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  الملخص

استخدمت معطيات التحسس النائي المتعاقبة زمنيا لمراقبة التغيـرات الحاصـلة فـي اسـتخدامات     
أسفرت النتـائج عـن إعـداد    . ال الجيومورفولوجية لمدينة دهوك وما حولها األراضي وعالقتها باألشك

مجموعة من الخرائط الغرضية القابلة للمقارنة في مجال التوسع االستيطاني علـى حسـاب األراضـي    
الزراعية باإلضافة إلى دور طبيعة األشكال األرضية على مستقبل التخطيط العمراني للمدينة المحصـورة  

  .بل بيخير من الشمال و جبل دهوك من الجنوب بين سلسلة ج
وفرت مجموعة الصور الجوية والمرئية الفضائية المسـتخدمة معلومـات توثيقيـة عـن طبيعـة      

، اذ كشـفت سلسـلة خـرائط     ١٩٩٨ولغايـة   ١٩٥٦استخدامات األراضي في مدينة دهوك للفترة من 
مجمـل الفعاليـات    (USGS) مريكيـة  استخدامات األراضي و باالعتماد على نظام مصلحة المساحة األ

سنة األخيرة موفرا ) ٤٢(الظاهرة المتعلقة باستخدامات األراضي الحالي ومدى انتشار أنماطها خالل فترة 
  .الركيزة األساس في أي برنامج مستقبلي لتخطيط مدينة دهوك 
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ABSTRACT 
Time sequential remote sensing data were used to detect the changes in land use and 

its relation with geomorphological features in Dohuk City and its vicinity. Thematic 
maps were prepared which enabled the comparison of different land use, in addition to 
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the role of land form nature to the future of urban planning of Dohuk City which is  
located between Bekhair Mountain in the north and Dohuk Mountain in the south. 

Time sequential aerial photographs and Spot imagery revealed documental 
information about the nature of land use in Dohuk City during 1956 till 1998. The 

compiled multidate land use maps using U.S.Geological Survey (USGS) System show 
the whole of apparent activities concerning the existing land use pattern and its spatial 

distribution for the last (42) years . Such information is a prerequisite for any future 
urban development program of Dohuk City . 
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  المقدمة

منيا وسيلة مفيدة وفعالة في دراسة وتحليل عناصر اشكال تعتبر معطيات التحسس النائي المتعاقبة ز
سطح األرض واستخداماتها وفي مراقبة التغيرات الحاصلة في مجاالت التوسـع االسـتيطاني المتمثلـة    

إن التوسـع  .  (Mahavir and Galema, 1991)الـخ  ..باألنشطة العمرانيـة والزراعيـة والصـناعية    
شكلة من المشاكل العصرية التي يعمل اإلنسان مستمرا في التخفيف من االستيطاني وتزايد السكان اصبح م

وصـا دول العـالم   حدتها، لذلك فان أهمية هذه المعطيات باتت في حالة ازدياد مستمر في العـالم وخص 
ن هذه الدول بحاجة إلى مصادر معلوماتية تساعد على توظيفها فـي االتجـاه الصـحيح    االثالث، باعتبار 
  .التخطيط الحضري المستقبلي وخاصة في مجال

تهدف الدراسة الحالية القيام بربط مظاهر استخدامات االراضي  من انشطة بشرية وثوابت طبيعية 
مع طبيعة الوحدات واالشكال الجيومورفولوجية لمنطقة الدراسة وتكاملها مع معطيات اخرى، للحصـول  

وصحة هذا التوسع وعلى شـكل خـرائط   على نتيجة توضح طبيعة التوسع االستيطاني في مدينة دهوك 
غرضية تخصصية ، ومن ثم وضع المقترحات العلمية للتوسع االستيطاني المستقبلي للمدينـة باالعتمـاد   

  .على المعطيات المتوفرة حاليا
كم شمال مدينـة الموصل في شمـال العـراق  ) ٦٠(تم اختيار مدينة دهـوك التي تبعد حوالـي 

ان . الحالية ألنها تمثل موقع مثالي ومتميز يتالئم مع منهجية وهيكلية البحـث كموقع للدراسة ) ١الشكل (
هذه المدينة تحاط بجبال من جهة الشمال والجنوب مما يجعل التوسع االستيطاني فيها يجب ان يكون مبنيا 
على أسس علمية ومدروسة وليس عشوائيا كما يحدث في األراضي المنبسطة حيث التوسع فيها يكون بكل 

  .االتجاهات 
وبمواصفات ومقاييس  ١٩٩٨ولغاية  ١٩٥٦استخدمت معطيات التحسس النائي المتوفرة وللفترة من 

ملتقطة بتاريخ      (1:38,000, 1:50,000)تم استخدام صور جوية باالبيض واالسود بمقياس . رسم متباينة
ملتقطـة   (1:20,000) بمقياس على التوالي  ، باإلضافة إلى صور جوية ملونة )1985/7/1,1956/8/15(

، اذ تم االعتماد عليها في اعداد الخارطة الجيومورفولوجية وخارطة اسـتخدامات  )4/12١٩٨٩/(بتاريخ 
االراضي والغطاء االرضي وذلك لوضوح المعالم الجيومورفولوجية فيهـا ومقياسـها المناسـب ، كمـا     
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وبمقيـاس   ١٩٩٨بتـاريخ  ) (Spotالفرنسي  استخدمت مرئية فضائية بانكروماتية ملتقطة من خالل القمر
  . نظراً لعدم توفر صور جوية بتاريخ حديث ) 34,000:١(

  

  

  

  الوضع الجيولوجي في منطقة الدراسة

وضمن نطاق الطيات العاليـة   (Unstable Shelf)تقع منطقة الدراسة على الرصيف غير المستقر 
High Folded Zone) ( في حزام) قسيمات حسب ت) العمادية –شقالوة(Buday and Jassim, 1987) اذ ،

يوجد في منطقة الدراسة تركيبان هما تركيب . يعتبر هذا الحزام نشط تكتونيا مقارنة باألحزمة المجاورة له
 Dohuk)الذي يقع شمال منطقة الدراسة وتركيب دهوك المحدب  (Bekhair Anticline)بيخير المحدب 

Anticline)تمتاز طية بيخير بأنها . وجود طية مقعرة ضيقة محصورة بينهما الذي يقع جنوب المنطقة، مع
غير متناظرة باتجاه الجنوب وطية دهوك غير متناظرة باتجاه الشمال، و يقترب هـذان التركيبـان مـن    

فـي منطقـة   ) Lineaments(يالحظ أيضا أن هناك عدد من الخطيات . بعضهما  في شرق مدينة دهوك
 ك المحدبة، وان أحد هذه التراكيب الخطية يقع على الجناح الشمالي منالدراسة وخصوصا حول طية دهو

سطحي متأثر بصـدع قاعـدي    (Fault)ويعتقد بان هذا التركيب الخطي يمثل موضع صدع  .طية دهوك
لطية دهوك يكون باتجاه الشـمال حيـث إن وجـود      (Vergence)ذلك الن عدم التناظر واالتكاء تحته و

، فضـال  (Numan and Al-Azzawi, 1993)االتكاء يدل على وجود صدع  في هذا النطاق من الطيات 
 Tawfiq and( عن وجود صدع  يضرب الغاطس الغربي من طية دهوك بشكل قاطع قرب قرية الوكـة 

Domas, 1977.(  
ان اختالف البيئات الترسيبية في المنطقة وتظافر عمليات التعرية التفاضلية أدى إلى تمييـز بعـض   

الذي يتكون ) (.Gercus Fmتكوين الجركس ) من األقدم إلى األحدث(التكاوين المنكشفة على السطح منها 
الذي  (.Avanah Fm)وتكوين افانة )  1( كل على الش (E)من طبقات رملية وطينية حمراء ويمثل الوحدة 

وتكوين البالسبي  (Al-Omari and Sadek, 1975) (Alveolina)يتكون من حجر جيري غني بااللفيولينا 
(Pila Spi Fm.)   بعضويه العلوي والسفلي حيث ان العضو العلوي يتكون من حجر جيري رقيق التطبـق
فيتكون من حجر جيري سميك التطبق وحجر جيري متـدلمت   اما العضو السفلي . (C)والمتمثل بالوحدة 
فهو ينكشـف علـى    (.Al-Fat'ha Fm) أما تكوين الفتحة . (Bellen et al., 1959) (D)ومتمثل بالوحدة 

،أما باقي أجزاء هذا  (B)هيئة مكاشف صغيرة مكونة من حجر جيري و جبسوم وأطيان ومتمثل بالوحدة 
التـي   Quaternary Deposits)(يثة، مع وجود ترسبات العصر الربـاعي  التكوين فتغطيه الترسبات الحد

تغطي المنطقة المحصورة بين جبل دهوك وبيخير وهي مكونة من الرمل واألطيان والحصـى بمختلـف   
وان سمك هذه الترسبات يزداد باتجاه بـاطن الـوادي،   )  ١( على الشكل  (A)أحجامه والمتمثلة بالوحدة 
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ك تحيط بجانبي المجرى وعلى طوله وهي مكونة من مواد رملية وطينية وحصوية بينما رواسب نهر دهو
  .(Tawfiq  and Domas, 1977)رديئة الفرز وشبه متماسكة  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .)Levandowski et al., 1978( الخارطة الجيولوجية لمدينة دهوك وما حولها محورة عن:  ١شكل
  

  :الخارطة الجيومورفولوجية لمنطقة الدراسة: أوالً 

تمتاز منطقة الدراسة بأنها ذات طبيعة جيومورفولوجية شبه معقدة وذات تضاريس متباينـة وذلـك   
تم االعتماد على الصـور  ) .  ٢٠٠٢، حمدون (حتوائها على أشكال ووحدات جيومورفولوجية متعددة ال
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العداد هذه الخارطة وباسلوب التفسير البصري المجسم وباالعتماد على نظام  ١٩٨٩الجوية الملونة لسنة 
(ITC)  الهولندي(Verstappen and Zuidam, 1975) مورفولوجيـة  في تمييز الوحدات واألشكال الجيو

، )الدكانة ، الشكل ، الموقع ، النسيج ، الحجم ، االبعاد ، الظـل (من الصور الجوية والتي تشمل العناصر 
حيث تم تمييز ثماني وحدات جيومورفولوجية رئيسة في منطقة الدراسة وحسب منشاها التكـويني وهـي   

  -:كاالتي
  :الوحدات الجيومورفولوجية ذات المنشأ التركيبي : أ 

  : Erosional Core of Dohuk Anticline Unitوحدة لب طية دهوك التعروية -١

ن تمييز هذه كم، وي)  ٢الشكل  (تظهر هذه الوحدة الجيومورفولوجية في جزء من طية دهوك المعراة 
من اغلب  Cliffs)(الوحدة بسهولة من خالل موقعها المنخفض في لب الطية وكذلك إحاطتها بالجروف 

ضافة إلى أن دكانتها تكون اغمق مقارنة مع الوحدة المحيطة بها، وذلك بسـبب طبيعتهـا   جهاتها، باإل
الصخرية حيث أنها مكونة من فتاتيات المكاشف الصخرية التي تمت تعريتها والعائدة لتكوين الجركس 

(Buday, 1980) .  
  
   Back Slope Unit : وحدة المنحدر الخلفي   -٢

لوي من طية دهوك المعراة  وتمتد بشكل جرف شريطي على طول الطية تقع هذه الوحدة في الجزء الع
، إذ أن الظروف المالئمة لتكون هذه الوحدة هي وجود طبقات مائلة ومقاومـة للتعريـة   )  ٢الشكل  (

وتبرز هـذه الوحـدة   ). تكوين الجركس(فوق طبقات صخور مائلة أيضاً لكن ذات مقاومة اقل للتعرية 
ذات انحدارات شديدة وتمتاز بنسـبة عاليـة مـن نشـاطات     ) Escarpment(بشكل مكاشف صخرية

  . االنهيارات االرضية المختلفة
  
   :Middle Homoclinal Structural Ridges Unitوحدة الحواجز التركيبية المتجانسة الوسطية -٣

ل تشكل هذه الوحدة الجزء المركزي المرتفع من طية دهوك وتغطي الجناح الجنوبي من الطيـة بشـك  
تمتاز هذه الوحدة بان انحشار الوديان فيها يكون بشكل عميق وعمودي على محـور الطيـة،   . كامل 

تتكون هذه الوحدة من الحجر الجيري التـابع للعضـو السـفلي لتكـوين     . وذات نمط متوازي خشن 
 البالسبي، وتكون طبقات هذه الوحدة مائلة بشكل شديد عند طرفي الطية ويقل ميل الطبقـات صـعودا  

  . باتجاه قمة الطية وصوال الى الوضع المستوي
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   : Outer Homoclinal Structural Ridges Unitوحدة الحواجز التركيبية المتجانسة الخارجية -٤

توجد هذه الوحدة على طرفي طية دهوك بشكل يحيط بها وكذلك توجد على حافة الطرف الجنوبي من 
فيها ذات ميل  ، وتمتاز هذه الوحدة بان الطبقات الصخرية)  ٢الشكل  (طية بيخير قرب مدينة دهوك 

 Dyke-like)وحواجز السدود القاطعـة   (Hogback ridges)شديد و المتمثلة بحواجز ظهر الحلوف 

ridges)   وحسب تواجدهما في كل من طرفي طيتي دهوك وبيخير غير المتناظرتين.  
  

 :الوحدات الجيومورفولوجية ذات المنشأ التعروي : ب 

  Erosional Glacis Unit  : وحدة االحادير التعروية -٥

تغطي هذه الوحدة بعض المناطق المحيطة بطية دهوك وبيخير، وتمتاز  بان دكانتها ودرجة انحـدارها  
تختلف عن الوحدة التي قبلها وبعدها مع عدم احتوائها على الغطاء النباتي بسبب كونها متأثرة بسلسـلة  

يكون اكبر من معدل الترسيب، لذلك  من عمليات التعرية النشطة ، إذ أن معدل التعرية في هذه الوحدة
فالتربة تكون غير مستقرة في هذه الوحدة، مع ظهور بعض المكاشف الصخرية من طبقـات الحجـر   

  .الرملي والحجر الجيري العائدة لتكوين الفتحة على سطوحها 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   .لخارطة الجيومورفولوجية لمدينة دهوكلورموزها والعائدة  الجيومورفولوجيةالوحدات  : ٢ملحق شكل 
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  .١٩٨٩م فسرة من الصور الجوية لعامالخارطة الجيومورفولوجية لمدينة دهوك وما حولها :  ٢شكل 
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  : Accumulational Glacis Unitوحدة االحادير التراكمية -٦

ة المنخفضة المتمثلة بالطية المقعرة المحصورة بـين جبلـي دهـوك    يمتد وجود هذه الوحدة في المنطق
تمتاز بان .وبيخير وفي المنطقة الجنوبية من جبل دهوك، حيث تشغل مناطق واسعة من منطقة الدراسة

، ويمكن تمييزها من خالل دكانتها الغامقة بسـبب انتشـار   )منطقة شبه مستوية(انحدارها يكون بسيطا 
حيث تعتبر من اخصب األراضي الصالحة للزراعة اذ ان معدل الترسيب فيهـا   النشاط الزراعي فيها

  . يكون أعلى من معدل التعرية 
  

  :الوحدات الجيومورفولوجية ذات المنشأ النهري : جـ 

  :Alluvial Fansوحدة المراوح الفيضية   -٧

بيخيـر وبشـكل   تتواجد هذه الوحدة على الطرف الشمالي من طية دهوك والطرف الجنوبي من طية 
منفرد ومستقل ، حيث يمكن تمييزها بسهولة من خالل شكلها المروحي والتي تمتد بشكل متناسق مـن  

ان قابلية المروحة الفيضية على التطور تعتمد على حجم . نقطة الخروج عند اسفل المرتفعات الجبلية 
، إذ (Al-Daghastani, 1987)الحوض وشكله وانحدار المجرى وكثافة التصريف والغطـاء النبـاتي   

نالحظ أن المراوح الفيضية التي تقع قريبة من الغاطس الغربي لطية دهوك تكون اكبر من المـراوح  
تتكون هذه المراوح مـن  .  التي تكون قرب لب الطية، وقد يرجع السبب إلى عوامل تعروية وتكتونية 

  .عدة المروحةخشن إلى األنعم وصوال إلى قارواسب فتاتيه تتدرج بالحجم من أال
  
  : Alluvial River Terraces Unitوحدة المدرجات النهرية    -٨

تتمثل هذه الوحدة بالمدرجات المتواجدة على جوانب نهري دهوك وشكرو في منطقة الدراسة ، اذ يـتم  
تمييز هذه الوحدة من خالل شكلها الشريطي الممتد على جانبي وطول النهر، وقد قسمت إلـى ثالثـة   

تتكون هذه المدرجات مـن  . اعتمادا على درجة حداثة تكوين هذه المدرجات  (T3, T2, T1)مستويات 
 ,Tawfiq and Domas)مواد طينية ورملية وحصوية مختلفة األحجام و متماسكة وذات فرز رديء  

  .،  وينتشر النشاط الزراعي و البشري عليها بكثرة (1977
  

  :األرضي لمنطقة الدراسة  خارطة استخدامات األراضي والغطاء: ثانياً 

يشير إلى جميع الفعاليات التي يقوم بها اإلنسان على بقعة ) (Land useإن مفهوم استخدام األراضي 
 (Land cover)، أما مفهوم الغطاء األرضـي  )الخ ……زراعية، صناعية، تجارية (معينة من األرض 

) الـخ  …ت طبيعية، انهار، بحيرات، صخور غابا(فيشير إلى الحالة الطبيعية أو الغطاء الطبيعي لألرض 
(Lillesand and Kiefer, 1987) .  إن طبيعة استخدامات األراضي والغطاء األرضي تختلف من منطقـة

إلى أخرى من جهة و مع مرور الزمن في المنطقة الواحدة من جهة أخرى نظرا لتغير حاجـة اإلنسـان   
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صنيف، وذلك عندما يكون هناك اكثر من استخدام وفي بعض األحيان تكون هناك صعوبة في الت. لألرض
واحد لنفس قطعة األرض، حيث أن االستخدام المتعدد لمنطقة معينة أو جزء من األرض تخلق مشكلة في 
إعطاء القرار على نوع الصنف المفسر كما هو الحال في تفسير التوسع االسـتيطاني لمدينـة دهـوك ،    

المعـد من قبل  (USGS)على نظـام مصلحة المسـاحة األمريكية  ولتجاوز هذه المشاكل فقد تم االعتماد
(Anderson et al., 1976)  لتصنيف استخدامات األراضي مع إجراء  بعض التحويرات فيه بما يتالئم مع

تم تمييز عدة أصناف من استخدامات األراضي والغطاء األرضي لمنطقة الدراسة . ظروف منطقة الدراسة
وصوال إلى المسـتوي   (1989)ماد على التفسير البصري للصور الجوية الملونة لسنة باالعت)  ٣الشكل  (

، (1:20,000)الثاني والثالث وذلك حسب قوة التمييز للصور الجوية المستخدمة حيث أن مقياس الرسم هو 
  :واألصناف هي كاألتي

  : Urban and Built-up Landاألراضي الحضرية والمباني  -١ 

التي تكون فيها فعاليات اإلنسان العمرانية واضحة وبـارزة وتتمثـل بالمنـاطق    وتشمل األراضي 
، ١١٥(ووحدات سكنية متعـددة السـكن   ) ١١٣، ١١٢، ١١١(السكنية المؤلفة من وحدات سكنية منفردة 

معامل (ومناطق صناعية ) ١٢٤(وفنادق ) ١٢٢(ومناطق تجارية ومخازن ) ١٢١(ووحدات خدمية ) ١١٦
وطرق رئيسية وطـرق  ) ١٤٣) (كراجات(ومحطات باص ) ١٤١(مواقف للسيارات و) ١٣١) (ومصانع

ومؤسسـات  ) ١٦٢) (جوامع(ودور عبادة ) ١٦١(ومؤسسات تعليمية مثل المدارس ) ١٤٤(دولية سريعة 
) ١٦٦(ومؤسسات إداريـة وحكوميـة   ) ١٦٥(ومناطق خاصة ) ١٦٣) (مستشفيات ومستوصفات(صحية 

  ).١٩٢(ومناطق حضرية في طور اإلنشاء ) ١٩١(ر مستغلة للعمران ومناطق حضرية غير مبنية أو غي
تم تمييز الوحدات السكنية من خالل دكانتها الفاتحة المنعكسة من خـالل سـطوحها الكونكريتيـة    

تمتاز المخازن والمحالت التجارية . وشكلها الترتيبي، اما الطرق فتعطي سطوحها اإلسفلتية دكانه غامقة 
بير مقارنة بالدور السكنية وتتميز العمارات السكنية من خالل ظاهرة الظـل الـذي   من خالل حجمها الك

تعكسه على األرض بسبب ارتفاعها، أما المناطق الصناعية فقد ميزت من خالل موقعها خـارج حـدود   
  .المدينة ومساحتها الكبيرة

  
  :Agricultural Landاألراضي الزراعية  -٢

اليات الزراعية على سـطح االرض، وامكـن تمييزهـا مـن     يشمل هذا الصنف مختلف أنواع الفع
األشكال الهندسية التي اتخذتها هذه االراضي، ومن خالل تباين الدكانة وشكل و ترتيب الحقل، كمـا تـم   

  -:تمييز عدة أصناف ضمن المستوي الثالث وهي
بالنسبة للحقـول  وتم تمييزها من خالل دكانتها الغامقة  وصغر حجمها ) ٢١١(أراضي محاصيل خضريه -أ

  .الكبيرة وتواجدها على أطراف المدينة وقرب مصدر مائي وهو نهر دهوك
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وهي األراضي المخصصة لزراعة الحبوب، ويمكـن  ) ٢١٢) (حنطة وشعير(أراضي محاصيل حقلية -ب
تمييزها من خالل دكانتها الفاتحة وحجم الحقول الكبيرة وحدودها وموقعها بالنسـبة للمدينـة، وعلـى    

إن األراضي المزروعة في تلك المناطق تكون مستخدمة لزراعـة الحنطـة نظـرا للظـروف      األكثر
  .المناخية المالئمة لزراعة هذا المحصول 

وتشمل على بساتين الفاكهة الحمضية وغير الحمضية  والواقعة على جـانبي  ) ٢٢١(أراضي بساتين -ج
ة للنهر ونسيجها المميز الحاوي علـى  النهر وعلى طول امتداده، وتم تمييزها من خالل موقعها بالنسب

  .أشجار الفاكهة ودكانتها الغامقة جدا
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   .خارطة استخدامات األراضي والغطاء األرضي لمدينة دهوك رموز اصناف :  ٣ملحق شكل 
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خارطة استخدامات األراضي والغطاء األرضي لمدينة دهوك وما حولها مفسرة من الصور :  ٣شكل 
  .١٩٨٩الجوية لعام 
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  :Range Landأراضي المراعي  -٣

  :تم تميز ثالثة أصناف في منطقة الدراسة و هي 
وهي األراضي التي تنمو فيها األعشاب الطبيعية وتظهر في الصور الجويـة  ) ٣١٠(أراضي األعشاب -أ

  .سبشكل نسيج ناعم ومتجان
وهي األراضي التي تنمو فيها األدغال والشجيرات القصيرة وتميز مـن  ) ٣٢٣(األدغال والشجيرات -ب

  .الصور الجوية من خالل نسيجها الخشن
وهي األراضي التي تنمو فيها األعشاب واألدغال والشجيرات معا ويميـز  ) ٣٣٠(األراضي المختلطة -ج

  .هذا الصنف من خالل نسيجه الممزوج
  
  :Forests (plantations)) المشاجر(بات الغا -٤

وقد تم تمييزها من خالل شكلها المرتب على شكل صفوف من األشجار ومن خالل موقعهـا عنـد   
  ).٤١١(منحدرات الجبال، وان األشجار الموجودة في هذه المشاجر هي أشجار الصنوبر 

  :Watersالمياه  -٥

والمتمثلـة بنهـري دهـوك    ) ٥١٠(ل مدينة دهـوك  ويشمل هذا الصنف األنهار التي تمر من خال
الموجودة شمال جبل بيخير قـرب  ) ٥٢٠) (بحيرة سد دهوك(وشكرو، وعلى صنف البحيرة االصطناعية 

  .كلي دهوك 
  :Barren Landsاألراضي الجرداء  -٦

وهي تلك األراضي الجرداء المنتشرة على سفوح جبل دهوك وبيخير ، وتمتاز بقلـة وجـود   
نباتي واالستخدام البشري ويعود ذلك إلى وجود عدد من المكاشف الصخرية لطبقات الطيات الغطاء ال

لـذلك ال يمكـن   ) ٧٤٠(المحدبة والمنكشفة بسبب التعرية التفاضلية التي تعرضت لها هذه الجبـال  
توجد بعض الوحدات ضمن المدينة تحتوي على مكاشـف صـخرية   . استخدامها للزراعة أو السكن 

تكونت بسبب التعرية والنقل وحفر الوديان، وهـذه المنـاطق ال   ) ٧٣٠(لحصى والرمل صغيرة من ا
  .يمكن استخدامها في مجال الزراعة

  

  عالقة توسع استخدامات األراضي مع الوحدات الجيومورفولوجية

ومراقبـة التغيـرات فـي    )  ٢الشـكل   (من خالل تحليل خصائص األشكال الجيومورفولوجيـة  
عن طريق )  ٥الشكل  ( ١٩٩٨إلى سنة  )  ٤الشكل ( ١٩٥٦لمدينة دهوك من سنة  استخدامات األراضي

استخدام معطيات التحسس النائي المتعاقبة زمنيا ، نجد بان مدينة دهوك في الخمسينيات والستينات كانـت  
قصبة صغيرة تابعة إلى لواء الموصل، وان مساحتها صغيرة تتحدد بجبل بيخير من جهة الشمال ونهـر  

، أما باقي المناطق المحيطة بالمدينـة فكانـت أراضـي زراعيـة               ) ٤الشكل  (ك من جهة الجنوب دهو
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، ثم بدأ التوسع االستيطاني والعمراني للمدينة باتجاهين شـرق وغـرب   )٣١٠(و رعوية  ) ٢١٢، ٢١١(
  .المدينة ، الن الهجرة ازدادت إلى المدينة في مطلع السبعينات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

خارطة استخدامات األراضي والغطاء أألرضي لمدينة دهوك وما حولها مفسرة من :  ٤شكل 
  .١٩٥٦الصور الجوية لعام 

  
إن التغيرات في استخدامات األراضي من شكل إلى أخر في المناطق الكبيرة والمراكز الحضـرية  

وتزايد السـكان هـي    سنوات ، وذلك الن الهجرة) ٨-٦(يكون محصورا ضمن فترة زمنية تتراوح بين 
)  ١٩٨٥( يالحظ بعد عام.  ( Syam et al.,1997)القوى الرئيسة المؤثرة في تغيير استخدامات األراضي 

، علـى حسـاب األراضـي    ) ٣الشـكل   (ان المدينة بدأت  تتوسع باتجاه الجنوب أي باتجاه جبل دهوك 
الجيدة والصالحة للزراعـة عمـل   الصالحة للزراعة، وان التوسع الحضري فوق األراضي ذات النوعية 

على تقليص األراضي الزراعية بسبب هذا االستخدام ، مما أدى إلى تناقص المساحة الزراعية لـألرض  
في تلك المنطقة، وعموما فان النظام الهيدرولوجي يبـدأ باالختفـاء فـي بدايـة االسـتخدام الحضـري               
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(Zdruli et al., 1997)وق المراوح الفيضية والوحدات التراكمية والمـدرجات  ، حيث تقع هذه األراضي ف
  .النهرية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ضي لمدينة دهوك وما حولها مفسرة من رخارطة استخدامات األراضي والغطاء األ:  ٥شكل 
  .١٩٩٨لعام ) Spot(المرئية الفضائية 
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ة األخيـرة وباالعتمـاد   سن) ٤٢(إن هذا التوسع العشوائي الذي حصل في مدينة دهوك خالل فترة 
الشـكل   (على المعطيات الجيولوجية للمنطقة وطبيعة األشكال األرضية واستخداماتها كما هو مبين علـى  

٦ . (  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  األراضي والغطاء األرضي مع طبيعة الوحدات الجيومورفولوجية تعالقة استخداما: ٦شكل 
  .لمنطقة الدراسة 

  
  :ر صحيح وغير مبني على أسس علمية مدروسة لعدة أسباب نذكر منهانجد بان هذا التوسع كان غي

، ) ٢الشكل  (إن هذا التوسع العمراني كان فوق وحدة المراوح الفيضية ووحدات االحادير التراكمية  -١
وهذه الوحدات صالحة للزراعة اكثر مما هي صالحــة إلنشاء األبنية الن تربة هذه الوحـدات تعتبر 

وان التربـة المنقولـة تزداد نسـبة الطين فيها مع العـمق، وتحتوي هــذه التــرب   تربة منقولة 
، حيث ان هنـاك بعض المعادن الطينيـة مثـل   (Clay Minerals)أحيانا على بعض المعادن الطينية 

(Montmorilonite and Palygorskite)  تعمل على زيادة ظاهرة لدونة التربة الطينية وبالتالي يعمالن
فضال عن ارتفاع مستوى المياه الجوفية عند اسـفل قاعـدة   ). ١٩٩٧الجبر، (زيادة انتفاخ التربة على 

  ) .٦الشكل  (المراوح  مما يجعل هذه المنطقة مناسبة لحدوث تكسرات في جدران األبنية و األسس  
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ـ  -٢ رة، حيـث إن  إن االمتداد االستيطاني باتجاه المنطقة الجبلية الوعرة سيواجه صعوبات تخطيطية كثي
توفير الخدمات لهذه المناطق سيكون مكلف و غير اقتصادي ، الن هذه المناطق ذات انحدار سـطحي  

باإلضافة إلى أن المناطق الجبلية تعتبر من اكثر المنـاطق التـي تتواجـد فيهـا االنزالقـات      . شديد 
طول أمطـار  الصـخرية والتي تحدث خاصة بعد حصول هزات أرضية متذبذبة  أو أسباب أخرى كه

  ) .٦الشكل ( ( Sarmiento, 2000)غزيـرة    
، وان  (Zdruli et al., 1997)ان معامل تعرية التربة يكون بنسبة عالية على األراضـي المنحـدرة    -٣

تعد من مناطق الخطـر الجيولـوجي    (Unstable slopes)المناطق الجبلية والمنحدرات غير المستقرة 
في خرائط التخطـيط الحضري وخـرائط استخدامــات األراضـي       التي يتوجب توضيحها وتثبيتها

(Marker and McCall, 1990)  وخاصة في منطقة مثل ضواحي مدينة دهوك وما حولها من مناطق
  ) .٦الشكل (شديدة االنحدار 

يعتقد الجيولوجيون بوجود صدع على الطرف الشمالي من طية دهوك وان التوسـع بـذلك االتجـاه     -٤
جاه هذا الخطر الجيولوجي وخاصة أن منطقة دهوك تقع على مركز بؤرة زلزالية سـطحية  سيكون بات

ان تواجد هذين العاملين في هذه المنطقة سيجعل منها . (Buday and Jassim, 1987)ذات شدة كبيرة 
منطقة غير صالحة إلنشاء األبنية وخاصة االستراتيجية منها بدون اخذ هذا الخطـر بالحسـبان عنـد    

  .م األسس لمثل هذه األبنيةتصمي
  

  االستنتاج

ان القرارات المتعلقة باستخدامات األراضي تكون مبنية على أسس من المعلومات المتغيـرة تشـمل    -١
الخزين الكامـن لألرض ، المحاصيل الحقلية ، اإلنتاجيـة ، البيئيـة وسعــر األرض ، وان هـذه    

نعي هذه القرارات إضــافة إلـى الخلــفية    القـرارات أيضا تكون متأثرة بخبـرة وممـارسة صا
ان اتجاهات محاور التوسع الحضـري الـذي تـم    .(Verheye et al. , 1997)العلمية الصحاب القرار

اقتراحه في الدراسة الحالية لمدينة دهوك  هو باتجاه الشرق والغرب وذلك الن المناطق التي تقع شرق 
، وهذا يجعل عملية بناء المجمعات السكنية )  ٧لشكل  ا(وغرب المدينة يكون انحدارات سطحها قليالً 

والصناعية والتجارية عليها بشكل أسهل، حيث يمكن توفير كافة الخدمات المدنية بكلفة زهيدة مقارنـة  
  . مع المناطق األخرى ذات االنحدارات الشديدة 

دهوك يمكن استغاللها  تتواجد مناطق على السفح الجنوبي من جبل بيخير وعند الغاطس الغربي لجبل -٢
بشكل امثل لزراعة أشجار الصنوبر التي تتأقلم مع طبيعة ظروف ومناخ مدينة دهوك ومـع طبيعـة   

تنظم هذه الغابات على شكل مشاجر كبيرة العطاء رؤية جماليـة  . انحدار سطح األرض لتلك المنطقة 
لتثبيت انجراف التربة والفتـات  تطل على سفوح الجبال الشديدة االنحدار المحيطة بمدينة دهوك وكذلك 

  ) .٦الشكل  (الصخري من على هذه المنحدرات 
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تعتبر المناطق التي تقع اسفل منحدر الطرف الشمالي من طية دهوك والتي لم تستغل في البناء لحـد   -٣
االن مناسبة الن تستغل في الزراعة بشكل دائم، وذلك الن نوعية التربة فيها جيدة وصالحة للزراعـة  

  .فة إلى إمكانية حفر أبار مياه جوفية في تلك المناطق لقرب مستوى المياه الجوفية من السطحإضا
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  كمت صبحي الداغستاني وآخرونح

  

  المصادر العربية

، مطبعة جامعـة  ، كتاب منشوري جغرافية المدنمدينة دهوك ، دراسة ف. ١٩٨٥، ، هاشم خضيرالجنابي
  .صفحة ١٠٢٠الموصل 

جيومورفولوجية و جيوهندسية مدينـة الموصـل باسـتخدام    . ١٩٩٧، ، فيصل خليل خضر محمودالجبر
  .ةصفح ١٥٣،، جامعة الموصل، كلية العلوم، اطروحة ماجستير غير منشورةتقنيات التحسس النائي

تطبيقات التحسس النائي في دراسة المظاهر الجيومورفولوجية  .٢٠٠٢، ، عالء نبيـلحمـدون
، أطروحة ماجستير والتغيرات في استخدامات األراضي لمدينة دهوك وما حولها وتوسعها المستقبلي

  .   صفحة ١٣٦، ، جامعة الموصل، كلية العلومغير منشورة
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