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المستخلص:
تم البحث الحالي ﺑاستخدام صور األقمار الصناعية تحديدا القمر االصطناعي األمريكي  U.S. Landsatمن النوع ) ،(ETM+والعائد لجامعة
ميريالند في الواليات المتحدة األمريكية ،والتي التقطت لمنطقة الدراسة في شھر أيار من العام  ، 2006وقد تم تحليل ھذه الصور ﺑاستخدام ﺑرنامج
 ،ERDAS Imagine V. 8.4وﺑرنامج  ،Global Mapper 10كما وتم تحليل طبقات الطيف الضوئي لمعرفة وتحديد األصناف الرئيسة للغطاء
األرضي ﺑاستخدام طريقة التصنيف الموجه  .Supervised Classificationأمكن تقسيم المنطقة إلى اثنا عشر صنفا شملت الغطاء النباتي
األخضر الكثيف  ،الغطاء النباتي الخفيف ،المياه؛ السكني ،المساطب النھرية،الصخري ألجبسي،الصخري الجيري والطيني والغريني والرملي،
الترب القاحلة )الرملية الطينية والحصوية( ،ترب السباخ ،والترب الغنية ﺑفتات الجبس ،والترب المحروثة .أشارت النتائج إلى أن مساحة الغطاء
النباتي األخضر عام  2006ﺑلغت مايقارب ) (357.77كم 2ھي تمثل ما نسبة  %16.17من منطقة الدراسة.في حين مثلت الترب الھشة الغنية ﺑفتات
الجبس المرتبة االولى في المساحة لتصل ﺑحدود) (511.01كم ،2وھي تمثل ما نسبته  %23.10من منطقة الدراسة في حين مثل تواجد الكثبان
الرملية العامل السلبي األھم المؤثر على المنطقة وليشغل مساحة إجمالية  173.67كم.2
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ABSTRACT:
The current research has been used the American satellite images (US Landsat-type ETM +), obtained from the
University of Maryland in the United States of America. Dating on May 2006. The images has been analyzed
and classified to produce landuse maps of the study area by using ERDAS IMAGINE software Ver.8.4, and the
Global Mapper Program V. 10 .The spectral specification was analyzed to determine and identify the main
categories of land cover classification by using Supervised Classification. The studied area was divide into
;twelve items included green vegetation (light and thick vegetation); Sand dunes ;water; urban; river terraces
hard rock (gypsum); soft rock(claystone siltstone and sandstone); Arid soils (rich in sand clay and gravel); wet
soils (sabkha ); soft soils( rich in Gypsum fragments); and the plowed soil. The final results indicated that the
area of green vegetation is amounted to approximately (357.77) km² and representing the proportion of 16.17 %
of the study area. while the soft soils( rich in Gypsum fragments)ranked in the first to reach (511.01) km²,
representing accounted for 23.10 %of the study area, while the presence of sand dunes play the most important
negative factor affecting the region and It occupies a total area of 173.67 km².

التي تساعد في رصد مدى التغير في استخدامات األرض
وتأثيراتھا ،ھي منصات األقمار الصناعية والتي تشكل
األداة األمثل لنظام يقوم ﺑھذه المھمات .حيث ھنالك العديد
من ھذه األقمار التي تدور لمراقبة األرض .وتحتوي ھذه
األقمار على أجھزة ومجسات حساسة تقيس مقدار أشعة
الشمس المنعكسة عن سطح األرض من خالل حزمتين
ضوئيتين :األولى الحمراء وھي قناة واحد؛ والثانية

المقدمة:
ﺑرزت أھمية التحسس النائي في تقديمه للوسائل المناسبة
إلجراء المعالجات والتحاليل المختلفة ومن وجھات نظر
مختلفة ﺑحسب الحالة المدروسة ،نظرا" لما يتمتع ﺑه ھذا
العلم من قدرة على تحصيل ومعالجة للمعطيات الجغرافية
والمكانية وأسلوب التعامل معھا .من األجھزة المتخصصة
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الحزمة القريبة من األشعة تحت الحمراء NEAR
 INFRETEDوھي القناة اثنان .ﺑاإلضافة لألجھزة
الفضائية الالزمة لقياس صفات اإلشعاع ،ھنالك حاجة
لتوفير معلومات رقمية وافية حول مقدار التغير في سطح
األرض مثل حجم ونوع الغطاء األخضر ،اإلنتاجية
والصحة ،رطوﺑة الترﺑة وغيرھا )ھريمات واخرون،
 .(1998لقد ساعدت التطورات الحديثة في مجال
التحسس النائي وفي تقنيات معالجة صورا ألقمار
الصناعية في الحصول على ﺑيانات ﺑكلف أقل ودقة عالية
كما في حالة تقدير رطوﺑة الترﺑة وتصنيفات الغطاء
األرضي واستخدامات األراضي وفئات أنواع الترﺑة
) Lillesandو  2000 ، Kieferو Ritchieو Rango
 .(1996 ،تشمل أنواع استخدام األراضي الريفية:
الزراعة والرعي والغاﺑات والحفاظ على الحياة البرية
والسياحة،ويمكن أن يوفر التخطيط دليل معتمد في
حاالت التنافس ﺑين استخدام األراضي الريفية والحضرية
أو التوسع الصناعي ،من خالل تحديد المناطق األكثر

قيمة في ظل استخدامات األرض في المناطق الريفية
) Mongkolsawatواخرون .( 1992 ،تتركز البحث
الحالي على استخدام تقنيات التحسس النائي في استكشاف
الموارد ورصدھا وتسجيلھا من ماء وصخور وغطاء
نباتي وترﺑة وتسجيل تأثيرات ھذه الموارد والتغيرات
المحتملة سواء كان ھذا التغير ناتجا ً عن اإلنسان أو عن
الطبيعة ،ويكون الھدف ﺑطبيعة الحال ھو التنبؤ
ﺑالتغيرات ،خاصة تلك التغيرات ذات التأثير السلبي مثل
والتصحر وكثافة الغطاء النباتي وطبيعة الصخور.

منطقة الدراسة:
تشمل منطقة الدراسة منطقة ﺑيجي والمنشات
الصناعية ضمن محافظة صالح الدين شمال العراق،
وتعد المنطقة من المناطق الصناعية المھمة والمھددة
ﺑعلميات التصحر وحسب ما تظھره الصورة الفضائية
الرقمية األشكال 1و .2تبلغ المساحة اإلجمالية لمنطقة
الدراسة ﺑحدود) (2212كم ،2وتقع تحديدا ﺑين خطي
عرض ( 34° 11′ 30″- 34° 34′ 52″ ) :شماال
وخطي طول )  (43° 53′ 30 ″ - 43° 12′ 30″شرقا.

الشكل  :1 -خارطة تبين موقع منطقة الدراسة

ﺑعض الطبقات الصخرية على خزانات للمياه الجوفية،
وانعكاس ذلك على أنشطة اإلنسان و تحديد نمط استخدام
األرض .تقع منطقة ﺑيجي ضمن نطاق الطيات الواطئة
)حزام مكحول -حمرين ( عند الطرف الشمالي لقطاع
السھل الرسوﺑي والطرف الشرقي لمنطقة الجزيرة وفق
احدث تقسيم تكتوني للعراق الشكل  2والمتكونة أساسا من
امتداد لجبلي حمرين ومكحول وتأثيراتھما المباشرة على
األنماط واإلشكال األرضية حيث تسود فيھا األشكال

المواد والطرائق
جيومورفولوجية وجيولوجية منطقة الدراسة:
تؤثر طبيعة التراكيب الجيولوجية ﺑشكل كبير في أنماط
وتوزيع الغطاء األرضي كنتيجة لعالقته المباشرة ﺑالطبقة
السطحية المتعرضة لعمليات التجوية والتعرية والتي
تتسبب في تشكل األنماط المختلفة من الترب والتي تتوافر
فيھا الشروط الالزمة لنمو النباتات ،إضافة إلى احتواء
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والمتواجدة ﺑالقرب من نھر دجلة وفي حافات الوديان
الرئيسية .عموما تتميز منطقة الدراسة ﺑامتداد جبلي
حمرين -مكحول عند الحافة الشمالية والشمالية الشرقية
فضال عن امتداد مجرى نھر دجلة وتأثيراتھما المباشرة
على توزيع وانتشار األشكال األرضية حيث تنتشر
األشكال ذات الطاﺑع النھري مثل المصاطب الفيضية
والمراوح الغرينيه والسھل الفيضي لمجرى نھر دجلة
األشكال ذات األصل التعروي فتتميز ﺑاإلطراف الشمالية
الشرقية والطرف الجنوﺑي الغرﺑي لجبلي حمرين
ومكحول فضال عن الوديان التي تخترقھا ومتمثلة
ﺑالجروف الحادة وحافات المساطب الفيضية واألراضي
المجززة والتي تكونت ﺑفعل التعرية الجانبية والعمودية
لمجرى نھر دجلة ومجرى وادي الثرثار ،أما األشكال
ذات الفعل الريحي فممثلة ﺑالكثبان الرملية والنحت
الريحي ). (2011, Yacoub

الجيومورفولجية ذات المنشاء النھري والتعروي
والريحي .تنكشف في منطقة البحث العديد من التكوينات
الجيولوجية ھي والفتحة وانجانة )المايوسين االوسط-
المتأخر( ،ويظھر أقدمھا في مركز جبلي حمرين
ومكحول والمتمثلة في تتاﺑعات من الجبس السميك مع
الحجر الطيني والمارلي وحجر الجير كما أن الجبس يعد
األكثر تكشفا في المنطقة ويغطي مساحات واسعة منھا
وفي اغلب األحيان تحولت األجزاء العليا منه إلى جبس
ثانوي ﺑفعل عمليات التجوية في حين تنكشف صخور
الحجر الرملي والترسبات الفتاتية العائدة لتكوين انجانة
عند الحواف الغرﺑية والشرقية لجبلي مكحول وحمرين،
في حين تمثلت ترسبات العصر الرﺑاعي ﺑغطاء خفيف
من الرمل والحصى ويوجد قسم منھا كترسبات مالئة
للوديان  ،كما توجد الترسبات الحصوية ضمن ترسبات
المصاطب النھرية والتي تعود إلى عصر الباليستوسين

الشكل  :2 -توزيع االنطقة التكتونية الرئيسة لمناطق العراق
المصدر ) . (2011, Yacoub

العراق .وقد استخدمت الخرائط والمرئيات الفضائية
) Landsat (ETM+وﺑدقة مكانية ) (30 × 30م التي
تم تحميلھا من المركز العالمي للغطاء األرضي الكوني
ويطلق عليه اختصارا The Global Land Cover
) Facility (GLCFفي الواليات المتحدة األمريكية.

مصدر البيانات:
تم استخدام تقنيات التحسس النائي ونظم المعلومات
الجغرافية في دراسة وتحديد طبيعة استخدامات األرض
وأنماط توزيع الغطاء األرضي لمنطقة ﺑيجي شمال
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لمنطقة البحث )الشكل .(3-كما يظھر )الشكل – (4
المرئية الفضائية قبل التصنيف المركبة من القنوات
) (2،4،7من القمر الندسات ﺑتاريخ أيار  2006لمنطقة
ﺑيجي شمال العراق.

وتم االستعانة ﺑبرنامج ERDAS IMAGINE V.8.4
 ،وﺑرنامج  Global Mapper V.10في إنتاج خرائط
الغطاء األرضي للمنطقة في العام  2006وحساب القيم
العددية للعناصر المستنبطة من خرائط استخدام األراضي
Band 2

Band 4

+

Band 7

Stage
1

+
Band combinations

Stage
2

Composite
image

Supervised Classification

Stage
3

Classified
image

الشكل  :4 -المرئية الفضائية المركبة من القنوات ) (7,4,2من القمر الندسات
للعام  2006لمنطقة بيجي شمال العراق.

الشكل  :4المرئية الفضائية المركبة من القنوات ) (7,4,2من القمر الندسات
للعام  2006لمنطقة بيجي شمال العراق.
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منطقة الدراسة .واالستخدامات الزراعية والغطاء النباتي
)الكثيف والعشبي ( قد ﺑلغت مساحتھا  357.77كم 2و
ھي تمثل ما نسبة  %16.17من منطقة الدراسة .كما
ﺑلغت مساحة الكثبان الرملية نحو  173.67كم 2و تمثل ما
نسبته  %7.85من مجمل مساحة منطقة الدراسة.
والصخور الھشة )الحجر الرملي والطيني والغريني( و
تبلغ مساحتھا  471.83كم 2و تمثل ما نسبته %21.31
من مجمل مساحة منطقة الدراسة .وكانت مساحة
المسطحات المائية  55.881كم 2و تمثل ما نسبته
 %2.52من منطقة الدراسة.اما مساحة المساطب النھرية
فقد ﺑلغت 126.23كم 2و تمثل ما نسبته  %5.7من مجمل
مساحة منطقة الدراسة .وفي الصخور الصلبة )صخور
الجبس( ﺑلغت مساحتھا  34.43كم 2و تمثل ما نسبته
 %1.55من مجمل مساحة منطقة الدراسة .ﺑيد ان مساحة
الترﺑة المفككة الغنية ﺑفتات الجبس ﺑلغت  511.01كم2
وتمثل ما نسبته  %23.10من منطقة الدراسة .وفي الترﺑة
القاحلة )الغنية ﺑالطين والرمل والحصى( فقد كانت
مساحتھا  280.23كم 2و تمثل ما نسبته  %12.67من
مجمل مساحة منطقة الدراسة .كذلك كانت مساحة الترﺑة
المحروثة 29.19كم 2وتمثل ما نسبته  %1.32من مجمل
مساحة منطقة الدراسة .وكانت مساحة الترب الرطبة او
السباخ نحو  35.76كم 2و تمثل ما نسبته  %1.61من
مجمل مساحة منطقة الدراسة.

تصنيف واستخدامات األرض في منطقة
الدراسة:
لغرض الحصول على خارطة تمثل استخدامات
األرض في منطقة الدراسة فقد استخدمت المرئية
الفضائية للقمر الصناعي الندسات  7و التي التقطت
لمنطقة الدراسة عام  .2006إذ تمت عملية التصنيف
ﺑتحديد المناطق التاﺑعة لكل استخدام ﺑمضلعات
) (Polygonsمساحية ﺑاستخدام ﺑرنامج )،(ERDAS
وﺑعد أكمال التصنيف تم ﺑناء العالقات المكانية
) (Topologyلھا للحصول على جدول الخصائص الذي
تضمن المساحات لكل صنف وخزنھا ﺑشكل ) Shape
 (fileليتسنى استدعائھا ضمن ﺑرامج اخرى الستكمال
ﺑناء قاعدة البيانات وأجراء التحليالت عليھا والخارطة
في) الشكل .(5

النتائج والمناقشة:
تصنيف استخدامات االرض:
تبين نتائج تصنيف استخدامات األرض لمنطقة البحث
للعام  2006والتي تم تدوين نتائجھا في الجدول رقم )،(1
وليتضح من خالله ما يأتي:
لقد ﺑلغت استخدامات األرض السكنية والبنى التحتية
 136.3كم 2و ال تمثل سوى  %6.1من مجمل مساحة

الشكل  :5خارطة استخدامات األرض لمنطقة بيجي شمال العراق للعام 2006
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ان مناطق الترب المفككة الغنية ﺑفتات الجبس تمثل أعلى
نسبة في استخدامات األرض إذ ﺑلغت  %23.10من
مجمل االستخدامات يليھا في ذلك الصخور الفتاتية الھشة
)الحجر الطيني الغريني والرملي( حيث مثلتا ما نسبته
 %21.31من منطقة الدراسة ،ومن ثم المناطق الزراعة
والغطاء النباتي وقد شكلت ما نسبته  ،%16.17ومن ثم
الترب الترﺑة القاحلة )الغنية ﺑالطين والرمل والحصى( إذ
شكلت ما نسبته  %12.67ومن ثم المساطب النھرية إذ
شكلت  ،%5.7أما األراضي المغطاة ﺑالكثبان فقد شكلت
ما نسبته  %7.85من مجمل منطقة الدراسة.

صفات منطقة الدراسة:
تعد مدينة ﺑيجي من المناطق المھمة في العراق
الحتوائھا على العديد من المنشات الصناعية
اإلستراتيجية ولموقع المنطقة ضمن منطقة انتقالية ﺑين
المناطق المتصحرة والمناطق السھلية فضال عن المناطق
الجبلية ،عليه تم تركيز الجھود في الدراسة الحالية على
دراسة طبيعة وتنوع استخدامات األرض للعام 2006م
وصوال لتحديد مساحاتھا ونسبھا المئوية والعامل المؤثر
في المنطقة .تظھر النتائج في جدول 1-وشكلين  6و، 7

الجدول  :1األنماط األساسية الستخدامات األرض ومساحتھا والنسب المئوية لكل منھا
2
مساحته  /كم
نوع االستخدام
173.67
 -1الكثبان الرملية
136.30
 -2التجمعات السكنية والبنى التحتية
357.77
 -3الغطاء النباتي )الكثيف واالعشاب (
35.76
 -4الترب الرطبة او السباخ
55.881
 -5المسطحات المائية
126.23
 -6المساطب النھرية
471.38
 -7الصخور الھشة )الحجر الرملي والطيني والغريني(
24.43
 -8الصخور الصلبة )صخور الجبس(
511.01
 -9الترﺑة المفككة الغنية ﺑفتات الجبس
280.23
 -10الترﺑة القاحلة )الغنية ﺑالطين والرمل والحصى(
29.19
 -11الترﺑة المحروثة
2212
المجموع الكلي
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نسبته %
7.85
6.3
16.17
1.61
2.52
5.7
21.31
1.55
23.10
12.67
1.32
100%

تحديد استخدام األرض

العبيدي ،وليد ومحمد،ايمن

الشكل  :7التمثيل الرياضي لألنماط األساسية الستخدامات األرض ممثلة بالنسب المئوية لكل منھا.

االستنتاجات:

المصادر العربية:

يستنتج من الدراسة ان الترب الطينية المفككة الغنية
ﺑفتات الجبس تشكل أكثر النسب لمساحة منطقة
الدراسة حوالي %23من المساحة اإلجمالية.وتأتي
الترب الطينية الجرداء والمفككة الغنية ﺑفتات الغرين
والرمل والحصى لتشكل نسبة  %21من المساحة
اإلجمالية .ﺑيد ان شملت الصخور الصلبة الجبسية
والصخور الفتاتية المتماسة ما يقارب )(%1.5
.وشملت المناطق الزراعية نسبة تزيد عن  %16من
المساحة اإلجمالية.كما أظھرت الدراسة أن الترب
القاحلة ومناطق الكثبان الرملية تشكل أھم العوامل
السلبية المؤثرة على المنطقة وﺑاألخص على
التجمعات الصناعية واالستيطانية ولقرﺑھا وتأثيرھا
المباشر على المنشات الحيوية في المنطقة مثل مصفى
ﺑيجي ومحطة ومستودعات الصينية النفطية ومنشآت
الطاقة الكھرﺑائية ومعمل الزيوت النباتية ومصنع
البتروكيمياويات فضال عن المجمعات السكنية لمدينة
ﺑيجي والتي يجب أن تدرس تفصيليا تأثيرات تواجد
الكثبان وسرعة انتشارھا في المنطقة كونھا من
المناطق الصناعية المھمة في العراق.

ﻫرﻴﻤـ ــﺎت ،ﻨـ ــﺎدر ،رﺸﻤ ـ ــﺎوي ﺨﻠ ـ ــدون ،وﺼـ ــوﻓﻴﺎ ﺴـ ــﻌد .1998 ،د ارﺴـ ــﺔ
اﻝﺘﻐﻴر ﻓـﻲ ﻤﺴـﺎﺤﺔ اﻝﻐطـﺎء اﻝﻨﺒـﺎﺘﻲ اﻷﺨﻀـر ﻝﻤﻨطﻘـﺔ ﺤـوض ﻨﻬـر
اﻷردن ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻻﺴﺘﺸـﻌﺎر ﻋـن ﺒﻌـد .ﻨـدوة اﻝﻤﻨظﻤـﺎت
اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻏﻴر اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ .اﺴـﺘﺨداﻤﺎت اﻷرض اﻝﻤﺴـﺘداﻤﺔ ﻝﻸ ارﻀـﻲ
اﻝزراﻋﻴﺔ .اﻝﻘدس .ﻤﻌﻬد اﻷﺒﺤﺎث اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ.
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