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  تغير مساحة الغطاء األرضي في محافظة

   باستخدام تقنية االستشعار عن بعد2006  و1960 أريحا ما بين عامي 

  *رائد صالح طلب حلبي
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  ملخص

 يهدف هذا البحث إلى دراسة التغيرات في أنماط الغطاء األرضي في محافظة أريحا، وذلك 

، حيث قورنت 2006 الفضائية لعام تور الجوية، والمرئياباالعتماد على المسح الميداني، والص

 اعتمدت الدراسة على منهج تصنيف. 1960أنماط الغطاء األرضي مع تلك التي كانت سائدة عام 

، حيث  منطقة الدراسةعلى بيانات )Maximum Probability Likelihood (االحتمال األقصى

المجهولة، وذلك بحساب احتمالية ) Pixels(يا استُخدمت معامالت شدة االحتمالية لتصنيف الخال

التي تنتمي لكل فئة من أنماط الغطاء األرضي، وعولجت وصنّفت هذه ) Pixels(قيمة الخاليا 

 أظهرت الدراسة وجود زيادة ملحوظة في .ARC GIS 9.3 و PCI-10 باستخدام تالبيانا

 في 2 م15237252، إذ بلغت 1960 مقارنة بالعام 2006مساحة االستخدام العمراني في العام 

، في حين بلغت مساحة االستخدام 1960 في عام 2 م4966370، بينما بلغت 2006العام 

والمتمثل في  ،1960 عام 2 م7840600، بينما كانت 2006 عام 2 م92322846الزراعي

 .الخضروات، والمحاصيل الحقلية، والحمضيات

ء األرضي، تقنية االستشعار عن بعد، محافظة أريحا، استعماالت األراضي، الغطا: الدالةكلمات ال
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Changes in the Area of Land cover in the Governorate of Jericho 
between 1960 and 2006 by using remote sensing technique. 

  

Raed S. T. Halabi 

 Issam A. Al-Khatib 

  

Abstract 

 This research aims to study land cover changes in the governorate of 
Jericho over the period of study (1960-2006). In this study the field survey 
was conducted and satellite images were analyzed to identify land cover 
patterns of 2006. The land cover changes were detected by comparing land 
cover patterns of 2006 with that shown by land cover map of 1960. The 
study relied on Maximum Probability Likelihood for the classification of 
data of the study area, where transactions intensity probability was used to 
classify unknown cells (Pixels), and it calculates the probability value of 
cells (Pixels) that belong to each class of patterns of land cover, and treated 
and classified data using PCI-10 and ARC GIS 9.3. The study showed a 
remarkable change in built up area that increased from 4966370 m2 in 1960 
to 15,237, 252 m2 in 2006. The total area of agricultural land (vegetables, 
field crops, and citrus plantations) increased from 7.8406 million m2 in 1960 
to 92,322,846 m2 in 2006. There was a decline in the area of herbs and 
shrubs in 2006 compared to 1960. 
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  :مقدمة

مواردها المختلفة من خالل العديـد مـن المـشاريع          استخدام  تسعى الدول جاهدة إلى تنظيم      

الخاصة، التي ترتبط بدراسة أنماط الغطاء األرضي، وتهدف إلى مـسحها باسـتخدام الوسـائل               

المتاحة كافّة، سواء أكانت مساحة أرضية أم جوية، أم االعتماد على بيانات االستشعار عن بعـد،                

ثم إعداد الخرائط التي تختلف بقياسها تبعاً لطبيعة المنطقة المدروسة التي تؤرخ التطور المستمر              

ـ               ةفيعلى سطح األرض بنظام إحداثي معين، وتخزينها في الحاسوب، وربطها في البيانات الوص

. المرتبطة بتلك الظاهرات من خالل قواعد البيانات، وتحليلها وإظهار العالقة بين هذه الظاهرات            

م المعلومات الجغرافي وتقنية االستـشعار      اومن أجل تحقيق ذلك، سوف تستخدم هذه الدراسة نظ        

  :  بين عدة اتجاهات بحثيةالجمع وستحاول بعد وأساليب التحليل المكاني، نع

وتخـزين  ) Capture(إدخـال   م المعلومات الجغرافي فـي      ا في توظيف نظ   اتجاه يبحث  •

)Data Storage (    ِمعـت ومعالجـةالمعلومات الورقية التـي ج)Data Processing (

وإخراج المعلومات المكانية ) Data Management(وإدارة ) Data Analysis(وتحليل 

)Spatial Data ( ةوربطها بالمعلومات الوصـفي) The Attribute(    الخاصـة بمنطقـة

 . الدراسة

 الغطـاء  أنمـاط    تحديـد اتجاه يبحث في تحليل المرئيات الفضائية وتصنيفها؛ من أجـل            •

، والبحث عن دورها في تصنيف PCI, 10)(و) (ENVI, 4: برنامجياألرضي باستخدام 

 . أنماط الغطاء األرضي

  :منطقة الدراسة

 يفـصل   ي الغربـي لغـور األردن، الـذ       تقع محافظة أريحا في الجزء الجنوبي من الجانب       

األراضي الفلسطينية غرباَ عن  المملكة األردنية الهاشمية  شرقا، التي هي جزء من انهدام البحر                

، 50َ دائرتي  عـرض نوبي شرقاً 35ْ، 30َ، 35ْ، 25َالميت، إذ تنحصر فلكياً بين خطي طول 

 م  276 وتنخفض مدينة أريحا فيها      ،2 كم 592وتبلغ مساحتها     ). 1( شماالً، شكل    31ْ،  54َ،  31ْ

  .عن مستوى سطح البحر
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مدينة :  المحافظة على التجمعات السكانية اآلتية     ل مدينة أريحا مركزاً إداريا لها، وتشم      روتعتب

 الـديوك   ن، وعـي  ة، والنويعم ا، والعوج ل غزال، وفصاي  ج، ومر تأريحا، ومرج نعجة، والزبيدا   

بلغ عدد السكان   . قبة جبر، ومخيم عين  السلطان، والجفتلك       الديوك التحتا، ومخيم ع    نالفوقا، وعي 

تشير النتـائج النهائيـة أن معـدل        %  أنثى   16222 ذكراَ و    16491حسب الجنس في المحافظة     

لإلحصاء  الجهاز المركزي (2 نسمة لكل كم59.6 قد بلغ 2000الكثافة السكانية في منتصف عام 

لمهني أن فئات المهن األولية في التـصنيف الـدولي          وتشير نتائج التوزيع ا   ). 2002الفلسطيني،  

، يلي  )%31.9(للمهن تستوعب حوالي ثلث المشتغلين والعاطلين عن العمل الذي سبق لهم العمل             

ذلك العمال المهرة في الزراعة، ثم فئات العاملين في الخدمات، والباعة والمحـالت التجاريـة،               

 من المهن، ثم الفنيون والمتخصصون المساعدون، ثم        واألسواق، ثم العاملون في الحرف وما إليها      

ويشير توزيع العاطلين عن العمل الذين سبق       .  فالكتبة نمشغلوا اآلالت ومجمعوها، ثم المتخصصو    

لهم العمل حسب المهن الرئيسية إلى أن حوالي ثلث الذكور يعملون في المهن األولية، وحـوالي                

، بينما تتركز اإلناث العاطالت     (20.7%)صيد بنسبة   خمسهم يعملون عمال مهرة في الزراعة وال      

 من المهن  9.28%اللواتي سبق لهن العمل كعامالت ماهرات في الزراعة وصيد األسماك بنسبة

  ).2002الجهاز المركزي اإلحصائي الفلسطيني،( األولية

   : مشكلة الدراسة

الفترات الماضية ما   شهدت محافظة أريحا تغيرات جوهرية في أنماط الغطاء األرضي خالل           

  :واختيرت منطقة الدراسة نظرا لالعتبارات اآلتية. 2006 و 1960 عامي بين

تاريخية ية  أهموكونها ذات ، أريحا هي أقدم مدينة في العالم، وهي مدينة عربية فلسطينيةكون

إلى حقيقة أنها قدمت أدلة أثرية على وجود أقـدم مـستوطنات إنـسانية مـستمرة          ، إضافة   كبيرة

   . وبالتالي أدلة على الخطوات اإلنسانية األولى نحو الحضارة،معروفة في العالم

 ارتبطت تلك التغيرات بالظروف السياسية واالجتماعية واالقتـصادية والتغيـرات التـي             دوق

تعيشها المحافظة، فالمحافظة تعتبر من أهم محافظات الضفة الغربية فـي فلـسطين، وأكبرهـا               

تغيرات لم تحظ باالهتمام الكافي من البحث والدراسة، ولـم تـستخدم فـي              مساحة، إال أن هذه ال    

عار عـن   ـوتقنية االستش ) GIS(دراستها التقنيات الحديثة، المتمثلة في نظم المعلومات الجغرافي         

 ).RS(بعد 
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دخلت التقنيات  الحديثة متمثلة في تقنية االستشعار عن بعد  إلـى دول المجتمعـات الناميـة                  

تصر استخدامها على رسم الخرائط في غالب األحيان، على الـرغم مـن اإلمكانيـات               حديثاً، واق 

إن تقنية االستشعار عن بعد ليست فقط برامج إلعـداد الخـرائط            . الكبيرة التي تقدمها تلك التقنية    

 للغاية في تقـديم النـصح واإلرشـاد         ةوإدارة البيانات، ولكنها أيضا نظم تحليلية وتخطيطية مهم       

فقد استُخدمت في دراسات عديدة للباحث، ومن أهم هذه الدراسات دراسة مـنح             . رارألصحاب الق 

 اإلمكانيات المتاحة لنظم المعلومـات      كتوراه، حيث قام الباحث باستخدام    الباحث بموجبها درجة الد   

الجغرافية كافّة، وتوصل إلى أن الدقة والسرعة والفعالية التي تتميز بها هذه التقنية دفعتـه إلـى                 

والمعلومات الوصفية مـع    . تخدامها في هذه الدراسة،  باإلضافة إلى قدرتها على ربط البيانات          اس

  ).2( شكل ،)2008 حلبي،(البيانات المكانية تحتم علينا المبادرة إلى استخدامها في هذه الدراسة 

  :ةأهداف الدراس

  :هدفت هذه الدراسة إلى تحقيق ما يلي

رضي في منطقة الدراسة يعتبر أساساً ومطورا عن وضع تصنيف ألنماط الغطاء األ   -1

 Supervised( التصنيف المراقب  أنظمة تصنيف عالمية عن طريق القيام بعملية

classification ( 1960للمرئية الفضائية ألنماط الغطاء األرضي ما بين عامي 

 ).3(؛ شكل PCI-1)( بعد ن، باستخدام برامج االستشعار ع2006و

في إنتاج بيانات الغطـاء      )SPOT(دى قابلية بيانات القمر الصناعي وقدرته       البحث في م     -2

  ).4(األرضي، وحساب مساحاتها، وتصنيفها، شكل 

دراسة آثار التغيير في الغطاء األراضي في منطقة الدراسة خالل مراحل زمنية مختلفـة؛                -3

 قرويـة، ووزارة    حكم محلي، ومجـالس   ومن بلدية،   : لالستفادة منه للجهات المعنية كافّة    

  . التخطيط، والمركز الجغرافي الفلسطيني وغيرها

   :ةالدراسات السابق

 نتائج التحليل الطيفي لبيانـات االستـشعار   Riddاستخدم الباحث  .)Ridd 1995 ,( دراسة -1

في هذه الدراسـة عـن اسـتخدام        ) Ridd(عن بعد لتصنيف أنماط الغطاء األرضي، وكشف        

، لتمييز أنماط الغطاء األرضي من خـالل  Land Cover)(رضي أساليب تصنيف الغطاء األ
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استخدام النموذج الذي صممه للتحليل الطيفي لبيانات االستشعار عن بعـد المعـروف باسـم               

)VIS Model ( وهو اختصار إلى المـصطلح (Vegetation Cover and impervious 

surfaces) ) اسـتخدم   . والتربـة غير النافذة) الغطاء النباتي واألسطح الكتيمةRidd  هـذا 

 علـى إمكانيـة     Riddة، وأكـد    ـالنموذج في تمييز مناطق العمران في المرئيات الفـضائي        

استخدامه في تحليل بيانـات االستـشعار عـن بعـد الخاصـة بالحيـاة النباتيـة والتربـة                   

)Biophysical Information (  في التعرف على المناطق العمرانية واسـتخدامات األرض

 .اـفيه

 ق، بتطبية لتصنيف أنماط الغطاء األرضي الريفية والحضري)Ward et al., 2000(دراسة  -2

 علـى مرئيـات   VIS ((Vegetation Cover and impervious surfaces)(نمـوذج  

باستراليا، بتطبيق نمـوذج التحليـل الطيفـي        ) Brisban(الندسات لجزء من مدينة برسبان      

على مرئيات الندسـات براسـم   ) Unsupervised classification(التصنيف غير المراقب

الزرقـاء،  (الخرائط الموضوعية لمنطقة الدراسة، واسـتخدمت الدراسـة الحـزم الطيفيـة             

، واستعرضـت   )والخضراء، والحمراء، ودون الحمراء القريبة، ودون الحمـراء المتوسـطة         

لمنطقـة  ) Land sat TM(علـى مرئيـات   ) VIS Model(الدراسة تطبيق نموذج التحليل 

  .الدراسة للتمييز بين أنماط استخدامات األرض في المدن

 الهند باسـتخدام  ي لمنطقة ريفية بوالية راجستان شمال غرب)Robbinson, 2001(  دراسة-3

، بهدف )Multi spectral Data(المتعدد األطياف ) SPOT(بيانات القمر الصناعي الفرنسي

 1986 األرضي ما بين العامين      الغطاء، وتغير أنماط    الكشف عن نمط النمو العمراني الريفي     

  .1999و

 ألنماط العمران الريفي واستخدامات األرض وتطورها في )Rudel et al., 2002(  دراسة -4

باستخدام بيانات االستشعار عـن     ) باإلكوادور(في حوض نهر األمازون     ) Chiguaza(إقليم  

بـين عـامي   ) (Land sat TM)(ندسـات  بعد، بمرئيات لراسم الخرائط الموضوعية من ال

  .م1997 و1987
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 هدفت هذه الدراسة إلى دراسة التغير في الغطاء األرضي باستعمال )(Kali, 2005 دراسـة  -5

وتظهر هذه الدراسـة إمكانيـة بيانـات التـابع          ) TM(بيانات التابع الصناعي متعدد التوابع      

قة في رسم الخرائط، وتحليل التغير فـي        الصناعي متعدد المراحل في تزويدنا باألساليب الدقي      

الغطاء األرضي، وبذلك يمكن االستفادة من هذه المعطيات، وجعلها قاعدة رئيـسة لالعتمـاد              

  .عليها في إدارة البيئة والقرارات السياسية

التـي تناولـت اسـتخدام الحيـز المكـاني      ) Hegarat-Mascle et al., 2005(  دراسة-6

ج مهمة جدا تثري منطقة الدراسة، واستخدمت بيانات االستشعار         المنخفض، إذ وصل إلى نتائ    

في دراسة التغيير في الغطاء األرضي، وأوصت الدراسة باعتماد مثل هذه المستشعرات فـي              

  .إعادة تقييم عملية تصنيف التغير في غطاءات األرض

 الحديدة ـ  طُبق فيها االستشعار عن بعد في رصد التغيرات بساحل)2005 بورجي،(دراسة  -7

تهدف هذه الدراسة بصفة عامة إلى استخدام بيانات االستشعار . وتقييمها_ الجمهورية اليمنية

عن بعد في دراسة الموارد الطبيعية بمنطقة الدراسة ورصدها، وتقييم حالة الغطاء األرضي، 

.   2002 و1989واستخدامات األراضي فيها، ودراسة التغيرات التي حدثت ما بين عامي 

تِّبع المنهج التحليلي الذي يعتمد على تجميع البيانات والمعلومات الحقلية بجانب النتائج ا

المستخلصة من تحليل صور األقمار الصناعية، و اسخِدمت طريقة تحليل تقنيات ما بعد 

التصنيف في معالجة بيانات األقمار الصناعية الرقمية، بهدف الكشف عن التغيرات التي 

إنتاج خرائط غطاء : ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة. الدراسةحدثت في منطقة 

أرضي لفترات زمنية مختلفة، وتحديد مدى التغير في شكل الشريط الساحلي من خالل حساب 

  . الصناعية بتقنيات االستشعار عن بعدرالتغير بواسطة تصنيف صور األقما

م تقنية االستشعار عن بعد ونظم المعلومات  قام الباحث باستخدا،)2007العزاوي، ( دراسة -8

الجغرافية في حساب مساحة الغابات االصطناعية، وصنّفت المساحات التي تغطي األرض 

بناء على الكثافة، ووضع تصنيف لغطاء األرض، وأظهرت الدراسة أنة يمكن استخدام هذه 

  .الطرق بشكل دقيق ورخيص إلنتاج خرائط غطاء األرض

غطاء األراضي فـي منطقـة نـابلس باسـتخدام تقنيـة            ال لتصنيف) 2008 ي،شول( دراسة   -9

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أنماط التباين في الغطاء النباتي لمحافظـة            . االستشعار عن بعد  
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 الـصورة الفـضائية     صـنّفت .  االستشعار عن بعد   تقنيةورها، وذلك باستخدام    اجما  نابلس و 

 فـي عمليـة   ، واعتمـد  ENVI) 4(االستشعار عن بعـد  لمنطقة الدراسة باستخدام برنامج 

 Maximum Likelihood)   مـصنف االحتماليـة القـصوى     التصنيف على طريقـة  

Classifier)      المراقـب  كإحـدى أسـاليب التـصنيف(Supervised Classification 

Methods)   من مختلف أنحاء منطقة الدراسة علـى شـكل   ميدانية التي تطلبت جمع بيانات

 من النتائج إلى مجموعةوصلت الدراسة  ت.  (Training Area)ينات تسمى مناطق  التحققع

 إنتاج خرائط دقيقة لغطاءات األراضي، إضـافة إلـى          فيتمثلت في قدرة االستشعار عن بعد       

 ،إظهار الدور الحيوي لهذه التقنية في بيئات ذات تنوع طبوغرافي معقد كالمنـاطق الجبليـة              

ذه المناطق إجراء العمل الميداني لصعوبة الوصول إليها، وقد أظهرت          حيث يصعب في مثل ه    

 من غطاءات األرض الرئيسة يشغل أعلى نسبة من مساحة          باعتباره نمطا الدراسة أن الزيتون    

  .الصورة المصنفة، وذلك إلمكانية زراعته في بيئات مختلفة كالمناطق الجبلية والسهلية

األراضي الساحلية باستخدام صور االستشعار عن بعد لتصنيف ) 2009الجابر، ( دراسة -10

هدفت الدراسة إلى تصنيف الغطاء األرضي لألراضي الساحلية . ونظم المعلومات الجغرافية

لشاطئ القير في السعودية من أجل التمييز بين األراضي الرطبة والمناطق الرملية، 

ق ذلك استُخدم أسلوب التحليل وترسيبات السبخات، ومياه البحر العميقة والضحلة، ولتحقي

فت األراضي الساحلية بمنطقة القير، صن:  إلى النتائج اآلتيةةوتوصلت الدراس. المراقب

طة بيانات االستشعار عن اسكُِشف عن المناطق األثرية بو. هاووضع نظام تصنيف خاص ب

  .بعد، وحددت منطقة المد والجزر في المنطقة

   :منهجية الدراسة

  :ينهجية اآلتية في تحليل الدراسة وتتمثل فيما يل اعتمدت الم

  ألنهـا  وهي تلبي الغرض1960عام ل الصورة الجوية لمن خرائط طبوغرافية بدالاستُخدمت  -1

، واخِتيـر    عن الصورة الجوية في تلك الـسنة       غني وتُ األرض،تحتوي على تفاصيل سطح     

ـ   إلى جانب تحليـل المر      2006غطاء من الصور الفضائية للعام     ، )SPOT( الفـضائية    ةئي

  ).2(شكل
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وقد اعتمدت   إجراء التحليل اآللي لكل غطاء باستخدام التصنيف  المراقب والمعاينة الميدانية،             -2

علـى  ) Maximum Likelihood( القصوى   ية االحتمالهذه الدراسة على منهج تصنيف

) Pixels(خاليـا   ، واستُخِدمت معامالت شدة االحتمالية لتـصنيف ال        منطقة الدراسة  بيانات

التي تنتمي لكل فئـة مـن أنمـاط         ) Pixels(المجهولة، وذلك بحساب احتمالية قيمة الخاليا     

 )      PCI-10( باسـتخدام برمجيـات      تالغطاء األرضي، وعوِلجت وصـنّفت هـذه البيانـا        

ARC GIS 9.3)(، وتصنيفها شكل )ويعود السبب في استخدام هذا المنهج إلـى دقـة   ). 3

يا في هذا األسلوب عن غيره من أساليب التصنيف  المراقب، إذ تُوَضع كـل               تصنيف الخال 

خلية من الصنف األكثر احتمالية باالعتماد على قيم االنعكاس لهذه الخاليا، فإذا نظرنا إلـى               

هذا األسلوب فهو يعتبر من أشهر األساليب المستخدمة على نطاق عـالمي فـي تـصنيف                

  .الغطاء األرضي

ـ     ـمن مختلف المصادر إل   خضعت البيانات    ـ    ـى العديد من المعالجات والتح  يليل وفيمـا يل

  :توضيح ذلك

 إلـى  نمـوذج       50000:1 حولت الخرائط الطبوغرافية لمنطقة الدراسـة ذات المقيـاس           - أ

رقمية باستخدام الماسح الـضوئي اإللكترونـي الملـون،    Digital Format)(ديجتالي 

، )Pixels (300مـساوية   ) Resolution(زيـة     وباعتماد درجة وضوح القدرة التميي    

ملفـات     هيئـة ى ثم تخزين هذه الصور علنوكذلك الوضع بالنسبة للصور الجوية، وم

  ).tiff)(*tiff format*(إلكترونية رقمية 

 قام الباحث بترقيم  الخرائط والمرئيات وتحويلها إلى ملفات إلكترونية باالعتمـاد علـى               -ب

 ).Auto CAD2004( ،) ARC GIS 9.3(برمجيات مختلفة منها  

  : معالجة الصور الجوية والمرئيات الفضائية-5

خضعت لـبعض البـرامج الخاصـة       ) tiff*(ملف   بعد إدخال البيانات وتخزينها على هيئة       

  :وأهم خطواتها مايلي) PCI -10( منها برنامج باالستشعار عن بعد
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ريق اختيار نقـاط الـتحكم   عن ط) Geometric Correction(عمل تصحيح هندسي    -أ

 غير الحقيقيـة    )Pixels (لكل) Y(و) X( قيم   أعلى الخريطة فتقر  ) GCPS(األرضية  

  . المأخوذة من الخرائط الطبوغرافية) Y(و) X( ويقابلها كل قيمة إحداثيات

لقياس مقدار الخطأ؛ إذ إن القيمـة المقبولـة   ) RMS( )Root Mean Square(اعتُمد   -ب

لتقليـل  ) GCPS( متوسط الجذر التربيعي إذا تجاوزتها يَعدل الموضع         1.5الخطأ  لمقدار

مقبولـة أم ال، اعتمـاداَ علـى الدقـة          ) RMS(، وحدد ما إذا كانت قيمة       )RMS(قيمة

  .المطلوبة

، حيث أجريت عملية التحـسين لتوضـيح معـالم          )Enhancement(  عمل تحسين المرئية   -3

  .المرئية

  :لفضائيةمناطق التحقق على المرئية ا

 التحقق  مرحلة مهمة في عمليـة         للتأكد من دقة مناطق    تعتبر مرحلة العمل الميداني التي تأتي     

التصنيف الموجه، وفيها يتم اختيار مواقع صغيرة ممثلة لمختلف أنماط الغطاء األرضي، حيـث              

  .حدتدرس العالقة بين القيم الرقمية واألصناف المدروسة ضمن المجال الكهرومغناطيسي الوا

  :وعند  اختيار مناطق  التحقق  ُأِخذَ بعين االعتبار

 ومعطيات مرجعية، ومعرفة    اداً جيداً إذ يتطلب تحديد مناطق التحقق       إعد  إعداد مناطق التحقق   -1

جيدة بجغرافية المنطقة، فعند جمع البيانات اُِخذَ بعين االعتبار أهم العوامـل المـؤثرة فـي                

  .غطاء األرض في منطقة الدراسة

تظهر أهمية مناطق  التحقق  في توظيفها، ومعرفة خصائص التـصنيف الموجـه للمرئيـة     و

الفضائية، وللمساعدة في تقدير الدقة الكلية لعملية التصنيف، ولذلك يجب توفير مـصادر بيانـات              

وفي هذه الدراسة اعتُمدت المصادر اآلتية في تحديد        .  ومعلومات مرجعية لتحديد مناطق  التحقق     

  .تحققمناطق ال

  . 2006  مرئية للقمر الصناعي سبوت التقطت في شهر أيار -1

  .1:50000 خريطة طبوغرافية لمنطقة الدراسة بمقياس -2
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  . فضائية لمنطقة الدراسةمرئية طة فضائية ورقية معتمدة على خار-3

  .جريت مقابلة لبعض المزارعين في منطقة الدراسةأ:  مقابلة المزارعين-4

   :فضائيةتصنيف المرئية ال

 المرئية الفضائية الرقمية للقمر الصناعي سبوت في طبقات  التحقق  داخـل منطقـة                صنّفت

الدراسة؛ لتظهر أنماط الغطاء األرضي التي اختيرت من خالل المـصادر المتعـددة، كالمـسح               

الميداني، والخرائط الفضائية، ومقابلة المزارعين من أجل تطبيق عملية التصنيف الموجه علـى             

  . ماط الغطاء األرضي المختارةأن

أظهرت نتائج البحث الميداني أشكاال مختلفة ألنماط استخدامات األراضي التي تشكل الغطـاء             

األرضي، واعتمدت على أكثر أنماط الغطاء األرضي شيوعا وتكرارا في منطقة الدراسـة فـي               

  . تحليل هذه البيانات

  :التصنيف الموجه

 مواقع صغيرة، عبارة عن مجموعات من العينات المتجانـسة     اعتمد هذا األسلوب على اختيار    

 الدراسة، بحيث تمثـل مختلـف أنمـاط الغطـاء           ية باالعتماد على الخرائط ومناطق    داخل المرئ 

 التحقـق، َوحـددت      هذه العينات إلى مـا يـسمى بمنـاطق         األرضي في منطقة الدراسة، وتشير    

لى بياناتها الرقمية، ثم وِضعت كـل خليـة مـن            اعتماداً ع  صائص الطيفية للمناطق المتشابهة   الخ

  .مجموعة معطيات المرئية في نمط غطاء األرض األقرب لها من الناحية الطيفية

  :دقة التصنيف

آليا، قُومت النتائج المخرجة لتحديد مدى دقتها، وذلك في تحديـد   بعد تصنيف بيانات المرئية

ريطة المصنفة مع مـا يقابلهـا مـن بيانـات           األخطاء وحصرها في الخرائط بمقارنة بيانات الخ      

مرجعية، تم تقييم أنماط الغطاء األرضي الظاهرة في المرئية الفضائية المصنفة، ومن ثم مقارنتها              

بالمعلومات المرجعية التي حِصل عليها من الزيارات الميدانية، وباإلمكان حسابها عـن طريـق              

اليا  القطرية على المجموع الكلـي للـصورة         استخدام المصفوفة، وحسبت بقسمة مجموع قيم الخ      

، ودقة %77.3، ودقة المنتج %75.3)=2488 (\)1874(الفضائية، لذلك فقد بلغت دقة التصنيف        
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، ومن هنا يتضح أن قيم دقة المستخدم ودقة المنتج أصبحت مقياسا جيـداً فـي           %76.2المستخدم  

  .ر وتحليل دقة التصنيفتقدير التصنيف، وعلى ضوء ذلك أمكن إجراء عملية التفسي

  

    :نتائج الدراسة ومناقشتها

    2006 و1960 الغطاء األرضي ما بين عامي

   2006 أنواع أنماط الغطاء األرضي في محافظة أريحا لعام - أوالً 

   األراضي العمرانية -1

وهي األراضي المستغلة عمرانياً كالمدن، والقرى، والمخيمات، والمـستوطنات اإلسـرائيلية،           

 الناجمة عن النشاط البشري واستعماالت األرض األخـرى، كالمنـاطق           ةنواع الغطاء المختلف  وأ

التجارية، والصناعية، والخدمات المختلفة داخل هذه المباني، وتنتشر األراضي العمرانيـة فـي             

 بما فيها مساحات  المـستوطنات، و تـشكل           2م15237252 ـمحافظة أريحا فوق مساحة تقدر ب     

، والـصور   ي ميَزت هذه األراضي من خـالل المـسح الميـدان          داحة المحافظة، وق  من مس %  3

 ال يمكـن رؤيتهـا فـي المرئيـات          يالجوية، والمرئيات الفضائية ألنواع الغطاء األرضي، والت      

 اتخذت بعض هذه األصناف االمتداد المساحي كالمـدن         دالفضائية حددت على الصور الجوية، وق     

  .الخ .....طي، كالطرق والشكل النقطي، كالمدارس والمطاعموالقرى، واالمتداد الخ

 أن المحافظـة بحاجـة      العمراني في منطقة الدراسة، تبـين      مبعد الدراسة التحليلية لالستخدا   

لتخطيط إقليمي تنموي يهتم بعملية تخصيص الموارد وإحالل الخدمات العامة والبنيـة التحتيـة،              

والبشرية في المحافظة، بحيث توفر فرص عمل جيـدة مـن            األمثل للموارد الطبيعية     مواالستخدا

خالل تكثيف االستثمارات االقتصادية، مع الضرورة في إشراك السكان فـي عمليـة التخطـيط،               

كـذلك  . وإيجاد الحلول المناسبة لها، وتوجيه المناهج اإلعالمية وبرامج التوعية والتدريب الالزم          

وفرة في المحافظة والموارد الموجودة فيها بسبب القيود        يالحظ عدم وجود استغالل لإلمكانيات المت     

 برصد منطقة الدراسة مرات عـدة       ى المنطقة، حيث قام الباحث األول     التي يفرضها االحتالل عل   

  ).2008حلبي  ( في رسالة دكتوراه قام  بإعدادهاأثناء قيامه بدراسة متخصصة بشكل تفصيلي
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   المناطق السكنية الحضرية -2

وزارة الحكم المحلي على تقسيم الضفة الغربية من فلـسطين إلـى تقـسيمات              نصت قوانين   

 ومدن، وقرى   ووحدات إدارية، وبوجه عام قسمت المحافظات فيه هذا القانون إلى مراكز إدارية،           

؛ بحيث يمثل كل مستوى مجلساً له شخصية اعتبارية، واعتُبَرت مدينـة            )2006وزارة التخطيط   (

ة في منطقة الدراسة، إذ بلغت مساحة المناطق العمرانية الحضرية في           أريحا من المناطق الحضري   

من المناطق العمرانية في المحافظة،     % 20، التي تشكل حوالي       2  م  3040548منطقة الدراسة     

مـن بـاقي     %  77، وتشكل حـوالي     2  م  2345395في حين بلغت مساحة االستخدام السكني         

الـصناعي، والتجـاري، والـصحي،      :  مثلة باالستخدام   االستخدامات في المناطق الحضرية المت    

  . الخ.........والديني، والتعليمي، والسياحي

في ضوء التحليل والمسح الميداني الذي تم لالستخدام الحضري باإلمكان تحديـد اإلمكانيـات            

  : استخالص النتائج اآلتيةنوالفرص المتاحة في المناطق الحضرية، ويمك

حضرية من نقص حقيقي في البنية التحتية، والخدمات، والمرافق، حيث          تعاني المناطق ال     -1

يتطلب ذلك الدعم الكافي في تمويل مشاريع البنية التحتية، ورفع مستوى أداء الخـدمات              

  .في التجمعات السكنية كافّة

تعاني المناطق الحضرية من غياب التخطيط والتنظيم الحضري المبنـي علـى أسـس                -2

بثقة عن حاجات المناطق الحضرية، حيث توصل الباحث إلـى هـذه            ومعايير سليمة من  

كل مفـصل فـي دراسـات    ـالنتائج أثناء القيام في الدراسة والبحث لمنطقة الدراسة بش   

  .سابقة له

   المناطق الريفية السكنية -3

تتكون منطقة الدراسة من تجمعات سكنية تضم عدداً من السكان كونوا مجتمعاً واضح المعالم              

به مساحة من األراضي الزراعية ولها حدود إدارية، يتـولى اإلشـراف علـى الخـدمات                تحيط  

والمرافق العامة المجلس القروي فيهـا، حيـث بلغـت مـساحة المنـاطق العمرانيـة الريفيـة                   

  .من المناطق العمرانية الفلسطينية في المحافظة% 36، وتشكل 2م5505939

  :ناطق االستخدام الريفي تبين أنلم لتحليل والتقييم والمسح الميدانيبعد ا
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 يعاني الريف من تداخل في استعماالت األرض واألبنية فيها، فهو بحاجة إلعداد مخططات              -1

هيكلية تبنى على أسس تخطيطية سليمة نابعة من حاجة تلـك التجمعـات؛ ألن التخطـيط                

  .الهيكلي مرتبط بالسياسات اإلسرائيلية، والمخططات االستيطانية في المنطقة

عملية التوسع للقرى ال تبنى على أسس سليمة، فهي مرتبطة بالوضع السياسي، مما يـؤدي               -2

إلى تدمير الموارد المحلية الطبيعية والتاريخية واألراضي الزراعية، حيـث قـام الباحـث              

بالنزول إلى الميدان وأخذ العينات، وشاهد ذلك على أرض الواقع، عزز ذلك كون الباحـث               

  .لدراسة مدة أربع سنوات  وشاهد ذلك على أرض الواقععاش في منطقة ا

   المستوطنات اإلسرائيلية -4

تمثلت سياسة االحتالل اإلسرائيلي تجاه األغوار الفلسطينية باإلهمال الـشديد والمتعمـد فـي              

النواحي التطويرية كافّة، وعلى  األصعدة الزراعيـة، والخدماتيـة، والـسياحية، واالقتـصادية،       

 منطقـة   نغيرها كافّة، فكان الهدف األساسي من وراء هذه السياسة هو تهجير سكا           والصناعية و 

بلغ عدد  ). 2000النجوم،  (األغوار العرب، حيث تعتبر إسرائيل هذه المنطقة حدوداً حيوية ألمنها           

 مستوطنة يهوديـة، فـي حـين بلغـت مـساحتها             35التجمعات االستيطانية في منطقة الدراسة      

  .من مساحة المناطق العمرانية% 38ل حوالي ، وتشك2  م5756305

  :وبعد تحليل الوضع االستيطاني في منطقة الدراسة وتقييمه تبين ما يلي

تعمل المستوطنات على منع أي تواصل جغرافي وعمراني في المحافظة، وتعتبر البـؤر              -1

زيـادة  األولى أمنية، والثانيـة     : االستعمارية مكملة للمشروع االستعماري وتقام بذريعتين     

النمو الطبيعي لليهود المستعمرين، ووضع اليد على مخازن المياه الجوفية الفلسطينية فـي             

  .المنطقة

إن وجود المستوطنات يمنع وجود مشاريع تنموية في المحافظة، إذ تُرفَض طلبات التوسع              -2

 .العمراني في المحافظة ألسباب أمنية

   األراضي المخصصة للنقل:ثانيا
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 االستعماالت الحضرية في المدينة، بداللة ذلك       مرض ألغراض النقل أحد أه    يمثل استخدام األ  

في حين  ،  )1997العشاوي،  (في العديد من المدن     % 30 التي يشغلها، التي تزيد عن       ةكبر المساح 

مـن مـساحة    % 5، و تشكل    2م435693 رقَّيت داخل المحافظة  بلغت مساحة شبكة الطرق التي      

  ). 5(فة من شبكة رئيسة وفرعية وإقليمية، شكل المحافظة في أصنافها المختل

بعد الدراسة التحليلية والمسح الميداني للتقاطعات في شبكة الطرق، تبين وجود عدة مـشاكل              

  :تعاني منها الشبكة في المحافظة

 .غياب تصنيف الطرق، وتطورها غير مخطط في منطقة الدراسة -1

ون مما أدى إلى االزدحام في الكثير        عدم االستخدام الصحيح لألراضي بسبب غياب القان       -2

 .من الطرق في المحافظة

. انخفاض مستوى الخدمة على الشبكة بسبب وجود العديد من التقاطعات التي يتََحكّم بهـا              -3

ولذلك تحتاج منطقة الدراسة إلى تحسين وتطوير في الشبكة، من حيث التصميم الهندسـي              

  . وتنفيذه

  األراضي الزراعية  : ثالثاً

 أهم القطاعات، وأهم األنشطة االقتصادية، إذ يسهم فـي          ن قطاع الزراعة في األغوار م     يعتبر

توفير الغذاء لسكان المحافظة، وفي استيعاب األيدي العاملة، ومن جهة أخرى يرتبط ارتباطاً وثيقاً              

بالظروف الجغرافية، وذلك لطبيعة المنطقة من توفر التربة الخصبة فيها، وصالحيتها للزراعـة،             

بلغت مساحة االسـتخدام الزراعـي      . وهذه هي الظروف هي التي تحدد مناطق التوسع الزراعي        

بعد المـسح الميـداني     ). 5(من مساحة المحافظة، شكل     % 16، ويشكل حوالي    2 م 92322846

  : لالستخدام الزراعي والدراسة التحليلية توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية

 نمط االستخدام الزراعـي، إذ تنتـشر المحاصـيل الحقليـة            تؤثر التربة بشكل واضح على       -1

  .والخضروات في المناطق السهلية

  أراضي األعشاب والشجيرات : رابعاَ
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لوحظ من خالل المسح الميداني والمرئية الفضائية أن األراضي المغطـاة باألعـشاب هـي               

، 2 م 80573732 حتهالغربي للمحافظة، إذ بلغت مـسا     التالل، التي تتواجد على الجزء الشرقي وا      

وهي ذات إنتاجية قليلة جداً بسبب االفتقار       ). 5( المحافظة، شكل    ةمن مساح %14تشكل حوالي     و

 أنـواع الحـشائش     ومن أهم . وتحسينهاإلى برامج تنموية طويلة األمد تعنى بإدارة هذه المناطق          

الـدوم والحـشائش     و والشجيرات الموجودة في المنطقة السرو والبلوط والبوص والكافور الزقزم        

  . وشقائق النعمان وغيرهاالمتوسطة الطول

  المناطق الجرداء: خامساً

ـ  ـلمـدة عـش   % 4اء النباتي فيها عـن      ـبة الغط ـل نس ـوهي المناطق التي تق    هر ـرة أش

ويبرز االهتمام باألرض الجرداء من أجل العمل على استغاللها في أغراض            ). 2003زريقات،  (

مناطق سياحية،  والتوسع العمراني، ومعرفة مدى صالحيتها ألغراض        التوسع الزراعي،  وإنشاء     

التنمية والتخطيط في المحافظة، ويذهب االهتمام إلى معرفة مدى صالحية استعمالها لألغـراض             

السكنية، والتجارية، والصناعية، والترفيهية، واالستخدام الزراعي، والبناء أو اإلنشاءات، ومـن           

. ء، ومن أجل ممارسة التمرينات الرياضية، والتنزه في الهواء الطلـق          أجل االستجمام واالسترخا  

ومن الضروري إنشاء هذه المناطق لما لها من آثار إيجابية على نفسية اإلنسان، إضافة إلى أنهـا                 

، ولقد عمدت قوات Goodman and Freund, 1968)(تزود الناس وتعطيهم بيئة صحية جيدة 

ها جرداء خالية من السكان، مع عدم السماح للسكان بحفر اآلبـار            االحتالل اإلسرائيلية على ترك   

وتنتشر األراضي  . الجوفية فيها، علما بأن هذه المناطق تحوي تربة خصبة وغنية بالمياه الجوفية           

مـن مـساحة   % 63، وتشكل حـوالي  2 م371926975 داء في محافظة أريحا فوق مساحة  الجر

  ).5(المحافظة، شكل 

  : 2006 و 1960الت األرض في منطقة الدراسة خالل الفترة  تطور أنماط استعما

جاء هذا الجزء من الدراسة ليعالج كالً من أنماط الغطاء األرضي، الذي يتناول كل مـا هـو                  

 من معلومات بوساطة    هموجود على سطح األرض من ظاهرات طبيعية، وما يمكن الحصول علي          

 والمواقع وغيرهـا، واالسـتعماالت األرضـية        وسائل االستشعار عن بعد، كاألبعاد والمساحات،     

الخاصة بأنشطة اإلنسان، التي تشمل كل من الزراعة، والمناطق العمرانية، ومنـاطق الخـدمات              



  .2013، السابع  العدد،  والعشرونالثامن المجلد ،  سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، ساتمؤتة للبحوث والدرا

  311

إلـى  1960(المختلفة في منطقة شهدت تغيرات جمة خالل فترة قصيرة تصل إلى خمسين عامـاً             

رية والطبيعية التي ُأشيَر إليها     هذه التغيرات عكست تغير مجموعة من الظروف البش       ). 2006عام  

في مستهل الدراسة، وكان منها التوسع الزراعي من خالل إعداد خرائط الغطاء األرضي، إلبراز              

حددت مـساحة   .  المساحي لظاهرات سطح األرض، خصوصاَ تطور المساحات العمرانية        عالتوزي

 نوع استناداً إلـى نتـائج       كل نوع من أنماط الغطاء األرضي، ودراسة التغير الذي حدث في كل           

  .التحليل اآللي للخرائط الطبوغرافية والمرئيات الفضائية والصور الجوية في منطقة الدراسة

  مناطق الغطاء النباتي وتغيراتها: أوال

 د، منها ما يعو2006  و 1960حدثت مجموعة من التغيرات في منطقة الدراسة خالل الفترة 

 النخفـاض   د على حساب المساحات الزراعية، ومنها ما يعـو        بشكل مباشر إلى التوسع العمراني    

  .منسوب البحر الميت وشح الموارد المائية

،  في منطقة الدراسة بتباين واضح     1960توزع الغطاء النباتي الطبيعي عام    ) 6(يوضح الشكل   

، فـي حـين كانـت مـساحة األشـجار           2م7840600فقد كانت المزروعات تغطـي مـساحة        

   .2 م231178الشجيرات  ، و2 م107627، وأشجار النخيل 2 م17556061المثمرة

 ألنمـاط  ي ومقارنته بالتوزع الجغراف2006لقد تبين من تحليل أنماط استعماالت األرض لعام     

  : أن هناك اختالفاً كلياً بين الفترتين بسبب1960الغطاء األرضي عام 

ن عليهـا الحـال      عمـا كـا    1960انكماش المساحات المغطاة بالمناطق الزراعية لعام        .1

  .2006عام

 . الجغرافي للمناطق الزراعيةعاختالف التوزي .2

 ، وهـذا ال     2006لوحظ زيادة نسبة المساحات الزراعية  في بعض المساحات في عام             .3

يعني ازدهار الغطاء النباتي في منطقة الدراسة، بل بسبب قدوم السلطة الوطنية، وزيادة             

 .االستثمارات في المنطقة

  قة العمرانية المنط: ثانياً
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 على الصور الجوية والخرائط الطبوغرافية بـشكل        1960توزعت المنطقة العمرانية في عام      

عشوائي، فكانت المناطق السكنية، والمؤسسات الحكومية والتعليمية، وشبكة النقل متبعثرة وغيـر            

 وقـد ). 6( ، شكل   2 م 4966370م  1960حيث كانت مساحة المناطق العمرانية في عام        منتظمة،  

، وقـد رافـق     2 م 15237252، بحيث بلغت مساحتها     2006تطورت المنطقة العمرانية في عام      

  : عدة عوامل أهمها2006اتساع مساحة المنطقة العمرانية في عام 

ـ    ي إليها، ونشأة مخيم عقبة جبر الذ      نقدوم أعداد كبيرة من الالجئين الفلسطينيي        -1  ر يعـد أكب

  .إلى مخيم عين السلطان، والنويعمة بالقرب من المدينةالمخيمات الفلسطينية، باإلضافة 

، وتزامن مع قدومها زوال الرقابة الصارمة علـى         1994قدوم السلطة الفلسطينية بعد عام         -2

 االحتالل، وزاد عدد السكان في المدينة، الذي نجم عن توطن القادمين من خارج              نالبناء م 

كـذلك فُِتَحـت   . ضفة الغربية للعمل في أريحا  فلسطين، باإلضافة إلى القادمين من داخل ال      

مقرات لألجهزة األمنية واإلدارية التابعة للسلطة الفلسطينية في مدينة أريحا بعـد اتفاقيـة              

أوسلو، حيث اعتبرت منطقة األغوار في تلك الفترة منطقة التطـور مـن قبـل الـسلطة                 

 التحتية، والمشاريع السياحية    الفلسطينية، مما ترتب عليه تمويل كثير من المشاريع، والبنية        

الترفيهية وغيرها، وكانت هذه هي أهم األسباب المشجعة لالنتقال والسكن فـي المدينـة،              

  .وحدث زحف للمناطق العمرانية على حساب المناطق المزروعة

  :االستنتاجات والتوصيات

  االستنتاجات

ستشعار عن بعـد فـي      وبرمجيات اال  استعماالت األرض باستخدام تقنيات   تم تصنيف أنماط     .1

مـن مـساحة    %3وبينت الدراسة أن نسبة االستخدام العمراني يشكل حـوالي          . 2006عام  

، بينمـا بلغـت نـسبة اسـتخدام         %16المحافظة، في حين بلغت نسبة االستخدام الزراعي        

بلغـت مـساحة المنـاطق      من مـساحة منطقـة الدراسـة، و       %14اب  الشجيرات واألعش 

و دِرَس التطـور فـي أنمـاط        .  من مساحة المحافظة   %4مساحة الطرق   ، و %63الجرداء

فقد بينت الدراسة بأن هناك توسـعاً       . 2006 و   1960استعماالت األرض خالل الفترة بين      

  . في االستخدام العمراني على حساب المساحات الزراعية
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أتاحت تقنية االستشعار عن بعد عرض المراحل الزمنية للتوسع فـي حـدود المحافظـة،                .2

 البيانات المكانيـة مـن  صـور جويـة،           ةاحة المخططات للمحافظة، ومطابق   وحساب مس 

  .ومخططات هيكلية؛  الستنباط نتائج جديدة تساعد في تحليل وتخطيط واقع المحافظة

، بحيـث بِنَيـت     2006 و 1960حدث تغير في أنماط الغطاء األرضي مـا بـين عـامي              .3

  .في منطقة الدراسةمن مساحة البناء % 35مستوطنات يهودية تشكل ما نسبتة

  

  : التوصيات

توجيه الباحثين والمهتمين نحو المزيد من الدراسات حول تصنيف النبات الطبيعـي فـي                 -1

  .الضفة الغربية، تؤسس  لقاعدة من المعلومات عن الغطاء األرضي الزراعي في المنطقة

  . إدارة أنماط الغطاء األرضي في منطقة الدراسة بشكل علمي مدروس-2 

تعتبر الدراسات التي تحدثت عن تطوير الزراعة في منطقة الدراسة قليلـة، لـذا يجـب                   -3

  .االهتمام بهذا الجانب وتطويره

العمل على حفر اآلبار الزراعية في منطقة الدراسة ألن المنطقة تحتاج إليها مـن أجـل                   -4

  .النهوض بالزراعة فيها

  .زراعية الخصبةالحد من التوسع العمراني على حساب األراضي ال   -5

يجب العمل على تفعيل دور المؤسسات والجمعيات الزراعية القائمة في فلسطين ، وتوفير                -6

  .الدعم الالزم للمزارعين
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  المفاهيم والمصطلحات واالختصارات األجنبية ودالالتها باللغة العربية) 1(ملحق 
داللة المصطلحات واالختصارات األجنبية 

  باللغة العربية
  ات واالختصارات األجنبيةالمصطلح

حد برامج نظم المعلومات الجغرافية أ
  الصادر عن شركة اسري األمريكية

ARC GIS 9.3 

  Capture  إدخال
 Data Management  إدارة البيانات
 Data Processing  تحليل البيانات
 Data Storage  تخزين البيانات
 Digital Formal  نموذج  ديجتالي
 Enhancement  الفضائيةتحسين المرئية 

حد برامج االستشعار عن بعد الذي يتم من أ
  .خالله تصنيف المرئيات الفضائية

ENVI, 4 

 Geometric Correction  عمل تصحيح هندسي
  Maximum Probability Likelihood   االحتمال األقصىتصنيف

حد برامج االستشعار عن بعد الذي يتم من أ
  فضائيةخالله تصنيف المرئيات ال

PCI, 10 

  Pixels  الخاليا الموجودة في الصورة الجوية
 Resolution  القدرة التمييزية
 Spatial Data  البيانات المكانية

قمر صناعي يدور حول األرض يتم من  -
  خالله الحصول على المرئيات الفضائية

SPOT 

 Supervised classification  التصنيف الموجة
 The Attribute  البيانات الوصفية
 Training Area  مناطق التحقق

 Unsupervised classification  التصنيف غير المراقب
 Vegetation Cover and impervious  الغطاء النباتي واألسطح الكتيمة

surfaces 
سري األمريكية الذي يتم أحد برامج شركة أ

من خالله معالجة وتحليل وتخزين البيانات 
  .المكانية

ARC GIS 9.3 

  
  


