 -----المجمة العراقية الوطنية لعموم األرض ،المجمد  ،21العدد  ،1ص ----1421 ،04 – 12
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جامعة الموصل

( تاريخ االستالم  ، 9100/01/92تاريخ القبول ) 9109/9/03
المخمص
استتتمدمت تقنيتتات التحستتس النتتائي فتتي تحديتتد منتتاط تواجتتد الكثبتتان الرمميتتة فتتي المنطقتتة الممتتتدة بتتين

بحي ترة الثرثتتار وباتجتتا منطقتتة بيجتتي الصتتنا ية ومعرفتتة مستتاحت ا واتجتتا حركت تتا باال تمتتاد متتت المرئيتتات
الفضائية لمقمرين االصطنا يين االمتريكيين  Landsat-5 TMلعتام  1990و  Landsat-7 ETM+لعتام

 ،2000وتحدي تتد اس تتتمدامات األرض ف تتي المنطق تتة م تتن م تتالل تحدي تتد مواق تتص المن ،تتلت الص تتنا ية ،والط تتر ،

الميتتا  ،ون تواع التتترب وغيرهتتاب بينتتت نتتتائا الد ارستتة تتن تواجتتد الكثبتتان ب يئتتة انطقتتف ممي تزة فضتتال تتن إمكانيتتة
تحديد المساحة الكمية لممناط المغطاة بالكثبان الرممية مالل الفترة ا ال ب

و،تتارت النتتتائا إلتتت تبتتاين مستتاحة الكثبتتان الرمميتتة فتتي المنطق تة متتالل فت ترة الد ارستتة حيتتث ت تراوح بتتين

(92ب )102كتتم مربتتص فتتي ستتنة  2224وازدادت هتتذ المستتاحة لتصتتل بحتتدود ( (643.92كتتم مربتتص فتتي ستتنة
 ، 1444كما ون الزيادة في مساحة المنطقة المغطاة بالكثبان كان بسبب حركة الكثبان الرممية باتجتا ال،تر

(مدينتتة بيجتتي) والجنتتوب ال ،ترقي باتجتتا مدينتتة تكريتتت حيتتث وثتترت ب،تتكل واض ت
الص ت ت ت تتنا ية ف ت ت ت تتي المنطق ت ت ت تتة وبالت ت ت ت تتالي تعرضت ت ت ت ت ا لم ،ت ت ت تتكمة زحت ت ت ت ت

(زح

متتت العديتتد متتن المن ،ت ة

الكثب ت ت ت تتان الرممي ت ت ت تتة واالنس ت ت ت تتيا الرمم ت ت ت تتي

الترب الرممية)ب األمر الذي يد ونا إلت ومذ اتجا حركتة الكثبتان الرمميتة بعتين األ تبتار نتد التمطتيط

لمتوسص العمراني والصنا ي المستقبمي لمدينة بيجي الصنا يةب

الكممات ولمفتاحيف :التصحر ؛ الكثبان الرممية ؛ التحسس النائيب
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Using Remote Sensing Techniques on the Study of Desertification
and the Sand Dunes Movements in Biji Area Northern Iraq
Namik A. Daood
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ABSTRACT
Remote sensing techniques had been used to identify the total areas of the
land covered with sand dunes for the region to the east of Lake Al-Thar Thar and
towards Biji industrial town, and detecting the direction of its movement based on
data obtained from the satellite images Landsat-5 (TM) 1990, and Landsat-7
(ETM +) 2000, also specify the land use of the region through the identification of
sites of industrial plants, roads, water, rock, soils, and others. The results showed
that the sand dunes presence as a characteristics bands as well as the possibility of
determining the total area that covered by sand dunes during the specified interval
time.
The results showed the great variety of the areas for the region covered with
sand dunes and it ranging between (249.89) km2 in the year 1990 and about
(643.92) km2 in 2000.The increases of the area covered by the sand dunes was due
to the movement of sand dunes to the east of (Biji) and south-east towards Tikrit
city, also many of the industrial establishment in the region was affected and
exposed to the problem of sand drifting. This make the determination of the
direction and the speed of movement of sand dunes taking into consideration when
we planning for expansion of urban and industrial future of the industrial city of
Biji.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقدمة

مميتتة التصتتحر وحركتتة الكثبتتان الرمميتتة متتن الم،تتاكل البيئيتتة التتتي تواجتتف معظتتم المنتتاط الواقعتتة ضتتمن
نطتتا المنتتاط الجافتتة و،تتبف الجافتتة ،وحركتتة الرم تال متتا هتتي إال نتيجتتة لمظتترو

المناميتتة القاستتية والعوامتتل

الجيولوجي تتة والجيومورفولوجي تتة والبيولوجي تتة إض تتافة إل تتت االس تتتغالل غي تتر الر ،تتيد لممت توارد الطبيعي تتة م تتن قب تتل

اإلنستتانب يعتتر الزحت

الرممتتي ب نتتف حركتتة وو زحت

الحبيبتتات الرمميتتة فتتو وستتط الكثبتتان او متتت الستتطوح

األرضتتية المنبستتطة نتتدما تصتتل ستتر ة الريتتاح إلتتت 5ب 5متتتر فتتي الثانيتتة ،وتكمتتن مطورتتتف فتتي قابميتتة الرمتتال
لمزح ت

نتتد ستتر ات ريحيتتة بطيئتتة نستتبيام ،وتغطيتتتف لمستتاحات واستتعة فتتي وقتتت قصتتير (ول تتاجري وآمتترون،

 ;1442وبا حسين)2222 ،ب

تعمل الريتاح متت تفتيتت ستط التربتة المتارجي ونقتل حبيبات تا مكونتة متا يعتر بالتعريتة الريحيتة والتتي

تعتبر من وهم م،اكل التربة في المناط الجافة ،الوة مت قدرة هذ الحبيبات مت التحرك لمسافات وطول
وت ثيرهتتا متتت مستتاحات وكبتتر ممتتا تفعمتتف حركتتة الكثبتتان والتتذي تتادة متتا يكتتون محتتدود الت ت ثير وال تظ تتر آثتتار

بوض ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتوح إال إذا ازدادت س ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتر ة الري ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتاح ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتن  2م/ثاني ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتة (حت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت توالي 5ب 2.ق ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتدة)
(العوض تتي)1440 ،ب تع تتد تقني تتات التحس تتس الن تتائي م تتن اه تتم واد الوس تتائل المس تتتمدمة ف تتي د ارس تتة الظت تواهر
الديناميكيتتة والتتتي من تتا ظتتاهرة التصتتحر وحركتتة الكثبتتان الرمميتتة وذلتتك المكانيتتة الحصتتول متتت بيانتتات بصتتورة
مستمرة ومن ازمنة ممتمفة (الداغستاني)1440 ،ب
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وجريتت العديتتد متتن الد ارستتات تتن تت ثيرات التصتتحر وزحت

الكثبتتان الرمميتتة لمنتتاط
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ديتتدة متتن العت ار

باستمدام تقنيات التحسس النائي ومن ا الد ارستة الميدانيتة لتحديتد مظتاهر التصتحر وحركتة الكثبتان الرمميتة فتي
محافظة صالح الدين في المناط المتاممة لبحيترة ال،تاري وتحديتد المواقتص المتت ثرة بعمميتات التصتحرب حيتث

اظ رت الدراسة ت ثير التعرية بسمسمة جبال حمترين والمنتاط المجتاورة ل تا ذات التترب ديمتة الغطتات النبتاتي

مت تتص ،ت تتدة التعريت تتة الجدوليت تتة والريحيت تتة وست تتر ة الريت تتاح التت تتي تتجت تتاوز  3م/ثانيت تتة فضت تتال ت تتن ت ت ت ثير الموقت تتص
الجيومورفولوجي (كاطص ،وآمرون )1440ب

كمتتا وجريتتت د ارستتة ومتتر لتحديتتد مظتتاهر التصتتحر فتتي محافظتتة المثنتتت ،با تمتتاد العمتتل الحقمتتي وتقنيتتة

التحسس النائي واستمدام برمجيات نظم المعمومات الجغرافية الم مة ) )GISبامتيترت منطقتة الد ارستة ضتمن

الحدود اإلدارية لمحافظة المثنت ولمساحة تبمغ  0520كم1ب وقد استمدمت مرئيتين فضائيتين وحداهما 1986
 Landsat 5واألمتر  Landsat 7 (ETM+) 2000حيتث اظ ترت ت ارجتص مستاحة الكثبتان الرمميتة بستبب

حركة هذ الكثبان جنوبا" مص اتجا الرياح ال،مالية الغربية السائدةب

كمتتا وقيمتتت كثيتتر متتن الم،تتاريص الوطنيتتة والدوليتتة فتتي مجتتال مكافحتتة التصتتحر موم تام ومقاومتتة زح ت

الرمتتال م تتت المص تتوص ف تتي دول العتتالم الثال تتث مصوص تتا" وتعتب تتر م،تتاريص منظم تتة األغذي تتة والز ار تتة ل م تتم

المتح تتدة ( )FAOوالت تتي نف تتذت ف تتي المغ تترب وموريتاني تتا وت ،تتاد وم تتالي م تتن الم ،تتاريص ال ارئ تتدة ف تتي ه تتذا المج تتال

(رحمة)222. ،ب

نظ ت ار لمتتا تتتوفر تقنيتتات التحستتس النتتائي متتن كفتتاتة ودقتتة اليتتة فتتي قيتتاس وتحديتتد اتجتتا حركتتة الكثبتتان

الرمميتة ( ) Jabbar et al., 2006,. Wilkie and Finn, 1996وألهميتة منطقتة الد ارستة كون تا متن
المناط الم مة صنا يا التي تحوي متت العديتد متن المن،تات الصتنا ية الم متة فضتال تن مترور العديتد متن
طر النقل البري (سكك حديد و طر رئيسية معبدة)من مالل ا ،فقد تم االستتفادة متن هتذ التقنيتات فتي تحديتد

مستتاحة األ ارضتتي المغطتتاة بالرمتتال توامكانيتتة تحديتتد مواقتتص الكثبتتان الرمميتتة فتتي المنطقتتة متتالل الفت ترة (-2224

 )1444والتعر

مت اتجاهات حركت ا وت ثيرات ا المبا،رة مت كل من مدينتي تكريت  -وبيجي الصنا يةب
موقع الدراسة

تقتتص منطقتتة الد ارستتة فتتي المنطقتتة المحصتتورة بتتين متتنمفض ووادي الثرث تار فتتي الجنتتوب الغربتتي وباتجتتا

حتتوض ن تتر دجمتتة  ،ترقا ،ضتتمن منطقتتة انتقاليتتة بتتين منطقتتة الجزي ترة غربتتا واألج تزات ال،تتمالية لنطتتا متتابين

الن رين والت نطا

الطيات الواطئة ،رقا حسب احدث تقسيم لالنطقةب

تبمغ المساحة اإلجمالية لمنطقة الدراسة بحدود 5235كم مربص ،وتقص تحديدا بين مطي رض:

) (34°16′ 58″-35° 05′ 36″Nومطي طول)43ْ 04′ 02″-43ْ 43′ 29″ E( :ب
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ال،كل  :2موقص منطقة الدراسة.
منهجية البحث والحصول عمى البيانات
تم تتت االس تتتعانة بتقني تتات التحس تتس الن تتائي ونظ تتم المعموم تتات الجغرافي تتة ف تتي د ارس تتة التغي تتر ف تتي مس تتاحة

المنتتاط المعرضتتة لمتصتتحر ومراقبتتة حركتتة الكثبتتان الرمميتتة وذلتتك متتن متتالل إنتتتاج م ترائط استتتمدام األرض
ومنتتاط انت،تتار وتوزيتتص الكثبتتان الرمميتتة متتالل الفت ترة متتن  2224إلتتت  ،1444كتتذلك استتتنباط م ترائط لمواقتتص

الكثبان الرممية واالتجا العام لحركت ا  ،ومساحات ا من مالل تحديتد التغيترات التتي طتروت متت مواقع تاب وتتم

االستتتعانة بالمرئيتتات الفضتتائية ) Landsat 5 (TMبتتتاريخ) (04/03/1990و )Landsat 7 (ETM
بتاريخ) (16/4/2000وبدقة مكانية  30 X 30متر التي امكن الحصول مي ا من مركز التحستس النتائي فتي

جامع تتة الموص تتلب وباس تتتمدام البرن تتاما ver.8.4

IMAGINE

 ،ERDASوك تتذلك برن تتاما Global

 Mapper 10حيتث تتم إنتتاج مترائط لتوزيتص المنتاط المغطتاة بالرمتال ،وحستاب تغيترات استتمدام األ ارضتي

لمنطقة البحثب
جيومورفولوجية وجيولوجية منطقة الدراسة
تقص منطقة الدراسة مت الطر ال،مالي لقطاع الس ل الرستوبي  ،مومتا تتميتز المنطقتة بامتتداد جبمتي
حمترين -مكحتتول نتتد الحافتتة ال،تتمالية وال،تتمالية ال،ترقية وامتتتداد مجتتر ن تتر دجمتتة وت ثيرات متتا المبا،ترة متتت
توزيص وانت،ار األ،كال األرضية حيث تنت،ر األ،كال ذات الطتابص الن تري مثتل المصتاطب الفيضتية والمتراوح

الغرينيتتف والس ت ول الفيضتتية لمجتتر ن تتر دجمتتة ووادي الثرثتتار كمتتا إن األ،تتكال ذات األصتتل التعتتروي فتتميتتز
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الطتتر ال،تتمالي ال،ترقي والجنتتوبي الغربتتي لجبمتتي حمترين ومكحتتول ،فضتتال تتن األ،تتكال ذات الفعتتل ولريحتتي
والمتمثمة بالكثبان الرممية والنحت الري ))Yacoub, 2011ب
تنك،

منطقة

في

البحث

العديد

من

التكوينات

الجيولوجية

هي

والفتحة

وانجانة

(المايوسين االوسط -المت مر) ويظ ر وقدم ا في مركز جبمي حمرين ومكحول والمتمثمة في تتابعات من
الجبس السميك مص الحجر الطيني والمارلي وحجر الجير كما ون الجبس يعد األكثر تك،فا في المنطقة

ويغطي مساحات واسعة من ا وفي اغمب األحيان تحولت األجزات العميا منة إلت جبس ثانوي بفعل مميات
التجوية في حين تنك،

وال،رقية

صمور الحجر الرممي والترسبات الفتاتية العائدة لتكوين انجانة ند الحوا

لجبمي مكحول وحمرين ،في حين تمثمت ترسبات العصر الربا ي بغطات مفي

والحصت ويوجد قسم من ا
والتي تعود إلت

الغربية

من الرمل

كترسبات مالئة لموديان و ضمن ترسبات المصاطب الن رية

صر الباليستوسين والمتواجدة بالقرب من ن ر دجمة وفي حافات الوديان الرئيسية

))Yacoub, 2011ب

الكثبان الرممية وانتشارها الجغرافي في العراق

تتكون الكثبان الرممية بسبب دة وامل من ا فقدان الغطات النباتي الطبيعي والر ي الجائر وقمة ستقوط
األمطتتار فضتتال تتن هبتتوب الريتتاح القويتتة متتت المنتتاط ذات التتترب الرمميتتة وو التتترب ذات الستتط المفكتتك،
وهي إما ون تكون كثبان رممية قديمة التكوين مستقرة تتممم تا منمفضتات متن التترب الطينيتة الرطبتة (الستباخ)

وو تكون كثبان رممية حديثتة التكتوين متحركتة وذات إ،تكال ممتمفتة وو تكتون ب،تكل تجمتص لغطتات غيتر ستميك
من األتربة المنقولة بالرياح والتي تتكتون بنستبة اليتة متن دقتائ الغترين ولت،تكل كثبتان رمميتة (كاذبتة) لكون تا
م،كمة من األتربة الغرينية النا مة جدا (حكيم وحميد )2224،ب

وتتوزع الكثبان الرممية في الع ار

 -1بادية الجزيرة:

ب يئة احزمة مت المناط التالية:

و -منطقة بيجي ومنطقة العيث في سامراتب

ب -باديتتة الحضتتر وتكتتون متتت ،تتكل حتزام رممتتي يبمتتغ طولتتف  25كتتم و رضتتف يتتراوح بتتين  1-2كتتم وتتتراوح
ذر الكثبان بين  5-1متر ب

ج -الكثبان الرممية بين مدينة الرمادي وبحيرة الثرثار وتكون مت ،كل حزام طولف  15-14كمب

 -2البادية ال،مالية:

تتركز في حوض الحماد قرب مدينة طريبيل حيث تتواجد كثبان رممية ثابتة ومتحركةب

 -3البادية الجنوبية :

يقص هذا الحزام الرممي فتي األقستام ال،ترقية والجنوبيتة متن هتذ المنطقتة و متت الجانتب االيمتن متن ن تر الفترات

بين منطقتي النج

والسماوة ويتجف نحو الصحرات ب يبمغ طول هذا الحزام حوالي  35كم و رضف يتراوح بتين

 15-5كم ويصل وقصت ارتفاع ل ذ الكثبان إلت ( 04- 35م)ب
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 -4الس ل الرسوبي (نطا مابين الن رين) :
يقص بين ن ري دجمة والفرات حيث يبدو انت،ار هذ الكثبان من محافظة بابل الت ان تتصل باالهوار في

المنطقة الجنوبية ب

 -5باإلضتافة إلتت متاورد و تال ف نتاك منتاط تتواجتد في تا الكثبتان الرمميتة بصتورة مجتاميص متباينتة المستاحة
مثت ت تتل منطقت ت تتة ،ت ت تتر بحي ت ت ترة ال،ت ت تتاري فت ت تتي محافظت ت تتة صت ت تتالح الت ت تتدين ومنت ت تتاط غت ت تترب مدينت ت تتة البص ت ت ترة

(حكيم وحميد)2224 ،ب
تعتتد مميتتة الزح ت

لمكثبتتان الرمميتتة (احتتد و،تتكال مميتتة التصتتحر) المستتبب الرئيستتي التتذي يتتيدي إلتتت

انمفاض وو تدهور قدرة اإلنتتاج الحيتوي لمتربتة والنظتام البيئتي والتذي يتيدي إلتت ممت ظترو

صتحراوية وهتذا

يحصل نتيجة لعوامتل ممتمفتة بمتا فتي ذلتك التغيترات المناميتة والن،تاطات الب،ترية الممتمفتة ،ويعتد العت ار احتد
البمدان التي تعاني من م،تكمة الكثبتان الرمميتة المتحركتة حيتث تقتدر نستبة المستاحات المتت ثرة بالكثبتان الرمميتة
بحوالي  %3402من مساحة الع ار وتمتد ب،كل حزام من مدينة بيجي إلت الجنوب الغربي مرور بس ل وادي
الرافدين وبعرض يتراوح من  15-5كم (المالكي)1422 ،ب

تحميل ومعالجة البيانات
ا تمتتدت هتتذ الد ارستتة متتت نمتتط متتن المرئيتتات الفضتتائية لمقمتتر األمريكتي الندستتات ( )Landsatوالتتتي

،ت تتممت المرئيت تتة الفضت تتائية لمقمت تتر االصت تتطنا ي )(TM

 Landsat-5والم ت ت موذة بتت تتاريخ 2224/43/40

وترميت ت ت ت ت ت ت ت ت تتز( ،)p169r036_4dx19900304.TM-GLS1990وبدقت ت ت ت ت ت ت ت ت تتة مكانيت ت ت ت ت ت ت ت ت تتة  3434مت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت امر،

والمرئي ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتة الفض ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتائية لمقم ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتر االصت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تطنا ي ETM+

 Landsat-7وترمي ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتز

( )p169r036_7dx20000416.ETM-GLS2000والمت ت ت ت موذة بت ت ت تتاريخ  ،2000/0/22وبدق ت ت تتة مكاني ت ت تتة
 3434مت امر وتم انت اج المطوات التالية:

 التصحي ال ندسي لمصورة ) :(Geometric Correctionتم فتي هتذ الد ارستة استتمدام طريقتة التصتحي
بمرئيتتة فضتتائية مصتتححة ) (Image to Imageهتتي المرئيتتة الفضتتائية لمعت ار والمت موذة متتن نفتتس القمتتر

لمعام 1441المصححة مسبقاب

 تحدي تتد منطق تتة الد ارس تتة ) :(Subsetتق تتص منطق تتة البح تتث ف تتي مس تتار رق تتم ( )432Raw222Pathحي تتث ت تتم
قص ا من جميص المرئيات الفضائية باستتمدام إحتداثيات زوايتا المنطقتة التتي تقتص بتين مطتي ترض (34°

) 16′ 58″-35° 05′ 36″Nومطتي طتول )  )03ْ 04′ 02″-43ْ 43′ 29″ Eونتتا تن هتذ العمميتة
مرئيات لمنطقة الدراسة لمفترتين الممتمفتين ولنفس اإلحداثيات ب

 تم بعد ذلك تحسين المرئية ) (Image Enhancementبطريقة ) (Linear Stretchوذلك لزيادة الفوار
البصرية والتمييز بين المعالم الممتمفةب

استمدام تقنيات التحسس النائي في دراسة ظاهرة التصحر وحركة الكثبان الرممية بببببببببب

 التصتتني

) :(Classificationتمتتت مميتتة التصتتني
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بتتاجرات مميتتة الفتترز لكتتل نصتتر وو صتتن

المرئيتتة الفضتتائية حستتب انعكاستتف الطيفتتي ،وتتتتم مميتتة التصتتني

فتتي

لممرئيتتات تتن طري ت استتتمدام توليفتتات

ممتمفتتة متتن الحتتزم الطيفيتتة ) (Bandsحتتتت تبتتين تتدة تركيبتتات فتتي المحتتتو ب فتتي هتتذا البحتتث استتتمدمت
التوليفة من الحزم الضوئية ( )1-0-.ومن وجل إظ ار تركيبات المعمومات المراد تحميم ا متن المرئيتات ثتم
إ طتات كتتل نصتتر بصتتمة طيفيتتة واحتتدة فتتي منطقتتة التصتتني

العممية مرئيتات ب يئتة ) ،(Classified imagesوموضت
(تصني

وممتمفتتة تتن بقيتتة العناصتتر ،ونتتتا تتن هتتذ

مي تا المواقتص الجغرافيتة لمكونتات ستط األرض

استمدامات األراضي)ب وقد تم في هذ الدراسة اال تماد مت التصني

) Classificationلمحصول مت تسعة وصنا

الم ارقتب (Supervised

م مةب

النتائج والمناقشة
تتتم إ تتداد تصتتني

استتتمدام األرض لمنطقتتة الد ارستتة لمفت ترتين المحتتددتين لمعتتامين ( ) 1444 ، 2224

باست تتتمدام طريقت تتة التصت تتني

استمدامات األرضب

الم ارقت تتب اإل،ت تتكال ( ).-0كمت تتا وتت تتم تحديت تتد مست تتاحة كت تتل صت تتن

ومكتتتن تقستتتيم منطقت تتة الد ارست تتة إلت تتت تست تتعة وصتتتنا

مت تتن وصت تتنا

وساست تتية ولتمثت تتل التت تترب الممتمفت تتة والغطت تتات النبت تتاتي

والمسطحات المائية والصمور وانت،ار الكثبان الرمميتة ،وتتم تحديتد مستاحة كتل من تا وتركتز البحتث مصوصتا
مت توزيص الكثبان الرممية في المنطقةب

ال،كل  :1مرئية مصنفة تصنيفا مراقبا الستمدامات األرض لممنطقة بتاريخ ()2224/43/40
مص مساحة كل من ا مقاسف بوحدة (كم مربص)ب

نام

34

بد المنعم

و وليد يونس ولعبيدي

ال،كل  :3مرئية مصنفة تصنيفا مراقبا الستمدامات األرض لمنطقة الدراسة بتاريخ ()2000/0/22
مص مساحة كل من ا مقاسف بوحدة (كم مربص)ب

ال،كل  :0مقارنة بين مرئية فضائية مركبة من دما القنوات( )2,4,7إلت اليمين ونفس المرئية
بعد إجرات التصني

وتحديد استمدامات األرض لمنطقة الدراسة بتاريخ ()2224/43/40
ومساحة كل من ا مقاسف بوحدة (كم مربص)ب

استمدام تقنيات التحسس النائي في دراسة ظاهرة التصحر وحركة الكثبان الرممية بببببببببب
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ال،كل  :5مقارنة بين مرئية فضائية مركبة من دما القنوات( )2,4,7إلت اليمين ونفس المرئية بعد إجرات
التصني

وتحديد استمدامات األرض لمنطقة الدراسة بتاريخ ( )2000/0/22ومساحة
كل من ا مقاسف بوحدة (كم مربص)ب

حيث بينت النتائج النهائية ما يأتي :

 إن مساحة المنطقة المغطاة بالكثبان الرممية لمعام  2224كانت بحدود (92ب )102كم مربص ولت،تغل
ح توالي ( )%4.334متتن المستتاحة الكميتتة لممنطقتتة وازدادت هتتذ المستتاحة لمعتتام1444ولتصتتل لحتتدود

( )643.92كم مربص ولت،غل حوالي ( )%11.439من المساحة الكمية وهذا الرقم يعد رقم كبير حيث
ازدادت مساحة المناط المغطاة بالكثبان الرممية ثالثة وضعا ب ال،كل ()2ب

ال،كل  :2مقارنة بين مساحة المناط المغطاة بالكثبان الرممية بحدود (92ب )102كم مربص في
) (04/03/1990وازداد ليصل بحدود(21ب )203كم مربص في)(16/4/2000ب

نام
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مت المصوص باتجا ال،ر وتحديدا باتجا المن،ات الصنا ية

الحيوية مثل مصافي بيجي النفطية ومعمل الزيوت النباتية ومحطة الطاقة الح اررية فضال ن ،بكة

المطوط البرية (سكك حديد وطري

بغداد-الموصل وطري

بيجي السكنية ووصول ا إلت سمسمة جبال مكحول ال،كل ().ب

بيجي-كركوك) باإلضافة إلت مدينة

 باإلضافة لتواجد الكثبان الرممية فان تواجد الترب الرممية الممموطة بالطين الغرينتي والتترب الممزوجتة
والتي تتمثل نسب الية من مساحة المنطقة الكمية والتي ا تبارها كمرحمة وولية لن،وت وتكون الكثبان

الرمميتتة وبالتتتالي تستتا د متتت انت،تتار الكثبتتان الرمميتتة وذلتتك النعتتدام الغطتتات النبتتاتي التتذي يعمتتل متتت
تماسك هذ الترب والرمالب
N

ال،كل  :.مارطة توزيص وانت،ار الكثبان الرممية لمنطقة الدراسة لمعام  1444تظ ر سعة وانت،ار
الكثبان وت ثيرها المبا،ر مت المن،ات الصنا ية والطر الرئيسة والمدن الم مةب

 إن نستتب المئويتتة لمنتتاط الغطتتات النبتتاتي األمضتتر فيمثتتل حتوالي ))%30.98لمعتتام  2224فتتي حتتين
تناقصتتت النستتبة لمعتتام1444حيتتث بمغتتت حتوالي( )%8.39متتن المستتاحة الكميتتة والمعمتتوم بت ن الغطتتات

النباتي األمضر ي،غل المناط المزرو ة والم ار يب

 ووظ تترت الد ارستتة وجتتود نمتتط متتن العالق تة بتتين مستتاحة الغطتتات النبتتاتي األمضتتر ومستتاحة المنتتاط
المعرض تتة لمتص تتحر بص تتورة ام تتة األص تتنا

 300و 5ال ،تتكل ( ،)9وذل تتك بس تتبب س تتنوات الجف تتا

ال،تتديدة التتتي تعرضتتت ل تتا منطقتتة الد ارس تة ومنتتاط الع ت ار الممتمفتتة متتالل العقتتدين ا م ترين والتتذي

استمدام تقنيات التحسس النائي في دراسة ظاهرة التصحر وحركة الكثبان الرممية بببببببببب
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ستتبب ت ارجتتص وتتتدهور كثافتتة الغطتتات النبتتاتي رافقتتتف زيتتادة مضتتطردة فتتي مستتاحة المنتتاط المعرضتتة

المتصحرةب
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االصناف الرئيسة

ال،كل : 9تمثيل المساحات الكمية ل صنا

الرئيسية لممرئيتين المصنفتين بتاريخ

) (04/03/1990و)(16/4/2000ب

المصادر العربية
وبا حسين ،وسمات مي 2222ب االنسيا الرممي في البحرين – دراسة تطبيقية في محمية العرينب مجمة
مركز الوثائ

والدراسات اإلنسانية (دولة قطر)ب السنة الحادية

ص  132 - 123ب

،ر ،العدد الحادي

،رة،

الداغستاني ،حكمت صبحي 1440ب مبادئ التحسس النائي وتفسير المرئياتبو ازرة التعميم العالي والبحث
العممي –جامعة الموصل512،صفحةب

العمي ،جميل طارش؛ ذياب ،مي حمضي والسعدي ،قاسم محمود 1424ب تحديد مناط التصحر باستمدام
تقنية االست،عار

ن بعد ونظم المعمومات الجغرافية في محافظة المثنتب مجمة ووروك ل بحاث

العممية ،المجمد الثالث ،دد( )3الصفحات ()30-2.ب
العوضي ،جاسم محمد بد اهلل 1440ب االنسيا

الرمميب سمسمة الكتب المتمصصة ،الطبعة األولت،

ميسسة الكويت لمتقدم العممي ،إدارة الثقافة العممية ،دولة الكويت 122 ،صفحةب

نام
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الصحراوي والت ديدات المحتممة لمكثبان الرممية في مناط

االهوارب مقالة من،ورة في الموقص االلكتروني:
(http://www.estis.net/sites/EnvThiQar/default.asp).
ول اجري ،ظافر ووبا حسين ،وسمات متي و بتد  ،ونتور ،تيخ التدين وصتاد  ،بتد العمتي 1442ب د ارستة حركتة
الرمال في دولتة قطتر ووثتر متت مدينتة مستيعيد الصتنا ية باستتمدام تقنيتات االست،تعار تن بعتد ونظتم

المعمومتتات الجغرافيتتةب الممتقتتت التتوطني ال اربتتص لتتنظم المعمومتتات الجغرافيتتة – المبتتر – المممكتتة العربيتتة

السعوديةب الموقص االلكتروني:
http://swideg.jeeran.com/geography/archive/2010/4/1036435.html
حكيم ،كريم زيز وحميد ،ن ،ت 2224ب الترب واألراضي في الع ار  /الموازنة المائية المرحمة  / 3و ازرة
الز ار ة والريب مقالة في مجمة
االلكتروني:

طات الرافدين الصادرة

ن و ازرة الموارد المائية العراقية الموقص

http://www.mowr.gov.iq:81/rafidain-mag/mainview.php?id=127
كاطص ،حسن حميد والحديثي ،بد المال توابراهيم ،مم وكامل ،ماد حميد 1440ب استمدام تقانات
االست،عار ن بعد في رصد وتحديد المواقص المت ثرة بعمميات التصحر في المناط المتاممة لبحيرة

ال،اري  /محافظة صالح الدينبالمجمة العراقية لعموم التربة ،المجمد  ،0العدد 2ب

رحمة وديب222. ،ب دور الغطات النباتي في مقاومة زح

الرمال والكثبان الرممية في المناط

الجافةب ندوة تطوير المناط الجافة و،بف الجافة 2 ،ت،رين الثاني ،222. /دم ،ب
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