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 الخالصة

 محافظة الىيم التم تحديد واختيار المواقع ومناطق الدراسة ضمن محافظة نينوى، اذ تم تحديد مسارات العمل بتقس

اً للطرق ا وفقجاهات مختلفة لغرض شمول أكبر قدر من االراضي بالتغطية الميدانية والتي يمكن الوصول اليهعدة ات

تقييم بطلوب السالكة واستخدامات االراضي. بعدها تم جمع المعلومات وتسجيل المالحظات المختلفة حسب الهدف الم

عرية لجائر، الترعي ائيسة )مثل تدهور الغطاء النباتي، الوتحديد حالة التدهور والتصحر ومعرفة العمليات واالسباب الر

 15ستحصال اذ تم المائية والتعرية الريحية( وتسجيل وتحديد درجات التصحر )خفيفة، معتدلة، شديدة، شديدة جداً(، ا

 التحاليل ضاء بععينة كمناطق مختارة ألغراض التقييم وتم تقدير بعض صفات التربة المتعلقة بالتدهور بعدها تم اجر

مسة بيانات ، وقد تم دمج خArcGIS9.3الروتينية للعينات كذلك تم رسم خريطة المحافظة المصححة بواسطة برنامج 

طة يانات بواسه البفضائية بهيئة الموزائيك لضمان تغطية كاملة لحدود المحافظة ومن ثم اقتطاع خريطة المحافظة من هذ

ي تغطي ( باالعتماد على البيانات الفضائية التNDVIيل الخضرية )وإيجاد قيمة دل Global Mapper12برنامج 

ج . وتم تصنيف خرائط دليل الخضرية الناتجة بنفس البرنامERDAS IMAGINE8.4المحافظة بواسطة برنامج 

قياس مر وفق وخلصت الدراسة الى تمييز ثالث درجات من التدهو مختلفة.ومنها الى تقسيم الخريطة الى عدة مناطق 

  يكن للتصحر والتي تم توضيحها في خارطة شاملة للمحافظة.در
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ABSTRACT 

The selection of sites and areas of study within the province of Nineveh, as the work routes 

were determined by dividing the province into several different directions for the purpose 

of covering the largest amount of land by covering the field, which can be reached 

according to the roads and land uses. The data were then collected and recorded according 

to the objective to assess and determine the state of degradation and desertification and to 

identify the main processes and causes (such as vegetation degradation, overgrazing, water 

erosion and wind erosion) and recording and marking desertification (mild, moderate, 

severe, very severe) 15 samples were selected as selected areas for assessment purposes and 

some soil characteristics related to degradation were estimated. Some routine analysis of 

the samples was carried out. The conservation map was also drawn by ArcGIS9.3. Five 

spatial data were merged with the mosaic to ensure full coverage of the boundary Wards off 

and then truncated map of the province of this data by the Global Program and Mapper12 
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find value Khodariya guide (NDVI) based on satellite data covering the province by 

ERDAS IMAGINE8.4 program. The resulting vegetation guide maps classified in the same 

program, including dividing the map into several different regions. 

The study concluded that three degrees of degradation identified according to the Dregne 

scale of desertification, which described in a comprehensive map of the province. 

 المقدمة

لقد ادى النمو السكاني المتزايد وكذلك زيادة العمران واالهتمام بالصناعة والتطور وايجاد كل ما يمكن ان يوفر 

وكذلك زيادة رقعة العمران والبناء  العالم.لناس حتى وصلت الى حياة ترفيه بامتياز الى كثير من مدن لالرفاهية 

في السنوات االخيرة الى تنامي بشكل واضح لظاهرة ربما لم  يير المناخالتغالصناعية والتلوث فضال عن  آتوالمنش

 اال وهي ظاهرة التصحر والتي تكون ناتجة عن كل عمليات تدهور االرض السابقة الذكر. تكن مؤثرة من قبل

تعتبر ظاهرة التصحر من الظواهر المهمـة التـي يجـب دراسـتها ومعرفـة تأثيراتهـا السـلبية علـى البيئـة في   

مناطق الجافة وشبه الجافة من العالم، ومحاولة تجنب مخاطرها الكبيرة على المنشآت المدنيـة وطـرق المواصـالت ال

والمـزارع والمـدن. وتـزداد خطورتهـا بانخفاض مسـتويات االمطـار السـاقطة فـي هـذه المنـاطق وتدهور الغطاء 

ظهـور واتسـاع رقعـة الكثبـان الرمليـة التي تعتبر الوجه المتقدم الخضري وازدياد مساحات المناطق المتـأثرة باألمالح و

للتصحر. تعتبــر ظــاهرة التصــحر مــن المشــاكل االقتصــادية واالجتماعيــة والبيئيــة المتميــزة التــي تتطلــب 

ـلبية علــى الواقــع الغــذائي للبلــدان. وجــود اســتراتيجية وخطــط طويلــة االمــد لمعالجتهــا والحــد مــن اثارهــا السـ

فقــد ً اقيمت كثير من المشاريع الوطنية والدولية في مجـال مكافحـة التصـحر ومقاومـة زحـف الرمـال علـى الخصـوص 

 .  (2008العلي، الثالــث )فــي دول العــالم 

( النظـــام Impoverishmentإفقـــار ) التصـــحر بأنـــه عمليـــة إضـــعاف أو (Dregne،1982لقد عـــرف)

البيئي تحت ضغط اإلنسان ويمكن قياسها بانخفاض إنتاجية األرض للنباتات، ان الصـحارى هـي أقـاليم يختفـي فيهـا 

(. أشـــار UNCOD،1977الغطـاء النبـاتي أو يشـح بسـبب نقـص أو عـدم كفايـة األمطـار أو سيادة فترات الجفاف )

( إلـــى إن التصـحر هـو تـدني فـي قـدرة األراضـي اإلنتاجيـة نتيجـة فقـدان التربـة الخصـبة وذلـك ١٩٨٤رة،)الشـــخات

وأضـاف إن التصـحر يمـر بمراحـل تبـدأ بتـدهور الغطـاء  بهـا.للتغيـر فـي الخصـائص الطبيعية لألراضـي المحيطـة 

الصحراء ومساحاتها الشاسعة والن ـال وتكـوين الكثبـان الرمليـة. النبـاتي وتـدهور التربـة وانجرافهـا وزحـف الرم

فضالً عن تجانس األنماط  قياس المساحة واألساليب التقليدية أساليببالمترامية األطراف تجعل من الصعب اإلحاطة بها 

ها وترسيم حدودها من استخدام تقنيات التحسس النائي وسيلة ناجحة ومهمة جداً لإلحاطة بجعل فيها  ةالمورفولوجي

( بتحديد المناطق الرعوية باستخدام بعض أساليب التحسس 2004،فقد قام )العبادي  الزمن.والزحف الصحراوي عبر 

،  قام )الجواديدراسات تفصيلية للنباتات الرعوية في بعض مناطق محافظة نينوى. كما  قام باجراء النائي ومن ثم

كذلك فقد قام  المحمية.ي تحديد المناطق المحمية لمسيج الحضر عن غير باعتماد وسائل التحسس النائي ف (2006

باستخدام آليات التحسس النائي وبعض البرمجيات المرافقة لها في تحديد المناطق المتدهورة  (2012،  )الدليمي

 نينوى.والمتصحرة التي طالت أراضي المراعي في محافظة 

تجميع المعلومات حول االجسام او الظواهر والحصول عليها يعرف التحسس النائي بانه العلم المتخصص ب

 Lillesandباستخدام أجهزة ومعدات من مسافات بعيدة بدون ان يكون هناك اتصال مباشر مع الجسم او الهدف )

كما عرف أيضا بانه مجموعة العمليات التي تهدف الى اكتشاف وتحديد وتحليل معالم سطح األرض Kiefer ،(1987و

ها عن طريق تحليل البيانات الفضائية والصور الجوية والمعلومات الرادارية المأخوذة عن بعد لألشياء في منطقة وما علي

 (.Sabins،1987ما )

 مواد البحث وطرائقه

الت التدهور واإلدارة وبالتاالي ظهاور حااالت تصاحر القد تم اختيار محافظة نينوى كمثال نموذجي الختالف ح

إضااافة الااى اختالفااات الكثافااة واسااتخداماتها المناخيااة وطبيعااة تعاماال السااكان مااع األراضااي  األراضااي نتيجااة الظااروف

 السكانية. 

 97ʹ 04ʺ             شااماال و 37° 05ʹ 04ʺعاارض  دائرتاايالمنطقااة المحصااورة بااين  تقااع محافظااة نينااوى فااي

 (.1الشكل) وكما مبين فيغربا.  41° 20ʹ 70ʺشرقا و  44° 31ʹ 20ʺجنوبا وبين خطي طول  °34
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 ( موقع منطقة الدراسة1الشكل )

 

وتتنوع فيها استخدامات األراضي مان المحاصايل الحقلياة كالحنطاة والشاعير والاذرة الصافراء وغيرهاا وكاذلك 

(  2وكماا مباين فاي الشاكل رقام )  بعض االستخدامات البستنية من الخضاراوات التاي تساد بعاض حاجاة المحافظاة منهاا،

 ام األراضي في محافظة نينوى .والذي يبين استخد
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 (.2007(: استخدامات األراضي والغطاء األرضي لمحافظة نينوى )الداغستاني، 2الشكل )

 

على البيانات  باألساسمد المرجوة منها يعتوما تحتويه من الغايات العلمية واإلدارية الخرائط الحديثة  اعدادان  

الفرز والتوضيح لغرض االستفادة من التواقيع الطيفية للمعالم األرضية زيادة في ي تتكون من عدة قنوات الفضائية الت

في الوقت قد يكون امراً صعباً جداً متتالية وبجميع القنوات الطيفية وبمسارات متجاورة  وبأوقاتتوفر البيانات  ولكن

خمسة ساحة محافظة نينوى ال يمكن ان تلتئم اال بتجميع مالماكن الدراسة خاصة وان الحاضر وفي الظروف الحالية 

اذا كانت الغاية االلمام بكل حدود المحافظة الحالية وكما موضح في الشكل االتي الذي يبين بيانات فضائية متجاورة 

ويمكن وهو األكثر تغطية للمحافظة  (P170 R35)البيان ذ يظهر ا ت القمر الندسات التي تغطي محافظة نينوى .ابيان

تشبيك مع البيانات المجاورة لنفس العام ونفس القنوات قدر توفرها الاالخذ بنظر االعتبار إمكانية  عماالعتماد عليه 

 نينوى.( البيانات الفضائية التي تغطي محافظة 3اذ يظهر الشكل ) .الكمال الغاية من الخريطة

ات الفضائية تم رسم خريطة باستخدام البرامج المتاحة وبعد معاينة خرائط الدراسات السابقة واالستفادة من البيان

لتوصيف مناطق التصحر على الخريطة وعلى  (Dregne)المتخصصة بالتحسس النائي ومن ثم االعتماد على معايير 

 (. كذلك فقد تم اجراء التحاليل الروتينية للتربة والداعمة للمعايير1خريطة محافظة نينوى وكما موضح في الجدول رقم )

لعينات التربة الممثلة  1:1( بعمل مستخلص Electrical conductivityالتوصيل الكهربائي ) أعاله. فقد تم تقدير

( وكذلك تم  1982وآخرون ،   Pageوفق ما جاء به )(  Ec meter الـ)للمنطقة وتم قراءة المستخلص الناتج بجهاز

( وفق ما ذكره PH meterفيف أعاله باستخدام جهاز الـ)للمستخلص ذو نفس نسبة التخ PHقراءة درجة تفاعل التربة 

(Jackson  ،1958( كما تم تقدير كاربونات الكالسيوم باستخدام جهاز الكالسيميتر ، )Black  ،1965 ثم تم تقدير ، )
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 . فضال عن قراءة لون التربة الجاف والرطب( Artieda2006,  ) الجبس للترب الممثلة باستخدام طريقة )ارتيدا(

 التربة.التربة منسل كجزء من إجراءات وصف  ألوان أطلسباستخدام 

 
 نينوى.بيانات القمر الندسات التي تغطي محافظة  (:3)الشكل 

 (Dregne  ،1983: المعايير المستخدمة لتقدير درجات التدهور )(1الجدول ) 

 درجة التدهور

Degree of 

Degradation 

 الغطاء النباتي

Plant 

Cover 

 ةالتعري

Erosion 

الملوحة والتغدق 

في األراضي 

 المروية

Salinization 

إنتاجية 

 المحصول

Crop  

yields 

 خفيف

Slight 

ممتاز إلى جيد 

صنف ظروف 

 المراعي

معدومة إلى 

 خفيفة

التوصيل الكهربائي         

  اقل من            

-دسيسيمنز. م  4)

1) 

واقل   10%

انخفاض في 

إنتاجية 

 المحصول

 معتدل

Moderate 

جيد إلى 

 متوسط

صنف ظروف 

 المراعي

التعرية 

صفائحية معتدلة 

وأخاديد ضحلة 

مع قليل من 

 األكوام 

التوصيل الكهربائي     

-دسيسيمنز. م 8ـ4)

1) 

 انخفاض

 (10-50 )% 

 في إنتاجية

 المحصول

 شديد

Sever 

فقيرة صنف 

ظروف 

 المراعي

تعرية صفائحية 

شديدة واألخاديد 

شاسعة مع 

مساحات عديمة 

 الفائدة

التوصيل الكهربائي       

دسيسيمنز. 15ـ8 )

 (1-م

 انخفاض

%(  90ـ50)

في إنتاجية 

 المحصول

 شديد جداً 

Very sever 

األراضي 

تكون خالية 

وجرداء من 

 الغطاء النباتي

أخاديد شديدة 

وكبيرة المساحة 

 عديمة الفائدة

رة ملحية تكون قش

سميكة على السطح 

والتربة غير نافذة 

 للماء

% وأكثر  90

االنخفاض في 

إنتاجية 

 المحصول

 

 كذلك تم رسم خريطة باستخدام البرامج المتاحة المتخصصة بالتحسس النائي من خالل االعتماد على دليل

الدالة الرئيسة لحسابات  NDVI (Normalized Difference Vegetation Index)االختالفات الخضرية الطبيعي 

ويمثل نسبة الفرق بين الطول الموجي لالشعة تحت الحمراء القريبة، والطول الموجي لالشعة المؤشرات واألدلة النباتية 

 :(1973 واخرون، (Rouse (1)وحسب المعادلة. الحمراء على مجموعهما
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NDVI=(NIR-R) / (NIR+R)                              (1)       

 

 النتائج والمناقشة

التحاليل التي أجريت على المناطق المختارة لغرض االستفادة من بعض نتائجها نتائج ( 2) رقم يبين الجدول

 الموصوفة.في المعايير المعتمدة للتقييم ورسم خريطة المنطقة 

 الطبيعااي الخضاريةفاات االختالوبعاد تطبياق بارامج دمااج المرئياات واقتطااع المنطقاة المحااددة ومان ثام تقادير قيمااة دليال 

Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)( منااطق متبايناة جادا 4على المنطقة اظهر الشاكل رقام )

اذ تظهر األجزاء الشمالية والشمالية الشرقية من المحافظة في زيادة فاي الكثافاة النباتياة وهاذا  .من توزيع االغطية النباتية

للزراعة وإمكانية اساتغاللها بشاكل متواصال طاوال الجيدة التربة طري لهذه المناطق ومالءمة زيادة الساقط الم يرجع الى

فاي الزراعاة الديمياة خاصاة ويمكن استثمار هاذه األراضاي  الطبيعي.ت افضال عن نمو النبالسنة مع توفر اإلدارة الجيدة 

فهي عادة مناطق متصحرة نتيجة تادهور المنطقاة  من المحافظةاما المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية  والشعير.الحنطة 

وفقاا  أنطقاهالكثافة السكانية في هاذه األمااكن. علياه يمكان تقسايم المحافظاة الاى ثاالث مما يقلل بالظروف المناخية السائدة 

وب ماان للكثافااة النباتيااة واثااار التصااحر وذلااك بعااد إمكانيااة تمييااز منطقااة وسااطية تعتباار حالااة انتقاليااة بااين الشاامال والجناا

 قيماة دليال االختالفاات الخضاريةومن الجدير بالذكر ان اختيار وقت البيان الفضائي له تأثير كبير علاى نتاائج  المحافظة.

  .اخرى في أوقاتقد ال تبدو كذلك عند اخذ بيان  (، فالمناطق التي تبدو مزدهرة وبوضعية جيدةNDVIالطبيعي )

 

 عينات(: جدول التحاليل لمناطق اخذ ال2الجدول )

 منطقة العينة ت
االرض  استخدام

 اثناء اخذ العينة
E.c PH 

CaCO3 

gm/Kg 

Gypsum 

gm / Kg 

أطلس 

 األلوان

أطلس 

 األلوان

 47.34 253.79 7.13 425 مراعي محمية جبل سنجار  .1
10YR  

6/3 

10YR  

5/4 

 41.24 269.42 7.16 624 مراعي تل زلط منطقة ادغال   .2
10YR  

5/3 

10RY  

4/3 

 36.05 201.39 7.58 596 مراعي هامشية منطقة جرداء  تل زلط  .3
10YR  

5/4 

10RY  

4/4 

 37.08 248.38 7.1 1177 الحنطة والشعير السالمية قرب معهد النمرود  .4
10YR  

5/4 

10RY  

4/4 

 48.96 215.55 7.01 1255 الحنطة والشعير فلفيل منطقة التبادل التجاري   .5
10YR  

5/4 

10RY  

4/3 

 44.87 321.94 6.83 282 جرداء زالةزمار / عين   .6
10YR  

5/3 

10YR  

3/4 

 57.97 216.90 6.85 339 مراعي برازي )طاق حمة(  .7
10YR  

5/4 

10YR  

4/3 

 36.99 285.22 6.64 637 مراعي محمية القوش  .8
10YR  

6/3 

10YR  

4/4 

 35.27 184.62 7.05 1440 الحنطة والشعير الخضر الياس )مستثارة(  .9
10YR  

6/4 

10YR  

4/3 

 41.50 274.33 7.14 510 مراعي )غيرمستثارة(الخضرالياس  .10
10YR  

7/3 

10YR  

5/4 

 46.25 256.33 6.89 420 جرداء مجمع أدحيلة       .11
10YR  

6/4 

10YR  

5/6 

 44.36 240.25 6.28 1640 جرداء متصحرة تل عجور الياسين  .12
10YR  

6/4 

10YR  

4/4 

 39.45 270.33 6.83 800 مراعي هامشية قرية مفلكة الشمالية  .13
10YR  

6/4 

10YR  

3/4 

 45.40 266.66 6.12 400 جرداء خراب ولد  .14
10YR  

6/3 

10YR  

3/3 

 35.45 189.58 6.29 641 الحنطة وانة  .15
10YR  

6/4 

10YR  

4/4 
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 ( يبين نتيجة استخدام دليل الخضرية وظهور ثالث أنطقه نباتية في المحافظة.4شكل رقم )

 (Dregneصف حالة تدهور التربة وفق معايير )(: و3الجدول )

 تحديد الموقع ت
استخدام 

 االرض
 الطبوغرافية الغطاء النباتي

حالة 

 التعرية

درجة 

وحالة 

 التدهور

E.c 

 مراعي محمية جبل سنجار  .1

قليل من 

الخرنوب 

 والعشب

ميل اقدام 

 %20جبال 
 425 معتدلة شديدة

 حنطة وشعير تل زلط منطقة ادغال  .2
الشوك 

 لعاكولوا
 624 معتدلة خفـيفـة مسـتـويـة

3.  
تل زلط منطقة 

 جرداء

مراعي 

 هامشية

الشوك 

 والعاكول

مستوية 

 تقريبـًا

معدومة 

 إلى خفيفة
 596 معتدلة

4.  
السالمية قرب معهد 

 النمرود

الحنطة 

 والشعير

 الشوك

 
 مسـتـويـة

صفائحية 

 معتدلة
 1177 معتدلة

5.  
فلفيل منطقة التبادل 

 التجاري

الحنطة 

 شعيروال

الشوك 

والعاكول 

 والخرنوب

 مستوية
صفائحية 

 معتـدلـة
 1255 معتدلة
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 تحديد الموقع ت
استخدام 

 االرض
 الطبوغرافية الغطاء النباتي

حالة 

 التعرية

درجة 

وحالة 

 التدهور

E.c 

 حنطة وشعير زمار / عين زالة  .6

الشوك 

والعاكول 

 والخرنوب

 متـموجــة
صفائحية 

 معتدلة
 282 خفيفة

 طاق حمة() برازي  .7
محاصيل 

 خضر
 339 خفيفة معتدلة متموجة كلغان وخباز

 أشجار بستنية محمية القوش  .8
 خباز وكلغان

 وبربين

 سفح الجبل

انحدار 

30% 

 637 معتدلة شديدة

9.  
الخضر الياس 

 )مستثارة(

محاصيل 

 وحقليةخضر

الشوك 

 والعاكول
 1440 خفيفة قليلة مستوية

10.  
 الخضر الياس 

 )غير مستثارة(
 مراعي

الشوك 

 والعاكول
 مستوية

صفائحية 

 قليلة
 510 خفيفة

 420 ةمعتدل ريحية مستوية الشوك جرداء مجمع أدحيلة       .11

 تل عجور الياسين  .12
جرداء 

 متصحرة
 1640 شديدة صفائحية مستوية الشوك

 قرية مفلكة الشمالية  .13
مراعي 

 هامشية

الشوك 

 والعاكول
 800 شديدة صفائحية مستوية

 400 معتدلة صفائحية مستوية الشوك مراعي خراب ولد  .14

 وانة  .15
الحنطة 

 والشعير

الشوك 

 والعاكول
 641 معتدلة صفائحية مستوية

  االستنتاج:

 :يمكن ان يخرج البحث بعدة استنتاجات أهمها

مان المحافظاة باالعتمااد علاى معايناات حقلياة ( علاى مسااحات شاساعة Dregneتطبياق معاايير )باإلمكان  .1

 النائي.سس بسيطة مدعومة ببيانات التح

حيث تشمل أكثر من ان من الصعوبة بمكان ان يتم جمع البيانات الفضائية لمنطقة الدراسة بمساحة واسعة ب .2

بيان فضائي واحد وتكون جميع هذه البيانات بالتاريخ والزمن نفسيهما فاال باد مان وجاود اختالفاات بسايطة 

في شدة اضاءة البيان الفضائي وغيرها مماا يجعال حافاات البياناات المتحاذياة تظهار باداخل البياان الشاامل 

 للمنطقة. 

فما يظهر  NDVIابات دليل االختالفات الخضرية الطبيعي عند حس أوقات البيانات الفضائيةيجب مراعاة  .3

، فاال يمكان تعمايم الوصاف للمنطقاة نفساها قاحلة فاي أوقاات أخارى كأراضيظهر سيمروج خضراء  كأنه

 التغاير المناخي لفصل النمو.لمنطقة ما بشكل دائم دون مراعاة 

 التوصيات:

بحياث يمكان تغاذيتها بالمعلوماات مان قبال البااحثين  ماتياةذات دقة عالية وبطبقات معلوعمل خريطة دقيقة للمحافظة 

 والجغرافية.كال حسب تخصصه وبهذا تكون خريطة مركزية وبنك من المعلومات البيئية 

 المصادر

إمكانية استخدام تقنيات التحسس النائي في  (:2006)طه عبد الهادي طه داؤد  ،الجوادي .16

قة الحضر / محافظة نينوى. رسالة دراسة حالة التدهور لبعض ترب المراعي في منط

 صفحة. 95 الموصل،جامعة  منشورة،ماجستير غير 

خريطة استخدامات األراضي والغطاء األرضي  (.2007حكمت صبحي. )الداغستاني،  .17

 لمحافظة نينوى، مركز التحسس النائي، جامعة الموصل.

نشاء قاعدة بيانات إلدارة تقييم حالة التدهور وإ (:2012)أياد عبد هللا خلف حميد  ،الدليمي .18

كلية الزراعة  منشورة،أطروحة دكتوراه غير  العراق.وتطوير أراضي المراعي في شمال 

 صفحة. 179 جامعة، والغابات،

المركز  أولية،دراسة  العربي.. الكثبان الرملية في الوطن (1984)محمد  ،الشخاترة .19
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