (2/3, 3/1,  2/5, 4/3, 5/7, 7/3 7/5) were 

chosen. In addition, the principal component analysis (PCA) (for all bands of 

Landsat7 image) was applied, only three of the resulted  six components 

(PC3,PC4,PC5) were better and more useful than the other to discriminate some of 

the geological formations at Gara Barran anticline. Visual interpretation was 

applied on resulted images to identify the geological formation outcrops in Gara 

Barran anticline  and the vegetation covered areas were also detected. Then all  

results were used to identify the exact training areas which were used 

in the supervised classification. Digital geological map was produced by the use of 

resulted images which were overlaid in Arc GIS 10.1 program and the 

transparency of the upper image was increased to 50%. By this way, the effect of 

vegetation cover was defeated then a digital geological map was exactly detected 

the geological formations with its contacts. 

Keyword: Gara Barran Anticline, Image Ratios, Principal Components, 

Supervised Classification, GIS. 
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 المقدمة
 الرقمية المعالجة وتعد النائي، التحسس تقانة في االساس العنصر االصطناعية االقمار مرئيات تشكل

 الدراسات ومنيا المجاالت، شتى في واسعة بصورة مستخدمة حديثة تقانة النائي التحسس لمعطيات
 وصدوع طيات من الجيولوجية التراكيب وتحديد المعدنية االرض موارد باستكشاف المتعمقة الجيولوجية

                                          (Mather, 2004). وغيرىا
 من المعمومات عمى الحصول في العالية والدقة التنوع الى قاد  البرامجيات في الحاصل التطور إن

 خرائط النتاج االطياف متعددة االصطناعية االقمار لمرئيات المختمفة الرقمية المعالجة عمميات خالل
 ظيور بعد فاعمية أكثر أصبحت العالية الدقة ذات الرقمية الجيولوجية الخرائط إعداد إن .رقمية جيولوجية
 عن فضالً  ،(Digital Elevation Models – DEM) الرقمية االرتفاعات كنماذج حديثة أخرى معطيات

 تعمل التي (Geographical Information Systems – GIS) الجغرافية المعمومات نظم برامجيات توفر
 شكل عمى واخراجيا المكانية وغير المكانية لمبيانات والتحميل والمعالجة الرسم مجال في أساسية كأداة

 الجديدة المعمومات إضافة طريق عن باستمرار تحديثيا يمكن إذ. وتقارير ورسوم وجداول خرائطية مخرجات
 . ( (Reddy, 2008بسيولة ليا تستحدث التي

بالرغم من قيام بعض الباحثين بدراسة طية بيخير الكبيرة وبكل أجزائيا، إال أن دراساتيم كانت تقميدية 
تكشف المناطق التي يصعب الوصول الييا، ونذكر  متباعدة وال (Traverses)وتعتمد عمى مسارات حقمية

 طول محور طية بيخير. ( بدراسة تغيرات الطراز التكتوني عمى 7112من تمك الدراسات: قام )الحبيطي،
( لعمميات الطي في تكوينات عصري الكريتاسي والترشيري في طية بيخير 7157ودراسة )البريفكاني وآخرون،

المحدبة من خالل الخرائط التركيبية الكنتورية. وبالنظر لندرة إستخدام المعالجة الرقمية في تحديد الوحدات 
المستندة الى بيانات التحسس النائي والتي تتسم بالدقة العالية الصخرية ورسم الخرائط الجيولوجية الرقمية 

نتاجيا الذي يختصر الجيد والوقت والنفقات.                                        والشمولية وتغطيتيا لمساحات شاسعة، وا 
 الرقمية المعالجة بأساليب باران كارا طية في الصخرية الوحدات تحديدتيدف الدراسة الحالية الى 

 ENVI 5 كبرنامج خاصة متطورة برمجيات باستخدام االطياف متعددة االصطناعية االقمار لمرئيات

 الجغرافية المعمومات نظم برنامج إستخدامو. الحذيث والمتخصص بالمعالجة الرقمية للبيانات الفضائية
ArcGIS 10.1 عممية من نتجت دقيقة رقمية جيولوجية خريطة العداد الخرائطي الترسيم عممية في 

  .أعاله في المذكورة لممنطقة الرقمية المعالجة من والناتجة المتعددة لممرئيات المطابقة

 

 الدراسة منطقة
 من تعتبر التي المحدبة بيخير طية من جزءاً  وتعد. دىوك مدينة من الشمال الى باران كارا طية تقع

  وكل باران كارا والثاني ريز سبي يسمى األول فصين من تتكون والتي العراق شمال في الطيات أكبر
 و ("25.2161 '52 °36) عرض دائرتيبين  باران كاراتنحصر طية . طيو شكل عمى يظير فص
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. شرقاً ( "44.2503 '59 °42)و  ("48.6825 '47 °42) شمااًل، وخطي طول ("58.2449 '02 37°) 
 (.ArcGIS v10.1)تم التحديد والقياس من البيان الفضائي في برنامج  ²( كم37227)قدرىا وتشغل مساحة 

منطقة الدراسة ضمن قطاع الطيات العالية لحوض الفورالند وبموازاة امتداد  أما من الناحية التكتونية تقع
 .الدراسة منطقة موقع( 1الشكل ) ويوضح .(,Jassim and Goff 2006)طوروس التكتوني 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .: موقع منطقة الدراسة5الشكل 
 

 باران التتابع الطباقي في طية كارا
 كاراباران طية تتابعات بمجموعيا تؤلف ،جيولوجية تكوينات سبعة المنطقة سطح عمى تنكشف

 (Bellen, 1959) مصدر عمى االعتماد تم بأنو عمماً . ناتالتكوي ليذه موجز عرض يأتي وفيما ،المحدبة
  .1) )الجدول في موضح وكما الجيولوجية التكوينات وصخارية أعمار لتحديد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موقع منطقة الدراسة.:  1 الشكل

 بيخير طية

 كاراباران طية
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 .باران ومميزاتيا األساسية التكاوين المنكشفة في طية كارا 1:جدولال    

 المميزةالحقمية الصفات  الوصف الصخاري العمر الجيولوجي التكوينأسم 

 تكوين بالسبي
االيوسين األوسط 

 والمتأخر
 صخور جيرية وجيرية متدلمتة

يكون حواجز عالية وينكشف بوضوح عمى 
خطوط  اد الطية وحدوده الخارجية تمثلإمتد

 إنقطاع الميل

 تكوين افانا
االيوسين األوسط 

 والمتأخر

من الصخور الجيرية المميزة  تتابعات
تتخمميا  Alveolinaباحتوائيا لمتحجرات 

 طبقات من السجيل والطفل

حتوائو  حجر جيري مارلي معاد التبمور وا 
عمى العدسات الجيرية ذات االلوان المصفرة 

 المائمة الى البنية

 االيوسين األوسط تكوين جركس
من الصخور الفتاتية حمراء المون  تتابعات

 حاوية عمى عدسات من الجبسوم
 حتوائو عمى أكاسيد الحديدأللونو احمر 

 تكوين خورمالة
 –الباليوسين 

 المبكر االيوسين

صخور الدولومايت والصخور الجيرية 
 معادة التبمور

حجر جيري معاد التبمور ذو حبيبات ناعمة 
 جدَا ومتداخل مع تكوين كولوش

 تكوين كولوش
 –الباليوسين 

 المبكر االيوسين

تتابعات من الصخور الفتاتية خضراء 
المون )الرمل والغرين والطين( مع صخور 

 (shale) الطفل

 حتوائو عمى المعادن الطينيةلونو أخضر أل

 تكوين شرانش
 -كامبانيان 

 ماسترختيان

تتابعات من الصخور الجيرية المتناوبة مع 
 والجير المارلي طبقات المارل

 طبقات قميمة السمك تحيط بمب الطية

 تكوين بخمة
 -كامبانيان 

 ماسترختيان

تتابعات من الصخور الجيرية والجيرية 
 المتدلمتة

 متمثل في لب الطية

   

 طرائق البحث
الى تحسين قابمية التفسير البصري لممرئيات وذلك  تيدف المعالجة الرقمية لمعطيات التحسس النائي

 الرقمية المعالجة عمميات إستندت(. لقد 2004بزيادة قدرة التمييز بين معالم سطح األرض)الداغستاني، 
 :ىما أساسيتين معمومتين الى باران كارا لطية المختمفة

 عن الكشف في معينة رقمية معالجة من ناتجة مرئية أفضل عمى الحصول في محددة صيغة توجد ال: أولا 
 أفضل عمى لمحصول (trial and error)" والخطأ المحاولة" طريقة عمى االعتماد من البد لذا. محدد ىدف

 في االخرين تجارب االعتبار في األخذ مع المستخدم أىداف تحقيق من ت مكن التي المحسنة المرئيات
 .                  (Lillesand et al., 2004; Mather, 2004) السابقة الدراسات

 في تخفي قد المرئية عمى لمظواىر معينة تفاصيل إظيار عمى تساعد التي التحسين طرق بعض إن :ثانياا 
 بعضيا تكمل بأنيا المحسنة المرئيات الى المستخدمون ينظر لذا. االخرى تفاصيميا بعض نفسو الوقت
 .(Campbell and Wynne, 2011) المختمفة الجغرافية والظواىر المعالم لدراسة إستخداميا عند البعض
 والتي باران كارا المتعددة لطية الرقمية المعالجة عمميات تطبيق تم أعاله في تقدم ام عمى وبناءاً  
متداد تموضع تحديد في البصري التفسير ألغراض خدمةً  البعض لبعضيا مكممة كانت  الجيولوجية التكاوين وا 
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 فضائية مرئية إستخدام تم. الدراسة من المتوخأة النتائج الى وصوالً  بينيا فيما الفاصمة والحدود المختمفة
وتم  (P170 R35) فهرسورات  (13.06.2001) بتأريخ ممتقطة +Landsat7 ETM االطياف متعددة

 الى وتييئتيا قطعيا ثم ومن( اليندسي والتصحيح الطيفي التصحيح) عميياإجراء عمليات المعالجة األولية 
 .الحالية الدراسة خالل المنفذة الرقمية المعالجة عمميات تسمسل( 2)الشكل يوضح و  .الدراسة منطقة حدود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . المعالجة الرقمية : مخطط أنسيابي لتسمسل عمميات2 الشكل            
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 المنفذة الرقمية المعالجة
 والعائدة لمرئية   (7 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1)الحزم عمى المنفذة الرقمية المعالجة عمميات تمثمت

المتخصص في عمميات المعالجة الرقمية لبيانات التحسس النائي  ENVI 5وبإستخدام برنامج   7الندسات
 وكما يأتي:

 . الدمج الممون الكاذب:1
 الرقمية المرئيات معالجة في ميماً  مفيوماً  الرقمية المرئيات وتحسين عرض في األلوان إستخدام يعد

 .لتفسيرىا الييا النظر عند أكثر معمومات منيا يستنبط أن المرئيات محمل يتمكن لكي االطياف متعددة
 ومن. أكثر أو نطاقات ثالث من تتكون التي االطياف متعددة المرئيات عمى األلوان مركب طريقة وت طبق
 وىي (RGB) الرئيسية األلوان بنظام األلوان مركب مرئيات عرض يتم النائي التحسس برمجيات خالل

 2(Paine and Kiser, 2012) المستخدمة المرئية حزم ولثالثة من واالزرق واالخضر االحمر

 لمرئية المستخذمة الطيفية الحزم ولجميع الكاذب الممون الدمج توليفات من توليفة عشرة إثنا تطبيق تم
 عممية خالل ومن البصري التفسير بعممية والمظاىاة المقارنة إجراء ثم ومن. 7(+ETM)الندسات
 المرئيات ربط وعمميات الضئيمة الطيفية الفروق وذات المتداخمة لالجزاء (Zooming)التكبير
 الناتجة الرقمية المرئيات لمشاىد (Geographic Linking) الجغرافـي والربط  (Link Display)المختمفة

 التوصل تم. ENVI 5 برنامج يوفرىا التي الواسعة االمكانيات خالل ومن. الكاذب الممون الدمج عممية من
 الجيولوجية التكاوين أغمب إمتداد لتحديد إستخداميا يمكن والتي الكاذب الممون الدمج توليفات أفضل الى

 مناسبة كانت إذ. التوالي عمى (741) (RGB) توليفة ىي كاراباران طية في بينيا فيما والفصل المختمفة
. ونتيجة مقارنتيا مع خريطة بينيا فيما الفاصمة والحدود الجيولوجية التكاوين أغمب إمتدادات لتوضيح

موضح  وكما (Geosurv-Iraq, 1995) الجيولوجيجيولوجية لذات المنطقة منشـورة من قبل دائرة المسـح 
 (. 2،  3في )الشكمين 

 . المرئيات التناسبية:2
  عنصر لكل الرقمية االنعكاسية قيم قسمة عممية من(Ratio Images)  التناسبية المرئيات تنتج

  المرئيات حزم من أخرى حزمة لعناصر المناظرة الرقمية االنعكاسية قيم عمى الحزم أحد عناصر من
  الحزم إختيار عممية إن. الرمادي المون بتدرج الناتجة الجديدة المرئية وعرض االطياف، متعددة
 المرئية عمى الظاىرة األرض سطح لمكونات الطيفية االنعكاسية صفات عمى تعتمد الطيفية

 عممية لتطبيق الطيفية الحزم أفضل تحديد ولغرض 2(Campbell and Wynne, 2011)الفضائية
  التعرف تم والتي الصخرية لموحدات الطيفية االنعكاسية قيم معدالت عمى االعتماد تم الطيفية، النسبة
  المنجزة البحوث بعض نتائج عن فضالً . أعاله في( 4 ،3 الشكمين)  مقارنة خالل من أغمبيا عمى
 تواجدىا وأماكن الصخرية المكاشف في المعدنية والخامات الشواىد لتحديد المجال ىذا في

(Yetkin, 2003;  Ott, 2006;  Zhang et al., 2009).  
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 (Geosurv-Iraq, 1995)( خريطة جيولوجية منشورة محورة عن3الشكل)               

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 لطية كاراباران.  225: مرئية دمج ممون كاذب 2الشكل                                  
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 في الحاصمة الطيفية بالتغيرات التحسس خالليا من يمكن أنو التناسبية المرئيات تطبيق أسباب من
براز تمييز في الطيفية النسبة مرئيات تفيد المثال سبيل فعمى معينة جيولوجية عوامل نتيجة الصخور  وا 
 تصور المرئيات ىذه أن الى التمييز ىذا وي عزى الصخور كتل ضمن الطيفية الشواذ أو التغيرات وتحسين
 طيفية نسبة أي إختيار فإن لذا. طيفيتين حزمتين ضمن الطيفية االنعكاسية منحنيات في التغيرات بوضوح
 النشريات من عمييا الحصول يتم والتي المدروس الجسم أو لميدف الطيفية االنعكاسية خصائص عمى يعتمد

 الظالل تأثير ألزالة فعالة تقانة التناسبية المرئياتوتعد  .(2012، البناء) السابقة العممية البحوث أو
 باإلضافةالتي تعمل عمى حجب بعض المعمومات الطيفية في مرئيات التحسس النائي.  الطوبوغرافية

  غير كانت معينة ظواىر عن مميزة معمومات توضح أن يمكن التناسبية المرئيات فان ذلك الى
 السطح مكونات بين لمتمييز مفيدة جداً  فيي لذا الفضائية، المرئية حزم من حزمة أي في واضحة
تم تطبيق العديد من المرئيات التناسبية كان أفضميا وأكثرىا فائدًة لتحديد 2 (Jensen, 2005)المختمفة

وكما  (7/5 ,7/3 ,5/7 ,4/3 ,2/5 ,3/1 ,2/3)إمتدادات التكاوين الجيولوجية والحدود الفاصمة فيما بينيا ىي
 .5)موضح في) الشكل 
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: أفضل المرئيات التناسبية المنفذة 1 الشكل
في الدراسة الحالية وحسب أرقام النسب 
المرافقة ليا والتي تم توضيح النتائج 

 المتحققة منيا الحقًا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التناسبية المنفذة في المرئيات: افضل 1الشكل 
 الدراسة الحالية وحسب ارقام النسب المرافقة لو

 والتي تم توضيح النتائج المتحققة منيا الحقا.  

4/3 5/7 

7/3 2/5 

7/5 3/1 

2/3 
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 ما يأتي: 5) )الشكلوقد استنتج من تطبيق المرئيات التناسبية الواردة في 
   بخمة لتكوين متجانساً  تحديداً  أظيرت الحالية الدراسة في النسبة ىذه تطبيق بعد: 2/3مرئية النسبة 

 وتكوين فاتح رمادي بمون كولوش وتكوين أسود، بمون شرانش وتكوين رصاصي، وبمون الطية بمب المتمثل
 .الخارجية حدودىم مع كولوش لتكوين العميا الحدود مع ومتداخل ومتقطع داكن رمادي بمون خورمالة

 

   تكوين وفصل تحديد في كبيرة نتيجة الحالية الدراسة في النسبة ىذه تطبيق أعطى:  3/1مرئية النسبة 
 من بوضوح الخارجية وحدوده إمتداداتو تحديد تم إذ الحديدية، المركبات من عالية نسبة عمى الحاوي جركس
 . وأظيرت ىذه النسبة تكوين بالسبي بمون رمادي داكن.النسبة ىذه تطبيق خالل

 

  أسود بمون شرانش لتكوين واضحاً  تحديداً  الحالية الدراسة في النسبة ىذه تطبيق أظير:  2/5مرئية النسبة 
 كولوش تكوين أعمى في  ومتقطع قميل سمك ذو أسود بمون خورمالة وتكوين الخارجية حدوده مع واضح

 .معو ومتداخل

 

  أبيض وبمون السميم النباتي الغطاء عن الكشف في غالباً  لنسبةا ىذه تستخدم:  4/3مرئية النسبة 
(Ott, 2006; Yetkin, 2003) واسع إنتشار عكست التي الحقمية المشاىدات بسبب وذلك تطبيقيا تم، إذ 

 تواجد أماكن تحديد خالليا من وتم. الحالية الدراسة منطقة ضمن ومتفرقة عديدة مناطق في النباتي لمغطاء
 ىذه تطبيق خالل من عمييا الحصول يتم التي النتائج إستخدام ولغرض إنتشاره ومدى السميم النباتي الغطاء
 مناطق إختيار ولغرض الحقاً  إجراؤىا سيتم التي المراقب التصنيف عممية ضمن المطابقة في النسبة
 .النباتي الغطاء لصنف (Training areas)التدريب

 

  بخمة تكويني من لكل متجانساً  رمادياً  لوناً  أظيرت الحالية الدراسة في إستخداميا عند:  5/7مرئية النسبة 
 .شرانش لتكوين أبيض ولون وبالسبي

 

  الواضح االمتداد تحديد تم الحالية الدراسة في التناسبية المرئية ىذه تطبيق خالل من:  7/3مرئية النسبة 
 لتكوين والضيق المحدود التكشف تحديد وكذلك. أبيض وبمون الخارجية حدوده مع كولوش لتكوين والدقيق
 المعالجة التناسبية المرئية ىذه وتعد) وبالسبي جركس تكويني بين الفاصمة الحدود عمى أسود وبمون آفانا

 .(المحدود مكشفو وحددت آفانا تكوين عمى دلت التي الوحيدة الرقمية
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  بخمة تكويني من لكل رصاصي لون أعطت الحالية الدراسة في تطبيقيا دعن :7/5مرئية النسبة 
 دقيقة بصورة بخمة لتكوين الخارجية الحدود تحديد خاللو من تم شرانش لتكوين واضح أسود ولون وبالسبي،

 .5/7 النسبة مرئية من أفضل

 . تحميل المركبات األساسية:3
 بإعادة وذلك البيانات لوصف ت ستخدم التي االحصائية الطرق من االساسية المركبات تحميل طريقة تعد
 ىذه خالل من يتم إذ. التحويمية النائي التحسس مرئيات تحسين طرق من وىي. جديدة محاور عمى توزيعيا
 اليوجد جديدة بيانات مجموعة الى االرتباط عالية االطياف متعددة المرئيات نطاقات بيانات تحويل الطريقة
 من المنعكسة األشعة مقدار يكون النائي، التحسس أنظمة في .(Mather, 2004)خطية عالقة أية بينيا

 معامل في تشابو يوجد الحاالت من الكثير في أنو بمعنى) الطيفية الحزم بعض في متقارباً  األرضي المظير
 بخصائص تتمتع التي األجسام أن يوضح وىذا(. الطيف من المختمفة الحزم في األرضية لألىداف االنعكاس

 الخصائص ذات المواد طغيان بسبب تمييزىا في صعوبة ىنالك تكون سوف يجاورىا ما عن مغايرة طيفية
 تحميل تطبيق فإن لذا. متكررة غير طيفية بخصائص تتمتع أخرى مواد عمى والمتكررة البارزة الطيفية

 الرئيسية المعمومات حفظ يتم بحيث مركبات عدة الى المرئيات تقسيم عنو ينجم سوف األساسية المركبات
 المركبة وتحتوي. الكمية المعمومات من جداً  عالية نسبة عمى تحتوي التي (PC1)األولى المركبة في والمتكررة
 تتمثل والتي أقل معمومات عمى األخرى المركبات تحتوي حين في البيانات من أقل عدد عمى (PC2)الثانية

 إرتباطاً  أقل العممية ىذه عن الناتجة الرئيسية المركبات مرئيات تكون وبيذا. الدقيقة الطيفية بالتغيرات
 (.  2012البناء،)

 ويتم. فييا المستخدمة النطاقات لعدد مساوياً  يكون العممية من الناتجة الرئيسية المركبات عدد إن
 المعالجة ىذه تطبيق تم أعاله في الواردة ولألسباب. الرمادي المون بتدرج الرئيسية المركبات مرئيات عرض

 وذلك. العممية ىذه في الشراكيا (7 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1) وىي 7الندسات مرئية حزم جميع إستدعاء خالل من
 لستة المحاور من عدد أعمى عمى لمحصول وكذلك المستخدمة، المرئية بيانات جميع عمى الحفاظ لضمان
 في منيا المرجوة النتائج أعمى عمى لمحصول وتحميميا دراستيا عمى العمل ثم ومن. ناتجة رئيسية مركبات

 تموضعيا ومناطق الجيولوجية التكاوين إمتدادات تحديد في الخرائطي والترسيم البصري التفسير عممية دعم
 وتكرارىا المعمومات تركز أن إتضح الناتجة الستة الرئيسية المركبات مرئيات عرض بعد. الخارجية وحدودىا

 الواطئة األنعكاسية ذات الطيفية الخصائص بعض ظيور ضعف الى أدى والثانية األولى المركبة مرئيات في
 النزر عمى ألحتوائيا السادسة المركبة مرئية وضوح وعدم. الجيولوجية التكاوين بعض صخور تعكس تيوال

  االستفادة لعدم(PC1, PC2, PC6)  المركبات مرئيات إىمال تم لذا. الطيفية البيانات من اليسير
  األساسية المركبات باقي لمرئيات بالنسبة أما. المختمفة الجيولوجية التكاوين بين الفصل في منيا

(PC3, PC4, PC5) (. 6 الشكل)  يوضحيا والتي 
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 .منيا المتحققة والنتائج PC3,PC4 and PC5 األساسية المركبات 6 : الشكل

PC3 PC4 

PC5 
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 : يأتي وكما عديدة فوائد ذات كانت إذ
  ةمرئي دلت PC3 وواضح أسود بمون شرانش تكوين ويعقبو واضح رصاصي بمون بخمة تكوين عمى 

 ينتكو  الخارجية حدوده في معو ويتداخل واضح فاتح رصاصي بمون كولوش تكوين ثم واالمتداد الحدود
 .داكن رمادي وبمون ومتقطع محدود بإنكشاف خورمالة

  ةمرئي عكست PC4  ًالخارجية حدوده مع فاتح رصاصي بمون بالسبي لتكوين المعالم واضح إمتدادا. 
 .رمادي بمون كولوش وتكوين أبيض، بمون شرانش وتكوين

  ةمرئي ساعدت حين في PC5 الخارجية حدودىم مع بوضوح بالسبي وتكوين جركس تكوين تحديد في 
 .أعاله في 6)الشكل)  ذلك ويوضح

 
 تصنيف المرئية

الفضائية بأنيا عممية يتم فييا تحويل المرئية الى خريطة يمكن تعريف عممية تصنيف المرئيات  
موضوعية تحمل معمومات عن الظواىر الموجودة في المنطقة المصورة، وذلك من خالل تحديد الظاىرة 

 . (Mather, 2004)األرضية التي تمثميا كل وحدة من وحدات المرئية
لخطوة األىم في عمميات المعالجة تعد عممية تصنيف مرئيات التحسس النائي متعددة األطياف ا

الرقمية، إذ أنيا اليدف النيائي ليذه العمميات. ويتم فييا إستنباط المعمومات من المرئية بعد إجراء كل 
 .السابقة عمميات التصحيح والتحسين

 
 التصنيف الموجو 

ة ويسمى التصيف المراقب أيضًا. وىو عممية تصنيف تبنى عمى معمومات عن الخصائص الطيفي
لغطاءات األرض في منطقة الدراسة ويتم الحصول عمييا من خالل زيارات ميدانية وتسجيل نقاط إحداثية أو 
من خرائط تفصيمية أو من نتائج المعالجة الرقمية لمرئيات التحسس النائي متعددة األطياف. الغرض منيا 

تكون معمومة األصناف يتم تزويد البرنامج  (Training Areas) التدريبتحديد مناطق صغيرة تدعى عينات 
  (Campbell and Wynne, 2011).الحاسوبي بيا ليوجو من خالليا إلتمام عممية التصنيف

 الممون الدمج مرئية عمى( المراقب)الموجو التصنيف عممية تطبيق الحالية الدراسة خالل من تم
 مناطق تحديد في السابقة الرقمية المعالجات في تحققةالم النتائج من واألستفادة كاراباران لطية( 741)الكاذب
 واستخدام برنامجإستناداً الى إمتذادات التكاوين الجيىلىجية المختلفة2  (Training areas)التدريب عينات

ENVI 5   لغرض إتمام عممية التصنيف. ليتم إنتاج خريطة تصنيفية جيولوجية لطية كاراباران وكما موضح
 .(2 )الشكلفي 
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Projection = UTM                

 Datum = WGS 84                

     Zone = 38 N          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خريطة التصنيف الموجو لطية كاراباران. 7 :الشكل 

من خالل مراجعة خريطة التصنيف الرقمي الموجو في أعاله ودراستيا تبين عدم الوضوح الكامل 
متداداتيا وذلك بسبب إنتشار الغطاء النباتي في أغمب أجزائيا والمتمثل بالمون  لمكاشف التكاوين الجيولوجية وا 

األخضر وتداخمو مع باقي األلوان العائدة لمتكاوين الجيولوجية. أن ىذه الحالة أدت الى المجوء الى عممية 
نتاج الخريطة الجيولوجية لطية كارا عتمادًا عمى المرئيات باران إستنادًا الى مبادئ التف رسم وا  سير البصري وا 

 الناتجة من خالل المعالجات الرقمية المختمفة.
 الخريطة الجيولوجية

نتاج الخريطة الجيولوجية النيائية لطية كارا باران باالعتماد عمى مبادئ التفسير البصري. إذ  تم رسم وا 
ووحدات القياس لجميع المرئيات المستخدمة في العمل. تم  اإلحداثيتم العمل عمى توحيد المسقط والنظام 

إستدعاء المرئيات الناتجة من المعالجات الرقمية المتعددة في بيئة نظم المعمومات الجغرافية. ومن خالل 
( كأساس 225االمكانيات العالية التي توفرىا ىذه التقانة لعممية الترسيم الخرائطي. إذ تم إستخدام مرئية)

 من ثم مطابقتيا مع المرئيات في أعاله  وزيادة نسبة الشفافية لممرئية العميا من خالل برنامجلمعمل و 

(ArcGIS 10.1)  لتتوضح الصورة من خالل شاشة العرض وليتم رسم التكاوين الجيولوجية 11الى نسبة %
 (. 2)الشكل بوضوح. وكما موضح في 



             آخرون و  العزاوي بكر قادر نبيل

 

521 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وزيادة الشفافية ألغراض الترسيم الخرائطي( يوضح عمميتي المطابقة 2شكل)

 

باران. إذ تم تحديده من خالل  كما تم تحديد وجود صدع أثر عمى التكاوين الجيولوجية في طية كارا
(. وقد دلت عمى وجوده عدة دالئل 225) عمميتي التكبير والتفسير البصري لمرئية الدمج الممون الكاذب

ك إلتواء الطبقات الصخرية لمتكاوين)شرانش، كولوش، جركس( أىميا وجود إمتداد لمظير خطي وكذل
نقطاعيم في نفس المنطقة مما يدل عمى وجود ىذا الصدع الذي تم التأكد منو من خالل الخريطة  وا 

 الجيولوجية المنشورة.
باران موضوع البحث.  إن كل ىذه العوامل مجتمعًة أدت الى إنتاج خريطة جيولوجية رقمية لطية كارا

والتي يمكن ربطيا بقاعدة بيانات واسعة يتم إعدادىا لجميع المعمومات الجيولوجية المتوفرة عن ىذه المنطقة 
وعن جميع جزئياتيا المكونة ليا. ويمكن تحديث ىذه البيانات مستقباًل عند حدوث أي تطورات تكتونية، 

 تعروية..الخ. 
قة في إنتاج الخريطة الجيولوجية الرقمية، تم تمبيس مرئية الدمج الممون وزيادًة في االيضاح ولتأكيد الد

، وزيادة نسبة ArcGIS 10.1( عمى الخريطة الجيولوجية الرقمية لطية كاراباران في برنامج 225الكاذب)
 .(1 )الشكل%. وكما في 11الشفافية لممرئية الى معدل 
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   عممية تمبيس الخريطة الجيولوجية عمى  Bالخريطة الجيولوجية الرقمية وفي الجزء  Aفي الجزء  :1 الشكل
 كارابارانالمرئية الفضائية لطية 

 

 الستنتاجات

من مخرجات عمميات المعالجة الرقمية لممرئيات الفضائية  االستفادةأظيرت الدراسة الحالية إمكانية 
العالية التي توفرىا  اإلمكانياتمتعددة األطياف في دعم عممية إنتاج الخرائط الجيولوجية الرقمية، إستنادًا الى 

 ونظم المعمومات الجغرافية. برامجيات التحسس النائي
 لطية كارا 2من خالل دراسة وتحميل نتائج المعالجات الرقمية المتعددة المنفذة عمى مرئية الندسات

 باران تم التوصل الى النتائج اآلتية:

F 

A

A 

F 

B

B 

Projection = UTM  

Datum = WGS 84  

Zone = 38 N          

 

Projection = UTM  

Datum = WGS 84  

Zone = 38 N          
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تحديد إمتداد تكوين بالسبي وحدوده الخارجية من خالل التكامل بين المرئيات المستخمصة من  -5
والمركبات  (7/5 ,5/7 ,3/1)( والمرئيات التناسبية 225)الدمج الممون الكاذب المعالجات الرقمية 

 .(PC4, PC5)األساسية 
 .(7/3)تحديد إمتداد تكوين آفانا من خالل المرئية التناسبية  -7

( 225)الدمج الممون الكاذب  تحديد إمتداد تكوين جركس مع حدوده الخارجية من خالل التكامل بين مرئية -3
 .(PC5)والمركبة األساسية   (3/1)تناسبيةوالمرئية ال

تحديد إمتداد تكوين خورمالة مع حدوده الخارجية من خالل التكامل بين مرئية )الدمج الممون الكاذب  -2
 .(PC3)والمركبة األساسية (2/5 ,2/3)( والمرئيات التناسبية225

)الدمج الممون الكاذب  يةتحديد إمتداد تكوين كولوش مع حدوده الخارجية من خالل التكامل بين مرئ -1
 .(PC3, PC4)والمركبات األساسية  (7/3 ,2/3)( والمرئيات التناسبية 225

( 225تحديد تكوين شرانش مع حدوده الخارجية من خالل التكامل بين مرئية)الدمج الممون الكاذب  -6
 .(PC3, PC4)والمركبات األساسية   (7/5 ,5/7 ,2/5 ,2/3)والمرئيات التناسبية

( والمرئيات التناسبية 225)الدمج الممون الكاذب  إمتداد تكوين بخمة من خالل التكامل بين مرئيةتحديد  -2
 . (PC3)والمركبة األساسية (7/5 ,5/7 ,2/3)

 .(741)تحديد إمتداد الصدع الموجود في المنطقة من خالل مرئية الدمج الممون الكاذب  -2
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