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 الملخص

تعطي تحلیال واضحا عن مدى تغیر  لمنطقةالمرئیات الفضائیة المتعاقبة زمنیا والمأخوذة لنفس ا

نظام مصلحة المساحة الجیولوجیة األمریكیة  اعتمد. استخدامات األرض والغطاء األرضي في منطقة الدراسة

)USGS( تیجة للتغیرات في النشاط ون. في تصنیف الخرائط المنتجة الستخدامات األرض والغطاء األرضي

تم تحلیل التغیرات الحاصلة في . البیئي والزراعي من جراء إنشاء سد الموصل ومشروع ري الجزیرة الشمالي

 باستخدام ٢٠٠٩لغایة  ١٩٨٤أصناف استخدامات األرض والغطاء األرضي خالل الفترة الزمنیة من عام 

 األرضيوالغطاء  األرضاستعماالت  تحلیلفي  ضريدلیل االختالفات الخنظام التصنیف الموجه وحسابات 

   . ERDAS IMAGINE v.11باستخدام برنامج 

  . الغطاء األرضي، سد الموصل، المعالجة الرقمیة، المرئیات، استخدامات األرض  :الكلمات الدالة
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ABSTRACT 
 Time-sequential satellite imagery taken of the same area given a clear analysis 

on the change range of landuse and landcover in the study area. The united state 
geological survey system (USGS) was used to classified the land use and land 
cover. According to the environmental and agricultural activities due to 
constructing the Mosul Dam and the north AL-Jezira Irrigation Project later, the 
changes in landuse and landcover was analyzed from year 1984 till 2009 using  
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supervised classification and vegetation index (NDVI) to analysis land use land 
cover  using ERDAS IMAGINE v.11 software. 
Keywords: Landuse, Landcover, Mosul Dam, Image Processing, Imagery.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لمقدمةا

التقنیات المستخدمة في  أفضلاستخدام تقنیات التحسس النائي ونظم المعلومات الجغرافیة من  یعد

لكم الهائل من تهیئ ا ألنهاي وذلك األرضوالغطاء  األرضفي استخدامات  ةالحاصل اتدراسة التغیر 

فترة قصیرة وبدقة واضحة لتعد المعلومات التي یمكن التعامل معها في التحلیل والتفسیر والتصنیف خالل 

  .)٢٠٠٤ ،الخالدي( اللبنة االساسیة في انشاء قواعد المعلومات التي یمكن تحدیثها مع مرور الوقت

من ناحیة كونها زراعیة او  األرضبها  على انه الوصف للكیفیة التي تستخدم األرضیعرف استعمال      

ي فهو الوصف للحالة الطبیعیة او الغطاء الطبیعي األرضاما الغطاء  ذلك،او غیر  سكنیة او صناعیة

لیها فعالیات من قبل االنسان كالمراعي الطبیعیة ومكاشف الصخور ومجاري عتمارس  عندما ال لألرض

  .(Lillesand, and Kiever 1987 ) ، (Sabins, 1987)األنهار

 باالعتمــاد علــى األرضــيوالغطــاء  األرضمــن حیــث اســتخدامات   تــم تصــنیف وتحلیــل منطقــة الدراســة

 برنــــامج، تــــم االعتمــــاد علــــى )٢٠٠٩ و ٢٠٠١، ١٩٨٩ ،١٩٨٤( لألعــــواممتعاقبــــة زمنیــــا  مرئیــــات فضــــائیة

)ERDAS IMAGINE v.11  ( والتــي تبــین  الخاصــة اإلحصــائیةالجــداول  وٕاعــدادفــي التفســیر والتحلیــل

في المنطقة  حیث تم االعتماد على نظام مصلحة المساحة  األصنافتوزیع  وأماكنمساحة ونسبة كل صنف 

  .(Anderson et. al., 1976) الموضوع من قبلفي التصنیف  USGS األمریكیةالجیولوجیة 
   

  موقع منطقة الدراسة

ب محافظــة نینــوى والتــي تبعــد عنهــا تقــع منطقــة الدراســة فــي شــمال غــرب العــراق وبالتحدیــد شــمال غــر 

  و ) ٣٦° ٢٨'(شــرقا ودائرتــي عــرض ) ٤١° ٥٩'(و  )°٤٢٠٠(كــم والمحصــورة بــین خطــي طــول  ٨٠حــوالي 

  ).١الشكل ( ٢كم ٤٨٣٣شماال حیث بلغت مساحة منطقة الدراسة ) °٣٦ '٥٠(

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  موقع منطقة الدراسة : ١الشكل 



١٣  ..........ألرض والغطاء األرضي قرب بحیرة سد الموصلدراسة تغیرات استخدامات ا

  البیانات المستخدمة بالدراسة

ــــطة القمـــــــرعاقبـــــــة زمنیـــــــا متمرئیـــــــات فضـــــــائیة  أربعـــــــةتـــــــم اســـــــتخدام    االصـــــــطناعي والمـــــــأخوذة بواســـ

(Landsat TM) ٢٠٠٩و  ٢٠٠١، ١٩٨٩، ١٩٨٤( وهي ي تغطي منطقة الدراسة والت(،  

  

  البحثهدف 

ي التــي طــرأت األرضــوالغطــاء  األرضالهــدف مــن هــذه الدراســة هــو ایجــاد التغیــرات فــي اســتعماالت  إن

یــر غالمتمثلــة بتنتیجــة العوامـل البیئیــة  ٢٠٠٩ولغایــة  ١٩٨٤علـى منطقــة الدراســة خـالل حقبــة زمنیــة مــن عـام 

  :وكاالتي التي شهدتها المنطقة خالل هذه الحقبةوتدخل االنسان و الزراعیة المناخ والعوامل 

    

ـــة باســـتخدام  األرضـــيوالغطـــاء  األرضاســـتخدامات   تحلیـــل - ١ برنـــامج  مـــن خـــاللالتصـــنیف الموجـــه طریق

ERDAS IMAGINE v.11.  

ومشـــروع ري  منطقـــة الدراســـة نتیجـــة إنشـــاء ســـد الموصـــل اصـــناف رات الحاصـــلة فـــيالتغیـــنســـب حســـاب  - ٢

  .الجزیرة الشمالي مع ایجاد دقة التصنیف للخرائط المنتجة

  

  منهجیة البحث

  :تم تقسیم منهجیة البحث الى ثالثة مراحل وهي
  

   Image processingالمعالجة الرقمیة للبیانات : اوال

حــدة  إبــرازبهــدف   Spectral Enhancementالمرئیــات الفضــائیة تــم تطبیــق عملیــة التحســین علــى 

ي فــي األرضــوالغطــاء  األرضاســتخدامات  أصــنافالمرئیــة وذلــك لتســهیل التمییــز بــین  أصــنافالتبــاین بــین 

ــــدة  ــــات جدی ــــم تكــــوین مرئی ــــيمنطقــــة الدراســــة حیــــث ت ــــة المعلومــــات الت   تمــــت االســــتفادة منهــــا فــــي زیــــادة كمی

  مـــــن خـــــالل عملیـــــة  األصـــــنافالتحســـــین معالجـــــة المســـــتویات الرمادیـــــة بـــــین  یمكـــــن تفســـــیرها بصـــــریا وشـــــمل

باالعتمـاد علـى  Histogram Equalizationباسـتخدام طریقـة   Edge Enhancementالحـواف  تحسـین

قسـم حیـث تـم فصـل  ERDAS IMAGINE v.11 برنـامجفـي  Radiometric Enhancementملحـق 

حیـث تـم فصـل  لألصـنافالفاصـل بـین المسـتویات الرمادیـة عن بعضها البعض بتوضیح الحـد  األصناف من

  .)٢ الشكل ( المسطحات المائیة والتراكیب الجیولوجیة بسهولة
  

   (NDVI):حساب دلیل االختالفات الخضریة  :ثانیا

  ) ٢٠٠٩ - ١٩٨٤(لغرض تحدید مناطق الغطاء النباتي وكثافته والتغیرات الحاصلة فیه للفترة من 

  لمنطقة الدراسة للفترات المختلفة المأخوذة NDVIیل االختالفات الخضریة تم إعداد خرائط دل
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 و  (Adia and Rbiu, 2010 )فیها البیانات الفضائیة، حیث تم حساب هذا الدلیل باستخدام المعادلة التالیة

(Macleod and Congalton, 1998):  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NDVI= TMb4 – TMb3 /  TMb4 + TMb3………………………………..1 
 

  :حیث

NDVI – دلیل االختالف الخضري.  

TMb4 –الحزمة الطیفیة الرابعة.  

TMb3 –الحزمة الطیفیة الثالثة.   

  لكــــل المرئیــــات فــــأن القــــیم مــــن NDVIوكنتیجــــة لحســــاب قیمــــة ).  ١+إلــــى  ١-(وتتــــراوح قیمتــــه مــــن 

ي الحضــریة والمیــاه، أمــا القــیم التــي تمثــل المعــالم غیــر النباتیــة كاألراضــي المتروكــة واألراضــ) إلــى صــفر ١-(

یمثــل ) ٣ الشــكل( .فهــي تمثــل الغطــاء النبــاتي الموجــود فــي منطقــة الدراســة)  ١+صــفر إلــى  ناكبــر مــ(هــي 

وألجــل حســاب فعالیــة الغطــاء النبــاتي والتغیــرات . لمنطقــة الدراســة NDVIخــرائط دلیــل االختالفــات الخضــریة 

 Densityباســـتخدام طریقـــة  NDVIفقـــد تـــم تصـــنیف قـــیم )  ٢٠٠٩ – ١٩٨٤( الحاصـــلة فیـــه للفتـــرة مـــن 

   .Histogram Equalization بطریقة المرئیات المستخدمة بعد تنفیذ المعالجة الرقمیة :٢ الشكل

1984 1989 

2001 2009 



١٥  ..........ألرض والغطاء األرضي قرب بحیرة سد الموصلدراسة تغیرات استخدامات ا

Slicing  ومــن خـــالل برنـــامجERDAS IMAGINE v.11 إلـــى أصـــناف تمثـــل كثافـــة الغطـــاء النبـــاتي 

  .)٣ الشكل(

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :في منطقة الدراسة ياألرضوالغطاء  األرض استخدامات: لثاثا

تغیــر مــع مـــرور الــزمن وذلــك بتـــأثیر ت األرضـــيوالغطــاء  رضاألاســتخدامات  أنهنــاك حقیقــة واضـــحة 

وغیرهــا مــن العوامــل  اإلنســانمثــل العوامــل البیئیــة والتعرویــة وتــدخل  األصــنافالعدیــد مــن العوامــل علــى هــذه 

تكامله مع نظام المعلومات الجغرافیة كأداة مثلى في سرعة الكشف عن هذه   التحسس النائيؤثرة وقد اتخذ الم

ــــــــــــرات  ــــــــــــى افةإضــــــــــــالتغی ــــــــــــي  إل ــــــــــــة ف ــــة العالی ــــــــــــاجالدقــــــــ ــــــــــــي توضــــــــــــح ذلــــــــــــك إنت ــــــــــــاریر الت   الخــــــــــــرائط والتق

(Barkhordari,  2003).   

المرئیات في تصنیف  ERDAS IMAGINE v.11تم استخدام التصنیف الموجه باستخدام برنامج 

في ایجاد دقة  Accuracy Assessmentواستخدام الملحق ) ٤ الشكل(المستخدمة في الدراسة  الفضائیة

  :ات الفضائیة المصنفة لمنطقة الدراسة والتي ظهرت بالشكل التاليیتصنیف للمرئال

 .Density Slicingباستخدام طریقة  لمنطقة الدراسة NDVIتصنیف قیم  :٣ الشكل
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  %.٨٨.٥كانت نسبتها ) ١٩٨٤(دقة التصنیف للمرئیة الملتقطة في عام  - ١

  %.٨٦.١كانت نسبتها ) ١٩٨٩(دقة التصنیف للمرئیة الملتقطة في عام  - ٢

  %.٩٠.٢كانت نسبتها ) ٢٠٠٢(دقة التصنیف للمرئیة الملتقطة في عام  - ٣

  %.٩١.٤كانت نسبتها ) ٢٠٠٩(دقة التصنیف المرئیة الملتقطة في عام  - ٤

  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

حیث  ٢٠٠٩ لغایةو  ١٩٨٤ للفترة منرئیسیة لمنطقة الدراسة بالنسبة  أصناف ى سبعة الحصول علتم 

  :تمت مناقشة هذه األصناف كما یلي

  

) ١٩٨٤بالنسـبة للمرئیـة عـام (ادي نهـر دجلـة یمثـل مجـرى و ح مـائي عبـارة عـن مسـط وهو :صنف المیاه - ١

تكــون هــذا الصــنف نتیجــة إقامــة ســد الموصــل فــي  األخــرى،وبحیــرة ســد الموصــل فــي المرئیــات المتعاقبــة 

وقـد اخـذ باالتسـاع  )نهـر دجلـة ىمجر (١٩٨٤منطقة الدراسة حیث أن هذا الصنف كان غیر موجود عام 

كمـــا  )بحیــرة ســـد الموصـــل( لــك الـــى تكـــون الصـــنفنتیجـــة انشــاء ســـد الموصـــل ممـــا ادى ذ بمــرور الـــزمن

 .موضح بالمرئیات الفضائیة لمنطقة الدراسة

  برنامج خرائط استعماالت األرض والغطاء األرضي لمنطقة الدراسة  باستخدام :٤ الشكل
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١٧  ..........ألرض والغطاء األرضي قرب بحیرة سد الموصلدراسة تغیرات استخدامات ا

حیــث ان  الزراعیــة المحروثــة فــي منطقــة الدراســةاالرضــي یمثــل هــذا الصــنف  :اراضــي زراعیــة محروثــة - ٢

ن موســم الزراعــة التــالي والقســم یبعــض مــن هــذه االرضــي اراضــي دیمیــة تحــرث بعــد الحصــاد وتتــرك لیحــ

 . وخاصة االراضي التي تقع ضمن مشروع الجزیرة الشمالي مرویةاراضي زراعیة االخر 

  

یمثل هذا الصـنف المـزارع الصـغیرة المنتشـرة علـى ضـفاف نهـر دجلـة حیـث یـتم  :مزروعةأراضي زراعیة  - ٣

اسـتخدام أراضــي هـذا الصــنف فــي زراعـة محاصــیل الخضــراوات حیـث تســقى هــذه المحاصـیل مباشــرة مــن 

 األراضـيمشروع ري الجزیرة الشمالي عمل علـى زیـادة مسـاحة هـذا الصـنف محـوال  قامةإوان  .نهر دجلة

 .زراعیة مرویة أراضي إلىالدیمیة  واألراضيالرعویة 
  

االراضي الرعویة المنتشرة في منطقة الزراعة تمثل مساحة هذا الصنف  :نبات طبیعي متوسط الكثافة - ٤

والتي اخذت بالتناقص في االعوام الالحقة ویعزى ذلك  ١٩٨٩-١٩٨٤والتي كانت واضحة في المرئیات 

 . الى اختالف المناخ وزیادة درجات الحرارة وقلة االمطار الموسمیة
  

قلیلة  كثیفة وقد ظهرت بمساحة تمثل مساحة هذا الصنف االرضي الرعویة ال :نبات طبیعي عال الكثافة - ٥

 .تماما في االعوام الالحقةواوشكت على االضمحالل  ١٩٨٩-١٩٨٤في االعوام 
  

تحوي أي غطاء زراعي  یمثل هذا الصنف األراضي التي ال :الجرداء األراضي و المكاشف الصخریة - ٦

وقد لعب  سكمقالع لحجر الكل األماكنكونها أراضي ذات طبیعة صخریة وحجریة تستخدم في بعض 

تدهور المناخ في االعوام القلیلة الماضیة من اتساع رقعة هذا الصنف في منطقة الدراسة على حساب 

 .باقي االصناف
  

مقارنة ببقیة االصناف وهو یمثل اراضي زراعیـة غیـر  األكبرالصنف  ،یعد هذا الصنف :اراضي متروكة - ٧

ا الصـنف نتیجـة االختالفـات المناخیـة فــي مسـتغلة اضـافة الـى تحـول اجـزاء مـن االصـناف االخـرى الـى هـذ

 .منطقة الدراسة على مر الزمن
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٨    یشار منیر یحیى   و  خنساء عبد االله احمد   

  لمنطقة الدراسةي األرضوالغطاء  األرضاستخدامات  تحلیل

  

  ١٩٨٤ي لعام األرضوالغطاء  األرضاستخدامات  -أ

 ســبعة إلــى )المســتوى األول( USGSحســب نظــام  اســتخدامات األرض والغطــاء األرضــي تــم تصــنیف 

 نسبتهت بلغاذ هو الصنف السائد ) اراضي زراعیة مزروعة(حیث كان الصنف  )١ جدولال(  رئیسیة فأصنا

هو اصغر االصناف مساحة ) نبات طبیعي عال الكثافة(من نسبة مساحة الدراسة الكلیة والصنف % ٤٥.٦٥

فــي المنطقــة حیــث ان طبیعــة النشــاط الزراعــي الســائد . الكلیــةمــن مســاحة الدراســة % ١.٧٤حیــث شــكل نســبة 

  .هو الزراعة الدیمیة آنذاك
  

  

  ١٩٨٤األصناف الرئیسیة لمنطقة الدراسة للعام  :١ الجدول 

  %النسبة  ٢المساحة كم  الفئات المصنفة

   ١٠,٦٧  ٥١٥.٦٧  اراضي زراعیة محروثة

  ٤٥.٦٥  ٢٢٠٦.٢٥  مزروعةأراضي زراعیة 

  ١٧.٢٦ ٨٣٤.٢  نبات طبیعي متوسط الكثافة

  ١,٧٤  ٨٤.١  افةنبات طبیعي عال الكث

  ٣.٤٥  ١٦٦.٧٣  المكاشف الصخریة واالراضي الجرداء

  ٢١,٢٣  ١٠٢٦.٠٥  اراضي متروكة

  ---   ---   ماء

  ١٠٠  ٤٨٣٣  المجموع

  

  

   ١٩٨٩ي لعام األرضوالغطاء  األرضاستخدامات  -ب

 سبعة إلى )المستوى األول(  USGSحسب نظام  استخدامات األرض والغطاء األرضي تم تصنیف   

فـــي اســـتغالل منطقـــة الدراســـة مـــن خـــالل انشـــاء ســـد  اإلنســـانحیـــث لـــوحظ اثـــر  )٢ جـــدولال(ئیســـیة ر  أصـــناف

  متمثـــــل ببحیـــــرة ســـــد الموصـــــل والتـــــي صـــــنفت تحـــــت صـــــنفالموصـــــل ممـــــا ادى الـــــى تكـــــوین مســـــطح مـــــائي 

 إنشـاءالعمـل فـي تـم  اكمـ ،مـن مسـاحة منطقـة الدراسـة%  ٧.٢بلغـت نسـبة هـذا الصـنف  )بحیرة سد الموصل(

اكثــر نســبة مــن بــاقي االصــناف ) نبــات طبیعــي متوســط الكثافــة(ظهــر صــنف  ، الشــماليالجزیــرة وع ري مشــر 

   .من مساحة منطقة الدراسة% ٣١.٨٠ هتحیث بلغت نسب

  



١٩  ..........ألرض والغطاء األرضي قرب بحیرة سد الموصلدراسة تغیرات استخدامات ا

  

  ١٩٨٩األصناف الرئیسیة لمنطقة الدراسة للعام  :٢الجدول 

  %النسبة  ٢المساحة كم  الفئات المصنفة

   ٩.٧  ٤٦٨.٨  اراضي زراعیة محروثة

  ١٥.٣  ٧٣٩.٥  مزروعةراعیة أراضي ز 

  ٣١.٨ ١٥٣٦.٨  نبات طبیعي متوسط الكثافة

  ١,٧٢  ٨٣.١  نبات طبیعي عال الكثافة

  ٣.٦٢  ١٧٥  المكاشف الصخریة واالراضي الجرداء

  ٣٠.٦٦  ١٤٨١.٨  اراضي متروكة

  ٧.٢  ٣٤٨  بحیرة سد الموصل

  ١٠٠  ٤٨٣٣  المجموع

  

   ٢٠٠١استخدامات األرض والغطاء األرضي لعام  -ج

إلى سبعة ) المستوى األول(  USGSحسب نظام  تم تصنیف استخدامات األرض والغطاء األرضي   

نتیجــة الخــزن فــي البحیــرة ممــا  ) بحیــرة ســد الموصــل( ازدیــاد صــنفحیــث لــوحظ  )٣ جــدولال(أصــناف رئیســیة 

ظهـر  مـن مسـاحة منطقـة الدراسـة ،%  ١٠.٧هـذا الصـنف  تهبلغـت نسـب والتـي  ادى الى اتسـاع هـذا الصـنف

مــن مســاحة %  ٣٢.١ه تاكثــر نســبة مــن بــاقي االصــناف حیــث بلغــت نســب) اراضــي زراعیــة محروثــة( صــنف

  .منطقة الدراسة

    

  ٢٠٠٢األصناف الرئیسیة لمنطقة الدراسة للعام  :٣ الجدول        

  %النسبة  ٢المساحة كم  الفئات المصنفة

  ٣٢.١  ١٥٥١.٤  اراضي زراعیة محروثة

  ١١.٨  ٥٧٠.٣  مزروعةأراضي زراعیة 

  ٦.٣  ٣٠٤.٥  نبات طبیعي متوسط الكثافة

  ٠.٥  ٢٤.١  نبات طبیعي عال الكثافة

  ٨.١  ٣٩١.٥  المكاشف الصخریة واالراضي الجرداء

  ٣٠.٥  ١٤٧٤.١  اراضي متروكة

  ١٠.٧  ٥١٧.١  بحیرة سد الموصل

  ١٠٠  ٤٨٣٣  المجموع



٢٠    یشار منیر یحیى   و  خنساء عبد االله احمد   

  

   ٢٠٠٩استخدامات األرض والغطاء األرضي لعام  -د

إلى سبعة  )المستوى األول(  USGSحسب نظام  دامات األرض والغطاء األرضي تم تصنیف استخ  

بلغـت  والتـي )المكاشـف الصـخریة واالراضـي الجـرداء( ازدیـاد صـنفحیث لـوحظ  )٤ جدولال(أصناف رئیسیة 

   .شر خطیر على تدهور منطقة الدراسةؤ وهو ممن مساحة منطقة الدراسة %  ٢٣.٥هذا الصنف  تهنسب

  

  

  ٢٠٠٩األصناف الرئیسیة لمنطقة الدراسة للعام  :٤الجدول            

  %النسبة  ٢المساحة كم  الفئات المصنفة

  ١٥.٧  ٧٥٨.٨  اراضي زراعیة محروثة

  ٧.١  ٣٤٣.١  مزروعةأراضي زراعیة 

  ٤.٣  ٢٠٧.٨  نبات طبیعي متوسط الكثافة

  ٠.٢  ٩.٦  نبات طبیعي عال الكثافة

  ٢٣.٥  ١١٣٥.٨  المكاشف الصخریة واالراضي الجرداء

  ٣٨.٣    ١٨٥١.١  اراضي متروكة

  ١٠.٩   ٥٢٦.٨  بحیرة سد الموصل

  ١٠٠  ٤٨٣٣  المجموع

  

  

  

  

  مناقشة النتائج

مشـــروع ســــد الموصـــل ومشــــروع ري الجزیـــرة الشـــمالي كــــان لـــه الــــدور  إنشـــاءفــــي  اإلنســـانتـــدخل  إن  

یـــث ســـاهم هـــذان ي حاألرضـــوالغطـــاء  األرضاالساســـي فـــي تغییـــر طبیعـــة المنطقـــة مـــن حیـــث اســـتخدامات 

كما لعب المناخ دورا اساسیا متمـثال   )٤,٣,٢,١( ولاالجد األصنافالمشروعان في تغییر نسبة مساحة باقي 

ات مــن الجفــاف ممــا اثــر علــى جــو م ىبارتفــاع درجــات الحــرارة وقلــة االمطــار فــي تعــریض منطقــة الدراســة الــ

  :كاالتيو  )نبات طبیعي عال الكثافة(و) نبات طبیعي متوسط الكثافة(صنفي 

  

  

  



٢١  ..........ألرض والغطاء األرضي قرب بحیرة سد الموصلدراسة تغیرات استخدامات ا

 األرضتأثیر بحیرة سد الموصل على اصناف استخدامات  - ١

كیلو متر مربع  )٥٢٦.٨(تكون المسطح المائي المتمثل ببحیرة سد الموصل والذي بلغت مساحته  أدى

التي غمر جزء منها نتیجـة توسـع مسـاحة هـذا الصـنف فقـد  األصنافالتأثیر على مساحة  إلى) ٢٠٠٩(للعام 

كمـا تـأثر الصـنف  ،كیلـو متـر مربـع   ٣٩٦.٢حیث غمر حوالي ) ت طبیعي متوسط الكثافةنبا(تأثر الصنف 

حیـث غمـر ) جـرداء أراضـي(الصـنف  تـأثركما  ،كیلو متر مربع  ١٢٢.٢حیث غمر حوالي) اراضي متروكة(

  .كیلو متر مربع ٨.٤ حوالي 

    

 مساحة بلغت :أألرضيوالغطاء  األرضتأثیر مشروع ري الجزیرة الشمالي على اصناف استخدامات  - ٢

هذا  تأثیریكاد یكون  حیث تم تنفیذه بمرحلتین  )٢٠٠٥الدباغ ،(٢كم ٦٠٠مشروع ري الجزیرة الشمالي 

هذا المشروع كانت اصال  ویعزى ذلك ان اراضي المشروع بسیط على باقي اصناف منطقة الدراسة

 .ضي زراعیة مرویةة الى ارایاراضي زراعیة جرى تطویرها وتحویلها من اراضي زراعیة دیم

  

فـي منطقـة  :تردي االمكانات البیئیـة والكفـاءة الوظیفیـة لالراضـي الزراعیـة علىعملت التغیرات المناخیة  - ٣

 .ا انعكس سلبا على البیئة في هذه المنطقةمم العامل البشرياضافة الى   الدراسة

  

  

  

  الستنتاجاتا

التكامـل مـع  إمكانیـةالمتعاقبـة زمنیـا تزیـد مـن استخدام المرئیات الفضائیة  إننتائج هذه الدراسة  أظهرت

 واألنشـطةالتـي تسـتخدم نظـم المعلومـات الجغرافیـة فـي استحصـال المعلومـات ورصـد التغیـرات البیئیـة  األنظمة

  .األغراضالتقاریر والبحوث ولمختلف  إعدادیمكن االعتماد علیها في  إذالزراعیة بدقة عالیة 
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