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ر آلية ودقة خواريزم من خواريزمات التصنيف املراقب تطوي إىلهتدف ىذه الدراسة 
(supervised classificationواملعروف بأسم خواريزم خمطط )  الطيف  ةزاوي
(Mapper Spectral Angularوذلك من أجل إنتاج )  خرئط عالية الدقة

 . لتحقيق ذلك, مت مايلي :قتصادية وخالل فرتة وجيزةإبطريقة   لغابات قرم أبوظيب 
( من مرئيات training samplesمجع عدد كبري من عينات تدريبية  ) .1

م( مثل تلك امللتقطة من  القمر  0.6فضائية ذات دقة متييزية مكانية عالية )
ستخدامها كمدخالت خلواريزم خمطط إ( و Quickbird)  صطناعي كويك بريداإل

 زاوية الطيف . 
 Sieving)  ، خنل الفصائل (Soble filter)ثالثي سوبيل التطبيق فلرت  .2

classes)  حتليل األغلبية / األقلية ،(Majority /Minority analysis) 
على خرائط التصنيف الناجتة إلزالة البكسالت املنعزلة وبالتايل زيادة دقتها. كما 

رصد ومراقبة التغريات اليت طرأت على غابات القرم يف   إىل وهتدف ىذه الدراسة
. لتحقيق ذلك مت طرح 2015العام  إىل 1990ل الفرتة من العام إمارة أبوظيب خال

ستخدام إ( من بعضهما البعض ب1كل زوج من خرائط التصنيف احملسنة )اهلدف
 خواريزم الفرق بني خريطتني

   ((Image Difference . 
 

 أظهرت ىذه الدراسة عدة نتائج ومشاركات ىامة منها:
 دقة اخلرائط املستهدفة لألعوام  وبالتايل آلية عمل اخلواريزم  حتسن ملحوظ يف

و  90.122، ٪   99.069مبا نسبتو   ٪    2015و  2000 1990,
 على التوايل.، ٪96.096 

  زيادة كبرية يف املساحات املستزرعة ألشجار القرم يف منطقة غنادا ومدينة
 ابوظيب مقارنة مبناطق أخرى مثل الظابية وأبو األبيض. 

 يث كثافة أشجار القرم سجلت يف منتزه قرم أبوظيب الوطين أكثر املناطق من ح
 واملنطقة احمليطة بو.

 ، ابو ظيب ، الندسات،  غابات القرم الكلمات المفتاحيه:
 االستشعار عن بعد. ، خواريزم خمطط زاوية الطيف
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Abstract 
This study aims to develop the performance and 

accuracy of the spectral Angular Mapper (SAM) 

in order to produce precise maps for mangrove 

with low cost and time consuming.  

To achieve this purposes, the following steps 

have been done:  

1- Collect high number of training samples from 

Quichbird images with a spatial resolution of 

0.6 m to train the algorithm  

2- Apply a 3×3 Soble filter, Sieving classes, 

Majority/ Minority analysis to refine and 

eliminate dark and isolated pixels in the 

classified maps and thus, increase its accuracy. 

This study also aims to monitor the changes in 

mangrove forests during the period from 1990 

to 2015 by subtracting every pair of the 

enhanced mangrove maps (aim1) using Image 

Difference algorithm (ID) 

The study showed important results and 

contributions as follows: 

 A significant improve of the algorithm 

performance and consequently, the 

produced 1990, 2000 and 2015 maps with 

an overall accuracy of   ٪ 980.98 , 8.0.99 

and  890.89   ٪, respectively.  

 A significant increase in the mangrove 

plantation in Ghanadah area than elsewhere 

in the study area  

 The highest area of dense and healthy  

mangrove was observed in Abu Dhabi 

Mangrove National Park and its adjoining 

areas.   

Astrong spatial association between    

topography and tidal channels and the spatial  

distribution and density of Abu Dhabi 

Mangrove. 
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