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ترسيم التشكيالت السطحية ونمط الغطاء االرضي في منطقة ميناء دمياط الجديدة من 

 واقع استخدام طرق االستشعار عن بعد عالية التوضيح
 

 وحيد مفضل

  باإلسكندريةالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد
  

ئل الثمانينات تعرضت منطقة ميناء دمياط الجديدة منذ البدء في إنشاء الميناء الجديد في أوا
من القرن الماضي لتغييرات مورفولوجية كثيرة، كما تم اعادة تشكيل هيئتها ومعالمها األرضية بشكل 

لتغيرات  تعرضها احتمالوال زالت هذه المنطقة خاضعة ألعمال التنمية حتى اآلن مما يعني . كبير
 ترسيم معالم المنطقة الحالية،  وهذا في المقابل يوضح أهمية،خالل السنوات القليلة القادمةإضافية 

 .  وتقييم الغطاء األرضي واستخدامات االراضي الحالية فيها
وفي هذا اإلطار فإن الدراسة الحالية تحاول تحديد معالم وتفصيالت الغطاء األرضي 
واالستخدامات البشرية السائدة في منطقة ميناء دمياط والمناطق المتاخمة لها، وهذا من واقع استخدام 

ومن . تقنية االستشعار عن بعد، وهذا جنبا إلى جنب مع نتائج المسح األرضي والمالحظات الميدانية
لية تخص المستشعر أجل هذا الغرض فقد تم استخدام صورة فضائية حديثة ذات قوة توضيح مكانية عا

هذا وقد أمكن توصيف مختلف أنواع الغطاء األرضي السائدة في المنطقة، وكذلك ". كويكبيرد"الفضائي 
اهم المعالم الموجودة على السطح، كما أمكن حساب مساحة كل نوع منها، عن طريق تطبيق طرق 

 . االستشعار عن بعد القياسية على تلك الصورة
ة أن الغطاء األرضي في منطقة ميناء دمياط يتميز بسيادة الغطاء وتوضح نتائج هذه الدراس

االرضي الناتج عن انشطة وتدخالت االنسان عن مثيله من الغطاء األرضي الطبيعي المتكون طبيعياً 
وبحسب نتائج الدراسة فإن أهم أنواع األغطية . دون تدخل األنسان، وهذا من حيث المساحة والتنوع

 الميناء، األراضي البور، المساحات المائية، أرصفةمنطقة ساحل دمياط تتضمن األرضية الموجودة ب
كما تبين النتائج أن منطقة . شبكة الطرق والسكك الحديدية، مناطق العمران، ومناطق الكثبان الرملية

الدراسة تحتوي على مختلف أنواع استخدامات األراضي، ومنها على سبيل المثال مناطق االنشطة 
ة والصناعية، األراضي الزراعية والمستصلحة، مناطق األسكان واألعاشة، وأخيراً المناطق التجاري

 .المخصصة للتخلص من النفايات ومواد الردم
 


