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التحليل اجليوورفولوجي لتقيين استخذاهات األرض يف هنطقة سيذ
صادق باستخذام تقنيات االستشعار عن بعذ

أزهر خميل سميمان
قسم الجيولوجي
جامعة السميمانية
املستخلص

يتنا ا اااوع موبا ا ااوع الوما ا ااث د ارسا ا ااة جيومور ولوجيا ا ااة تطوي يا ا ااة واسا ا اات دام ت نيا ا ااات
االستشا ااعار عا اان وعا ااد ونظا اام المعموما ااات الجغ ار يا ااة وغيا ااة تمميا ااع اقرض ما اان جا ااع ت يا اايم

اساات داماتيا لمنط ااة ساايد

ااادق الواوعااة جيولوجيااً ااي منط ااة الطيااات العاليااة وااال ر ماان

ساافر التمميااع لم

اااكص المكانيااة ت ا ثر المنط ااة والمركااات التكتونيااة التااي نجاام

نطاق الطيات الزامفة ي شماع شرق العراق.

عنياا تشااوىات ونيوياة ممااا جعمياا مساارماً نشااطاً لمعممياات الجيومور ولوجيااة .كماا نااتج عنيااا
وم اادات رب ااية (اق ارب ااي المرتفع ااة ،وال اادمات والمروم ااة الفيب ااية والم اااط

الفيبااية النيري ااة) .وينم ااا توااين م اان تممي ااع اس ااتعماالت اقرض وجااود م ااس

والس اايوع

اانا

م اان

المستوى اقوع إعتماداً عمى نظام م ممة المسامة اقمريكية.
املقذهة

تعا ااد عمميا ااة مس ا ا وت يا اايم اسا اات دام اقرض ما اان وا اارز المجا اااالت التطوي يا ااة ا ااي
الجيومور ولوجيا ،وتعتمد العممية ساساً عمى تممياع وت اني

المظيار اقرباي .وواد توناى

ى ااذا ال اانيج ع اادة جي ااات عالمي ااة مني ااا المعي ااد الع ااالمي لممسا ا الج ااوي والعم ااوم اقرب ااية

.I.T.C
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التمميع الجيمور ولوجي لت ييم است دامات اقرض ي منط ة سيد

ادق واست دام...

زىر ميع سميمان

إن ت نيا ااات االستشا ااعار عا اان وعا ااد ونظا اام المعموما ااات الجغ ار يا ااة ما اان ىا اام الطا اارق
المعا ارة التااي تساات دم إلج ا ار ىااذه المسااومات .إذ تساايع إنجاااز المشاااري وساارعة ودوااة
عالية ووكمفة وميمة م ارنة م الت نيات الت ميدية ،بال عن المرونة العالياة التاي ت ادميا اي

مراووة التغيرات الما مة ي است دام اقرض.
ت ا اام ا تي ا ااار منط ا ااة س ا اايد

ا ا ااادق كمال ا ااة د ارس ا ااية لتممي ا ااع وت ا ااني

المنط ا ا ااة

جيومور ولوجي ا ااً واسا اات دام الت نيا ااات الما ااذكورة نف ا ااً لتوبا ااي التوا اااين ا ااي مكوناتيا ااا الويكيا ااة
عاان العالوااة وينيااا ووااين الوماادات اقربااية .ذ تتو ا المنط ااة إداري ااً إلااى مما ظااة

والكشا

°
°
السااميمانية ،شااماع شاارق الع اراق ،وت ا وااين طااي طااوع ' 45 47و ' 45 59شاارواً

وداكرتي عرض ' 35° 16و ' 35° 25شماال

()4

الشكع (.)4

اسا اات دمت مركيا ااة ممونا ااة ممت طا ااة وتا اااري  17-09-2003ويا ااد

إعا ااداد ا اراكط

جيولوجية جيومور ولوجية و نماط اساتعماالت اقرباية معتمادين واذلى عماى نظاام ندرساون
لمت اني

واسات دام ورناامج  Erdas V.8.4ال ااص وتفساير المركياات الفبااكية وورناامج

 Arc view V.3.3لوناا ال اراكط وعماى مجموعاة مان ال اراكط والم اادر واإلم اا ات
عن منط ة الدراسة والتي ساىمت ي دعم الم اكق التي تم تفسيرىا من المركية الفباكية.
تناوع الومث دراسة المماور التالية ي منط ة الدراسة:

 .4تمميع ال

اكص المكانية

 .7تمميع الومدات اقربية
 .1ت ني

استعماالت اقرض
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شكع  )4( :موو منط ة الدراسة

مركية باكية من ورنامج Google Earth
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 -1تحميل الخصائص المكانية:

يتو ااين م اان ال ارط ااة الجيولوجي ااة ،الش ااكع ( ،)7ن منط ااة الد ارس ااة واوع ااة ب اامن

نطاااق الطيااات العاليااة ووااال ر ماان منط ااة التلتاوا ات الزامفااة مسا

ت ساايم Numan

()7

ميث تعربت المنط ة الى تا ثيرات المركاة اقلوياة المديثاة اي ع ار المايوساين مماا ناتج

عنيا تشوىات ونيوية تمثمت ي عمميات الطي والت دع والتش ق لمطو ات الرسووية.
تنكش ا

ااي منط ااة الد ارسااة تكوينااات ماان ال ا ور الرسااووية ورواسااويا تعااود الااى

ع ااور م تمفااة .إذ تظياار اواادميا ااي او ااى الشااماع الشااروي ماان المنط ااة والمتمثمااة وا ا
وتكااوين رومااان الجيريااة العاك ااد الااى الترياسااي االساافع .يتا ا ل

ماان تعاو ا

ماان ال اا ور

الجيريااة السااميكة وتتناااو جزكي ااً م ا المجاار الجيااري المااارلي ،ذو ساامى ي ااع الااى 811
مت اًر( .)1ويظير ومون ماوين الرمادي الى الوني الفاات ووعاض االمياان وماون اوايض مميواي.
ويتميز وطو ات سميكة متطو ة الى كتمية من ال

ور الجيرية ال موة كما يظيار ذلاى اي

المركية (شكع  .)4يمييا مجموعة كمكمة الراديوالري العاكدة الى ع ر الجوارساي االعماى –
الكريتاسي االعمى ،والتاي تتاال

مان ثالثاة اوساام  :االسافع مناو يتكاون مان المجار الجياري

تاااتي ذو طو ااة سااميكة ماان ال اوان اقواايض ويت مااع كالىمااا سااجيع مااارلي رمااادي .امااا

ال سم االوسط انو يتال

يت ممااو مجاار كمس ااي

من مجر

وان والوان ا بر ،رماادي ،اممار ذو طو اات روي اة

اواني وس ااجيع مدياادي وطو ااات م اان المجاار الجي ااري الفتاااتي غي اار

متطوااق .يسااود المجاار الطينااي امماار غااامق الجااز االعمااى منااو م ا طو ااات ماان المجاار

الجيااري الفتاااتي( .)1وتظياار ىااذه المجموعااة وشااكع واب ا

ااي االج ا از الشااروية ماان منط ااة

الدراسة والواناو الم تمفاة اي المركياة الفبااكية .كماا تظيار منكشافات مان تكويناات

ا رية

عاكادة لمع ار الكريتاسااي اي االجا از الغرويااة مان منط ااة الد ارساة وماوع وماادة سايد

ااادق.

إذ يس ااود تك ااوني وا االموو وكوميت ااان اااالوع يت ااال

طو ااات المج اار الجي ااري ما ا

م اان تعاوا ا

طو ااات السااجيع ،ويتميااز و ااالوة متوسااطة ذو المااون الر ا ااي

اام  .مااا المااارع انااو

يظير والمون اق فر والر ا ي الم فر ،ىش إلى متوسط ال االوة .ماا الثااني يتا ل
من المجر الجيري الر ا ي المون ،ذو تطوق متوسط،
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يظير تكوين الوالسوي العاكد إلاى ع ار االيوساين اقوساط – اقعماى اي و اى
الجز الجنووي الغرواي مان المنط اة .إذ يتكاون مان مجار جياري طواشايري جياد التطواق ما
رواااكق ماان ال م اااع الطواشاايري اقواايض ما درنااات

اقويض م العديد من التش ات الظاىرة عميو(.)6
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اوانية .ويظياار ااي المركيااة وااالمون
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ادق واست دام...

زىر ميع سميمان

تشكع ال

ور الجيرية ىيكع الطياات الممدواة ،اال ان تادا ع الطو اات ال ا رية

اليش ااة ااي التكوين ااات الم ااذكورة انفا ااً وكثا ااة التشا ا ات والفوا ااع عم ااى س ااطميا دى ال ااى
تنش اايط ااي عممي ااات الجيمور ولوجي ااة (المور ومنا ي ااة) المتمثم ااة وعممي ااات التجوي ااة وتمري ااى

الم اواد .اال ان عمميااات التجويااة المتمثمااة وزم ا

الم اواد وتكساار ال ا ور ىااي الساااكدة عمااى

س ااطوح منم اادراتيا ،كم ااا ظي اار واب ااماً اثن ااا الزي ااارات الميداني ااة ااي ش ااير نيس ااان لع ااامي

( 7116و  .)7117ويعااود ذلااى الااى ان عاادد االيااام التااي تاان فض ييااا درجااة الما اررة عاان
ال فر المكوي وتومغ  46يوماً ومدوث االنجماد ي اشير الشاتا وتسااوط الثماوج .اي ماين
ترتف ا درجااات الم ا اررة ااي ال ااي
()7

 11م وماادود  15يوم ااً

اذ تومااغ عاادد االيااام التااي ت ااع ييااا درجااة الم ا اررة عاان

كمااا تنش ااط العمميااات الجيمور ولوجيااة المور وديناميكيااة المتمثمااة

وشوكة من االودية موسمية الجريان التي ت وم ون اع المفتتاات مان المنااطق الجومياة وارسااويا
عنااد اوااداميا لتكااون ساايوع مروميااة متراوطااة م ا وعباايا الااوعض ،وكمااا توباامو المركيااة

الفبااكية .باالً عان الرواسا

الفيباية التاي تجعمياا روا اد نيار دياالى والتاي تغطيياا ميااه

وميرة سد دروندي ان ،السيما اقج از الجنووية منيا.

شيد االوميم الجومي اي العاراق تغيارات منا ياة اي الازمن ال اروا

اد مادثت تارات

جميديااة .مطي ارة تاادا مت معيااا ت ارات د كيااة – جا ااة وممااا ياادلع عمااى ذلااى وجااود م اااط
نيريااة عمااى باافا

ار ااد ساايروان – نياار ديااالى ااي منط ااة الد ارسااة ومناااطق ا اارى  :ومعااة

دزة ،جمجماع ،جرمو(.)8

ىذه التذوذوات المنا ية نتج عنيا تغيرات ي مستوى ال اعدة العاام
تش ااكيع ش ااوكات م اان اقودي ااة ال يتناسا ا

()9

مماا وااد الاى

عم ي ااا الم ااالي واتس اااعيا ما ا مج اام مياىي ااا وم ااا

امويا من عمميات نمت ت ارجعي الى وديتيا.

تسااود منط ااة الد ارسااة مالي ااً نمااط ماان مناااخ الوماار المتوسااط الااذي يتميااز والتساااوط

ي الفترة الممتدة من شير ايموع وينتيي ونياية ووعدىا يساود الجفاا
مزيران ومتى وداية شير ايموع.
 -2تحميل الوحدات األرضية
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يسااتند ى ااذا الاانيج التطوي ااي عمااى ت ااني

المظياار اقرب ااي إلااى و اااليم و نظمااة

ووم اادات رب ااية اعتم اااداً عم ااى درج ااة التماث ااع و اال ااتال

ااي عنا اارىا الطووغ ار ي ااة

وتروتيا ا ااا وغطاكيا ا ااا النوا ا اااتي والتا ا ااي تت ا ا ا ثر ا ا ااي تشا ا ااكيميا جمما ا ااة عواما ا ااع ىميا ا ااا :الونيا ا ااة

ال

رية،الظرو

المنا ية ودور اإلنسان كعامع جيومور ولوجي.

تكماان اقىميااة ااي ات اااذ الوماادات اقربااية ساس ااً ااي ت ااميم مشاااري التنميااة

قنيااا تت ا

ااميا وشااكع سااطميا وتماثااع ااي مكوناتيااا الويكيااة ممااا د ا إلااى

وتجااانس

االىتمام وتمميع العالوات المكانية و وال إلى إعداد ارطة جيومور ولوجية.
عكساات ال

اااكص الونيويااة والمنا يااة دو اًر ميم ااً ااي تشااكيع الوماادات اقربااية

ومكوناتيااا الويكيااة والتااي توااين ثرىااا الواب ا

ااي المالكمااة وال اوميااة اقربااية لممنط ااة ماان

الع العمميات التعروية (اليدم) والوناكية (اإلرسا ) وما نجم عنيا من ومدات ترتوط ويا.

تا اام تفسا ااير الوما اادات اقربا ااية و ا اريا ما اان المركيا ااة الفبا اااكية واسا اات دام سسا اايا
المعرو ااة (الم ااون -الش ااكع -المج اام -ال اانمط -الظ ااع -المووا ا والنس اايج)

()41

ال ارطة الجيومور ولوجية كما ي الشكع ( .)1وتشمع عمى الومدات االتية:

قج ااع إع ااداد

وحدة األراضي المرتفعة Upland Unite
تكونا اات ىا ااذه الوما اادة وسا ااو

ت ثرىا ااا والمركا ااات التكتونيا ااة و ىميا ااا المركا ااة اقلوياااة

المديث ااة التا ا ي دت ال ااى تش ااكيع سالس ااع جومي ااة تس ااودىا طو ااات م اان ال ا ا ور والجيري ااة،
تت اادا ع معي ااا طو ااات و ااع

ااالوة مم ااا دى ال ااى تنش اايط دور العممي ااات الجيومور ولوجي ااة

اليدمي ااة وتش ااكيع منم اادرات ش ااديدة مغط اااة ورواسا ا
.Lithosoil
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ا ا رية

التمميع الجيمور ولوجي لت ييم است دامات اقرض ي منط ة سيد

ادق واست دام...

زىر ميع سميمان

وحدة القدمات Piedmont Unite
تتا ل

ىاذه الومادة مان رواسا

متوايناة اقمجاام تازداد كمماا إتجيناا

او

تماات

 Gapsاقوديااة ال ارج اة ماان المرتفعااات التااي تنم اار إرتفاعاتيااا وااين  611-511م عاان
مسااتوى سااط الوماار مكونااة إنماادارات فيفااة تغطييااا رواس ا

يبااية وييااة م اراوح مديثااة

مرتوطة م وعبيا الوعض وتغطييا التر الكستناكية ووسمى وميع.
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وحدة المروحة الفيضية Alluvial Fan Unite

تم اار السالسااع الجوميااة مرومااة يبااية ب ا مة واسااعة االمتااداد .تمتااع الجااز

اقوس ااط م اان منط ااة الد ارس ااة وتب اايق ش ااماالً واتج اااه ونج ااوين وتتسا ا جنووا ااً واتج اااه وميا ارة
دروندي ان ميث ي تر طوليا من  74كم وي ع و ى عرض ليا الى  41كم.

إن كثر النظريات شيوعاً عن المرومة الفيباية ىاي ال اكماة إن اإلن فااض الشاديد

ي اإلنمدار والتواين ي ويمتو وين الوادي الذي تعرض لظااىرة المات والسايع الاذي ت اع

اليو اقنيار ومن ثم الترسي
ي

لمممولة المن ولة(.)44

وادي جمان ي عالي المرومة وينما ي

وادي ورجو ي وسطيا ميث يتسا

عربو شماع مجم شاندري ،وتتفرع منو عدة ارع تت اذ نماط بافاكري وي ا

اي وميارة

سااد دروناادي ان .ل ااد تشااكمت ىااذه المرومااة وفعااع ار اادين اوليااا ينو ا ماان الجيااات الشااروية
لمنط ااة الد ارسااة ويجااري ااي الجااز الشااروي ماان المرومااة لتت ااع وااو ع ادة مجاااري تشااكع

وعباايا م اراوح مديثااة التكااوين مال ا ة لممرومااة الركيسااة .ااي مااين يظياار دور المجاارى
الثاااني الااذي ينوا ماان الجيااات الغرويااة وتت ااع وااو ايبااً روا ااد ،ليااا الاادور االكواار ااي ونااا
ىذه المرومة.

تسود المرومة الفيباية ترواة كساتناكية إساتغمت والز ارعاة ووشاكع كثيا  ،وتواين إن

الجااز الجنااووي منيااا يغماار

ااميا ومياااه ومي ارة السااد إثنااا مواساام الفيبااانات .وىااذا مااا تاام

مالمظتو من م ارنة ال ارطة الطوووغ ار ية لممنط ة والمركية الفباكية.
وحدة المصاطب والسهول الفيضية الحديثة
River Terraces and floodplain Unites
تنتشر ىاذه الومادة عماى جوانا ار ادي نيار دياالى وال يتجااوز إرتفاعياا عان 511

مت اار عا ا ن مس ااتوى س ااط الوم اار .تتا ا ل
ويف ع وين سارير النيار والم ااط

م اان م ااطوة نيري ااة واوع ااة عم ااى ج ااانوي ال ار اادين

سايالً يباياً ماديثاً .اال ن ىاذه الم ااط

تتعارض

الى الغمر الف مي ومياه وميرة السد وتغطييا غاوات كثيفة واوعة عمى جانوي ال ار دين.
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 -3تصنيف استعماالت األرض:

ت ارتوط اقنظمااة والوماادات اقربااية ارتواط ااً وثي ااً وااالنظم والوماادات الويكيااة وميااث

جا ت إستعماالت اقرض و ا ة الزراعياة متوا اة ما الظارو

الطويعياة لممنط اة .عماى

ىذا اقسااس ا ن تممياع اقرض وت انيفيا يعطاي م شا اًر واباماً عماى الما ىالت الزراعياة
وواوميتيا اإلنتاجية التي تتمدد و
-

التبرس (درجة اإلنمدار ،اإلرتفاع ،الموو )

-

التروة (العمق ،النسيج،

-

المياه

-

ت ا ااني

اكص معينة ىي:

ور اقم )

العمميات الجيومور ولوجية (النوع ،درجة الفعالية ،مسامة الت ثير)

إستعماالت اقرض والنوات الطويعي(.)47

إعتمدت المعايير عااله ساسااً اي التعار عماى المالكماة وال اومياة اقرباية و اي
إسا ااتعماالت اقرض وتسا اات دام ت نيا ااات اإلستشا ااعار عا اان وعا ااد ونظا اام المعموما ااات

الجغ ار ية والتي ت تزع من الكمفة والووت والم ارنة م اقعماع الم مية ونسوة %51

()41

.

إست دمت مركية ممونة م وذة مان ورناامج  Google Earthواجريات عميياا عادة

عممي ااات وتس اات دام ورن ااامج  Erdasإذ إش ااتممت عم ااى إجا ا ار المعالج ااات الب اارورية والت ااي

تباامنت الت اامي اليندسااي لم ارطااة الطوووغ ار يااة لممنط ااة واعتوارىااا ال ارطااة اقساااس
ومنيااا تاام ت اامي المركيااة الممونااة ووعاادىا إجرياات عمميااات التمسااين منيااا :وسااط التواااين
لزيادة ووة التمييز لمظواىر،و تمساين الماوا
ي المركية

()41

قجع ت نيفيا الم اً.

عتمااد الت ااني

لنظ ااام ت ااني

لزياادة وادرة التميياز لمادود الظاواىر المتنوعاة

الموجااو لعينااات ماان الظ اواىر اقساسااية ااي المركيااة الممونااة و ااً

م ااممة المس ااامة الجيولوجي ااة اقمريكي ااة  USGSال ااذي وب ااعو ندرس ااون

 .)45(4976تمك ا اان الوام ا ااث م ا اان تمدي ا ااد وع ا اازع اق ا اانا
(شكع .)4

111

التالي ا ااة م ا اان المس ا ااتوي اقوع

مجمة جامعة تكريت لمعموم اإلنسانية
المجمد ()41

تشرين الثاني ()7117

العدد ()41

 -األراضي الحضرية والمباني Urban or Built – up Land

جاارى رسااميا ماان المركيااة الفباااكية و ارياً ل ااعووة عزليااا اثنااا عمميااة الت ااني

الموجا ا ااة قنيا ا ااا ت ا ا ااتمط م ا ا ا ظ ا ا اواىر ا ا ا اارى ووا ا ااد ابا ا اايفت الا ا ااى ال ارطا ا ااة الجيولوجيا ا ااة
والجيمور ولوجية.

 -األراضي الزراعية والمتروكة لإل راحة

Agricultural Land

تم تمديدىا وتميزىا من لونيا اق بر الداكن وتركزت ي الجنو من ومادة سايد

ادق وتتركز عمى بفا

ار دي نير ديالى ي المواب

دروندي ان .وتام دماج ارباي الغاواات ما ىاذا ال ان

التي ال تغمار وميااه وميارة ساد

وذلاى ل اعووة التميياز وينيماا مان

الويااان الفباااكي .اال إننااا اسااتطعنا تمييااز اق اربااي الزراعيااة المتروكااة لت ارمااة والتااي تاازرع
ومما يع ن دية وموو .

 المصادر المائية Water Resourcesشاامع ىااذا ال اان

عمااى مياااه الومي ارة واقوديااة واق اربااي ذات ممتااوى الرطووااة

العاليااة والتااي ال ت اام لمز ارعااة وسااو

غمرىااا والمياااه ويمكاان إسااتغالليا م ارعااي ااي ت ارات

معينة.
 -أراضي المراعي Range Land

تنتشاار ىااذه اق اربااي وييكااة و ا ت ا

تستغع ي الزراعة لبمالة التروة وانكشا

ااي وماادتي ال اادمات والمرومااة الفيبااية ولاام
ال

 -األراضي الجرداء Bareen Land

تشمع ومدة اقرابي المرتفعة التي تت ا

ور.

وانماداراتيا الشاديدة وتروتياا ال ا رية

م ا ت ا ثير التعريااة اق دوديااة وظيااور الما ااات ال ا رية ممااا دى الااى عاادم وجااود غطااا

نواتي عمييا واعطاكيا تووي طيفي مميز.
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اخلالصة واالستنتاجات

اتبا ماان الد ارسااة وااان المنط ااة ت ا عمااى اليااامش الجنااووي ماان النطاااق ال ازم ا
ي ب اامن نط اااق الطي ااات العالي ااة مم ااا ين ااتج عني ااا انكش ااا

تكوين ااات

ا ا رية تع ااود ال ااى

ع ااري الترياس ااي والكويتاس ااي ما ا ارة ويني ااا من فبا ااً واس ااعاً .ى ااذه التكوين ااات تب اامنت
طو ا ا ااات

ا ا ا رية جيريا ا ااة جوري ا ا ا ة سا ا ااميكة

ا ا ااموة االنيا ا ااا س ا ا اريعة االسا ا ااتجاوة لمعمميا ا ااات
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المور ومنا يااة وسااو

تشرين الثاني ()7117

كثا ااة الش ا وق والفوا ااع المنتش ارة عمااى اسااطميا ال ا رية .تتاادا ع

م ا ىااذه التكوينااات طو ااات

ا رية كالمااارع والسااجيع االوااع

ااالوة والتااي تتعاارض الااى

االزالة يفعع العممياات المو وديناميكياة .ونتيجاة لياا واين العمميتاين اد ادى الاى اماتال ىاذا
الم اان فض والرواسا ا

عو اار الع ااور الجيولوجي ااة .وو ااد تيي اااة ر ااة ال ااى تنش اايط عممي ااات

تشكيع التر الكستناكية مشت ة من ال
وسو

ور الجيرية وويكية مالكمة ي تكوين ازان جاو ي

المسامية والنفاذية العالية لرواسويا.اذ يتغذى واستمرار ومياه التساوط والثموج الذاكوة.
نستنتج من ىذه الم اكق جممة استنتاجات وتو يات وكما ياتي :

 .4ان اس اات دامات ت ني ااات االستش ااعار ع اان وع ااد ونظ اام المعموم ااات و ااد ومم اات م اان الجي ااد
والووت والكمفة باالً عان انياا وسايمة لمراوواة التغييارات الما امة اي المكوناات الويكياة

واست دامات اقرباية ولاذا نو اي وتشااعة اسات دامات قنياا ت نياات مسااعده الت نياات
الت ميدية ،بالً عن است دام مركياات بااكية اقوماار

اناعية

ارى ذات وادرة تميياز

مكانيااة عاليااة لكااي تميااز وعاازع الظ اواىر وشااكع بااع عنااد اجا ار الد ارسااات التف اايمية

والمستوى الثاني والثالث من نظمة الت ني

الشاكعة.

 .7نتج عن نشاط عمميات الجيمو ولوجية والويدولوجية تشاكيع تار كساتناكية ساميكة تساود
ااي وم اادتي الما اراوح وال اادمات والت ااي تمت ااع مس ااامة واس ااعة م اان المنط ااة .ول ااذا تتمتا ا

ومالكم ا ااة رب ا ااية عالي ا ااة ال ا ااى جي ا اادة (S2

 )S1,وذات ال اومي ا ااة العالي ا ااة ومس ا ااتوى

( )1-2والتااي ت اام لكا ااة االس ااتعماالت الزراعي ااة ممااا س اااىم ااي انتش ااار العدي ااد م اان
المساات رات الوش ارية .ب االً عاان اسااتثمار مجاااري المرومااة الفيبااية والز ارعااة االرواكيااة
وروااط وعباايا وااالوعض اق اار و ناوات ماكيااة وىااذا ما تم مالمظتااو ااي اقوسااام الجنوويااة

ماان المرومااة .امااا اق اربااي الرطوااة والرعويااة ااان ذات مالكمااة مماادودة ( )N1وواوميااة
ربية ومساتوى ( )4ومعناى انياا ذات واومياة ممادودة اي االنتااج الز ارعاي وتمتااج الاى

جيود وساو
وانكش ااا

وجاود ممادودات (معرباة لم ا ر الف امي وميااه الوميارة وبامالة الترواة

الطو ااات ال ا ا رية وفع ااع التعري ااة اق دودي ااة) .كم ااا تمث ااع وم اادة اق ارب ااي

الج ااردا مالكم ااة رب ااية ب ااعيفة ( )N2وواومي ااة ب ااعيفة ايبا ااً ( )6.5ي ااي ال ت اام
لمز ارعا ااة وانما ااا ت ا اام كم ارعا ااي وغاوا ااات ا ااط وسا ااو
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اق دوديااة وانكشااا
الت في

الطو ااات ال ا رية .ولااذا نو ااي وتعااادة تشااجير ىااذه الوماادة وغيااة

من نشاط العمميات الجيمو ولوجية.

 .1اتب ا ماان الد ارسااة وااان ومي ارة دروناادي ان تت ا ل

ماان ج ازكين االوع ي ا

ااارج جنااو

منط ة الدارساة وتعاد وميارة اقسااس ،اي ماين ان الوميارة الواوا بامن منط اة الد ارساة
ىي ثانوية تتعرض لمجفا

كما توين من المركياة الفبااكية عناد م ارنتياا ما ال ارطاة

الطووغ ار ية.
اهلواهش

( )4مديريا ا ااة المسا ا ااامة العسا ا ااكرية ( الممغا ا اااة) ،ال ارطا ا ااة الطووغ ار يا ا ااة لمموجا ا ااة وم يا ا اااس

 ،411111/4وغداد ،الطوعة االولى.4988 ،
(2) Numan. M. S., Discassion on Dextral transpression in late
cretaceous continental collision, sanandaj Sirgan Zone western
Iraq Journal of structural Geology, 22 (8) (2000), pp:1125-1139.
(3) Saad Z. Jassin, tabor. Buday and etall. tectonostratingraphy of
the Zagros suture. Geology of Iraq, Edited by saad Z. jassim and
Jeremy C. Goff.
( )1عوا ااداي السا اايا و ا اااروق ا اان اي العما ااري وا ا اراون ،جيولوجيا ااا الع ا اراق .جامعا ااة
المو ع ،4987 ،ص.95

( )5الشا ا ااركة العاما ا ااة لممس ا ا ا الجيولا ا ااوجي والتعا ا اادين ،وسا ا اام المس ا ا ا الجيولا ا ااوجي ،المس ا ا ا
الجيولوجي شوة التف يمي لمنط اة جواع ازمار –جوارتاو اي مما ظاة الساميمانية .وغاداد،
ت،4،711ص.77-75

( )6عوداي السيا

و اروق

ن اي العمري وا رون ،نفس الم در الساوق ،ص .471

( )7ىيكااة االن اوا الجويااة العراويااة ،شااعوة المناااخ ،ويانااات منا يااة لممطااة السااميمانية لمفت ارة

من .4991 -4984
(8) P. Buringh ,Soils and soil conditions in Iraq , Baghdad ,1960,
pp.246-247.
(9) W. Natzel, the climate changes of Mesopotamia and border
areas. Journal Samer,vol.31No.1-2,Baghdad,1976.p.103.
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( )41يميى عيسى رمان ،االستشعار عان وعاد وتطوي اتاو،ج ،4الجامعاة االردنياة ،عماان،
 ،4987ص.81-81

( )44اناادراج ارجااوكي ،الم اراوح الغرينيااة (الطمييااة) –مماولااة ااي اقساامو الكمااي ،جامعااة
وغداد،ويت المكمة،ترجمة و يق ال شا وعدنان الن اش ،4989 ،ص.78
(12) R. A. van Zuidam, thrrain anlysis and classification using aerial
photo graphs. Vol. vii, the Netherlands ,1979,p285.
( )41مسن مميد كاط الموسوي ،است دام ت نية االستشاعار عان وعاد اي مسا وت اني
التر لممناطق المتا ماة لغار وميارة الار اززة .اطروماة دكتاواره (غيار منشاورة) ،جامعاة

وغداد ،كمية الزراعة،وسم عموم التروة ،7114،ص.77

( )41توماااس .م .ليمساااند و ارل ا

و.كيفاار ،االستشااعار عاان وعااد وتفسااير المركيااات .ترجمااة

مسا اان عما ااي ا اارو  ،المركا ااز العروا ااي لمتعري ا ا

والترجما ااة والتا ااالي

والنشا اار ،دمشا ااق،

 ،4991ص.811-817
(15) James B. Campbell, Introduction to Remote sensing ,Taylor
Francis LTD, London , 1996, p555.
املصادر

 .4ان اادراج ارج ااوكي ،الما اراوح الغريني ااة (الطميي ااة) –مماول ااة ااي اقس اامو الكم ااي ،جامع ااة
وغداد،ويت المكمة،ترجمة و يق ال شا

 .7توماس م .ليمساند و ارلا

وعدنان الن اش4989. ،

و.كيفار ،االستشاعار عان وعاد وتفساير المركياات.ترجماة مسان

عمي رو ،المركز العروي لمتعري

والترجمة والتالي

والنشر ،دمشق.4991 ،

 .1مساان مميااد كاااط الموسااوي ،اساات دام ت نيااة االستشااعار عاان وعااد ااي مس ا وت ااني

الت اار لممن اااطق المتا م ااة لغ اار وميا ارة ال اار اززة .اطروم ااة دكتا اواره (غي اار منش ااورة)،

جامعة وغداد ،كمية الزراعة،وسم عموم التروة.7114،

 .1عوداي السيا

و ااروق

ان اي العماري وا اراون ،جيولوجياا العاراق.جامعاة المو اع،

4987.
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 المسا الجيولاوجي، وسام المسا الجيولاوجي، الشركة العامة لممس الجيولوجي والتعدين.5
.7111 ، وغداد.شوة التف يمي لمنط ة جوع ازمر –جوارتو ي مما ظة السميمانية

 ال ارط ا ا ااة الطووغ ار ي ا ا ااة لمموج ا ا ااة وم ي ا ا اااس،) مدي ري ا ا ااة المس ا ا ااامة العس ا ا ااكرية ( الممغ ا ا اااة.6
.4988 ، الطوعة االولى، وغداد،411111/4
 ويانات منا ياة لممطاة الساميمانية لمفتارة مان، شعوة المناخ، ىيكة االنوا الجوية العراوية.7
.4991 -4984
، عمااان، الجامعااة االردنيااة،4ج، االستشااعار عاان وعااد وتطوي اتااو، يميااى عيسااى رمااان.8

.4987
9. James B. Campbell, Introduction to Remote sensing, Taylor
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