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يسر لي الصعاب ومنحني الصبر والعوف عمى بذؿ  الشكر هلل عز وجؿ والحمد لممولى العمي القدير الذي        
وصحبو ومف اىتدى  ( وعمى آلوا محمد)نوالصالة والسالـ عمى نبي ,د والوقت والفكر إلنجاز ىذه الدراسةالجي
 يـو الديف. إلىوسار عمى نيجو  بيديو
ألستاذي الفاضؿ األستاذ أتوجو بالشكر الجزيؿ ال يسعني وأنا أنيي كتابة ىذا الجيد المتواضع إاّل أف         

جيد ف لما أبداه م ,اً , جزاُه اهلل خير طروحةاإللتفضمو باإلشراؼ عمى ىذه (  ظافر إبراهيم طه العزاوي)  الدكتور
فمو مني أجؿ آيات التقدير وأسمى آيات مف مالحظات قيمة وقراءات متواصمة,  عممي وأبوي وما أغناه لمدراسة

 .إلىاهلل تع بإذف و العمر المديد والصحة الدائمة, االحتراـ, وأتمنى ل
 - لمعمـو االنسانية كمية التربية - اتذتي األفاضؿ في قسـ الجغرافيةأس إلى عرفانيأتقدـ بشكري و كذلؾ        

 لجيودىـ المخمصة ( السامرائي عبداهلل أحمد رياض)رئيس القسـ الدكتور  خص منيـ بالذكروأ ,جامعة تكريت
عّزَزت  ,ات عمميةمف آراٍء قّيمة واستشار و لما أبدوُه مف مساعدة في تذليؿ صعوبات البحث و وتوجيياتيـ السديدة 

 طروحة.مف قيمة اال
متابعتيـ أثناء و  يـلجميع األخوة واألصدقاء والزمالء لحرص عرفافبفائؽ الشكر وال اء أف أتقدـومف الوف

( طالب أحمد عمي حسف)و, دكتوراه/ جغرافية)سعد محمد جاسـ( طالب  طروحة, وأخص منيـ بالذكراإل إنجاز
لى, و اهلل خيراً  ـجزاى معي ـلوقفت, ترجمة –ماجستير/آداب  كؿ مف أسيـ برأي أو وجية نظر أو نصيحة أو  ا 

لى, و المصادر والبياناتمساعدة في توفير   كؿ مف فاتني ذكرىـ, فجزاىـ اهلل عني خير الجزاء. ا 
وسلم  مالله , وصلذلك والقادر عليه إنه ولي  دوام التوفيق والسداد  إلىوتعأسأل اهلل سبحانه  وفي الختام

 وصحبه أجمعين. ومن اهلل التوفيق. وبارك على نبينا محمد وعلى آله
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 املستخلـص

وحػددت بحػدود محافظػة  (اليدين صيح  محافظية فيي الزراعية األراضي على وأثرها التعرية) الدراسػة تناولت
 السػػػيؿ بػػػيف مػػػا االنتقاليػػػة نطقػػػةالم فػػػيِ  وتحديػػػداً  العػػػراؽ فمػػػ األوسػػػط الشػػػمالي القسػػػـ فضػػػم صػػػالح الػػػديف اإلداريػػػة

 42ْ, 32َ, 16ً)  طػوؿ خطػي بػيف إحػداثياً  والتػي تنحصػر ,المتموجة الجبمية شِبو المنطقةو  الجزيرة نطقةوم الرسوبي
 الكميػة المسػاحة وتبمغ. شماالً (  35ْ, 41َ, 33ً  - 33ْ, 21َ, 23ً)  عرض دائرتي بيفو , شرقاً (  44ْ, 59َ, 11ً -

 .2كـ( 243585802) لممحافظة
, والوقوؼ عمى في محافظة صالح الديف الزراعية األراضيأثر التعرية عمى إبراز  إلىؼ ىذه الدراسة تيد       

يجابًا,أىـ الخصائص المكانية المؤثرة فييا, وأبعاد ىذا التأث  ف ما يحيط بيا مف متغيرات وخصائصوبي ير سمبًا وا 
 بمنطقة الدراسة.( Spatial relationshipطبيعية وبشرية عمى حد سواء في إطار العالقة المكانية )

, الزراعية األراضيأثر التعرية في تدىور وانجراؼ تربة إعطاء صورة عف طبيعة  إلىكما تيدؼ الدراسة       
 (GIS) الجغرافية المعمومات نظـو  (RS)تقنيات االستشعار عف بعد   باستخداـ عف طبيعة ىذا التأثير والكشؼ

  .بنوعييا )المائية والريحية( التعريةلمتعرؼ عمى مدى التأثير الذي تحققو 
 الكمي القياس وسائؿ مف لمدراسة, متخذاً  رئيساً  االستقرائي منيجاً  الَمنيج أىدافِيا لتحقيؽ تبعت الدراسةأو      

 Spatial) المكاني التحميؿ عف فضالً  ,والدراسة لمبحث أداة ((GISالجغرافية المعمومات نظـ ومعطيات

Analysis) التقنية ِبيذه الخاصة البرامج فم مجموعة النتائج, باستخداـ أفضؿ إلى الوصوؿ غرضل وذلؾ 
 والحصر الميداني العمؿ بواسطة والمعمومات البيانات جمع تـ فقد الدراسة ىذه متطمبات كافة , وإلكماؿالحديثة
 الحصوؿ تـ التي المعمومات إفراغ تـ وقد الحكومية, والدوائر المكتبية مصادرىا مف لمعموماتوا مبياناتل الشامؿ
 بناء في أسيـ , مماواالستنباط االستدالؿ في البحث عمييا اعتمد والتي جداوؿ وخرائط وأشكاؿ ىيئة عمى عمييا
 الدراسة, ىذه متف احتواىا التي الخرائط مف العديد في ابياناتيِ  مف الكثير تمثيؿ وتـ جغرافية, بيانات قاعدة

 بقاعدة المرتبطة المكانية البيانات تحميؿ عمى بقدرتيا تتميز ( التيGIS) الجغرافية المعمومات نظـ تقنية باستخداـ
 التعرِيةَ  قياس عمى اشتممت والتيالزراعية,  األراضيالتعرية وأثرىا عمى  عمى التعرؼ جؿأ مف وصفية, بيانات
وبياف درجات التعرية الموجودة في المنطقة  (المائِية الشبكة) بطريقة واشتقاقِيااإلحصائية  المعادالت بطريقة المائِية

درجات التعرية لمتعرية المائية ومدى تأثيرىا وفعاليتيا وقد ظير مف خالؿ الدراسة أف ((Bergsmaوحسب نموذج 
 إلى( 2) إلى( 1( درجات. منيا ما تكوف بدرجات تعرية خفيفة والتي تشمؿ مف الدرجة )7( و )1كانت تتراوح بيف )

( وبنسبة 5)( و4انت متوسطة متمثمة بالدرجة )ومنيا ما ك مف مساحة منطقة الدراسة,, (%93.309( وبنسبة )3)
مف مساحة منطقة %( 0.087( وبنسبة )7)( و6شممت الدرجة ) %(, واألخرى بدرجات تعرية شديدة,6.604)

 في المنطقة. والتعرية المائية تأخذ اتجاه توزيع يمتد بيف الشماؿ الشرقي والجنوب الغربي الدراسة.
عمى المحطات المناخية في ( Chepil) معادلة تطبيؽ تـ فقد الدراسة منطقة فيِ  أما تأثير التعرية الريحية     

نشاط التعرية الريحية في محطة  وكانت النتائج منطقة الدراسة, تمثمت بمحطة )تكريت, سامراء, بيجي, الطوز(
%(, 21.820نطاقات تمثمت بالنطاؽ الخفيؼ وبنسبة ) ةثالث سامراء ومحطة بيجي, وشممت التعرية الريحية

%( مف مجموع المساحة 18.130شكؿ نسبة )و ما النطاؽ الشديد %(, أ60.051لنطاؽ المتوسط بنسبة )وا
 .في المنطقة الشرقي والجنوب ؿ الغربيالشما بيفخذ اتجاه توزيع يمتد والتعرية الريحية تأ المدروسة.
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أجؿ إجراء  مفو  *Getis-Ord Gi)لػػػػػ) باستخداـ الَنمُوذجالَتحميؿ اإلحصائي المكاني فضاًل عف استخداـ       
 Hot, تـ استخداـ األداة لموحدات االداريةوفقًا  الزراعيةلممساحات  لمتعرية المائِيةالنمط المكاني  عمىتحميؿ كمي 

Spot Analysis: Getis-Ord Gi*))  خارطتيف  الدراسة منطقة عمىوأظيرت النتائج التِي وزعت بشكؿ رئيسي
 بيفالموجبة العالية تَ  (GiZScore):إف قِيـ  ,(GiPValue( و )GiZScore) الَنمُوذج االوؿ والثاني تمثالف قِيـ

ِي تنتشر فِي األجزاء ظيور بقع ساخنة لتجمعات الوحدات المكانِيَة ذات القِيـ العالية لمتعرية المائِية فعاًل, والت
وَتِشمؿ الفئة الخامسة  لطوز والشرقاط, وممثمة بالموف األحمر, فِي االدراسة منطقة مفالشمالية والشمالية الشرقية 

البقع الباردة لمواقع تكتالت  فتبيفموضح فِي الَنمُوذج االوؿ  كما (GiZScore)فِي الَنمُوذج االوؿ. أما السالبة لػػػػػػػػ
 كما, الدراسة منطقة مفالقِيـ الواطئة لموحدات المكانِيَة لمتعرية المائِية, والتِي تنتشر فِي األجزاء الوسطى والجنوبية 

 فِي سامراء والدجيؿ ويثرب وبمد ومتمثمة بالموف األزرؽ.
 بيفالموجبة العالية تَ  (GiZScore)لقِيـ  كافأما عف نشاط التعرية الريحية وفؽ النموذج اإلحصائي فقد      

ظيور بقع ساخنة لتجمعات الوحدات المكانِيَة ذات القِيـ العالية لمتعرية الرِيحِية فعاًل, والتِي تنتشر فِي األجزاء 
والصينية والدور وسامراء والدجيؿ, وممثمة بالموف  فِي بيجي كما, الدراسة منطقةالَغرِبية والوسطى والجنوبية فِي 

البقع الباردة  فتبيفالَنمُوذج االوؿ,  (GiZScore)الَنمُوذج االوؿ. أما السالبة لػػػػػػػػ وَتِشمؿ الفئة الخامسة فيِ  األحمر
 الشرقيةاء الشمالية والشمالية لمواقع تكتالت القِيـ الواطئة لموحدات المكانِيَة لمتعرية الرِيحِية, والتِي تنتشر فِي األجز 

 .ومتمثمة بالموف األزرؽ فِي الطوز والشرقاط كما, الدراسة منطقة مف
( مف أجؿ 2016-1995-1973اعتمد الباحث في الدراسة عمى المقارنة بيف المرئيات الفضائية لمسنوات )     

في  عف بعد واالستشعار المعمومات الجغرافية نظـ تقنيتي الزراعية, باستخداـ األراضيالتعرؼ عمى فترات تغير 
 ARC)و   (ERDAS Imagine 8.4)برنامج باستخداـ الرقمية البيانات معالجة تمت دراسة ىذا التغير, وقد

GIS 10.3) .األراضيفي مساحات  موجباً  تغيراً  شيدت قد الدراسة منطقة أف اتضح البرامج ىذه خالؿ ومف 
 السنتيف بيف, أما (1995-1973) السنتيف بيف%( 103.264) بمغت موجبة التغير نسبة الزراعية, وكانت

 التغير نسبة فكانت (2016-1973) . أما بيف السنتيف%(100.495) التغير نسبة كانت (2016 - 1995)
(307.534)%. 

الخطورة  قميمة لألراضي, وكانت مخاطر ثالثة والريحية( )المائية التعرية لمخاطر التحميؿ نتائج حيث أظيرت     
 مجموع مف%( 71.2) نسبة بمغت أعمى الخطورة المتوسط األراضي وشكمت, الخطورة وشديدة ومتوسطة الخطورة

ف, لمزراعة الصالحة األراضي عمى استحوذت أنيا يعني وىذا, الدراسة منطقة مساحة  الزراعي االستخداـ أغمب وا 
 .االروائية والقنوات االنيار بمجاري متمثمة سطحية مياه فِييا تتوفر كما, فِييا يتركز والرعوي
 تنمية المراعي الطبيعية وتنظيـضرورة اختتمت الدراسة بعدد مف الحموؿ المقترحة والتوصيات والتي أىميا          
الرياح,  ووضع حواجز ومصدات األشجار قطع عنمَ والمراعِي, وعممية التشجير و  الُتربةَ  عمى لممحافظة الرعي

إمكانية االستفادة مف تطبيقات نظـ  , فضاًل عفالدراسة منطقة في الَنباتِية األسيجة وعمؿ وتثبيت الكثباف الرممية
إشتقاؽ التعرية المائية   (Standards) بوصفيا منظومة متكاممة, في تطبيؽ معايير (GIS) المعمومات الجغرافية

الزراعية وقدرتيا  األراضيالتعرؼ عمى طبيعة تدىور  مما يساعد في والمعادالت, عمى المعاييراعتمادًا  ,والريحية
 منيا. لمحد المناسبة واإلجراءات العممية األُسس استخداـ وصيانتيا, تتطمب عمييا فالمحافظة االنتاجية, لذا
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 50 العواصف الترابية 2-1-3-3-4
 50 . التبخر2-1-3-4
 52 النسبية. الرطوبة 2-1-3-5
 53 . الموارد المائية2-1-4
 53 . المياه السطحية2-1-4-1
 58 المياه الجوفية 2-1-4-2
 60 . التربة2-1-5

 90-67 (العوامل الجغرافية البشرية) المبحث الثاني

 67 الزيادة السكانية 2-2-1
 70 الحراثة الخاطئة 2-2-2
 71 االرواء الخاطئ 2-2-3
 71 الجائرالرعي  2-2-4
 75 األراضي الزراعية عمىحركة الحيوانات  2-2-5
 76 قطع األشجار 2-2-6
 78 الصناعات االستخراجية 2-2-7
 81 الزراعة اليامشية 2-2-8
 83 التوسع العمراني عمى حساب األراضي الزراعية 2-2-9
 87 االروائية المشاريع 2-2-10

 115-91 (طقة الدراسةمنقياسها في  طرائقو تعرية األراضي الزراعية ) الفصل الثالث

 91 (التعرية مفهومها وأنواعها) المبحث األول
 91 تمييد

 93 أنواع التعرية 3-3-1
 93 التعرية المائية 3-3-1-1



 خ

 

 98 التعرية الريحية 3-3-1-2
 99 (طقة الدراسةمناألساليب الكمية لقياس تعرية األراضي الزراعية في ) المبحث الثاني

 99 تمييد
 100 التعرية المائية بطريقة المعادالت اإلحصائية 3-2-1
 100 اشتقاق التعرية بطريقة الشبكة المائية 3-2-1-1
 106 مظاىر االنجراف بالتعرية المائية 3-2-1-2
 106 التعرية الريحية 3-2-2
 110 الريحية بالتعرية االنجراف مظاىر 3-2-2-1
 111 توزيع التعرية بنوعييا )المائية والريحية( إتجاه 3-2-3
 113 زحف الكثبان الرممية 3-2-4

التحميل المكاني لتعرية األراضي الزراعية باستخدام النموذج اإلحصائي لـــــ ) الفصل الرابع
Getis-Ord Gi*) 116-130 

 116 (*Getis-Ord Gi لــــ باستخدام النموذجالتحميل اإلحصائي المكاني )  المبحث األول
 116 تمهيد

 117 لمتعرية المائية اإلحصائية*Gi  تحميل قيمة  4-1-1
 119 لمتعرية الريحية اإلحصائية*Gi   تحميل قيمة 4-1-1

 122 (الدراسة منطقة في تغير األراضي الزراعيةالتحميل المكاني ل) المبحث الثاني
 122 تصنيف الغطاء األرضي: 4-2-1
 123 طقة الدراسةمنلبيانات  UnSupervised Classification))التصنيف غير الموجو  4-2-1-1
 125 طقة الدراسةمنلبيانات   supervised Classificationالتصنيف الموجو  4-2-1-2
 125 .2016-1973تغير الغطاء األرضي لممدة   4-2-1-3
 129 (.2016-1973الدراسة لممدة )طقة منالتغيرات المساحية لألراضي الزراعية في   4-2-1-4

 178-131 (طقة الدراسةصيانتها في من طرائقالزراعية و مخاطر تعرية األراضي ) الفصل الخامس

 131 (طقة الدراسةمنمخاطر تعرية األراضي الزراعية  في ) المبحث األول
 131 تمييد

 131 تدىور الغطاء النباتي 5-1-1
 140 سمك التربة 5-1-2
 144 انخفاض نسبة المادة العضوية 5-1-3
 144 المميزات التي تمتاز بيا المادة العضوية 5-1-3-1
 144 انخفاض القابمية اإلنتاجية 5-1-4
 145 تقيم المالئمة األرضية: 5-1-4-1
 148 ازدياد مخاطر الفيضانات والسيول 5-1-5

 152 (الدراسةطقة صيانة األراضي الزراعية في من طرائق) المبحث الثاني
 152 تمييد

 152 تنمية المراعي الطبيعة 5-2-1
 156 تنظيم الرعي لممحافظة عمى التربة والمراعي 5-2-2



 د

 

 157 عممية التشجير بأنواعيا 5-2-3
 159 ع قطع األشجارمن 5-2-4
 160 مصدات الرياح 5-2-5
 160 تثبيت الكثبان الرممية 5-2-6
 164 لمكثبان الرمميةالتثبيت الميكانيكي  5-2-6-1
 164 عمل األسيجة النباتية 5-2-6-1-1
 165 بناًء السداد الترابية  5-2-6-1-2
 167 استخدام مشتقات النفط 5-2-6-1-3
 168 استخدام التربة الطينية في تغطية الرمال 5-2-6-1-4
 169 النفايات الصمبة لتثبيت الكثبان الرممية منالطريقة المستخمصة  5-2-6-1-5
 170 استخدام المواد الكيمياوية في تثبيت الرمال 5-2-6-1-6
 171 التثبيت الحيوي لمكثبان الرممية 5-2-7
 171 زراعة االحزمة الخضراء 5-2-7-1
 172 زحف الكثبان الرممية منخصائص وصفات األشجار المالئمة لمزراعة لمحد  5-2-7-1-1
 172 اطق الكثبان الرمميةمنفي  بناًء ومد المشاريع االروائية 5-2-7-2
 174 عمميات تثبيت الكثبان الرممية منالنتائج التي يمكن تحقيقيا  5-2-8
 174 األىمية البيئية 5-2-8-1
 174 األىمية االقتصادية 2-5-8-2

 175 (تصميم خريطة مخاطر التعرية المائية والريحية) المبحث الثالث
 175 تمييد

 175 تفسير خرائط مخاطر التعرية )المائية والريحية( 5-3-1
 176 األراضي القميمة الخطورة 5-3-1-1
 176 األراضي المتوسطة الخطورة 5-3-1-2
 178 األراضي الشديدة الخطورة 5-3-1-3

 179 ) االستنتاجات والتوصيات(
 183 )المصادر(

 A - B الممخص بالمغة االنكميزية()
 

 )قائمة الجداول(

 الصفحة عنوان الجدول ت
 5 طقة الدراسةمنالوحدات اإلدارية في  1
 19 طقة الدراسةمنالمساحات والنسبة المئوية لمتكوينات الجيولوجية في  2
 24 (Bulton 1958)المساحات والنسبة المئوية لمنطاقات التكتونية حسب تقسيم بولتون  3
 26 طقة الدراسةمنخصائص الفئات التضاريسية ل 4
 29 طقة الدراسةمنالمساحات والنسبة المئوية لموحدات األرضية في  5



 ذ

 

 35 (Zink) طقة الدراسة حسب تصنيفمنلسطح  درجة االنحدارفئات  6
 39 طقة الدراسةمنإتجاىات إنحدار سطح   7
 41 2013 – 1985طقة الدراسة لممدة مناخية في منمعدالت درجات الحرارة الصغرى والعظمى والمعدل السنوي لممحطات ال 8
(2013 – 1985الدراسة لممدة ) طقةمنالمعدالت الشيرية والسنوية لكميات األمطار الساقطة )ممم( في محطات  9  44 
2013 – 1985طقة الدراسة لممدة مناخية لمنالمعدالت الشيرية والسنوية لسرعة الرياح م/ثا في المحطات ال 10  47 
2013-1985الرياح السائدة لمحطتي سامراء وبيجي لممدة ) النسب المئوية )%( إلتجاه 11  48 
طقة الدراسةمنالمعدل السنوي لعدد االيام التي تحصل فييا عواصف ترابة في  12  50 
2013 – 1985طقة الدراسة لممدة منالمعدالت الشيرية والسنوية لكميات التبخر / ممم في محطات  13  51 
(2013 -1985طقة الدراسة لممدة )منالمعدالت الشيرية والسنوية لمرطوبة النسبية )%( لمحطات  14  52 
طقة الدراسةمنالموارد المائية ومعدل تصريفيا في  15  54 
طقة الدراسةمنالمسطحات المائية في  16  55 
2013طقة الدراسة لسنة منالتوزيع المكاني لإلبار االرتوازية في  17  59 
طقة الدراسةمنالمساحات والنسبة المئوية لمتربة في  18  62 
2013، 2011 ،2007 ،1997 ،1987 لمسنوات الدراسة منطقة في( ريف -حضر) البيئة حسب السكان عدد تطور 19  68 

2012 - 1998طقة الدراسة لعامي منأعداد الماشية في  20  73 
2016طقة الدراسة لسنة منالتوزيع الجغرافي ألعداد الحيوانات والوحدات الحيوانية في  21  74 
2013طقة الدراسة الدين لسنة منمساحة مقالع الحص والرمل ومعامل الجص في  22  80 
طقة الدراسةمنمساحة ونسبة التوسع العمراني في  23  23 
الدراسة منطقة في تروييا التي والمساحة االروائية المشاريع 24  88 
 Bergsma)) 101درجة قياس شدة التعرية االخدودية وفقًا لتصنيف  25
طقة الدراسةمنالمساحات ونسبيا ودرجات التعرية حسب درجتيا ل 26  102 
طقة الدراسةمنمساحة ونسبة نطاقات التعرية المائية في  27  105 
(2013-1985بين )   28 Chepi طقة الدراسة وفقًا لمعادلة  منلمحطات أنواء  قدرات التعرية الريحية  107 
اخية لتعرية الرياح ) م / ثا (مندرجة التعرية وفقا لقرينة القابمية ال 29  109 
طقة الدراسةمنمساحة ونسبة نطاقات التعرية الريحية في  30  110 
2016 طقة الدراسةمنمساحة الكثبان الرممية في  31  115 
 118 القيم االحصائية لـــ*Getis-Ord Gi  2016-1973لسنة  طقة الدراسةمنلمتعرية المائية في  32
2016-1973لسنة  33 طقة الدراسةمنلمتعرية الريحية لإلراضي الزراعية في    Getis-Ord Gi* ــ  120 القيم اإلحصائية لـ
(2016-1973توزيع مساحة أنواع الغطاء األرضي لممدة ) 34  127 
(1995-1973نسبة التغير في أنواع الغطاء األرضي واألراضي الزراعية لممدة ) 35  127 
(2016-1995نسبة التغير في أنواع الغطاء األرضي واألراضي الزراعية لممدة ) 36  127 
 128 (2016-1973نسبة التغير في أنواع الغطاء األرضي واألراضي الزراعية لممدة ) 37
(2016-1995-1973) السنوات بين الزراعية األراضي مساحات لتغير الزماني التباين 38  130 
 133 (2016 – 1973) منطقة الدراسة لممدة من( في NDVIالتغيرات في الغطاء النباتي ) 39
طقة الدراسةمنمساحة ونسبة درجات تدىور الغطاء النباتي في  40  138 
االمريكيمعايير تصنيف سمك الترب وفق التصنيف الزراعي  41  143 
 146 طقة الدراسةمنمساحة ونسبة المالئمة األرضية في  42



 ر

 

 178 مساحة ونسبة مخاطر التعرية عمى األراضي الزراعية 43
 

 (قائمةالخرائط)

 الصفحة  عنوان الخريطة  ت
 4 العراق من الدراسة طقةمنل الجغرافي الموقع 1
 5 الدراسة طقةمن في اإلدارية الوحدات 2
 19 الدراسة طقةمن في الجيولوجية التكوينات 3
 Bulton  25 ة لــــالتقسيمات التكتونية لمعراق موضحًا عمييا التقسيمات الثالثي 4
 27 الدراسة طقةمن في التضاريس خصائص 5
 28 الدراسة طقةمن في السطح أقسام 6
 Zink 35)) تصنيف حسب منطقة الدراسة لسطح فئات درجة اإلنحدار 7
 39 الدراسة طقةمن سطح إنحدار إتجاىات 8
 43 الدراسة طقةمن لمحطات المتساوية الحرارة خطوط 9
 45 الدراسة طقةمن لمحطات المتساوية األمطار خطوط 10
 61 الدراسة طقةمن في التربة أصناف 11
 69 الدراسة طقةمن في السكانية الكثافة 12
 75 2016 لسنة الدراسة طقةمن في الطبيعية لممراعي الجغرافية التوزيع 13
 80 2016 لسنة الدراسة طقةمن في االستخراجية الصناعات بعض توزيع 14
 86 الدراسة طقةمن في الزراعية األراضي حساب عمى المساحي التوسع 15
 87 الدراسة منطقة في االروائية والمشاريع المائية لمموارد الجغرافي التوزيع 16
 99 الدراسة طقةمن في المائية الشبكة 17
 100 الدراسة طقةمن في المائية لمشبكة االبعاد ثالثي التصميم 18
 102 المساحة متساوية وحدات إلى مقسمة الدراسة طقةمنل المائية الشبكة 19
 103 (Bergsma).طقة الدراسة حسب منفي  المائية درجات التعرية 20
 105 الدراسة طقةمن في خطورتيا لدرجة وفقاً  المائية التعرية نطاقات 21
 108 (Chepil)وفقًا معادلة طقة الدراسة مننطاقات التعرية الريحية في  22
 112 الدراسة طقةمن في المائية لمتعرية الفعمي التوزيع اتجاه 23
 113 الدراسة طقةمن في الريحية لمتعرية الفعمي التوزيع اتجاه 24
 114 الدراسة طقةمن في الريحي الممر 25
 117 (*Getis-Ord Giنماذج التعرية المائية وفقاً للطريقة اإلحصائية ) 26
 119  (*Getis-Ord Giنماذج التعرية الريحية وفقاً للطريقة اإلحصائية ) 27
 Gi* 121مطابقة التعرية المائية والريحية وفق النتائج اإلحصائية لــــ 28
 124 الدراسة طقةمنل  الفضائية لممرئيات الموجو غير التصنيف نماذج 29
 126 الدراسة طقةمنل  الفضائية لممرئيات الموجو التصنيف نماذج 30
 134 (1973) لسنة الدراسة طقةمن في( NDVI) النباتي الغطاء قرينة توزيع 31
 135 (1995) لسنة الدراسة طقةمن في (NDVI) النباتي الغطاء قرينة توزيع 32
 136 (2016) لسنة الدراسة طقةمن في (NDVI) النباتي الغطاء قرينة توزيع 33



 ز

 

 137 الدراسة طقةمن في النباتي الغطاء تدىور درجات 34
 142 الدراسة منطقة في الُتربة سمك فقدان بتقدير وعالقتِيا( الكنتور) المتساوية االرتفاع خطوط 35
 146 الدراسة طقةمن في األرضية المالئمة 36
 153 الدراسة طقةمن في الحيوانات ألعداد النسبي التوزيع 37
 178 الزراعية األراضي عمى والريحية المائية التعرية لمخاطر النيائي التجميع 38

 

 

 

 ()قائمةاألشكال

 الصفحة  عنوان الشكل  ت
 18 الدراسة طقةمن في ةمحدد ألجزاء الجيولوجية التكوينات 1
 22 العيث طقةمن في( الرممية الكثبان) الريحية الترسبات 2
 24 الدراسة طقةمن في التكتونية النطاقات تشغميا التي المئوية النسبة 3
 29 الدراسة طقةمنل العرضي التضاريسي المقطع 4
 30 الدراسة طقةمنل االبعاد ثالثي التضاريسي المقطع 5
 30 الدراسة طقةمن لسطح االبعاد ثالثية مختارة مقاطع 6
 32 الدراسة طقةمن في األنيار مدرجات 7
 37 الدراسة طقةمنب الشرقي الشمال الجزء في جاي - طوز نير لحواض مختارة مقاطع 8
 42 (2013 - 1985) لممدة الدراسة طقةمن لمحطات والمدى والمتوسط والصغرى العظمى الحرارة درجات معدالت 9
 44 (2013 - 1985) لممدة الدراسة طقةمن محطات في الساقطة األمطار معدالت 11
 47 (2013 - 1985) لممدة الدراسة طقةمن محطات في الرياح سرعة معدالت 11
 48 (2013 - 1985) لممدة وبيجي سامراء لمحطتي الرياح إلتجاه المئوية النسب 12
تجاه لسرعة الرياح وردة 13  49 (2013 - 1985) سامراء لمحطة الرياح وا 
تجاه لسرعة الرياح وردة 14  49 (2013 - 1985) بيجي لمحطة الرياح وا 
 51 (2013 - 1985) لممدة الدراسة طقةمن محطات في التبخر معدالت 15
 53 (2013 -1985) لممدة الدراسة طقةمن لمحطات)%(  النسبية الرطوبة معدالت 16
 60 2013 لسنة الدراسة طقةمن في االرتوازية لإلبار المئوية النسبة 17
 62 الدراسة طقةمن في التربة تشغميا التي لممساحات المئوية النسبة 18
 73 الدراسة طقةمن في لمماشية المئوية النسبة 19
 85 الدراسة طقةمن في مختارة اطقمنل العمراني التوسع مظاىر 21
 96 الدراسة طقةمنل المكانية اإلحداثيات منض مختارة طقةمنل جوية صورة 21
 105 المائية التعرية نطاقات نسبة 22

 108 الدراسة طقةمن في الريحية التعرية قدرات نسبة 23
 110 الريحية التعرية نطاقات نسبة 24
 115 الدراسة طقةمن في( الرممية الكثبان) نسبة 25
 115 الدراسة طقةمن في( الرممية لمكثبان) الكمية المساحة أساس عمى المئوية النسبة 26
 116 االحصائي لمنموذج الرياضي األساس 27
 130 الدراسة طقةمن في الزراعية األراضي مساحة في التغير نسبة 28
 135 (2016 –1995- 1973) من لممدة (NDVI) النباتي الغطاء في التغيرات نسبة 29
 139 الدراسة طقةمن في النباتي الغطاء تدىور درجات نسبة 31



 س

 

 140 التربة آفاق 31
 147 الدراسة طقةمن في األرضية المالئمة نسبة 32
 150 الدراسة طقةمنل مختارة تضاريسية مقاطع 33
 161 الرممية الكثبان أنواع 34
 162 األشجار بزراعة الرممية الكثبان تثبيت طريقة 35
 163 والجالميد بالحصى الرممية الكثبان تثبيت 36
 166 والصينية بيجي طقةمن في الرممية الكثبان زحف إليقاف الترابية السدة 37
 178 الزراعية األراضي عمى( والريحية المائية) التعرية لمخاطر المئوية النسبة 38

 

 (قائمة المخططات)

 الصفحة  العنوان ت
 16 الزراعية األراضي تعرية عمى المؤثرة الجغرافية العوامل 1
 92  رئيسة عمميات ثالثة طريق عن تتم التعرية 2
 93 التعرية أنـــــواع 3
 132 (NDVI) باستخدام الفضائية المرئيات تحميل خطوات 4

 

 ( )قائمةالصور

 

 الصفحة  العنوان ت
 33 الجزيرة طقةمن في الريحية التعرية تبين 1
 71 في طوزخورماتو حدرمنال ميل باتجاه الحراثة 2
 76 في طوزخورماتو األراضي عمى وتأثيرىا المواشي حركة 3
 94  الزراعية األراضي في التربة شقوق وامتالء اتساع 4
 95 الصفائحية التعرية 5
 97 المائية المسيالت تعرية 6
 97 الخندقية التعرية 7
 98 الدراسة طقةمن في الريحية التعرية 8
 143 طوزخورماتو في بمكانة تالل سفوح عمى المائية التعرية 9
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 :Introduction المقدمة
ايتددرتتوا دد تواحدد مت ددنتاي  ددطبيتاي  ةعةددألتت(تErosion of agricultural landُتعد تتعيةددألتاضيااددرتايةيا ةددألت ت         

وقدرتها اإلنتاجٌة, فضالً  نالد دور الا البالار   (Soil thickness , إذ إنها تؤثر فً سمك التربة اضياارتايةيا ةألتفرتايعدليم

اي حلصةلتايةيا ةأل،توفق انتاي غذةليتتنتل ةألإوايح ت نتتفهً تؤدي إلى إ الة التربة الخصب ,فً تد ور األراضً ال رانٌة
وت دددةيت ع دددمتت،اإلة ل ةدددألتواياددد  ةألتايت دددلةنتاي طدددلنرت  لي دددلتفادددًبت دددنت،ايبة دددألتيانتدددليت  دددلتة ندددفتاادددتع ا  لتفدددرتايةيا دددأل

تفة لتتن  ت.تن  تفرت ع متاي ةئليت روتت(Water erosion(ت ايتعيةألتاي لئةأل ت6،ت  ل نتايتعيةألنو ةنتتو و تاي يااليتإيى
 .(1 فرتاي نل قتاي لفألتو   تاي لفألت(Wind erosion(ت اييةحةألت ايتعيةأل
ت،واةلاةلًتت،اقتصل ةلًت   طبيتايت  ويتاي ةئرتفرتايعليمتاينل ر،تو رت عة متاي  ىتت نإنتتعيةألتاضياارتايةيا ةألت رتتتتتتت

 وقدددفتايتددد  ةيت  دددىتاضياادددرتوعدددلييتت وقدددفتايتددد  ةيفدددرتتاي ةئةدددألتاي تيت دددألت  ة دددلتةطدددونتي دددلتت  ةي دددلتايط ةددي،توا  دددليت(وا ت ل ةددلًت
وذيددكت ادد دتفقدد انتاي  قددليتايع ةددلت ددنتايتي ددألتايغنةددألتت؛وت دد لتا  ددليتفددرتاي وقددفتإنعالددلجتفددرتاانتل ةددألتايةيا ةددألت،ايةيا ةددأل

عددلييتايتدرتتقدفت،تأ دلتاض ددليت(2 تصدحيت دذاتاضيااددرتايةيا ةدألتي  حلصدةلتايةيا ةددأل،تواينتة دألتفدرتاين لةددألتايعادوةألت لي غدذةلي
ادديايتايتددرتتتعدديجتي ددلتاي دديقتواي نددلةلتؤ يتإيددىتاضتدداي وقددفتفت دد لتايتياددةدت ددنتاي  ددلييتاي لئةددألتواييواادددتاييةحةددأل،ت  ددلت

ت(٪48 تيجتايةيا ةدأل،تف درت ادؤويألت دنياد  لنتاييئةادةلنتفدرتتد  ويتاض  لتاوتواي ةايعتوغةي ل،تفليتعيةألت العلتاي ةلاتواييةلحت
 ددنتح ددمتاضيااددرتاي تدد  ويمتفددرتايعددليم،تفليةيا ددألتأةاددًلت ددرتواحدد مت ددنتاضن دد ألتذايتايتدد  ةيتاي ةئددرتاضط ددي،ت ددةنتاضادديايت

ةت ايألت ادلحليتط ةديمت دنتايغل دليتتيةيا دألتاينل  ألت نتايةيا ألت  لتةؤ يتإيىتت وثتايتي ألتواي ةلات لي وا تايطة ةلئةألتايةيا ةأل،توا 
،تعصوصدًلتفدرتوتعيةت دلتاي حلصةلتايةيا ةأل،تفاًبت دنتادواتاادتع امتاإلنادلنتي دلت العدلتن دل لت تاي عت الدألتةا ت دنتتد  وي ل

ت(Climate change)اي نلعةدددألتتتغةيايفدددليتاضولتفدددرتايتددد  وي،ت ادددؤول،تويطدددنتيدددةاتاإلنادددلنتوحدد اتاي(3 اي نددل قتاي نحددد يم
ن ديافتتيةدألتوا تتتعيةدألتفرتو  طلتط ةيتتؤ يطليتغةيايتفرت ي ليتايحيايمتوايتالق تواي اللف،ت وا لتاتة طنتايتحطمتفة ل،تيذات

فلي حلف دددألت  ة دددلتوايعنلةدددألت  دددلتتت  ددددتاادددتع امتاضاددداتايع  ةدددألتايصدددحةحألتت،نتل ةدددألاضياادددرتايةيا ةدددألتوفدددرتعصلئصددد لتاإل
تواإل يااايتاي نلا ألتي ح ت ن ل.ت

تإيددىت   ةددليتأيااددة لتايةيا ةددألت ددنتوااددعألت اددلحليتطون ددلت ددنتاي نددل قتايتددرتتتعدديجتاي يااددألت ن قددألتاعتةددليتتددمتوقدد تتتتتتت
ت   ةدليت دنتايتق ة ةدألت دلي يقتاي دل يمت دذات ياادألتايصدعدت دنتةطدونتفلند تن لق دل،تضتادلعتايتعيةألت اي لئةدألتواييةحةدأل(،تون دياًت

تاانت لي،تايوااعألتاي وا يت ذات  لت يااألتفرتايح ة ألتاي غيافةألتايتقنةليتإ ت ل ت نتا  تيذاتايحق ر،توايع لتاضيارتاي اح
تايالاددلئةأل،تفددرتتح ةددلتوتصددنةفتاي يئةددلي (GIS) ون ددمتاي ع و ددليتاي غيافةددألت(RS)ت عدد ت ددنتااات ددعليت إاددتع امت ع ةددلي

تةدتمتفلند تاي ع ةدليت دذاتياعل ألتون ياًتتآ عل  ل،ت  غ دتاي ل يمت يااألتفرتفتال  تاي يااأل،تي ن قألتطل  ألًتتتغ ةألتتؤ نتوايتر
ايعليةدأل،تفادًبتتو قت دلتتعصصد لتاي ع ةدليت اد دت دذاتوتح ةدلتإ ايمتفدرت(GIS) اي غيافةدألتاي ع و دليت دن متااادتعلنألت ل م

ت(DEM)و ةلنددليتاإليتالددلعتاييق ددرتت(Landsat8)وت(Landsat7) ددنتاا ت ددل ت  ددىتاي يئةددليتايالاددلئةألتي ق دديتايصددنل رت
ايتعيةددأل،توفتدديايتايتغةدديتايحلصدد ألتفددرت اددلحليتاضيااددرتايةيا ةددأل،توفقددًلتي دد متتإ ددتقلقت   ةددألتفددرتي ددلتأ  ةت ددلتواددوفتتطددون

 .(6132ت-3551-ت3531اي يااألتاي ت   ألت ليانوايت 

                                           
(1) Nadia Bernardi Bonumá, development modeling, sediment production and phosphorus transfer in rural basin in southern brazil, , tese de 

doutoramento, federal university of santa maria (ufsm, rs), brazil, 2011, p 16-17.   

(2) Ananda, j, herath, g. Soil erosion in developing countries: a socio-economic appraisal. Journal of Environmental Management, 2003., v. 68, 

n. 4, p. 343–353.                             

(3) Abahussain, A,A, Abdu, A,S. Al-Zubari, W.K., El-Deen, N.A., and Abdul- Raheem,. Desertification in the Arab region: analysis of current 

status and trends. Journal of Arid Environments, M. 2002, 51:521-545.  
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 الفصل األول
 لمدراسة طار النظرياإل

The theoretical framework 

 

 :1The problem of the study-1 الدراسةمشكمة  
, ف لمسككك    الزراعيككك  األراضكك  تعريككك  هككك  الدراسكك طقككك  م بيئكك   م هككك تعككك     التكك الطبيعيككك   المشككت ت إن       
 تعري ال دي  ميتي  منيزيد ات الجغرافي  الطبيعي  والبشري  مم  تترك المج ل عرض  للتأثير  الدراس طق  م ة لالتبير 

 .الزراعي  األراض خصوب  و  ته وتراجع مس   الترب  تدهوربخطر  األستمراريهدد المج ل و 
  -: لتس ؤالت االتي تتلخص مشتل  الدراس  بو       

 ؟الزراعي  األراض  تعري مشتل   ف التب ين التض ريس   دورم   .1
 ؟الزراعي  األراض  تعري مشتل   ف  آث ري   خم ال للتغيراتهل  .2
 ؟ مشتل  التعري تف قم  ف  أثرهل لإل س ن و ش ط ته  .3
 ؟ه ؟ وم  هو  مط توزيعتعري لل راً  طق األتثر تأثم تيف يمتن ت ديد ال .4
 الص ل   للزراعي ؟ األراض  س ب  على ه ووقف تأثير  تعري الآث ر  منتيف يمتن ال د  .5

 :of study 1-2The  Hypotheses الدراسةفرضية  
 :ب ل ق ط األتي  الدراس ويمتن ت ديد فرضي ت     
 دور عككن فضكك ً , الزراعيكك  األراضكك  تعريكك  شكك ط  فكك  دورلككه   خيكك م والتغيككرات الإن التبكك ين التض ريسكك   .1

ل  ق الضرر البيئ  ب من اإل س ن  .اال ت جي  ه ان قدرتفقدو  الزراعي   ألراض خ ل  ش ط ته المختلف , وا 
 .الدراس طق  م  ف  تعري المظ هر  دُتعد ف الهش  أثر  الترب إن لطبيع   .2
 .الدراس طق  م  ف   الري ي تعري ال شوء  ف تأثيرًا مب شرًا  الري حإن لسرع   .3
 .الدراس طق  م  ف  تعري الالتأثيرات البيئي  لمظ هر  منلك طرائق عديدة لل د ه   .4

 :3The aims of the study-1 الدراسةأهداف  

عن طبيع  هكذا االمتكداد,  التشف)مت  يً ( و  الزراعي  األراض  على تعري البي ن أثر  إلى الدراس تهدف  .1
( DEMالرقمك  ) االرتفك عخك ل إجكراء مسكف تفصكيل  لبيك ن  من ه ل  المسبب  فيوت ديد العوامل الجغرا

 ( . Landsat8والمرئي  الفض ئي  للقمر الص  ع  )
الصككك ل    األراضككك  تكككدهورهكككذل المشكككتل  والمتمثلككك  ب هككك خلفت التككك عكككن ارثككك ر السكككلبي   التشكككفم  ولككك   .2

 خفض معدالت اإل ت ج. ف  ه للزراع , ومدى تأثير 
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 تعريك العكن أثكر  التشكف فك  تسكتخدم الت  ت ئج المع دالت اال ص ئي   علىتعتمد   تعري ذج لل م  ب  ء .3
عككن مككدى  التشككفو  هكك , وم  ظكك  مرا ككل تطور تعريكك الرسككم أبعكك د  عككن فضكك ً , الزراعيكك  األراضكك  علككى

مؤشكرًا  ه تجك , بوصكفم اراضك  ييكر  إلكى هك ثكم ا  لت مكنو   الزراعيك  األراض  ف ه تأ دث الذيالضرر 
 .الدراس طق  م  ف اقتص ديً  

 :4The location of the study area-1 الدراسةطقة منموقع   

العكككراق  مكككن مكككن الم طقككك  الوسكككطى الشكككم ل  جكككزءال من)م  فظككك  صككك ح الكككدين( ضككك الدراسككك طقككك  م  تقكككع       
هكو  تمك الجبليك  المتموجك ,  شبهطق  م الجزيرة والطق  م السهل الرسوب  و  بينطق  اال تق لي  م  م ال ف وت ديدًا 
 (. 1) الخريط   ف موضف 
, 23ًدائرتك  عكرض )  بكين( شرقً , و  444, 59, 11ً - 424, 32, 16ًخط  طول )  بين تقعإ داثيً  ف أم      
الشكككككم ل  مكككككن ه  كككككداإلداريككككك  لم  فظككككك  صككككك ح الكككككدين فت ال كككككدود أمككككك ( شكككككم اًل.  354, 41, 33ً  - 334, 21

 مكنالغكرب م ك فظت   ي كوى واال بك ر, و  مكنالج كوب م  فظك  بغكداد, و  مكنم  فظ ت  ي وى, وأربيل, وترتوك, و 
,أي مككك  يعككك دل 2( تكككم243585802, و تبلكككل المسككك    التليككك  للم  فظككك  )إلىالشكككرق م ككك فظت  السكككليم  ي  و ديككك

 .(1)عراقمس    ال من%( 555(, وتشتل )2)خريط  ( و 1جدول)( دو م, 9743521)
 
 الحدود الزمانية لمدراسة: 1-5

والوقكوف علكى , فك  م  فظك  صك ح الكدين الزراعيك  األراضك  على التعري  أثر إبراز تت  ول هذل الدراس        
ى المرئيككك ت علككك , اعتمككك داً (2016-1995-1973الطبيعيككك  والبشكككري  خككك ل المكككدة ) أهكككم الخصككك ئص المت  يككك 

 دراسك عليكه فكأن ال, همك   الع قك ت المتب دلك  بي ذلكك مكن خك ل الب كث فكوتفسير   ف  الذتر,آالفض ئي  للس وات 
 األراض  الزراعي .ت ف   تم  تشمل الدراس , ب وعيه  )الم ئي , الري ي ( التعري شمل ت

 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
 .12بغداد, ص, 2007ز المرتزي لإل ص ء, المجموع  اإل ص ئي  الس وي  لع م,ه ( وزارة التخطيط والتع ون اإل م ئ , الج(1
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 العراق من الدراسةطقة منل في( الموقع الجغرا1خريطة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

, والمرئيك  50000/1عمل الب  ث, اعتم دًا على : جمهوري  العراق, الهيئ  الع مك  للمسك   , خريطك  العكراق اإلداريك , بمقيك س  منالمصدر: 
 (.ARC GIS 10.3)  فيالمعلوم ت الجغرا  ظم, ومخرج ت بر  مج (Landsat8)الفض ئي  لم  فظ  ص ح الدين 

 

 



 للدراسة االطار النظري                                                                                                                                                                        الفصل األول                                           

 

5 

 ( الوحدات اإلدارية في منطقة الدراسة1جدول )
 % المساحة / دونم % 2المساحة/ كم الوحدات اإلدارية ت

 5.703 555699 5.703 1389.247 الدجيل 1

 1.080 105232 1.080 263.08 يثرب 2

 0.415 40442 0.415 101.106 بلد 3

 7.381 719209 7.381 1798.023 االسحاقي 4

 1.123 109430 1.123 273.576 المعحصم 5

 1.362 132710 1.362 331.774 الضلوعية 6

 10.812 1053478 10.812 2633.696 سامراء 7

 7.293 710618 7.293 1776.544 دجلة 8

 4.419 430548 4.419 1076.37 جكريث 9

 11.285 1099586 11.285 2748.964 الدور 10

 3.055 297650 3.055 744.125 آمرلي 11

 1.173 114306 1.173 285.765 سليمان بيك 12

 0.557 54318 0.557 135.796 بيجي 13

 5.149 501708 5.149 1254.271 طوزخورماجو 14

 6.069 591376 6.069 1478.439 العلم 15

 22.912 2232436 22.912 5581.089 الصينية 16

 10.210 994775 10.210 2486.937 الشرقاط 17

 100 9743521 100 24358.8 المجموع

, مديريل  زراعل  مفحة ل   للد اللدين, الاوالمت والماحسال , مولحث  ال ثلدا   السراعل : وزارة  علل عمل  الاحثلا اعاملح ا   منالمصدر : 

 (.6102ش رة لاحم )مناإل اري , سجل  غمر 

 الدراسةطقة من في( الوحدات اإلدارية 2خريطة  )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

وسمحنح   االرتفحع  (Landsat 8) (, والمرئي  الفض ئي  لم  فظ  ص ح الدين1المصدر:  من عمل الب  ث, اعتم دًا على: بي   ت الجدول ) 

 (.ARC GIS10.3) ب ستخدام, (DEMالرقمي )
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 The justifications to the selection of Study الدراسرةمبرررات اخييرار موضروع  1-6

topics: 
 تككدهورتهديككد لاراضكك  الصكك ل   للزراعكك  و  مككن تعريكك ال تسككببه, ومكك  الدراسكك طقكك  م ل الزراعيكك األهميكك   .1

 للمراع  وال ب ت ت الطبيعي .
 المعلومككك ت  ظكككموبكككرامج  (RS) الدراسككك ت السكككتخدام تق يككك ت االستشكككع ر عكككن بعكككد مكككنافتقكككرت العديكككد  .2

 هكك وأثر  تعريك العمليك ت  بكين الع قك ( ألجكل إبككراز DEMالرقمك  ) االرتفك ع(, وبي  ك ت GIS  )فيكالجغرا
 .الزراعي  األراض  على

اإل ت ج الوط   والم لك ,  علىال ف ظ  ف  متطلب أس س ه تو  الزراعي االهمي  االقتص دي  لاراض   .3
والكتملف والجفك ف  تعريك  لتتمثكل ب الدراسك طقك  م  ف  الزراعي  األراض  ري تُ وجود مشت ت ل عن فض ً 

 لارض. اال ت جي الق بلي   ف وأثر ذلك 

 :The study of methodology الدراسةهجية من 1-7
الجزئيكك ت  مككن المعلومكك تيبككدأ بجمككع  الككذيهج االسككتقرائ  مكك ال علككىتككم االعتمكك د  الدراسكك لت قيككق أهككداف        

( GIS  )فيككككالجغرا المعلومكككك ت  ظككككم فكككك اعتمكككك د اسككككلوب الت ليككككل المتكككك     عككككن فضكككك ً التليكككك ت  إلككككىللوصككككول 
 التق ي  ال ديث . بهذلالبرامج الخ ص   منب ستخدام مجموع   (RSواالستشع ر عن بعد )

 -:Data and information sources المعموماتمصادر البيانات و  1-8

 الدراسكككك  وطبيعكككك  يت  سككككب وبمكككك , الدراسكككك  هكككك علي سككككتعتمد التكككك  المعلومكككك تو  والبي  كككك ت المصكككك در دُتعككككدت       
 -:ه  ةدُتعدم وث  وي  ولي أ مص در من والتمي   فيالوص والبي   ت المعلوم ت جمع تم فقد, ه وا تي ج ت

 :يأييالمصادر األولية وييمثل بما  1-8-1
 ,(Landsat8( و )Landsat7 لمرئيككك ت الفضككك ئي  للقمكككر الصككك  ع  )بتمثلكككت  التككك و المرئيككك ت الفضككك ئي , . 1

( متككر وتككذلك الخككرائط الجيولوجيكك  والجيومورفولوجيكك  24( ذي القككدرة التميزيكك  )DEMالرقمكك  ) االرتفكك عوبيكك ن 
 .  1/1000000للعراق وبمقي س  الترب خ رط   عن فض ً , الدراس طق  م ل
تتعلكق  التك , (طوزخورمك توتتريكت, سك مراء, بيجك ,  خيك  )م  ت الم طكلل  خم كاليك  لع  صكر  خم الالبي   ت . 2

 . الدراس بموضوع 

 -المصادر الثانوية : 1-8-2
 علىستعتمد  ه هذا الج  ب إال ا  ف قليل  جدًا وال توجد دراس  قطعً   الدراس هذل  ف المص در الث  وي   ُتعد      

 فكك تتمثككل  التكك , الدراسكك الدراسكك ت العلميكك  والب ككوث العلميكك  والدوليكك  العربيكك  واألج بيكك  ذات الصككل  بموضككوع 
)اال تر كككت( إلثكككراء  المعلومككك تشكككبت   فككك المصككك در والمراجكككع المتتبيككك , والرسككك ئل والب كككوث الج معيككك , والب كككث 

 وترصي ه. قيم ال  لمعلوم تموضوع الب ث ب
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   -:هامنات ويحميطرق عرض البيا 1-8-3
 المعطيات البرامجية: 1-8-3-1
 : RSاالسيشعار عن بعد يقنية  معطيات 1-8-3-1-1

معلومككك ت  كككول مكككوارد األرض الطبيعيككك   علكككىال صكككول  إلكككى (RS) تهكككدف تق يككك  االستشكككع ر عكككن بعكككد      
بككأجهزة المستشككعرات وبككدون لمككس مب شككر  به معطيكك ت يككتم اتتسكك الخكك ل ت ليككل  مككنف ,ه ورصككد هكك وت ديكد مواقع
سطوع مع لم األرض المختلف  التهرومغ  طيسكي   بهتصدر  الذياألسلوب  علىن المعطي ت تدل ا  و  لتلك المواد,

تفسير وت ليل وتص يف البي   ت لظواهر  علىخ ل بر  مج االستشع ر عن بعد سوف يس عد  منإذ  ,ه وتعتس
(  SRTM) الصك  ع  للقملرDEM) )الرقمك   االرتفك عبيك ن  علكىعتمك د األسكيتم و . (1)تب ي ك سكطف األرض الم
( الملتقطكككك  بتكككك ري  +ETM) ت مرئيكككك إلككككى(, إضكككك ف  2009/ 12/ 13متككككر( ولسكككك   )  24)  ذي قككككدرة تميزيكككك 

 الملتقطكك ( Landsat8) والمرئيكك  (,1995/ 26/3( الملتقطكك  بتكك ري  )Landsat)(, والمرئيكك  1973/ 30/3)
 .وفترات تغير األراض  الزراعي  تعري الاست ب ط  م ه وت  ت الف ئدة  (,20/4/2016) بت ري 

 : GIS يقنيةمعطيات  1-8-3-1-2

تمثكككل ظككك هرات سكككطف  التككك (, و Geographic data  )فيكككمكككع البي  ككك ت الجغرا المعلومككك ت  ظكككمتتع مكككل       
التميكك  وال وعيكك  تمككدخ ت أو مع لجكك  أو مخرجكك ت  هكك مككع بي   ت هكك لتع م عككن فضكك ً طقكك  معي كك , م  فكك األرض 

الت ليككل المتكك    للظككواهر  هكك يمت  تمكك ( مت وعكك , Mapsمخرجكك ت عديككدة تمثككل خككرائط ) علككىتهككدف لل صككول 
 عمليككك ت إجكككراء( GIS) بكككرامج خككك ل مكككن تكككم فقكككد ,خ صككك  فككك الجغرا الب كككث هككك علي يعتمكككد التككك , و (2) فيكككالجغرا

جكراء, اله دس  ت لتص يف, الفض ئي  للمرئي ت الرقمي  المع لج  ( DEM)الرقميك    تاالرتف عك  مك ذج اقتطك ع وا 
( GISببكرامج ) ه يتم التع مل مع, (Landsat8) و( Landsat7) الفض ئي  والمرئي ت, ه دراست المراد  طقم لل

جككراء  ,تعريكك العمكل لتفسككير سككببي   شككوء مشككروع  ب كك ءجككل إجككراء أ مكن قواعككد بي  كك ت  اجآخككر و  هكك لالرسككم  عمليك وا 
 تسكتخدمئ , إذ هك ال  تعريك التفسكر  شك ط  هك لمجمع  اج خريط  آخر  ويتم, الزراعي  األراض  على ه وأثر  تعري لل

لغك  التعمكيم, اذ تقكوم آليك  العمكل  علكى( الق ئمك  Geostatistical analysisطريقك  الت ليكل الجيكو ا صك ئ  )
خك ل دمكج القكيم المتسك وي  والقريبك   مكناليكً   هك لبي  ك ت يكتم ت لير ق عدة فيتو  على( Extensionلهذا االمتداد )

 مت  يً . ه لوتمثي

 

 
                                                           

 .17, ص200, االردن ,دار الم  هج لل شر والتوزيع ,ع ر عن بعد االس سي ت والتطبيق تاالستش , بيل صب   الدايست   (1) 
, 1 , دار المسيرة للطب ع  وال شكر,طفيرؤي  جغرا ف  ه   وتطبيق تفيالمعلوم ت الجغرا  ظمسميف أ مد م مد عودة, أس سي ت  ((2

 . 58, ص2005عم ن, 
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 -: Software used  الدراسة فيرامج المسيخدمة رررالررررررررررررررررب 1-9

اقتضت على األراض  الزراعي  ف  م  فظ  ص ح الدين, ه وأثر  تعري أجل إ ج ز المشروع الب ث  لل من      
 -:ه عدة برامج و  على ب العتم د القي مالضرورة العلمي  

 صككك ئ  الت ليكككل الجيكككو إ عمليككك  فككك اسكككتخدامه هكككو  مكككنالهكككدف  -: (ARC GIS10.3برنرررامج ) 1-9-1
(Geostatistical analysisوار ) ه لر قواعد البي   ت فيخ ل تو  منئ  للخرائط, ه اج ال خر. 

التصك يف اله دسك   عملي  ف تم استخدام هذا البر  مج  -( :ERDAS IMAGINE 8.4برنامج ) 1-9-2
 ت سين المرئي ت.  ف استخدامه  عن فض ً والتص يف الموجه ويير الموجه للمرئي ت الفض ئي , 

تكور لت خطكوط ا إشكتق ق فك سكوف يكتم اسكتخدام هكذا البر ك مج  -( :Global Mapper 11برنامج ) 1-9-3
 ئي .ه اج الخرائط ال خر ( رThree-dimensionalبع د )والتمثيل ث ث  األ

 -: Structural study الدراسةررررررررركمررررية هي 1-11

وت  ت على ال  و االست ت ج ت والتوصي ت و  المستخلص عن فض ً خمس  فصول  اشتملت الدراس  على      
 -:ارت 

 ه وفرضكككيت الدراسككك المقدمككك  ومشكككتل   علكككىاشكككتمل  الكككذي إلطككك ر ال ظكككري للدراسككك  ب أخكككتص -:الفصرررل أألول
والدراس ت الس بق   ه ومص در البي   ت ومع لجت الدراس طق  م وت ديد  ه ومبررات الدراس  منوالهدف  ه هجيتم و 

 .ه ويير 
 مكن, الدراسك  طقك م  فك  الزراعيك  األراضك  تعري  ف  المؤثرة  فيالجغرا العواملدراس  ت  ول  -: الفصل الثاني

 البشري . الجغرافي  العوامل علىالث    فرتز  أم الطبيعي ,  الجغرافي  خ ل مب ثين, درس األول العوامل
خك ل مب ثكين  مكن, الدراس  طق م  ف  ه قي س وطرائق الزراعي  األراض  تعري أهتم بدراس   -: الفصل الثالث

 األراضككك  تعريككك  لقيككك س التميككك  األسككك ليبالثككك    فكككدرس  أمككك , هككك وأ واع هككك مفهوم التعريككك ت ككك ول المب كككث األول 
 .الدراس  طق م  ف  الزراعي 

ب سككتخدام ال مككوذج اإل صكك ئ  لككككككك  الزراعيكك المتكك    لتعريكك  األراضكك   الت ليككلت كك ول دراسكك   -: الفصررل الرابررع
Getis-Ord Gi*, لككككك ب سكتخدام ال مكوذجاإل ص ئ  المت     الت ليل , درس األولمب ثينخ ل  من Getis-

Ord Gi*) , الزراعي األراض   تغيرالمت    لفترات  الت ليل علىالث    فرتز  أم. 
 مكن, الدراسك  طقك م  فك  ه صكي  ت طرائكقو  الزراعيك  األراضك  تعريك  مخك طرأهكتم بدراسك   -: الفصل الخامس

 علكىالثك    فرتكز  أمك , الدراسك  طقك م  فك   الزراعيك  األراضك  تعريك  مخك طر, درس األول ث ث  مب  كثخ ل 
 مخك طر خريطك  تصكميم, أمك  المب كث الث لكث فت ك ول الدراسك  طق م  ف  الزراعي  األراض  صي    قائطر دراس  
 .والري ي  الم ئي  التعري 
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 -:Previous studiesالسابقة الدراسات  1-11
 الدراسات المحمية : -1
 فكك  ال ب تيكك ت ديككد األقكك ليم  فكك  هكك الفعليكك  لامطكك ر وأثر  قيمكك ت كك ول الب ككث ال، (1) (1976) دراسررة الشررمش .1

تككأثير المطككر  عككن فضكك ً هككذل األقكك ليم   مككنت ديككد موقككع الم  فظكك   فكك هككذا الب ككث   مككنوقككد اسككتفد     العككراق
 توزيع ال ب ت الطبيع  بصورة ع م  . على

 الريكك حطقكك  واتجكك ل م وجيولوجيكك  ال ف أن الوضككع الطوبككويرا الدراسكك ت هككذل بي كك ،(2)(1979دراسررة العرراني ) .2
 طق م كككال فككك الرمليككك   التثبكك نتتكككوين وامتكككداد  فككك األثكككر المب شككر  هككك ل, طقككك م ال فكك الشككم لي  الغربيككك  السككك ئدة 

 المدروس .
 موضكوع التصك ر ومظك هرل, موضك  ً  ت  ولكت التك أهكم الدراسك ت  من ُتعدو  ،(3)(1986دراسة الريحاني )  .3

العكراق  فك الرمليك   التثبك ن إلكىالعكراق , وأشك ر  فك العوامل الطبيعي  والبشكري  المسكبب  لظك هرة التصك ر  ه في
 .ه وطرق تثبيت ه  طق توزيعم أ د مظ هر التص ر, و  ه بوصف

الرمليك , وتكأثير هكذل الم سك  ت  التثب نتثبيت  ف استعم ل بعض الم س  ت  ،(4)(1988دراسة القريشي ) .4
ً  أن إض ف  هذل المواد للتثب ن بي , متري زي ئي  للفيبعض الصف ت ال ف )ت ل فط األسود ومست لب البيتومين( 

 .الترب  ف  ال ب ت  سب   مو الغط ء  ف أثرت  تبيرةوب سب 
الرمليكك  ودراسكك   التثبكك نتتككوين  فكك   الري يككتككأثير العمليكك ت  الدراسكك  ت  ولككت، (5)(1999دراسررة الرردراجي ) .5

 هذا المج ل . ف ي   خم الالعوامل  دور الدراس األشت ل األرضي  ال تي  واإلرس بي  إذ أظهرت 
, فككك الجغرا هككك , وتوزيعظككك هرة التصككك ر عكككن التشكككف الدراسككك هكككذل  ت  ولكككت ,(6)(2111دراسرررة الجبررروري ) .6

ظكك هرة  هكك و  ,آثكك ر هككذل المشككتل  واضكك   للعيكك ن , إذ بككدأتهكك , وسككبل مع لجتالزراعيكك  األراضكك  علككى هكك وآث ر 

                                                           
العكككراق , مجلككك  تليككك  ارداب , ج معككك   فككك ت ديككد األقككك ليم ال ب تيككك   فككك  هككك علكك   سكككين الشكككلش , القيمككك  الفعليككك  لامطككك ر وأثر  ((1

 . 1976البصرة, العدد الع شر,
ال  صكككري ( رسككك ل   –السكككم وة  – طق )ال جكككف م ككك فككك ( رعكككد عبكككد البككك ق  العككك   , دراسككك  رسكككوبي  ومورفولوجيككك  التثبككك ن الرمليككك  2)

 .1979شورة(, تلي  العلوم, ج مع  بغداد, م م جستير )يير 
شكورة(, م اسكتثم ر المكوارد الطبيعيك , اطرو ك  دتتكورال )ييكر  فك  ه العراق  واث ر  ف عبد مخور  جم الري    , ظ هرة التص ر  (3)

 .1986ج مع  بغداد,  –تلي  ارداب 
طق  بيج , رس ل  م جستير م  ف اي د م مد ف ضل القريش , دراس  بعض مؤشرات تثبيت التثب ن الرملي  بمواد وطرق مختلف   (4)

 .1988, الترب شورة(, تلي  الزراع , ج مع  بغداد, قسم م )يير 
 هك قضك ء الكدور وآث ر  فك طقك  العيكث م العمليك ت الجيمورفولوجيك  الري يك  ل فك  خيك  م ( سعد عجيل مب رك الدراج , التكأثيرات ال(5

 .  1999 , تلي  التربي , أبن رشد, ج مع  بغداد, فيشورة(, قسم الجغرام البيئي , أطرو   دتتورال, )يير 
م  فظك  صك ح الكدين, اطرو ك  دتتكورال  فك  الزراعيك  األراضك علكى  هك م مود  م دة ص لف الجبوري, ظ هرة التصك ر واثر (  (6

 .2000  ارداب ,ج مع  بغداد ,شورة ( تليم )يير 
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المزارع والمكدن  علىآث ر  من ه الرملي  وم  يرافق التثب نت ذات ط بع وا د, إذ تظهر ليس, و  لمت وع  األشت
 شآت .م وال

أتكد  الكذي كدرات تك ل  مكرين, و م المطريك  لسكفوح  تعريك الدراسكته  فك ت ك ول  ,(1)(2112دراسة العيردان ) .7
ن هككذل العوامككل ادت  تعريكك الزيكك دة خطككورة  علككىالعوامككل الطبيعيكك  أثككرت  مككنمجموعكك   ه كك كبككأن  المطريكك , وا 
أن أيلب  إلىدراسته  ف , بتب ين تلك العوامل, ووصل ه لوأطوا ه تب ين معدالت ال ت األخدودي وأعداد إلى

 لمتوسط  والع لي  جدًا.ف  وافيف  جدًا والخفيالخ بينال ت السيل   من درات ت ل  مرين تع    م سفوح 

درجكك ت ال ككرارة والتسكك قط ,  مككن  خم ككالتككأثير ع  صككر  إلككىوقككد تطككرق الب  ككث ، (2)(2115دراسررة زنكنرر  ) .8
قلكيم , إتكل  فك  كواع ال بك ت الطبيعك  أ, و صعيد العكراق علىتب ين توزيع ال ب ت الطبيع   ف بشتل أس س  , 

 .البيئ  ف ي   خم الالعوامل  دورت ديد  ف ه م وقد استفد   
البيئك  الطبيعيك , خصوصكً   تكدهور فك العوامكل المكؤثرة  إلكىدراسكته  فك , ت ك ول (3)(2116دراسة المرالكي ) .9

طقك  الجبليك  م ال هك بي  مكن طق العك لم, و م ك مكنتثير  ف  تدهوروأتد أن هذا المورد الطبيع  يتعرض لل الترب 
 مكنطقك  تعك    م مسك    ال مكن%( 85.59ن  كوال  )أ ه دراسته إلى  ت ئج أهم ف  توصلالجبلي ,  و  شبهو 
 تعري ال من%( تع    38.24ف , و)فيالط تعري ال من%( تع    47.35بدرج ت متف وت , و ) الم ئي  تعري ال

 .الشديدة والشديدة جداً 
ق مكككت  تمككك ,  أل  كككدارب هككك وع قت تعريككك العكككن  ه تدراسككك ت  ولكككت, (4) (2116ة )هيررردراسرررة صررراري ك .10

 توصكلتيك  ه ال  فك , و تعريك الودرجك ت    كداراإل بكين الع قك ت ديكد  فك   فيالجغرا المعلوم ت   ظمبتوظيف 
 (.الترب ا جراف  ه زاد مع األ  دارتلم  زادت درج  ) ه سلبي  مف د  تيج  إلىالب  ث  

 علكىوأتكد   كوض سكهل السك دي, فك  الم ئيك  تعريك ال دراسكته فك ت ك ول  ,(5)(2119دراسة الببوايي ) .11
إن  هكك  تكك ئج أهم إلككى توصككلو  ,هكك في الم ئيكك  تعريكك الوتقيككيم واقككع  الم ئيكك  تعريكك ال ككدوث  فكك العوامككل المسككؤول  

 (.Bergsma)  موذجو (Fournier)  مع دل   سبالمطري  المعتدل   تعري ال منطق  تع    م ال

                                                           
المعلومك ت    ظكم درات  مرين ب ستخدام تق يك  م المطري  لسفوح ت ل  تعري ر يم   ميد العبدان, م مد جعفر الس مرائ , ال(  (1

 .2002(, 81(, مجل  تلي  ارداب, ج مع  بغداد, العدد )GIS  )فيالجغرا
العكككراق , أطرو ككك  دتتكككورال )ييكككر  فككك لل بككك ت الطبيعككك   فككك علكككى التوزيكككع الجغرا خيككك  م ليكككث م مكككود ز ت كككه , اثكككر الع  صكككر ال ((2
 . 2005شورة(, تلي  ارداب , ج مع  بغداد ,م 
طقكك  الجبليكك  وشككبه الجبليكك , مجلكك  أب كك ث م ال فكك مظكك هر التصكك ر  مككنتمظهككر  تربكك الم ئيكك  لل تعريكك ( عبككداس سكك لم المكك لت , ال(3

 .2006(, 3(, العدد )2ميس ن, المجلد )
المعلومك ت    ظكم فك قض ء س ج ر"دراس   ف واال  دار  تعري بين ال المت  ي  الع ق (  ورج ن عصمت  وري بك ص ري تهي , (4

 .2006(, رس ل  دبلوم ع ل , تلي  التربي , ج مع  موصل, GIS  )فيالمعلوم ت الجغرا
الجيمورفولوجيك  التطبيقيك , مجلك  ج معك   فك دراسك   زاخكو - وض سهل السك دي ف الم ئي   تعري ( أ مد عل   سن الببوات , ال(5

 .2009(, 2(, العدد)12دهوك, المجلد )
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 الدراسات األجنبية : .2
, الزراعيك  األراضك  فك  التربك  تعريك  الدراسك هكذل  ت  ولكت, (1)( Quine and others 1997دراسرة ) .1

مككوقعين  فكك  الزراعيكك  األراضكك  تطككور علككى تعريكك ال عمليكك ت تككأثير لدراسكك  جديككدة مق ر كك  الدراسكك هككذل  ُتعككدو 
 ُتعدالصين(,  ف  ش شى, مق طع  ف  )ي   ن, من والث    موقع ب لقرب ,بلجيت ( ف  نفيلو  قرب األول )موقع
 بسكبب التربك  ا جكراف ت ديكد تكم الموقكع هكذل فك و  الزراعيك  األراضك  علكى الم ئيك  تعري لل عرض  هذل المواقع

ا جكراف تميك ت  علكى تبيكر خي  تكؤثر بشكتل م المورفو  العملي ت بأن ه  ت ئج أهم إلى الدراس  توصلت, المي ل
 المواقع المذتورة. ف , الزراعي  األراض  ف  الترب  من تبيرة

الصك  عي   األقمك ر بواسط  صكور تعري الرسم خرائط  الدراس  هذل ت  ولت ,(2)(Vrieling 2007دراسة ) .2
تولومبيك  و الجبك ل الغربيك   فك البرازيل و السكهول الشكرقي   ف سيرادوس  ) ه الع لم و  من طق مخت رة م  ف 
 تعريك الخطكر  علكى( للتعكرف RSعن طريق استخدام تق ي  االستشع ر عن بعد ) الدراس ت زا ي  (, وتمت  ف 

ثرل   هك لوت وي الغ بك ت إزالك  مثكل األراض  استخدام ف  اتتغير ال أن إلى الدراس  توصلت, الترب ا جراف  ف وا 
 علكى هك الطبيعيك  وأثر ات تغيكر الم عكن فض , هذا الترب  تدهور على قوي  بيئي  اً آث ر  يولد أراض  زراعي , إلى

 (.   الري يأو  الم ئي ) تعري  لسواء ب الترب  تعري 
طقك  م  فك التصك ر  بسكببات تغيكر الوت ليل  تشف الدراس هذل  ت  ولت, (3)(Abbasova 2010دراسة ) .3

يكؤدي  ممك ,  هك وتمل  والكري الميك لو  الريك ح بفعكل التربك  تعريك األسكب ب الرئيسك  دراسك   بين منب ر قزوين, و 
 إلككى الدراسكك  توصككلتال يويكك ,  المراعكك  تككدهورالككدائم, و  ال بكك ت  والغطكك ء ,الزراعيكك  الم  صككيل إ خفكك ض إلككى

 1982األعكوام )  سكبوب (NDVI) ال ب تي خ ل القري    منب ر قزوين  ف  األراض  تدهور علىالتعرف 
 وب سكب اإل سك نتكأثير  عكن فضك ي ,  خم الات تغير ال بسبب تأثر تثيراً  ال ب ت ( اتضف بأن الغط ء 2006 -

 تقريب .   متس وي 
 اسككتخدام فكك  تغيككرال سككرع  أثككر تقيككيم الدراسكك هككذل  ت  ولككت,  Leh and others 2011) )(4)دراسررة .4

 همك عك مين  بكينخك ل الفكرق  من ذلكو , الترب  تعري مخ طر  بسبباالمريتي   المت دة الوالي ت ف  األراض 
 يككؤدي أن الت ضككر إلككى الدراسكك  توصككلت, األراضكك  اسككتخدام فكك  تغيككرالو  األراضكك  لتقيككيم (1986-2006)

                                                           

(
1
)Timothy Andrew Quine, and others, erosion processes and landform evolution on agricultural 

land – new perspectives from caesium-137 measurements and topographic-based erosion 

modeling, University of Exeter, Department of Geography, Amory Building, Rennes Drive, 

Exeter, Devon, EX4 4RJ, UK,1997. 

(
6
) Anton vrieling, mapping erosion from space, Proefschrift doctor, van Wageningen Universiteit, 

de aula, Vrieling, A  2007.  
(

3
) Tahira Abbasova,  Detection and analysis of changes in desertification  in the Caspian Sea Region, 

Director of studies, Stockholm University, Department Geography, Stockholm, Clas Hättestrand, 2010.   
(

4
) M. leh, and others, impact of land use change on erosion risk, an integrated remote sensing, geographic 

information system and modeling methodology, Department of Biological and Agricultural Engineering, 

University of Arkansas, Fayetteville, AR, USA, Copyright John Wiley & Sons, Ltd, 2011.  
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  واالستشع ر عن فيالجغرا المعلوم ت  ظمأهمي   عن فض , تدهورلخطر ال المعرض  الترب  تعري  زي دة إلى
 تقييم الظ هرة المدروس . ف بعد 

(Qaryouti and others 2014دراسرة ) .5
(1)

  ظكم علكىري ضكي  اعتمك دا   مذجك  الدراسك هكذل  ت  ولكت ,
هكذل  الطريقك  االمريتيك , ((RUSLE  مكوذجب سكتخدام  األردن ف  المي ل تعري ل (GIS)  فيالجغرا المعلوم ت

عمككل خ رطكك   إلككى توصككل, للRUSLEتعريكك   مككوذج إلككى اسككت  دا التربكك  تعريكك   ري ضككي  ل موذجككتب كك   الدراسك 
المرتفعكككك ت  هككك الع ليككك   تعريككك ال طق ذات معكككدالت م ككأن ال إلكككى الدراسككك  توصكككلت, و ألردنا فككك  التربككك  تعريكك 

 ج وب األردن. ف ت ل وادي عرب    منيور األردن وبعض أجزاء الكشم لي , ووادي 
تفر جكك ,  لككوادي التربكك  تعريكك دراسككته عوامككل  فكك  , ت كك ول(2)(Farhan and others 2014دراسررة ) .6

تككؤثر  األ  كدارن فئكك ت البكك  ثين إلكى إ توصكلاألردن, و  شككم ل مرتفعك ت فكك , (2كرر 126.3) ه وبمسك    قكدر 
 ال ككد ُتعككدوهككذل  (,156-6و 66-1) األ  ككدارفئكك   علككى األراضكك  مككن ٪67,7 , إذ وقعككتالتربكك  تعريكك  علككى

التضك ريس  علكى تريك لل شكديد تعريك  إلكى معتدلك  مكن٪ 2355 , ووقعكتالتربك ان فقكدمس      خف ضإل األد ى
 األ  كدارفئك   فك   كدث وهكذا ,تريك لل تبيكرةخسك رة  إلكى  طقم كال مكن٪ 6545  كين تتعكرض ف وب فس الفئ , 

 الزراعيك  الت ميك  وت قيكق ,ه ا فقد من وال د ,الترب  تعري  على السيطرة إلى الدراس (, وتهدف هذل 154-25)
 .المستدام 

األردن  شكككم ل فككك  و قكككل الرواسكككب التربككك  تعريككك  الدراسككك هكككذل  فككك ت ككك ول  (3)(Luther 2016دراسرررة ) .7 ,
ميك ل  فك زيك دة الترسكب ت والتلكوث  إلكىهكذا الكوادي تكؤدي  فك  تعريك الأن  علكىوادي العكرب, وأتكد  ف  وت ديداً 

يكك   ككوض ه   فكك وتقككدير تميكك  ا تقكك ل الرواسككب  تعريكك الت ديككد عمليكك ت  إلككىالب  ككث  توصككلوادي العككرب, و 
 (.RSبتق ي  االستشع ر عن بعد ) الدراس وادي العرب, واستع    

(and Liying Haiyan 2016)دراسة  .8
ل فكظ  ه واسكتج بت التربك  تعريك   مذجك  الدراس هذل  ت  ولت ,(4)

السككوداء  التربكك  علككى لم  فظكك ل بوضككع التككدابير الدراسكك شككم ل الصككين, وأهتمككت  فكك السككوداء,  التربكك مقكك ييس 
 وت ديكد, التربك  تعريك لم  تك ة  التفك ءة ذات والوسك ئل ال مك ذج األهميك  ووضكع ب لل امر هو واسع  ط ق على
 (.SWAT)  موذجخ ل استخدام  منالسوداء,  الترب   فظ وتقييم تدابير الرواسب  بعم   طقم 

 

                                                           
(
0
) Lubna S.Qaryouti, and others, gis modeling of water erosion in jordan using "rusle, Assiut University 

Bulletin for Environmental Researches, VoI. 17 No 1, March 2014. 

(
6
) Yahya Farhan, and others, Assessing the Influence of Physical Factors on Spatial Soil Erosion Risk in 

Northern Jordan, Journal of American Science, Department of Geography, The University of Jordan, 

Amman, Jordan, 2014.  
 

(
3
) Martin Luther, soil erosion  and  Sediment flux in northern Jordan "analysis, quantification and the 

respective qualitative impacts on a reservoir using a multiple response approach" , doctoral thesis, 

university halle, wittenberg, Halle, Germany, Springer International Publishing Switzerland, 2016.  

(
4
)Fang Haiyan, Sun Liying, Modelling soil erosion and its response to the soil conservation measures in 

the black soil catchment, Northeastern China, Laboratory of Water Cycle and Related Land Surface 

Processes, Institute of hic Sciences and Natural Resources Research, Chinese Academy of Sciences, 

Beijing, 2016.
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 -:Concepts and Terminology  والمصطمحات هيالمفا 1-12
 الزراعك  ب سكتخدام اإل تك ج ف  المستثمرة األرض ه و  (:Agricultural land) الزراعيةاألرض  .1

الزراعك   ه للزراع  ووضكع ه أراضي م ئم  وق بلي  بين تجمع  طقم  تشمل ه أ  أو, ومختلف  مت وع  أس ليب
 و أراضكك , للزراعكك  صكك ل   زراعيكك  و أراضكك  ييككر أراضكك   إلككى األراضكك  تصكك ف ع مكك  الككراهن, وبصككورة

 .(1)للزراع  ص ل   يير
 الغطك ء تكدهور يعكد :(The deterioration of the plant cover) النبرايي الغطرا  يردهور .2

 زيكك دة فمككع والبيئكك , اإل سكك ن بككين الع قكك  الخككت ل  تيجكك  العكك لم هكك يواجه التكك  البيئيكك  المشكك تل أهككم مككن ال بكك ت 
 وتخريككب ه اسككت زاف إلككى أدى ممكك  الطبيعيكك , البيئيكك  المككوارد علككى الطلككب زاد التت ولككوج  والتقككدم السككت ن عككدد
 هجككرة. و األشككج ر قطككعو  الجكك ئر والرعكك  ال يوا كك ت تربيكك  .(2)ال بكك ت  الغطكك ء تككدهور أسككب ب أهككم مككنو  ,هكك  ظم

 .ه وتدهور  الزراعي  األراض  إهم ل وب لت ل  األري ف, من الست ن
تغطك   ورقيقك  هشك  طبقك  متو ك  التجويك  بفعكل تتتكونن صخري  مفتت ت عن عب رة ه  :(Soil) اليربة .3

والمكك دة  ,هكك ل المتو كك  الصككخور بكك خت ف مختلفكك  معكك دن مككن وتتتككون متبكك ين, بسككمك الي بسكك  سككطف  معظككم
 .(3)والهواء الم ء إلى ب إلض ف  و يوا ي ,  ب تي  بق ي  ت لل من ال  تج  العضوي 

تسككوي  سككطف األرض,  علككىتعمككل  التكك العمليكك ت الجيومورفولوجيكك   هكك Gradation): اليسرروية ) .4
خفككض الظككواهر المرتفعكك ,  علككىتعمككل  التكك واإلرسكك ب و  تعريكك الخكك ل عمليكك ت التجويكك  و  مككن الريكك حو   لميكك لت

 .(4)منمستوى وا د مع مرور الز  ف  ه لخفض  لجعم  طق الم ال ف  به طق  وترسيم عن سطف ال
 ال قكككل بعوامكككل األصكككل  هككك موقع مكككن التربككك إزالككك   عمليككك  وتع ككك  (:Soil erosion) اليربرررة يعريرررة .5

 إلككى العضككوي  الخصككب  ب لع  صككر الغ يكك  السككط ي  التربكك  مككواد ت قككل هكك لخ  مككنو  ,(الميكك لو  الريكك ح) المختلفكك 
  تيجك  التربك  تعريك  وت صكل، ه شكدت ودرجك  ال قكل عوامكل بك خت ف المزالك  المك دة تميك  وتتب ين ىآخر  تنأم 
 ال ككرق أو الت طيككب أو الجكك ئر بكك لرع  أمكك  الطبيعكك  ال بكك ت  هكك يط ئ تككدهورب ذلكككو  لككارض ال م يكك  انفقككد

 طقكك م  فكك  ال كك ل هككو تمكك  واالرواء الخكك ط , الخ طئكك  الزراعكك  وطككرق بككورا الزراعيكك  األراضكك  تككرك وتككذلك
 بعوامكل والمتمثلك  لل رتك  الدافعك  القكوى هك علي وتتفكوق التربك  لجزيئك ت المق ومك  قكوى ت خفض وبذلك ,الدراس 

 .(5)ال قل واألرس ب

                                                           
, 2004, دار الوائككل للطب عكك  و ال شككرة والتوزيككع, صككور  مككدي أبككو علكك , الجغرافيكك  االقتصكك دي  و" الجغرافيكك  الزراعيكك  "م (  (1
 .17ص

(
2
) http://mawdoo3.com/%D8%AA%D  

 .13, ص1981 عل   سين الشلش , جغرافي  الترب , مطبع  ج مع  البصرة, البصرة, (3)
, دار ال هظ  العربيك  للطب عك  وال شكر, بيكروت, لب ك ن, 1, طاألصول الع م  ف  الجيمورفولوجي (  فت   عبدالعزيز أبو راض , (4

 .249, ص 2004
 .33(  ورج ن عصمت  وري بك ص ري تهي , مصدر س بق, ص(5
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 مطيككك  زراعككك  الغككك ت مسككك     فككك ي صكككل  الكككذي المل كككوظالت كككول  بكككه ع ككك  و  change):) يغيررررال .6
  ج تكه وت قيكق  يك ة  أمينلغكرض تك اإل س نمع تدخل   مت  سب تغيرالويتون هذا   ,ومت    زم   ويل   وا ت ج

 .(1)فضلأ
يكتم  التك مجموعك  العمليك ت  هك و   (LEأو) األرض تقيكيم(: Land Evaluationاألرض ) يقيري  .7

تزراعككككك   الزراعيككككك  تم ااالسكككككتخدويشكككككمل  ,ض أليكككككراض معي ككككك ااألر  تم اتقكككككدير إمت  يككككك  اسكككككتخد بهككككك بموج
 تم ال سكككتخد األراضككك تقيكككيم  عمليككك  فككك واألسككك س , آخكككري اسكككتخدام أ وأ ,والغ بككك ت المراعككك و  ,الم  صككيل
الضكروري   تكوفر اال تي جك تطقك  مك  مكع م  فك وامت  ك ت  خصك ئص مكنهكو متكوفر  هو مق ر ك  مك  ,الزراعي 

مت  كك ت خصكك ئصيتطلككب  االسككتخدامفت ككوع  اسككتخدام معككين, بهكك يتطل التكك   أنوعليككه يمتككن القككول . مختلفكك  وا 
وفكق  الزراعيك  تقكدير األرض اوهكو علكم تطبيقك  يع كى بتقيكيم  :الزراعيك  االسكتعم التتقييم األرض أليراض 

 .(2)لهذا االستخدامق بلي  األرض ومدى المردود المت قق و مفهوم م ئم  
 (:NDVI( :)Normalized difference vegetation index) النباييررةدليررل القرينررة  .8

 مككن( النبررايي الغطررا ) إبككراز فكك  الفضكك ئي  للمرئيكك ت الرقميكك  المع لجكك  اسكك ليب أدق ال ب تيكك  دليككل القري كك  يعككد
ع ليك   ا عت سكي  تبكدي ال ب تك ت أن  قيقك  علكى تسكت د إذ)الفضك ئي   المرئيك ت مع لج  ف  خ ص  برامج خ ل
 ال سككب  يمثككل وهككو األ مككر, المككوج  الطكول مككدى فكك  م هكك و  القريككب, األ مكر ت ككت المككوج  الطككول مككدى فك 
( 0596 – 0576) مككككن القريبكككك  ال مككككراء ت ككككت المككككوج  الطككككول ع ككككد  فيككككالطي اال عت سكككك ت بككككين الفككككرق بككككين

ن , و ه مجموع منم يترون,  (0569 – 0.63م يترون, والطول الموج  األ مر ) ( تتراوح م  NDVIقيم )ا 
الخليكك , والعتككس  فكك  ال ب تيكك زيكك دة التث فكك   علككى( يككدل 1)+ مككن( وتلمكك  تكك ن ال كك تج أقككرب 1- إلككى 1)+ بككين

 .(3)(1-ص يف ب ل سب  للقيم )
 الغذائي  ال  ج  تلبي  على ه قدرات من أتثر المراع  ت ميل ه و  (:Overgrazingالجائر ) الرعي .9

 , لكذا(4)جديكد مكن اإل ب تي  ه تدور  تستعيد رضاأل ترك دون المرتز الرع  استمراري  أو الم شي , منتبير  لعدد
 تعريككككك لل عرضككككك  وتصكككككبف التربككككك  فت تشكككككف ي عكككككدم, أن إلكككككى تكككككدريجي  ال بككككك ت  الغطككككك ء علكككككى اتتغيكككككر  تطكككككرأ

 .(5)واال جراف

                                                           

شككورة(, تليكك  التربيكك , ج معكك  م ع مككل مكك هر خبكك ز فر كك ن, تغيككر اسككتعم الت االرض الزراعيكك  فكك  قضكك ء تتريككت, رسكك ل  م جسككتير )ييككر  (1)
 .13, ص2008تتريت, 

 . 156, ص2008,عم ن, األردن,1( عثم ن م مد ي يم, تخطيط استخدام االرض الريف  وال ضري, دار الصف ء للطب ع  وال شر,ط(2
م  فظك   مكن طق مختك رة م كلتشف التغيرات ف  يط ء األرض  ل (NDWIو) NDBI)( و)NDVI)ل تق   سن, استخراج األدل  ه ( ابت(3

, 2014(, ج معك  التوفك , 2(, العكدد)6( ب ستخراج بي   ت االستشع ر عن بعكد, مجلك  ج معك  التوفك , المجلكد)2006 -2001ال جف لل قب )
 .14ص

, ص 2007, معجككم المصككطل  ت الجغرافيكك , دار ت ككوز المعرفكك  العلميكك  لل شككر والتوزيككع, عمكك ن, االردن, (  جككم الككدين بدرالككدين البخكك ري(4
158. 

 .236, ص 2009, دار العلوم لل شر والتوزيع, الق هرة, مصر, 1(  س م الدين ج د الرب, معجم المصطل  ت البيئي , ط(5
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 سككطف علككى والموجككودة الملموسكك  ال قيقكك  المككواد ويع كك  جميككع :(Land coverاألرضرري ) الغطررا  .10
 علكى لل صكول رئيسكيت ن طريقتك ن ه ك كال (, و ج ر والجليد واألرض  الردئي  ..مثل )الب يرات واالش األرض

الدراسكك ت الميدا يكك  والمشكك هدة الفعليكك  ل ككوع الغطكك ء األرضكك  أو  أمكك :  هكك معلومكك ت  ككول الغطكك ء األرضكك  و 
 .(1)(RSعن طريق ت ليل وتص يف المرئي ت الفض ئي  بواسط  االستشع ر عن بعد )

 تتثكر. وه ك ك ه ك  هك تلقي ثكم الريك ح هك ت رت الرمك ل من تتل ه  :(Sand Dunes)الكثبان الرممية  .11
 الريك ح بفعكل التعريك  الري يك , هك تجرف التك  الرم ل  يث ,والج ف  الص راوي   طقم ال ف  ع دة الرملي  التثب ن
 وقكد وضكيق , طويلك  التثبك ن تتكون قكد. و ييكر زراعيك سواء ت  ت زراعي  أ األرض من تبيرة مس   ت فتغط 
 ويصكل. للتثيكب المرتزيك  القمك  مكن عك دة تمتكد أتثكر, أو قمكم ثك ث التثبك ن لكبعض وتوجكد. الهك ل شتل تأخذ

 األطكراف, مترامي  مجموع ت ف  التثب ن معظم وت تشر. م300 إلى  طقم ال بعض ف  الرملي  التثب ن ارتف ع
 وفكك  الصك  رى طقك م  فكك  تشكرةم ال التثبك ن مككن الش سكع   طقم كال علككى ويط4لكق التثبك ن,  قككول ب سكم وتعكرف

 ت قكل الت  الري ح بفعل هذا ويتم األراض  عبر التثب ن من تثير ويز ف. الرم ل ب  ر اسم الواسع  الص  رى
 إيكك ق فكك  المت رتكك  التثبكك ن وتتسككبب. ارخككر الج  ككب علككى ه وتضككع التثيككب جوا ككب أ ككد مككن الرمكك ل  بكك ت
الرمكك ل ب تجكك ل االراضكك   مككن, تمكك  هككو ال كك ل لز ككف التثيككر الزراعيكك  األراضكك  وتككدهور  زلم ككال وردم الطككرق

. طقكك  الدراسكك م طقكك  بيجكك  والصككي ي  يككرب  هككر دجلكك  فكك  م طقكك  العيككث شككرق  هككر دجلكك  و م الزراعيكك  فكك  
 وبعكض السكلت  بيبك ت تمثكل المتبقيك  القليلك  وال سكب (٪59) ب سب  الرمل  بيب ت من الرملي  التثب ن تتتونو 

مكك و . األخككرى العضككوي  البق يكك   لوجككود فكك تف أصككفر يتككون أن إمكك  هكك ولو  متج  سكك  ييككر أو متج  سكك  تتككون أن ا 
 .(2)ال ديد أت سيد لوجود م مر ب ى أو العضوي  المواد وجود وعدم التوارتز معدن
 بهك يكتم بموج التك  عمليك ال تع ك  (LSأو) األرض م ئمك  (:Land Suitabilityاألرض ) مالئمة .12

مكدى  هك لخ  مكنيقكدر  عمليك  هك , معكين السكتخدام ه  سبتم   سب أص  ف أو مجموع ت إلى األرض تقسيم
االسككتخدام األمثككل وتصكميم خككرائط توزيككع  إلكىللوصككول  عمليكك م ئمك  ارض مكك  السكتخدام معككين وتهككدف هكذل ال

 .(3)األرض و وع االستخدام بينطق  ثم تقدير مدى الم ئم  م ال ف ت األرض أم استخد
 تمثكل هك و  (Digital elevation modelلككك) اختصك راً  هك و  (:DEMالرقمري ) االريفراع نمروجج .13

 kraak) هكك اورد الككذي التعريككف  سككبو  , خفكك ضواإل االرتفكك ع  قكك ط  سككب رقميكك  األرض سككطف تضكك ريس

mjnor)  الث ثككك  الرقمككك  التمثيكككل أ كككه علكككى ,1995 عككك م فككك ( 3األبعككك دD) الظكككواهر أبعككك د وت ديكككد للسكككطف 
 دقكك   سككب الخ يكك  مككن عككدد أو الخليكك  مككن جككزء فكك  ظكك هرة تككل يمثككل الككذيو  السككطف ذابهكك المتعلقكك  المت  يكك 
 .(4)مت  ي  قيم ب ه ع  معبرة م ددة قيم  خلي  ولتل الرقم , ال موذج

                                                           
(

1
) Alex comber peter fisher, What is Land Cover, Geography department, University of Leicester, UK, 

Published in Environment of planning ,2005, p6.  

(
2
) https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%A8  

(
3
) Ir.C.Sys, Land Evaluation, Part one, International training center for Post graduate, Soil science, Gent 

University Belgium, 1985, P21 -22.  

(
4
) Kraak M. and ormaling .F.S. cartography visualization spatial data longman, Essex London, 1995, P104.  
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 الفصل الثاني
 الدراسة طقةمن في ةالزراعياألراضي  تعرية فية المؤثرة فيالجغرا عواملال

The Geographic factors that influencing on the erosion of agricultural 

land in the study area 

 المبحث األول
 The natural geographical factorsالطبيعية  الجغرافية عواملال

 
 د:هيتم

, الطبيعيددددددد   فيدددددددالجغرا لمعظدددددددم الدراسددددددد   مهدددددددمالطبيعيددددددد  الج  ددددددد  ال الجغرافيددددددد  عوامدددددددلالدراسددددددد   ُتعدددددددد      
 فدددددد  ه مدددددد ً ًا دور (, والتدددددد  تدددددد دي  التربدددددد, الم ئيدددددد , المددددددوارد  خم ددددددال, سددددددط ال , الجيولوجيددددددالب يدددددد   ) هدددددد وأبرز 

وا  عكددددد س ذلدددددك عمددددد  , )الم ئيددددد  والريحيددددد ( التعريددددد  عمددددد   والبددددد ط   وتددددد  ير  سدددددطح ظددددد م الجريددددد ن ال تحديدددددد
 األراض  الزراعي .

 ةالزراعي األراضي تعرية عمى المؤثرة الجغرافية عواملال( 1المخطط )
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 Geographic factors انجغرافُت انؼىايم

 Human Factorsانؼىايم انبشرَت 

 انبُُت انجُىنىجُت

 (Natural Factors) انطبُؼُت انؼىايم

 انسطح

 انًُبخ

 انخربت

 انسَبدة انسكبَُت

 انخىسغ انؼًراٍَ

 انسراػت انهبيشُت

 انصُبػبث االسخخراجُت

 قطغ األشجبر

 انرػٍ انجبئر

 االرواء انخبطئ

 انحراثت انخبطئت

التأثٌر على 

تعرٌة األراضً 

 الزراعٌة
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 :(The geological structure) الجيولوجية البنية 2-1-1

ن, الصدديري هدد تكوي و ظدد م  الصدديور  ددوع أي, الطبقدد   ب دد   و ظدد م الصدديري    التكوي دد دراسدد  هدد          وا 
 , الزراعياألراض   عم  ه وأ ر  التعري  ش م  عم  التعرف أجل من ه  الدراس  طق م ل الجيولوجي  الب ي  دراس 
 هد أ  إذ الدراسد  طق م ل الصيري    التكوي  توض  ,(3) يريط  الوجه ال     لمظواهر الجيومورفولوجي , ه وأل 

 تقسيم يمكنو , الميوسين عصر إل  ه أقدم يعودو  الجيولوج , ه وعمر  ه صف ت ف  متب ي  ال الصيور من تتكون
 :(1)ي ت  كم و  ترسب  ال تمك
 :هيو  مجموعات أربع عمى اشتممت -: الثالث العصر ترسبات 2-1-1-1

  الرمميدددد الصدددديور  مددددنكددددون ويت عمدددد األ الميوسددددين عصددددر إلدددد  التكددددوين هددددذا يعددددود :إنجانووووة تكوووووين -1
كى 2987.895)) التكوين هذا مس ح   بمغ, و (2)والكمسي 

طقد  م  مسد ح مجمدوع  مدن %(12.27) ب سدب و  2
كمممى 24358.802)الب لغددد  ) الدراسددد 

 هدددذا فددد طبقددد   الجدددبس والصمصددد ل  وجدددود عدددنفضدددً  , (2جددددول ), 2
 هددذ  بددينجددد وتو  (م15-1) بددينالحجددر الرممدد  مدد   سددمك يتددراو , و م(6-4) بددين مدد  ه سددمك بمدد ي إذ, التكددوين

  هددد امتدددداد الج عمددد المدددواد الكمسدددي , توجدددد  مدددن هددد المكو ددد   ب لت ددد و  طبقددد   المددد رل ومدددواد رابطددد  معظم
الشدددرقي  تددد  ر   ي شدددم لالو  ي شدددم لالطقددد  م ف ل ,(3)الدراسددد طقددد  م  مني  الشدددرقي  ضدددشدددم لالو  الغربيددد ي  شدددم لال
ن الدراسد طقد  م   بالريحيد  لتعريد فتد  ر  ب الغربيد ي  شدم لالطقد  م ال أم , الم ئي   لتعري ب    التكوي د هدذ ,  وا 

يفضد  تحولد  م  طق الم دال فد مكو د  رواسد  هشد    (الريحيدو  الم ئي ) التعري لعممي    بعدم   ف  تعرض 
 .(3, يريط  )ك ب ن رممي رواس  م ئي  و  إل تب عً  

جيريدددد  وصدددديور تع قدددد  دوري متكددددرر لطبقدددد   طي يدددد ,  مددددن تكددددوين الفتحدددد  يتدددد لف :تكوووووين الفتحووووة -2
 التكدوين هدذا سدمك ييتمدفو ,(4)(م 650صل سمك هذ  الطبق   ال  )الغري ي . ي المتبيرا  الجبسي  واحي   ً 

, والشدريط طوزيورمد تو فد سمسدمت  مكحدول وحمدرين و  ف األودي  العميق   منض يمتد إذ, الدراس طق  م  ف 
طقدد  م ج ددو   مددنجددز   فدد و  هضددب  الجزيددر  مددنوأجددزا   سدد مرا و  بيجدد  بددين دجمدد   هددرجدد  ب   عمدد الممتددد 
 مسد ح حيد  ال مدنيحتدل المرتبد  األولد   إذ   التكوي د بقيد  مدناألكبدر  مسد ح ال التكدوين هذا, يشغل الدراس 
( 3( ويريط  )2جدول ), مس ح الكم  لم المجموع من %(24.83) ب سب و  2كم (6047.927  )بمغوالت  

الجبسدددي   تتددد بل الصددديور مدددنويتكدددون  الم يوسدددين األوسدددط فتدددر  إلددد  التكدددوين هدددذا مدددنز  يعدددود(, و 1وشدددكل )
الصديور الجبسدي   ُتعددتع قد  طبقد   الجدبس والصمصد ل, و  منيت لف  ذلككو  والكمسي  والغرين والصمص ل,

                                                           
شدور (, م , أ ر الري   عم  زحف الك ب ن الرممي  فد  مح فظد  صد   الددين, رسد ل  م جسدتير) ير ( بشير يمف أحمد المفرج (1

 .12, ص2013ج مع  تكري , كمي  التربي , 
 .13, ص1973( ش كر يصب ك, العراق الشم ل , دراس  ل واحيه الطبيعي  والبشري , مطبع  شفيق,2)

 Parsons, S., M., R. Ground water resources of Iraq, Baiji-Samarra area, V. 3, 1955, P. 155. (3 ) 
4
كأحجار بناء, مجلة  صالحٌتها تقٌٌم و الفتحة, طقةمن/ الفتحة تكوٌن من الجٌري الحجر لصخور الجٌوتكنٌكٌة الخواص ( محمد راشد عبود وآخرون, (

 .332, ص3182(, قسم علوم األرض التطبٌقٌة, كلٌة العلوم, جامعة تكرٌت, 8) 81جامعة تكرٌت للعلوم الصرفة, العدد 
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ئدد  طبقدد   هيالصدديور الجيريدد  ب تظهددر مدد بي , (م2) هدد ل سددمكأقصدد   بمدد ي إذً , سددمكا تشدد رًا و  أك ددروالمدد رل 
ن (م3.0 - 1.0) بينم   ه سمكرقيق    .(1)دراي هياأل  منمتكو    التكوين هذا ف الطبق   العموي   أ م , وا 

 هدد أجزائ وتعددرض, طقدد م ال إرتفدد ع  تيجدد  تكو دد  الفتدد ت  ال ددوع مددن ترسددب   هدد و  : تكوووين المقداديووة -3
 3كدددم(609.846) التكددوين هددذا مسدد ح   بمغدد, و م هدد  أجددزا  تفتيدد  إلدد  أد  التدد  التجويدد  عوامددلل المرتفعدد 

 المجد ور  يفضد  م ال فد  يد ه ال  فد  وتجمعد , (3جادو  ), مسااحةالكلً لل المجموع من %(2.5) ب سب و 
 حجدر مدن صديور ذلككدو  ومتحولد    ريد  صديور عمد  التكدوين هدذا ويشدمل, المد ئ  الحد  عممي   بواسط 
 هددد اجزائ فدد و  طوزيورمددد توي  الشددرقي  ووسددط شدددم لالاألجددزا   فددد  وتوجددد, (2)الرممدد  والحجدددر والمدد رل الغددرين
  (.2, يريط  )حمرين ت ل ف وتوجد  الج وبي 

تتدد بل  المدددممك    اليشدد    والحجددر الطي دد  والحجدددر  مددن التكددوين هددذا يتكددون :تكوووين بوواي حسوون -4
والحصدد  م, و  لبددً  مدد  تكددون مفتتدد  أو ضددعيف  التددرابط, (0) حدددودالمدددممك    ب طبقدد   سددمك بمدد الرممدد , وي
, (3)طوزيورمد توشدرق  شدم ل فد ًا تحديددو  الدراسد طقد  م  فد  تكوين المقدادي , ويظهدر ف  وجودمش به لم  م

كى(727.129) ه مالت  يشغ مس ح   البمغ إذ
  .مساحةالكلً لل المجموع من (%2.9) ب سب و  2

 الدراسة طقةمن في ةمحدد ألجزاءات الجيولوجية التكوين( 1)شكل 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

   
                                                           

(
1
) Ma’ala, K.  and Al-Kubaysi, K.Stratigraphy of Al- Jazira Area. Bulletin of geology and 

Mining, special issue, 2009, P. 49. 
(
2
) T.Buddy. the Regional Geology of Iraq, NIMCO Report, Baghdad,1971,P.243 – 245.  

(3)  Al-Sakini, J. The  usage of drainage characteristics in interpretation of subsurface structures in 

plains around Kirkuk. Journal of   Geological  Society of Iraq, v. 6, 1975, P.44. 

 .تكوين الفتح 8
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 .تكوين الفتح .1
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 .المقدادي تكوين . 3
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 .حسن

رواس   .8
 ريحي 

رواس  . 2
 جبكري 

 

µ

 .(Global Mapper 11)ب ستيدام بر  مج  (DEMبي     االرتف ع الرقم  ) عمل الب ح , إعتم دًا عم  منالمصدر: 
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 الدراسة طقةمن في الجيولوجية اتالتكوين( 3)ريطة خ

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

الطبعددد   ,(2000) سددد  ل 1/1000000الجيولوجيددد  بمقيددد س رسدددم  العدددراقي رطددد   عمددد عمدددل الب حددد , اعتمددد دًا  مدددنالمصددددر : 
 .( (Arc Gis 10.3 وبر  مج ,ال  ل  

  الدراسة طقةمن فً الجٌولوجٌة للتكوٌنات مئوٌةال والنسبة ( المساحات2جدول ) 

 % (2)كى ًسبحتان بث انجُىنىجُتانخكىَُ ث

 2.99 727.129 ركٍٕٚ ثب٘ زسٍ -ثالٕٚسٍٛ  1

 6.49 1581.056 ظح األصٕلزُؼعرٔاست ي –نٕسٍٛ ْٕ 2

 23.80 5796.407 اندجكرٚذرٔاست  -نٕسٍٛ ْٕ 3

 2.50 609.846 ركٍٕٚ انًمعاظٚخ -يبٕٚسٍٛ  4

 11.43 2784.105 ٚخَٓررٔاست  -نٕسٍٛ ْٕ 5

 10.17 2476.621 رٔاست رٚسٛخ -نٕسٍٛ ْٕ 6

 12.27 2987.895 ركٍٕٚ اَدبَخ -يبٕٚسٍٛ  7

 5.53 1347.816 طفعبدًُرٔاست ان -نٕسٍٛ ْٕ 8

 24.83 6047.927 ركٍٕٚ انفزسخ -ثالسزٕسٍٛ  9

 100% 24358.802 انًجًىع

 (.3اليريط  ) عم عمل الب ح , اعتم دًا  منالمصدر : 
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 :انرابغ انؼصر حرسببث 2-1-1-2

 العصدر مقيد س فد  الحدي د  الحيد   لحقبد  الد    العصدور  أحدد هوو  (Quaternary) الرب ع  العصر      
 فتددددرتين ويضددددم ,اآلن إلدددد  مضدددد  سدددد   مميددددون( 2.588) مددددن يمتدددددو  ال   دددد  عصددددر يمدددد  هددددوو  ,الجيولددددوج 
 :ي ت م   إل  قسموي, (1)(لوسينهو وال يستوسينالب ): هم  جيولوجيتين

الفتددرا   بددين متب ي دد   ييدد م ي  ذبددذب   األرضددالكددر   فدد  حصددم  : (Pleistocene)الباليستوسووين  . أ
 ط  الجميد  إذالب يستوسين,  من ي ل ز شم الً ( 454دائر  عرض) حت العروض العمي   ف ئ  فيالجميدي  والد

 هدد م, ق ب(2)الوقد  الح ضدر فد عميده  هدورطوبد  ممد   أك ددر  خم دالالمدد  كد ن  هدذ أوربد  وأمريكد  ويد ل  شدم ل
 تشدكيل المظهدر التض ريسد  فد  هد أ ر  هد لا  كد ن تغيدر ال هدذ الدوطن العربد , و  فد فترا  مطير  وأيرى ج ف  

الج دوب   الجدز و  دجمد   هدرحمدرين و  بدينمد   تمتدالمح فظ , و  من واسع  ط  مس ح    إذ, الدراس طق  م ل
يدد   هر المصدد ط  ال عمدد ضددي  تشددتمل في ترسددب  ضددي  و فيالمددراو  ال ترسددب   مددن تتكددونيم الجزيددر  , و أقمدد مددن

 تتكدونو  العظديمو  دجمد   هدرا  إذبمحد تمتددضدي  حدي د  فيل هو سد عدنفضدً  , الرم لالحص  و  منالت  تت لف 
عمميد   ترسدي   حصدم , و الم ئيد  التعريد الفتدرا  المطيدر  ازداد التسد قط و شدط   فد ف الطمد  والغدرين, من

 إلد  بعددمد  فيالرواسد  الهشد  التد  تحولد   مدن واسدع كو د  مسد ح   , (3) العراقالرسوب   السهل ف كبير  
رتف عظروف الجف ف و   تيج تر  رممي    .الري  وت  ير  الحرار درج    ا 

لوسددين كدد ن يتصددف بكو دده ق ريددً  شددبه هو ال مددنيدد ل ز  العددراق خ م ددإن : (Holocene) لوسووينهو ال .  
مددل زيدد د  معدددال  التبيددر وب لتدد ل  تراجعدد   الحددرار ه كميدد   التسدد قط, وارتفعدد  درجدد   فيددجدد ف ا يفضدد  

طقددد  العيددد   م  فددد  الرمميددد  الك بددد نتكدددوين  عمددد  عممددد , التددد  (4)  الريحيددد التعريددد و شدددط   الم ئيددد  التعريددد 
 العددراقالعصددر الربدد ع  معظددم أرض  ترسددب  . وتغطدد  الدراسدد طقدد  م  منضدد الشدد رعوبحيددر   بيجدد طقدد  م و 

الرواسد   سمك بم ي  وبحري  ودلت وي  وريحي , وي هر رواس   من تتكونالرسوب  الت   السهل ف  ه أ مبلكن 
, ولقدد هد بي مد   فد رواسد  الرمدل والغدرين والطدين, وتتددايل  مدنقولد  م الرواس  ال تتكونم, و (311 -801)

عصددر  إلدد  تعددودو  الرمدد ل مددن الريدد    بفعددلقولدد  م الرواسدد  ال هدد , وتتدددايل معالم ئيدد  التعريدد  عوامددل هدد  قمت
 :اآلت ال حو  عم  ه أهم منو  ,(5)لوسينهو ال

                                                           

(
1
) Gibbard, P. and van Kolfschoten, T."The Pleistocene and Holocene Epochs"  ( MiB In 

Gradstein, F. M., Ogg, A Geologic Time Scale 2004, P.222. 
(2)

 P. Burring, Soils and soil conditions in Iraq, Baghdad,1960, P.39. 
ف  مح فظ  ص   الدين, مجم  سر  ه حمود  ف ر, التحميل المك    لممي   الجوفي  واست م ر ( حسين عموان إبراهيم, صب   (3

 .  108, ص 2006(, 3(, العدد )3)من رأى, المجمد
. 1989, (, بغداد23)  العراقي , العددف  العصر الرب ع , مجم  الجمعي  الجغرافي العراق( سحر   فل ش كر, جيومورفولوجي  (4
  .62ص

شدور (, م  , رسد ل  م جسدتير) ير العراقدالسدهل الرسدوب   مدن( حسين جوب ن المع رض , دراسد  جيمورفولوجيد  لمجدز  الج دوب  (5
 .32,ص1996قسم الجغرافي , كمي  التربي , ج مع  بغداد, بغداد, 
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 شددم ل فدد  ترسددب  ال هددذ  تظهددر لوسووين(:هو يووة )النهر الموودرجات ال ترسووباتضووية و فيالرواسووا ال -1
 مدن, و سد مرا ج دو   حتد تكري   شم ل منطق  م مغطي  معظم أجزا  ال الدراس طق  م شرق ووسط و ر  
 تتكدونالرسدوب . و  السهل حو  ه إ حدار , ويكون  طق  الجزير م  من الغربي ألجزا  ا حت  ر  سمسم  حمرين 

 ترسددب  ال هددذ  ُتعدددو , الحصدد   يددر المتم سددك وقطددل الصدديور التدد  تيددتمط مددل الرمددل والقشددر  الجبسددي  مددن
 .الري  قبل  من ه تذريت بعد  الريحي التعري المصدر المجهز لتكوين 

 عمدد شددكل شددريط ضدديق  عمدد  تمتدددرواسدد  حدي دد   هدد و  لوسووين(:هو )ال ضوويفيال السووهل ترسووبات -3
, وقدد  تجد  الدراسد طقد  م ج دو  شدرق  مدن واسدع  مسد ح وتتسدل ج وبد  لتغطد   العظديمو  دجمد   هدرج  ب  
الطين الغري   والغرين والرمل , ويغمد   من ترسب  ال هذ  تتكون, و العظيمو  دجم   هريض ن فيتكرار  بسب 
 السدددهلالتددد  تمددد   ترسدددب  ال أك دددر ُتعدددد  يددد  بددد ألم  , و  هددد شدددكل طبقددد  , و  عمددد الرمدددل والطمددد  و  هددد عمي

 .(1)الرسوب 

 سد   88111مطيدر  قبدل  فتدر يد  خيدر ه   ف لوسين هو ال فتر بدأ   لوسين(:هو ة )الالريحي ترسباتال -2
, واسددتمر  العددراقوسددط وج ددو   فدد بكو دده ق ريددً    خم ددالاليددوم, وامتدد ز  ه ج فدد  ال  ددزال  عيشدد فتددر خيددر  إلدد 

  تيجد الرسدوب , و  السدهل طق الصدحراوي  و م دال فد   الريحي التعري مل زي د   أقل, لكن بفع لي  الم ئي  التعري 
لوسدددين فدددوق هو ال ترسدددب  , وامتدددد  الرمميددد   لك بددد ن , المتم مددد  بالريحيددد ترسدددب  الترسدددي  تكو ددد  ال عوامدددلل

كممى(2476.621) ه مالتدد  يشددغ مسدد ح   البمغدد إذ, (2)الرسددوب  السددهل فدد ستوسددين والسدديم  الب ي ترسددب  
2 

 دجم   هرد كتف ع  بيج طق  م  ر   شم ل ر  و  ف  الرممي ظهر تركز لمك ب ن  إذ, %(10.1) ب سب و 
 فد توجدد  ذلككد طد ً  حددي ً  فدوق الرسدوبي  , و  مشدكم  طق قريبد  م د مدنقولد  م رمميد   هد أ مب ترسب   ه و 

ن مصدددر 3الشددكل ) فدد  موضدد  كمدد , طقدد  العيدد م و  ,الشدد رعبحيددر   الطمدد  وتكددوين  هددو الرمدد ل هددذ (, وا 
 أك دددر مدددن الك بددد ن هدددذ , و (3) فيدددالجو ليزا ددد   الطبيعيددد  لمميددد   أهدددم ا مدددن ُتعدددد, و عمددد البيتيددد ري والفددد رس األ

   األيرى.فيالجغرا عواملالو   خم ال عوامل بفعل  تشكمالظواهر ا تش رًا و 
يفض مد و  الشد رعيد  لبحيدر  ذ يفضد  المحم األراضد  ال منض تمتد لوسين(:هو خفضات )منرواسا ال .4

طقددد  ترسدددي  م  الشددد رعيفض بحيدددر  مددد  يعددددو  ,ه إ يف ضددد بسدددب  ,السدددب خ واألمددد   هددد فيوتك دددر  ال ر ددد ر
كممى(1347.816) ب لغدد  مسدد ح الجفدد ف, وب بسددب األجددزا  المجدد ور   مددنلمرمدد ل الق دمدد  

 مئويدد  ب سددب و  2
(5.5)%.   

                                                           
 سدددتعم ل معطيددد   ( ببمدددد وبغدددداد )يددد ل العصدددر العب سددد  تغيدددر مجدددرى  هدددر دجمددد  بدددين رحددديم حميدددد عبدددد  ددد مر السدددعدون,( (1

 .49, ص2000شور , كمي  اآلدا , ج مع  بغداد, بغداد,م  ير االستشع ر عن بعد, رس ل  م جستير 
(2) Yacoub, S.Y, Geomorphology of the Mesopotamia plain, Iraqi Bull Geol. Min. Special Issue, 

No (4). P. 32. 
شدور (, م ) يدر  ,حوض ال ر  ر ف  العراق واسدت م راته االقتصد دي , اطروحد  دكتدورا  ( سعدي  ع كول الص لح , جيمورفولوجي (3

 .163, ص1992 بغداد, كمي  اآلدا , ج مع  بغداد,
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ي  شدم لال األقسد مو  طوزيورمد تو فد الشدرقي   األقس م ف  وت تشر لوسين(:هو دة األصول )ُتعدرواسا م .0
ب لغددددد   مئويددددد  ب سدددددب و  3كدددددم(1581.056) ب لغددددد  مسددددد ح بحمدددددرين, و  تددددد لد أقددددددام ع دددددط, و شدددددرق ً ال فددددد 
 .والجبسالغرين الطين و  من ترسب  ال هذ  تتكون, و لوسينهو ال فتر ل تعود إذ, %(6.491)

 طقة العيثمن في( الرممية الكثبانة )الريحي ترسبات( ال2شكل )
4-  
0-  
2-  
7-  
1-  
9-  
81-  
88-  
83-  
82-  
84-  

 http://agribusiness.maps.arcgis.com ًٕلغان  ػهٗ, اػزًبظاً ػًم انجبزث يٍانًصعر:    

 :الدراسة طقةمنل التكتوني الوضع 2-1-1-3

الحركدد    عمدد يتطمدد  التعددرف  إذلمعددراق,  جيولددوج ب لتدد ريت ال الدراسدد طقدد  م ليددرتبط التدد ريت التكتددو          
 يعدددد, و الدراسددد  طقددد م  م ه وبضددد عددراق,كتو يددد  لعمدددوم ال طق التم دددتكددوين ال فددد  هددد وت  ير  الجيولوجيددد , التكتو يدد 

حتين فيح  العربي  والصفيالص ح ف  عم  ه لوقوع ذلك  تكتو يً , و مهمطق  م  الدراس طق  م و  ع مبشكل  قطرال
( المتراكبد  تحد  الطبقدين Arabian Plateح  العربيد  )فيالصد مدنجدز ًا  ه تغطد  مسد حت إذاإليرا يد , و التركيد  
حركدددددددد  ال رميددددددددد  هدددددددد حركدددددددد   عديددددددددد  كدددددددد ن اير  إلدددددددد ح  فيالصدددددددد هددددددددذ  تعرضدددددددد اإليرا دددددددد , وقددددددددد و التركددددددد  
ح  فيالص هذ , قد  تج اصطدام األلبي الحرك   منالطور االول  ُتعدالت   ( Laramide) orogenyاألورجي ي 
 . (1)بحرك  مع كس  لعق ر  الس ع  (التركي و االيرا ي  )حتين فيمل الص

 حدو  (اإليرا يد و العربيد  )حتين فيالصد بدينيفصدل  الدذي( يشدم بحدر)تبدايد  العصدر الطب شديري تقدددددد فد أمد       
العصددر ا حسددر البحددر  هددذاأوايددر  فدد , و    لمتكوي دد   الطب شدديري  السددميك البحددر ترسددب هددذاقدد ع  فدد , و شددم لال

                                                           
 .69ص ,1948 بغداد, العربي , المطبع  ,1ط اليمف, محمد ج سم تعري  العراق, لجغرافي  الطبيعي  األسس هستد, كوردن (1)

 الكثبان الرملٌة 
 الكثبان الرملٌة 

 الكثبان الرملٌة 

 الكثبان الرملٌة 

 األراضً الزراعٌة

 تالل حمرٌن 

 التعرٌة الرٌحٌة

 التعرٌة الرٌحٌة
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)االيوسدين االوسدط( فترسدب   مدن م تقدم البحددددددر  منعصر )الب ليوسين( و  ف  ذلك, واستمر العراق ف  تدريجي ً 
 .(1)الحجر الجيري عم    الح وي  التكوي 

( عصدددر )الم يوسدددين فددد السددد ئد , وتدقدددددم البحدددر  هددد عصددددددددر )االوليكوسدددين( كدددد    أحدددوال اليددد بس  فددد       
عصدر )الم يوسدين(  فد ك ه د , و الدراسد طقد  م  مدن كبيدراً     الك ربو ي  الت  تغط  جدز ً التكوي وترسب  ي له 

ترسددد  الحجدددر الجيدددري  إذالبحدددر المفتدددو ,  عدددنالمرجددد ن ومدددواد ايدددرى عزلددد  الحدددوض  مدددناالوسدددط حدددواجز 
 .(2)الترسيب  الضحلالحوض  ف  طق المرتفع  م ال من الرم ل منيميط  عنفضً  والم رل , 

ا  العموديد  والج  بيد  تغيدر ال وجدود مدن ذلدك عمد م اسدتقرار  ويسدتدل بعدطق  م  ط  ال الذيأمت ز البحر       
 األلبيدد الحركدد   مددنالطددور ال دد     إلدد  ذلددك يعددودالرسددوبي   و  سددمك فدد ا  التدد  حددد   تغيددر ال ذلككددلمسددبي   و 
ا فتدد   البحددر االحمددر  عددنعصددر )الب يوسددين( وال  تجدد   فدد  هدد   ذروتبمغددعصر)الم يوسددين( و  مددنالتدد  بدددأ  
حتين فيح  العربيددد  مدددل الصدددفيي  لمصدددشدددم لالي  الشدددرقي  و شدددم لالامتدددداد الحددد فتين  عمددد حدددد   الدددذيواالصدددطدام 

 . (3)(جب ل زاكروسو  جب ل طوروس) تكون ه  تيجت منوالت  ك ن  (االيرا ي و التركي  )
االجددزا  االيدددرى  فدد عميدده  هدد ممددد   أقددلبدرجدد   األلبيدد ب لحركدد   العدددراق مددن الغربيدد ولقددد تدد  ر  االجددزا       

 هد ي  وقرباألرضدمركدز الحركد   عدن ه بعد إل  ذلك ف السب   يعود, و الدراس  طق م  ه فيوالشرقي  بم  ي  شم لال
تكتو يدد  البدد ح ين دراسدد   حددول  مددنوضددل عدددد لددذا . كتمدد  الجزيددر  العربيدد  ذا  الصدديور شددديد  المق ومدد  مددن

,  دذكر ه يص ئصد فد تكتو يد  تيتمدف   ا طقد إلد  ذلدك حسد  العدراقالدراسد   تقسديم  هدذ  عنمم   تج  العراق
 والدددرف  يدددر المسدددتقر ,stable shelf))الدددرف المسدددتقر إلددد  العدددراق ((Hensonه سدددون  قسدددم فقدددد  ,هددد اهم

(unstable shelf),   قطد ع الطيد   فد الحركد  العموديد   أهميد وطدر( (Folded zone,  والقطد ع المسدتوي
Unfolded zone)),  والت  حد   قبل الم يوسينPre-Miocene)) , ه سون يعدو Henson)),   أن الحرك

فوالددق  عمدد تراكدد   الددذي( و Late - Tertiary)عصددر ال   دد  المتدد يرال إلدد  يعددودلضددغط   تيجدد ك  دد   هدد مك
-Pre) , والت  تكو   قبل الم يوسدين معال  وت  ر بإط ر  (deep-seated faulted blocksالبموك   العميق  )

Miocene)(4) . 

أسددس تركيبيدد   عمدد    دد  قط عدد   رئيسدد  اعتمدد دًا  إلدد  معددراقل جيولوجيدد التكوي دد   ال( Boltonبددولتن ) قسددم    
 -:ه و  جيولوجي و 

                                                           

(1) Leeder, M., and Alexander, J. The origin and tectonic significance of asymmetrical meander belts. 

Sedimentology, V. 34, 1987, P. 219.  
 . 18, ص1959( ج سم محمد اليمف, مح ضرا  ف  جغرافي  العراق الطبيعي  واالقتص دي  والبشري , معهد الدراس   العربي  الع لي , (2
) يددر م شددور  (, قسددم عمددوم , عبددود الجبددوري, مق ر دد  الكسددور فدد  م دد طق ممتويدد  و يددر ممتويدد  فدد  العددراق, رسدد ل  م جسددتير( محمددد راشددد (3

 .  15, ص 1988االرض كمي  العموم, ج مع  بغداد, 
(4) Bolton, C. M. G. The geology of Rania area, Site Invest. Co. Rep. Vol. IXB, D.G. Geol.Surv. Min. 

Inves. Lib. Rep. No. 271 Baghdad, Iraq, 1958, P. 117 .  
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      Thrust zoneقطاع الفوالق الزاحفة .1
 Folded zoneقطاع الطيات             .2

 Unfolded zoneالقطاع المستوي         .3

 طد ق الطيد   لجدز   فد  تقدل إذتبع  لتصد يف بولتدون,  متب ي  أ طق   ف  العراق من الدراس طق  م  تقل        
 الجددز , و %(0.1  )بمغدد ب سددب ( و 2كددم29.955 والب لغدد  مسدد حته ) الدراسدد طقدد  م الشددرقي  ل جهدد ال فدد بسدديط 

 مسد ح  مدناالكبر  الجز  أم , (%16.2) ب سب و  2كم (3946.546ب لغ  ) مس ح  ط ق الفوالق ب مناالير ض
, %(83.7ب لغدد  ) ب سددب و  2كددم (20382.301ب لغدد  ) مسدد ح ال طدد ق المسددتوي, ب منقددل ضددفي الدراسدد طقدد  م 

 ( توض  التقسيم   التكتو ي  لبولتون.4)اليريط  

 (Bulton) تقسيم بولتون حساالتكتونية لمنطاقات  مئوية( المساحات والنسبة ال3جدول )

 % (2)كى ًسبحتان انُطبقبث ث

 0.1 29.955 َطبق انطٛبد 1

 16.2 3946.546 َطبق انفٕانك 2

 83.7 20382.301 انُطبق انًسزٕ٘ 3

 100 24358.802 انًجًىع

 (.4اليريط  ) عم عمل الب ح , اعتم دًا  منالمصدر : 

 الدراسةطقة من فيالنطاقات التكتونية  هامالتي تشغ مئوية( النسبة ال3)شكل 
 

 

 

 

 

 (.3ػًم انجبزث, اػزًبظاً ػهٗ اندعٔل ) يٍانًصعر:                        

 المسددتمر   هدد دي  ميكيت بسددب  التغيددرا  هددذ  يعكددس مددن ييددر المتب ي دد , السددطحي  ه وشددبك ت رهدد اال  ولعددل     
 المفدددد ج  والتغيددددر اال حدددددار فدددد  البسدددديط التغيددددر م ددددل ,السددددطحي  والمدددد  را  التغيددددرا  ب بسددددط هدددد جري   وتدددد  ر

 التكتددددو   الت شدددديط  تيجدددد  السددددط  عمدددد  يظهددددر مدددددفون فدددد لق ال هددددري المجددددرى اعتددددراض  تيجدددد  ب لطوبو رافيدددد 
 ر.ه  تيج  ل ش ط جري ن األ   إ جراف ترب  األراض  الزراعي  مم  ي دي إل  حدو  .(1)الحدي 

                                                           
(,  95مجمد  كميد  اآلدا , العددد )طقد  الجزيدر , م ( بد سددم  الدقيددم, الشواهد الجيومورفولوجي  لعمميد   الت شديط التكتدو   الحددي  ل(1

 .                                                       300, ص2013ج مع  بغداد, بغداد, 

 نطاق الطٌات
0.123% 

 نطاق الفوالق
16.202% 

 النطاق المستوي
83.675% 
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  Bulton ة لووووالتقسيمات الثالثي هاًا عميموضح( التقسيمات التكتونية لمعراق 4خريطة )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ARC GIS10.3وبر  مج (,  Bulton 1958 ) ي رط  التقسيم   التكتو ي  لمعراق لبولتون عم عمل الب ح , إعتم دًا  منالمصدر : 
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 :(surface) سطحال 2-1-2

ن طبيعد  الع قد   ,التعري  ف   والمتحكم  مهمالطبيعي  الالجغرافي   عواملال أحد من سط ال يعد       همد  بي وا 
, لدذا تتصدف التعريد زي د  ف عميد   ف  ذلك, ا عكس األرضوتضرس  إ حدار  كمم  زاد ع ع ق  طردي , بم ه 
 إلد يصدل  الدراس طق  م  سط التض ريس  ل, ف لتب ين ئي ً ه    فقدقميل لمترب  و أحي  ً  ت سمكحدر  بم  طق الم ال
 فد التم  دل  وجدود, وتعكدس عددم (*)عمد أ( متدر كحدد 720البحدر و) سدط فدوق مسدتوى  أد د ( متر كحد  26)

يد ل  مدنطقد  م الواقدل التض ريسد  لم عمد التعدرف  يمكدنطقد , و م ال ف   الزراعياألراض   تعري وف عمي   دور
ك تب ي دً  ه د يتضد  ان  ذلدك مدنيوضد  ل د  أهدم الفئد   التض ريسدي , و  الدذي(, 5يريطد  )( و 4م حظ  جدول )

 ه البحدر, والب لغد  مسد حت سدط ( متر فوق مسدتوى 26) من أقلفئ   تشكل, فالدراس طق  م  سط  بينكبيرًا م  
 مدد  الفئدد في, الدراسدد طقدد  م  سددط  مددن سددب   عمدد تشددغل أ هدد ف %(42.2) مئويدد  ب سددب و  2كددم(10273.245)

 مئويدد  ب سددب و  2كددم(4743.822الفئدد   والب لغدد  ) بقيدد  بددين( فشددغم  ال سددب  الوسددط 170-250التض ريسددي  )
التد   مسد ح ( متدر تقددر ال720الفئد   التض ريسدي  ) عمد مد  أفي, الدراسد طقد  م  سدط  مس ح  من %(19.5)

 .الدراس طق  م  سط  مس ح  من سب   أقلتشغل  ه ف %(1.3) ه مكو   م   سبت 2كم317.192) بد) ه متشغ
 

 الدراسةطقة منالفئات التضاريسية ل خصائص( 4)جدول 

 
                          

 
 
 
 
 
 
 

ومددددد   ,هددددد األراضددددد  المرتفعددددد  وأراضددددد  الهضدددددب  وتموج ت بدددددينمددددد   الدراسددددد طقددددد  م  سدددددط وتتبددددد ين أقسددددد م                              
 السددددددهل عددددددنفضددددددً  يفض, مدددددد ومجددددددرا  ال دجمدددددد   هددددددروادي  بددددددينو يفضدددددد   م و  تدددددد لوديدددددد ن و  مددددددنتحويدددددده 

مدددد   هددددوو  التعريدددد  عمدددد ا عكدددد س  هدددد لالمظدددد هر كدددد ن  هددددذ , و (1)ه ال سددددب سددددطحيتميددددز ب سددددتوا   الددددذيالرسددددوب  
, والتدددددد  الدراسدددددد طقدددددد  م  منضدددددد سددددددط ( أقسدددددد م ال6الي رطدددددد  ) بددددددين, وت الزراعيدددددداالراضدددددد   عمدددددد ا عكددددددس 
 تشمل:

                                                           

 .(ARC GIS 10.3) , ب ستيدام بر  مج(DEM)ذج االرتف ع الرقم   مو طق  الدراس  ب العتم د عم  م ارتف ع )*( تم استيراج 
 .35, ص1976, 2الطبيعي  واالقتص دي  والبشري , مطبع  الف رس العرب , الق هر , ط العراق( ج سم محمد اليمف, جغرافي  1)

 % (2)كى ًسبحتان انبحر سطحفىق يسخىي  رحابعفئبث اإل ث

1 97 - 26 10273.245 42.2 

2 160 - 98 8064.501 33.1 

3 250 - 170 4743.822 19.5 

4 370 - 260 960.042 3.9 

 1.3 317.192 720 يٍ أكثر 5

%100 24358.802 انًجًىع  

 (.0تماداً على الخرٌطة )عم  الباحث, اع منالمصدر: 
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 الدراسةطقة من في التضاريس خصائص (5)خريطة 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (.ARC GIS 10.3)( ب ستيدام DEMالرقم  ) رتف عبي     اإل عم عمل الب ح , اعتم دا  منالمصدر: 

 (: المتموجةاألراضي المرتفعة ) .1
 فدد بمك  دد   تدد لي  الشددرقي  شددم لال األقسدد م فدد ط(, و شددرق ً )ال فدد مكحددول  تدد لي  شددم لال األقسدد م فدد  تقددل       

طقد  م الرسدوب  و  السدهلطقد  المتموجد  و م ال بدينالف صدم   حددودال تشدكلو  الدراسد طقد  م  منيورم تو( ضطوز )
كمممى 5484.777) بمددد ت مسددد ح الجزيدددر , ويشدددغل 

, الدراسددد طقددد  م  مسددد ح  مدددن( %22.517) مئويددد  ب سدددب ( و 2
مح فظد   منضد العظديم  هدر من تمتدحمرين الت   ت لسمسم   من قسمال هذايت لف و (, 6يريط  )( و 5جدول )

طقد  م  فد  دجمد   هدرد ع د هد ت ت حتد الغربد   شدم لالوتتجده  حدو  دورالد قضد  شدرق  شدم ل فد ص   الدين 
كم( ومعدل 12-5) بين ه كم(, وعرض103السمسم  ) هذ طول  بم ي إذ, *()(5( و)4) ينالشكم ف  كم الفتح , 
  مب شددر  هدد ,  ددم تمي(1)طقدد  الفتحدد م  فدد  دجمدد   هددر مددنبدد لقر   ,م(720) هدد ل إرتفدد عم(, وأقصدد  250) هدد إرتف ع

                                                           

 الستيراج أبع د التض ريس .   (Global Mapper 11))*( تم اعتم د بر  مج 
 .64ص, مصدر س بق ,والبشري  واالقتص دي  الطبيعي  العراق جغرافي  ج سم محمد اليمف, (1)
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ط, شدرق ً قمعد  ال دع د هد , لت ت(كم 57بطول ) الغربي جهته  من دجم   هربموازا   تمتدمكحول الت   ت لسمسم  
كدددم( , 19) هددد لطو  بمدد سمسدددم  مكيحيددل التددد  ي هدد , تميطشدددرق ً ال قضددد  وسددط  فددد م( 360) إلدد  هددد إرتف عويصددل 
 قطد   أد د  أم حمرين,  ت لامتداد لسمسم   ه البحر, و  سط م( فوق مستوى 390حوال  ) ه ل إرتف عوأقص  

وتتميز , (1)( كم9-5) بينالسمسم   هذ البحر, ويتب ين عرض  سط فوق مستوى  ( م250) حدودفك    ب ه في
 التعريدد  عوامددلكو همدد  كدد ن بسدديطً  وان  الددذيأن االلتددوا   إلدد  ذلددكسددب   يعددودو  رتفدد عتدد ن السمسددمت ن بقمدد  اإله 

 م هدد اجددزا  كبيددر   تقددل إذجبميدد   س سددلودي  ددً  و  هدد فيوكو دد   هدد فيك  دد  قويدد  ف زاحدد  طبقدد   الصدديور العميدد  
 .(2)طشرق ً وال طوزيورم توممم, وبشكل ي ص قض ئ   (350) األمط ر طق المضمو   م ال منض

 الدراسةطقة من في سطح( أقسام ال6)خريطة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .32صمصدر س بق, كوردن هستد, األسس الطبيع  لجغرافي  العراق,  (1)
 .66 -64, صمصدر س بق ,والبشري  واالقتص دي  الطبيعي  العراق جغرافي  ,ج سم محمد اليمف (2)

 (.ARC GIS 10.3, ثبسزطعاو )1/1000000 الجيومورفولوجي  بمقي س العراقعمل الب ح , اعتم دا عم  يريط   منالمصدر : 
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الحبددو    الصد  ع  وي صدد فدد    لزراعدد  المح صدديل التد  تددديل مهمد طق الم ددال مددنطقد  م ال هددذ  ُتعددو       
م  عدد ملتدد  ير  ذلددكو  واسددع تشددغل مسدد ح    هدد طقدد  فإ م ال هددذ  فدد م ددل القمدد  والددذر  الصددفرا  وزهددر  الشددمس 

لزراع   ه ص حيت إل أدى  ه في األرض  حداروإل متب ي    الفيالطبو را ه طبيعت بسب و   خم الو  الم ئي الموارد 
 س سددلال وجددوديورمدد تو التدد  تتميددز بطوز  قضدد   مددني  شددم لالو  الغربيدد األجددزا   عددنفضددً  , الحبددو  الديميدد 

 طقددد  شدددبهم ال منضددد هددد طقددد  ووقوعم   لماألرضدددطبيعددد  المظهدددر  بسدددب واالوديددد  الصدددغير   ت لالجبميددد  والددد
 .(1)(وبشكل ي ص)القم  والشعير ,ه فياتجه المزارعون  حو زراع  الحبو   إذ, األمط رالمضمو   

 انذراستطقت يُ فٍُت األرضنهىحذاث  ًئىَت( انًسبحبث وانُسبت ان5)جذول 
انًسبحت )كى األرضُتانىحذاث  ث

2
) % 

 22.517 5484.777 األراظٙ انًررفؼخ 1

 6.082 1481.552 انسٓم انفٛعٙ 2

 25.539 6221.054 يعرخبد األَٓبر 3

 45.862 11171.419 يُطمخ اندسٚرح 4

 100 24358.802 انًجًىع

 (.2تماداً على الخرٌطة )عم  الباحث, اع منالمصدر: 

 

 الدراسةطقة منالتضاريسي العرضي ل( المقطع 4)شكل 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  فدد  ت ميدد  الصدد  ع   الغذائيدد  فدد  مح فظدد  دور و  الزراعيدد تجدد   م , االسددت م ر االم ددل لمبدد رق عبددداي كميدد  عددوين الكراعدد ( (1
 .15-14, ص2015شور (, كمي  التربي  لمعموم اال س  ي , ج مع  تكري , م ص   الدين, رس ل  م جستير ) ير 

 (.Global Mapper 11( ثبسزطعاو )DEMػًم انجبزث, اػزًبظاً ثٛبَبد االررفبع انرلًٙ ) يٍانًصعر: 

 تالل مكحول

 طقة الجزٌرةمن

 الفتحة

 حمرٌن
 نهر العظٌم 

 تالل بلكانة
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  الدراسةطقة منثالثي االبعاد ل ( المقطع التضاريسي5)شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.Global Mapper 11( ثبسزطعاو )DEMػًم انجبزث, اػزًبظاً ثٛبَبد االررفبع انرلًٙ ) يٍانًصعر:        

 الدراسةطقة من سطح( مقاطع مختارة ثالثية االبعاد ل6شكل )
 

 

 

 

 
 

 

 (.Global Mapper 11( ثبسزطعاو )DEMػًم انجبزث, اػزًبظاً ثٛبَبد االررفبع انرلًٙ ) يٍانًصعر: 

الرسوبي: السهل  .2
وسدددط  سددد مرا مدي ددد   شدددم ل مدددن متددددي إذ, الدراسددد طقددد  م  مدددن الج وبيددد  األقسددد مالرسدددوب   السدددهليشدددغل      

الغربدد   حددو الج ددو   شددم لال مددنأراضدديه , وت حدددر الدراسدد طقدد  م ج ددو   فدد الط رميدد   قضدد   إلدد المح فظدد  

 مكحو   الفتحة     

 العظٌم 

 الثرثار 
 دجلة 

 بلكانة        
 حمرٌن 
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 ,(1)رهد ب سدت     ضدف ف األ  هد في ال بد ت وقم  العوارض الطبيعي  والغطد    ه ب  بس ط م طقتهوتتصف  الشرق ,
ورافدد  دجمد   هدرضد     في بفعدلتراكم لفترا  طويم   الذيم د  الغرين والطين  منالرسوب   السهلترب   تتكونو 

بحيدر   حتد و  بيجد  در   فد الحد ل  هدو كمد ضد  ه فيا  د    ال ر د رمجدرى  هد م, والرواسد  التد  يحمالعظديم  هر
ل  عموديً  هو أصبح  مصدرًا ل ترب  ال  عم  الت  تتص عد بس التعري  عوامللظروف الجف ف و   تيج , و ال ر  ر

 من واسع الذرا  اليش   الت  كو   مس ح    ه , ت رك  ورا الري  د هبو  ع أو ت جرف مل مي   السيول, أو 
 .الرم ل

 مدنكدون أراضديه  عدنفضدً  , الزراعد   ب إل ت ج مهمال  الزراعي طق م ال منالرسوب   السهلطق  م  ُتعدو      
اسددتيدم   فقدد,  هدرمجدرى حدوض ال عدن السدهل هددذا رتفد عالصد لح  لمزراعد , وبد ل ظر إل  التربدايصد  أ دواع 

 فدد   مهمدد طق الم ددال مددنطقدد  م ال هددذ  ُتعدددوسددق  االراضدد  المجدد ور  لدده. و   هددرال مددن الميدد  المضددي   لرفددل 
( 975862مح صدددديل الحبدددو  تقدددددر بحددددوال  ) مددددن واسدددع مسدددد ح    هدددد فيتدددزرع   إذمح فظددد  صدددد   الدددددين, 

 .2013 س  المح فظ  ل ف المزروع   مس ح مجموع ال من%(  54, او م  يع دل )(2)دو م

ر:هامدرجات األن  .3
يد  لمجدرى إذاألجدزا  المح ف طق  م ال هذ  تقلالرسوب , و  السهلأقدم تكوي     منر ه مدرج   األ  ُتعد       

 مددددرج المتوكدددل هددد (, و 7, الشدددكل )الدراسددد طقددد  م  فددد يددد  قديمددد   هر , وقدددد وجدددد     ددد  مددددرج   دجمددد   هدددر
ر هددد مدددرج   األ  فدد ترتفددل األراضدد  و  .(3)(د دد )األ ومدددرج المهددددي )المتوسددط(, (, ومدددرج المعتصددمعمدد )األ

مدواد  مدنالمواد الرسوبي  لممدرج العموي األقدم  تتكون, ه لمستوى األراض  المج ور   عن( مترًا 20-10بمقدار)
 إلد  سدب  الجدبس ال د  وي فتصدل  أمد سدم(, 15-1) مدنه فيدمعدل حجدم الحصد   بم حصوي  ورممي  وجبسي , ي

 الرمميدد  الك بدد ن المجدد ور  وتغطيدده أحي  دد ً  األرضمسددتوى  عددن (م 20-15)المدددرج  هددذا إرتفدد ع بمدد %(, وي60)
ضدي  بمقددار فيتغطيده الرواسد  ال الدذيالمددرج حددد ب لب يستوسدين المبكدر  هذا , وعمر الريحي  لتعري قول  بم ال
ه م د أقل هوالترسي  و  منحي  ز  منه ع  ييتمفمش به لممدرج العموي ولك ه  هوالمدرج األوسط ف أم  م(.1,5)

 مددنتكددون فيالمدددرج األسددفل  أمدد ضدد , فيال السددهلمتددر( فددوق مسددتوى 15-10) بينه مدد إرتف عدد يتددراو  إذمسددتوى 
 فد الحصد , وقدد تكدون  مدنكميد   قميمد   عمد و  الرمدل والغدرين عمد ه ترسدب تمواد ذا   سج  متوسدط  تحتدوي 

رتف عالمدرج   تكوي ً  و   أحد هولوسين, و هو ال فتر   .(4)ض فيال السهلمتر( فوق مستوى 15-1) بينه ا 

                                                           

 .38ص  ,1997بغداد, وزار  التعميم الع ل  والبح  العمم , ,العراق وري يميل البرازي ,جغرافي   ( يط   صك ر الع   ,1)
وزار  الزراع  , مديريد  زراعد  صد   الددين, التيطديط والمت بعد , المسد ح   المزروعد  بد لحبو  المدروسد , مح فظد  صد    (2)

 , )بي      ير م شور (.2013الدين, تكري , 
(3) P. Burring, Soils and soil conditions in Iraq, Baghdad,1960, P.50. 

 
 .112ص مصدر س بق,( رحيم حميد عبد   مر السعدون, (4
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 الدراسةطقة من فير ها( مدرجات األن7)شكل 

 
 
 

 

 

 طقة الجزيرة :من .4

 ربدد   إلدد مكحددول  تدد ل س سددل مددن تمتددد, و الدراسدد طقدد  م  مددن الغربيدد  األقسدد م فدد طقدد  الجزيددر  م  تقددل     
 سدط الددجيل, و  قضد   در   هد ج وبدً  لت ت تجد  ,  دم ت يدذ ب إلالدراسد طقد  م  شدم ل ف ط  شرق ً ال قض  مركز 

 ال ر د ريفض مد  إتجد  الغدر  والشدرق ب مدنالج دو  و  إلد  شم لال منشكل حوض ضحل ي حدر  عم طق  م ال
 -6)  بينمد  هد إرتف ع يتدراو طقد  بعدض الهضد   التد  م ال سدط , ويتيمدل هد المصرف الرئيس لمي ه يعد الذي
 .(1)الهض    مت   ر   تمكو  لب  م  تكون  ه المحيط ب السهل سط ( مترا فوق مستوى 30

الريحي , صدور   التعري  بفعل المي  و  الري   ه حدي   جمبت ترسب  طق  الجزير  يغط  بم  منً  كبيرًا قسمن إ     
 الك بدد ن, وتك ددر (2)الصددحرا   مددن األمطدد روميدد    الريدد   هدد التدد  جمبت الرمدد لالحصدد  و  ه سددطح. ويغطدد  (1)

توجدد مسد ح    إذ,  الرمميد  الك بد ن سدب  لتكدوين م البيئد  ال هد طقد  , كو م ال هدذ  مدن الغربيد  جه ال ف  الرممي 
  شم لال الجز  ف  شرق ً  دجم   هر ربً  و  ال ر  روادي  بينالواقع  م  بيج طق  م  ف  الرممي  الك ب ن من واسع 

 .(3)مح فظ  ص   الدين منالغرب  

ز هيالمصدر الرئيس لتج ُتعدالمتحرك  و  الك ب ن من ه , و (4)دو م(220.000) الك ب ن تمك مس ح  بم تو       
سددريع  و يددر مسددتقر  أو  هدد في الريدد  , وتكددون حركدد   طق المجدد ور م ددوالطقدد  م ال فدد يدد  الغبدد ر والعواصددف الغب ر 

رفدل  عمد   صدغير  تعمدل مد امكو   دو  ه بعدر  وم  هير , وبي ص  س ع   الظه اضطرابي   ي ل س ع   ال 
ن  عمدد األ إلدد واألتربدد   الرمدد لذرا   بددل ق مددن هدد ( و  عمدد  يسددهل  حتهشدد  ومفككدد  ) يددر متم سددك  هدد تربت, وا 

                                                           
شور  (, كمي  م ف  مح فظ  ص   الدين, رس ل  م جستير,)  ير  ه , زراع  أشج ر الف كه  وا  ت ج(عد  ن عطي  محمد الفراج (1

 .89, ص1997اآلدا , ج مع  بغداد, 
 . 58مصدر س بق, ص ,والبشري  واالقتص دي  الطبيعي  العراق جغرافي  ( ج سم محمد اليمف,(2
 . 5ص مصدر س بق,( اي د محمد ف ضل القريش , (3
 .111صمصدر س بق,  ف  است م ر الموارد الطبيعي , ه وخ  ر  العراق( عبد ميور  جم الريح   , ظ هر  التصحر ف  (4

 رهامدرجات األن

 رهامدرجات األن

 حوض النهر  مجرى نهر دجمة 

 (.Global Mapper 11) باستخدام( DEM) عمل الب ح , اعتم دًا بي     االرتف ع الرقم  منالمصدر : 
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التددد   , ودرجددد   حددرار  ع ليددد ( سددب م   أمطدد ر قميمددد , وشددد  ريددد  سدددب  )م ال  ييدد م الظددل الظدددروف  فددد  الريدد  
 .ستدرس الحق  بشكل مفصل

 طقة الجزيرةمنفي  ( تبين التعرية الريحية1صورة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 تكري .طق  الواقع   ر  قض   م ف  ال 16/5/2017تم التق ط الصور  بت ريت                  
لدد و         كددم( ويدد يفض قعددر  25كددم( وعددرض )110بطددول ) ال ر دد ريفض مدد  يمتدددطقدد  م ال تمددك مددنالغددر   ا 

 سي  مي هه بشكل ممحوظ ي ل الفصل المطير وت يفض ي ل م البحر, وترتفل  سط متر( تح  مستوى 3)
بعددض  فدد  الزراعدد  ا تشدد ر عمدد ميدد   دائمدد  سدد عد   هدد بعددض العيددون و  تظهددر, و  سدد  ال مددنالفصددل الجدد ف 

طقدد  م ال هدذ إن  إذ الشدد رع طق العيد  وبحيدر  م دد فد   هددرشدرق ال إلد طقد  الجزيددر  م  تمتددد ذلككد, و (1)امتداداتده
طقد  ك بد ن رمميد  ميتمفد  األ دواع م ال هدذ , وتتيمدل البحدر سدط ( م فوق مستوى 75-50) بين ه إرتف ع يتراو 

 .(2)هفيالممحي   التر سي د   فضً  عن
ن لفقر الو هذا       السد قط   األمطد رقمد   بسب ال ب ت   الصحراوي   عم يقتصر  الذي ال ب ت طق  ب لغط   م ا 

 هدد أ  فضددً  عددنسددوى بعددض ال ب تدد   الموسددمي  ك لشددوك والعدد قول والشددجيرا  الم لحدد ,  هدد في  مددوال ت  إذ, هدد في
م أمدد مكشددوف   هدد ممدد  جعددل تربت الريدد   سددرع  عمدد  ر   ئددق طبيعيدد  تددعوا هدد فيبسددط  ليسدد  م طقدد  مفتوحدد  و م 

 يطدددور , ك ددراأل رهو التدددد عوامددل مددن ُتعدددد التدد   الريحيددد التعريدد  أن ذلددك إلددد  يضدد ف.  الريحيددد التعريدد  عوامددل
 الكيمددومترا  عشددرا  إلدد  تمتددد رمميدد  أحزمدد  أو أكددوام شددكل فدد   الزراعيدد األراضدد  عمدد  الرمميدد  الك بدد ن زحددفو 

 وا عك سدد   خ دد ر مجتمعدد  عوامددلال هددذ ل كدد ن ,الم ئيدد  المددوارد اسددتغ ل وسددو  ,والصددي ي  بيجدد طقدد  م  فدد  كمدد 

                                                           
  .27, ص1979 ( م جد السيد ول  محمد, م يفض ال ر  ر, دار الحري  لمطب ع , بغداد,(1
مبدد رك الدددراج , التدد  يرا  الم  ييدد  فدد  العمميدد   الجيومرفولوجيدد  الريحيدد  لم طقدد  العيدد  فدد  قضدد   الدددور وخ  رهدد  البيئيدد ,  ( سددعدعجيل(2

  .40, ص1999أطروح  دكتورا ,) ير م شور (, كمي  التربي  أبن رشد, ج مع  بغداد, 
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 عمدد  ه سددقي فدد  يعتمددد التدد ) والمطريدد  م هدد  المسددقي  , الزراعيدد األراضدد  مردوديدد  ضددعف فدد  هدد مظ هر  تجمدد 
 . يصوص ً  ال ب ت  والغط   الطبيعي  المراع  ضعفو  ,الرممي  الك ب نمس ح    واتس ع ,(األمط ر
طق  م  أراض  جعل إل  ر ,هو ودرج  تد ال ب ت  ه  ط ئ وضعف ه يص ئصو   الترب أ واع ف  التب ين أدى     

 االسددتغ ل طددرق وتحسددين ت ظدديم يسددتدع  الددذي األمددر واال جددراف,  الريحيدد التعريدد  أليطدد ر عرضدد  الجزيددر ,
 .التعري  ظ هر  من والحد اإل ت جي  لتحقيق الكف    المت ح  والقدرا  لتتم ش  الزراع 

 :الدراسة طقةمن في نحدارال  2-1-2-1

 أحدد ,ب عتبد ر اهتم مد تهم نو فيدالبد ح ون الجغرا هد الت  يولي اهم المواضيل من  حداو   حداردراس  اإل ُتعد       
االيرى  عواملالج     إل ي  األرضالمظ هر  تفسير وتحميل و شو  وتطور ميتمف ف الرئيس  الدايم   عواملال

زاويد   فد السدفو   إ حدداري  ر  كم وشبك  التصريف الم ئ ,  ال ب ت والغط     التربو   خم الك لب ي  الجيولوجي  و 
الهددم  عمميد  فد   دور  عدنفضدً  , (1)الحدرار   درجد  فد   ً إ يف ضاو   ً إرتف ع تحددسقوط االشع  الشمسي  الت  

 .والترسي  التعري عممي   التجوي  و  ه والتسوي  الت  تقوم ب

 :درجة النحدار. 2-1-2-1-1
 األرض مدددن سدددط  هدددوالمسدددتوى االفقددد  ويدددط الميدددل  فسددده, و  بدددينب لزاويددد  المحصدددور    حدددداريعدددرف اإل       
 .(2)(90)ْ  عنبدرج  ال تزيد  األرض سط المستوى االفق  ل عني حدر 
 واالرسددددددد   التعريددددددد ال حددددددد  و   عمميددددددد  هددددددد تحدددددددد  عمي األرضسدددددددط  عمددددددد مواقدددددددل  هددددددد حددددددددرا  م ف ل       

 وترشد  الميد   تقدل فرصد  تبيدر إذ, األمط رتس قط  كمي حدر و م وطول ال ه مدرج  مي حس  ذلكبشكل كبير و 
أو   حدددار طق قميمدد  اإلم ددال فدد تقددل  بي مدد السددفو ,  عمدد التعرويدد   هدد , ممدد  يزيددد ف عميته سددطح عمدد الج ريدد  

طقدد  م  حداريدد  فدد  الفئدد   اإل عمدد , ولمتعددرف (3)جرفدد م ال التربدد  كميدد  فدد تفدد و   ذلددك عددنالمسددتوي , ويدد جم 
هدو تصد يف هرمد  ( و Zinkتص يف ) عم طق , اعتم دًا م لم (DEM) مني  إ حدار يريط   الدراس , تم ا ش  

د المسدتوي   الع ليد , ع د(Generalizationالتعميم ) ف مل الزي د    فيمستوي   تص ي متسمسل يقل ف  يمس 
الجدددول  فدد  موضدد  كمدد , و (4)التصدد يف هددذا حسدد   حدددار  وفقددً  لدددرج   اإلفيددالظددواهر الجغرا تحديدددحيدد  يددتم 

 (.7اليريط  )و  (6)
 
 

                                                           

   االرض الزراعي  ب ستيدام التق     الحدي   ف   ط رق يضر حسن عوال, التحميل المك    لت  ير التض ريس عم  استعم ال (1)
 .10, ص2013 الموصل, قض   شق و , اطروح  دكتورا , ) ير م شور (, كمي  التربي , ج مع  موصل,

 . 251, ص2005( محمد صبح  عبد الحكيم, م هر عبد الحميد المي  , عمم اليرائط, مكتب  اال جمو المصري , الق هر , (2
 .99س لم الم لك , مصدر الس بق, ص ( عبداي(3

(
1
) Stan Morain. Ed. GIS Solution in natural resources management tenewable natural resources 

foundation and national Academy of sciences national research council. Washington. 1999. p. 87  .  
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 Zink)طقة الدراسة حسب تصنٌف )منلسطح  درجة النحدار( فئات 6جدول )

 % 2انًسبحت كى  انخصُُف درجت اإلَحذار شكم انسطح ث

 88.38 21527.979 ٔظٚبٌ -سٕٓل  1.9 - 0 يسطر 1

 7.31 1781.467 سٕٓل رسبرٛخ َٓرٚخ 7.9 – 2 يزًٕج ضفٛف 2

 2.99 727.55 رالل يُطفعخ 15.9 – 8 يزًٕج 3

 1.03 251.709 رالل يررفؼخ 29.9 – 16 يمطؼخ 4

فأكثر 30 يمطؼخ ثعرخخ ػبنٛخ 5  0.29 70.097 خجبل 

 100 24358.802 انًجًىع

 .ARC GIS 10.3( ثبسزطعاو DME) عمل الب ح , اعتم دا عم  بي     االرتف ع الرقم  منالمصدر : 

 Zink)) تصنيف حسا الدراسةطقة من سطحل درجة النحدارفئات ( 7)خريطة 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ARC GIS 10.3(, ثبسزطعاو DEMػًم انجبزث, اػزًبظاً ػهٗ, ثٛبَبد االررفبع انرلًٙ ) يٍانًصعر : 
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 :ي ت ( بم  7ف  يريط  ) كم   حداراإل  وتص ف درج
 (ْ :1.9 – 0الفئة األولى ) . أ
 مئويد  ب سدب ( و 2كدم 21527.979االكبر والب لغ   حدو ) مس ح وتسم  بفئ  االراض  المستوي  وتشغل ال     
راضد  مدد  أضدي  و فيل الهو (, وتتم دل ب لسد7يريطد  ), الدراسدد طقد  م لالكميد   مسد ح ال مدن( 88.379%  )بمغد
 مدنبد لقر   الدراسد طقد  م وسدط  فد جدزا  كبيدر  أ فد الفئد   هذ  تظهر, و طق  الجزير م طق  المتموج  و م ال بين

 هد  إبدل  التعريد  عمميد  مدن طق ي ليد  م دال هذ , وتك د تكون  الزراعياالراض   أ م , وتضم دجم   هرمجرى 
 ه سددمكب هدد لددذا تتصددف تربت ه سددطحالسددتوا   ذلددكو  طق المرتفعدد  م ددال مددن تعريدد الم ترسددب   طق اسددتقب ل الم دد

الفصدل  فد سديتم بي  ده  كمد  (, الريحيداو  الم ئيد الغط ئي  سوا  ) التعري  إل تتعرض  م ه جزا  أن أال إالكبير, 
 ال  ل .
 (ْ: 2 - 7.9الفئة الثانية ) . ا
تد ت   هد , و الجبد لي  وسفو  اقددام  هر ل التح تي  الهو فً , متم م  ب لسفيب لمتموج  تموج  ي ه تتصف أراضي     

طقد  م  مسد ح  مدن( %7.313) مئويد  ب سدب ( و 2كدم 1781.467والب لغد  ) مسد ح حي  ال منب لمرتب  ال   ي  
يددد   هر وديددد  الجوا دد  األ عمددد ضددي  فيل الهو السددد فددد  كمدد  تعريددد  طق اسدددتقب ل المددواد المم دددتم ددل  هددد , و الدراسدد 
طقدد  الشددرق ط والشددم ل الشددرق  فدد  م ت ل كمدد  فدد  الجددز  الشددم ل  فدد  الددل مقدددم   هو وسدد ك هددر دجمدد   الرئيسدد

 .وت ل حمرين  طوزيورم توطق  م 

 (ْ:15.9 – 8الفئة الثالثة ) . ت
 مدددن%( 2.987) ه مكو ددد  مددد   سدددبت (2كدددم 727.55) ه يفضددد , تقددددر مسددد حتم ال ت لوتسدددم  بفئددد  الددد      
الترسدي  لدذا  عمميد  مدن أك در التعريد الحد  و  عدنالمس ول   عواملالالفئ   هذ  ف , ت شط الدراس طق  م  مس ح 

معظددم االراضدد  المت يمدد  ألقدددام  ذلددك, ويشددمل ه إ حدددار , بحكددم درجدد  الم ئيدد تسددهم بتقطيددل وحفددر المسددي    
 .الدراس طق  م  ف ي   هر وجوا   الودي ن ال ت لال

 (ْ:29.9 – 16الفئة الرابعة ) . ث
( مكو   م  2كم 251.709) ه قدر  مس ح الع لي , تشغل  ت لالمتقطع , متم م  ب لراض  وتسم  بفئ  األ      
السددفو  الجبميدد ,  مددنجددزا  أو  الجبدد لقدددام أالفئدد   هددذ , وتتم ددل الدراسدد طقدد  م  مسدد ح  مددن( %1.033) ه  سددبت

 فدد  كمدد شددديد  مكو دد  جددروف صدديري ,  تعريدد  إلدد  تعرضدد يدد  والتدد   هر وديدد  ال طق األم ددبعددض  عددنفضددً  
 .(8الشكل ) ف  موض  كم , الدراس طق  م  ف تشر  م  طق الم ال من ه ج ي و ير  - طوز  هرح ف   

 (:أكثرف 30ْالفئة الخامسة ) . ج
 ه ( مد   سدبت2كدم 70.097) ه   مسد حتبمغد إذ الدراسد طقد  م  فد  مسد ح ي   حدار الفئ   اإل أقل من ه و      

 مدن هد طق  و م ال ف الفئ  معظم السفو  الع لي   هذ , وتغط  الدراس طق  م الكمي  ل مس ح ال من%( 0.288)
 الشديد.  حداراإل بفعل, وا جرافً  لمترب  والمفتت   الصيري , التعري الفئ   تعرضً  لعممي   التجوي  و  أك ر
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ال  حيد  ال ظريد  وفقدً  لمددرج    مدن الدراسد طقد  م  مسد ح  من( %11.621م  سبق ان  حو ) عم  ب   ً و      
 التعريد ن واقدل قد ال توافق الواقدل, أل ذلكن طبيع  أ الإبشكل كبير,   الترب تعري يطور   مني , تع     حدار اإل

تج  دوع السدفو  و  م هد ايرى,  عواملفقط, بل تحكمه   حداراإل تغيرم عم ال يعتمد فقط  , وك  فد  ال بد   هد ته ا 
 سدددب  المددد د  العضدددوي , ودرجددد  اسدددتقرار  م هددد ا  االيدددرى, تغيدددر الم مدددن هددد و ير   التربددد, ودرجددد  رطوبددد  هددد و وع

المعد دال  الري ضدي  التد   مدنالعديدد  فد ا  دايمد  تغيدر الفصدل ال  لد  كم فد مد  سد قف عميده  هذاحدرا , و م ال
 .الدراس طق  م  ف   الزراعياالراض   تعري تقيس واقل 

 الدراسةطقة منالشرقي ب شمالال الجزء فيجاي  - طوز نهر ض( مقاطع مختارة لحوا8شكل )

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

 -: عم اعتم دا ’ عمل الب ح  منالمصدر : 
 , ًٕلغ(. ٔانArcScene 10.3( ٔثرَبيح )Global Mapper 11( ثبسزطعاو ثرَبيح )DEMانرلًٙ ) ررفبعثٛبَبد اإل.1

http://agribusiness.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=7190e2a6ee32455b9014d

1164e8065b3 

 .22/2/2017ثزبرٚص ٔرى انزمبغ انصٕرح 
 

 

 

 

 

 جاي  –نهر طوز 

 منطقة الحواف المتطعة

 جاي  –نهر طوز 

 جاي  –نهر طوز 

http://agribusiness.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=7190e2a6ee32455b9014d1164e8065b3
http://agribusiness.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=7190e2a6ee32455b9014d1164e8065b3
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 :نحدارال  إتجاه 2-1-2-1-2
عقدر  السد ع  ب لددرج    إتجد  طقد  المرتفعد , وعد د  مد  يقد س المظهدر بم ال جهد و   حدداراإل إتجد  ب صديق     

 عمدد , واعتمدد دًا (1)(360  ك ممدد  )ْ دور ليكمددل  شددم ل لمددر  ايددرى ب هدد ب لدرجدد  )صددفر(  ددم ي ت شددم لال مددنابتددداً  
 سدط الم من,  حداراإل جه موا حس عشر  أقس م  إل  الدراس طق  م   قسم (,8اليريط  )(Aspect) يريط 

 الدراسدد طقدد  م ( يظهددر بدد ن 7( والجدددول )8درجدد , وتبعددً  لبي  دد   اليريطدد  ) (360) شددم ل لب هدد وي ت (1-)
   الت لي : ه تج اإل ه تسود

(, مكو ددددددً  مدددددد   سددددددبته 2كددددددم 5439.511  )بمغدددددد إذ, مسدددددد ح اكبددددددر  عمدددددد المسددددددتوي  تجدددددد  سددددددي د  اإل 
  هددد تج اإل مدددنالمرتبددد  ال   يددد   فددد  يددد ت الج دددوب   تجددد  اإل أمددد , الدراسددد طقددد  م  مسددد ح  مدددن( 22.331%)

 طق .م ال مس ح  من( %32.857 سب  ) عم الج وبي , وك هم  يسيطران 
( 2كدم 5814.323) مس ح بطق  م ال ف ي  شم لال  ه تج اإل من  ب لمرتب  ال  ل   شم لال تج  اإل ي ت  

 .الدراس طق  م  مس ح  من( %23.869مكو ً  م   سبته )
 %(.10.582) مئوي  ب سب الشرق   عم الغرب   تج  تفوق سي د  اإل 
الشددرق   شددم لالالشددرق  و  عمدد ( %19.825الشددرق  والج ددو  الشددرق  بددد) تجدد  تفددوق واضدد   لإ وجددود 

 (.%18.773المكون )
الغربددد   شدددم لالالغربددد  و  تجددد  اإل عمددد %( 21.694الغربددد  والج دددو  الغربددد  ) تجددد  تفدددوق واضددد  لإ 

 %(.17.788) ب سب والب لغ  
 جهد ب ل سدب  لموا  حدداراإل جهد لمعرفد  وا هدو  حدداراإل إتجد  تصد يف  مدنالمعمدوم ان الهددف الرئيسد   منو     

  هد الرئيسد  التد  ت العوامدلا   تغيدر الم هدذ واالشع  الشمسي , وتم دل  األمط ر, ومدى است م كمي   األمط ر
درجد   إلد  التعريد عمميد    تحدددالطبيعد  والتد   ال ب ت ك  ف  الغط    دتحد كم  التعري البيئ  الم ئم  لعممي   

 كبير .
 فد  الغربيد ي  شدم لالي  و شدم لال الريد  هبدو   جهد المق بمد  ل الغربي ي  و شم لالحدرا  م ال  فضً  عن تمق       

ظددل  فدد  تقددلحدددرا  الشددرقي  حيدد  م مق ر دد  مددل ال األمطدد ر مددنفصددل الشددت   المحممدد  ب لرطوبدد , كميدد   اكبددر 
ي  الشددرقي   ب تدد   شدم لالي  و شددم لالالسدفو   عمدد   مددوفت .(2)السد قط  األمطدد ر مدن ه   قمدد   صدديبع دالمطدر ممدد  ي

 عمد يد  ر  هدذا, و  فيدالجو  لمميد   التسدر  فد , وزي د  الترب سك حبيب    تم عم  ذلكك  ف  يعكس  أك رطبيعي  
 .غربي ي  الشم لالي  و شم لالالسفو   منجرف  م ال الترب  كمي تقميل 

 

                                                           
بين البيئ  الطوبو رايي  والمراع  الطبيعي  لحوض  هر الكومل  المك  ي , رائد محمود فيصل, الع ق  عم  عبد عب س العزاوي( (1

, مجم  التربي  والعمم, كمي  التربي , ج مع  (RS & GIS) الجغرافي ستشع ر عن البعد و ظم المعموم   ب ستيدام اال العراق شم ل
 . 388ص  ,2011 (,1(, العدد )20موصل, المجمد)ال

 رسدد ل  دجمدد ,   حيدد  فدد  الزراعيدد  االرض اسددتعم ال  عمدد  هدد وا ر  لمتربدد  المكدد    التحميددل ,السدد مرائ  سددمم ن يضددير سدد م ( (2
 .50, ص2010 تكري , تكري , ج مع  التربي , كمي  ,(شور م   ير) م جستير
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 الدراسةطقة من سطح إنحدارت هاإتجا( 8خريطة )
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدراسةطقة من  سطح إنحدارت هاإتجا( 7جدول )
 % (2)كى ًسبحتان َحذاراإل إحجبِزاوَت  َحذاراإل إحجبِ ث

 22.33 5439.511 -1 - 0 يسزٕ٘ 1

 5.38 1310.202 22.5 - 0 شًبل 2

 8.41 2048.911 67.5 - 22.5 شرلٙ شًبل 3

 10.36 2523.901 112.5 - 67.5 شرق 4

 9.46 2305.331 157.5 - 112.5 خُٕة شرق 5

 12.28 2991.227 202.5 - 157.5 خُٕة 6

 11.11 2706.911 247.5 - 202.5 خُٕة غرثٙ 7

 10.58 2577.598 292.5 - 247.5 غرة 8

 7.21 1755.301 337.5 - 292.5 غرة شًبل 9

 2.87 699.909 360 - 337.5 شًبل 10

 100 24358.802 انًجًىع
 

 (.ARC GIS 10.3( ثبسزطعاو )8) اليريط  عم عمل الب ح , اعتم دًا  منالمصدر: 

 .ARC GIS 10.3(, ثبسزطعاو DEMػًم انجبزث, اػزًبظاً ػهٗ, ثٛبَبد االررفبع انرلًٙ ) يٍانًصعر : 



الدراسة طقةمن يف الزراعية األراضي تعريةيف  املؤثرة اجلغرافية العوامل                                                                                                  الفصل الثاني  
 

 

40 

ظدل المطدر, حيد  يقدل  فد  ه وقوع منالر م  عم ا  الت  تواجه الج و  والج و  الشرق , ف حدار اإل أم       
والشدرقي , ي  شم لالالسفو   من أك ر التعري تتعرض ل  جراف و  ه الس قط , اال ا  األمط ركمي    من صيبهم  

ا   حدددار اإل مددنبك يددر  أك ددروالرطوبدد   الحددرار درجدد    الج وبيدد  تكددون عرضدد  اليت فدد  ا   حدددار الن اإل ذلددكو 
تجددف  هدد , فمب شددرا  الج وبيدد  والشددرقي  اشددع  الشددمس بشددكل  حدددار تواجدده اإل كمدد ايددرى,   تج هدد ال جهدد الموا

 ف قم  الرطوب   بفعل ه ال ب ت   وا تش ر   مو ف االراض  المستوي  والسفو  االيرى, مم  ي  ر  مناكبر  سرع ب
 ي  والشرقي .شم لالتكون سهم  التفكك مق ر   مل ترب  السفو   ذلكالم د  العضوي  وب قم  عنفضً  , ه تربت

 : Climate اخمنالُ  2-1-3
ًا دور  يدد ديو  كمدد ميتمددف جوا دد  الحيدد  ,  فدد المدد  ر   عوامددلالأهددم  أحددد  صددر ع يدد ل  مددن  خم دداليشددكل        
 صر ع د ُتعد, ور م ه وتوزيل ال ب ت   الطبيعي  وك  فت  مو ف   دور  عنفضً  ,  التربر هو تكوين وتد ف رئيسً  

 إذ, التعريدد تشددكيل  فدد  صددر  ف عميدد  ع  أك ددر مددن دانعدد, يُ  مددهوالتدد  سدد قف عمي الحددرار و  األمطدد راال أن   خم ددال
المعدل  عنه معدال  الرطوب  وترتفل معدال  التبير فيبكو ه ح رًا وج فً  ت يفض  الدراس طق  م  خ م يتصف 

 حسدد ( ممددم, وب154السدد وي ل مطدد ر) المجمددوعو  ْم( ,22,4المعدددل السدد وي لمحددرار  ) بمدد  إذالسدد وي ل مطدد ر, 
 ,(1)(Bwhs)الصددحراوي الجدد ف   خم ددال منضدد تقددل الدراسدد طقدد  م   فددإن  يم ددال (Koppen)تصدد يف كددوبن 

طقد . م ال تمدك منض الرممي  الك ب نبمور  ظروف بيئي  م  لي  لتكوين  ف أسهم  بشكل ف عل  يص ئصال هذ و 
أيمول, وفصل الشدت    شهري  ه   إل م يس  شهر من يمتد  فإ ه يتميز بصيف طويل ح ر وج ف ع موبصور  

تشددرين األول  شددهرأ هدد ك فتددرا  قصددير  و ه دد كدد  ون األول وكدد  ون ال دد    وشددب ط , و  شددهريدد ل أ يمتددد الددذي
ذوال دد    و  تسدد قط لإمطدد ر يدد ل فصددول الشددت   والربيددل  وجددودمعتددداًل مددل  هدد في  خم دداليكددون  إذار و يسدد ن , ا 
 . واليريف
 محطد ) هد و  الدراسد طق  م  مني  ألربل محط   ضالجو   ل  وا  ع مئ  الهيبي     ال عم تم االعتم د        

وظددواهر  وتدد  ير   خم ددال صددر ع  فدد ( لمعرفدد  التذبددذ  طوزيورمدد تو محطدد , و بيجدد  محطدد , و سدد مرا تكريدد , و 
تدد  ير  هدد لوالتدد   الدراسدد طقدد  م  منضدد  خم ددال صددر ع مدد  يمدد  عددرض لفيو , التعريدد عمميدد    فدد  صددر ع ال تمددك

 . الزراعياألراض   تعري  عم  مب شرو ير  مب شر

 :Temperature  الحرارة. درجات 2-1-3-1
  يصوصددً , الريحيدد التعريدد  عمميدد  فدد وفعدد ل  مهددمتدد  ير  هدد لالتدد    خم ددال صددر ع أهددم  مددن الحددرار  ُتعددد      
ضددغط جددوي وريدد   وتبيددر ورطوبدد  وتكدد  ف بميتمددف أشددك له,  مددن صددر األيددرى ع ال بقيدد  عمدد تدد  ر  هدد لكو 

تتوقددف تجويدد  الصدديور ميك  يكيددً  وكيمي ئيددً  وتكددوين قطدد ع  هدد فعمي  التربدد عمدد   مب شددر ولمحددرار  خ دد ر واضددح  و 

                                                           
, مجم  كمي  اآلدا , العدد الي مس, ج مع  م  يي األق ليم ال تحديد( عم  حسين الشمش, استيدام بعض المع يير الحس بي  ف  (1

 . 177, ص1972الري ض, الري ض ,
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ن (1)الميتمفد   األرض سط وأشك ل   الترب ه درجد   فيد خ قد ري ترتفدل م دذا   هد مجع الدراسد طقد  م  موقدلل, وا 
 الحدرار تبد ين درجد    فد تسدب   الدذي رهد ال  فتدر شدد  ومقددار اإلشدع ع الشمسد  الواصدل وطدول  بسب  الحرار 

 مددنالشددت  . و  شددهرأ فدد ً  ا  يف ضددالصدديف و  شددهرأ فدد ً  إرتف عددالمعدددال   هددذ  سددجم  إذ, سدد  ر الهو يدد ل شدد
 محطد  مدني  تتبد ين شدهر ال الحرار أن معدال  درج    بينيت ,(9( واليريط  )9( والشكل )8دول )م حظ  الج

( ْم, 13.9تكريد  ) محطد  سدجم  إذك  ون ال د   ,  شهر ف  ه ل قيم  أقل, تتيذ الدراس طق  م  ف ايرى  إل 
ار, فك  د  إذ شدهر فد التددريج   رتفد ع(ْم,  م ت يدذ ب إل14.1) طوز(ْم , و 13.9) بيج , و ( مْ 13.7) س مرا و 

 فددد  رتفددد ع, وتسدددتمر ب إل(مْ 22.9) طدددوز(ْم, و 23) بيجددد , و (مْ 21.7) سددد مرا , و (مْ 22.3تكريددد  ) محطددد  فددد 
 43.8المحطد   ) فد العظمد   الحدرار معددل درجد   بمد ا يإذتمدوز,  شدهر فد  ه اقصد  بم ت حت الصيف  شهرا
فصددل  فدد ر وصددف   السددم   هدد طددول ال  بسددب  ذلددك, و التددوال  عمدد  مئويدد ( درجدد  43.3 - 40.3 - 43.5 -

 الصيف.

 (8جدول )
 الدراسةطقة من في اخيةمناللممحطات  )م(ْ  الصغرى والعظمى والمعدل السنوي الحرارةمعدالت درجات 

 2013 – 1985لممدة 
 ًحطتان

درجت 

 انحرارة
 1ك 2ث 1ث أَهىل آة حًىز حسَراٌ يبَس َُسبٌ ارإر شببط 2ك

انًؼذل 

 انسُىٌ

 حكرَج
 16.1 6.9 10.2 17.9 23.3 27.9 28.6 25.7 21.2 15.3 9.2 5.4 3.2 انصغرٖ

 28.35 16.2 22.8 32.5 39 43.6 43.8 36.7 34 28.6 22.3 16.8 13.9 انؼظًٗ

 سبيراء
 14.3 7.4 11 17.5 23.4 27.1 24.7 25.6 20 16.5 8.8 6.2 4.1 انصغرٖ

 29.4 16.1 22.3 32.2 39.7 42.9 43.5 40.3 35 29.1 21.7 16.5 13.7 انؼظًٗ

 بُجٍ
 16.1 7 10.4 17 22.1 26.4 27.4 24.7 20.3 14.7 9.1 4 4 انصغرٖ

 29 16 22.7 32.9 33.5 43.5 40.3 40.1 35.8 28.9 23 17.4 13.9 انؼظًٗ

 طىز
 17.3 6.5 10.8 18.1 22.9 27.5 28.2 25.3 21.5 14.9 10 6.6 4.5 انصغرٖ

 29.1 19.9 22.4 31.7 38.1 42.8 43.3 40.3 34.6 27.4 22.9 16.3 14.1 انؼظًٗ

 .شور (م , )بي      ير 2013, بغداد,  خم ال قسم, ي  والرصد الزلزال الجو   ل  وا  ع مئ  الهي, الالمصدر : وزار  ال قل

, هدد تقشددر الصدديور وتمدددد مع د  عمدد تدد  ير الكبيددر ال إلدد   دور بدد يدد دي الحددرار درجدد    فدد التبدد ين  هددذاإن     
المتسدرب   الميد  تتجمدد  إذح ل  تواجد الصديور الكمسدي   ف الت  ير  هذا, ويزداد الترب تفكك جزيئ    عم فضً  

الصديور  تقدل مق ومد  بشكل مستمر عممي ال هذ (, مل تع ق  %10) ب سب  ه تمدد حجميشقوق الصيور و  ف 
ن و  .(2)التعريد اال جدراف و  عمميد ل   هيديد  تكدون مه ال  فد فت   صديري , و  إل لعممي   التجوي  فت كسر وتتجزأ  ا 

تصددل درجدد    إذً  واضددحً , إرتف عدد التربدد رفددل درجدد  حددرار   فدد  فصددل الصدديف أ ددر فدد    ع درجدد   الحددرار إلرتفدد

                                                           

 .95ص, 1989مصر,  اإلسك دري , الج معي , المعرف  دار وال ب تي ,  يي م ال الجغرافي , ( جود  حس ين جود 1)

القد هر ,  كميد  اآلدا , ج معد , دار الفكدر العربد  لمطب عد  وال شدر, محمد صبري محسو , جيومورفولوجي  األشدك ل األرضدي ( (2
 . 81, ص1998مصر, 
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 بيجدد و  دورالدد فدد والجبسددي   الرمميدد  التددر  فدد الحدد ل  هددو كمدد سددم(, 50ْم( ولعمددق ) 45مدد  يقدد ر  ) إلدد  الحددرار 
ن درجدد   حددرار  أعمدد ق سدد مرا  مددن الغربيدد واألطددراف   مددن  الريحيدد التعريدد  عمميدد  فدد  مهددمتدد  ير  هدد ل التربدد , وا 
والت  ير  ال ب ت ر الغط   هو وتد الترب يسب  جف ف  الذي, وزي د  التبير الترب تم سك حبيب    ف  ه ي ل ت  ير 

 .(1) طق الرطب م ي  لمسطحال طبق ال ف   وزي د   سب  األم   فيالجو  المي  مستوى  عم 
 

 - 1985لممدة ) الدراسةطقة منلمحطات  العظمى والصغرى الحرارةمعدالت درجات  (9)شكل 
 )ْم( (2013

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 (.1الجدو  ) علىعم  الباحث, اعتمادا  منالمصدر:           

 
 

طقددد  الوسدددط  م ال فددد  الحدددرار أن تددد  ير درجددد    (9( واليريطددد  )9( والشدددكل )8الجددددول ) مدددن ويتضددد     
 هدد التدد  تتميددز تربت الغربيدد ح فدد  الصددحرا   عمدد  هدد وقوع بسددب  ذلددك طق و م ددال بقيدد  مددن أك ددرلممح فظدد  يكددون 
 ,الريددد   هدددوو   خم دددال صدددر ع  مدددن صدددر ايدددرع تدد  ير  وجدددود, و التربددد مدددل جفددد ف  هددد في ال بددد ت ب  عدددام الغطددد   

 هدذاو  وزم  يدً , مك  ي ً  والفصمي  ي شهر ال الحراري  والمدي   والصغرى العظم  الحرار  درج   بين واض  ف لتب ين
  عمميدد   فدد  هدد ت  ير  فضددً  عددن ,الدراسدد  طقدد م  فدد  زي ئيدد فيالكيمي ئيدد  وال التجويدد  عمميدد   ت شدديط إلدد  يدد دي
 سددهم  ممدد  تكددون التربدد  وتفكددك الصدديور تفتدد  فدد  ذلددك ويسددهم والصدديور, التربدد  فدد  المتكددرر والتجمددد التبيددر
 .ه ب وعي التعري  عممي   تج  

 

                                                           
 م جسددتير رسدد ل  لمتربدد , والكيمي ئيدد  الفيزي ئيدد  الصددف   بددبعض هدد وع قت ه وا عك سدديت التربدد  لددون ,الدددليم  يمددف عبددداي ايدد د ((1
 .20 , ص1989 الموصل, الموصل, ج مع  الزراع , كمي  ,(شور م   ير)
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 الدراسةطقة منالمتساوية لمحطات  الحرارة( خطوط 9خريطة )
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.ARC GIS 10.3) ثرَبيح (, ب ستيدام8عمل الب ح , اعتم دًا عم  الجدول ) منالمصدر: 

 :Rain األمطار. 2-1-3-2

 ف  األمط رويتبل  ظ م , (1)مط ر البحر المتوسطأ م  ظل الدراس طق  م  ف  األمط ر م سقوط ظييضل        
تشدرين  شدهر مدن أمطد ر  متددت الدذيو  ه موسدم سدقوط فد  خ البحر المتوسدط م يم أقممط ر أ ظ م  الدراس طق  م 
القطددر يدد ل ال صددف  إلدد يفضدد   م ال تمددكول صددبمددد  و  ه وتددرتبط مددد  سددقوط ايدد ر, شددهريدد  ه   حتدد ول األ

ول كدد  ون األ شددهرأبدد دا األمددر  ددم تددزداد يدد ل  فدد تشددرين االول التدد  تكددون بتكددرارا  قميمدد   شددهر مددنال دد    
يد  فصدل الربيدل ه   فد  هد ار و يسد ن وي قطدل مرور إذي شدهر  فد ب لت د قص  ت يذحين  ف وك  ون ال     وشب ط 
 . (2)وبداي  فصل الصيف

                                                           

(
1
) A.H. AL-shalash , The Climate of Iraq , Amman , Jordan . 1966 . P.23.  

(
2
شمٕرح( يُ, أغرٔزمخ ظكزمٕراِ )غٛمر يسبصٛم لصمت انسمكر ٔانجُدمر ٔانمطمٍبش ٔػاللزّ ثسراػخ ًُ, انصجبذ يسًٕظ انرأ٘ (

 .179, ص1985, كهٛخ اٜظاة, خبيؼخ ثغعاظ, ثغعاظ
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 يبدددأ الدراسدد  طقدد م  محطدد   فدد  المطددري التسدد قط نإ (10واليريطدد  ) (10)والشددكل ( 9) الجدددول بددينيو      
 وشددب ط ال دد    كدد  ون شددهرأل ب الزديدد د األمطدد ر كميدد   تبدددأ إذ, أيدد ر شددهر يدد ه   حتدد  األول تشددرين شددهر مددن
ذو   بعددد التدددريج  ب لت دد قص ت يددذ  ددم, العددراق عمدد  المدد ر  المتوسددطي  يدد الجو  يفضدد  م ال عدددد لزيدد د  ذلددكو , ارا 

  ددرفي أيمدول يد ه   حتد   حزيدران شدهر  مدن الصديف شدهرأ فد  أمد , ي الجو  يفض  م ال ت  قص مل أي ر شهر
 سددد مرا و  ممدددم( 34.1) تكريددد  محطددد  فددد  السددد قط  األمطددد ر كميددد  ك  ددد  ال ددد    كددد  ون فددد ف, األمطددد ر سدددقوط

 مجددد ميل معددددال  فدددإن ذلككدددو , ممدددم( 43.4)  بمغددد فقدددد طدددوز محطددد  أمددد , ممدددم (32.3) بيجددد و , ممدددم( 26.2)
 ال الكميدد   هددذ و  ,طدوز محطدد و  سدد مرا  محطد  بددينممدم,  (272 - 161.5) بددين عدد م بشدكل السدد وي  األمطد ر

 التعريدد  يطددرمعرضدد  ل  الزراعيدداألراضدد   أ مدد , ممدد  تجعددل  التربدد رطوبدد  مددن تزيددد وال ال ب تدد    مددول فدد تك
 )التعري  الم ئي  والريحي (. ه ب وعي

 طقتيُيحطبث  فٍانسبقطت )يهى(  األيطبرَت وانسُىَت نكًُبث شهر( انًؼذالث ان9)جذول 

 (2013 - 1985نهًذة ) انذراست

 1ك 2ث 1ث أَهىل آة حًىز حسَراٌ يبَس َُسبٌ ارإر شببط 2ك ًحطتان
 انًجًىع

 انسُىٌ

 170.7 23.1 24.7 11.4 0.4 0 0 0 8.1 13.5 25.5 31.1 34.1 حكرَج يحطت

 161.5 26.4 24 8.2 0.7 0 0 0 9.6 17.4 21.7 27.3 26.2 سبيراء يحطت

 179.7 27.5 23.3 8 1 0 0 0.6 9.8 15.9 26.2 35.5 32.3 بُجٍ يحطت

 272 42.7 41.4 16.4 0.4 0 0 1 13.7 36.9 31.9 45.3 43.4 طىز يحطت

 ,2013-1985السددد قط  لممدددد   األمطددد ر كميددد  عدددن بي  ددد  ,  خم دددال قسدددم, يددد الجو   ل  دددوا  ع مدددئددد  الهيال, المصددددر: وزار  ال قدددل
 .شور  (م  ير بي     )

 ( 10شكل )
 (2013 - 1985لممدة ) الدراسةطقة منمحطات  في )ممم( الساقطة انشهرَت وانسُىَت األمطارمعدالت 

 
            
 
 
 
 
 
 
 

 (.9الجدو  ) علىعم  الباحث, اعتمادا  منالمصدر:                 
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 الرمميد )  التربد  دوع نوأ ي صد  الريد   مأمد  تعريد لم سدهم  هد مويجع  التربد تفكيدك عممي  يسهل األمر هذاو       
 الريدد   ل شدد ط م  ليدد  بيئدد   التربدد هددذ  تصددب  إذ طقدد ,م فدد  ال ي شددم لالو  الوسددط  األجددزا  فدد  متم مدد ( والجبسددي 

 شهر تصفم  من تبدأ ,الدراس طق  م محط    ف  الجف ف فترا  نبإ (10) الشكل منويظهر  . الترب تعري و 
 ذلدك ويسدهم  التربد رطوب  وتقل التبير معدال  تزداد فتر ال هذ  وي ل ايمول, شهر ي ه   حت  م يس, وتستمر

 , بداي  التس قط المطري ف  فصل الشت  .تعري لم مهي   متم سك   ير هش  ه مويجع  الترب تفكك جزيئ   ف 

 (2013-1985لسنة ) الدراسةطقة منالمتساوية لمحطات  األمطارخطوط ( 10خريطة )
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.ARC GIS 10.3)ثرَبيح (, ثبسزطعاو 9اندعٔل ) ػهٗػًم انجبزث, اػزًبظاً  يٍانًصعر: 

 :Wind الرياح. 2-1-3-3
 تكددن ج فدد  لددم اإذ التعريدد و  الحدد  عمميدد   فدد  مدد  ر لع مددك تدد ت  ال هدد لك  مكدد ن, كددل فدد  الريدد   ت تشددر      

 فددد  التعريددد  لعمميددد   كبيدددر  أهميددد  الريددد   لتددد  ير  يصدددب   ددد هُ ف حجددد ر,واأل تربددد األ بحبيبددد   ومحممددد وسدددريع  
  ددم  التربدد فدد والجفدد ف  التبيددر عمميدد   بزيدد د  الريدد   سددرع  وتتسددم كمدد  والجدد ف, القميددل ال بدد   ذا   طقم ددال
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 الرمددد لكميددد    ه تسدددرع تحددددد, و  الريحيددد التعريددد تشدددكيل  عدددنالمسددد ول األول  الريددد   ُتعددددو  .(1)هددد تعريت ل هو سددد
العمميددد    عمددد الم مددد  التددد  تعتمدددد  تمدددكد دراسددد  ع ددداألمدددور الضدددروري   مدددنف ذلك, ولددد(2)ه المتحركددد  وامتددددادات

تج هو  الريددد   سدددرع  م بقيددد س هتمدددائيددد  األهو ال  الدراسددد طقددد  م  فددد  الريددد   يصددد ئصأجدددل وصدددف  مدددنو . (3)هددد ا 
 :ي ت  كم و  تج  واإل سرع ال منلكل  ه محط ت ف ي  المق س  سطحال الري  معطي    عم س عتمد 

 :Wind speed الرياح سرعة 2-1-3-3-1
ال طد ق شدبه  فد  هد لوقوع ذلدك يعدود , و ع مدال ه معددالت إ يفد ضب الدراسد طق  م  ف  الري   سرع تتصف      

 فدد  ك تبدد ينه د أن  إلدد يفض صديفً , وتشددير المعددال  مدد المدداري الواقددل تحد  تدد  ير الضدغط المرتفددل شدت ً  وال
طقد  م  سدط طبيعد   لفصدم  وتبد ينالتفد و  الحدراري ا عن  تج  هذاو  ,ومك  ي ً  ي ً م ز  لسرع  الري   ع مالتوزيل ال
 .(4)الدراس 

 إذتمدوز,  شدهر ف  الصيف ويصوص ً  فصل ف تزداد  الري   سرع  أن( 11والشكل) (10الجدول) بينيو       
, (م/ دد  3.4) سدد مرا و   م/ دد ( 4.1تكريدد  ) محطدد  فدد تمددوز  شددهري  لممحطدد   يدد ل شددهر   المعدددال  البمغدد
 إرتفدد ع إلدد  شددهراأل هددذ  فدد  الريدد   سددرع ويرجددل سددب  زيدد د  معدددال   ,م/ دد ( 2.4) طددوزو  (م/ دد 2.9) بيجدد و 

, األرض سدط ا  الم مدس لهدو التسديين الح صدل لم بسب تسريل تي را  الحمل  عم الت  تعمل  الحرار درج   
ي الجدو الضغط  قيم و الحرار درج    قيمايت ف  عنفضً  , ائي هو يفض   الحراري  والكتل الم ال وزي د  تكرار

 محصدم  ايت فد   هد   لري  , فه سرعت تحديدو  الري  ي القو  الت  تسب  تحرك الجو الضغط  يعد  إذ , ا  حدار و 
 الري   سرع وتزداد  الواط , طق الضغط م  إل  طق الضغط الع ل  م  منا  هو يتجه ال إذ, (5)ي الجو الضغط 

 .الجوي الضغط حدرم  ف كمم  زاد الفرق 

زي د  ط ق  ال ت  و  الرم لتسريل حرك   عم عمل ي ف  فصل الصيف, الري   سرع معدال   إرتف عإن      
رتف عو  الحرار درج     يف ضتبعً  إل الري   سرع , وت يفض ه مسببً  جف في  لمترب  سطحال طبق ال ف والتبير   ا 
 هذا ف  الري   سرع معدل ل أد   يم ل الذيك  ون األول  شهر ف فصل الشت   والسيم   ف ي الجو الضغط 
 ف م/  (  1.2, و)س مرا  محط  ف م/  (  1.27تكري , و) محط  ف م/  (  2.6ه )في  بمغ إذالفصل, 

                                                           
 .141ص ,1990 بغداد, الحكم , دار الج ف , االراض  جغرافي  الريح   ,  جم ميور عبد, الس مرائ  المجيد عبد قص ( (1
جمدد  الم ,المراكددز العمرا يدد  فدد  سددمط   عمدد نأيطدد ر ومشدد كل زحددف الرمدد ل عمدد  الطددرق و  ,حمددد عبددد السدد م عمدد  حسدد ينأ( (2

 . 34, ص2009المصري  لمتغير البيئ , 

, 1985, القددد هر  الجيومورفولوجيددد , دار ال ق فددد  لم شدددر والتوزيدددل, محمدددود ديددد   راضددد , العمميددد   محمدددد صدددبري محسدددو (  (3
 . 163ص

, أطروحد  العدراقطقد  الجبميد  وشدبه الجبميد  فد  م لم الزراعد  خ ف  االقتصد د م ال دور( ط ل  أحمد عبد الرزاق ع شور, تقييم (4
 .8, ص2007آلدا , ج مع  بغداد, شور (, كمي  ام دكتورا ) ير 

, اطروحدد  هدد  فدد  بعددض مظدد هر التكدد  ف فدد  العددراقد صدد ل  , تبدد ين ارتفدد ع مسددتوي   الضددغط القي سددي  وأ ر بشددرى احمددد جددوا( (5
  .16, ص 2007كمي  التربي  ابن رشد, ج مع  بغداد,  ,شور  (م دكتورا  )  ير 
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م/  (  3.1 – 2.6 – 2.1 – 1.6) بم  فقدالمعدل الس وي  أم , طوز محط  ف م/  (  1.3, و )بيج  محط 
 لجميل المحط  .  التوال  عم 
 :الدراسةطقة من في الرياح إتجاه 2-1-3-3-2

مراكز الضغط الرئيس , وبقو   موقل ه أهم الدراس طق  م  ف  عوامل  عدب الري    ه إتج تت  ر        
 –متم م  بسمسم  )حمرين  الدراس طق  م لي  الشرقي  شم لالب لمرتفع     ه تج اإل تمكتت  ر و  اال حراف,
 جه  منالبحر المتوسط  بينه و بي الت  تحد  عراقالمرتفع   الواقع  ي رج ال عنفضً   (,, بمك   مكحول
يرانومرتفع   تركي   ,الغر   عم ليس فقط  الري   إتج  تب ين  عم مم  أ ر  ,والشرق شم لال جه  من وا 

 .(1)ككل عراقال عم أ ر   وا  م  الدراس طق  م 

 الدراسةطقة منل اخيةمنالالمحطات  فيم/ثا  الرياح سرعةية والسنوية لشهر المعدالت ال (10)جدول 
 2013 – 1985لممدة 

 1ك 2ث 1ث أَهىل آة حًىز حسَراٌ يبَس َُسبٌ ارإر شببط 2ك ًحطتان
انًؼذل 

 انسُىٌ

 3.1 2.6 2.6 2.8 3.2 3.6 4.1 3.8 3.4 3.2 3.1 2.8 2.4 حكرَج يحطت

 2.6 1.27 1.9 2.2 2.5 3.1 3.4 3.4 2.9 2.8 2.5 2.2 1.9 سبيراء يحطت

 2.1 1.2 1.2 1.3 1.6 2.3 2.9 2.4 2.2 2.4 1.8 1.5 1.3 بُجٍ يحطت

 1.6 1.3 1.4 1.6 1.7 2 2.4 2.4 2.3 2.3 1.9 1.8 1.5 طىز يحطت

  شور (.م )بي      ير  ,2013, , بغداد خم ال قسمل   ي  والرصد الزلزاالجو   ل  وا  ع مال   هيالمصدر: وزار  ال قل, ال

 (2013 - 1985لممدة ) الدراسةطقة منمحطات  في )م/ثا( الرياح سرعة( معدالت 11)شكل 
 

 

 

 

 

 

 (.81الجدو  ) علىعم  الباحث, اعتمادا  منالمصدر:         

                                                           
فد  ع صدري درجد   الحدرار  وكميد  األمطد ر, رسد ل   هد وأ ر  العدراقفد   الغربيد ي  شدم لبمسدم شد كر ش يشدل الجيزا د , الريد   ال( (1

  .33, ص2010 بغداد, ,مي  التربي  لمب   , ج مع  بغدادك, شور (م م جستير ) ير 
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 فد السد ئد   الري   ه  الغربي ي  شم لال الري  أن  بين( يت14و  13و 12(, والشكل )11الجدول ) منو        
 عمد  بيجد و  سد مرا محطت   ف  %(29.5%( ٔ)28.3)الس وي  ه  سب  تكرار هبوب سجم  إذ, الدراس طق  م 

ي  شدم لال الريد  , و التدوال  عمد  بيجد و  س مرا %( لمحطت  14.8%( و)14.4) الغربي  الري   ه ,  م تميالتوال 
 س مرا  محط  ف المعدل الس وي ل سب  السكون  بم , و التوال  عم %( ل فس المحط   5.5%( و)5.3) ب سب 

 طق التدد  م ددال عددنالسدد ئد  يعطدد  م شددرًا واضددحً   الريدد    هدد إتج  تحديدددإن ٔ ( .%34.3) بيجدد و  %((37.9
تجد  قول  بشدكل ك بد ن رمميد  و م الدق ئق ال ه فيكن الت  تترس  م   واألالريحي التعري تت  ر بظ هر    تمدكمحد ور  ا 

 مددنهبددو  ريدد    هدد تكوي شددروط  مددنالتدد   بيجدد  طق العيدد  و م ددبعددض  فدد اله ليدد   الك بدد نتسددود  إذ, الك بدد ن
التد    طقم دال عدنالسد ئد  يعطد  مددلواًل واضدحً   الريد   إتجد   تحديددفدإن  ذلككد, و سد  معظدم أيد م ال أحددو  إتج  

 فدد كبيددر   أهميدد السدد ئد  لدده  الريدد   إتجدد  أن معرفدد   فضددً  عددن,  الزراعيددتجدد   االراضدد   الرمدد ل زحددفتتدد  ر ب
 هد ت  ير  مدنمد  ييفدف  هدوو  ه سدرعت مدنوتقمدل  الريد   تمدككن إ ش   المصددا  التد  تعتدرض مسد را  أم  تحديد
 .الرم لتذري   عممي  ف 

 (11)جدول 
 (2013-1985لممدة ) بيجيو  سامراءالسائدة لمحطتي  الرياح تجاه)%( ل  مئويةالنسا ال

  حجبِاإل

 

 

 ًحطتان

ُت شًبنان

انشرقُت     
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انشرقُت  
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انجُىبُت 

انشرقُت  
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انجُىبُت  

% 

انجُىبُت 

      انغربُت

% 

     انغربُت

% 
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    انغربُت

% 

ُت   شًبنان

% 

انسكىٌ   

% 

 يحطت

 سبيراء
3.7 1.9 4.7 4 0.4 14.4 28.3 5.3 37.9 

 34.3 5.5 29.5 14.8 0.7 4.1 5 2.5 4.1 بُجٍ يحطت

 عد مشدور  , لمم , سدج   الرصدد اليوميد ,  يدر  خم دال قسدمي , العراقي  الجو   ل  وا  ع مئ  الهيبي     ال عم المصدر: ب العتم د 
2013. 

 (2013 - 1985لممدة ) بيجيو  سامراءلمحطتي  الرياح تجاهل  مئوية( النسا ال12شكل )
 
 
 
 
 
 

 

   

 (.88) الجدو  على اعتمادا, الباحث عم  من: المصدر      
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 (13)شكل 
تجاهو  سرعةل الرياحوردة    (2013 - 1985) سامراء محطةل الرياح ا 

 
 

 

    

 

 

 

 

 

          

 (.ARC GIS 10.3(, ثبسزطعاو )11اندعٔل ) ػهٗػًم انجبزث, اػزًبظا  يٍانًصعر:                                

 (14)شكل 
تجاهو  سرعةل الرياحوردة   (2013 - 1985) بيجي محطةل الرياح ا 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 (.ARC GIS 10.3ثبسزطعاو ) (,11الجدول ) عم عمل الب ح , اعتم دا  منالمصدر:                                   
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   :الترابية  العواصف 2-1-3-3-4
دم  ترتفل ع  العواصف الترابي تكوين  إل ت دي , الدراس طق  م  ف  الري   لسرع  المترتب  اآل  ر إن  

االق ليم الصحراوي  وشبه الصحراوي  حي   ف    معي   رتف عإل األرض سط  منوالغب ر  الرم لجزئي   
 ,الدراس طق  م  ف العواصف ش ئع   هذ القوي  وتكون  الري  القميل بواسط   ال ب ت الج ف  والغط     الترب

 ال ب ت وقم  الغط    األمط را عدام  بسب ايمول  حت اي ر و  شهر من فصل الصيف ابتدا ً  ف وبشكل ي ص 
ت ش  العواصف الترابي   والصيف الربيل  فصم ف ف .(1)الدراس طق  م  ف الس ئد   الغربي  ي شم لال الري   وجودو 

 إ حدار وبت  يرحوض البحر المتوسط وشبه الجزير  العربي ,  ف  تتكوني  الت  الجو يفض   م  ش ط ال بت  ير
رتف عي و الجو الضغط  ائ  هو يسود االضطرا  ال كم ,  الري   سرع وتزايد  ال ب ت وقم  الغط    الحرار درج    ا 

ي  أو بت  ير شم لال ه حدود من الدراس طق  م الت  تصل  ((Cyclones اإلعص ري   م ات ير  الدو  الذي
د   ح ل  العواصف الترابي  الج و , حين  جد ت منطق  م ال إل العربي  الت  تتحرك  اإلعص ري يفض   م ال

  التربتم سك  ف ف عل  دور األمط ريكون لتس قط إذ  ك  ون االول, شهرفصل الشت   وي ص   شهرأي ل 
 ف الواقع   الدراس طق  م  منض الترابي  عواصفلم طق الت  تتعرض م ابرز ال منو , (2)الري  لفعل  ه ومق ومت
, طوزيورم توط, و شرق ً وال بيج  قض   ه  ,الدراس طق  م  مني  الشرقي  شم لالو  الغربي  ي شم لالاالجزا  

 فه   الزراعيالمح صيل  عم   ر ب لغ  خ ولهذ   وسميم ن بيك,  ال واح  م ل   حي  الصي ي  وامرل  من ذلككو 
 .تمف وتدمير المح صيل الزراعي  إل ت دي 

 
 الدراسةطقة من في يةف ترابعواص هافي( المعدل السنوي لعدد االيام التي تحصل 12جدول )

 شور ( .م ) بي      ير 2013, بغداد,  خم ال قسمي  والرصد الزلزال  , الجو   ل  وا  ع مئ  الهيالمصدر: وزار  ال قل, ال  

 :Evaporation التبخر .2-1-3-4
 مددنا  هددو ال ه دع ددالح لدد  الغ زيدد  والتدد  يسددتطيل  إلدد ح لتدده السدد ئم   مددنتحددول المدد    يعددرف التبيددر ب  دده      

, و سدب  بيد ر الريد   سدرع اإلشدع ع الشمسد , و  كمي , و الحرار , ويت  ر مقدار التبير بدرج  حمل ذرا  البي ر
 .(3) ال ب تي, والغط  ا   التربو  المي   ف و سب  األم    ,الجو ف الم   

                                                           

عد  ج معد  البصدر , , ترجمد  السديد ولد  محمدد وعبدد االلده رزوقد  كربدل, ج معد  البصدر , مطبالعراق خ م , عم  حسين شمش (1)
 .32, ص1988, البصر 

(2)
 Daniel, Rabaka, Yousif, Winter Dust Storm over Iraq, Meteorological Organization, Baghdad, 

1980, p. 3. 

 .70ص مصدر س بق, قص  عبد المجيد الس مرائ  وعبد ميور الريح   , جغرافي  األراض  الج ف ,( 1)

 األَبوػذد  اإلدارَتانىحذة 

 15 ذوروقضبئٍ حكرَج وان بُجٍ قضبء 

 6 وبهذ سبيراء 

 9 ذوروان طىز

 13 بُجٍط وشرقب   

 5 بهذ وبغذاد 
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معددال   عمد أ سدجم ي  لكميد   التبيدر شدهر أن المعددال  ال ,(15الشدكل )و  (,13الجدول ) منويتض        
 شددهر فدد   بمغدد فقددد, طددوز ,بيجدد  ,سدد مرا , تكريدد ,  تمددوز, ا ( لممحطدد   الصدديف )حزيددران, شددهرأ فدد  هدد ل

 فدد   ً إ يف ضدد سددجم  فقدددالشددت    شددهرأ فدد  أمدد  .التددوال  عمدد  ممددم, (487.7, 455.1, 449.5, 527.4)تمدوز 
 إذ, ه ولممحط   ذات التوال  عم ممم  (58.6, 56.2, 44.3, 52.5)ك  ون ال      شهر ف   بمغ إذ, ه معدالت

وفدق ايدت ف ظدروف  سد  ال شهرأ بينتتف و   ه تكون مرتفع  لك  ع مإن معدال  التبير الممكن بشكل  بينيت
تشرين ال د     شهر من ه ت يفض معدالت إذ, الدراس طق  م  ف والرطوب  ال سبي   الري   سرع و  الحرار درج   

 إ يفدد ض إلدد  ذلددك, ويعددزى أد دد كحددد  سدد مرا  محطدد  فدد ممددم  (44.3)ه لمعددد بمدد  إذ شددب ط, شددهريدد  ه   إلدد 
 سدددرع معددددال   ا  يفددد ضمعددددال  الرطوبددد  ال سددبي , و  إرتفدد ع عدددنفضدددً  , شدددهراأل تمددكيددد ل  الحدددرار درجدد   
 .الدراس طق  م محط    ف  الري  

لممدة  الدراسةطقة منمحطات  في/ ممم والسنوية لكميات التبخرية شهر المعدالت ال (13)جدول 
1985 – 2013 

 1ك 2ث 1ث أَهىل آة حًىز حسَراٌ يبَس َُسبٌ ارإر شببط 2ك ًحطتان
انًجًىع 

 انسُىٌ

 3198.4 64,9 130.2 286.3 414.1 505.3 527.4 438.8 342.1 220.1 135.5 87.3 52.5 حكرَج

 2713.41 0 115.8 246.4 382.2 445.1 449.5 425.4 313.4 211.8 133.3 78.4 44.3 سبيراء

 1946.69 0 0 250 335.7 432 455.1 432.3 325.6 205.7 128.2 77 56.2 بُجٍ

 2992.6 0 129.8 269.3 416.1 474.6 487.7 435.9 323.5 189.3 130.3 78.6 58.6 طىز

 ( .شورةمن غٌر بٌانات)  3182 بغداد, , اخمنال قسم,  الزلزالً والرصد ٌةالجو لألنواء ةعامال ئةهٌال  النق  وزارة:  المصدر

 (2013 - 1985لممدة ) الدراسةطقة منمحطات  في ممم /( معدالت التبخر15)شكل 

 
 (.82الجدو  ) علىعم  الباحث, اعتماداً  منالمصدر:               

0

100

200

300

400

500

600

 محطة طوز محطة بٌجً محطة سامراء محطة تكرٌت



الدراسة طقةمن يف الزراعية األراضي تعريةيف  املؤثرة اجلغرافية العوامل                                                                                                  الفصل الثاني  
 

 

52 

بع قدد  طرديدد ,  هدد مع يددرتبط إذقدددر  العمميدد   الحتيدد  لمريدد  ,  فدد أ دده يدد  ر  فدد التبيددر  أهميدد وتتجمدد          
, فتصب  ال ب ت الغط    ه فيوأصبح  ج ف  مفكك  ي عدم   التربفكمم  ازداد  معدال  التبير ا يفض  رطوب  

  .الريحي التعري مط وع  لعممي   
 
 :Relative humidity . الرطوبة النسبية2-1-3-5

 كميدددد  إلدددد ا  هددددو ال مددددنحجددددم معددددين  فدددد  عدددد ً ف وجددددودب لرطوبدددد  ال سددددبي   سددددب  بيدددد ر المدددد   الم يقصددددد       
درج  حرار   عم  ي, وتتوقف  سب  الرطوب الجو ط غوالض الحرار  من ه الدرج  ذات ف  ه مالم   الت  يستطيل حم

 مدنو , المتبيدر  الميد   كميد وطرديد  مدل  الحدرار   المتبير  وتكون الع قد  عكسدي  مدل درجد  المي   كمي ا  و هو ال
ي  لمتربد  سدطحال طبقد جفد ف ال مدن سدب  التبيدر ممد  يزيدد  إرتفد ع عمد ن قمد  الرطوبد  ال سدبي  تسد عد أالمعمدوم 
ي  شددهر دال  الأن المعدد( 16والشددكل ) (14الجدددول ) مددنويتضدد   .(1)الميتمفدد  التعريدد   لعمميدد  هدد ئتهيوت صدديف ً 

 إذ شددت ً  وتقددل صدديفً , رتفدد ع, ت يددذ ب إل(طددوز, بيجدد , سدد مرا تكريدد ,  محطدد  ) فدد لمرطوبدد  ال سددبي   والسدد وي 
ن سددددب  ا  و  ,التددددوال  عمدددد  %(72.8% , 74.7% , 87.4% , 74.6) كدددد  ون ال دددد    شددددهر فدددد  ه قصدددد أ بمدددد ت

ي  لمبحر الجو يفض   م ت  ير ال  تيج الموسم  هذاالس قط  ي ل  األمط ر كمي  إل  يعودالرطوب  شت ً   إرتف ع
 تمدوز, شدهر فد  هد المعددال  المسدجم  ف أد د  أمد  ,الحدرار درج    ا  يف ضك ر  الغيوم و  عنفضً   المتوسط,

 الحددرار  إلدد  ذلددك فدد السددب   يعددودو  لممحطدد  , التددوال  عمدد %( 26.6%, 26.2%, 27.7% ,21.9) بمدد ت إذ
 هدددذا فددد المددد  را  البحريددد   عدددن الدراسددد طقددد  م  بعدددد عدددنفضدددً   ا ,هدددو فصدددل الصددديف وجفددد ف ال فددد الشدددديد  
 يزيدد مد  هدوو  ي شدهر ال التبيدر ومعدال  ال سبي  الرطوب  بين عكسي  ع ق  وجود  سبق مم  , ويتض (2)الفصل

 .التعري معرض  لمي طر  ه مالح ر , ويجع الصيف شهرأ ف   الترب جف ف من

لممدة  الدراسةطقة منية والسنوية لمرطوبة النسبية )%( لمحطات شهر المعدالت ال( 14)جدول 
(1985- 2013) 

 1ك 2ث 1ث أَهىل آة حًىز حسَراٌ يبَس َُسبٌ ارإر شببط 2ك ًحطتان
انًؼذل 

 انسُىٌ

 44.2 72 58 38.2 26.9 23.8 21.9 22.8 31.3 44.4 54.5 62.7 74.6 حكرَج

 45.1 66.3 62.8 44.8 34.4 31.3 27.7 29.5 36.1 48.5 60.8 66.9 78.4 سبيراء

 44 73 60 44.2 33.1 27.8 26.2 27.1 35.6 47.8 57.6 66.4 74.7 بُجٍ

 46.9 71.2 58.3 39.9 30.8 27.6 26.6 27.5 36 50.5 57.8 67.2 72.8 طىز

 .شور  (م , بي     ) ير 2013, بغداد,  خم ال قسمي , الجو   ل  وا  ع مئ  الهي, اللالمصدر: وزار  ال ق  

 
                                                           

 ي دوى,  ح فظد م طقد  شدبه مضدمو   االمطد ر فد  مال مدنلمحصدول  القمد  والشدعير  الم ئي ( ميمف ش ل مرع , االحتي ج   (1
 . 79, ص 2004, , الموصل(2(, العدد )11مجم  التربي  والعموم, المجمد )

 .47ص ,مصدر س بق, عم  حسين شمش, م  خ العراق (2)
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 (.14الجدول ) عم عمل الب ح , اعتم دًا  منالمصدر:                   

 :   المائية. الموارد 2-1-4
 طقد م ترب  تشكيل  ف و  األرض سط تشكيل مظ هر  ف والم  ر    مهمال عواملال من الم ئي الموارد  ُتعد      
 :اآلت ال حو  عم  الدراس طق  م  ف  الم ئي دراس  مص در الموارد  يمكنو  ,الدراس 

 :يةسطحال المياه. 2-1-4-1
الوحددا   أ مد  ف  ه وجود بسب  ,الدراس طق  م  ف  الم ئي أهم مص در الموارد  مني  سطحال المي   إن  
  هرييترق  إذالمق م  عميه,  األروائي والمش ريل  العظيم  هرورافد   دجم   هر, وتتم ل بطق  الدراس م ل اإلداري 
ويكدون مجدرى  ط,شدرق ً طدراف مدي د  الأد ع د طق  الدراس م ديل فيالج و   إل  شم لال من الدراس طق  م  دجم 

  وتقدل إ حددار د مدي   بمد يقل ع و  الفتح  ومدي   بمد, بينويتسل قميً   مح طً  بسهل ضيق, الجز  هذا ف   هرال
طقددد  الدراسددد  م وحسددد  طبيعددد  تضددد ريس  .(1)مدي ددد  بغدددداد حتددد بك دددر  تعرج تددده   هدددرال يدددزويتمجري  ددده,  سدددرع 
 -, وتضم المي   السطحي  ف  م طق  الدراس  م ي ت :ه وتب ي 
 :دجمة نهر . أ
 األروائيد والمشد ريل  العظديمرافدد  عدنفضدً  الج دو   إلد  شدم لال مدن الدراسد طقد  م  فد  دجم   هريمر        

  بمغدددالتددد   األروائيددد لمزراعددد   مدددوردًا أس سدددي ً  العظددديمو  دجمددد  ي هدددر  المدددوارد وبي صددد  هدددذ  تشدددكل إذاأليدددرى, 
1992 عدد م( ألددف دو مددً  511) حدددودب ه مسدد حت

 الدراسدد طقدد  م  حدددود منضدد دجمدد   هددر مجددرىتتّبددل  مددن. و (2)
د ع ددي  لممح فظدد  شددم لال حدددوديددديل ال  دجمدد   هددرفطقدد , م ال فدد وتوجهدده   هددرتصدد ريف ال عمدد التعددرف  يمكددن
 ذلدكو خيدر,  إلد فصدل  مدنأيرى و  إل  س   منمقدار التصريف الم ئ   ف يتصف  ب لتب ين و  ط,شرق ً ال قض  

                                                           
,رسدد ل  م جسددتير ) يددر ( عدد دل طدده شدد ل ف دددي الحدددي  , زراعدد  مح صدديل الحبددو  ودورهدد  فدد  االمددن الغددذائ  لمح فظدد  صدد   الدددين (1

 .108, ص2013م شور (, كمي  التربي , ج مع  تكري , 
  .56( بشير يمف أحمد المفرج , مصدر س بق, ص(2
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 بمد ي إذ إيراد  الس وي عم ي  ر  هذاو  وخير,وأيرى وموسم  س   بينالس قط   األمط ر كمي  ف التذبذ   بسب 
 .(15جدول )  ,/  3( م260تصريف له ) أد  و /  , 3( م16200) تصريف له عم أ

 مشكم  منأجل الحد  منلو است مر  بطريق  عممي   مهم ر أذا   ه إرتف ع ذم معدال  التص ريف  ُتعدو       
يكددون  سدد مرا  دع دد, و  كدم 20ب حددو  سدد مرا  شددم لالرسدوب   السددهلطقدد  م   هددر, ويدديل الالرمميدد  الك بدد ن زحدف

تددم إ شدد    إذ (1956) عدد م سدد مرا   سدددقيمدد  أ موقددلال هددذا من, وضدد(1)البحددر سددط مسددتوى  فددوقم 60 هسددوبم 
, وجدز  ضد نفيموسدم ال فد  ال ر د ربحيدر   إتجد  ب  هدرميد   ال مدنيقدوم بتصدريف كميد   كبيدر   الدذي ال ر  ر  ظم 
تددم إ شدد     الددذيمشددروع الرص صدد   فضددً  عددنتددذه  عبددر مشددروع ري اإلسددح ق  اإلروائدد ,   هددرميدد   ال مددن
 حتدددد  سدددد مرا   شددددرق مدي دددد    ويددددروي األراضدددد  الواقعددددسدددددال تمددددك شددددم ل مددددني يددددذ مي هدددده  الددددذي, و (1996)

 .(2)الضموعي 
 الدراسةطقة من في هاومعدل تصريف المائيةالموارد ( 15)جدول 

 ُهراسى ان ث
انًحبفظت  ًٍطىنّ ض

 كى
 سىةيُ أدًَ سىةيُاقصً  /ثب3حصرَف و أدًَ /ثب3حصرَف و ػهًأ

 1988 سُت 108.35 بُجٍ فٍ 260 16200 264.5 دجهت َهر 1
 سُت 102.35 بُجٍ فٍ

2009 

 72 84 1 2850 100 انؼظُى َهر 2

شددور  (, م الف دد , تكريد , )بي  دد    يدر  قسدممح فظدد  صد   الدددين, ال فد  الم ئيدد , مديريدد  المدوارد الم ئيد وزار  المددوارد  المصددر:
2013  . 
 :  العظيم نهر . ا
( كدددم230طولدده ) بمدد وي ,الدراسدد طقددد  م  فدد الشددرقي   الجبدد ل س سددل مدددنبمجموعدد  روافددد    هددرال ي بددل       
تصدريفه  كميد , وتقددر كدم(100) بمد في الدراسد طقد  م  حدود منطوله ض أم  (2كم10988حوضه )  مس ح و 

 الميد   منتذكر  كمي ه فيا قط ع المطر ف  تجري  بعد أم , األمط رموسم  ف /    3م 500 إل  400بحوال  
 يصدد  صددو, وخق صددو, وطدد ووق جدد ي, وقددور ي   هددر, وأهددم روافددد   األمطدد رميدد    عمدد أل دده يكدد د يعتمددد كميدد  

 فد  ه مصدب ت مدنتجدف بد لقر   هد , إال إ عد مالروافدد طدوال ال هدذ أعد ل   فد  الميد  ج ي, ويوى داراج, وتجري 
 قضد   فد  (2000) عد مالمدذكور   هدرال عمد   العظيم سدوقد تم إ ش    .(3)طوال فصل الصيف  العظيم   هر

مشدددروع ري  إلددد  م هددد ضددد ن ورفدددل جدددز  فيموسدددم ال فددد  الميددد  بتجميدددل ويدددزن  سددددال هدددذايقدددوم  إذ ,طوزيورمددد تو
طقددد  م اراضدد   م ه بضددد  واسددع وبمسددد ح     هددرالواقعدد   دددر  ال تددم إ شددد    ليددروي األراضددد  الدددذي الضددموعي 

  حيد   ج دو  شدرق دجمد   هدرب العظديم  هدر, ويمتق  (4) الرممي  الك ب ن من واسع مس ح    ه العي  الت  تغطي
 .ع د   حي  ي ر  الضموعي 

                                                           
 . 68, ص 1983( وفيق حسين اليش   وخيرون, الموارد الم ئي  ف  العراق, مطبع  ج مع  بغداد , (1
ته وعالقته بالطرق, مجلة سر من رأى, المجلد األو , العدد االو , ( مجٌد ملوك دهدي السامرائً, مشروع ري الرصاصً اقتصادٌا(2

  .883, ص.3110السنة األولى, 
   .105ص مصدر س بق, ,ري ( ش كر يصب ك, العراق الشم ل , دراس  ل واحيه الطبيعي  والبش(3
م جستير,)  ير م شور  (, كمي  اآلدا , ج مع   ( م عم مجيد حميد الحم دي, الموارد الم ئي  ف  حوض  هر العظيم واست م راته , رس ل (4

   .164, ص1984بغداد, 
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  هددر إتجدد  التدد  تطمددق ب الميدد   كميدد فإ دده يقددوم ت ظدديم عمميدد   اإلروا  والددتحكم ب العظدديم سددد أهميدد  أمدد        
 واسدع إلروا  مسد ح    الميد   د طس لرفدل  سدد ,( كدم17) بعدد عمد و  العظيم سد ش   ج و  إوقد تم  ,(1)دجم 
 . الضموعي و  حي   دورال قض   من القريب   الزراعياألراض   من

حدددو   إلدد األمدد   التدد  تدد دي  مددن سددب   هدد فين أذكر فيدد العظدديم سددد هدد التدد  يمتدد ز ب الميدد   وعيدد   أمدد        
إ بد    إل وت دي   هرمجرى ال ف الطي ي  الت  تترس   ترسب  ال إرتف عمل   الزراعيطق  م مش كل لدى ترب  ال

 . هرمجرى ال منض المي   جري ن الت  تعرقلبعض ال ب ت   الطبيعي  والشجيرا  
, أك ددر هدد عمي  الزراعيدديقددوم بمم رسدد  االعمدد ل  الددذي هددوف األرضو   التربدد عمدد اال سدد ن واضدد   دورإن        
 ه جزئيدً  أو كميدً  بزيد د  قددرات  التربدتغييدر صدف    عمد اال سد ن قد در  ن  إااليدرى المسد  د  فد عوامدلال عدنفضً  

عطد    مدن ه وتيميصد ه مب ستعم ل الميصب   الكيمي وي  أو العضوي  أو  سد ذلكاال ت جي  و  األمد   الزائدد  وا 
  التربدالحد ق الضدرر ب إل تد ج و  إلد  يد ديدون اسدتيدامه بشدكل فد ئض ممد   الميد   مدنال ب   ح جته االس سدي  

الحرا دد   فدد د اسددتيدام الطددرق البدائيدد  ع دد ه قدددرات مددنالتقميددل  فدد   التربدد عمدد وقددد يكددون اال سدد ن لدده ا ددر سددمب  
الي طئد     اماالسدتيد بسدب والدتمم   التعريد ر و هو التدد إلد  ه ممد  يعرضد   لتربد يد  بع ودون ال الزراعد والعمل 
 لإ س ن.

 :ي ت توض  وفقً  لم   الدراس طق  م  ف ر ه اال  عم  تقلود الت  سدال عن أم 
 :سامراء ةسد -1
( 17) مدن  سددال  هدذتد لف تو  س مرا د مدي   ع  ,(1957) س   ف  دجم   هر عم   سدال  هذ إ ج ز تم       

رتف عو  (م 12) م ه فتح  عرض كل   هدذ سدو  م عموي و ال ه قسم ف مل ح جز يراس    مسمحً   ,(م 4.8) ه ا 
 عمدد , وأ شدد  (2)(م52سددو  )م  عمدد المدد ير  فدد  األرض يمتقدد  حتدد المدد ير  إتجدد  يتحددد بم(  58الفتحدد   )

 عمد  (م1.5( ورصديف بعدرض )م9)طريدق بعدرض  ذلككد( و م 94) إرتف ع  سمم لصيد األسم ك بالغرب ه ج  ب
   .سدج  ب  ال

 الدراسةطقة من في المائيةات سطحالم( 16جدول )

 2كى ًسبحتان ًىقغان سطحاسى انً ث
 )دوَى( ًسبحتان

 سٕةيُ -أغئ  سٕةيُ ػهٗا

 6000 10000 49.284 سبيراء لعبء سبيراءح سعزٕض  1

 530400 1084000 1560 - 2700 سبيراء لعبءغرة  إنٗ ثٛدٙ لعبءغرة  انثرثبرطفط ثسٛرح يُ 2

 طفط يهسٙيُ 50000 سبيراء لعبءشرق  انشبرعثسٛرح  3

شددور  (, م الف دد , تكريد , )بي  دد    يدر  قسدممح فظدد  صد   الدددين, ال فد  الم ئيدد , مديريدد  المدوارد الم ئيد وزار  المددوارد  المصددر:
2013  . 

                                                           

) يدر م شدور ( كميد  التربيد   ,حسين عم  يمدف الجبدوري , تحميدل جغرافد  لم بد   الطبيعد  فد  مح فظد  صد   الددين , اطروحد  دكتدورا  (1)
 . 90ص  ,2014 ,ج مع  تكري  اإل س  ي ,لمعموم 

 .2, ص 1997ك  ون ال    ,  6العراق, مجمس التيطيط, م سس  البح  العمم , الم شر العمم  ال    , بغداد,  مهوري ج (2)
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 صدددر عمدد  دد ظم شدديد  مددنالمدد    مددن دد  /3(م7000تسددتطيل تصددريف ) هدد   فإ فيالتصددري هدد ط قت عددن أمدد        
روا  السدديح  وتسددتطيل طريددق اإل عددن صددف مميددون دو ددم تقريبددً   ه مسددمحت بمدد راضدد  تأاالسددح ق  إلروا    هددر
يفض مدد  إلدد ضدد ن فيموسددم ال فدد الزائددد   الميدد  ( وتحويددل م 6) إلدد سددوبه م ضدد ن ورفددل فييدد   ال  تحمددل مسدددال

لغرض توليد الط ق  الكهرب ئي  تقدر  م ه  منالج    االي عم  (م10( فتح   ب تس ع )4 ش   )إ, وقد تم ال ر  ر
 .(1)( كيمو واط25000بد)

ي شددددهر كددد ن معددددل التصدددريف ال بدايتدددده فددد ف سددد مرا   سددددقددددر  الط قددد  االسددددتيع بي  لتصدددريف  عدددن أمددد        
/ د  3(م 1640)  هدو سد مرا   سدمعدل لمتصريف الس وي لم شر  عم ا ذلككو  1957 ع م ف  ,/  3(م9540)

 2000)  عمدد قددد ال تزيددد   سدددمقدمدد  ال فدد  هدد فإ  سدد مرا   سدددمعدددال  تصددريف ميدد    أقددل أمدد .  1957 عدد م
 إ جدد ز  تددم سدددال هددذ يدد ل  مددنو , (2)1985 عدد م/ دد  3( م550) هددو سدددمدد ير  ال فدد أوطدد  تصددريف  أمدد / دد  3(م

  أحدددفتحدد   اتسدد ع الو  (4) عمدد وقددد شددمل  ال ر دد ر دد ظم  بددينو  هدد بي   سدددمقدمدد  ال فدد صدددر جدددول االسددح ق  
 ال ر د ريفض مد  إلد ضد ن في  لغرض تمرير ميد   السداستق م  ال عم     تم ا ش  فقد ال ر  ر  ظم  أم  .(م 2.5)
م تسدددددتطيل تمريدددددر ( 12) م هددددد   حددددددا( فتحددددد  سدددددع  الو 36) عمددددد ويحتدددددوي  ,(م 502)  بطدددددول حدددددوال  ذلدددددكو 
 .(3)/  3(م9000)

 هد ويز   لميد  ب ال ر د ريفض مد تزويدد  هدوق دوا   مدنومد  تبعده  سد مرا   سدد ب   ً  منإن الغ ي  األس سي        
  الزراعياالراض   من واسع ر مي   الري لمس ح   فيض     وتو فيأيط ر ال من ه بعدوحم ي  مدي   بغداد وم  

  هدرمدل  ال ر د ريفض مد ق مد  الدولد  بفدت  ق د   لدربط  فقدد ذلدك من ك ر, إ م  األمر األالزراع وتشجيل العمل 
قيد م  بسدب  ذلدكوقد  الح جد  و  فد الفدرا    هدر إلد  ال ر د رلتحويدل بعدض ميد   بحيدر   ,( كدم37) ه لالفرا  طو 

 إلد ود سددال هدذ سدوري  ممد  تد دي  فد  طبقد ال سددن و هد يج سدد م هد الفدرا    هدر عمد ود سد ب   ً سوري  وتركي  ب
لده ق بميد  يدزن  ال ر د ريفض مد فد ن  ذلدك عدنفضدً  , (4)فصدل الصديف فد الفدرا  وي صد    هرمي    ف شح  
ن أسدد س االظ, (3م مميدد ر 41) م هدد  ,(3م مميدد ر 85)  بمدد ت الميدد    فدد ر هدد كيددزن حدد  والبدد ق  يددزن دائمدد  وا 

حيد  امك  يد   العدراق فد  الم ئيد أول اليزا     من يعد ال ر  ر دوراليزن الح  لممي   فإن  هو ال ر  ريفض م 
 مميدد ر 130ط قتدده التيزي يدد  ) بمدد ت الددذيمصددر  فدد العدد ل   سددديددزان ال بعدددب لمرتبدد  ال   يدد   يدد ت يز دده ع ليدد  و 

 .(3م

 

                                                           

 .16صمصدر س بق, , م جد السيد ول  (1)
كميد  , ج معد  بغدداد ,) يدر م شدور (, رس ل  م جستير ,لت مي  الزراعي  ف  قض   س مرا مقوم   ا ,اح م  عيم في ض الدليم  (2)

 .109ص  ,1989 ,اآلدا 
, المجمدد الع شددر, مد  الجمعيد  الجغرافيدد  العراقيد , مج والم ضد  الح ضددرال ر د ر بدين مدد يفض ابدراهيم عبددالجب ر المشدهدا  ,  (3)

 .20ص 1978, العراق, , بغدادلع   مطبع  ا

 . 21ص المصدر  فسه, (4)



الدراسة طقةمن يف الزراعية األراضي تعريةيف  املؤثرة اجلغرافية العوامل                                                                                                  الفصل الثاني  
 

 

57 

 :الثرثارخفض من -2
طقدد  م  فدد   تحديدددد ع ددطقدد  هضدد بي  و م وسددط  فدد  الدراسدد طقدد  م  مددنالغددر   إلدد يفض مدد ال هددذايقددل       

 إرتفد ع أمد , البحدر سدط ( تحد  مسدتوى م 3) إلد سدو  مي هده م ويد يفض  والفدرا  دجمد ي  هدر  بينيفض  م 
يفض مد ال هدذاطدول  بمد شكل ويم م  ال عن, ويكون عب ر  البحر سط فوق مستوى  (م 60) بم ت ه جوا به ف  

 ( .1)(3م ممي ر 68وسعته االجم لي  )  (2كم 2050ومس حته )  (كم 40كم وعرضه األقص  ) (100)

ه فيددوادي طويدل تتجمدل  عدنوتكوي دده عبد ر   العدراق فد  الم ئيد    سدطحأوسددل الم مدنيفض مد ال هدذا يعدد      
يقدل  هدو فشم الً ه موقع أم , ( درج 44 – 43يط  طول ) بيناألراض  المج ور  ويقل  منحدر  م أودي  ك ير  

كدم, وبد لقر   40معددل عرضده يتجد وز  أمد كدم  300 ال ر د رطول وادي  بم , ويشم الً درج   ( 34د يط ) ع 
 .(2)البحر سط ( متر تقريبً  تح  مستوى 3) إل  ه ي يفض ق ع الذي (ال ر  ره توجد ) ممح  م 

 هدو الدراسد  منوي ص  ) وليم ويمكوك  ( وك ن الهدف  ال ر  ريفض م بعض اليبرا  بدراس   أهتم           
 عددد مفق مدد  أول دراسدد   دجمددد   هددر فدد ضدد      فيميددد   ال عمدد لمسدديطر   ال ر دد ريفض مددد  مددن  االسددتف د  فيددكي
 دم ق مد  دراسد   مدنطقد  و م االوضد ع االجتم عيد  التد  سد د  ال بسدب  الدراس  هذ ولكن لم تكتمل  م(1910)

 مدنك( لممدد  هيدقبل اليبير اال كميزي ) من م وضع  دراس   (م 1939)  س   ف   ع مقبل مديري  الري ال من
( م 1950) عدد م فدد  ال زمدد التصدد ميم    ف عددد وجددودالح لدد  تحققدد  ال تدد ئج الم هددذ . وب(م 1949 – 1946)

وأوشدك  مدي د  بغدداد  (م1954) عد م فد ضد ن فيحدد   ذلدك بعددالمشدروع , و  منذ المرحم  األول  فيلغرض ت 
لدددر   الدراسدد وفددق  ال ر دد ريفض مدد  مددن  واالسددتف د  سددد ب دد  ً  م بهتمددضددرور  األ عمدد  ذلددكأن تغددرق ممدد  عمددل 

 .(3)(م  1969,  1968,  1963ي ل الس وا  )  دجم   هروقل ل الذيض ن فيال يطر
 إل مم  أدى  ال ر  رحوض  إل  دجم   هر من 3(مممي ر 35)  من أك رم تحويل ت(م 1969) ع م ف ف        

ن الط ق  التيزي يد  لو  .(4)البحر سط ( متر فوق مستوى 60) إل سو  مي هه م رفل  لدم تكدن  ال ر د ريفض مد ا 
 طق الواطئد  م دود تعميده لمسدد ب د  ً  إلد دوائدر الدري   ضد ن ممد  دعدفيال يطدرالزائدد  و  الميد   مدن  لمتيمص فيك 

 البحر. سط ( م فوق مستوى 65) إل لزي د  استيع به لميزن 
بمد   العدراقر هد يدزود أ  ذلككديدوفر ميد   الدري و  إذ العدراق فد ميزون م ئ  كبير  يعد ال ر  ريفض م إن       
بحيدر   فد الميزو د   الميد   مدنيتم تعويضه   هرمي   ال ف د حدو   قص ع أوق   الشح  ف ف مي    منتتطمبه 
اروا  األراضدد   فدد  الميدد  اسددتيدام  يمكددن ذلككددد والجفدد ف, و هو أوقدد   الصددي فدد ر هدد سددو  األ م ورفددل  ال ر دد ر
 ال ر د ربحيدر   ُتعددو  .(5)مميدون دو دم(7) ه البد ل  مسد حت رال ر د بحيدر   منالج    الشرق   عم  واسع ال  الزراعي

                                                           

, بغددداد 17المجمددد  ,الجددز  األول, الزراعيدد  العددراقبدد قر ك شددف الغطدد  , مشددروع ال ر دد ر فدد  مرحمتدده االولدد  وال   يدد  , مجمدد   (1)
 25, ص1962 ,مطبع  االرش د

 .52ص  مصدر س بق,ي  والبشري , الطبيعي  واالقتص د العراقج سم محمد اليمف, جغرافي  ( (2
 .69ص  مصدر س بق, ,وخيرون وفيق حسين اليش   (3)
 .70المصدر  فسه, ص ( (4

 .26, ص مصدر س بقيفض ال ر  ر بين الح ضر والم ض , م ابراهيم عبد الجب ر المشهدا  , ( (5



الدراسة طقةمن يف الزراعية األراضي تعريةيف  املؤثرة اجلغرافية العوامل                                                                                                  الفصل الثاني  
 

 

58 

ف  ده قدد يظهددر  واسدع مد ئ  كبيدر وتحكدم مسدد حته ال سددط طقد  شدبه الج فد  مم ال منضدد ه وامتدداد هد موقعبحكدم 
 ذلدك عدنفضدً   ,ه والسدي ح فيدكمصددر لمتر  سدط الم هدذاد زي ر  السوا  له بد لتمتل بع   فيهيا   التر الجو بعض 

صديد  فد ال  س  منعيش لك ير  مصدر ُتعدي  و سمكر ال رو  الفيتو  ف   مهمالمواقل ال من ال ر  ريفض م  يعد
  اقتص ديً . ه لاستغ  يمكنقد يكون مك ن لتوليد الط ق  الكهرب ئي   ذلك فضً  عناألسم ك 

 ة:فيالجو  المياه 2-1-4-1
  الصديور والطبقد   م  مسد بدين  وجدودالفرا د   والشدقوق الم فد  األرض سدط الك ئ   تح   المي   ه و      

راكددد  أم ج ريدد ,  الميد   هددذ , سددوا  أك  د  األرض سدط  مددن متب ي دد مسدتوي    عمدد الصديري  الميتمفدد  الواقعد  
(1)بشكل طبيع  أو صد  ع  سط ال عم  تظهروقد 

أ دٌر  ,والي د بيل الطبيعيد  كد لعيون هد   ب  واعفيدالجو لمميد   و  .
تمدد  إذوروافدد ,  دجم   هر عن, وي ص  األراض  البعيد  الدراس طق  م  ف لمزراع   األرض استغ ل ف ب رز 

 هد ي  إليسطحال المي   طق المرتفع  الت  يتعذر إيص ل م ال ف وبي ص   المي   من ه بح جت  الزراعيالمح صيل 
 ر.ه مج ري األ  من
طقد , لدذا م ال فد  هد   و وعيتفيدالجو  الميد   كميد  تحددالت   ه الس قط  و وعي  الصيور  األمط ر كمي إن     

عذبد ,  هد طبقد   البيتيد ري الرسدوبي  تكدون مي ه فد   لميد  , فهد المتجمعد  ب طبقد ال حسد ب الميد  تيتمف  وعي  
 طق الددجيل األسدفل م د فد  أمد عذوبد ,  أقدلطق  البيتي ري الرسدوبي  تكدون م  منالج و   إل المتجمع   المي  و 

 مددني  الشددرقي  شددم لال طق م ددال فدد   فيددالجو  الميدد  ولددذا فددإن  .(2)هدد في ددوع األمدد   المذابدد   حسدد فتكددون م لحدد  ب
 تكوي    البيتي ري . عم  ه  طق األيرى الحتوائم ال منلمزراع   أك رتكون ذا  ص حي   الدراس طق  م 

 فد , و هد في سدب  المموحد   رتفد عجدود  إل أقدل هد ( فدإن مي ه بيجد ط  و شدرق ً ) ال الغربيد ي  شدم لالاألجزا   أم     
 :(3) ه  , فيالجو  المي   طق رئيس  لتواجد م توجد      الدراس طق  م 

رسدوبي   العصدر الربد ع ,  مدنطقد  م ال هدذ إن ميد    (:طوزخورمواتوحمورين )  تاللطقة شرق من -1
(, ومجمددوع األمدد   م5 – 2) بددينمدد   ف الجددو (, ومسددتوى المدد   م100 – 15) بددينوتتددراو  أعمدد ق اآلبدد ر 

 ذلددك( جددز  بدد لمميون, ويعتمددد 10000) مددن أك ددر إلدد ( جددز  بدد لمميون, 1000) مددن أقددل بددينمدد   تقددلالمذابدد  
 مصدر التغذي . منالبئر  بعدقر  و  عم 
طقد  م ال فد ال طد ق  هدذايقدل  (:دجموة نهر شرقطقة الجزيرة )منحمرين لغاية  تاللطقة غرا من -2

طبقد   الرمدل  ف تتواجد  إذ, ه  زير في  فيالجو  المي  , و العظيمو  دجم ي  هر حمرين و  ت ل بينالمحصور  م  
, (م80 – 40) بدددينه مددد  فيدددعصدددري ال   ددد  والربددد ع  معدددً , وتكدددون أعمددد ق اآلبددد ر  إلددد والحصددد  الع ئدددد 

                                                           
, الزراعد ب إل تد ج  هد , دراسد  جغرافيد  لمشد ريل اليدزن والدري وع قت, م طقد  الدزا  الصدغير فد  العدراق( عب س ف ضل السدعدي(1
 .248-247, ص1976بغداد, , مطبع  اسعد, 1ط

, رسد ل  ( 2005 – 1975 هدر العظديم لممدد  )ف  تصد ريف حدوض  ه , يص ئص الع صف  المطري  وأ ر ( ف طم  حمدي سموم(2
 . 71, ص2009ور ( , كمي  التربي   )ابن رشد (, ج مع  بغداد, شم م جستير, ) ير 

 ,(شدور م   يدر)دكتدورا  ,أطروحد  1992-1977 الددين ص   ظ مح ف ف  الزراع  التغير    حبي  رج  الحدي  ,( عبد الفت(3
 .64, ص 1998, بغداد ج مع  التربي , كمي 
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( جددددز  1000 حددددو )  بمدددد فت هدددد فيمجمددددوع األمدددد   السدددد ئد   أمدددد (, م10 – 5) مددددنسددددو  المدددد   يكددددون م و 
 إذ,  طق العيد  والمعيبدديم د فد اآلبد ر االرتوازيد  وال سديم   منال ط ق تم حفر الك ير  هذا ف , و (1)ب لمميون
 .ب لدرج  األول  الزراع أل راض  تستيدم

يفض بحيدددر  مدد  إلددد  دجمدد   هدددر ددر   مددن) الجدددز  هددذا فددد   فيددالجو  الميددد  وتوجددد  طقووة الجزيووورة :من -3
 قضد   مدنالغربد   الجدز تكدوين البيتيد ري األسدفل , وال سديم   إلد طبقد   الحجدر الرممد  التد بل  فد ( ال ر  ر

, وتكددون أعمدد ق (2)(2م9872 حددو ) هدد في  فيددالجو  الميدد  حددوض  مسدد ح  تشددكل إذ,  سدد مرا  قضدد  تكريدد  و 
 طق م دال فد  سدط ال مدن(  وتكدون قريبد  م40 – 5) بدينم   المي   سي  م ( و م100 – 40)  بيناآلب ر م  
 ذلددك, و هدد ر ددم  زارت هدد طقدد  بددردا   مي هم ال هددذ , وتددزداد عمقددً   حددو الغددر , وتتميددز دجمدد   هددر مددن الغربيدد 
 هد في سدب  األمد   المذابد   بمد دروجين والكموريددا , وتهيالكبريت   و  ز ال مندرج   ع لي   عم  ه الحتوائ

وتددزداد  دجمدد   هددر مددند االقتددرا  ع دد  يفدد ضجددز  بدد لمميون, وت يددذ المموحدد  ب إل (7000- 2000) بددينمدد  
  أحدالدقيق  الو  ف (   لون 400 - 100) من( بوص  10- 6 ربً , ويصل إ ت ج كل بئر بقطر )  تج  ب إل

 مددنب لمرتبدد  األولدد   الدددجيل قضدد  ( بئددرًا , وجدد   18864) الدراسدد طقدد  م مجمددوع عدددد اآلبدد ر ل بمدد وي .(3)
( %15,569( و)%20,287) ب سدب  دوروالد سد مرا (, يميه قضد ئ  %28,091) ب سب إجم ل  عدد اآلب ر 

 .(17الجدول ) ف  موض  كم , التوال  عم 
 

 2016 سنةل الدراسةطقة من فيالتوزيع المكاني لإلبار االرتوازية  (17)جدول 
 % ػذد االببر اإلدارَتانىحذاث  ث

 12.05 2274 ركرٚذ 1

 20.29 3827 سبيراء 2

 9.22 1740 ثٛدٙ 3

 8.22 1550 غشرلبً ان 4

 3.80 716 ثهع 5

 15.57 2937 عٔران 6

 28.09 5299 انعخٛم 7

 2.76 521 غٕزضٕريبرٕ 8

 100 18864 انًجًىع

 شور (.م ,)بي      ير 2016,تكري ,الزراع مديري  زراع  ص   الدين, شعب  االحص    الزراع المصدر: وزار    

 
 

                                                           
قسددم البحددو   ,فدد  العددراق, ج معدد  الدددول العربيدد , معهددد البحددو  والدراسدد   العربيدد , البددداو  واالسددتقرار (  ددوري يميددل البددرازي(1

 .38,ص  1969والدراس   الت رييي  والجغرافي  ,
 .  706, ص1970 , بغداد, ك  ون ال    ,دراس  المي   الجوفي  ف  العراق تقرير لج  وزار  الموارد الم ئي , ( (2
 .371, ص1983( مهدي الصح ف وخيرون, عمم الهيدرولوج , ج مع  الموصل, الموصل, (3



الدراسة طقةمن يف الزراعية األراضي تعريةيف  املؤثرة اجلغرافية العوامل                                                                                                  الفصل الثاني  
 

 

60 

 2016 سنةل الدراسة طقةمن فياالرتوازية  لإلبار )%( مئوية( النسبة ال17)شكل 
  

 

 

 

 

 

 

 

 (.17اندعٔل ) ػهٗػًم انجبزث, اػزًبظاً  يٍانًصعر:                 

 :(Soil) ةالترب. 2-1-5
بضدل سد تمترا   بدينمد   يتدراو  إرتف ع عم ي  األرضالهش  الت  تغط  صيور القشر   طبق ال ه   الترب      

 م ه ي ب  ال ب   جذور  و  ه فيا  والم  , هو المواد المعد ي  والعضوي  وال منمزيج معقد  ه , و (1)عد  امت ر إل 
زي ويدد  فيال ه يص ئصددحيدد   مددن  التربدددراسدد   ُتعددد, و (2) لبق ئدده وتكدد  ر  وا ت جدده ال زمدد يسددتمد مقومدد   حي تدده 

 عوامددلل ه مدددى اسددتج بت تحدددد الصددف   هددذ ألن  ذلددك, و  فيددجغراالدراسدد   ال فدد كبيددر   أهميدد والكيمي ويدد  ذا  
ن مق ومد  و   ,سدط شدكل ال فد  هد , وب لت ل  يظهدر ت  ير الح  ال سدج  التد   عمد تعتمدد  التعريد  لعمميد    التربدا 
 هذا, و خير إل مك ن  من  التربب ين أ واع ت عنفضً  , الحتي  ه ق بميت تحدداألس سي  الت   يص ئصال من ُتعد

  هددرمجددرى ال مددن بعدددوال بدد   الطبيعدد  والقددر  وال  ييدد م ال, كدد لظروف التكددوينظددروف  فدد التبدد ين  إلدد  يعددود
 بددين, وتاألرض  واسددتعم ال  فيددالجو  الميدد  و ظدد م الددري وعمددق  فدد الجغرا موقددلوال ف الوضددل الطبددو را ذلككددو 

 :ي ت  كم , و الدراس طق  م  ف   الترب( أ واع 11اليريط  )
 :الصحراوية الجبسية ةالترب. 2-1-5-1

المفتتددد   التددد   سدددمكلقمددد   ذلدددك, و الدراسددد طقددد  م  فددد  التدددر أفقدددر  مدددنالصدددحراوي  الجبسدددي    التربددد ُتعدددد   
 بسدب و , (3) سدب  المموحد  إرتفد ع مدن  التربد هذ الجبس والكمس والرمل وب لت ل  تع     من تتكون ه , فه تغطي
 بسددب زراعدد  الحبددو  واليضددراوا   هدد فيزراعدد  أشددج ر الف كهدد  والبسدد تين, وتسددود  هدد فيالمحددددا  ت عدددم  هددذ 

 جزيدر طق  الم  ف  ع مبشكل   الترب هذ تم ل وت,  الترب منال وع  هذام ل  ف   موال عم المح صيل  هذ ق بمي  
 وتكدون م ئيد  ترسدب  ريحيد  و  ترسدب   مدني  سدطحال هد تربت تتكدونو  ,الدراسد طقد  م ل الغربيد  جهد طول ال عم 

                                                           
 .72ص, مصدر سابق, الجبوري احمد رٌس طالب( (1
 .13, ص1985مطبع  ج مع  البصر , الطبع  ال   ي , ( عم  حسين شمش, جغرافي  الترب , (2

ظ فر إبراهيم طه العزاوي, تغير استعم ال  االرض الزراعي  ف  ريف قضد   سد مرا , اطروحد  دكتدورا  ) يدر م شدور (, كميد  التربيد  ابدن  (3)
 .49ص 2002 بغداد, رشد, ج مع  بغداد,

12.05 

20.29 

9.22 
8.22 

3.80 

15.57 

28.09 

2.76 

 الطوز الدجٌل الدور بلد الشرقاط بٌجً سامراء تكرٌت
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وقدد تصدل  (,12, اليريطد  )ي سدطحال طبقد ال فد %(, 60) إلد  سب  ع لي  جدًا تصل  ه فيالجبس  وجود سب  
يشددو   و  الع ليدد  هدد ت ذي ف  التربدد هددذ ل األيددرىالصددف    مددنو  األيددرى,األعمدد ق  فدد ال سددب   هددذ  مددن أك ددر إلدد 
 ا إ حددار  اك يدر التمدوج وذ  التربد هدذ  ط ق  سط ن ا  و , التعري ترب  مفكك  معرض  ألشك ل  ه ممم  جع ,ه ذرات

طق  أكبدر مجهدز لمك بد ن م ال تمكترب   ُتعدالمعطي    تمك عم  ب   ً , و التعري ف عمي   زي د  ف شديد  مم  أسهم 
 بددين اً تحديددد هدد وجود وي حصددر ,الدراسدد  طقدد م  مددن الغربيدد  األجددزا  فدد   التربدد مددن ال ددوع هددذا ويسددود, (1)الرمميدد 
 8541.036) بمدد والتدد  ت مسدد ح حيدد  ال مددنتحتددل المرتبدد  األولدد   هدد , فال ر دد ر وبحيددر  الجبسددي   التربدد  طدد ق

كى
 (.18( والشكل )18الجدول ) ف  موض  كم ( %35.063) مئوي  ب سب (  و 2

أيدرى قطدل  طق م د فد الحصدو والج ميدد ويظهدر  منمج ميل كبير  متفرق    الترب هذ  سط  عم  تظهرو       
وتوجدد بعدض ال ب تد   المعمدر   م هد بعض ال ب ت   الصحراوي  وي ص  الموسمي    الترب هذ  ف   موالحجر, وت

  مددوت إذيفضدد  م  طق الم دداألحيدد ن ال مددنالك يددر  فدد اآليددر وتتبددل  ه بعضدد عددن ه مت دد  ر  ومتب عددد  بعضدد هدد لك 
ال ب تدد    هددذ  مددنالطددين و  مددن سددب   عمدد تحتددوي   التربدد هددذ ا ك  دد  إذك يفدد   ه ال ب تدد   الموسددمي  و جددد هدد مع

 .والعجرش ,فجيم 

 انذراستطقت يُ فٍ انخربت( أصُبف 11)خرَطت 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر: من عم  الباحث, اعتماداً على, فلٌح حسن هادي الطائً, خرٌطة التربة فً العراق, مطبعة الهٌئة العامة للمساحة, بغداد,      

 (.ARC GIS10.3, باستخدام )1990

                                                           

 .  52, صت   حبي  رج  الحدي  , مصدر سآبق( عبد الف(1
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 انذراستطقت يُ فٍ نهخربت ًئىَت( انًسبحبث وانُسبت ان18)جذول 

 % 2كى ًسبحتان تانخربأَىاع  ث

 7.78 1896.051 ررثخ اضعٔظٚخ 1

 35.06 8541.036 ررثخ صسرأٚخ خجسٛخ 2

 8.97 2185.502 ررثخ ثُٛخ زًراء 3

 3.27 796.302 ررثخ رظٚئخ 4

 4.03 981.181 ررثخ لبع انٕظٚبٌ 5

 1.78 434.326 ٚخ انمعًٚخ انًطًٕرح ثبنغرٍُٚٓرل انٕٓررثخ انس 6

 2.94 716.774 ٚخ انمعًٚخ انسصٕٚخُٓرل انٕٓررثخ انس 7

 20.65 5029.251 ررثخ زصٕٚخ خجسٛخ 8

 7.57 1844.125 ررثخ ريهٛخ 9

 7.94 1934.254 يسزُمؼبد صسرأٚخ يهسٛخ 10

 100 24358.802 انًجًىع

 (.ARC GIS 10.3) ( وحس   المس ح   بإستيدام12اليريط  ) عم عمل الب ح , اعتم دًا  منالمصدر:  

 انذراستطقت يُ فٍ تانخرب هبهنهًسبحبث انخٍ حشغ )%( ًئىَت( انُسبت ان18)شكم 

 
 
 

 

 

 

 

 

                     

           
 (.81الجدو  ) علىعم  الباحث, اعتماداً  منالمصدر: 

 

 الحصوية الجبسية :   ةالترب .2-1-5-2
 تتجمددلو ,  التربدد سددط  عددنى المتددر ُتعدددعمددق ال ي عمدد   سددسدد  أو جبمك أفددق عمدد   التربدد هددذ  تحتددوي       

المدواد  مدنمدزيج  عمد  أيضد ً وتحتدوي أفقيد , شدكل بمدورا  أو طبقد    عم  كوناألفق وت ف ك ربو    الك لسيوم 
 فد   التربد هدذ  وت تشر, (1)(% 60) إل تصل  الت  سب  الجبس  إرتف عوالطي ي  ومكو    حصوي  مل  الرممي 

األجددزا   ذلككدد ,بيجدد تكريدد  و  قضدد  و  ال ر دد رسددح ق  و إل ددواح  ا فدد  م هدد  الغربيدد األجددزا   فدد طقدد  الجزيددر  م 
 فدد المح فظدد   مددن, واألجددزا  الج وبيدد  سدد مرا  قضدد   مددنو  حيدد  العمددم, وأجددزا   دورالدد قضدد  الشددرقي  المتم مدد  

كى 5029.251) ه قدر  مس ح طق  المعتصم وبمد والدجيل, وتشغل م 
 .%(20.647  )بمغ مئوي  ب سب ( و 2

                                                           

(
1
) B. Burring, soils and soil couaitions in Iraq., Baghdad,1960 .p39.  
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 :البنية الحمراء ةالترب .2-1-5-3
, طوزيورمد تو قضد  و  ط,شدرق ال قضد  ي  الشدرقي  المتم مد  بشدم لال األقسد م فد   التربد مدنال دوع  هذايسود       

 مدنالدايميد   األقسد م حدو  تجد  ب إل  التربداالحمدرار, ويدزداد احمدرار لدون   إلد ب يدً  يميدل   التربد هدذ ويكون لون 
التجمعد   تكدون  هدذ و , عمق قميل عم و   الترب سط الكمس والجبس تح   منتوجد تجمع    إذ طق, م ال هذ 
 .(1)يفض م البيولوجي  والكيمي وي  تكون  التعري هش  أو متج  س  وعممي    أم 
 :الرممية ةالترب. 2-1-5-3

لد و  بيجد  قضد  ل الغربيد الج وبيد  و  األقسد م فد   التربد هدذ تسود         فد  الشد رعبحيدر   مدنوالشدرق  شدم لال ا 
ايدت ط مد د   عدنفضدً  , ه الع ليد  ويشدو    سدجت ه ومسد ميت هد بجف ف  بيج طق  م , وتتميز ترب  دورال قض  

 بفعدلل  الحركد  واال تقد ل هو وتمتد ز بسد هد مكو  ت مدن%( 98) إلد  ه في, وتصل  سب  الرمل ه سطح ف الجبس 
 ب لغد  مسد ح تشدغل  الرمميد    لتربد, ف(2)ف قد مد ئ  كبيدر ه مع لي  يق ب ه في , وتكون درج  الرش  الريحي التعري 

كى1844.125)
تربد  ذا   ه ف دورال قض   منطق  العي  القريب  م ب ل سب  لترب   أم (. %7.571) ب سب ( و 2

 فدد  الرمميدد  الك بدد ن مددنرمميدد  مزيجيدد  بدد لقر    التربددك  دد   سددج   إذمزيجيدد  رمميدد ,  إلدد رمميدد  مزيجيدد    سددج 
 فددد مزيجيدد  رمميددد    التربددد دددر    حيدد  حمدددرين, وك  ددد   سددج   شددم لو  شدددم ل طق الواقعددد  م دد  حيدد  حمدددرين وال

)وبحير   العظيم  هر إتج  , به المج ور   ل  حي  حمرين واألراض  الواقع  ج و  وج و  شرق  الزراعياألراض  
 فد السدب   يعدودقري  البو حس ن( , و  إل واح  العي , وقر  الطريق الم دي  من( البوطريمش وب لقر  الش رع
طقدد  شددبه م  هدد لوسددين, ولكو هو ال ترسددب   مددن تتكددونطقدد  م أن ال إلدد أصدد  ف ال سددج   مددنالصدد ف  هددذا وجددود
اال تقدد ل  إلدد  تعرضدد  هدد دقدد ئق الرمددل فإ  أمدد التطدد ير واال تقدد ل,  إلدد دقدد ئق الغددرين والطددين  تعرضدد  فقدددج فدد  

 .(3)ا يفض   سب  الطين والغرين وس د   سب  الرمل  ذلكأو القفز ل زحفال عممي ب

 

 تربة المستنقعات الصحراوية الممحية: .2-1-5-4
 تمكتبير  بعد, و األرض سط   قر  فيالجو  المي   رتف عإل  تيج أفق ممح  ظهر  عم   الترب هذ تحتوي        

, الدراسددد طقددد  م  مدددن طق عديدددد  م ددد فددد   التربددد مدددنال دددوع  هدددذا, وي تشدددر ه سدددطح عمددد تبقددد  األمددد    الميددد  
 قضدد   فدد   حيدد  الصددي ي   مددن طق م ددبعددض ال فدد , و ال ر دد ربحيددر   مددني  والشددرقي  شددم لالوبدد أليص األجددزا  

  التربد سدط  عمد األمد    تظهدرطقد  العيد , و م  ف  الش رعلبحير   والشم لي  الغربي واألجزا  الج وبي  و  بيج 
 مئويدددد  ب سددددب ( و 2كدددم1934.254) ه قدددددر  مسددد ح , وتشددددغل (4)الممددد  مددددنبيضددد    طبقدددد بشدددكل واضدددد  مكو ددد  

(7.941%.) 
                                                           

 .110, مصدر س بق , صدراس  ل واحيه الطبيعي  والبشري ش كر يصب ك , العراق الشم ل  ( (1
 .89, صس بق( محمود حم د  ص ل  الجبوري, مصدر (2
 .47(  سعد عجيل مب رك الدراج , مصدر س بق, ص(3
 .44(  محمود حم د  ص ل  الجبوري, مصدر سآبق, ص(4
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  :(  الودٌان قاع)  المزٌجٌة ةالترب. 2-1-5-5

تترسددد  الحبيبددد   ال قيمددد   إذر هددد مجددد ري األ  فددد ضددد     المتكدددرر  فيال  تيجددد  المزيجيددد   التربددد تكو ددد       
ضد ن  دم فيمدل ميد   ال  هدرال عدنت تقل الحبيب   ال  عم  الع لق  لمس ف   بعيدد   م بي الضف   مناليش   ب لقر  
كدل  فد  م هد   أحدالو  طبق ال سمكض ن بشكل طم  وأطي ن ال يزيد فيتوقف ا سي   مي   ال بعدتترس  تدريجيً  

اراض   ه أل ّ  ذلكو  الدراس طق  م  أراض أيص   منترب  ق ع الودي ن  ُتعدو  ,(1)س تمترا بضع   عم ض ن في
 ه رمميدد  وصددرف مزيجيدده إلدد طي يدد    مزيجيدده مددن ه سددم  و سددجت 150 مددن أك ددر إلدد  هدد يصددل عمق  التربددعميقدد  
لمميصددب    ه السددتج بت طبيعيددً  أو أمد يصددب   هدد أ ّ  كمد  (%1) مددن أقددل  حدددارمسددتٍو أو قميدل اإل ه سددطحجيدد و 

 هذامميموز / سم مل توفر مي   الري و  4 من أقل ه ل حتف ظ ب لم   ع لي  , مموحت ه أّن قدرت كم  .الت  تض ف
  بمغددد مسددد ح , وتشدددغل (2)األراضددد  يصدددم  لجميدددل المح صددديل الحقميددد  واليضدددراوا  والبسددد تين مدددنالصددد ف 

كى 981.181)
 (.%4.028) ثُسجخٔ (2

 :الرسوبي السهلتربة . 2-1-5-6
ن ا  و  السق , إل ض     ب إلض ف  فيمواسم ال ف ر ه اال  ه ملمترسيب   الت  تحم  تيج   الترب هذ تكو      

رتفد عالعميقد  و  هد وتربت ه سطحاستوا   هو  الترب هذ أهم م  تتصف به  مسدتوى  إرتفد عمدل  هد في سدب  المموحد   ا 
 .(3)لممواد العضوي  ه تتصف بفقر  هذاب ه , و ه في سب  الكمس  إرتف ع عم  المي  

 -م  يم  : إل  ه حي   سجت منه الترب هذ  قسموت
 رهاتربة كتوف االن .1

 هدد مددل قمدد  ام ح يشدد  تمتدد ز بددذرا   هدد لكو  ذلددكو  جددود ا ددواع تددر  المح فظدد ,أ مددن التددر  هددذ  ُتعددد     
 ممتدد ال ط قد   ال تمدكيقدوم بم  بد  مصدرف طبيعد  ل  هرال يأن مجر  إل السب   يعودو  الجيد, ه وصرف ه وعمق
كهدد  زراعدد  الف  هدد فيت تشددر  كمدد  معظددم المح صدديل,  مددولصدد لح   هدد و  ع ليدد ,لمزراعدد   هدد ج  بيدده وامك  يت إلدد 
  تيجددد الجيدددر والطمددد   مدددن سدددب  ع ليددد   عمددد  هدد الحتوائ ,وتج  سددد ً  مددد  ا تظ أك دددر  التربددد هدددذ  ُتعددددلدددذا  , ييددلوال

 .(4)العراقجب ل  من ه ليإر ه  األ ه مالت  تحم ل رس ب  
 فد ط شدرق ال قضد   دجم   هرذ ديول م  العظيمورافد   , ودجم   هرا  إذبمح  الترب منال وع  هذاي تشر    

, دورالد قضد   فد بج  به الغربد  و  العظيم  هرب ل سب  ل ذلككأقص  الج و   ف   حي  الط رمي   حت و  شم لال
ذا  قدددر  اسددت م ري  زراعيدد  تكددون  هدد ممواصددف   جيددد  جع مددن  التربدد هددذ إن مدد  تتمتددل  بدده  الضددموعي و  حيدد  

  الزراعيدالمح صديل  أحدد وجدود منطق  م تيمو  تك د ال, األيرى  لتر ب بك  ف  قي س ً  ه ل, لذا ج   استغ كبير 

                                                           
ف  ا تش ر األم   بتر  سهل م  بين ال هرين , مجم  الجمعيد  الجغرافيد  ,  ه الجغرافي  وأ ر  العواملم جد السيد ول  محمد , ( (1

 .25, ص 1986, , بغدادالمجمد الس بل عشر
 .13, ص1991لمطب ع , الموصل,  محمد عمر العشو, مب دا ميك  يك الترب ,  دار الكت ( (2
 28-27عبد الفت   حبي  رج  الحدي   , مصدر س بق , ص( (3

 .28, صالمصدر  فسه(4)
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مدزارع الف كهدد  واليضدراوا  ومح صدديل  العظديمو  دجمدد   هدرجد  ب   عمدد ابددرز المح صديل المزروعد   مدنه أو فيد
 .(1)الحبو 
 :خفضاتمنتربة االحواض وال .2
 سددب   عمدد تحتددوي  هدد , فإ تكددون طي يدد  هددذاذرا  رقيقدد  ل مددنتكددون , و  هددرال عددنبعيددد    التربدد هددذ  تظهددر   
د الرطوبد , ع د ه د الجفد ف وتمدددع د ه مدل تشدقق هد كدل طبق ت فد %( 30)مدن أك در إلد الطين تصدل  منع لي  

, بدل تسدتغل لزراعد  الحبدو  ك لح طد  والشدعير, اضد ف  االشدج ر الم مدر   موال تصم  ل  الترب هذ وعمومً  ف ن 
 هد قمد  ا ت ج إلد دى أممد    هدرمسدتوى ال إ يفد ضالطبيعيد  مدل  ه وا عددام مصد رف هد تمتد ز بك در  ام ح ه ا  إل 

األراضد  لزراعد  بعدض مح صديل اليضدراوا   هدذ وتسدتغل  بزراع  الشعير لكو ه يتحمل المموحد . ه وتيصص
 . م ه  طق قميم  م  ف الحبو  م ل الشعير و  من  حدودوأ واع م
 :ر القديمةهاتربة مجاري االن .3
ترسب    هري , بسب  بط  الجري ن امت   ب لرواس  فتحول المجرى إل  م د طق  بفعل  الترب هذ تكو    

تكددون االسددتف د   هددذال ,الع ليدد  هدد مموحت فضددً  عددن ,بدد لمواد الغذائيدد  والعضددوي  هدد وتمتدد ز بفقر  ,أيفددض م سددو 
 أيرى. طق م و  بيج  ف و  الش رعقر  بحير   س مرا  طق م  ف  تظهرو  ,الزراع  إل قميم  ب ل سب   م ه 
 التعريدد  عمميدد   لت شدديط الظددروف ئدد هيت فدد   ً مدده  اً دور  التض ريسدد  لع مددالمبحدد , أن لم هددذا مددنيتضدد        

  بمغدددددكبيدددددر   ب سدددددب  سدددددط ا بسددددد ط ال ه يسدددددود متب ي ددددد  الدراسددددد طقددددد  م  فددددد  ف لتضددددد ريس  (,الريحيدددددو  الم ئيددددد )
 مددن مكو دد  هدد و  ,هدد مع لم رسددم فدد  الواضدد  هدد أ ر  الجيولوجيدد  لمب يدد  كدد ن إذ ,(6%( الجدددول السدد بق )88.38)

 انؼصمر ررسمجبدو الثالاث العصر ترسبات إل  ه تكوي  ت تعود كتل شكل عم     الجيولوجي التكوي  من سمسم 

 إلدد  سددط ال إرتفدد ع ويصددل, (Holocene لوسددينهو ال)و (Pleistoceneالب يستوسددين )والتااً تشاام ,  انراثممغ
 التفد و  هدذا ,متدر فدوق مسدتوى سدط البحدر (26) إلد يصدل  إرتف ع أد  البحر, و  سط متر فوق مستوى 720
 التد   صدر,ع ال مدن هد  ير  و الريد  و  الحدرار  درجد   مدن , خم دال  صدرع  عمد  أ ّدر رتفد عاإل و  يفد ضاإل ف 

 . الترب وا جراف التعري  عممي   ت شيط ي ل من راض األ رهو تد ف  ه دور ب أّ ر 
 هفيددد تددد يفض جددد ف صددديف ً  حددد ر بكو ددده يتصدددف الدددذي   يم دددال ال طددد ق منضددد الدراسددد طقددد  م  وتصددد ف      

 لمحددددرار  السدددد وي المعدددددل بمدددد  إذ, ل مطدددد ر السدددد وي المعدددددل عددددن التبيددددر معدددددال  وترتفددددل الرطوبدددد  معدددددال 
 ,سد  ال رهو شد معظم الجف ف شبه أو الجف ف تسود ح ل  إذ ممم ,( 154)ل مط ر الس وي المجموعو  (,مْ 22,4)

 ,يددرىوأ سدد   بددين والتذبددذ  اال تظدد م مبعددد ه سددقوط يتسددم قميمدد , الدراسدد طقدد  م  هدد تتمق  التدد  األمطدد ر وكميدد  
رتفد عو  ,سد وي ً ممدم,  ((272 ه سدقوط معددل ىُتعدي ال حي   الحدرار  درجد   إرتفد ع بسدب  ال دت  التبيدر كميد   ا 

 فقدددو   التربدد ففيددتج وتسددريل ,سدد  ال شددهرأ طددول عمدد  مدد ئ  فدد ئض وجددود عدددم فدد  تسددب  ممدد  ,الريدد   وهبددو 
  .الريحي التعري  بسب  وال قل التذري  إل  ب لت ل  ه وتعرض لمتم سك, ه حبيب ت

                                                           
ي األول التحد د دور ( فمي  حسن الط ئ , حصر وتقييم موارد الترب  واألراض  ف  تيطيط مش ريل الت مي  بح  مقدم لممد تمر الد(1

 .7-1, ص 1970شور مطبوع ب لرو يو , بغداد , م بح   ير  1970ين, اليرطوم , ك  ون األول الزراعيالمه دسين 
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 ال فصدم  ال ب تد    موف  م منو  فصل الشت   فقط, عم فصمي  تقتصر ( األمط ر) ي سطح المي   موارد       
تعدرض  ويزداد. الحيوا    لرع   فيك  إ ت جي  قدر  يعط  وال ,التعري  عوامل من ه يقي لمترب   ط   دائم ً   هيي

 التد   طقم دال فد  المطدري وي صد  تغيدرال لع مدم هد في يرتفدل التد  السد وا  بعض ف  تعري لم  الزراعي األرض
 مستوا  المعت د. دون ال ب ت  الغط   ويكون , ألمط رب السق  تعتمد
 مدن السديول تحممده مد  أو رمد ل مدن الريد   تجمعده م  أو الصيور فت   من تتكون ,متب ي   عموم ً   الترب      
 ج  د  إلد  العضدوي , المد د  مدن القميل إال  الترب ف  يترك ال فإ ه الك  ف  ضعيف ال ب ت  الغط   وألن. رواس 
 ,هد وقف عمد  العمدل تتطمد  التد  الظد هر  هدذ ف .عشدوائي  بصدور  و الرعويد   طقم دال عم  الحبو  زراع  زحف

 إلد , ممد  أدى المراعد  أراضد  ط لد  م ممد  كبيدر بشدكل  الزراعي األراض  تط ل ال حت  اال تش ر من ه عم و 
 .الدراس طق  م  ف   الزراعيراض  األ أ م تصحر 
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 المبحث الثاني
 Human geographical factors البشرية الجغرافية العوامل

تعرادددم  فددد التدددر ار  فددد العوامدددل اليةدددرامل موامدددل ماملدددم للعوامدددل الطياعادددم المدددؤ ر    دددلي   واا  يددد     ُتعدددد      
 منم ال دادد   ضدفادات يو  ال غرا ف اد االمراا    ورج ياراتر م رش  أىذا الم  ل  ف ل و الزرامام األراض 
حادد   والنيدد و واأل ه والمادد األرضتغاددر مظدد ىر  ددط   مددن العوامددل الم ددؤولم ُتعددداليةددر ل والتدد   النةدد طاطدد ر 
إذ  ليد وان راف تريت الني ت  الغط   رتدىو  ف اتم ل  الذ ل و ي فاحدوث التغاراو اليائام  منل ي تعاش ملا الت 

 هدور  خالل مناالنت  ام  ي ق يلات ملىالتر ار  ف يدور فع ل  الزراماملألراض  ادارتو  خالل منا  ىم االن  ن 
 يددد حرا ت ملددىوالعمددل   الزراماددم األراضدد صدددا نم  خددالل مددنو  يدد والقاددد م يوا ي تددو ت  ى يدد  اددم يعنال فدد الفعدد ل 

 ذلد واادون تدر اره  دلي   إذا حددث مادس  الم ئادمم التصدرف يد لموارد فاد ام يطراقم االروا  وااعني لةال ال اد وال
يةددال صددحا   ي م ا ددتخدام دد لاا الخ طئددم ومدددم الحرا ددم ال اددد  وا ددتخدام الطددر  اليدائاددم ومدددمم ر ددم األ فدد 
 التدد   دداتم مىددم العوامددل اليةددراأ مددنو  لاالنت  اددم يدد وقلددم ق يلات الزراماددم األراضدد تريددم  تدددىور إلددى اددؤد ممدد  

 : 1 م  ارت  ى  ي لاالتطر  إ

 :لزيادة السكانيةا 2-2-1
 مدن يد مد  ارافق ي ديا الزرامادم األراضد  تعرادميدروز مةدالم  فد العوامدل المدؤ ر   مدنُاعدد النمدو ال دا ن        

ضدرورا   وي لتد ل   مدرا  أا عدل الحصدول ملادو  الدذ ال دانل  منيد و  الغدذا  والخددم و المختلفدم ملدىلدا زاد د  الط
العدرا   دالمحاطدم ي لمددنل واعد مةامي ال األراض  ملىالزحف  ذل وا ي وتدىور انت  ات مالُتري  ي ان إلى اؤد 

 مدد ال فد %  2,8زاد معددل النمدو ين ديم   تمّر يمرحلم النمدو ال دراإ إذ ط  الت  منال من الدرا مطقم من مني و 
 واعدددد ح دددم ال دددا ن ونمدددط تدددوزاعيمل  2  1955-1950  مدددد ال فددد %  2,5  يعدددد مددد  اددد ن  1990-2000 
 وضدعام الو دط اليائد ل فد العوامل المؤ ر  تر ارا مي ةرا  أو غادر مي ةدر  من ي  و ال  ئد  الت  ام ر ونالنة طو 

 ملدى و المختلفدم النةد طالمت د رمم يفعدل  التعرادمل و الزرامادم األراضد ح د ا  ملىالتو إ العمران   خالل من
 فددد  يدد ونت ئ  ي وتوزادددإ ال ددا ن مدد  ىدددو إال مملاددم دان ماااددم م ددتمر  تختلدددف أ ددي ي.  3 الدرا ددمطقددم منأراضدد  

تيد ان تدوزاعيم واخدتالف  إلدىم التد  تدؤد  فادا دتعراض معظدم المدؤ راو ال غرا مدن ذل الزم ن والما ن واتض  
درا دم موامدل محلادم وأخدر   ملدىاليائم الواحد  امان ان تةدتمل  ف ا  ف تيم وان ا نو درا م التوزاإ ال ا ن  

                                                           

(
1
) Jiirgen Schmidt, ed. Soil Erosion, Application of Physically Based Models, Library of 

Congress, (Environmental science), Berlin, Germany , 1st edition 2000, P.28. 
نعم للتصدددددحرل  رادددددد  المدددددد ل اىدددددم العوامدددددل الصددددد  مدددددنصددددديح  صددددد ل  الدددددداان ل النمدددددو ال دددددا ن  ال دددددراإ فددددد  العدددددرا     (2

  /http://almadapaper.net/sub/03-901. 7صل 2007 ل 91يغدادل العدد   لالعرا 
 ط  ال  فدددددم فددددد  موا يدددددم التصدددددحر نحدددددو ا دددددتراتا ام  دادددددد  فددددد  الما فحدددددم مندددددالددددددرا   ديددددد شل االو ددددد ط الفازا ئادددددم فددددد  ال  3 

ال زائدددددرل لعلددددوم االن دددد نامل   معددددم الن دددد حل  ل الاددددم امنةددددور غاددددر  ل قددددم ياطدددد م ومدددددوا لل ر دددد لم م   ددددتارطمندرا ددددم ح لددددم 
 .77ل ص2006



الدراسة طقةمن يف الزراعية األراضي تعرية على املؤثرة اجلغرافية العوامل                                                                                                  الفصل الثاني  
 

 

68 

ىددف    ى ُتعددو  يد العوامل الرئا م أل  درا م تعتمد ملا مندرا م ال ا ن  ُتعدو ل  1 ىذا التوزاإ ف ذاو دور ميم 
 يددم ومادد ن و ددودىم وتيدد ان تددوزاعيم وأ ددي ا  مددنال ددا ن  يددانر العالقددم يدد اددتم اظ يدد خالل مددنل و ي أىددداف مددن

  587025  ل يلددددددددددددددد الدرا ددمطقددم منإن مدددد  ددا ن  ل 19ال دددول   مددنواتضدد  ل  2  يددم أخددر  مددنالتوزاددإ 
ن مم م م   1191403  إلىوأرتفإ  1997اد م م ُتعد ف   ند مم 859592  إلى م أرتدفإ  1987ند مم م م 

  1474882وارتفددإ نحددو    1408175إحصدد ئا و الحصددر والتددرقام يلدد    ح ددا 2011مدد م  فدد ل و 2007
 م مدوع مدن%  44.736  ن مم أو م  اع دل   659801يم  منل ويل  مدد  ا ن الحضر 2013ن مم م م 
 مدددن % 55.264  مددد  اعددد دل   ن دددمم أو815081حدددان يلددد  مددددد  دددا ن الرادددف   فددد المح فظدددم  فددد ال دددا ن 
 .2013مح فظم صالح الدان ل نم  ف ال ا ن  م موع

، 1997، 1987لمسنوات  في منطقة الدراسة ريف( -البيئة )حضر حسب ( تطور عدد السكان19)جدول
2007 ،2011 ،2013 

 % ريف / نسوة % حضر / نسوة عدد السكاى / نسوة السنة

(1)
1987 587025 273362 46.567 313663 53.433 

(2)
1997 859592 401221 46.676 458371 53.324 

(3)
2007 1191403 547400 45.946 644003 54.054 

(4)
2011 1408175 622515 44.207 785660 55.793 

(5)
2013 1474882 659801 44.736 815081 55.264 

ل ل ال ز  الخ ص يمح فظدم صدالح الددان 1987اد الع م لل ا ن  نم ُتعدل نت ئج الز المراز  لإلحص  ي وزار  التخطاطل ال   1 
 .ل  داول متفرقم1988ل يغدادل زي مطيعم ال 

ل ل ال ز  الخ ص يمح فظدم صدالح الددان1997الع م لل ا ن  نم اد ُتعدز المراز  لإلحص   ل نت ئج الي ل ال   وزار  التخطاط2 
 ل صفح و متفرقم.   34ل  دول  1998زل يغدادل ي مطيعم ال 

ز المرادددز  لإلحصددد   وتانلو اددد  المعلومددد و ل مدارادددم إحصددد  او ال دددا ن والقدددو  يددد وزار  التخطددداط والتعددد ون ا نمددد ئ  ل ال   3 
  43ل ص.2008 ل يغداد ل 31ل  دول رقم  2007اليائم ل نم  ح االع ململ ال ز  الخ ص يمح فظم صالح الدان و 

ل خالصدم 2011نم م إحصد   صدالح الددان ل نتد ئج الحصدر والتدرقام ل دل مدارادز المراز  لإلحصد  ي لتخطاط ل ال   وزار  ا4  
 ةور   .من يا ن و غار  2011ل  ل تاراو4,3رقم  

ل خالصدم رقدم 2013ز المراز  لإلحص  ل مدارام إحص   صالح الدانل نتد ئج الحصدر والتدرقام ل دنم ي   وزار  التخطاطل ال 5 
 ةور  .من يا ن و غار  2013  ل تاراو ل 4,3 
 

                                                           

(
1
) Markus Neteler, Helena Mitasova, open source gis a grass gis approach  second 

edition, new york, boston, dordrecht, london, moscow, 2005, p. 180. 

ل التيددددد ان الماددددد ن  ال دددددتعم الو األرض الزرامادددددم فددددد  أقضدددددام يلدددددد الددددددور وطوزخورمددددد تو فددددد  ميدددددد الادددددرام رةددددداد ال نددددد ي   2 
  .68ل ص 2001يغدادل  ل الام اآلداال   معم يغدادل منةور مح فظم صالح الدانل أطروحم داتوراه  غار 
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ن الدددذامدددداد ال دددا ن أ فددد زاددد د   لددد ُىن ندددو أن دددد   12خراطدددم  وال  21  مالحظدددم ال ددددول خدددالل مدددنو       
م فاد ط  الرامندال فد الزاد د   يدذهال دنواو االخادر ل ف فد الحضر وال  دام   من أا رم ا طقم الرافمنال ف اعاةون 

 فددد طياعدددم الحددد ل  فددد ىدددو  الدددذ الم ددد ان  ينددد   فددد ال  دددام   الزرامادددم األراضددد و  ط  مندددال ملدددىتدددنعاس  دددلي   
 مني طقم و منال ف الموارد الطياعام  ملىالضغط  إلىالزا د  تؤد   ىذهفق ل و أةال  ملىم ااون فا ط  الرامنال

و أالمرااددز ال ددانام  ددوا  ا نددو قددر   مددنالقرايددم  األراضدد  فدد أغلددا األحددوال ااددون ىددذا التو ددإ  فدد و  لمالُتريدد
 .مصدر رزقيم ا نوالخصيم الت   الزرامام األرضواحد  ىو تقلص م  ح و  نتا مال ال أن  إدارامل إمرااز 

 2013لسنة  الدراسةطقة من في( الكثافة السكانية 12)خريطة 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (.ARC GIS 10.3)  ل ي  تخدام19ال دول   ملىممل الي حثل امتم دا   منالمصدر: 

ن زا د  مدد ال ا ن ا       االمتيد ر  خدذن  ينظدرأذا ا  الوحداو ال انام والخدمادم و  منالمزاد  إلى  الح  م عنوا 
 منل و  1 اال تعم الو لمختلف /ةخص2  م100تم تحداده معا را  تخطاطا   ىو   م ا  ل األرض منح  م الفرد 

ام دل  الدذ أمد م مةدالم الضدغط ال دا ن  المتزاادد و  ي ال راإ افرض نف و واضدعاليداي  إن ىذا النمو ال ا ن  

                                                           
 .ةور  منل  يا ن و غار 2010ز المراز  لإلحص  ل نت ئج التعداداو الع مم لل ا ن ليغداد ل ل نم لي وزار  التخطاط ل ال   1 

1987 1997 2007 2011 2013 
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اوال ل  الزراماددم األراضدد مح ولددم تا اددف ا ددتخدام و  إلددى اؤد الطرادد  نحددو التصددحرل إذ  دد ملددىنقطددم خطددر  
لىو   در م ح   ام النظ م اليائ    نا  . ي فامةام تاون ى  ط  منالتحر  نحو  ا 

 زاد د  وخصوصد    الموارد اليائادم ملى أخر اياراُ  ميئ ُ   اةال ايار ل ُمعدالووي ال ا ن نمو ف  ف لزا د  إذن    
  ددلي    اددنعاس الددذ  والعمددرانل زراماددم لل ددان  م دد ح و ا ددتغالل إلددى اددؤد  فيددذا والغددذا ل ال ددان ملددى الطلددا
 ا نت  ام. ي ق يلات وانخف ض لمالُتري تدىور ازدا د ف  ذل  تر ار وا يم الزرامام  الم  ح و  ملى

 الخاطئة: الحراثة 2-2-2

 تتعدرض معظم االحاد ن ف  إن المح صالل اال لزرامم   يممن ي و عل مالُتري وقلا تفاا  ي لحرا م اقصد       
 ماددل ي ت دد ه الحرا ددم ذل نعومددمل واددأا ددر  مالُتريدد حرا ددم تاددون دم مندد التعراددمو  لالن ددراف للتريددم ال ددطحام الطيقددم

ومدم  ي تم  ا ملى مالُتريماس ات  ه االنحدار لا  تح فظ  ي ن تتم حرا تا ا أ الزرامام  ألراض ف االنحدارل
 لعملادد و العلماددم اال ددس االمتيدد ر يظددر االخددذ  ددافا لاألمطدد روخ صددم يعددد ت دد قط  الم ئاددم  لتعراددمي يدد  رافنا

 ملدى حف ض    لى تدىور  من والحد مالُتري خص ئص ملى للمح فظم ذل و  حدر منال  ط منال ف  خصوص    الحرا م
 و دددود يدددانت طوزخورمددد تو قضددد   فددد  الي حدددث يددد التددد  قددد م ي المادانادددم الدرا دددم خدددالل مدددنو  االنت  ادددمل يددد ق يلات

 فدد  ل و 2 الصددور   فدد  امدد ل حدددرمنال ماددل ي ت دد ه يدد فا الحرا ددم مملاددم ا نددو الزراماددم األراضدد  مددن م دد ح و
 تلدد  فدد  التعراددم ا دد ر تيددرز غزاددر ل مطراددم زخدد و ويعددد  ددقوط ل27/2/2017يتدد را   ذلدد و  الماداناددم الدرا ددم

  حدر.منال ا فل ف  التر اي  والتراام الحرا م خطوط مإ م ئام ةال م االو ملى طقممنال
وى   التعرام من الزرامام األراض تريم  ل حم ام أ من ي الت  ا ا القا م ي والعملا  ولأ  لحرا مفذن إ       

الحرا دم   دا ا درا فاالمطدرل  حددر  والمضدمونممن ط  المندال فد  التاد لافل وخصوصد    فد الزا د   إلىتحت ج  ال
 فد اليطدى   إلدى ادؤد  الدذ ل حادث تقد طإ اخ دادد الحرا دم م در  المد   االمدر األرضات د ه مادل  ملدى ممودا   

  .الم ئام التعراما  ر  منف فاالتخ وي لت ل  ف ال و رص الت را فوازدا د  ال را ن ال طح ل
 محطدددم ايحددد ث فددد  تةااو دددلوف اا  ل ف فددد نتددد ئج يعدددض الت ددد را الع لمادددم  إلدددىىدددذا الم ددد ل نةدددار  فددد و       

المحرو ددم ي ت دد ه الماددل مةددر   األراضدد  فدد تول توف ددا ا  و ددد ان ةددد  التادد ر المدد ئ  لل رادد ن ال ددطح  ا نددو 
 مالُتريدددو دددد ان امادددم  ذل ات ددد ه المادددلل اددد ملدددىالمحرو دددم مموداددد    األراضددد  فددد مددد  ىددد  ملادددو  ملدددىاضدددع ف 
 3.13) إلدىحان انخفض ىذا الدرقم  ف  طن/هكتار( (388المحرو م ي ت  ه المال ا نو األراض  منالمتعرام 

 . 1 ات  ه مال االنحدار ملىالمحرو م ممودا    األراض  ف  طن/هكتار(
 
 
 

                                                           

(
1
) Dusan Zachar, soil erosion, ublished in co-edition with  VEDA, Publishing House  of the 

Slovak Academy of Sciences, Bratislava, U.S.A. and Canada, Elsevier/North-Holland, Inc. New 

York,  DuSan  Zachar, Bratislava, 1982, P. 392. 
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 طوزخورماتو في حدرمنتجاه ميل الالحراثة با( 2الصورة )
 

 

 

 

 

 

 

 .طوزخورماتو( 5في مقاطعة ) طوزخورماتوطقة منفي  27/2/2017في  الميدانية الدراسة                    

 :رواء الخاطئال  2-2-3

ل والتدد  قددد الح  ددم الفعلاددم لددو مددنتزاددد الماد ه  مددنأروا  المح صددال يامادد و اياددر  اقصدد يدد  روا  الخدد ط       
امتصد ص الماد ه  ملدى مالُتريدق يلادم  تقدل ذل ويد ي  دم ان دداد م د م ت منغ ل المواد العضوام للتريم و  ف ت يم 

ر  و للتيخر يفعل ارتف ع د تتعرضو  مالُتري ط    ملىالما ه  ىذه منام تيقى اما و ي الن ف ل و ي وقلم ترةاح
االنتدد ج  ملددىطرادد  مادد ه الددر  تددؤ ر  مددن  لتعراددمف.  1  ال ددط ملددىمددالح الذائيددم الحددرار  صدداف   ت راددم يعددض األ

 -:ى يرز ا  ر أ منالزرام ل و 
 .ملىاالنت  ام اال قاممال  ذ مالُتري منالطيقم ال طحام  انفقد .1
 .مالُتري وانفص ل حياي  .2
 ي انخف ض ق يلات إلى ذل  اؤد يةال م تمر   المروام للتعرام والتمل الزرامامح لم تعرض الحقول  ف و       

خدر  أم د حم  مدنواليحث  ي عم لا ت منو الحد ألمد   نمل  تر  الحقل يورا   إلىاالنت  امل مم  اضطر الفالح 
راٍض أح د ا  ملدىالتددىور واالخادر  اادون  إلدى مالُتريد تتعدرض الح لدم ىدذه فد الطياعامل  المرام ح  ا  ملى

 .مالراحاو  الم ئام ي وتعرات ى تدىور  منالحرار  والت  قط مم  ازاد  إلى تتعرضو  تيقى يورا   األولىم  يانمحمام 

:الرعي الجائر 2-2-4  
الحاواند و ال تتفد  مدإ ط قدم  مدنيرمدداد  يد الطياعادم يتحمال المرامد اقصد ي لرم  ال  ئر  و  ا دت م ر        
للحاواند و التد  ت دوا تلد   ي متئومد  مال المرام  ف  ن أنواع الني ت و ح يالغذائامل ومدم األخذ ي ل المرام 

                                                           

(
1
) Third Edition, soil erosion and conservation, National Soil Resources Institute, Cranfield 

Universit, R. P. C. Morgan, 3rd ed, 2005, P. 165.   
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 مالُتريدددف اناةددد  ي ددديا النيددد ت  الغطددد  تددددمار  فددد اددد ن لدددو الددددور الدددرئاس  ظممدددنالغادددر ل وىدددذا الرمددد  المرامددد 
تحمل الرم  ولم ارخذ ينظر االمتي ر  ملى ي أو قدرت المرام ط قم  . ف  ن  ن لم اراعالتعراملعوامل  ي وتعرض

 إلدىالني تد و ممد  أد   ملدىالرمد  الميادر والم دتمر  مدنتوزاإ الحاوان و أو أتي ع دوراو رموادم  ادد ل فضدال  
 إلددىطقددم مدد ل تددؤد  من فدد مددداد المواةدد  أ فدد . ف لزادد د   1  ط منددال مددنالعداددد  فدد  يدد تدددىور الني تدد و واختف ئ

ةددد  تحددر   ددار  والمعلددوم المدد  زاد مددنوالتةددواو الماادد ناا  يمددرور الحاواندد ول ف النيدد ت  الغطدد   فدد الضددرر 
ن الرمد  ال د ئر  . 2 النيد ت  الغطد   فد للتريدم وقلدم  التعراممملام و المواة  الم  زاد ضدعف نمدو  إلدى ادؤد وا 

الني تدد و تضددعف  ىددذهذا ا ددتمر الرمدد  ال دد ئر فدد ن ا  الرمددو  و  النيدد ت  غطدد  ال منا ت دد غم ضدد ا ددرالني تدد و األ
 و تف دد  الم دد ل لنمددو الني تدد ىددذهن تندد قص أالطياعدد   مددنل و يدد تقددل وفرت ذل ويدد ىدد مدد د  نمو إوتقددل فرصددم  أا ددر

ت دد غم التدد  حلددو محددل قددل ا نددواع األنفددس الح لددم فدد ن األ ملددىقددل ا ت دد غمل واذا ا ددتمر الرمدد  الني تدد و األ
ل لنمو الني ت و الحولادم الغ زادم وتصدي  ني تد و غطد    وف تقل وتف   الم   لنواع ذاو اال ت  غم الع لاماأل

 مالُتريددالنيدد و و  يداناةددمل العالقدم المتا ملددم  الطياعادم النظد م اليائدد  للمرامدد  إن.  3 الني تد و الندد در   مددنالدذرو  
اىتمد م   ُىند ن اادون أىدذا النظد م يةدالو الطياعد  ا دا  ملىواالنةطم االن  نامل ولا  اح فظ   خمنالوالم   و 

 ارق مد    1977مدؤتمر التصدحر مد م  فد مدم المتحدد  لقدد وضدعو األ  . 4 وادار   اد  ليدذا المدورد الطياعد  للقطدر
س أ يام يوحد  حاوانام لال ىات ر  ر الط قم اال تاع ىذهالمرمىل وقد قدرو  ف   وم لعدد الحاوان و الت  تقتمنآ

 ط  ةدديو ال  فددم ووحددد  منددال فدد و المدد مز  أغندد م األ مددنو   مو ددتان ومةددر  رؤوس أااليددل ويقددرتان  مددنواحددد 
  الحاواند و أا در مدن المد مز وُاعددل  5 المرامد حم ادم وصدا نم ل ال  فم ط  منال ف حاوانام لال خمس ىات راو 

 فد  ي مي   د النمدو مدن يد عمنوت الني تد و يدرامم ملدىتقضد   يد نأ إذ والةد اراول الحة ئش انح  ر ملى تر ارا  
 وادل القوادمل المطرادم والزخد و المي ةدر الةم   االةع ع من مالُتري  ط  الت  تحم  ى  ذور  من الني ت و قلإ
 . 6 واالن راف التعرامت  ه  مالُتري ضعف إلى اؤد  ذل 

 
                                                           

زاددن الدددان ميددد المقصددودل اليائددم وا ن دد ن محدد ور فدد  مةدداالو ا ن دد ن واليائددمل دار اليحددوث العلماددم للنةددر والتوزاددإل دولددم   1 
 .150ل ص 1990الاواول  

ل 1990  د  .زاخدددد رل تعراددددم التريددددمل تر مددددم نياددددل ايددددراىام اللطاددددفل ح ددددونى  دددددوعل مطيعددددم   معددددم الموصددددلل الموصددددلل (2
 . 119-118ص

 ل   معدددم الموصدددللوالنةدددر للطي مدددم الاتدددا دار مطيعدددم ادار  المرامددد  الطياعادددملل التاراتددد  وآخدددرونرمضددد ن احمدددد الطادددف    3 
 .177ل ص1982ل الموصل

ةدور  ل الادم منل التصحر ف  مح فظم االني ر وأ ره ف  األراض  الزرامامل إطروحو داتوراهل  غار الصياح  مل  مخلف  يإ  4 
 .139ص ل2002 التريام اين رةدل   معم يغدادل

 .232صمصدر   ي ل زان الدان ميد المقصودل   5 
ل 2016ل الخرطدومل ظمدم العريادم للتنمادم الزرامادممن    لم اللوز ل درا م حدول الني تد و الرموادم الوامدد  فد  الدوطن العريد ل ال(6

 httpwww.aoad.orgR3awiah.pdf.2016/2/11. 23ص 
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 االبل الجاموس األبقار األغنام والماعز

% % 

  2016 - 1998لعامي  الدراسةطقة من فيأعداد الماشية ( 20)جدول
 % 2012 % 1998 نوع الحيواى ت

 88.73 789552 93.76 1042175 األغُبو وانًبػس 1

 10.88 96797 5.90 65586 األبمبر 2

 0.31 2738 0.25 2807 انجبيىش 3

 0.09 772 0.09 987 االبم 4

 100% 889859 100% 1111555 وجووعال

 :ملى ممل الي حثل أمتم دا   منالمصدر: 
مح فظددم صددالح الدددانل تاراددول  فدد ل مداراددم زرامددم صددالح الدددانل ةددعيم ا حصدد   الزرامدد ل أمددداد الم ةددام الزرامددموزار   -1

 ةور   .من  يا ن و غار  ل2016
 

 2016 - 1998لعامي  الدراسةطقة من فيلمماشية  )%( ( النسبة المئوية19شكل )
 

 

 

 

 
             

 (.02الجدول ) علىعمل الباحث, اعتمادا  منالمصدر :                       

أمدداد  فد ن األغند م والمد مز احتلدو مرادز الصددار  أ ل 19والةدال    20ال دول   مالحظمد مناتض        
 م مدددوع مدددن%  93.758  مددد  اعددد دل  ا  رأس 1042175  ى مدددداداإذ يلغدددو  لالدرا دددمطقدددم من فددد الم ةدددام 
  رأس 789552  ى مدداداحدان يلغدو  فد ل 1998  رأس م م 1111555والي لغم   الدرا مطقم من ف الم ةام 
 ذلددد   رأس و 889859المح فظددم والي لغددم   فدد الم ةددام  م مدددوع مددن  %88.728  أ  مدد  اعدد دل 2012مدد م 
 مدن رتفد ع أ دع ر العلدف فضدال  أال دنواو األخادر  و  فد طقم منال ي الت  مرو ي والتصحر ظروف ال ف ف ي يا
 الغريادمو يد ال  فد   مندالوضإ اال ي يا المرام نح  ر رقعم أالطياعامل و  المرام  ف  الني ت  الغط  تدىور 

المخصصدم للرمد   األراضد  مدنا دتغالل م د ح و ايادر   مدنااضد  ل فضدال  منيد والةدرقام  الدرا دمطقم من من
 ى إذ يلد  مددد لالدرا دمطقم من ف المرتيم ال  نام ي لن يم ألمداد الم ةام  ف ل و د  و األيق ر الزراممم  ل  ف 
  96797  إلددىل  ددم ارتفددإ أمدددداد األيقدد ر 1998الم ةادددم مدد م  مددن  %5.900  رأس أ  مدد  اعدد دل  65586 

 ي ت  تمن ملىزا د  الطلا  ي يا ذل الم ةامل و  م موع من%  10.878أ  م  اع دل   2012م م  ف رأس 
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 يانقيدل المدر  مدنم مل الرغيم الةخصام  من الا افم وتوفر األمالف فضال   الزرامم ط  من ف  ي و يولم تريات
 منطقددم ال ددديل الر ددوي  ضدددمن فدد الم ةددام. وأن اغلدددا الحاواندد و تت ددو للرمددد   مددن ىددد دون غار  يدد تريات ملددى
طقدم زرامادم ا افدمل امد  الق دم من يد يق اد  المزرومد و لاون مدناالمدالف  مدنتدوفر اماد و  ي ديا الدرا دمطقم من
 المرامدد  تةددغلو   لطوزخورمدد توقضدد    مددنو ال نوياددم الةددرقام يدد طقددم ال زاددر  وال من فدد ترمددى  يدد الخددر ف نا

  دونددمل 441331.2  أ  مدد  اعدد دل  2اددم 1103.328  ى ل م دد حم قدددر النيدد ت  الغطدد  ا  فددم  ح دداو  الطياعاددم
  . 21وال دول    13الخراطم  

 خددذأ مددن يددد ال الن حاددمل ىددذه مددن ممنددا يدد ان وأ المفددرط الرمدد  مددن عددال  ف تعدد ن  الدرا ددمطقددم من نيددر ن يددو ولادد 
ن تددىور األراضد  الزرامادم وتحول ل .13ل الخراطدم  مالُتريدو  المرامد  تددىور إمندل الالزمدم واال را ا إلدى  يد وا 

زالم الغط   الني ت  نتا م الرم  المفرطل ادؤد  إلد ي  ط  ال امان ا تغاللمن ى زاد د  امادم  راد ن الماد ه وقلدم وا 
الماددد ه ال  رادددم  يددد االمدددر الدددذ  ادددؤد  إلدددى زاددد د  األخ دادددد التددد  تاون األمطددد رفددد  التريدددم وخ صدددم ماددد ه  يددد تغلغل
صدعويمل  أا دروف زرامدم األرض التريم وا عدل ظدر  منل ام  ا  مد ذل  ملى إزالم الطيقم العلا  أا ر ي وتعمق
مملاددم التعراددم الراحادم فدد  األ ددزا   مدن دد مد ملددى نمدو غطدد   نيدد ت  اقد  التريددم  خادم ال تمنن التغاددراو الامد  أ

ر  والميع ر  التد  طقم الدرا مل وتقتصر الني ت و ملى يعض األمة ا والحة ئش القصامنالغريام والو طى ف  
.  1  خادمنموانخف ض در  و الحرار ل الت   رم ن م  تختفد  يتغاادر الظدروف ال األمط ر قوط  تنمو خالل مد 

 2016لسنة  الدراسةطقة من فيوانية لعداد الحيوانات والوحدات الحي في( التوزيع الجغرا21جدول )
 األغنام اسن القضاء

 والواعس 

الوحدة 

 الحيوانية

االبقار 

 رأش

الوحدة 

 الحيوانية

االبل 

 رأش

الوحدة 

 الحيوانية

الجاهوش 

 رأش

الوحدة 

 الحيوانية

عدد الوحدات 

 ⃰⃰ الحيوانية

 22021 450 450 0 0 14419 18024 7152 71520 الدجيل

 36523 348 348 17 15 20048 25060 16110 161094 بلد

 30972 1292 1292 0 0 13520 16900 16160 161575 ساهراء

 7893 0 0 352 320 2816 3520 4725 47250 الدور

 19156 98 98 64 58 10034 12543 8960 89605 جكريث

طوزخورهاج

 و

122388 12240 6110 4888 0 0 0 0 17128 

 11905 430 430 275 250 5456 6820 5744 57440 بيجي

 14386 120 120 142 129 6256 7820 7868 78680 الشرقاط

 159984 2738 2738 850 772 77437 96797 78959 789552 وجووعال

الوحددداو االداراددمل ل ددنم  فدد  يدد نوم ح ددال مداراددم زرامددم صددالح الدددانل التخطدداط والمت يعددمل امددداد الحاواندد و  الزرامددمالمصدددر : وزار   
 ةور .منل يا ن و غار 2016

 : * الوحد  الحاوانام
                                                           

فاصل ميد الفت ح ن فإل التصحر وتر اره فد  م دتقيل االمدن الغدذائ  فد  العدرا ل م لدم الم تنصدرام للدرا د و العريادم والدولادمل ال  معدم    (1
 .276-275صل 2014ل ل يغداد48الم تنصرامل العدد 

ى  قدر  األرض ملى االم لم ل ملى ان ارام  ف  ذل  نوع الحاوان وقامتو االنت  ام وملى ىذا اال  س تق م االمداد الحقاقام للحاوان و *  
 : *   دونم   لال وحد  حاوانام ف  األراض  ال  فم وام  ارت 34إلى وحداو حاوانام يمعدل متف  ملاو وملى ا  س  

 وحد  حاوانام . 1,1وحد  حاوانام ل االيل = 1وحد  حاوانامل ال  موس = 0,8وحد  حاوانام ل االيق ر=  0,1ز = االغن م الم م
ظ فر ايراىام طو العزاو ل التي ان الما ن  للرم  ال  ئر وا ره ف  تدىور المرام  الطياعام فد  مح فظدم االنيد رل م لدم الادم اآلداال نقال  من 

 .538ل ص 2005 ل 70-69  معم يغدادل العددان  
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 6112 لسنة الدراسةطقة من فيالطبيعية  للمراعي فيجغراتوزيع الال (13خريطة )

 

 
 
 
 

 

 
 

 

   

 

 

 
 

 المادانادددم الدرا دددمو  20/4/2016 فددد التصدددناف المو دددو لمرئادددم الند ددد و الملتقطدددم  ملدددىممدددل الي حدددثل امتمددد دا   مدددنالمصددددر: 
 . ARC GIS 10.3ي  تخدام يرن مج  

 : الزراعية الراضي عمىحركة الحيوانات  2-2-5
 ي الحرا و المختلفم ف ن يذهل نتا مو  لالحاوان اآلخر منيطراقم مختلفم  تحر ال حاوان رمو  اإن        

فصل  ف ل وخ صم يعد موا م الحص د و الزرامام األراض  ملى زا وامفاتر اراو ت يا ويصور  مي ةر  
اراض  الحة ئش  ف وا عم لم  ف و  رمىت ي غذائ ف خت ر ني ت و معانم ن الحاوان و الت  توا  ل الصاف

 وا  ا نو  األرض ملىوتؤ ر الحاوان و تر ارا  مي ةرا   ل 1  الاوم ي غذائ ملىللحصول  ذل المخلوطمل و 
ت را  وخدش االة  ر  إلىم المختلفم وتؤد  الني تا األ زا ي حا ويع ر  الني ت و و  ذل و  و رمواملزرامام أ

 منوت حا  اق ن الحة ئش  ي  ن   تغذاتأ ي تريت منوالة اراو وت حا الحاوان و الرموام م د  الني ت و 
. للتعرام ي لتريم وتعرضلتفا   من األراض  ملى لحاوان و الم تمر  ر ال لي  م  تخلفو حرام اواالل ى  ذور 

الطياعام  وال  ام   المرام  إلىد مود  القطع ن ميارا  من ى يداام نمو  ف الني ت و الطياعام  ملىخارا  القض   أو 
                                                           

 .73صمصدر   ي ل ل ادار  المرام  الطياعامل وآخرون ف التارات لطاارمض ن احمد    1 



الدراسة طقةمن يف الزراعية األراضي تعرية على املؤثرة اجلغرافية العوامل                                                                                                  الفصل الثاني  
 

 

76 

ارت  ىذا  لى فتر  نمو  خاللالني ت و  ملى و مد  تر ار الحاوان يانت ل 3صور    قلالم مد ي األمط ريعد ت  قط 
 الُترا ط  ذاو منال ف  ول مو م النمو ال داد وخصوص   أ ف لتريم الرطيم ا ملىالمواة  حرام  منالضرر 
الطان فقط يل  ف  ي و اي دتأم رد تراص ومزج الني ت و الفتام  ف ن ضرر ىذا الع مل ال انحصر ا  و ال قالم ل 

 إلى. وات و الرم   يرغن ميم  1 الوط  المذاور نتا موترخر النمو  الم ئامتع ال  ار ال اول  إلىاه ُتعدا
ار  قيل ااتم ل نمو ىضيم ال ز  إلىامتدادا   لطوزخورم تو ف  الةرقام الةرق طل والةم لام ف  و الةم لامي ال 

 منىو معلوم ى   ام ل ف لني ت و وتاوان اليذور ي وااتم ل دور  حا ت ى ل مم  احول دون ا تمرار تل  الني ت و
 إلى اؤد  ي المواة  فوق منمداد ايار  ل ألن حرام أالتعراممملا و التدىور و  من مالُتريحفظ  ملىت  مد 

 .م الراحااو  الم ئام وا    التعراممعرضم لمخ طر  ي ل مم  ا علمالُتريىة ةم  ط  

 طوزخورماتو في الزراعية الراضي عمى هاتأثير ( حركة المواشي و 3صورة )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .طىزخىريبتىطمة يُفي   16/12/2016انًيراَية بتبريخ  انرراضة

 قطع الشجار: 2-2-6
 الغطد   ملدىاأل دي ا األ   دام التد  قضدو  مدنألغدراض مختلفدم ظ ىر  قطإ األة  ر والة اراو  ُتعد       
قطدددإ  إلدددى ادددؤد الوقدددودل ممدد   فددد م ددز  مدددن ط  العمدددران مندد مدددنم الن ئادددم فادد ط  الرامندددل إذ تعددد ن   الالنيدد ت 

مص در الط قم ونظدرا  ألّن يعدض  ملىزا د  الطلا  إلى اؤد  الذ األة  رل وىذا  ييو النمو ال ا ن  ال راإ 
قاددر   ط ل وال ددام  الفمنددال ىددذه فدد المصدد در م ددل الاارو ددان والغدد ز الطياعدد  والايريدد   ال تتددوفر لاددل فددرد  ىددذه

                                                           
ل مطيعدم ةدفا ل يغددادل يد إدارت ي تح دان ي صدا نت يد أحوال يد  عدون او ف  رايامل  عدون او فل المرام  الطياعادم أنوام   1 

 .272ل ص 1971



الدراسة طقةمن يف الزراعية األراضي تعرية على املؤثرة اجلغرافية العوامل                                                                                                  الفصل الثاني  
 

 

77 

و  دوف مند النيد ت ا دتخدام الخةدا والفحدم  إلدىإْن و ددول ف نند  ن دد الح  دم  ى ارتف ع ا دع ر  منل فضال  مني 
 . 1  تزداد زا د  ايار 

التزاادد  تدزداد مدإ ي ن حددتإمن المعلوم   تخطاط م ي ل و فن لم تان و إتخرايام ال  وعملاال من ُتعد وى       
.  2 الةدددداد  وحددددرامنال ملدددىةددد  ر واالحدددراش المو دددود   ط  األمندددالعملادددم  يدددذهومددد د  مددد  تتدددر ر ي لال دددا ن 

 ومددإ تاددرار لاراٍض زراماددم إلددى الني تدد و الطياعاددم منيدد زالددو أ ط  التدد  منددال مددند تحواددل ق ددم مندد وخصوصدد   
 قطددددددددددإ مددددددددددنضددددددددددرار الن ت ددددددددددم األ مددددددددددناددددددددددل  ددددددددددنم تتفدددددددددد قم المةددددددددددالمل و  فدددددددددد مملاددددددددددم القطددددددددددإ الم ددددددددددتمر 

 يدد اددزداد مع المطراددمل مددإ تاددون اخ داددد وولددى الزخدد أد  ددقوط مندد يدد وان راف ي وتةددقق مالُتريددل تعراددم ةدد  راأل
مملام  منم  لم  ويا ن  مدم و ود منالرغم  ملىو ل  3 ر ط  ةداد  االنحدامنال ف  وخصوص    مالُتريإن راف 

القطإ يةال  إلىتعرضو  ي نأال إ لالدرا مطقم من ف  الزراممدوائر  ف  ني و الطياع االة  ر وتدىور ال قطإ
قطدددإ  إلدددى ادددؤد ل ممددد  الوقدددود فددد م دددز  مدددن ط  العمدددران منددد مدددنم الن ئادددم فاددد ط  الرامندددالتعددد ن   إذ لوا دددإ

ل ل  الخطدور ل وىذا تر ار يد  ط  الصحراوام وةيو الصحراواممنلا ف قطإ الة اراو الصغار   واتم ل 4 األة  ر
مرتيطدم يوقدو  قطدإ االةد  رمملادم  ُتعددلدم ف   الدرا مطقم من ف م  أل الني ت ال  للغط    تدىور إلىلاونو اقود 

قطدإ األةد  ر يصدور   د ئر  اتم يل أصيحو مينم تم رس يةال ةيو اوم   فصول ال نمل منمعان أو يفصل 
 فد أ دل المتد  ر   مدن لالدرا دمطقدم من فد  ييو الضرر لليائم وتقلاص الرقعم الخضرا  وزاد د  وتادر  التصدحر 

وقدد لدوحظ  .يلدد والدد ال د مرا  و  قضدامأ فد وال  دام   حطدا إلدى يد وتحوال يد ففا ذوع وفروع األة  ر يعدد ت 
اليائدم  ملدىا د ر  دليام  مدن يد المادانام اال تخدام المفدرط لعملاد و قطدإ االةد  ر ومد  اترتدا ملا الدرا م خالل

 التعرادددم إلدددى مالُتريدددوتعدددرض  النيددد ت  الغطددد  ازالدددم  مدددن ط  مندددتلددد  ال فددد اليائادددم  ُنظمالددد فددد التدددوازن  خددداللوا
اليدددم  إلدى ي  ددم تعرضد مدنر و يد االن اتددوف متريد مدنازالددم االةد  ر  مدنالنتدد ئج ال دليام  مدن ل فضدال  االن درافو 

تحتددو  إذ  لقيددل تادد ر مادد ه  النيددر مددناليدددم  مملادد و مددن يدد ت يات ملددىاعمددل  الددذ  النيدد ت  الغطدد  ازالددم  ي دديا
ضددف ف نيددر  ملددىانمددو يا ددر   الددذ ةدد  ر الغددرا أ ىدد يرز أ مددناألةدد  ر والةدد اراو و  مددنالعداددد  ملددىطقددم  منال

حتدى قضد    الدرا دمطقدم من ندوا  مدناالةد  ر اوماد    مدند لم ورافده العظام إذ اقدوم الحطد يون يقطدإ العدادد 
 الدرا ددمطقددم من مددنو الةددم لام الةددرقام يدد ال  فدد اةدد  ر الطرفددم  والعو ددج ل وتو ددد  ذل ل واددالةددرق ط ةددم ال  

 األرطددى يدد فانمددو فا ط  الرملاددم مندداضدد  ل أمدد  الأ ياناددد  الحطدد أ يدد ويةددال ملحددوظ اةدد  ر ال دددر والتدد  ط لت
ال دددذر  ويضدددعم  م مدددوعإن قطدددإ االةددد  ر والةددد اراو للوقدددود قدددد تدددر  فقدددط ال لالني تددد و مدددن ىددد والغضددد  وغار 

                                                           
 .103ص ل 2008مدحو ا المل الط قم وتلوث اليائمل اليائم المصرام للات ال ماتيم األ ر ل الق ىر  ل أحمد   1 

مق ريدددم متعددددد  المعددد ارل ر ددد لم   رىددد  ملدددى  دددد ادادددم مدددداور  رضددد  منددد ال تقددددار خطدددر التعرادددم فددد  حدددوض واد  تامقددد د و أ(2
 .62-61ل ص2006ال زائرل ةور  ل الام العلومل   معم العقاد ح ج خضرل من غار لم   تار

(
3
) Genesis T. Yengoh and other, Use of the Normalized Difference Vegetation Index   (NDVI) to 

Assess Land Degradation at Multiple Scales, Library of Congress, Springer Cham Heidelberg 

New York, Dordrecht London, 2015, P. 48. 
ل الةديام العريادم لليائدم لدى الماتدا العريد  للةدي ا واليائدمل التنمام الم تدامم للصح ر ل ورقدم ممدل مقدمدم االدان مدل  مم د  4 

 .21لص2006والتنمامل 
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 يد ح م إلدىمد  يعدد ال ا دم  للني تد و للعدود  فاتظم مندل والرمد  الا ادف اليام  دلاممال اق ن الخة من نتمتراو 
 متن مادم م لمادم مةدالم وقطدإ االةد  ر إزالدم ُتعددل و  1 ا يا الموو للني تد و يمضد  الوقدو األصل  وامان أن

 التد  الغ يد و تدمار من مي ر  وىول مالُتري ملىالمؤ ر   واالقتص دام اليائام الن حام من المد  يعاد  مواقا مإ
 أو الوقدددود ملدددى للحصدددول األةددد  ر قطدددإ م دددل اليةدددرام  والنةددد ط ي ددديا أ   ددد    ذلددد و  طياعددد ل يةدددال تحددددث
 مددنفضددال   . 2 ال دددود يندد    و  الددنفط وا ددتخراج انُتعدددال ومملادد و او للزرامددمل  الم ةددام لرمدد  األراضدد  تطياددر

 ط  مندتددىور  مدنللحدد  وال درو  الحاوانادم المرامد إدار   فد مم لدم  العدرا  فد  الزرامدموزار   ي ال يود التد  تيدذل
 يدد المم ر دد و التدد  اقددوم يمةددالم تلدد   ملددىلددم ت ددتطإ ال دداطر   يدد إال أن لالدرا ددمطقددم من فدد الرمدد  والغ يدد و 

خ صددم  يدد قطددإ األةد  ر غاددر المصدرح يقطعا مدن ملددىلدديعض الغرامد و  ي رغددم فرضد  دا ن يقطددإ األةد  رلال
 المرامد الخضرا  أو الا ي م ولم تضإ آلام معانم لتطيا  التةراع و والقراراو الت  تحم  اليائدم يصدفم م مدم و 

ا داراددم تلدد   ى حدددود فدد اددم التدد  تحدددث منو األيدد ي لتعدد ون مددإ ال  ذلدد أاددد  العدد ي انل و  مددنيصددفم خ صددم 
 .واالن راف التعرام من مالُتري ملىل للحف ظ تدمار اليائم ملىوا  مد اقوم  منالت  وزاو ومع قيم ال 

 الصناعات االستخراجية: 2-2-7

لتددوفر المددواد  ذلدد و  لمنطقددم الدرا ددم فدد  ط  الصددن م و اال ددتخرا ام مندد مددنواحددد   الدرا ددمطقددم من ُتعددد       
ويةددال  الدرا ددمطقددم من قضددامأغلددا أ فدد الصددن م و وتتددوزع الصددن م و اال ددتخرا ام  ىددذهالخدد م  ق مددم م ددل 

 مددن أا ددر  ى قضدد   الددد ال إذ يلدد  مدددد  فدد المقدد لإ اتراددز  مددنايددر مدددد أإذ أن ل خدد ص الصددن م و االنةدد ئام
 ط  لاددون نيددر منددتلدد  ال فدد المقدد لإ  ىددذهنعتقددد أن تراددز  للاددل مقلددإ      دونمدد15  ى ويم دد حم قدددر       مقلعدد70 

 . م الحصى الن مم والرمل عل ا ر  ي و ص لحم لال تخدام ويخ ص إلىض ن تو مم  أد  فا مند لم قلل 

 مدددنالمختلفدددم التددد  ىددد   يددد اقتصددد دام يرنوام قامدددمذاو  ينددد  تر دددي و مدددواد ال ملدددىمملادددم الحصدددول  ُتعدددد     
مي ةر واألخر غار  ي ر  يعضا ر  ي و يعد  ط ىذه ملىالحصول  واتمام. األرضالماون و ال طحام للقةر  

ىدذا الم د ل.  فد طقم العمدل منل  الى أ من ط  اال ت م ر تر  الم  ل للا اران من من ي أن قري ام .  3 مي ةر
اال دددتخدام و  منمددد د  أولادددم تددددخل ضددد يددد الن حادددم االقتصددد دام ألن مدددنالروا دددا  يدددذهن اال دددت م ر األم دددل لا  و 

المددواد  مددنإنةدد   مع مددل  نتدد ج المددواد ا نةدد ئام م ددل اليلددو  والا ةدد  واالةددت اار وغاددره  فدد  ذلدد ا نةدد ئام و 
 خفضم. منطقم وت تخرج يتا لاف منال ف تةر  منت  و المنال ىذهوال ام  المواد األولام  نت ج 

 مدنتاوان م  ح و وا عم  ملىقض ئ  يلد والد الل   مد  مند  ُتعد ط  ممن ف المواد  ىذهن ا تغالل إ    
 امدد الني تد و المق ومدم للملوحدم ل  يدد فاراٍض  متغدقدمل وتنمدو أ إلدى يدد وتحوال األرضالحفدرل وتغاادر ا دتعم الو 

                                                           
  لانل يائم وا ت م ر الني ت و الة ارام ألراض  المرام  الصحراوام ف  العدرا  ل وزار  الزرامدمل اليائدم الع مدم لفحدص وتصددا  اليدذورل    1 

 .520ل ص 2012لل يغدادق م الني ول تر مم مؤاد احمد اونسل تحرار حامو مي س الع ن 
(

2
) Sabine Kraushaar, Soil Erosion and Sediment Flux in Northern Jordan, Doctoral Thesis, the Martin 

Luther University Halle-Wittenberg, Halle, Germany, 2016, P. 72. 
 .373ل ص1991مقداد ح ان مل  واخرون لال اولو ا  اليند امل دار الاتا للطي مم والنةرل   معم الموصلل   3 
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 مددن ط  ا ندو منددال ىدذهن إل طقددممنال فد اةددار ال دا ن المقامددون  امد الحدظ الي حدث ا ندد   الدرا د و الماداناددم. 
 طقم الد ال .من ف ىو الح ل  ام  ط  الخصيمل منال

وال  لطوزخورمدد توو  قضدد    دد مرا  فدد مع مددل ا ددتخراج ال ددص  منيدد خددر  أوتو ددد صددن م و ا ددتخرا ام      
تمتدد ز  طقددم الدرا ددملمنن أ إلددىمواقددإ الحصددى والرمددلل واةدد ر  ذل نيددر د لددمل وادد مددنالةددرقام  األ ددزا  ددام  
خلددداط  مدددناحتاددد ط  القطدددر  مدددن   %48  ملدددىذ تحتدددو  إالقطدددرل  فددد ايدددر تر دددي و للحصدددى والرمدددل أيو دددود 

 مددن  %6حتادد ط  الصددن م  لل دديس وحددوال   اال م مددوع مددن   %20حددوال    فضددال  مددنالحصددى والرمدد لل 
 . 1 الم د  ىذه ف ل وى  المح فظم ال  نام يعد نانو  عرا ال ف االحتا ط  الصن م  للايراو  م موع
ن حاددم العلدم إلدى الةددم ل و  فد  طوزخورمد تو الفند وتحتدو  منطقدم الدرا دم ملددى مواقدإ صدن مام لل ددص         

الةددرق  مددن تاراددو ملددى الطرادد  العدد م يددان تاراددو ومح فظددم اراددو  واددذل  تحتددو  المح فظددم ملددى مع مددل 
 فدد  ىددو ح  تيدد  إلددى مددواد أولاددمو  ددليام ال ىدد   ر آللطدد يو  ومددن المعددروف مددن ىددذه الصددن م و يةددال مدد م ليدد  

راضدد   اددده لنمددو الني تدد و  نتدد ج مدد د  أالمددالحل وىددذا اعندد  ا ددتغالل تددرا التددراا الطاندد  النقدد  الخدد ل  مددن ا
و  ددحا الطيقددم ال ددطحام الصدد لحم  مددن الُتريددم أالطدد يو ل وتحواددل تلدد  األراضدد  إلددى مندد ط  حفددر مماقددمل 

اددؤ ران يةددال مي ةددر ملددى األراضدد   ذانفضددال  مددن الغيدد ر والدددخ ن اللدد و عليدد  تريددم ضددحلم خ لاددم مددن النيدد و.
و مرام  طياعام الت  تنتةر ملاي  يعدض الني تد و والتد  تضدررو ي ديا أراض  زرامام أ  ور   وا  ا نو الم

  ادم مدن الموقدإ وال دام   فد  3-2الغي ر المتط ار من المع ملل وقد امتد تط ار الغي ر إلى م  فم أا در مدن  
ا  وقضددد   يا ددد ل واالقضدددام مع مدددل ال دددص التددد  ازداد مدددددى  فددد  اآلوندددم االخادددر   فددد  ادددل مدددن قضددد    ددد مر 

  الذ  ايان م  حم المع مدل الم دتغلم فد  انتد ج الحصدى والرمدل وال دص 22وال دول   لاالخر  من المح فظم
  دونمل واذل  حرام و  ئط النقدل المُتعددد  التد  456ل والت  تيل  الم  حم الم تغلم ف  انت ج ال ص حوال   

صددن م و ال ددلي  ملددى موقعيدد  ال غرافدد  ل وانمدد  اتعددداه إلددى المندد ط   ددر ىددذه الأوال اقتصددر ل تقددوم ينقددل المددواد
الم  ور  ي يا م  تخلفو من ملو  و تنتقدل إلدى المند ط  الم د ور  يو د طم ماد ه األمطد ر واليدوا . وادذل  تنمدو 

 لالم دددتنقع و والحفددر التددد  تنددتج مدددن ا ددتخراج الحصدددى والرمدددلالعداددد مدددن الني تدد و الم ئادددم وةدديو الم ئادددم فدد  
وُىن لددد  يعدددض الصدددن م و  ادددإ الصدددن م و اال دددتخرا ام فددد  منطقدددم الدرا دددم.ز   التددد  توضددد  تو 14خراطدددم  ال

االخددر  منيدد  صددن مم المةددتق و النفطاددمل واأل ددمد  الاام واددم فدد  منطقددم يا دد ل ومدد  انيعددث مددن غدد زاو ملو ددم 
ويدذل  فد  تلد  المند ط .  أ رو ملى يائم المنطقم وم  حولي  من قر  مم  انعادس ملدى صدحم ال دا ن والنيد و

ن ح م المخ طر الت  ت ييي  مةروم و الصن م و اال تخرا ام لاس ملدى الني تد و فح دا وانمد  ملدى أاتيان 
اليائم يةال م مل ال  ام  وان ىذه الصن م و ف  تطدور وتو دإ م دتمر مدإ مدرور الدزمن وذلد  لتليادم ح  د و 

 لي تيم.االن  ن المتزااد  مإ تزااد امدادهل وُتعدد متط

 

                                                           
 .49محمود حم ده ص ل ل مصدر   ي ل ص   1 
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 2016لسنة  الدراسةطقة من فيالصناعات االستخراجية  بعض يعز ( تو 14)خريطة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ARC GISببضدتدراو برَدبي    ( ويرئيدة الَدر ضدب ,QUICK BIRDانًرئيدة ) ػهد ػًدم انابثد , اػتًدبذا   يدٍانًظدرر  

(10.3. 

 6112لسنة  الدين الدراسةطقة من في( مساحة مقالع الحص والرمل ومعامل الجص 66جدول )

 الوساحة/ دونن الوقلع الوساحة / دونن نوع الوعول الوحدة االدارية

 1050 ثظ  وريم - - الدجيل

 130 ثظ  وريم 152 جض ساهراء

 75 ثظ  وريم 32 جض جكريث

 54 ثظ  وريم - - بلد

 87 ثظ  وريم 16 جض الشرقاط

 112 ثظ  وريم 96 جض طوزخورهاجو

 60 ثظ  وريم 160 جض بيجي

 وجووعال
 

456 
 

1568 

 .2016 ةور لمنالمصدر: مح فظم صالح الدانل ةعيم المق لإل ق م االمال ل يا ن و غار  
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 منو ى ر م  ح و ايار  منمم  نتج  الزرامم ملى ىذا المصنإ انعاس  ليا    ف ف ن انخراط الع ملان        
 ىم مح فظ و القطر احتض ن   أ منواحد   الدرا مطقم من ُتعدإذ  . 1 تع ن  التصحر ي وترا الزرامام األراض 

 ىذهالمح فظم وتوافر المواد الخ م  ق مم م ل  ىذه حدود عم  ي يال لمةروم و الصن م و اال تخرا ام
الصن م و  منمق لإ الحصى والرملل فضال   منتو د الا ار إذ  طوزخورم توقض    ف  ام ل الصن م و

قض   يا   وم   ف الما ه والواقعم  ملى ى امتم د ي ياصن مم تولاد الط قم الايري ئام  م ل الملو مخر  األ
 مني لقرا  الزرامم ملىممل المحطم وتر اراتو ال ليام  منتلوث لما ه نير د لم والدخ ن الن تج  منتحد و 

تلوث لليائم وخار  من مني ةر  النفطام وم  احدث منال ذل ل واي المحاطم ي الزرامام األراض و ر ي نضف ف األ
طقم الفتحم من ف حد ان ياا النفط الخ م أنف ر أدم  من 2014ةير نا  ن م م  ف م  حصل  ذل  ملىدلال 
النير وانتة ر اليقإ  ف اليائم الطياعام  ملى وأ ر تر ارا   ليا    تلوث ما ه النير إلىد  أاعير نير د لم و  الذ 

المةروم و الصن مام  ف  ن التو إ ف . 2 ر يةال خ صي ني ت و ضف ف االن ملى ى و ومد  تر ار فاالزاتام 
 األراض ح  ا  ملىللتو إ مصدرا  ي ل  علالدرا مطقم من ف خدم و  من ي ان وم  ارتيط يُتعدومملا و ال
ص ل  وزار   إلى الزرامام األراض  منتل  الصن م و إذ تحولو م  ح و ايار   منالن تج و  لالزرامام

قض    إلىت يعم  األولىطقتان منال  يار أحمد  يحار  الة رعل اليورا شل طقم منالصن مم والمع دن وال  ام  
 . 3   دونم65846  ي وتيل  م  حت لطوزخورم تول واألخار  ت يعم لقض   الدور

 مشية:هاال الزراعة 2-2-8

تتطلا أوال إزالم الني ت و   لزراممازداد مإ ازدا د اال ت م ر الزرام  ل ف الني ت  الغط   ف  ن التدىورإ       
لعدم اف ام  يدون زرامم لمد  طوالم نظرا   األرضي  تعم ل اآللا و وغ لي  م  تتر   مالُتريالطياعام  م حرا م 

ر الظروف ال وام حتى تتوف ى يورا يعد حص د األرضال ف ف أو قد تتر   نتا ماو الموارد ال طحام  األمط ر
ل  4 األراض يعد انخف ض إنت  ام  ي متأراض   داد  لزرا إلىالمالئممل أو أتي ع  لو  آخر وىو االنتق ل 

 ط  من ال األمط ر ط  غار المضمونم منال ف  الزراممام رس ال ا ن إذ  الدرا مطقم من ف ىو الح ل  ام و 
 منو ل ل يا  ل تاراول   مرا طوزخورم تواقضام الةرق طل  ف الدامامل وال  ام   الزرامممةام  ا لوا ي ال

 إلى ط  المزرومم منال تتعرضم   ل وغ لي   ي واما ت األمط رمومد  قوط  ملىالمعروف ان ىذا النمط اعتمد 
 .األمط رقلم وانعدام 

                                                           
ةددمامل ي   معدم الددول العريادمل درا دم يرند مج العمددل الدوطن  لما فحدم التصدحر وتخفادف آ دد ر ال فد ف فد  المملادم االردنادم ال  1 
 .46-45ل ص1996لمنظمم العريام للتنمام الزرامامل الخرطومل االول ا

 . 117  ح ان مل  خلفل مصدر   ي ل ص(2
 ةور  .منل  يا ن و غار 2012وزار  الزراممل مدارام زرامم صالح الدانل ق م االراض ل   3 

ونظددم المعلومدد و    ملدد  اددرام محمدددل درا ددم التصددحر والا يدد ن الرملاددم فدد   نددوا  دديل الرافدددان ي  ددتعم ل التح ددس الندد ئ (4
 .20ل ص2010 ل  3العدد   ل 18الم لد  لالعلوم ا ن  نام لال غرافامل م لم   معم ي يل
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تحداد  منالرغم  ملىال نو  والةير  و  األمط رت  قط  ف تذيذا ايار  من الدرا مطقم منإذ تع ن        
طقم الدامام ل وفق  لق نون االصالح الزرام  منلل  نويا      ملم حدا  400خط المطر المت  و    الزرامموزار  
 إلى األمط رالمضمونم  الزرامام األراض  يان ف صال   وىما    مّد خط    الذ  ل 1  1970  ل نم  117رقم  

 ف المادانام أن المزارمان  الدرا م خالل من يانوقد تل  نويو إلىغار المضمونم  األراض و و منالةم ل 
 لالةرق ط ون حام العلمو  طوزخورم توقض    ف يوقو ميار وال  ام   مالُترياقومون يعملام حرا م  الدرا مطقم من

خفضم الت  منال األراض حد  الدرا  و أن حرا م إو يانلقد و ل ةير  آا وأالول خاللون الحرا م م  تا وغ لي   
ل قد  الغريامي دام ال زار  والصحرا   ف لغرض زرامم مح صال الحيوا  مالُتري من طيقم مماقم ن يا    ي فا
طقم ى  دون الخط المطر  منال ىذهم ل  ف  األمط ر ُمعدالوولم  ا نو  الني ت  الغط  إزالم  إلىدو أ

 ي الطياع  اون الني ت  الغط  ان فقد إلىوتؤد   الزرامم ىذهم  تفةل م ل  لضم ن ن  ح زرامم الحيوا فغ لي   
غلا أإن ل  2 مرضم لعوامل التصحر المختلفم الني و الطياع  وتاون ي فا ط  الت  او د منفضل الأ من

ر محتو  رطوي  ا ٍف لنمو محصول القم  فا لوا الحرا م العماقم يغام تو أ ىؤال  المزارمان ا تعملون
رأايم إن وضإ  ح اي  نا آخر  من  نال و  منىذا  األمط ر ن   ت  قط أ ف وتحقا   رمم ان ا ا الما ه 

 مالُتري ف  ي حتى لو ط ل وقو يق ئ ي التق ط منإ الطاور مني لحرا م العماقم  ا ي  م قلي منو  مالُتري ف اليذور 
الم  ح و  ىذهالمزارمانل متن  ان أن  منمدد ايار  يانل وىذا االمتق د   ئد األمط رترخر ت  قط  ي يا

 ي م المعروفم يقامفاالعل ي ني ت ت ملىالطياعام وقد قضّ  تم م   المرام م  حم  منالت  حر و قد اقتطعو 
 ملىالمخ طر  يزرامم معتمد   منفضل يا ار أالحاوان و  لتريام ى ا ت م ر و  ى ؤ الغذائام الع لام الت  اعد يق 

انقطإ يعد ةير   ي طو أن ت  قأل ي و ترخر ت  قطأاألمط ر ندر   ي ياللفةل  تتعرضم   غ لي   إذ ل األمط ر
المم ر  و  يذهل الزرامامال نواو الالحقم مإ ضعف مراقيم الدوائر  ف العملام  ىذهل ويتارار و آذارأةي ط 

 يانال  قطم م   األمط رواتراوح معدل  .الني ت و الطياعام منراض   ردا  ق حلم خ لام أ نتا م اخلف ي ل
 ط  مالئمم لنمو يعض الني ت و منال ىذهلذا تاون  لوالةرق ط طوزخورم توقض ئ   ف   ملم 272 – 161 

 ط  الحدام منال ف  الدرا مطقم منيقام أ زا   تقإحان  ف ل ام المالئمم خمناللتوفر الظروف  ذل المو مام ل و 
  ألمط ر ل لم تالل ماحول وحمران وقض ئ  تاراو والدور ف يان  ملم م  200ودون الخط المطر    

نمو يعض أنواع  الني و الطياع  ويعض األمة ا المو مام  ملىطقم قلالم ولان ت  مد منال ىذه ف ال  قطم 
 منالةم لام والةم لام الةرقام  األ زا  ف الدامام  الزراممن  ح  منالرغم  ملىو   ، ط  للرم من ُتعدلذا 
ىو  ام الاما و ال  قطم  ف ال نواو الت  تةيد تذيذي    ف تفةل  ي ال نواو المطار  إال أن ف  الدرا مطقم من

 إلى ذل ال  قطم وأد   األمط ر ُمعدالو ف ال نواو ال ال م الم ضام الت  ةيدو انخف ض   ايارا   ف الح ل 
حفر اآلي ر لغرض الر   إلىالمزارمان  نموانخف ض اما و ا نت ج المتوقعم ول و  أمداد ايار   ي مدم ن  ح

المح صال  ىذهمملام نمو  ال  قطم لغرض ا تمرار األمط رامام  ف التامال  و د النقص الح صل 

                                                           
 . 99ل صرى  ف  ا ت م ر الموارد الطياعامل مصدر   ي ل ظ ىر  التصحر ف  العرا  وآ  ميد مخور ن م الراح ن   1 
 .147صمصدر   ي ل ل مل  مخلف  يإ  2 
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مملا و الحرا م ويمختلف الو  ئلل  إلىمةام ي ال األراض  منتل  الم  ح و  تتعرض ذل د منو ل  * ي ونضو 
الني و  ملىل يفعل الحرا مل والقض   التعرامتع ال مملا و  ف ت  ىم تل  العملام  األمط ردم  ال ت قط منو 

اراض   ردا  يفعل  إلى الطياعام المرام  منفعل الرا حل وتتحول ق م  من األرضاق   الذ الطياع  
 .األمط رمةامل والحرا م وةحم ي ال الزرامم

ذ منوقو ميار  ف  األرضرغيم الفالح وتوقع تول وقد اقوم يحرا م  ملىاعتمد  الزرامم منن ىذا النمط إ     
 ى مرضم لالن رافل وخلو  األرضل مم  ا عل األمط رل وقد ال ت قط األمط رةير اا وال تزرع اال يعد  قوط 

 ي يااراض  متصحر   إلىم تقيال  األراض وقد تتحول تل  ل الحرا م الم تمر  ي يال الني ت  الغط   من
الني و الطياع   ملىيفعل القض    ذل ن تظير الصخورل واأ إلىالم تمر   عرامالتيفعل موامل  ي تريت  ي ان

مةامل ىو الحرا م العماقمل ي ال الزراممخطور   منومم  ازاد  االن راف. من ي واح فظ ملا مالُترياحم   الذ 
ت يال مملا و ان ا ا  ذل ي لرطويمل وا مالُتري مناحتف ظ الطيقم ال طحام  ف ت  مد  ي الفالح ان ي ح يالت  ا

طوالل  منمد  ز  ملىان ا تخدام المح راث العماقم لمراو متارر  و  يانوقد ت .األمط رالما ه ا ن    قوط 
ال طحامل اعا  نف ذام الم   واليوا  للتريم  مالُتري ملىضغط ةداد ال قالمل و  الزرامام اآلالوخدام وتارار ا ت

 ال  فم.  الُتراال قالم وال  ام   ي آلالو ي واتالف تراايت مالُتريطحن  إلىول ذور الني ت ول اض فم 

 :الزراعية الراضي حساب عمى العمراني التوسع 2-2-9

نمدو أمدداد ال دا ن  دوا   فد الزاد د  الم دتمر   ي دياأن التو دإ العمراند   إلدى  Hareأاد  ىار وآخرون       
إا د د  إلىام األمر ي ن ف وانتج  الزرامام األراض  ملىزا د  الطلا  إلى اؤد  ذل تظم  أم غار منا ن  ان  

 زا ئادمفاال ي خص ئصدو  مالُتريد تددىور ىد  التعرادم أن يمد و  . 1 التعرادمنةدو   يد منل ادن م التدوازن اليائد  ف خلل 
 تدددىور فدد  ف مددل ويةددال ا دد ىم العمراندد  التو ددإ فددرن لددذا ا نت  اددمل ي قدددرت انفقددد إلددى اددؤد  ممدد  والااما ئاددم

 والح  د و ال دا ن نمدو تزاادد مدن الند تج لالزرامادم لألراضد  ا دتخدامو خدالل من ي إنت  ات ملى والقض   مالُتري
 لتزااددد الالزمددم األخددر  األرض وا ددتعم الو ال ددانام األراضدد  مددن ا اددر إلددى الح  ددم ومندد اددن م ممدد  الحضددرامل

 الدذ  األفقد  وخ صدم العمراند  التو دإ ومملادم ال دا ن تزاادد مملام يان طردام مالقم  ُىن  أن إذ ال ا نل نمو
و أن الوالادد و ياندددرا ددم   ُيندد ف .للزرامددم الصدد لحم األراضدد  أو الزراماددم األراضدد  مددن ا اددر ح دد ا ملددى اددتم

 ي ددياوالاددم ا لافورنادد   فدد  الزراماددم األراضدد  مددن  الددف فدددان 400  مددنو مدد  اقدد را فقدددالمتحددد  االمراااددم 
 ي اراضا من  اآلف فدان 8الوالام ح لا    ىذه فقد ل وت2000 – 1972المد    خاللعمران  للزحف ال ي تعرض

 تو دددإال د أوقددد  . 2 ت ددد و االليدد ن اددل ا ددديوعمنمددزارع  مددنمزرمدددم  يدد فاوتيتلددإ مةدددروم و اال ددا ن  الزراماددم
  فددان   12530ينحدو   ي اقتطد ع اراضد  زرامادم محاطدم يمراادز الحضدر تقددر م د حت إلدىمصدر  فد العمران  

                                                           

(
1
 ( Kennth Hare , F. Robert. W. Kats and Andernarren , (The Making of Desert : climate , Ecology 

and socity), Economic Geography , vol 53 , 4 , clark  university , U.S.A October , 1977 , P. 

340 . 
 .133مل  مخلف  يإل مصدر   ي ل ص  2 
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ةددروم و نط قدد و الم مددنمدانددم رئا ددم او  مددنقرايدد    فدد ال غرا يدد و ادد ن موقعأل والمدد  تزااددد ح ددم القددر   ددنوا   
 . 1 القر  ذاو المواقإ اليعاد  او ذاو الح م الصغار من ي تفو  م االت ُمعدالوي ي ات إ ممراناالقتص دام 

 :ارت م  ي مد  مواملل أىم إلىمعدل الزا د  ال ا نام وار إ  ي ياوىذا التن قص      
 المدن والقر . ف اال تخدام و ال انام  إلى الزرامام األراض تحوال  .1
 .الزرامام األراض ت راف  .2
 .تعمدالتيوار الم .3
 الخدم و الع مم. .4
الزادد داو ال ددا نام وات دد ع م دد حم المدددن والقددر  وانمدد   ملددىوال اقتصددر ظيددور مةددالم الزحددف العمراندد         

اذ اقتطعون م  حم  لضواح  المدانم ف ن المدن لل ان ا تم مامل ارغيم يعض  ا  مني ا ي ا اخر    ُىن 
 وىدذا مد  لالزرامم ف  مني دون اال تف د   يام فقطفاارض  انام تر  إلى ي واحولون الزرامام األراض  منمعانم 
ل وايتلعدو الظ ىر  ىذهار  تع ن  دول ا  مني ا ت ن وى  واحد  الع لمل اذ تةيد  ف د  ُتعد ط  ممن ف احصل 

عددد القطدددر العراقددد  أحدددد دول العددد لم اُ و  . 2 ال دددنم فددد رامدددم تنددتج اريعدددم مح صدددال الضددواح  اراضددد  صددد لحم للز 
امد م  الزرامادم األراضد  د حم م فد   ترا دإ عندل وىدذا ا%   دنوا 3,4ال دا ن يمقددار   و فادادزداد  الذ الن مام 

المددد   خددالل فقدددأن العددرا   إلددىوقددد أةدد ر أحددد اليدد ح ان ل  تتطليددو زادد د  ال ددا ن الم ددتمر  الددذ العمراندد   تو ددإال
  دونم ا تعملو ألغدراض ال دان ومد   2.152.400ينحو    ي أرض   زرامام قدرو م  حت ل 1576 – 1557 

أمدداد  فد الظد ىر ل حادث تةديد تزااددا   ىدذه مدنويةدال واضد   الدرا دمطقدم منوتعد ن   . 3 خدم و منارتيط يو 
ن ددمم  وارتفددإ ىددذا العدددد لايلدد   587025  7543لعدد م  الدرا ددمطقددم من فدد يلدد  مدددد ال ددا ن  فقددد يدد فاال ددا ن 

المؤاددددد أن  مددددنادانل و ُتعدددددال يددددانن ددددمم   604378أ  يزادددد د    0223تقددددداراو  ح ددددان ددددمم   1191403 
ذا مد  تدم القاد م يح د ا ح  دم الفدرد  إلىاألمداد ال ا نام المتزااد  تحت ج  تدم  امد  األرض مدنوحدداو  دانامل وا 

حادددث ل الدرا دددمطقدددم من  أن عنددد. فدددرن ىدددذا ا 4 /ةدددخص  ولمختلدددف اال دددتعم الو0م 722تحدادددده امعاددد ر ىدددو  
التصدددناف المو دددو للمرئاددد و الفضددد ئامل  ملدددى ل امتمددد دا  71  الخراطدددم  02تف دددار ال ددددول   خدددالل مدددنلدددوحظ 

ل الزرامادم األراضد ح د ا  ملدى ط  الحضرام يدأو ي لتو إ منيرن ال يان  ت0272-7551-7532لل نواو  
 ذلدد و  المرتفعددم وىدد ت راددم االت   ي ددطممنال دديلام ال األراضدد نحددو  ات دد ه نمددو التو ددإ العمراندد  نتا ددمفا نددو ال

  2كدى 21527.979  الدرا دمطقدم من فد ي طم منال األراض ي طمل إذ يلغو ن يم منةيو  الدرا مطقم من ي ألن
 ملم     ل2ل ال دول ال  ي   الدرا مطقم منم  حم  من  دونم 8611191.6  م  اع دل  %88.379ين يم   أ 

 ط  مندد ط  زراماددم أو ي ألقددل منددىددذا التو ددإ ىدد  ي ألصددل  ي ح دد ي ملددى ط  والتدد  تددم منددال ىددذهيددرن  ماددإ 
                                                           

ل 1981ل دار المعرفدددم ال  معادددمل األ ددداندرامل مصدددرل 1محمدددد خمددداس الزوادددمل درا دددم ا دددتغالل األرض فددد  ال غرافادددم االقتصددد دامل ط  1 
 .218ص

 
(2)
http://www.startimes.com/?t=3230578 

 . 135-134  مل  مخلف  يإل مصدر   ي ل ص(3
 غار  ل ر د لم م   دتارGISاقي ل ايو  ر ل التي ان الما ن  لظ ىر  التصحر فد  مح فظدم ادريال  ي  دتخدام نظدم المعلومد و ال غرافادم    4 

 .85ل ص2001ل   معم يغدادل ل الام التريام  اين رةد منةور  
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ح د ا  ملدى حادث التو دإ العمراند  مدن الدرا دمطقدم منمعظم أقضام  ملىالح لم تنطي   ىذهص لحم للزرامم و 
افددد   التنمادددم  مدددنالمةددد ال التددد  تحدددد  مدددنتعددد ن   الدرا دددمطقدددم مني الزرامادددم األراضددد ن وا  ل الزرامادددم األراضددد 

 امد ل الزرامادم قامدمم لادم ال األراضد  ملدىالمة ال خطر التو إ العمران   ىذه منل و األراض  يذهالم تدامم ل
 ط  ذاو تريددم  اددد  مندد يدد اون  لزرامددمي ى ا ددت م ر  مددنن حاددم العلددم ون حاددم الضددلومام ون حاددم ا ددرال يدددل  فدد 

 فقدددد ددوف ت نتا ددمالم دد ان. وي ل يندد     إلددى ي ا ددتخدام للزرامددم وخ صددم المح صددال النقداددم ا لي دد تانل تحولددو
 االقتص دام.  ي قامت

 طقة الدراسةمناطق مختارة في من( مظاهر التوسع العمراني ل20)شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 المصدر:
http://agribusiness.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=7190e2a6ee32455b9014d

1164e8065b3 

 مدن الفالحدانقاد م يعدض  فد  وىد  يدروز ظد ىر  ميمدمل   المادانادم الدرا دم خدالل مدن ةد ىد الي حدثوقد       
الم د  والعمل يحرف أخدر  وقاد ميم ييادإ  ى لقلم مردود الزراممحرفم  مني اليتع د  الزرامام األراض أصح ا 
أن ىدددذا الةددد   ال  ذلددد  مدددنفضدددال   .أرض  دددانام ي قطدددإ صدددغار  يوصدددف إلدددى ي يعدددد تق دددام الزرامادددمأراضدددايم 
م التد  تتماددز ي  دتغالل الم د ح و الوا ددعم فاد ط  الرامندال إلددىاه عددت ط  الحضددرام فقدط يدل امندال ملدىاقتصدر 

انام وحدداو  د الدرا دمطقدم منرادف  فد د ل وقدد لدوحظ ُتعددال دان واألغدراض األخدر  الم ألغدراض ي أراضدا من

                                                           

   00/2/0272  الدرا م المادانامل يت را .  

 ناحية الضموعية ناحية العمم 

 قاعدة بمد الجوية قضاء بمد
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وي لتد ل   الزرامادم األراضد  مدناقتطد ع تلد  الم د ح و  إلدى ادؤد ممد   و( 450) مدن أا در إلى ي تصل م  حت
 فدد  التعراددم إلددىحدد الو اليةددرام المؤداددم التو ددإ العمراندد  ارحددد ال ي دديا لاألراضدد تدددىور تلدد   إلددى ذلدد  اددؤد 

 .الدرا مطقم من ف م والحضرام فارا ط  المنال
  الدراسةطقة من في( مساحة ونسبة التوسع العمراني 63جدول)

 2الوساحة / كن السنة ت

1 1973 22.289 

2 1995 115.999 

3 2016 329.309 

   التصناف المو و.16الخراطم   ملىممل الي حثل امتم دا   منالمصدر:                         

 الدراسةطقة من في الزراعية الراضيحساب  عمى( التوسع المساحي 11)خريطة 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الدرا دددم  و 2016-1995-1973التصدددناف المو دددو للمرئاددد و الفضددد ئام لل دددنواو   ملدددى امتمددد دا  ممدددل الي حدددثل  مدددنالمصددددر: 
 (.ARC GIS 10.3) ل ي  تخدامالمادانام
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 :المشاريع الروائية  2-2-10
 الدرا دمطقدم مناراضد   مدن وا دعمحم ادم م د ح و  ف ا ر  من لي المة راإ لم   تل يدرا م   مىتماال         
األروائادم فد  منطقدم الدرا دمل أىدم المةد راإ  يدان  ت16  راطمالراحام ل والخو  الم ئام  التعرامآ  ر ال ف ف و  من

 :ارت وى  ام    17 دول  
 مدد مه إن دد ز تددم  لد لددم نيددر مددنالا ددر    يددمال فدد ن حاددم العلددم  فدد اقددإ المةددروع : العمررممشررروع ر   .1

يل  طول ا لفقط منال  نا األا ملىاليوم ال و  منطقم إلىطقم  مر  من من روا  األراض  الممتد   1985
 . 1   ألف دونم 18 ددتقدر ي م  حمترو   لام18.5م القن   الرئا 
 2016لسنة  الجغرافي لمموارد المائية والمشاريع الروائية في منطقة الدراسة( التوزيع 16خريطة )

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .2012انًظرر  جًهىرية انؼراق, انهيئة انؼبية نهًطبثة, خريطة نًشبريغ انري واناسل في انؼراق, بغراذ, 

طقدم اليوم ادلل من منضد د لدم نيدر مدنالا در    يدمال فد المةدروع  ىدذااقدإ  مشروع ر  البوعجيل: .2
 دونم. 8000 ى قدر  م  حمترو   امل 7قن   رئا ام ميطنم يطول  مناترلف  1992 م مأن ز 

 

                                                           
 .  2013  وزار  الموارد الم ئامل مدارام الموارد الم ئام ف  مح فظم صالح الدانل الق م الفن ل تاراول  يا ن و غار منةور   ل (1
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 2016( المشاريع الروائية والمساحة التي ترويها في منطقة الدراسة لسنة 24جدول )
 اإلداريةالوحدة  هصدر االرواء اسن الوشروع ت

 وساحةال

 دونن

الوروية  وساحةال

 الفعلية )دونن(

 8500 18000 َبثية انؼهى ذجهة َهر يشروع ري انؼهى 1

2 
يشروع ري اناى 

 ػجيم
 1800 1800 لرية اناىػجيم -تكريت  لضبء ذجهة َهر

 3319 7000 انؼىجة-تكريت  لضبء ذجهة َهر يشروع ري انؼىجة 3

4 
يشروع ري 

 انضهىػية
 83.8 130000 انضهىػيةَبثية  انؼظيى َهر

 4640 115000 ذجهةَبثية  ذجهة َهر ذجهةيشروع ري  5

 2606 4050 روران لضبء ذجهة َهر روريشروع ري ان 6

7 
يشروع ري 

 انرطبطي
 ذجهة َهر

/ َبثية  ضبيراء لضبء

 انضهىػية
120000 94000 

8 
يشروع ري 

 طىزخىريبتى

انساة  َهر -ة انربصضر

 األضفم
 94000.000 133000 طىزخىريبتى لضبء

9 
يشروع ري 

 االضحبلي

ة ضرطريك  ػٍ ذجهة َهر

 ضبيراء

بهر وَبثية االضحبلي  لضبء

 انرجيم لضبءو
215451 145434 

10 
يشروع ري 

 انظؼيىية
 ذجهة َهر

َبثية  - ضبيراء لضبء

 انضهىػية
17000 12000 

 . 2016 ل لفن ل تاراول  يا ن و غار منةور ا ق ممح فظم صالح الدانل ال ف  الم ئامل مدارام الموارد الم ئاموزار  الموارد  المصدر:

 يلدد طقددم تمنواددرو   د لددم نيددرى لمنددالا  يددمال فدد طقددم العو ددم من منضدد امتدددو  :مشررروع ر  العوجررة .3
 .الغريام/العو م 3/العو م الةرقام ومق طعم 2مق طعم  مندونم ض 7000 ي م  حت

طراد  ند ظم  مدن  د مرا    دد مدن د لدم نيدر مدنالمةدروع ما ىدو  ىدذاا دتمد : مشروع ر  االسرحاقي .4
 مدنايتددا    وا دعماغدذ  م د ح و  إذ   ادمل41  ليد طو  يلد قند   رئا دم ا إلدى ل  دم  دمقدمم ال ف خ ص اقإ 

معددددل  يلددد ل واالدرا دددمطقدددم منالدددد ال  ندددوا  قضددد  و   ددد مرا  مدددرورا  ين حادددم اال دددح ق  ويلدددد قضددد   ندددوا 
 . 1 /   3  م38.52تصراف اال ح ق  

 ال ديل مدنام الةدرقام الةم لاأل زا   ف : اقإ مةروع ر  الرص ص  االروائ  مشروع ر  الرصاصي .5
داادم ي مدن الةدم ل إلدى تقدإ و ةدم ال  ادم 7م د فم    د مرا  قض  مراز  منيداام المةروع  يعدت إذالر وي ل 

حدده أراضد  مةدروع ر  فاالةدر   من أم ل د لم نيرالغرا وال نوا  منل و مةروع الرص ص  يحار  الة رع
ن ت دمام  ل الضدلومامن حادم  حددود مةدالم  والت  تتدداخل  دوام معدو الةم ل ضلومامال  ملدىالمةدروع  ىدذاوا 

أيرز القن طر الت  أنةئو ملاو الت   ماو ي  م قنطر    أحد ين     ف ا تعم ل الرص ص  إلىاألر   تر إ 
ضددفتو  مددن  لمادد هزه ييادديت  نيددرل واقددوم اله قندد   المةددروعلمادد  مالمددورد الرئا دد د لددم نيددر اعدددو  ل 2 الرصدد ص

                                                           
 ر دد لم لى وا ددت م ر  ويلددد يا دد  يددان د لددم نيددر م ددر  فدد  الحصددوام للروا ددا المادد ن  التيدد ان ال دد مرائ ل مطلدد  غفدد ر حمددود صددي ح   (1

 .42ص ل2005 يغدادل يغدادل   معم رةدل اين التريام الام م   تارل
 . 332ل ص1949  احمد  و مل ر    مرا  ف  ميد الخالفم العي  ام ل ال ز  ال  ن ل الطيعم األولىل مطيعم المع رفل يغدادل (2
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 مددنل وقددد نفددذ مدددد   م/ دد 30يلدد   ومعدددل تصددرافو ا ل  اددم35  حدددودطولددو ي يلدد ل وا دد مرا  ةددم لالا ددر  
 . 1  دونم43802  م  حموترو   ل  قن  25    القن   الرئا م يلغو  ني ملىالقنواو الفرمام 

  د مرا مددانت   يدانل مد  من نيدر د لدمروع ف  ال يم الامنى المة ىذااراض   تقإ: دجمةمشروع ر   .6
قرادم اليدومظام الت يعدم  ةدم لالملحدم   13مق طعدم   فد المةدروع  ىذال واقإ 1982 م م ف وتاراول وأن ز 

 يلد ل وت/ د  3م5يتصدراف    د لدم نيدر مدنوارفإ م ؤه  لد لم نيرما ه  ملىتاراو. واعتمد المةروع  قض  ل
يدددد  المةددددروع يخصددددويتي  وقلددددم مل وتمتدددد ز األراضدددد  التدددد  امددددر ي  ألددددف دوندددد14الالاددددم للمةددددروع   م دددد حمال

 .  2 أمالحي 
مدددانت   يددانمدد   د لددم نيددر مددنالا ددر    يددمال فدد المةددروع  ىددذاأراضدد   تقددإ: مشررروع ر  الصررعيوية .7

تدل  18طراةدمل و 15  صعاوام ل وادرو  مق طعد و 16مق طعم  ف المةروع  ىذال واقإ الضلومامو    مرا 
 م دد حم أمد ل قضدد   يلددل ا دارادم حددودال منضد تقددإ ن األخادر  يد ل ملمدد    م ل والم دط حالضدي 32ل والعدور 

  مدددم ىندد و  ليوا ددطم المضددخ و د لددم نيددر مددن. ارخددذ ما ىددو   ألددف دونددم12يلدد   فت يدد األراضدد  التدد  اروا
راضدد  أ إلددى  م دد ح و قددد تحولددو يندد ف لالدرا ددمطقددم مناراضدد   يددانا ددتخدام وتوزاددإ مادد ه الددر   فدد موازنددم 
 لقدد ل إلددى مندد ط  أخددر واالنت يدد ترا إلددىالم ددتخدمم ممدد  دفددإ يدد لمزارمان  المادد هزادد د  امادد و  ي دديامتملحددم 

المةد ال التد   اذل و  لطوزخورم توط و ةرق   واال ح ق  وال دوروال   مرا أقضام  منظيرو ض مةالمال ىذهو 
ار ىدددو ا إلدددى وا دددعمحدددول م ددد ح و  الدددذ ماددد ه مةدددروع اال دددح ق   ي ددديا د المنيددد  أراضددد  يلدددد والدددتعددد ن  

والتدد  تغطايد  الرمد ل ي دديا  الماد ه تلد  مدن وا ددعموم دتنقع و وأراضد  متغدقدمل وي لمق يددل حرمدو م د ح و 
 الصور . يذهي الرملام الا ي نار وال انتةرو ىو يطراقم صحاحم لم  ظيرو اال الما ه تل فلو وزمو  لال ف ف

اقددإ مةددروع ر  الضددلومام ملددى ال  نددا األامددن لنيددر العظددام وتيلدد  الم دد حم : الضررموعيةمشررروع ر   .8
  الدددف دونددم يضدددمني   الةددم ل  وال ندددوي  ل أمدد  الم ددد حم الصدد فام ي  دددت ن   قنددواو الدددر  167,000الالاددم لددو  

صا ام ل من ال د حتى م 70  الف دونم ل وايل  طول القن   الرئا م للمةروع يحدود 130,000والقر  فتيل   
القندد   فدد  نيددر العظددام ةددر  الضددلومام. واتاددون المةددروع مددن  ددزأان ىمدد  ال ددز  الةددم ل  الددذ  تيلدد  م دد حتو 

واعدددد ىدددذا ل  3   الدددف دوندددم 83,8  الدددف دوندددم لوال دددز  ال ندددوي  الدددذ  تيلددد  م ددد حتو الصددد فام  45,2الصددد فام  
يددد ن الرملادددم فددد  منطقدددم العادددث المةدددروع مدددن المةددد راإ الميمدددم التددد  م ل دددو م ددد ح و وا دددعم مدددن منددد ط  الا 

والمن ط  الممتد  ةم ل ن حام الضلومامل إذ تم ا تزراع م  ح و وا عم من األراض  الت  ا نو تغطاي  الرم ل 
وتحولو إلى اراض  زرامام منت مل وقد ةيدو المن ط  الواقعم ضمن امتداد ىذا المةروع ترا ع   فد  م د ح و 

 أراض زرامام.الا ي ن الرملام ي يا تحولي  إلى 

                                                           
ل ل  غار منةور  ر  لم م   تار ال تعم الو األرض ف  مةروع الرص ص  االروائ ل   ح ا خلافم  مان ال  مرائ  لالتوزاإ الما ن  (1

 .                                                 68ص ل2004يغدادل    معم يغدادلل الام التريام اين رةد 
2
 .                            44, صيظرر ضببك( ضبيي خضير ضهًبٌ يحًر انطبيرائي, (

   وان  مان ال  فل ال د العظام و يل ا ت م راتو ف  الم  الو المختلفمل ر  لم م   تارل  غار منةور  ل الام التريامل اين رةدل (3
 . 69ل ص2002  معم يغدادل يغدادل 
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اعد أحد المص در الم ئام الميمم فد  منطقدم الدرا دمل لدذا فد ن ىدذا المةدروع  : طوزخورماتو ر  مشروع .9
  مددن قيددل وزار  24-25-22  ي لمادد ه يمقدد والو المةددروع قضدد   طوزخورمدد توىددو للددر  ي لدر ددم األولددىل واغددذ  

الايريدد   فدد  المنطقددم الةددم لام ممدد  اصددعا معددو  يددد تددوفار الحصددص الم ئاددم الدائمددم والددوفار  لتحقادد  مملاددم 
اعتمد ف  ت ياز ما ىو ملدى نيدر و   ل/اوم3م4000  وتيل  ط قتو التصمامامل قض   طوزخورم تو ي لما هت ياز 
ل وط قتددو قضدد   طوزخورمدد تواأل ددفل أحددد روافددد نيددر د لددم ميددر قندد    تمتددد مددن مقدمددم  ددد الددديس إلددى  الددزاا

  . 1 /    3م20التصرافام تيل  
نلحدظ ىددذا  ماد ن إلدى آخدرل مددنطقدم الدرا دم إلدى التددىور ين دا متف وتدم منراضد  الزرامادم فد  تتعدرض األ      

ل االروا  الخدد ط ل الرمددد  المظددد ىر  التزااددد ال دددا ن ل التو ددإ العمرانددد ل الحرا ددم الخ طئدددم مددنالتدددىور فدد  العدادددد 
وا خدالل يد لتوازن يدان  الزرامادم الخ صدم فد  خفدض إنت  ادم األراضد  ىذه المظ ىر آلاتو منولال مظير  ال  ئرل

 أا ددر وىدد  لطقددم الدرا ددممن  فدد الرمددو و  الزرامدد  الطدد يإ لألراضدد  العدد م التوزاددإ اظيددرو  من صددر النظدد م اليائدد .
 نمددو أمدد   ممدد  الرمدد ل وط لددو فتددر  المرمددىل حمولددم فددزادو الزراماددمل األراضدد  م ددتو  ملددى لال ددتغالل مرضددم
 يددذه الوضددعامف. للمرمددى االقتصدد د  الع ئددد مددن قلددل ممدد  الحا تاددمل يدد دورت إمدد د  ملددى القدددر  يدد اعط ولددم الني تدد و

ل وىددذا مدد  اؤاددد يددرن ي دديا التعراددم الراحاددم ق يلاددم للتصددحر أا ددرالدرا ددم  طقددممن علددو أراضدد   لنةدد ط و االن دد ن
ل قيددل ا ن دد ن مددنىددو  ددو  إدار  وا ددتغالل األنظمددم اليائاددم  يدد عراتاألراضدد  وت ال دديا الددرئاس فدد  مملاددم تدددىور

ال دا ن   ىدو التزاادد يد التعرادم ينومانتةد ر ظد ىر  ا    و ل وأن  ديا زاد د  وتادر  تددىور األراضد والتريم والم   لني و ل
لدى األراضد  الزرامادم لدى و  الدذ  مادز ىدذه الفتدر ل ممد  أد  إلدى زاد د  الح  دم إلدى الغدذا  وا  لدى رؤوس الحاواند و وا  ا 

ن .الماد ه  يدد  ماع أدو النيد ت ل الغطدد   ح لدم للتريددمل وتددىور ال دراإ والتقيقددر المحرو دمل األراضد  م دد حم زاد د  وا 
 األمدر لأالدول ةدير إلدى نا د ن ةدير مدن متدد المُ  ي نةد ط طدول فتدر  إلدى إضد فم الراحادمل التذرادم م د ل ت  عإ إلى
 طقم يا   والصانام.منطقم العاث و منوخصوص   ف   ال يول غطو الت  الرملام الا ي نم  حم  ت  عإ  يا الذ 

 والتقيقددرل التدددىور مددن ح لددم فدد  األراضدد  الزراماددم يددرن القددول ُاماددن الددذارل ال دد لفم الخصدد ئص ملددى ويندد          
 ا ن دد نل نةدد ط ضددغوط تزااددد و ي دديا ا ددتمرار قيددلل ذ  مددن أا ددر واالن ددراف للتعراددم مرضددم أا ددر ح لادد    وىدد 

التصددحر ي دديا التعراددم  الم ئاددم  ظدد ىر  انتةدد ر فدد  األراضدد  نلمحددو فدد  التدددىور ىددذا الطياعاددم واليةددرامل والعوامددل
 الزرامادم األراضد  تطد ل ال حتدى االنتةد ر مدن يد عمنو  ليد وقف ملى العمل الت  تتطلا الظ ىر  ف ن ىذه والراحام ل

 الر وماددمل قدددر  تملدد  طقددم الدرا ددممنأغلددا مواقددإ  فدد  فدد لنظم اليائاددم المرامدد ل أراضدد  ط لددو م لمدد  اياددر يةددال
 إال ي م فات ت تر إ والتل  الضغوط اليائامل  يزوال انتي  اال ال ي صاياُ ف لضرر الذ    اليائامل للضغوط ي واحتم ل

الموارد الطياعام الت   منالةرا ن الرئاس المتم ل ينير د لم والذ  ُاعد  ي طقم فامنل لاون الذل يا ن  ن  أ يم إذا
 يد حاوات يد لعادد ن تُ أ ي ةدرن مدنوالتد   تغذ  أغلا األراض  الزرامام وي لما ن ا تخدامو ي لطر  والو  ئل الحدا دم

 .االنت    ي ونة ط

                                                           
م   دتارل  غادر منةدور  ل الادم التريادم   ا م مال ف ضل خماس اليا ت ل دور الطر  ف  نمو وتوزاإ الم توطن و اليةرام ف  قض   طوزخورم تول ر  لم (1

 .26ل ص2014للعلوم االن  نامل   معم تاراول تاراول 
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 الفصل الثالث
 الدراسةطقة من في هاقياس وطرائق الزراعية األراضيتعرية 

The erosion of Agricultural lands and methods of its measurement in the study 

area 

 المبحث األول
 هاوأنواع هامفهوم التعرية

Erosion its types and concepts 

 تمهيد:
,  * ينحطت  -يتأّكط  -Erode الفعط    مطن مشطت  التينط  أصط  مطن هط (Erosion)  التعريط  مصططم  نإ     
 طق من إلى  تنتق  معين  طق من ف  األرض سط  من  الصخ ر الترب  هافي  تتفكك تتحرر طبيعي  عممي  ه  
 . 1 الزراعي  األراض    خاص  ضااألر  معالم  تغيير تشكي  عمى التعري   تعم  ى,آخر 

  تتبططاين ,هططا معالم األرض سططط  مظططاهر تغيططر إلططى باسططتمرار تططؤد  التطط  العمميططات  أهططم مططن التعريطط  ُتعططد     
 2 هططافي تحططدث التطط  اط منطط ال ,هططال المسططبب  الع امطط  لتبططاين تبعططا   هططاعمم شططدة

 لمتعريطط , السططمبي  اآلثططار أبططرز أمططا, 
 الغطذا  مصطادر تهطدد التط  األخطار أحد ُتعد ,  لهذاالزراعي زراع  المحاصي   ف  الغني  السطحي  الترب فقدان 

 التطط  الكيميائيطط  المطط اد  نقطط  ,الزراعيطط  األراضطط  مططن األسططمدة غسطط  إلططى التعريطط  تططؤد  أن  يمكططن ,فطط  العططالم
 األخاديطد تتسطبب  قد  الخزانات,  البرك الر  قن ات المعراة الترب  تسد  قد ر,ها األن البحيرات ف  التم ث تسبب

 ىخططططر اآل  المعططططدات بططططالجرارات هططططالزراعت جططططد ا صططططغيرة هططططابجعم الحقطططط   تططططدمير فطططط  الميططططا  جريططططان عططططن الناشططططئ 
 . 3 الحديث 

 عطططن فضططط    ,األرض اسطططتعماالت  نمطططط األرض  تضطططاريس هطططا اتجاه االنحطططدار درجططط  مطططنكططط     تطططتحكم      
 عمطى عامط  كط  تطأثير ,  يختمط  4 هاحطدت مقدار  تحديد التعري  ع ام  ت جيه ف  ,النبات  الغطا    الترب  نسج 
المسططبب لططه  العامطط   قطط ة شططدة عمططى اعتمططادا   خططرآل مكططان مططن التربطط   انجططرا  التعريطط  تسططريع عمميططات فطط  حططدة

 الهط ا  ألن ذلطك  , المطيطرة اط منطال فط  الرطبط  الريطاح من النحت عمى أقدر, الجاف  اط منال ف فالرياح تعم  
  خص صطا  , الدراسط طقط  منطقط  الجزيطرة غطرب من فط هط  الحطا   كمطا, معه  الرما  األترب  إثارة يستطيع الجا 

 الرطبط  تهطاالج فط  أمطا  الرمطا , األتربط  هطذ  لتماسك ف يك الذ  القدر الرط ب  من هاب ليس الجاف  األقاليم أن
                                                           

  ف  قام س المعان . قام س عرب  انجميز , نق   عن (Erodeترجم    معنى   *  
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-en/erode/ 

, نقطط   عططن الم قططع 2001, دار غريططب لمطباعطط   النشططر  الت زيططع, القططاهرة, مصططر,األرضمحمططد صططف  الططدين أبطط  العططز, قشططرة (1) 
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A9 

2
ا 2002ا ا دل  لدصياس  دلشريو للدحرع يعا ل،يس 1نة د لسية خن،ر وردرخنية ل،لنية جقين،نيةا  لأل ضي(  خلف حسين  لديذدن، ا لدحريس    (

 .222ص
(
3
) Montgomery, David R, Soil erosion and agricultural sustainability, 2007, P 104. 

http://www.marefa.org/index.php/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A9 
, ص 2002التطبيقطط , الططدار الجامعيطط  لمطباعطط   النشططر  الترجمطط , بغططداد,  األرضسططط   تغمططب جططرجيس دا د, عمططم  أشططكا (4)  
70. 

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-en/erode/
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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 هافي الرياح تستطيع ف , كثيف  نباتي  غطا ات هاتغطي أ , الرط ب  نسب  هاب ترتفع أ , األمطار هاب تعزز الت 
 عمطى هامقطدرت قمط  إلطى يطؤد  ممطا , النحطت الهطدم عمميطات مطن تمامطا   مجطردة  تصطب , الرما  أ  األترب  تثير أن

 تحريطططك إلططى الريططاح تطططؤد  ذلك, كططهططاإنتاجيت  تطططده ر ال قططت مططع هاخصططط بت األراضطط  هططذ  فقطططدي , ممططا 1 التعريطط 
 سطن يا   ينقط  حيطث المتم جط  األراضط    حطدراتمنال عمطى أساسطي  مشطكم  ُتعد   النباتات,  تغطي  الرممي  الكثبان
, الزراعيط  األراضط    الميطا  خزانطات   ال ديطان فط  تتجمطع   حدراتمنال هذ  من الترسبات من األطنان م يين

 . 2 د بحيرة سد العظيمعنتتجمع  الت الترسبات  منجا   سن يا  مئات االطنان  -ينق  نهر  ط ز  كما
 طريق ثالثة عمليات رئيسة هي: عنتتم  التعرية( 2المخطط )

 

 

      

 
 

 http://www.slideshare.net/fiamly/2-39854974 عمى, اعتمادا  المصدر : عم  الباحث         

, هابعضط عطن هافصطم يصطعب بشطك   متداخمط  معقطدة عمميطات مطن  مجم عط عطن عبارة ه  التعري ف إذن       
 تفكطططك ا  فصططط  ذلطططك  عنططط ي الفصططط  مرحمططط  هططط  هطططاا ل مت اصطططم , مراحططط  ثططط ث فططط  التعريططط  عمميطططات  تحطططدث
 أمطا آخطر مكطان إلطى هطالنقم جطاهزة تصطب  بحيطث هطامحم ف  ها بقا  الترب  كتم  عن   ,هابعض عن الترب  حبيبات
 المرحمط  األ لطى فط  هافصطم تطم التط  التربط  حبيبطات نقط   يطتم المرحمط  هذ  ف    النق  مرحم  فه  الثاني  المرحم 

 ىآخطر  أماكن إلى ق ل منال لمم اد الترسيب مرحم  ه  الثالث   المرحم  قريب , ا  بعيدة تك ن قد ىآخر  أماكن إلى
 دراسط  مطن بطد ال الظطاهرة هطذ  مطن الترب  عمى  لممحافظ   ,2كما م ض  ف  المخطط   األصم , هام قع غير

 ع قط  هطال كانطت التط  التربط  صطفات دراسط  ذلك كط , ريحيطا   أ  مائيطا    كطان سط ا  لمتعريط  ار المسطببالتيط صفات
 -: 4 يأت  كما هاآثار  أبرز من .  لع  3 التعري  لعمميات الترب استجاب   بمدى
 هاتع يضط يمكطن ال التط     الغذائي  العض ي  بالم اد  الغني  تط را   األكثر لمترب  السطحي  الطبق  تده ر .1
 .هاإنتاجيت  تده ر ال قت مع هاخص بت األراض  هذ  فقد ي ط يم , فترات ف  إال
 االرسططاب  النقطط  ع امطط  بفعطط   النططاعم  الغططرين الطططين كحبيبططات فعاليطط , األكثططر التربطط  حبيبططات ضططياع .2

 إلططى هططا نقم بالمططا  هططاإذابت طريطط  عططن ذلططك   الغذائيطط  اصططرعنال انفقططدالخشططن ,    الحبيبططات مططع بقططا  المختمفطط ,
 اإلنتاجي . هاقابميت يضع  مما ىآخر  م اقع

                                                           
(

1
) VOMOCIL, J. A. Porosity. In: BLACK, C. A. (Ed.). Methods of soil analysis: Physical and mineralogical 

properties, including statistics of measurement and sampling. Madisonا American Society of Agronomy, 1 965. p. 

499-510. 
2
(, جامعة بغداد, 84نهرالعظٌم, مجلة األستاذ, العدد ) –( فؤاد عبدالوهاب محمد العمري, تحلٌل الخصائص الهٌدروجٌومورفولوجٌة لرافد طوز جاي (

  .8, ص8008كلٌة التربٌة ابن رشد, بغداد, 
 .11, ص 1987ن  الترب , مطبع  التعميم العال , بغداد,   عبدالفتاح عبداهلل العان , صيا(3

(
4
) PEREIRA, A. R. Como selecionar plantas para áreas degradadas e controle de erosão. Belo Horizonte: Editora 

FAPI, 2006. 150 p. 

   conveyingانُقم 

 Erosion operationsعمليات التعرية 

 Facetingالنحت 
االرساب 

sediment 

http://www.slideshare.net/fiamly/2-39854974
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 األحجططار تترسططب حيططث الميططا , هططاتحمم التطط  المطط اد ب اسططط  المائيطط   المجططار  الزراعيطط  األراضطط  طمططر .3
 هططاأجزائ فطط  ترسططبفي  الطططين الغططرين أمططا ال سطططى, هططاأجزائ فطط   الرمطط  ,المائيطط  بدايطط  المجططار  فطط   الحصططى
 م سططم فطط  ضططاناتفي حططد ث إلططى بالتططال  تططؤد  التطط    ,المائيطط  المجططار  تصططري  قمطط  فطط  يتسططبب ممططا الططدنيا,
 .هاتصريف عن النهر يعجز الميا  من كبيرة كميات  ر د
 الج   الع اص  الترابي  . ف  الغبار كميات زيادة .4
  الخنطططططاد  األخاديططططد طريطططط  عططططن الزراعيطططط  األراضططططط  فطططط   خص صططططا   األرض سططططط  تضططططاريس تغيططططر .5

 .الترب  انجرا    االنزالقات

 مطافي البشطري  االنشطط  أهطم بطين مطن هط   الزحط  العمرانط  اخمنطال الططر     الغابطات  ازال  الكثيف  فالزراع      
 تحجطيم يمكطن الت   الممارسات  المعالج  ال قاي  من الكثير كُهنا ,  لكنالترب ك  تآ زفيتح عمى هابتأثير  يتعم 

  . 1 الهش  الترب  تأك  من الحد ا 

 -:The types of erosion التعريةأنواع  3-3-1

 مشطططاك   أهطططم إحطططدى  هططط   االنجطططرا , التعريططط  عمميطططات إلطططى تتعطططرض الزراعيططط  األراضططط  فططط  التربططط ن إ      
 أكثططر مططن الزراعيطط  األراضطط  تططرب ُتعططد   اإلنتاجيطط , هاقططدرت إضططعا  فطط   تططنعكس العططالم, فطط  الزراعيطط  األراضطط 

 التط  الترب ب مقارن  الحراث  عمميات بفع  ها هشاشت هالتفكك ى,خر اآل التربب مقارن  التعري  بعمميات تأثرا   الترب
 كمطا   هطاعمي التركيطز  سط   يطتم التط    العالم ف  شي عا   الترب  تعري  أن اع أكثر من   ,المراع    الغابات هاتغطي
 -: يأت 

 التعرية( أنـــــواع 3المخطط )
 

 

 

 

 http://www.slideshare.net/fiamly/2-39812839 للىا للح،سدلً لد،صذ  : ل،ل لديسحث

 -:Water Erosion المائية التعرية 3-3-1-1
حيططث  السطططح , الجريططان بفعطط  أ  الثمطط ج ذ بططان   األمطططار سططق ط بفعطط  يحططدث التعريطط  مططن النطط ع هططذا نإ     

 : ما يأت  هاأن اع أبرز من    المعدني , العض ي  بالم اد الغني  الترب  دقائ  إزال  إلى ذلك يؤد 
                                                           

) نقالً عن
3
) Julien, Pierre Y. Erosion and Sedimentation . Cambridge University Press. (2010). p. 1. 

https://translate.google.com/translate?hl=ar&sl=en&tl=ar&u=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org

%2Fwiki%2FSoil_erosion&anno=2&sandbox=1   

 Erosion انخعريت 

 Wind Erosionانخعريت انريحيت     Water Erosionانخعريت انًائيت 

http://www.slideshare.net/fiamly/2-39812839
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 -:Confrontational Erosionانخصادييت(  انخعريتحعريت سقوط انًطر ) . أ

 زخات شك  عمى األمطار سق ط أثنا    الشرقاط ط زخ رمات  طق  منف   التعري  من الن ع هذا يحدث        
 Soil  الترب تعري   إلى تططؤد  الت  الع امطط  أهططم من المطططر قطططرات تأثير أن مؤكططدا   أصططب   قططد ق ي , مطري 

Erosion     قططدر   1971عططام  فططHudsonأكثطططر مطططرة  256  حططط ال  الحركيطط  لطمطططار تعطططاد  الطاقطططط    أن 
 بسطط  هااصططدام أثنطا   الحجطم  كبيرة الق ي  قطرات المطر تعم  إذ,  1 السططح  لمجريان الحركي  الطاقط  من

 التربط  حبيبطات ان اذ حطدرة,منال تهاالج ف  هاآثار  زيادة مع هاحبيبات تناثر إلى النبات  الغطا  من الخالي  الترب 
  بالتطال  ,هامسطامات تقميط  إلطى يؤد  مما هاالي ق ل منال الترب  ف  الم ج دة الشق   إلى تدخ  تنق  الت  الناعم 

 انجططرا  ازديططاد فطط  ليططنعكس السطططح  الجريططان كثافطط  هططامع زدادفيطط التربطط  داخطط  إلططى المترسططب  الميططا  كميطط  تقطط 
 هطذ    ت ض 4   الص رة ,الترب  ف  العض ي  اصرعنال ازال  ذلك عن  ينجم , 2  المفكك  المتناثرة الترب  دقائ 

 الظاهرة.

 في منطقة العمم الزراعية األراضي في التربة( اتساع وامتالء شقوق 4الصورة )
 

 

 

 

 

 

 طقة العلم.منفً  4/28/8023المٌدانٌة بتارٌخ  الدراسة 

 

 -:Sheet Erosion الغطائية( التعرية) الصفائحية التعرية . ب

 طقط من شطك  طبقطات رقيقط  لسطط  فط لمتربط   اإلزالط  المتسطا ي  تمامطا   هاأن عمىالصفائحي   التعري تعر         
 نفاذيط  ذات تربط    لططرض مسطت ى شطبه أ  مسطت ى سطط   جط د يتطمطب التعري  من الن ع هذا يحدث  لك  ما,
 كطط  فط  التربط  حبيبطات فتتنطاثر ق يطط , زخطات بشطك  األمططار سطق ط بعطد التعريطط  مطن النط ع هطذا ,  يحطدث 3 قميمط 

                                                           
اإلسط مي , المجمطد  ماليزيطا, مجمط  الجامعط  –جنط ب شطر  سط ن ر مطنتعري  قطرات المطر حاله دراسطي     صبر  محمد الت م, (1

 .4-3, ص2007كمي  اآلداب, الجامع  اإلس مي , غزة,  التاسع, العدد الثان ,
(2) WILLIAMS, G. P. “Sediment concentration versus water discharge during sing hydrologic 

events in rivers”. Journal of Hydrology, v. 111, 1989, p. 89 – 106. 
 .129, ص1998, اإلشعاع الفني , مصر, 3   آرثر استريهمر, الجغرافي  الطبيعي , ترجم  محمد السيد غ ب, ج(3

 (2)ًَورج  (1)ًَورج  حجم الشقوق بعد تساقط االمطار
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 الناعمط  اصطرعنال مطن أساسطا   يك ن سطحا   مشكم  المتماسك  الترب  ذرات صغيرة, فتتفكك بقع مخمف  تهااالتجا
 مطع تنجطر  التربط  حبيبطات , فطنن 1 الناعمط  لمتربط   المط اد اصطرعنال معطه جارفطا   باالنسياب  الحرك  الما  يبدا   ثم

 بططالم اد الغنيطط  العم يطط  هططاطبقت التربطط  فقططدي ممططا الحقطط  مططن متسططا   شططبه أ  متسططا   بشططك  الصططفائح  الجريططان
  .5الص رة   ف م ض   كما . 2  الغذائي  العض ي 

 طوزخورماتو فيالصفائحية  التعرية( 5صور )

 

 

 

 

 

 

بسطبب انحطدار  ,ط زخ رمطات طقط  منفط   انتشطارا   المائي  التعري  أن اع أكثر من التعري  من الن ع هذا  ُيعد      
 نسططبيا   عاليطط   حططرارة جافطط  فتططرات إلططى التربطط  تتعططرض دماعنطط حططدثفي ,طقطط  المتم جطط منال منضطط هططاالسططط    ق ع

 الم جط دة الميطا  تجمطد دعنط أ  التربط  تماسطك حبيبطات إضطعا  عمطى عمط في ,هاشطكما ان الترب  انتفاخ إلى فتؤد 
 التربطط  تهيئطط  إلططى بالتططال  يططؤد   ك همططا ,عمميطط ال هططذ  تكططرار دعنطط التربطط  حبيبططات تفكططك إلططى فيططؤد  ,التربطط  فطط 
 عمططى الجاريطط  السطططحي  الميططا  كثافطط  تططزداد إذ المطططر, سططق ط زخططات بعططد السطططح   االنجططرا  التعريطط  عمميططاتل

زالطط  ,التربطط  سططط   لحمايطط   الغذائيطط , العضطط ي  بططالم اد غنططى التربطط  طبقططات أكثططر مططن السطططحي ,  هطط  الطبقطط   ا 
 هطططاقابميت انخفطططاض خططط   مطططن إال التعريططط  مطططن النططط ع هطططذا آثطططار الصطططعب م حظططط  مطططن   النباتطططات,  لنمططط  التربططط 

اط  منطتشطرة فط  بقيط  المن, بط  تكط ن ط زخ رمطات طقط  منفط   هاانتشطار  قتصري  ال كما,  3 الزراع  ف اإلنتاجي  
طقط  من فط هط  الحطا   كمطاأخاديطد   جط د مطن تعطان  التط  اط منطال فط  كبيطر بشطك  تبطرز هاأن إال ,بشك  متباين

                                                           

(
1
) FAO, UNEP, and UNESCO. A provisional methodology for soil degradation assessmentا FAO 

,Rome, 1979;P. 84. 

(
3
) Mazawdeh O. Soil erosion susceptibility of Wadi Al-Shalala. MA Thesis, Faculty of Graduate 

Studies, University of Jordan (In Arabic), 2013, P. 124. 

(
3
) Al-Zitawi F. I. Using RUSLE in prediction of soil loss for selected sites in north and north west 

of Jordan. MSc Thesis, Jordan University of Science and Technology, Irbid, Jordan, 2006ا P. 105.  

 )أ( ًَورج الناعمة  التربةانجراف حبيبات 

  

   )ب( ًَورج

 حدرمنال باتجاه التربة انجراف

 .و  مشق،ة  رعخر مسجر 22/2/2017بحس  خ لدذ لسة لد،نذلننة 
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 السططهمي  اط منططال فطط  انتشططارا   كثططرالصططف  األ  هطط   ,21الشططك    فطط  الجططز  الشططمال   الشططما  الشططرق , الدراسطط 
 .المائي  المجار  بين ما األراض   

 الدراسةطقة مناإلحداثيات المكانية ل منضطقة مختارة من( صورة جوية ل21)شكل

 

 
 

 

 

 

 

 http://www.esri.com/industries/agriculture ٌالته, الموقعُتعدالمصدر : عمل الباحث و  

فةً  21/3/8023تةم التقةاط الصةورة بتةارٌخ بحٌةرة سةد العظةٌم,  مةنحمةرٌن بةالقرب طقةة الشةرقٌة لةتالل منموقع الصورة فً ال            

 جاي, احد روافد نهر العظٌم.-حوض رافد طوز
 
 

 -: Slot Erosion األخدودية التعريةج. 

الخطططط ط  أ  مائيططط   مسطططي ت أخاديطططد عبطططر التربططط  لسطططط  المتسطططارع  باإلزالططط  األخد ديططط  التعريططط  تعطططر       
 ف  المسي ت تجمع حدرة,  معمنال اط منال ف  تظهر ما  غالبا   الميا , تصاري  تجمع عن  الناتج  الطبيعي ,

 األخاديطد, هذ  تك ن  مع ,الترب  جر  عمى الجار  الما  قدرة تعاظم بفع  عميق  أخاديد يتك ن حدرمنال اتجا 
 التعريططط مفهططط م  يتبطططاين ,   1 كبيطططر عمططط  عمطططى التربططط  مطططن كبيطططرة كميطططات جارفططط  حطططدرمنال عمطططىأ نحططط  تمتطططد تبطططدأ

 الم اد  نق  تحريك بسه ل  نهري  تستطيع قن ات ه  الجي م رف ل جي  النظر  جه  منف اآلرا  بتباين األخد دي 
 باتجا  مت ازي  خط طا   األخاديد تأخذ ما ,  غالبا   2 حدراتمنال سف ح عمى  السحب الجر ق ة أ  الجريان ب اسط 
 مطن النط ع هطذا  ينتشر كما , 6الص رة   ف م ض   كمااتساعا ,  أكبر مجار  لتك ن معا   لتمتق  حدرمنال أسف 

 التعريطططط  عمميططططات اتجططططا  هططططامقا مت لقمطططط  ذلططططكالمزيجيططط     التططططرب فطططط    البسططططيط الميطططط  ذات اط منططططال فطططط  التعريططط 
طقطط  الدراسطط   خص صططا  مناط  منططفطط  أغمططب  ن التعريطط  االخد ديطط  تتطط زع كمططا شططاهد الباحططث أ,  3  االنجططرا 
 ر.هامجار  األن منبالقرب 

                                                           
 .  125, ص1981 , البصرة, 17  جمي  نجيب عبداهلل, مشكم  جر  الترب  ف  العرا   سب  صيانتها, مجم  كمي  اآلداب, جامع  بصرة, العدد (1
  , جامعط  الك يططت, الك يططت,4 , العططدد  6   سطعيد محمططد أبط  سططعدة, هيدر ل جيطط  األقطاليم الجافطط   شطبه الجافطط , مجمطط  الجمعيط  الجغرافيطط  الك يتيط , المجمططد (2

 .86, ص 1983
(

3
) Essa S. GIS modeling of land degradation in northern Jordan using LANDSAT imagery. PhD dissertation, 

University of United Arab Emirates, Al-Ain,2004, P. 89. 

http://www.esri.com/industries/agriculture
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 في شمال الضموعية وطوزخورماتو المائية المسيالت ( تعرية6الصورة )
 

 

 

 

 

 

 

 .طوزخورماتوطقة منفي  18/2/2017في شمال ناحية الضموعية. ب. بتاريخ  15/3/2017انية بتاريخ الميد الدراسةأ. 

 -: Ditch Erosionالخندقية  التعريةه. 
 إلطىتتطط ر  مطا غالبطا   التط    الطذكر السطابق  األخد ديط  التعريط  اط منط نفطس فط  الخندقي  تت اجد التعري  نإ      

, كمطا فط  حطدراتمنال أسطف  فط  التعريط  مطن النط ع هطذا يحطدث مطا  غالبطا   فقط,  الحجم ه  همابين خناد ,  الفر 
 النبطططات مطططن  الخاليططط  خطططاط  بشطططك  المحر ثططط  اط منطططال فططط ,   ط زخ رمطططات طقططط  منالجطططز  الشطططما  الشطططرق  فططط  

 سطط  تضطاريس تغيطر إلطى التعريط  مطن النط ع هطذا يطؤد    ,طقط  الضطم عي منطقط  العيطث  شطما  منف   الطبيع 
 يطزداد  لهطذا سف ,األ منالخناد   ف  الحفر  يبدأ عديدة, فر ع ها ل متشعب   كبيرة عميق  خناد  بعم  األرض

 حصط   إلطى يطؤد  ممطا التربط المطا   ينحطت حيطث األسطف  فط  ت سطعه  يكط ن بالت سطع تبطدأ ذلطك  بعد أ ال هاعمق
  .7الص رة   ف م ض   كما,  1 عرضه يزداد ذلك ب الخند , داخ  انهيارات

 طوزخورماتو في الخندقية التعرية( 7صورة )
 

 

 

 

 

 و  مشق،ة  رعخر مسجر. 17/11/2012 لدذ لسة لد،نذلننة                              

                                                           
1
 .22مصذ  لدسسبقا ص ليذلداحسذ ليذهللا لدعسن ا ( (

 )ب( )أ(
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 -:Wind Erosionة الريحي التعرية 3-3-1-2
  يطؤثر التربط  مطن الخصطب  الطبقط  فقطدي ممطا الريطاح ب اسطط  هطا نقم الهش  السط  مادة إزال  عمميات ه        

 بطين هطاتتطرا ح امطار  التط  الجافط  اط منطال فط  يحطدث مطا أكثطر التعريط  مطن الن ع هذا , إن 1  اقتصاديا   بيئيا هافي
  حجططم الريططاح سططرع  عمططى التربطط  حبيبططات نقطط  فطط  الريططاح قابميطط   تعتمططد د ن, فمططا  سططن يا    مطط  300 – 250 

  محجططط عطططن بغطططض النظطططر المتعريططط , المططط اد مطططن معطططين  زن تحمططط  عمطططى القطططدرة لمريطططاح أن أ  ,هانفسططط الحبيبطططات
 بطالتعم  ق لط منال تمطك مطنبكثيطر  أكثطر القفطز طريط  عطن الريطاح بفعط  ق لط منال الم اد أن  جد  قد ,الترب  حبيبات

  ,%72 - 55  بططين فتتططرا ح المتحركطط  بططالقفز   أمططا%38 – 3 بططين تتططرا ح ق لطط ,منال المطط اد فططنن بالدحرجطط , أ 
 الريطاح سطرع  بطين مطا  ثيقط  ع قط  أنطه ت جطد المعمط م مطن,    2  %25 – 7  بمغت بالدحرج  المتحرك  حين ف 

, كمطا  3 ثطا /م 5.5 – 5  بطين مطا الريطاح تكط ن سطرع  دماعنط االنفصطا  يبطدأ فعطادة ,التربط  ذرات انفصطا   بدايط 
   بنسطططططب  2كطططططم 4416.146الريحيططططط ,  بمسطططططاح  تقطططططدر  التعريططططط   مطططططنطقططططط  بيجططططط  منطقططططط  العيطططططث   منتعطططططان  

  .8الص رة   ف م ض   كما, طق  الدراس منمساح   من%  18.130 

 منطقة العيث في ةالريحي التعرية( 8الصورة )
 

 

 

 

 

 
 

 ق،ة لدعنث و  قرس  لدذل .مشو   22/9/2012بحس  خ  لد،نذلننة لدذ لسة

                                                           
 الطد ر شطر  دجمط , أطر حط  دكتط را , –طق  المحص رة بين الفتحط  من   كميم  كريم ياسين التكريت , الجيم رف ل جيا التطبيقي  لم(1

 .78, ص 2002 بغداد, ابن راشد, جامع  بغداد, ,كمي  التربي   غير منش رة ,
(
2
) Chang, T.J., Bayes, T.D., McKeever,  Investigating reservoir sediment and watershed erosion 

using a geographical information system. Hydrol. Processes17, 2003, P. 978.  
(
3
) Chappell, A. and Warren, A. (2003). Spatial scales of 137Cs-derived soil flux by wind in a 25 

km2 arable area of eastern England. Catena, 52, 209-234. 
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 المبحث الثاني
 الدراسةطقة من في الزراعية األراضياألساليب الكمية لقياس تعرية 

Quantitative methods to measure the erosion of the agricultural land in 

the study area 
 تمهيد: 
جططرت  ذلططك مططع  ,الصططعاب مططنالكثيططر  هططافيمعقططدة  عمميطط    الريحيطط   المائيطط   هططابن عي التعريطط قيططاس  ُيعططد      
 المعططادالت التجطارب  مطنالعديطد  جططرا إ عطنفضط   العطالم,  مططنامطاكن مختمفط   فط  هامحطا الت لقياسططال مطنالعديطد 

 األراضطط     تربططظططاهرة تعريطط مططناسططب  لمحططد منمقنعطط ,  الت صطط  لحمطط    نتيجطط  إلططى بهططد  ال صطط   حصططائي األ
 التط     ن,فيطالجغرا هطاب اهطتمّ  التط  البطارزة الظط اهر مطن الزراعيط  األراضط تربط   تعريط  أصبحت لقد.    1 الزراعي 

 قططام إذ ,بزراعطط  المحاصططي  المتن عطط  االنسططان هططاعمي يعتمططد التطط    ,الزراعيطط  األراضطط انجططرا  تربطط   عمططى رتططؤث
  الشططبك  17. الخريططط   التعريطط  خططط رة مططدى لقيططاس  القطط انين النمططاذج  اعططداد بصططياغ  البططاحثين, مططن العديططد
 .المائي 

 الدراسةطقة من في المائية( الشبكة 17)خريطة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .222ص ا مصذ  سسبقالأل ضنة( خلف حسن  لل  لدذدن، ا لدحرس    (

 (.ARC GIS 10.3( لمخوخست بونسمح )DEMللى مخوخست بنسنست لال جاسع لدوق،  ) م  ل،ل لديسحثا للح،سدلً  لد،صذ :
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 يم : كما   ها فقا  ألن اع التعري  س   يتم دراس  
 اإلحصائية:المعادالت  طريقةب المائية التعرية 3-2-1

,  استخدام الدراس طق  من ف   المائي   التعري ق ة  فعالي   ت ضي  ف  اإلحصائي يتباين د ر المعادالت        
ظطر    حسطباسطب  من الباحطث هطايرا التط     المائيط   التعريط  الخاصط  ب االحصطائي بعطض المعطادالت  ,الباحطث

 ما يم : هامعيار  ابرز  منم اكثر احيث استخد من,  تتص  بالعممي   ال اقعي   فيالجغرا الدراس طق  من
 الدراسةطقة من في المائية( التصميم ثالثي االبعاد لمشبكة 18خريطة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Arcا ل)(ARC GIS 10.3( لمخوخيست بونيسمح )DEMمخوخيست بنسنيست لال جايسع لدوق،ي  ) لليى ل،يل لديسحيثا للح،يسدلً  م لد،صذ : 

Scene.) 

 :المائيةالشبكة  طريقةب التعريةاشتقاق  3-2-1-1
تربط   نجطرا  ا تعريط  ف  كبيرا   د را   تؤد  الت  الجي م رف ل جي  الع ام  انشط من المائي  الشبك  نم  عديُ       

 حطدأ ,المائيط  الشطبك  خ   من التعري  فاعمي  قياس عديُ    .منها السطحي  الطبق   خص صا   ,الزراعي  األراض 
 طق منال أراض  رتأث مدى عن  اضح  ص رة عمى الحص   اج  من ,الباحثين هاالي لجأ الت  المهم  المعايير
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 حسب , * درجات سبع إلى التعري  خط رة مدى تصن  الت    ,(Bergsma) معادل  ها اشهر  ,التعري  بعمميات
 :التالي  الخط ات عمى تعتمد الت    الدراس  هذ  ف  الباحث هاعمي اعتمد الت   ه .  1 هاشدت

, الخريطططط  الدراسططط طقططط  منل (DEM) عمطططىاعتمطططادا   الدراسططط طقططط  منألحططط اض  المائيططط اشطططتقا  الشطططبك   .1
 17.  

 36 اعتمططدت مسططاح    . 19الخريططط    المسططاح , متسططا ي   حططدات إلططى المائيطط تقسططيم خريططط  الشططبك   .2
 متكامم . مساحي   حدة لك   ,2كم

ل ييرلا لالخسد ييذ دلخييل كييل لحييذ ا بسسييحخذل   مد،يرعلدخو قييةا لقنييس   للييىكييل لحييذ   مسطاح  تحديطد .3

 (.ARC GIS 10.3بونسمح )

  (Bergsma). هسلل د لدح دل،عسددة  ا لو،سً لدحعو ةج معذا لسحخول .4

 

   
∑ 

 
 

  -حنث إ  :

AE كم لدحعو ة= معذا/ 
2

 لدرحذ  لدرلحذ  /  . و أ رلا لالخسد ذ  مد،رع=  ∑.        

A لدرحذ  لدرلحذ  / كم= مسسحة
2

. 

  .25 . الجد    Bergsmaما ا رد    حسبدرجات  إلى التعري  ُمعدالتتصني   .5
 ((Bergsma لتصنيف وفقا   االخدودية التعرية شدة قياس درجة (22)جدول

 2و/كى انخعريت ُيعذالث انخعريتدرخت  ث

1 1 400 – 1 

2 2 1000 – 401 

3 3 1500 – 1001 

4 4 2700 – 1501 

5 5 3700 – 2701 

6 6 4700 – 3701 

 4700 م لكثو  7 7

 
 

 الدراسططط طقطط  منالمسطططاح  الكميطط  ل مططن ها نسططبت التعريطط درجطططات  مططنحسططاب المسططاح  الكميطط  لكططط  درجطط   .6
  .26  الجد  

 الجططد   عمططى اعتمططادا   , 20  الخريططط  , ARC GIS 10.3برنططام)   باسططتخدام لمتعريطط  خريططط  رسططم .7
 27.  

                                                           
 النحةت شةدة لقٌةاس هاأسةتعمل ,الةذي((Bergsma1983 معادلة على باالعتماد واألخدودي السٌلً النحت شدة قٌاس درجة تم ( *)

    اآلتٌة: الصٌغة وفق األخدودي
 

 فةً كمةا للتعرٌةة درجةات سبعة من ٌتكون الذي واألخدودي السٌلً التعرٌة شدة مقٌاس (Bergsma) وضع قد المعادلة هذه وفً

 (.82) الجدول
(1) Bergsma .E.IKO. Rainfall Erosion Surveys for Conservation Planning. ITC. Journal.1983 

.PP.166-174.   

Bergsma .E.IKO. Rainfall Erosion Surveys for Conservation Planning. ITC. Journal.1983 

.PP.166-174.   
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 المساحة متساوية وحدات إلى مقسمة الدراسة طقةمنل المائية ( الشبكة19)خريطة 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.ARC GIS 10.3لمخوخست بونسمح )( DEMمخوخست بنسنست لال جاسع لدوق،  ) للىل،ل لديسحث للح،سدلً  م لد،صذ : 

 الدراسةطقة منل هادرجت حسب التعريةودرجات  هاالمساحات ونسب (26) جدول
 % 2انًساحت كى  انخعريتصفت  انخعريتدرخاث 

 7.511 1829.591 ضعناة 1

 48.024 11698.124 ضعناة 2

 37.774 9201.375 ضعناة 3

 6.459 1573.283 محرسقة 4

 0.145 35.429 محرسقة 5

 0.053 12.798 لسدنة 6

 0.034 8.201 لسدنة 7

 100% 24358.802 ًدًوعان

  .20الخريط    عمىعم  الباحث, اعتمادا   منالمصدر:                 
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   النتائ) التالي :20-19-18-17  ئطالخر  مننستنت)   
  الخريططط  كططم1320316.262  لكطط  ال حططدات   الدراسطط طقطط  من فطط اططط ا  االخاديططد  مجمطط عيصطط   .1

 17.  
 عمطططى, امطططا أ(2كيييم 0.069)مسطططاح   منضططط (كيييم54.352)ألطططط ا  االخاديطططد بمططط  بطططط    مجمططط عأدنطططى  .2

  .19  الخريط   2كم 32مساح    عمى   كم( 11629.045)ألط ا  االخاديد فظهر بط    مجم ع
تبططاين فعطط   عمططى ذلططك ,  يططد  2 /كييم1789.046  بططين الدراسطط طقطط  من فطط  التعريطط  ُمعططدالتترا حططت  .3

البنيطط   خصططائصاالرتبططاط بتبططاين  عططن, فضطط   الدراسطط طقطط  منالم اقططع المختمفطط  ب بططيناالخد ديطط   التعريطط 
يط   درجط    طط   اخمنال خصطائصال إلطى, باإلضطاف  التعريط  تجا  عمميطات هاالجي ل جي   درج  مقا مت

 .النبات  الغطا حدرات  كثاف  منال
  عنطي ممطا ,  درجطات7-1  بطين مطا, الدراسط  طق من ف   فيالتصري الشبك  حسب التعري  درجات تترا ح .4

  .20  الخريط   26  الجد   عالي ال إلى بالضعيف  هااتصاف
 (Bergsma) حسب الدراسةطقة من في المائية التعرية( درجات 20خريطة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

( لبنسنيست Inverse Distance Weighting( لبسسيحخذل  لألدل  )ARC GIS 10.3) برنطام) عمطىعمط  الباحطث, اعتمطادا   مطنالمصطدر:    

 .(ARC GIS 10.3بسسحخذل  بونسمح ) (22لددذلا )
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  تمثمطططت التعريططط  خطططط رة درجططط   فططط   انطقططط ث ثططط  إلطططى الطططدرجات الباحطططث صطططن  التعريططط  درجطططات  فططط  .5
 : 21الخريط    ف م ضح   كما   ,بالتال  االنطق 

( %93.310)الدرجات  اال لى,  الثاني ,  الثالث  ,  تشك  ما نسطبته  ها  بعن:  نفةفيالخ التعريةأواًل: نطاق 

 الدراسط طقط  منفط  سطط  فيالخ التعريط ,  يغطط  نططا  (2كيم 24358.802) البالغ   الدراس طق  منمساح   من
 النح  االت : عمى
إذ تشططك  نسطططب  ( 2كيييم 1829.591)حططط ال   إلططىتصطط  مسطططاح  هططذا النططططا   :تعريــة الدرجـــة االولـــى .1
 اططرا  بحيطرة الثرثطار  الشطارعبحيطرة  مطنم اقطع بطالقرب  ف طق ,  تظهر متباين  منمساح  ال من %(7.511)

 طق  الجزيرة.منطق  بيج ,  اقصى غرب من ف    الدراس طق  منغرب 
ـــة .2 ـــة الدرجـــة الثاني مك نططط  مطططا نسطططبته  (2كيييم 11698.124)تبمططط  مسطططاح  هطططذا النططططا  حططط ال   :تعري
طقططط  منفططط   سطططط  م اقطططع متباينططط   م زعططط   عمطططىالدرجططط   هطططذ طقططط ,  شطططممت منمسطططاح  ال مطططن( % 48.024)

  .20الخريط    ف م ض   كما, الجن بي  هاأطراف عمىالدراس    
,  بمسطاح  الشطارعبحيطرة  مطنبحيطرة الثرثطار  بطالقرب  مطنم اقطع قريبط   فط برزت  :تعرية الدرجة الثالثة .3

 طق .منمساح  ال من (%37.774) بنسب   (2كم 9201.375)بمغت 
 مطن%  6.604 تتمث  بالدرجات  الرابع   الخامس  ,  تشك ن ما نسطبته    :المتوسطة التعريةثانيًا: نطاق 

 النح  التال : عمى ها م زع   ف  درجاتطق  المدر س , منمساح  ال
طقط  منمسطاح   مطن (%6.459) مطا نسطبته (2كيم 1573.283)تغطط  مسطاح   تعرية الدرجة الرابعـة: .1

  السطططف ح  ال ديطططان السطططه   بطططين هاانتشطططار  يتططط زعالمت سطططط ,  التعريططط نططططا   منضططط تقطططعالنسطططب   هطططذ    الدراسططط 
 يعكطس ممطا ,المائيط  الشطبك  كثافط  هطافي تطزداد حيطث ,طق  العيثمن الشرقاط    ط زخ رمات طق  منف   الجبمي 
طقططط  منطقططط  بيجططط   غطططرب من, كمطططا  تتططط زع فططط  الدراسططط طقططط  من فططط  المائيططط  لمشطططبك  التعطططر   النشطططاط فاعميططط 
 .تكريت

مسيسحة  مي ( %0.145لبشسية مئر ة )  2كم 35.429  هاتشغ  مساح  قدر  تعرية الدرجة الخامسة: .2

 . هسلالن خرلنب للى لخصرصسً  فانلدق لالنحذل  رلت س قمش و  جشحرولا لدذ لسةق،ة مش
مسطاح   مطن (%0.087) تتمث  بالدرجات  السادس   السابع  ,  تشك ن نسب   : العالية التعريةثالثًا: نطاق 

 :يأت  كما   ها,  تت زع  فقا  لدرجاتالدراس طق  من

مسططاح   مططن  %0.053  مططا نسططبته  2كططم 12.798  ها تشططغ  مسططاح  قططدر  تعريــة الدرجــة السادســة: .1
 عمطىطق  الجزيرة,  هذا ما يد  من من الغربي  األجزا  الشرقاط    ط زخ رمات اط  من ف ,  تت زع الدراس طق  من

 .المائي  التعري ال تقا م  الت  الترب االنحدار الشديد  ن عي   بسببالنشط  ها تصريف المائي نشاط الشبك  

ق،ية مشمسسحة  م %( 0.034لبشسية قلنلة خذل )  2كم 8.201 تغط  مساح    تعرية الدرجة السابعة: .2

ق،يية لدرييوقس  مش ويي ا للدغوبنييةلددهيية  ميي لدثوثييس   ذ ل ييولو للد لشييق،يية لددر ييو  مش ويي ا جرعلييث لدذ لسيية

 . رعخر مسجرل
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 الدراسةطقة من في هاوفقًا لدرجة خطورت المائية التعرية( نطاقات 21)خريطة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (.ARC GIS 10.3) برنام) , باستخدام  27 ,  الجد    20الخريط    عمىعم  الباحث, اعتمادا   منالمصدر:      

 الدراسةطقة من في المائية التعرية( مساحة ونسبة نطاقات 27) جدول
 % 2انًساحت كى انًائيت انخعريتَطاقاث  ث

 93.310 22729.09 فانلدخ لدحعو ةنقسق  1

 6.604 1608.712 لد،حرسقة لدحعو ةنقسق  2

 0.087 20.999 لدعسدنة لدحعو ةنقسق  3

 100 24358.8 ًدًوعان

 (.82الخرٌطة ) علىعمل الباحث, اعتماداً  منالمصدر:                     

 المائية التعرية( نسبة نطاقات 22)شكل
 

 
 

 

 
 (.84المصدر: من عمل الباحث, اعتماداً على الجدول )

َطاق انخعريت 

 انخفيف

َطاق انخعريت 

 انًخوسطت

َطاق انخعريت 

 انعانيت
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 :المائية التعريةمظاهر االنجراف ب 3-2-1-2
  نز   األمطار السيمي  ب قطت قصطير, يمكطن هاتظهر بعد انت الت م حظ  بعض المظاهر  خ   من          
 المظاهر:  هذ  مناالنجرا  بالما ,    عمىالتعر  

 به.  الترب الما  الجار  طين  المظهر الخت ط حبيبات  .1
 .الزراعي  األراض  عمىحدرات   منال عمىأخاديد صغيرة  عنمجار  الما  عبارة  .2
 تشُك  األخاديد بأن اع مختمف . .3
 حدرات المعتدل .منال عمى الترب ترسيب  .4
 مجار  األخاديد. ف ترسب الحصى   الرم    الطم   .5
 .الزراعي  األراض  ف بكثرة  ذلكمع األعشاب,   ي حظ  الترب بقايا  منتشك  أك ام  .6

الع امططط   إلطططى بسطططمك الطبقططط  السططططحي , إضطططاف  ل نجطططرا  تتطططأثر كثيطططرا   التربططط يظهطططر أن درجططط  مقا مططط           
 الغططططا    األرضانحطططدار  بطططاالنجرا  بالمطططا  مثططط : قططط ة المططططر  طططط   التربططط  فقطططدتقطططدير  فططط  المسطططتخدم  عم مطططا  

 .الترب   صيان   النبات 
فطط  فيالخ التعريطط تت افطط  بشططأن سططيادة نطططا   جميعططا   هططابأن ,النتططائ) المستحصططم  ا  لمططا سططب  ان فقطط  نسططتنت)      

 إلىلم تص   هانأ  عن, مما يالدراس طق  منأغمب مساحات  عمى العالي  لكن بشك  محد د التعري     المت سط 
الطرغم  عمى, ها انتاج الزراعي  األراض  قدرات عمى بشك  مباشر التأثير يمكن هاخ ل من الت الخط رة الكبيرة 

ال قطط    ُهنططاالشططديدة, لططذا يجططب  التعريطط  آثططار مططنطقطط  تعططان  منسططط  ال عمططىتشططرة مناط  صططغيرة منطط جطط د  مططن
 .ها  ضع الحم   ل ها ابراز  هاميع
 : Wind erosionة الريحي التعرية 3-2-2

األقطاليم الجافطط  الحططارة  يتجمططى اثططر  فطط م بصطط رة مباشططرة  ال سططيما هطاال  لطط ج فالجي م ر  هططاالريططاح د ر  ؤد تط     
الرمطا   تقط  األمططار  النباتطات,  هطافيتكثطر  الت االماكن  ف  جه الخص ص  عمىالرياح ب صفه عام  هدميا  

كمعططا   نحططت  هاحمطط  حبيبططات الرمططا   ال شططاح الصططخر  الحطططام   اسططتعمال عمططىيسططاعد الريططاح  الططذ االمططر 
 فط  هطاان د ر  عمطىتطد   الدراسط طقط  من ف حيث السرع   منالرياح  خصائصغير ان  , 1 هاالصخ ر  تحطيم

 هاإن األسطباب الرئيسط  لحطد ث,  الدراسط طقط  من سطط  غطرب  ف كبير جدا   خص صا   الزراعي  األراض تعري  
 :  2 أت ي  ج د ما إلىترجع 
 ترب  ذات نسج  ناعم  مفكك  .  .1
 ترب  جاف  .  .2
 رياح ق ي  شديدة السرع .  .3

                                                           
, ي , مجم  كمي  التربي  األساسطي ف  ناحي  الشناف هاي  الناتج  عناألرضعبد االله رز ق  كرب ,  آخر ن, العمميات الجي م رفي   األشكا    (1

 .587, ص2014,  , حزيران16العدد  باب , جامع  باب ,
(
2
) Van Oost, K., Govers, G. and Desmet, Evaluating the effects of changes in landscape structure 

on soil erosion by water and tillage. Landscape Ecology, 15, 2000. P. 579.  
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(Chepil) تم تطبي  معادلط  الدراس طق  من ف لمعرف  فعالي  الرياح التعر ي           
(1)

 ردي ل (ا29لددذلا ) 

ا  لهي  لدذ لسيةق،ية مشد،حقيست  نيةسخ،شلد معقنيست لليىا لبساللح،يسد ةلدو حني لدحعو ية قو شية قن،ية السحخولج

 (. رعخر مسجر)محقة جكو ثا محقة بند ا لمحقة سسمول ا لمحقة 

 (: Chepil) معادلة

2حيث أن : 

3

)(
386

PE

V
C  

C  . قو شة جعو ة لدو سذ = 

V  . معذا سولة لدو سذ لدسشر ة   /ثس = 

PE  . لدحسسقط لدسشر  لداعسا دثر نثر ث = 

لوق لد،عسددة لالجنة PE قن،ةلجسحخوج 
(2)

  : 

 

حيث أن : 
9/10

10
115 












T

P
PE 

PE . لدحسسقط لداعسا = 

P  لنح(= لدحسسقط( . 

T ث . هس= معذا لدحول   بسداهون  

 

 بين (،Chepil) معادلةل وفقاً  الدراسةطقة منانواء  لمحطات ةالريحي التعرية ( قدرات28) جدول
(5892 – 2152) 

 انًطر انفعال حرارة ف   حرارة و   ايطار إَح أيطار يهى انًحطاث
سرعت انرياذ 

 و/ثا
 انخعريتوصف  انخعريتقريُت 

 حعريت قهيهت 33.77 3.1 58.35 83.03 28.35 6.72 170.7 حكريج

 حعريت شذيذة 85.85 2.6 28.11 84.92 29.4 6.36 161.5 سايراء 

 حعريت يخوسطت 48.89 2.1 85.5 84.2 29 7.07 179.7 بيدي 

 حعريت قهيهت 19.51 1.6 90 84.38 29.1 10.71 282 طوزخورياحو

محافظ  ص ح الدين, قسم االن ا  الج ي . بيانات  ف االن ا  الج ي   دائرة,  زارة النق  عمىعم  الباحث, اعتمادا   منالمصدر: 
 .2013ش رة, من, غير , تكريتالرياح خصائص عن

 

 
                                                           

(
1
) Chepil.W.S,Sdidoway.F.H,Armbrust,D.V.,claimatic factor for Estimating wind Erodibility of 

farm fields. J. soil and water conservation 7(4), 1962, p. 163.  

(
2
) Thornthwait, C.W., climates of north America According to a new classification, Geographical 

Review,21,1931,p.640. 
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 الدراسةطقة من فية الريحي التعرية( نسبة قدرات 23شكل)
 

                     

 

 

 

 

 

 . 28الجد     عمىعم  الباحث, اعتمادا  منالمصدر:                     

 (Chepil)وفقًا معادلة  الدراسةطقة من فية الريحي التعرية( نطاقات 22)خريطة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 التحميطط  ,  بطريقطط  ARC GIS 10.3 , باسططتخدام برنططام)  29    28الجططد     عمططىعمطط  الباحططث, اعتمططادا   مططنالمصططدر: 
 .  (Geostatistical Analyst)المساح   ف  األداة 

33.77 

85.85 

48.89 

19.51 

 محطة الطوز محطة بيجي  محطة سامراء  محطة تكريت 
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 ية لتعرية الرياح ) م / ثا (اخمنالوفقا لقرينة القابمية  التعرية( درجة 29جدول )
 تانريحي انخعريتدرخت  يت نخعريت انرياذاخًُاندرخت انقابهيت 

 جعو ة قلنلة خذل 0 – 17

 جعو ة قلنلة 18 – 35

 جعو ة محرسقة 36 – 71

 جعو ة لسدنة 72 – 150

 جعو ة لسدنة خذل 150 يٍاكثر 

 انًصذر: 

CHEPIL.W.S, SIDDOWAY.F.H, ARMBRUST, D.V., claimatic factor for Estimating wind 

Erodibility of farm fields. J. soil and Water conservation 7(4), 1962, p. 163. 

 فطططططط  الطططططط اردة  (Chepil) هاحططططططدد التطططططط مططططططع المعططططططاير  هططططططاحالطططططط  مقارنت فطططططط    28  الجططططططد   مططططططن تبططططططيني      
 هطططاعمم حيطططث مطططنمرتفعططط ,  قيمطططا   ُسطططجمتيططط  لتعريططط  الريطططاح اخمنالبطططان القابميططط    ,22 ,  الخريطططط   29 الجطططد  
 خطط رة درجط   فط  انطق  ث ث  إلى الدراس طق  من, متعري ل (Chepil)معادل    ف  الباحث صن , إذ التعر  
 : 30 الجد      22  الخريط  ف  م ضح  كما  ,  ه  كاالت  االنطق   تمثمت  ,الريحي التعري 

 يشططك  مانسططبته ( 2كييم 5315.055)حطط ال   إلططى النطططا  هططذا مسططاح  تصطط ف: فيــالخ التعريــةنطــاق  .1
اط  منططط فطط اط  مختمفطط , إذ ينشططط تططأثير  الضططعي  منطط,  يغططط  الدراسطط طقطط  منمسططاح   مططن  21.820% 

 هططذ  قطط ع  عططن, فضطط   طقطط  الشططرقاط شططماال  من إلططىشططرقا ,  ط زخ رمططات طقطط  من مططنالشططما   الشططما  الشططرق  
آثططار  مططن التربطط حمايطط   فطط  د ر   النبططات  الغطططا كثافطط   ذلططك إلططىالخططط المطططر , يضططا   منطقتططين ضططمنال

 تزيد الت    هاتربت ف  الرط ب  المحت ى  زيادة العض ي  الم اد نسب  ازدياد ف  ذلك  ينعكس , الريحي التعري 
 مطنالقريبط   الزراعيط  األراضط  منضط امتطداد هطذا النططا  عطنفضط   , التربط  جزيئطات تماسطك قابمي  درج  من

 .الدراس طق  من منالجن بي   األجزا  إلىنهر دجم ,  ص ال  
 بنسب    2كم 14627.601هذا النطا  ح ال    هايشغم الت بمغت المساح  المتوسط:  التعريةنطاق  .2

المحافظ  لك نه يحت  المرتب   من جدا  اط  كبيرة من,  يغط  الدراس طق  منمساح   من  %60.051مئ ي   
غططرب نهططر  تقططع التطط اط  منطط, فهطط  ينشططط بالالزراعيطط التعططر   لطراضطط   النشططاطحيططث المسططاح     مططنالثانيطط  

ن أ إلطىسطباب تشطير بحيطرة الثرثطار,  كط  األ مناط  القربي  منطق  بيج   المنطق  الجزيرة   من ف دجم , أ  
هططذا  فطط  النبططات  الغطططا قمطط   بسططبب عططدم تماسططكه  التربطط تططده ر سططط   فطط ثططر الكبيططر لمجفططا   التصططحر األ

الجانططب  فطط ه منطط,  يقططع جططز  الدراسط طقطط  من فطط بقطط ة الريططاح السططائدة  هطا تأثر  التربطط طبيعطط   عططنالجطز , فضطط   
بحيرة سطد  منطق  العظيم بالقرب منالد ر,    منطق  العيث بالقرب من بينالشرق  لنهر دجم , فه  محص ر 

 العظيم.

ل  مييس نسيييحا حييرلد    2كييم 4416.146  هايشططغ  هططذا النطططا  مسططاح  قططدر الشــديد :  التعريــةنطــاق  .3

الجانططب  فطط طقطط  العيططث  الجطط م من مططن,  يغططط  مسططاحات كبيططرة الدراسطط طقطط  منمسططاح   مططن%(  18.130)
شططك  كثبططان  عمططى  الريحيطط التعريطط طقطط  سططامرا ,  تتكطط ن منطقطط  الططد ر   من حططد د منلنهططر دجمطط  ضطط شططرق ال
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سطمبا , فضط    هطاممطا تطؤثر عمي منهاالقريب   الزراعي  األراض  عمىالرما   هذ رممي  ه لي  الشك , إذ تزح  
طقطط  بيجطط   تك ينططه لمكثبططان الرمميطط  لكنططه لططيس من مططنالجانططب الغربطط   فطط  الريحطط  النشططاط هططذ انتشططار  عططن

 .طق  العيثمن ف  كمابالمست ى العال  جدا  

 انذراستطقت يُ فيت انريحي انخعريت( يساحت وَسبت َطاقاث 30)خذول

 % 2يساحت كى تانريحي انخعريتَطاقاث 

 21.820 5315.055 فانلدخ لدحعو ةنقسق 

 60.051 14627.601 لد،حرسط لدحعو ةنقسق 

 18.130 4416.146 لدرذ ذ لدحعو ةنقسق 

 100% 24358.802 ،د،رعلد

 (.88الخرٌطة ) علىعمل الباحث, اعتماداً  منالمصدر:                  

 تانريحي انخعريتَطاقاث  )%( ( َسبت24)شكم
 

 
 
 
 
 
 

  .30الجد     عمىعم  الباحث, اعتمادا   منالمصدر:                       

 ة:الريحي التعريةمظاهر االنجراف ب 3-2-2-1
 : هاأهم الريح االنجرا   عممي نشاط  عمىالمظاهر الدال   مني جد العديد 

   طق  بيج .من   طق  العيثمن ف تكُ ن ت   رممي 
    الرما .حد ث ع اص  محمم  بالغبار 
    عمطىالظطاهرة  هطذ تحدث  كما, ح ا  الطر  عمىتجمع الرما  ح   جذ ع األشجار  سيقان النباتات 

 تكريت أيضا . ,  طري  بيج ,  تسبب بقطع الطري ط زخ رمات  –امتداد طري  تكريت 
   المرتفع . المكش ف     األراض  عمى الصخ ر  الحصى منظه ر تجمعات سطحي 
     المراع أراض   ف تعري  جذ ر النباتات,   باألخص كش. 

 
 
 

21.820 

60.051 

18.130 

 نطاق التعرية الشديد نطاق التعرية المتوسط نطاق التعرية الخفيف
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 ة(:الريحيو  المائية) هابنوعي التعريةإتجاه توزيع  3-2-3

  المكاني , الجغرافي  الت زيعات ف  التشتت  تمخيص ل ص  آخر  مقياس اإلحصائي  األساليب حدأ ه        
 عنشك  بيضا   يعبر  عمى  الممكن الحص   من ذلكإذا كان الت زيع المكان  لمظاهرة له اتجا  محدد, ل أما

  standard Deviational Ellipse  لبيضا  يك ن مركز هذا الشك  ا إذاالتجاه  الت زيع  خصائص
 إذ .تأخذ  معظم مفردات الظاهرة الذ االتجا   قيم المت سط  يقيس مح ر  األكبر  نقط  المركز عمىطبقا  من

 . Arc GIs 10.3  1  برنام) خ   منيستخرج اتجا  الت زيع 
 تحديد خ   من المدر س  الظاهرة اصرعن تشتت اتجا  عمى لمحكم جيدا   مقياسا   الت زيع اتجا  ُيعد         

 يحدد الذ  المكان  التحمي  أد ات من  احدا    يعد, فص من بشك  المكان  المت سط من  Y.X  المح رين أبعاد
 النزع  مقاييس من  يعد, بالدرجات االنحرا  زا ي  تحديد طري  عن ذلك   ,التعري ظاهرة  امتداد  نمط جه 

 المت سط, المركز من حسبُ ي جديد, معمم أنه عمى  ُينشأ    ,فيالجغرا المعالم من  مجم عل االتجاهي  المكاني 
 يط   الذ  البيضا   الشك  هعن  ينت)  y المح ر عمى  الثان   x المح ر عمى األ   فصمينمن  باتجاهين

 ه,عن  االبتعاد االقتراب  مدى بيض يا , شك  يأخذ كان إذا مافي المعالم ت زيع رهابنظ  يسم  الظاهرة معالم
 مسأل   ه  طق منال مساح  منض المدر س  لمظ اهر المكان  الت زيع اتجا  تحديد يتم الخاصي  هذ  باستخدام

 المقياس هذا استخدم لقد. تخطيطي  إلجرا ات منها  االستفادة الظاهرة ت زيع محا ر لتحديد  فيالجغرا ف  مهم 
,  23     22  الخريط  ف  م ض  كما   ,الدراس  طق من ف    الريحي   المائي   التعري  ت زيع اتجا  لمعرف 

 . 2 المكان  الت زيع آتا  مقياس  ف  لمتعري  المكان  الت زيع خصائص عمى نتعر  هاخ ل من الت   

 يأخطذ شطك    ,الدراسط طقط  من فط  المائيط لمتعريط    أّن اتجطا  الت زيطع الفعمط  23خريطط   ال خط   مطن تبيني      
 د ران اتجططا  الشططك  قيمطط ,  بمغططت الغربطط   الجنطط ب   الشططرق الشططما بططين,  يمتططد الدراسطط طقطط  من يت سططط ا   يبيضطط

 طبيعطط   الدراسطط طقطط  من فطط طبيعطط  خططط ط الكنتطط ر  حسططب   ,الشططرق  االتجططا  الشططمال  مططن  درجطط  76,560 
اط  الشمالي   الشمالي  الشرقي , بشك  كبير جدا  أ  منتنشط بال المائي  التعري بأن  ن , يتض التضاريس المتباي

م  أ  فط   مسطت ى 80د نسب  االرتفطاع  عنم ,  تنخفض 120نسب  االرتفاع   إلىم  520د نسب  االرتفاع  عن
 سط  البحر.

مع ميا   الترب انجرا   إلى يؤد الشمالي  الشرقي   انحدار السط ,  األجزا  ف التعر    النشاطف ذلكل     
 ف طيان ترسيب األ عنجانبيه, فض    عمىال اقع   الزراعي  األراض تده ر  إلى يؤد جا  مما  –نهر ط ز 

نشاط  هاطق  الشرقاط ايضا  يك ن لمن ف الشمالي   األجزا بحيرة سد العظيم  بكميات كبيرة سن يا , مع هذا ف
 ف ال اقع   الزراعي  األراض تتأثر به  الت طق  بالخط المطر  منشدة االنحدار  تأثير ال بسببتعر   لمما  

 هذا الجز .

                                                           
 . 12  اسماعي  فاض  خميس, مصدر ساب , ص(1
 .117, صنفسهمصدر ال   (2
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 الدراسةطقة من في المائية( اتجاه التوزيع الفعمي لمتعرية 23)خريطة  
   

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 .المائي  التعري   الستخراج اتجا  ت زيع ARC GIS 10.3عم  الباحث, باستخدام تطبي  نظام برنام)   منالمصدر: 
 

 يأخطططذ شطططك    ,الدراسططط طقططط  من فططط   الريحيطططلمتعريططط  أّن اتجطططا  الت زيطططع الفعمططط   , 24خريطططط   ال مطططن تبطططيني       
 د ران اتجططا  الشططك  قيمطط ,  بمغططت الشططرق   الجنطط ب   الغربطط الشططما بططين,  يمتططد الدراسطط طقطط  من يت سططط ا   يبيضطط

 فطط  الغربيطط طبيعطط   سططيادة اتجططا  الريططاح الشططمالي   حسططب   ,  الغربطط االتجططا  الشططمال مططن  درجطط  143,1363 
طق  الجزيرة, من من الغربي الجه   ف  قم  سق ط االمطار  الترب  طبيع  انبساط السط   ن عي   الدراس طق  من

طق  بيج , مك ن  كثبان رمميط  تطؤثر سطمبيا  منالمحيط  ب الزراعي اصب  لسرع  الرياح التاثير التعر   لطراض  
 اقعطط  شططر  نهططر دجمطط  مك نطط  كثبططان الجهطط  ال فطط   الشططديدة الريحيطط التعريطط  عططن, فضطط   الزراعيطط  األراضطط  عمططى

 ريططاحال هبطط ب عططن, فضطط   الزراعيطط تسططبب تططده ر لممحاصططي   الزراعيطط  األراضطط  عمططىرمميطط  كبيططرة جططدا تزحطط  
 قمط  نتيجط  األرض جفطا ,   أشهر ث ث  ىُتعدت لفترة ثا/م 3,3 هاسرعت ىُتعدت الت    الغربي  شمالي ال   شمالي ال

, كبيطرة  الريحيطلمتعريط   األرض قابميط  جعط  إلطى أدى الريطاح, هبط ب   الحطرارة, درجات  ارتفاع األمطار, سق ط
 تتبع الت   الفترة المحص   زراع  تتبع الت  الفترة  تبقى. هافي العض ي  الم اد نسب   قم  الهش , الترب  طبيع   

 .بالرياح التعري  عممي  هافي تنشط الت  الفترات ه  المحص  , حصاد
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 الدراسةطقة من في ةالريحي( اتجاه التوزيع الفعمي لمتعرية 24)خريطة 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  .الريحي التعري الستخراج اتجا  ت زيع  (ARC GIS 10.3)عم  الباحث, باستخدام تطبي  نظام برنام)  منالمصدر: 

 
 
  :الرممية الكثبان زحف 3-2-4

  قططد ,الدراسطط  طقطط من فطط المتططأثرة بالريططاح   الرئيسطط الفتحطط  يشططك  أساسطط  ريحطط  ممططر  جطط د طقطط منال ميططزيُ       
, الرممططط  التطططدف  ت جيطططه فططط  النشطططط  لمرمطططا   القططط   السطططريع بالتنقططط  المتسطططم الكبيطططر الريحططط  النشطططاط هطططذا سطططاهم

 فط  بطاألخص   الزراعيط  األراضط  تطده ر فط   اضط  بشطك  يسطاهم يطزا   ال ساهم الذ  األمر , 24الخريط   
 . المدر س  طق منلم ,  الجه  ال سطىالغربي  الشمالي  الجه 

 : هاأهم عدة اصرعن  32 الجد      25الخريط    الريح  الممر هذا ظه ر ف  ساهم قد  
 . السائدة الرياح ه  الغربي  الشمالي  الرياح ك ن .1
 ت جيطططه بالتطططال    الريطططاح, ت جيطططه فططط  كبيطططر د ر المتمثمططط  بطططت   حمطططرين  مكحططط  , الحططط اجز ت ُضطططع .2

 . الريحي تكماالترا



ها يف منطقة الدراسةقياس وطرائق الزراعية األراضي تعرية                                                                                                                                             الفصل الثالث 
 

 

114 

 شطططططك  عطططططر   عمططططى لمريطططططاح الم اجهططططط  الغربيطططط الشطططططمالي   السطططططف ح عمططططى الم جططططط دة الرمميططططط  تكمططططاالترا .3
 ريحي  نشط . تهااتجا  ج د عمى قاطع دلي  رممي  كثبان أ  ريحي   تصفحات

 ممطا آنفطا,   المطذك رةالريحيط تهطااالتجا خط   مطن  الريحيط التذريط  تنشطيط ف   الريحي تكماالترا تساهم .4
 .ها تصحر  الزراعي  األراض  تده ر إلى همن   الضعي  النبات  الغطا  عمى يؤثر

 إلططى أدى ممططا ,هططات ازن النظططام هططذا اصططرعن هفيطط تفقططد  حسططاس, هططش بيئطط  بنظططام ,الدراسطط طقطط  من تمتططاز      
 الكثيطر تؤكطد  مطا  هطذا الطدرجات,  المتفطا ت المسطتمر التطده ر إلطى الزراعيط  هاأراضطي من م ها مساحات تعرض

 .ذلك عمى الدال  المظاهر من
  الدراسةطقة من في الريحي( الممر 25خريطة )

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.ARC GIS 10.3) مخرجات برنام)  الدراس طق  منالمرئي  الفضائي  ل عمىعم  الباحث, اعتمادا   منالمصدر: 
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 2016لسنة  الدراسةطقة من في( مساحة الكثبان الرممية 31جدول )
 انُسبت % يساحت انكثباٌ انريهيت )دوَى( انقضاء ث

 8.4 103752 لدروقس  1

 54.8 677040 بند  2

 2.5 30970 جكو ث 3

 30.6 378422 لدذل  4

 3.7 45695  رعخر مسجر 5

 100 1235879 ًدًوعان

 .2016ش رة  لسن  منالمصدر:  زارة الزراع , مديري  زراع  ص ح الدين, شعب  التخطيط  المتابع , بيانات  غير 

  الدراسةطقة من في )الكثبان الرممية( نسبة( 25شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

  .31الجد     عمىعم  الباحث, اعتمادا   منالمصدر:                  

  الدراسةطقة من في الكمية )لمكثبان الرممية(مساحة أساس ال عمىالنسبة المئوية ( 26كل )ش
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .31الجد     عمىعم  الباحث, اعتمادا   منصدر: الم                 ا

8.4 

54.8 

2.5 

30.6 

3.7 

 الطوز   الدور تكريت  بيجي  الشرقاط 

   انشرقاط
   بيدي

   حكريج
 انذور 

 انطوز

8.4 

54.8 

2.5 

30.6 

3.7 



 

  الرابعالرابع  فصلفصلالال
انتحهيم املكاني نتعرية األراضي انزراعية 

-Getisذج اإلحصائي نـــــ باستخداو اننمو

Ord Gi* 
م اإلحصائي املكاني باستخداو حهيانت :املبحث األول 

 Getis-Ord Gi *ذج نــــاننمو
ري فرتات تغانتحهيم املكاني ن: بحث انااني امل

 األراضي انزراعية
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 الفصل الرابع
 *Getis-Ord Gi اإلحصائي لـــــ النمُوذجباستخدام  الزراعية األراضيالمكاني لتعرية  التحميل

The spatial analysis to the agriculture lands Erosion by using the 

statistical model Getis-Ord Gi*   

 المبحث األول
 *Getis-Ord Gi لـــــ النمُوذجباستخدام اإلحصائي المكاني  التحميل

The spatial statistical analysis by using the model of Getis-Ord Gi* 

 حًهيد:

ة فيوالوصػػػػػػػػػ المك نيػػػػػػػػػةإنشػػػػػػػػػ ل ع وػػػػػػػػػ ة لممعمومػػػػػػػػػ ت  مػػػػػػػػػف GISة فيػػػػػػػػػالجغراالمعمومػػػػػػػػػ ت  ن ظػػػػػػػػػـمكػػػػػػػػػف ت         
(Geodatabase ) خػراج نتػ     لمتعرية,المك ني  التحميؿوالقي ـ بعممي ت المع لجة و , الزراوية األراضيلتعرية وا 

اإلحصػػ  ي المكػػ ني  التحميػػؿبسػػلولة و عػػة, وسػػروة إس تػػـ اسػػتخ اـ   وات  هػػ انج ز  وػػفتعجػػز الطرا ػػؽ التقمي يػػة 
(Spatial Statistical Tools )فيػالمعموم ت الجغرا ن ظـبرمجي ت  في( ةArc GIS10.3 )إوػ ا  خػرا ط  فػي

والمتمثمػػة بخػػرا ط البقػػ   ,الزراويػػة األراضػػيلتعريػػة المسػػ حية المتشػػ بلة  قػػيـلتجمعػػ ت ال المك نيػػةنمػػ سج التوزيػػ  
(*)خفضة( منالس خنة والب ر ة )المرتفعة وال

Hot Spot Analysis: Getis-Ord Gi*. 
 االحصائي ( األساس الرياضي لمنموذج27شكل )

  

 

 
 
 

 

   
 
  :مصدرال

http://pro.arcgis.com/en/pro-app/tool-reference/spatial-statistics/h-how-hot-spot-analysis-getis-ord-gi-

spatial-stati.htm 

 -حيث  ف:

                                                           
 )*(

Giاحصبئُخ 
*

GIأداح رحهُم انجقؼخ انسبخُخ ثحسبة إحصبئُخ هٍ  
*

خفضخ يُانُزُجخ يغ أٌ قُى ػبنُخ أو  Zنكم يُضح فٍ يجًىػخ ثُبَبد. انُزُجخ  

سُبق انًُضاد انًجبوسح. يُضح راد قًُخ ػبنُخ يثُشح نالهزًبو، ونكٍ قذ ال ركىٌ َقطخ  ًٍخالل انُظش فٍ كم يُضح ض يٍانؼُقىدَخ يكبَُب. رؼًم هزِ األداح 

انُزبئج رزى يقبسَخ و. يُضاد أخشي راد قُى ػبنُخ أَضب   هبقًُخ ػبنُخ ورحُظ ث هبيُضح نوسبخُخ راد دالنخ إحصبئُخ. نزكىٌ َقطخ سبخُخ راد دالنخ إحصبئُخ، 

كجُش جذا ثحُث َكىٌ َزُجخ  َكىٌ ، وهزا انفشقخانًزىقؼ ُزبئجيخزهفب كثُشا ػٍ ان ُبرجثبنزُبست يغ يجًىع جًُغ انًُضاد. ػُذيب َكىٌ ان هبوجُشاَ نًُضح

 راد دالنخ إحصبئُخ. (Z)َزبئج دسجخ وفشصخ ػشىائُخ، 

Gi* .قًُخ انظبهشح = 

Wi,j  انىصٌ ثٍُ انظبهشح =i  وانظبهشحj 

Jx   ركشاس انقًُخ =x   فٍ انًىقغj . 

X .ٍانىسظ انحسبث = 

S  االَحشاف انًؼُبسٌ نـــــــــــ =jx . 
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 (6116-1971نهًدة ) (*Getis-Ord Giوفقاً نهطريقت اإلحصائيت ) انًائيت انخعريتنًاذج  )26خريطة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لػ وتطبيق (*Getis-Ord Gi)( ب ستخ اـ الطريقػة اإلحصػ  ية 22-21-20الخريطة ) ومىومؿ الب حث, اوتم  ًا  مف: مص رال
 (.ARC GIS 10.3)برن م   في

 -:المائيةلمتعرية  (1)االحصائية*Gi   ةقيم حميلت 4-1-1
 تجمع ت ومى( ت ؿ Z+( و رجة )Zع  مة البي ن ت هي  رجة ) فيصر ونالع   ة لكؿ *Gi  احص  يةإف      
 قيـتجمع ت ال ومى( الس لبة ت ؿ Z) ةعيمالظ هرة المتكتمة و لية, واف  ةعيمالع لية )البق  الس خنة(  ي اف  قيـال

 ومػى( تػ ؿ Zصػفر لػػػػػػػػ) مػفالقريبػة  ةقيموال االوؿ والث ني, النمو سجوفؽ  ,(26) ريطةالخ الواط ة )البق  الب ر ة(
ممسػ ح ت ل الم  يػةلمتعريػة الػنمط المكػ ني  ومػى جؿ إجرال تحميؿ كمي  مفو   المتش بلة. قيـو ـ ظلور كث فة لم

و ظلػػرت  *Hot Spot Analysis: Getis-Ord Gi, تػػـ اسػػتخ اـ األ اة لموحػػ ات اال اريػػةوفقػػً   الزراويػػة
سج عػػػػػػيـخػػػػػػ رطتيف تمػػػػػػث ف  ال راسػػػػػػةطقػػػػػػة من ومػػػػػػى وزوػػػػػػت بشػػػػػػكؿ ر ػػػػػػيس التػػػػػػيالنتػػػػػػ      االوؿ والثػػػػػػ ني النمػػػػػػو 

                                                           
(

1
)http://resources.esri.com/help/9.3/arcgisdesktop/com/gp_toolref/spatial_statisticstools/hot_spo _analysis  

 GiPValueوفق  ثانياناننًىذج  GiZScoreاننًىذج األول وفق 

 انًائيتئي نهخعريت هااننًىذج انن Gi- Binوفق  ثانثاناننًىذج 
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(GiZScore و )(GiPValue( والجػػػ وؿ )32), عػػػيـف إ :(GiZScore)  ظلػػػور بقػػػ   تبػػػيفالموجبػػػة الع ليػػػة
الشػػم لية  األجػػزال فػػيتنتشػػر  التػػيفعػػً , و  الم  يػػةالع ليػػة لمتعريػػة  قػػيـسات ال المك نيػػةسػػ خنة لتجمعػػ ت الوحػػ ات 

الف ػة الخ مسػة  تشػمؿو  األحمػروالشرع ط, وممثمػة بػ لموف  طوزخورم تو في, ال راسةطقة من مفوالشم لية الشرعية 
سج فػػي سج فػػيموضػػ   كمػػ  (GiZScore).  مػػ  السػػ لبة لػػػػػػػػػػاالوؿ النمػػو  البقػػ  البػػ ر ة لمواعػػ   تبػػيفف االوؿ النمػػو 

طقػة من مػفالوسػطى والجنوبيػة  األجػزال فػيتنتشػر  التي, و الم  يةلمتعرية  المك نيةالواط ة لموح ات  قيـتكت ت ال
 س مرال وال جيؿ ويثرب وبم  ومتمثمة ب لموف األزرؽ. في كم , ال راسة
تحمػػؿ  اللػػة  التػػيالتكػػت ت  تبػػيف (GiPValue) ةعيمػػاف  الثػػ ني, النمػػو سج (26الخريطػػة ) مػػفويتضػػ       

سج, حيػػث يدكػػ  (z) قػػيـاحصػػ  ية  ي البقػػ  السػػ خنة الموجبػػة ل  (GiPValue) عػػيـانػػك كممػػ  ك نػػت  ومػػى النمػػو 
يػ ؿ  , الف ػة األولػى  بػ لموف األزرؽ الغػ مؽ,  ي مػ (%95)( تكػوف سات  اللػة احصػ  ية 0005) مػفواط ة  عؿ 

الجػزل  فػي طوزخورمػ توطقػة منطقػة عػوي جػ ًا والمتمثمػة بمنال هػس  فػي األراضػي ومػى الم  يػة التعريػةنشػ ط  ومى
( (GiPValue يـعػ, لتصػب  تجمعػ ت ال راسػةطقة من مفالجزل الشم لي  فيطقة الشرع ط منالشم لي الشرعي, و 

فتػػ ؿ (GiPValue) صػفر لػػػػػػػػ مػػفالقريبػة  قػػيـالع ليػػة والواط ػة.  مػػ  ال قػيـلػنفس المواعػػ , سات  اللػة احصػػ  ية لم
 اللػػة إحصػػ  ية  ال تحمػػؿ لػػ وتظلػػر بػػ لموف األصػػفر ألن الم  يػػةلمتعريػػة  المك نيػػةالوحػػ ات  عػػيـوػػ ـ تشػػ بك  ومػػى

(95.)% 
 -1973 لسنة الدراسةطقة من في المائيةلمتعرية  *Getis-Ord Gi اإلحصائية لـــــ قيم( ال32جدول )

2016 

 6انًساحت كى  انىحداث اإلداريت انقضاء

انًساحت 

انًسروعت 

 دونى

% 

كًيت االنخاج 

)طن( نسنت 

6111 

GiZScore GiPValue Gi_Bin 

 حكريج
 0 0.476 -0.712073 18291 7.15 36582 1076.370 يشكض قضبء ركشَذ

 0 0.994 0.008 46336 11.32 57920 1478.440 انؼهى

 طىزخىرياحى

يشكض قضبء 

 طىصخىسيبرى
1254.271 42500 8.31 31875 2.118 0.034 2 

 0 0.268 1.108 18460.5 4.81 24614 744.126 َبحُخ ايشنٍ

 0 0.150 1.441 10135 2.83 14500 285.766 َبحُخ سهًُبٌ ثُك

 سايراء

 -1 0.098 -1.653058 33275 13.01 66550 800.872 يشكض قضبء سبيشاء

 0 0.339 -0.955975 17952 4.68 23936 273.576 انًؼزصى

 0 0.933 -0.084384 15287 4.96 25364 1832.826 انثشثبس

 0 0.985 0.018 10155 2.65 13540 1776.545 دجهخ

 بهد

 0 0.115 -1.577135 2736 0.89 4560 101.107 يشكض قضبء ثهذ

 0 0.357 -0.921142 28519 7.43 38026 1798.023 َبحُخ االسحبقٍ

 0 0.339 -0.955220 11215 4.39 22430 331.774 َبحُخ انضهىػُخ

 0 0.116 -1.572799 3795 0.99 5060 263.081 َبحُخ َثشة

 بيجي
 0 0.973 0.033 4329.5 1.69 8659 135.797 يشكض قضبء ثُجٍ

 0 0.680 0.412 3225 1.02 5204 5581.079 َبحُخ انصُُُخ

 0 0.434 -0.782203 19149.8 8.32 42555 2748.965 يشكض قضبء انذوس اندور

 2 0.036 2.096 27241.5 8.19 41910 2486.938 يشكض قضبء انششقبط انشرقاط

 0 0.133 -1.503069 15029.6 7.35 37574 1389.247 يشكض قضبء انذجُم اندجيم

 4 7.461 7.233 317006.9 100 511484 24358.802 انًجًىع

, م يريػػػػة زراوػػػػػة صػػػػ ح الػػػػػ يف, التخطػػػػيط والمت بعػػػػػة المسػػػػ ح ت المزرووػػػػػة الزراوػػػػػة: وزارة  ومػػػػىومػػػػػؿ الب حػػػػث اوتمػػػػػ  ًا  مػػػػف: مصػػػػ رال
 .االحصبئُخ *Gi عيـشورة(, و من(, )بي ن ت غير 2016, )ال راسةطقة من في الزراويةوكمي ت االنت ج لممح صيؿ 
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 -:ةالريحيلمتعرية  اإلحصائية*Gi   ةقيم حميلت 4-1-1
ظلور بق  س خنة لتجمع ت  تبيفالموجبة الع لية  (GiZScore): عيـ( اف 27الخريطة ) مفيتض        

والوسطى والجنوبية  الغربية األجزال فيتنتشر  التيفعً , و  ةالريحيالع لية لمتعرية  قيـسات ال المك نيةالوح ات 
الف ة  تشمؿو األحمر , وممثمة ب لموف بيجي والصينية وال ور وس مرال وال جيؿ في كم , ال راسةطقة من في

 (27الخ رطة ) فيموض   كم  (GiZScore).  م  الس لبة لػػػػػػػػاالوؿ النمو سج (27الخريطة ) فيالخ مسة 
تنتشر  التي, و ةالريحيلمتعرية  المك نيةلموح ات الواط ة  قيـالبق  الب ر ة لمواع  تكت ت ال تبيفف االوؿ, النمو سج

ومتمثمة ب لموف  والشرع ط طوزخورم تو في كم , ال راسةطقة من مف الشرعيةالشم لية والشم لية  األجزال في
 األزرؽ.

 (6116-1971نهًدة ) (*Getis-Ord Giت وفقاً نهطريقت اإلحصائيت )انريحي انخعريتنًاذج  )27) خريطة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في ل وتطبيق( *Getis-Ord Gi) ( ب ستخ اـ الطريقة اإلحص  ية24-23الخريطة ) ومىومؿ الب حث, اوتم  ًا  مف: مص رال
 (.ARC GIS 10.3برن م  )

 GiPValueوفق  ثانياناننًىذج  GiZScoreاننًىذج األول وفق 

 اننًىذج اننهائي نهخعريت انريحيت  Gi- Binوفق  ثانثاناننًىذج 
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 لألراضي الزراعية في منطقة الدراسة ةلمتعرية الريحي *Getis-Ord Gi ( القيم اإلحصائية لـــــ33جدول )
 2016-1973لسنة 

 انقضاء
انىحداث 

 اإلداريت
 6انًساحت كى 

انًساحت 

انًسروعت 

 دونى

% 

كًيت االنخاج 

)طن( نسنت 

6111 

GiZScore GiPValue Gi_Bin 

 حكريج

يشكض قضبء 

 ركشَذ
1076.370 36582 7.15 18291 0.033330- 0.973 0 

 0 0.833 0.211 46336 11.32 57920 1478.440 انؼهى

 طىزخىرياحى

يشكض قضبء 

 طىصخىسيبرى
1254.271 42500 8.31 31875 1.176386- 0.239 0 

 0 0.625 -0.489112 18460.5 4.81 24614 744.126 َبحُخ ايشنٍ

َبحُخ سهًُبٌ 

 ثُك
285.766 14500 2.83 10135 1.107818- 0.268 0 

 سايراء

يشكض قضبء 

 سبيشاء
800.872 66550 13.01 33275 1.407 0.159 2 

 0 0.454 -0.748661 17952 4.68 23936 273.576 انًؼزصى

 0 0.894 -0.133635 15287 4.96 25364 1832.826 انثشثبس

 0 0.607 0.514 10155 2.65 13540 1776.545 دجهخ

 بهد

 -1 0.212 -1.247686 2736 0.89 4560 101.107 يشكض قضبء ثهذ

 0 0.881 0.149 28519 7.43 38026 1798.023 َبحُخ االسحبقٍ

 0 0.657 -0.444177 11215 4.39 22430 331.774 َبحُخ انضهىػُخ

 0 0.306 -1.022795 3795 0.99 5060 263.081 َبحُخ َثشة

 بيجي

يشكض قضبء 

 ثُجٍ
135.797 8659 1.69 4329.5 1.432 0.152 0 

 0 0.165 1.389 3225 1.02 5204 5581.079 َبحُخ انصُُُخ

 اندور
يشكض قضبء 

 انذوس
2748.965 42555 8.32 19149.8 1.379 0.168 2 

 انشرقاط
يشكض قضبء 

 انششقبط
2486.938 41910 8.19 27241.5 1.026893- 0.304 0 

 اندجيم
يشكض قضبء 

 انذجُم
1389.247 37574 7.35 15029.6 1.393 0.164 2 

 6 8.063 7.874 317006.9 100 511484 24358.802 انًجًىع

 المسددث ث  والماثحعدد  الاخطدديط الدد ي ، صدد   ز اعدد  م ي يدد  ،الز اعدد  وزا ة:  علدد  عمددا الحث ددت اعامددث ا   مدد : مصدد  ال

 اال صثئي . *Gi قيم، و(شو ةمن غي  حيثنث ) (،1026) ،ال  اس  طق من في الز اعي  للم ثصيا االناثج وكميث  المز وع 

تحمػػؿ  اللػػة  التػػيالتكػػت ت  تبػػيف (GiPValue) ةعيمػػاف  الثػػ ني, النمػػو سج (27الخريطػػة ) مػػفويتضػػ        
سج, حيػػث يدكػػ  (z) قػػيـاحصػػ  ية  ي البقػػ  السػػ خنة الموجبػػة ل  (GiPValue) عػػيـانػػك كممػػ  ك نػػت  ومػػى النمػػو 

ي م يػػ ؿ , الف ػػة األولػػى  بػػ لموف األزرؽ الغػػ مؽ,  (%95)( تكػػوف سات  اللػػة احصػػ  ية 0005) مػػفواط ػػة  عػػؿ 
 فػػي بيجػػي والصػػينيةطقػػة منوالمتمثمػػة ب ,طقػػة عػػوي جػػ اً منال هػػس  فػػي األراضػػي ومػػى ةالريحيػػ التعريػػةنشػػ ط  ومػػى
لػػى, و ال راسػػةطقػػة من فػػي وسػػطالجػػزل ال فػػي الػػ ور وسػػ مرال طقػػةمن, و ال راسػػةطقػػة من مػػفزل الغربػػي الجػػ جنػػوب  ا 
 قػػػيـ( لػػػنفس المواعػػػ , سات  اللػػػة احصػػػ  ية لم(GiPValue عػػػيـ, لتصػػػب  تجمعػػػ ت الػػػ جيؿ فػػػي ال راسػػػةطقػػػة من

 المك نيػػةالوحػػ ات  عػػيـوػػ ـ تشػػ بك  ومػػىفتػػ ؿ (GiPValue) صػػفر لػػػػػػػػ مػػفالقريبػػة  قػػيـالع ليػػة والواط ػػة.  مػػ  ال
 .المعتصـ ن حية في كم  %(95 اللة إحص  ية ) ال تحمؿ ل وتظلر ب لموف األصفر ألن ة,الريحيلمتعرية 
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وفقػً  لمطريقػػة  الزراويػػة األراضػي ومػىة الريحيػػو  الم  يػة التعريػػة يػة لنشػ ط ل وممػ  سػبؽ تػػـ انتػ ج خريطػػة ن      
عػ  ة كونػ ت مت  م   مػف تصميـ خريطة هو(. ف لتط بؽ 28اجرال وممية المط بقة, خريطة ) خ ؿ مف اإلحص  ية,
 خريطػةيػتـ وضػ   ختمفػة, إسمصػ  ر م   مػف,  و سات ظواهر متع  ة الم ختمفةالبي ن ت والمعموم ت  مفلمجمووة 

طػة تجمػ  ك فػة الظػواهر المػرا  ير بخ, إس يمكػف الخػروج فضػ  يةمػ  صػورة  خريطػة,  و وضػ  ث بتػةفوؽ خ رطػة 
 . (1)ل حسب األه اؼ المطموب تطبيق ه وتح ي  ل  راست

 
 *Giلــــ اإلحصائيةة وفق النتائج الريحيو  المائية التعرية( مطابقة 28) خريطة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

( *Getis-Ord Gi( ثبسددددزخذاو انطشَقددددخ ا)حصددددبئُخ )63-62) َطزٍُانخددددش ػهددددًػًددددم انجبحددددث، اػزًددددبدا   يدددد6ٍ ًصددددذسان

 (.ARC GIS 10.3ثشَبيج ) فٍ هبورطجُق

 
                                                           

 (1) Longman, An Introduction to Geographical Information System  1998, PP. 119 – 120. 
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 المبحث الثاني
 في منطقة الدراسة الزراعية األراضي تغيرل المكاني التحميل

Spatial analysis of agricultural land change in the study area 

 

 ي:األرض الغطاء تصنيف 4-2-1

غطػ ل  مػف صن ؼ  فيهو جعؿ خ ي  المر ية جميعً  تظلر بصورة آلية  الفض  ية تصنيؼ المر ي ت ي ع         
تجػري  التػي هػـ العمميػ ت الرعميػة  مػفو  .(1)  ة األطيػ ؼ النجػ ز التصػنيؼت عػ المعطيػ ت الم ت ستخ ـو  , األرض
 سػػ س تقسػػيـ  ومػػى تقػػوـو  ,المك نيػػة تصػػنيؼ المعمومػ ت فػػي  راسػ ت معينػػة  س سػػ ً  فػػيتكػػوف  التػػيالمر يػػة  ومػى

 سػ س  ومػى تقػوـً  معينػة عيمصفوؼ و وم ة,  ي مصفوف ت رعمية تحمؿ  إلى ه  صر ون حسببالمر ية الرعمية 
ة فيػػػوػػػ   الحػػػـز الطي حسػػبب, وتتوعػػؼ  عػػػة التصػػػنيؼ لممر يػػػة الفضػػػ  ية معػػػ لـ المر يػػػة مػػفانعك سػػية كػػػؿ معمػػػـ 

 خػػػ ؿ مػػػفنطػػ ؽ واحػػػ   فػػػي قػػػيـ صػػػر المر يػػػة المتشػػ بك الون مػػ   خػػػ ؿ مػػػفالتصػػنيؼ  ومميػػػةإس تػػػتـ  ,لممر يػػة
 .فيتعرؼ ب لنمط الطي وممية فيالقي س ت اإلشع وية االنعك سية 

 فػػػيحػػػ  التصػػػنيف ت الشػػػ ممة   ي عػػػ  الػػػسيو , ال راسػػػةطقػػػة من ومػػػىيكولػػػوجي يمكػػػف تطبيػػػؽ التصػػػنيؼ اإلو       
 بعػ  وػفتقنيػ ت االستشػع ر  مػفإس ارتبط تطور  واستعم لك ب لبي نػ ت المستحصػمة  ,األرضمج الت استخ ام ت 

(RS) يكػػوف  الػػسيي األرضػػ الغطػػ لو  ل و راسػػ ت األرضمسػػوح اسػػتخ ام ت  فػػي هػػـ مميػػزات اسػػتخ امك  مػػف, و
 الػسيالترميػز  فػي فيإمك نيػة هػسا النظػ ـ التصػني وػفالبي ن ت الفض  ية بمق ييس مختمفة, فضػً   ل بي ن ت مص ر

وػػػ ة  مػػػف, ويتكػػػوف طقػػػة الواحػػػ ةمنال فػػػيت المختمطػػػة م ا جلػػػزة الح سػػػوب ويتع مػػػؿ مػػػ  االسػػػتخ  فػػػييسػػػتخ ـ 
 .(2)ةفيمستوي ت تصني

تػـ إجػرال  فق  ةمختمف ولث ثة سنوات األرضي واستخ  م ت األرض الغط ل تصنيؼ وألجؿ إنش ل خرا ط        
( الممتقطة بت ريخ Landsat)(, والمر ية 1973/ 30/3( الممتقطة بت ريخ )+ETM) ممر ي تلالموجك التصنيؼ 

التصػػػػػنيؼ الموجػػػػػك  ومميػػػػػةاف  (,20/4/2016) بتػػػػػ ريخ الممتقطػػػػػة( Landsat8) والمر يػػػػػة (,1995/ 26/3)
العين ت  ومىالطريقة تعتم   هس واف  (,30( و )29الخريطة ) فيموض   كم ي واالستخ ام ت, األرضلمغط ل 

يعرضػك البرنػ م  واوطػ ل   الػسي ,ج وؿ التصنيؼ الموجػك في ل كؿ مر ية فض  ية وتسجيم في ه تـ اختي ر  التي
التصنيؼ االيكولوجي  حسببشكؿ آلي فتخرج صورة مصنفة  عمميةو   األصن ؼ و م كف الخزف الج ي ة لتتـ ال

( لغػرض ARC GIS 10.3برنػ م   ) إلػىالصور  هس تـ تحويؿ جمي   ه هسا المبحث, وبع  فياستخ ـ  السي
 .ال راسةطقة من في الزراوية األراضيو ي األرض ية لمغط ل ل اخراج الخرا ط الن

                                                           

ترجمػػػػػة خػػػػػ روؼ والعجػػػػػؿ, االستشػػػػػع ر وػػػػػف بعػػػػػ  وتفسػػػػػير المر يػػػػػ ت الفضػػػػػ  ية, المركػػػػػز العربػػػػػي  ( تومػػػػػ س ورالػػػػػؼ كيفػػػػػر,1) 
 .884ص  ـ, 1994لمترجمة والتعريب,  مشؽ, 

 .87صمص ر س بؽ, ( وثم ف محم  غنيـ, 2)
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 مػػػػفلممػػػػ ة , (*)الزراويػػػػة األراضػػػػيالنسػػػػبي  تغيػػػػرالمراعبػػػة  ومػػػػىسػػػػيركز هػػػػسا المبحػػػػث  سلػػػػؾ ومػػػػى بنػػػ لً و        
ف(, 1973-2016)  مػػػػف نػػػػوويف ومػػػػى تبنػػػػى نط عػػػػ ت لعػػػػ ة الرعميػػػػة قػػػػيـال حسػػػػبب المر يػػػػة تصػػػػنيؼ ومميػػػػة وا 

 :التصنيؼ وك آلتي
 
طقنن ي فلب افننا ييUnSupervised Classification)التصننف غير ننميال ) نن ي  4-6-1-1

 :يالدماس 

تقسػيـ المر يػة  ومػى تقػوـي بك تصنيؼ المر ي ت الفض  ية بطريقػة آليػة, عنإف التصنيؼ غير الموجك ي 
 فػػػيطريقػػػة التشػػػ بك واالخػػػت ؼ  ومػػػىاوتمػػػ  ًا  ل تجميػػػ  الخ يػػػ  الصػػػورية مػػػ  بعضػػػ ومػػػىف ػػػ ت معتمػػػ ة  إلػػػى

الح سب اآللي بواسػطة البرنػ م   ل يقـو ب التيتح ي  األصن ؼ وفؽ مرحمة التصنيؼ  ويتـاإلحص ل الري ضي, 
ه في و, الزراوية األراضيي و األرض الغط لالمر ي ت المستخ مة ألجؿ تصنيؼ  ومىالمستخ ـ, وهن  تـ تطبيقك 

يػتـ تح يػ   لػ فيقو يػة, و عنالرعميػة بطريقػة تسػمى ال لػ معموم ت ومػىاوتمػ  ًا  ة أولا في يتم تجميع الص وو  اليي
 مػفمسػ ف ت الفصػؿ  حسببالفرز  عمميةالعوامؿ المح  ة ل إمك نية تعييف وفالمحمؿ, فضً   مفو   الصنوؼ 

 ومميػػػػػة مػػػػػفة لمصػػػػنوؼ الن تجػػػػػة فيػػػػػاالنعك سػػػػػية الطي خصػػػػ  صيقػػػػـو البرنػػػػػ م  بحسػػػػػ ب  سلػػػػػؾ عيػػػػ , وبعػػػػػ  عنال
 .(1)التصنيؼ

 فػيانػك  إلػىيعػو   غيػر الموجػك والموجػك,التصػنيؼ  بػيفم   ل نفس ألصن ؼلالنسب  فياالخت ؼ  ي ع و          
بتق ير  سلؾو  ,عمميةال لس بالح سبة  تقوـنم  إ ,النمو سجموجك اليمكف لممفسر اف يتحكـ ب ختي ر الالتصنيؼ غير 

اعصػػر مسػػ حة  و تصػػنيؼ الخ يػػ   مراكػػز التجمعػػ ت و مػػ  اعػػرب تجمعػػيف مػػ  بعضػػلم  معتمػػ اً  بػػيفالمسػػ حة 
بإيجػػ   مراكػػز بعػػ   األصػػن ؼ المطموبػػة ليقػػـو الح سػػب  سلػػؾو  الخرا طيػػة, ب سػػتخ اـ الخوارزميػػ ت لػػ تكتم حسػػب

 عمميػػةتـ حسػػ ب الوسػػيط لكػػؿ تجمػػ  الختيػػ ر الوسػػ  ط المع لػػة بفيػػ منلػػ بتجميػػ  الخ يػػ  نحػػو المتوسػػط القريػػب 
 .لمعطي ت المر ية  ً فيتميز األصن ؼ طي التي و وفؽ التصنيؼ ل حتم لية العظمى  التصنيؼ,

 مػػ  التصػػنيؼ  ,(6) ةفيػػب ألصػػن ؼ الطي لػػ البي نػػ ت المرجعيػػة وربط خػػ ؿ مػػف لػػ التعػػرؼ ومي فػػيويعتمػػ         
ويختمػؼ  ,سج النمػ لػس طقػة وتغسيػة الح سػبة بمنمعرفة مسبقة ب ل نتيجةتخبة منتح ي  نمإسج  ومىعتم  فيالموجة 

الموجػك  نػك ال يذخػس وينػ ت ت ريبيػة مب شػرة ومعروفػة ب لقواوػ  السػ بقة, ) المػذخوسة  وػفالتصػنيؼ  مفهسا النوع 
                                                           

        التغير النسبي = ( *)
س  س 
س

100 

 حيث إف:
 الزراوية في سنة الل ؼ.  األراضيس = مس حة 
 الزراوية في سنة االس س. األراضيس = مس حة 

 .895س بؽ, ص مص ر  ( توم س, ورالؼ كيفر,1)
ت الظػػػػػػ هرة الجغرافيػػػػػػة, كميػػػػػػة اآل اب, ج معػػػػػػة الممػػػػػػؾ هػػػػػػ وتح يػػػػػػ  اتج  المك نيػػػػػػة( فػػػػػػ روؽ بػػػػػػف محمػػػػػػ  الجمػػػػػػ ؿ, االرتك زيػػػػػػة 2)

 .84, ص1988 السعو ية, السعو ية, سعو ,
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الرعمية المتشػ بلة,  قيـشكؿ وين ت ت ريبية ب لمب شر والمس  المي اني(,  ي إنك يكوف آليً , إس يقوـ بعزؿ ال ومى
 خػػ ؿ مػػفطقػػة  و من راسػػ ت سػػ بقة وخػػرا ط لم خػػ ؿ مػػفالتصػػنيؼ  سلػػؾ ومػػىثػػـ يقػػـو الب حػػث بػػ لتعرؼ  مػػفو 

 .الزي رات المي انية
 و تكوف ووػرًة, إس  ل ال يمكف الوصوؿ إلي التي طؽ منال في عؿ  عًة ولكنك  كثر م  مة ل ستعم ؿ  ي ع و        
ك منػ( ويمكػف االسػتف  ة 64الخريطػة )طقة والمدشػرات األوليػة لمتصػنيؼ, منإوط ل الفكرة المب  ية لم ومىيس و  

 .وممي ت التصنيؼ الموجك في
 الدراسةطقة من( نماذج التصنيف غير الموجه لممرئيات الفضائية  ل29)خريطة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نسددُخ  Landsat) (ETM، وانًشئُددخ 3531نسددُخ  Landsat MSS) )  المر يػػة ومػػىومػػؿ الب حػػث, ب الوتمػػ    مػػف:  مصػػ رال

 (Arc GIS  10.3) .      (  وثشَبيج  (ERDAS IMAGINE 8.4وثشَبيج  ،6132نسُخ  (Landsat8، وانًشئُخ )3551

 1995التصنيف غير الموجه  1973غير الموجه  التصنيف

 2016التصنيف غير الموجه 
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والسػػػيم   ف لػػػ    ومػػػ اًل, وجلػػػ اً وال يتطمػػػب وعتػػػً   ,االسػػػتعم ؿايج بيػػػ ت هػػػسا التصػػػنيؼ  نػػػك سػػػري   مػػػفو       
االنعك سػية لممعػ لـ,  مػ  مسػ وا هػسا التصػنيؼ فإنػك  عيـبعض  وفمعموم ت مخزونة مسبقً   (Erdas) البرن م 

 ف بعػض   وػف, فضػً   صػر المصػنفةعنال بيفالت اخؿ  خ ؿ مفح وث خمؿ بظلور المعموم ت  إلى يد يع  
الح سػػػػبة  فػػػياآلليػػػػة  عمميػػػة, وتكػػػػوف العبػػػػؿ البرنػػػ م  مػػػف لػػػػ ومي صػػػر ال تصػػػػنؼ  صػػػً  لصػػػػعوبة التعػػػرؼ عنال

 بػيفالتمييػز  لػ   الطيػؼ المر ػي, وال يمكنونػويف اإلنس ف الف األخيرة تميز المظػ هر  مفااللكترونية  كثر  عة 
ERDAS IMAGINE 8.4, وب ستخ اـ برن م  األحمروتحت  األحمرالطيؼ  فيتكوف  التيالمظ هر 

(1). 
 Landو ) (Landsat MSS 1973)التصػنيؼ غيػر الموجػك لبي نػ ت  ومميػةب  ا األمػر تػـ إجػرال  فيف     

sat  ETM+ 1995)  و(2016 Landsat8 ،) مػػ  تصػػنيؼ النظػػ ـ  منلػػ ومط بقػػة األصػػن ؼ المسػػتنبطة
وعػ  تػـ إوطػ ل   وػ  , عممية, وتتـ ب إلجرالات الال راسةطقة منمة م  طبيعة  ألنك  كثر م  سلؾااليكولوجي, و 

 .(29النم سج الس بقة الخريطة ) فيموض   كم , و ال راسةطقة من وففكرة مب  ية لمتصنيؼ 
ي

 : اندراستطقت يننبياناث   supervised Classificationانخصنيف انًىجه  4-6-1-6

 المك نية جؿ تح ي  و   األصن ؼ ونوع كؿ غط ل وفؽ المرجعية  مفالب حث,  ل يقوـ ب عمميةال هس إف      
البرن م  كمرج   س سي  إلىبشكؿ ج وؿ, وتص ر  المك نيةاألصن ؼ  مفو    بن لً ية, ليتـ التحميموالخبرة 

 المك نيةالح سوب واألوص ؼ الع  ية لألنم ط  في( وبع  تح ي   نواع الخوارزمي ت Classالتصنيؼ ) عمميةل
 .(2)المر ية الفض  ية فيي األرضالمختمفة لمغط ل 

 خػ ؿ مػفتصنيؼ االسػتعم الت  في عة  مفحك منة لم  يفيال راس ت الجغرا فيهسا التصنيؼ ملمً   ي ع و        
يعتمػػ   سػػموب اختيػػ ر العينػػ ت الت ريبيػػة, وتػػـ  الػػسيالتصػػنيؼ الموجػػك, و  ومميػػة فػػيالػػتحكـ  فػػيمرونػػة الب حػػث 

تمثػؿ البصػمة  التػي خػس تمػؾ العينػ ت  خػ ؿ مػفERDAS IMAGINE 8.4) برن م  ) خ ؿ مف سلؾتطبيؽ 
وطػػ ل وػػػ    لػػ ( المػػرا  وزل(Classتح يػػ  وػػ   الصػػنوؼ  إلػػىاالسػػتعم الت ب إلضػػ فة  مػػفة لكػػؿ ف ػػة فيػػالطي وا 

ة فيػمعرفػة جغرا مػف تػذتيتخبػة منتح يػ  نمػإسج  إس يػتـ, ة الصػنوؼمجمووػاألصن ؼ ثـ إوط ل األمػر ليػتـ وػزؿ 
ح ؿ و ـ توفر بي ن ت مرجعية  فيالتصنيؼ الموجك,  في ل واستخ ام ل سج وتح ي  و   األصن ؼ ونم ,طقةمنال

( Land sat  MSS 1973متصنيؼ الموجك لبي ن ت )( ل11) النم سج فيموض   كم و الم روسة,  طقةمنال وف
 .(Landsat8 2016)و (Land sat  ETM+ 1995و )

 .6116-1971ي نهًدة األرض انغطاء حغير  4-6-1-1

انتػ ج خػرا ط  في( GISة )فيالمعموم ت الجغرا ن ظـ( و RSبع  ) وفتقني ت االستشع ر  مفتمت االستف  ة      
 ال راسػػةطقػة مني لاألرضػ الغطػ ل, و ل العػ ـ ومسػ ح ت لػػ , واتج هالزراويػة األراضػيتوزيػ   تبػيف, ال راسػةطقػة منل

                                                           

 الموصػػػؿ, ج معػػػةشػػػورة(, كميػػػة التربيػػػة, من( رعيػػػة  حمػػػ   مػػػيف العػػػ ني, جيمورفولوجبػػػة سػػػلؿ السػػػن ي,  طروحػػػة  كتػػػورا  )غيػػػر 1)
 .199ص ,2010الموصؿ, 

 ( 6) Wisam . E . Mohammed, Image classification, sustainable development Research center, 

WWW . Gis club . net ( 2007 ). p70 .  
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 ERDASب سػػػػتخ اـ برنػػػػ م    الزراويػػػػة األراضػػػػيتصػػػػميـ خػػػػرا ط  سلؾ(, وكػػػػ6132-3531المػػػػ ة ) خػػػػ ؿ

IMAGINE 4.8 ، وعػػ  تػػـ االسػػتع نة بػػ لخرا ط والمر يػػ ت الفضػػ  يةLandsat MSS 1973))1993, و 
Landsat ETM  2016ومتػر, 11×11ب عة مك نية Landsat8 وب سػتخ اـ برنػ م .Arc Gis 10.3   وتػـ ,

 (.13الج وؿ ) ال راسةطقة من في الزراوية األراضيي وتوزي  األرض الغط لانت ج خرا ط 

 اندراستطقت ًنن  نهًرئياث انفضائيتانخصنيف انًىجه  ( نًاذج11) خريطت
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
نسدُخ  Landsat)  (ETM، وانًشئُدخ 3531نسدُخ  Landsat MSS)  )  المر يػة ومػىومػؿ الب حػث, ب الوتمػ    مػف:  مصػ رال

 (Arc GIS  10.3) .      (  وثشَبيج  (ERDAS IMAGINE  8.4وثشَبيج  ،6132نسُخ  (Landsat8، وانًشئُخ )3551

 1995الموجه  التصنيف 1973الموجه  التصنيف

 2016الموجه  التصنيف
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(, والنمػ سج  وػ   الخريطػة 13)الجػ وؿ  مػفالمػ ة  هػس  فػيي يب و واضػحً , األرض الغط ل في تغيرف الإ      
ولممػ ة  ال راسػةطقة من في, الزراوية األراضيي وو األرض الغط لابرز انم ط  هس  خ ؿ مف تبيفي السي(, و 11)

 النحو األتي: ومى تغيرالمسكورة انفً , إس ك نت نسبة ال
 (2016-1973ي لممدة )األرض الغطاء( توزيع مساحة أنواع 34جدول)

 انخصنيفنىع  ث
 (6116يرئيت ) (1995يرئيت ) (1971يرئيت )

 % 6انًسبحخ كى % 6انًسبحخ كى % 6انًسبحخ كى

 32.135 1545.236 4.325 3545.443 3.135 534.523 انضساػُخ األساضٍ 1

 3.353 312.533 3.121 545.135 4.612 3554.431 انُجبربد انطجُؼُخ 6

 34.131 3114.335 31.333 1311.343 31.543 6231.311 انكثجبٌ انشيهُخ 1

 33.113 1343.613 33.313 6421.433 32.633 1512.616 انًزشوكخ األساضٍ 4

 2.312 3121.141 36.364 1311.313 63.323 1311.116 انجشداء األساضٍ 5

 13.326 4153.213 15.333 5231.612 13.116 3113.416 انشدَئخ األساضٍ 6

 4.332 3543.113 4.311 3542.133 4.143 6136.613 انًُبِ 7

 %311 63114.416 %311 63114.416 %311 63114.416 ًجًىعان

نسدُخ  Landsat)  (ETM، وانًشئُدخ 3531نسدُخ  Landsat MSS)  انًشئُدخ  ) ػهدًػًدم انجبحدث، ثبالػزًدبد  يد6ٍ  ًصدذسان

 (Arc GIS  10.3) .      ثبسزخذاو  ،6132نسُخ  (Landsat8، وانًشئُخ )3551

 (1995-1971لممدة ) الزراعية األراضيو  ياألرض الغطاء أنواع في تغيرال ( نسبة15جدول)
 % خغيرنسبت ان 6( كى1995انًساحت نعاو ) 6( كى1971انًساحت نعاو ) نىع انخصنيف ث

 311.623 3545.443 534.523 انضساػُخ األساضٍ 1

11.351- 545.135 3554.431 انُجبربد انطجُؼُخ 6  

 31.124 1311.343 6231.311 انكثجبٌ انشيهُخ 1

63.233- 6421.433 1512.616 انًزشوكخ األساضٍ 4  

15.421- 1311.313 1311.116 انجشداء األساضٍ 5  

 64.156 5231.612 3113.416 انشدَئخ األساضٍ 6

6.313- 3542.133 6136.613 انًُبِ 7  

 63114.416 63114.416 ًجًىعان
 

نسدُخ  Landsat)  (ETM، وانًشئُدخ 3531نسدُخ  Landsat MSS)  انًشئُدخ  ) ػهدًػًدم انجبحدث، ثبالػزًدبد  يد6ٍ  ًصدذسان

 (.ARC GIS 10.3ثبسزخذاو )، 3551

 (6116-1995لممدة ) الزراعية األراضيو  ياألرض الغطاء أنواع في تغيرال ( نسبة16جدول)
 % خغيرنسبت ان 6( كى6116انًساحت نعاو ) 6( كى1995انًساحت نعاو ) نىع انخصنيف ث

 311.351 1545.236 3545.443 انضساػُخ األساضٍ 1

11.434- 312.533 545.135 انُجبربد انطجُؼُخ 6  

 61.113 3114.335 1311.343 انكثجبٌ انشيهُخ 1

 63.221 1343.613 6421.433 انًزشوكخ األساضٍ 4

35.236- 3121.141 1311.313 انجشداء األساضٍ 5  

31.634- 4153.213 5231.612 انشدَئخ األساضٍ 6  

1.311- 3543.113 3542.133 انًُبِ 7  

 63114.416 63114.416 ًجًىعان
 

، 6132نسدُخ  (Landsat8وانًشئُدخ ) ،3551نسدُخ  ETM+)  (Landsatانًشئُدخ  ػهدًػًدم انجبحدث، ثبالػزًدبد  ي6ٍ  ًصذسان

 (.ARC GIS 10.3ثبسزخذاو )
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 (6116-1971لممدة ) الزراعية األراضيو  ياألرض الغطاء أنواع في تغيرال نسبة (17جدول)
 % خغيرنسبت ان 6( كى6116انًساحت نعاو ) 6( كى1971انًساحت نعاو ) نىع انخصنيف ث

 113.113 1545.236 534.523 انضساػُخ األساضٍ 1

34.336- 312.533 3554.431 انُجبربد انطجُؼُخ 6  

 24.166 3114.335 6231.311 انشيهُخانكثجبٌ  1

33.511- 1343.613 1512.616 انًزشوكخ األساضٍ 4  

25.316- 3121.141 1311.116 انجشداء األساضٍ 5  

 33.321 4153.213 3113.416 انشدَئخ األساضٍ 6

6.413- 3543.113 6136.613 انًُبِ 7  

 63114.416 63114.416 ًجًىعان
 

، 2016نسدُخ  Landsat)  (8، وانًشئُدخ 3531نسدُخ  Landsat MSS)  انًشئُدخ  ) ػهدًػًم انجبحث، ثبالػزًبد  ي6ٍ  ًصذسان

 (.ARC GIS 10.3ثبسزخذاو )

 -( الت لي:13( و )12(  و)11( و )13( والج اوؿ )11( و )65الخريطة ) مفويتض      
طقػة منجممػة مسػ حة  مػف( 3531سػنة ) في( 6كـ 534.523) ه مس حة ع ر  الزراوية األراضي س جمت .3

(, 6كػـ 3545.443) ه ج لت بمس حة ع ر  فق (, 3551سنة ) في(,  م  6كـ 63114.416الب لغة ) ال راسة
سػنة  فػي(,  مػ  61( الج وؿ )3551-3531السنتيف ) بيف%( 311.623موجبة بمغت ) تغيروك نت نسبة ال

 بػػػيف%( 311.351بمغػػػت ) موجبػػػة تغيػػػرال نسػػػبة (, وك نػػػت6كػػػـ 1545.236بػػػػ ) ل ( جػػػ لت مسػػػ حت6132)
السػػنتيف  بػػيف%( 113.113بمغػػت ) موجبػػة تغيػػرال نسػػبة (, وك نػػت11( الجػػ وؿ )6132 - 3551السػػنتيف )

 مػف الزراويػة األراضيزي  ة مس حة  إلى, الزراويةالمس ح ت  بيف(, ويعو  سبب هسا الف رؽ 3531-6132)
زيػ  ة المسػ ح ت المسػتثمرة, واسػتح اث  لػ خ ل مػفيمكػف  التػيو  الزراوػة فػياستخ اـ التقني ت الح يثػة  خ ؿ

, مثؿ مشروع ري الرص صي ومشروع ري الزراوية األراضيمس حة  مفزا ت  التيبعض المش ري  االروا ية 
 .الضمووية, ومشروع ري طوزخورم تو

 ,المس حة ك نت 3551 سنة فيو  3531 سنة( 6كـ 3554.431)بمغت  مس حة الطبيعي النب ت سجؿ .6
 بمغػت انخف ضػ ً  مسػ ح تك شػل ت (, إس6كػـ 312.533بمغت المس حة )  6132سنة  في, و (6كـ545.135)

 هػسا وجػ ل التوالي ولمم ة الم روسػة, ومى( 34.336-)( و11.434-و ) (11.351-)ك لت لي  تغيرنسبت ال
 الصػنؼ, هػسا مػف واسػعة مسػ ح ت ك,بسػببتعرضت  التي الجف ؼ والتصحر مظ هر لسي  ة نتيجة االنخف ض

ح لت النب تػ ت  ومػى القضػ ل إلػى     الػسي الج  ر الروي وف فض ً   راضي جر ال و راضي متروكك, إلى ل وا 
 .منل  المستس غ سيم  وال الطبيعية

 ,3531 سنة (6كـ 6231.311) التصنيؼ هسا حسب ال راسة طقةمن في الرممية الكثب ف مس حة بمغت .1
زا ت  فقػػػ  6132سػػػنة  فػػػي,  مػػػ  (6كػػػـ 1311.343)  بمغػػػت إس المسػػػ حة تمػػػؾ از ا ت فقػػػ  3551 سػػػنة  مػػػ 

و  %(31.124) بمغػػػػػت موجبػػػػػة تغيػػػػػر بنسػػػػػبة  ي ,(6كػػػػػـ 3114.335مسػػػػػ حة الكثبػػػػػ ف الرمميػػػػػة إس بمغػػػػػت )
والتصػػحر,  الجفػػ ؼ مظػػ هر سػػي  ة نتيجػػة الزيػػ  ة هػػس  وجػػ لت, التػػوالي ومػػى%( 24.166%( و )61.113)
 الرمميػة الكثبػ ف حركػة نشػ ط فػي االكبػر األثر تركت التي ,الغربية الشم لية الري ح ومؿ ف ومية مف زا  السيو 

 المج ورة. الزراوية األراضي ومى
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 س ػػػػػػجمت  3551 سػػػػػػنة فػػػػػيو  (,6كػػػػػػـ 1512.616) 3531 سػػػػػػنة المتروكػػػػػة األراضػػػػػػي مسػػػػػػ حة بمغػػػػػت .3
و  %(63.233-) تغيػرال نسػبة ك نػت إس (,6كػـ 1343.613بمغػت ) 6132سنة  فيام   (6كـ6421.433)
 إلػى اخػر  اجػزال وتحػوؿ االسػتعم ؿ الزراوػي فػي منل  عسـ إستثم ر بسبب%(, 33.511-%( و)63.221)

 طقة بيجي والصينية.منطقة العيث و منرممية, كم  في  كثب ف

 (6كـ 1311.313) إلى , عمت3531 سنة (6كـ 1311.116) بمغت مس حة الجر ال األراضي س جمت .1
-)النحػػػو التػػػ لي  ومػػػى تغيػػػرال نسػػػبة (, وك نػػػت6كػػػـ 3121.141بمغػػػت ) 6132سػػػنة  فػػػي مػػػ   ,3551 سػػػنة

ف سػػػػػبب التػػػػػوالي, ومػػػػػى%( 25.316-%( و )35.236-و) %(15.421 هػػػػػو زيػػػػػ  ة نسػػػػػبة  تغيػػػػػرال هػػػػػس  وا 
 .ل اشك ل بمختمؼ ,الزراوة في األراضياستغ ؿ 

 إلػػػػػػى المسػػػػػػ حة تمػػػػػػؾ واز ا ت, 3531 سػػػػػػنة (6كػػػػػػـ 3113.416) الر ي ػػػػػػة األراضػػػػػػي مسػػػػػػ حة بمغػػػػػػت .2
 بمغػػػت تغيػػػر بنسػػػبة  ي (,6كػػػـ 4153.213بمغػػػت ) 6132سػػػنة  فػػػي,  مػػػ  3551 سػػػنة (6كػػػـ 5231.612)
 منل  مس ح ت تحوؿ نتيجة تغيرال هسا التوالي, وج ل ومى%( 33.321%( و )31.634-و )%( 64.156)

 ةالريحيػػػػ التعريػػػػةتػػػػذثير  بفعػػػػؿ كبيػػػػر بشػػػػكؿ الرمميػػػػة تػػػػذثر ب لكثبػػػػ ف االخػػػػر والقسػػػػـ الزراوػػػػي االسػػػػتعم ؿ فػػػػي
 و فضػػػؿ مثػػػ ؿ خفضػػػة,منال  طؽمنػػػال فػػػي تتجمػػػ  التػػػيو  ,الغربيػػػة الشػػػم لية الريػػػ ح لػػػ جمبت التػػػي واالرسػػػ ب ت,

 الش رع وعض ل بيجي. بحيرة خفضمن

, 3531كػػـ( سػػنة  6136.613بمغػػت ) فقػػ  ,الم روسػػة المػػ ة خػػ ؿ الميػػ   لػػ تغطي التػػي المسػػ ح ت  مػػ  .3
 (, إس6كػػػـ 3543.113بمغػػػت ) فقػػػ  6132سػػػنة  فػػػي,  مػػػ  3551( سػػػنة 6كػػػـ 3542.133وعمػػػت المسػػػ حة )

ف ومػى%( 6.413-%( و )1.311-و ) %(6.313-) بمغت س لبة تغيرال نسبة ك نت  انخفػ ض التػوالي, وا 
 ل تشػػغم ك نػػت التػػي  طؽمنػػال بعػػض وجفػػ ؼ المػػ ة, هػػس  خػػ ؿ والبحيػػرات رلػػ االن مجػػ ري فػػي الميػػ    سػػيبمن

 .ال راسةطقة من فيالجف ؼ والتصحر وعمة سقوط االمط ر  نتيجةالمي  , هو 
 (.6116-1971لممدة ) الدراسةطقة من في الزراعيةات المساحية لألراضي تغير ال  4-6-1-4

المط بقػػة مػػ  بي نػػ ت االرتفػػ ع  فضػػً  وػػف, ال راسػػة طقػػةمن لمر يػػ ت الموجػػك ب لتصػػنيؼ اسػػتع ف الب حػػث       
 جػػؿ  مػػف (ARC GIS 10.3)و  (ERDAS IMAGINE  8.4برنػػ م  ) واسػػتخ اـ, (DEMالرعمػػي )

و  3551و  3531) لمسػػػػػنوات (,11( و )65ا طػػػػػي لمتصػػػػػنيؼ الموجػػػػػك, الخريطػػػػػة )التصػػػػػنيؼ واإلخػػػػػراج الخر 
( 15)الجػ وؿ  ويشير ,الزراوية األراضي تغير مس ح ت إلى التوصؿ اجؿ مف المر ي ت تمؾ ومط بقة ,(6132
 ه عػػ ر  , مسػػ حة3531سػػنة  الزراويػػة األراضػػي س ػػجمت فقػػ  ,الزراويػػة األراضػػي مسػػ حة فػػي تغيػػر ه نػػ ؾ اف إلػػى
( 6كػـ 3545.443) مق بػؿ, ال راسػةطقػة من مس حة مجموع مف ,(%3.135) م وية وبنسبة (,6كـ 534.523)

مسػ حة  س جمت فق  6132سنة  في م   (,6كـ 3131.533) ه ع ر  بزي  ة  ي, 3551 سنة( %4.325) وبنسبة
 فػي التوسػ  وهػسا (,6كػـ 3555.313) ه عػ ر  بزيػ  ة %(  ي32.135( وبنسبة م ويػة )6كـ 1545.236) ه ع ر 

 األخر . االستعم الت مس ح ت حس ب ومى ك ف الزراوية األراضي مس ح ت
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 (6116-1995-1971السنوات ) بين الزراعية األراضيمساحات  تغيرل ( التباين الزماني18جدول )

 (.30( و )29(, و الخريطة )38و ) (37( و )36( و )35الج وؿ ) ومىومؿ الب حث, اوتم  ًا  مف: مص رال

 الدراسة طقةمن في الزراعية األراضي مساحة في تغيرالنسبة ( 68) شكل
 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 (.38الج وؿ ) ومىومؿ الب حث, اوتم  ًا  مف: مص رال                                                                                                                                                                                                                                               

 :ب التي ه ايج ز  يمكف االمور مف الع ي (  64) الج وؿ مفويتض  
مسػػػػ حة  فػػػػيوزيػػػػ  ة واضػػػػحة  تغيػػػػر ه نػػػػ ؾ اف يتضػػػػ  (,11( و )65النمػػػػ سج, الخريطػػػػة ) خػػػػ ؿ مػػػػف .3

وجػو  نشػ ط  وػفمسػ ح ت الكثبػ ف الرمميػة, ممػ  ينػت   فػيواضحة  تغير فضً  وف وجو  ,الزراوية األراضي
, فضػػً  ال راسػػةطقػة من فػػيالسػػ   ة  الغربيػةتػذثير الريػػ ح الشػػم لية  بسػػبب, ال راسػػةطقػة من فػػية الريحيػػلمتعريػة 

 .النب تي الغط ل هر الجف ؼ والتصحر وعمة ظم وف

مػػ   اي (6كػػـ 1545.236) اخػػر تصػػنيؼ  حسػػب الزراويػػة األراضػػي مسػػ حة فػػي الزيػػ  ة مجمػػوع بمػػ  .6
 . (  ونـ3151433.4يع  ؿ )

(  ي م يعػػػ  ؿ 3531( سػػػنة )6كػػػـ 534.523) ال راسػػػةطقػػػة من فػػػي الزراويػػػة األراضػػػي مسػػػ حة ك نػػػت .1
طقػة من فيلتطور وس  ط االستثم ر الزراوي  نتيجة الزراوية األراضي(  ونـ, وتطورت مس حة 153141.2)

 ري مثػؿ مشػروع, الزراويػة األراضػي مسػ حة مف زا ت التي االروا ية المش ري  استح اث وف, فضً  ال راسة
 .الضمووية ري ومشروع, الرص صي ري ومشروع طوزخورم تو

 نىع انخصنيف
 بين خغيرنسبت ان (1995يرئيت ) (1971) يرئيت

 % 6انًسبحخ كى % 6انًسبحخ كى 1995%- 1971

 111.664 4.325 3545.443 3.135 534.523 انسراعيت األراضي

 نىع انخصنيف
 بين خغيرنسبت ان (6116يرئيت ) (1995يرئيت )

 % 6انًسبحخ كى % 6انًسبحخ كى % 6116 - 1995

 111.495 32.135 1545.236 8.169 3545.443 انسراعيت األراضي

 نىع انخصنيف
 بين خغيرنسبت ان (6116يرئيت ) (1971يرئيت )

 % 6انًسبحخ كى % 6انًسبحخ كى 6116% - 1971

 117.514 32.135 1545.236 4.019 534.523 انسراعيت األراضي

103.264 100.495 

307.534 

  -1995نسبت انخغير بين  1995-1973نسبت انخغير بين 

2016 

 - 1973نسبت انخغير بين 

2016 
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 الفصل الخامس
 الدراسةطقة من في ياصيانت ائقوطر  الزراعية األراضيمخاطر تعرية 

The risks of agricultural lands erosion and methods of its conservation in 

the study area 

 المبحث األول
 الدراسةطقة من في الزراعية األراضيمخاطر تعرية 

The risks of agricultural land erosion in the study area 

 تمييد:
االنتاجةػبق  هامبػااات مػفالكثةػر  هااألراضػي الزرايةػب ببػبب التعرةػبق ت  ػد هػاإف المخاطر التي تتعرض ل      

 هاقػدرت اضػعاؼ وكػذلؾ جهػب مػف مبتمر تناقص في الزرايةباألراضي  مف تجبمنال المبااات أف المعموـ مفو 
 الخاطئػب االبػالةب ب عػؿ المائةػب أو الرةاةػبق أو يوامػؿ التعرةػب ب عػؿ اما ذلؾ وةرتبط اخرىق جهب مف االنتاجةب

 مػػفاألراضػػي الزرايةػػب جػػز   وف ػػداف تربػػب هػػابنوية التعرةػػب أثػػر ازدةػػاد وبالتػػالي معػػاق كمةهمػػا او االنبػػاف قبػػؿ مػػف
المخاطر التي  مفوالاد  هااالبموب االمثؿ لصةانتق وةمكف تادةد (1)اإلنتاجةب هاقدرت اضعاؼ ةعني مما هابمك

 .هاتاةط ب

 إلػػػ  تتعػػػرض فػػػي العػػػالـ األراضػػػي مػػػف قهكتػػػار ممةػػػوف (1214) أف اػػػوالي إلػػػ  (Agibotel) شػػػارأ وقػػد     
 االولةػػات م دمػػب فػػي تػػيتي هاالنباتػػات وصػػةانت يمػػ  فالماافظػػب ق(2)قطػػا البابػػات والريػػي الجػػائر نتةجػػبالتػػدهور 
 هػاةػتـ إنجراف التػيق ألف الطب ب البػطاةب هاتدهور  مف اإلنتاجةب لماد هاوقدرات هاونبجت بالُترب بمؾ يم  لما اظ

 .(3)الزرايةببالمواد البذائةب الالزمب لنمو المااصةؿ  بالُتربهي أغن  طب ات 
 تربػبقالوخصوصػًا  قالدرابػبط ػب من هػاتواجه التي الخطرة البةئةب المشاكؿ مف بالرةاةو  المائةب التعرةب ُتعدو      

 قالدرابػب ط ػبمنوتعػاني  لمتجػددق طوةػؿ وقت إل  تاتاج التي الموارد مف وأ لمن ادق ال ابمب الموارد مف ُتعد التيو 
 التعرةػػب يػػف الناجمػػب المخػػاطر إلػػ  نتطػػرؽ بػػوؼ ذلؾلػػ قب(الرةاةػػ المائةػػب) التعرةػػب مبػػتوى يمػػ  المشػػكمب مػػف

 ما ةيتي: هاوابرز  قالدراببط ب من في بالرةاةو  المائةب
 :النباتي الغطاء تدىور 5-1-1

الطبةعةػػب  المرايػػيتنػػاقص نمػػو نباتػػات  فػػييامػػؿ قمػػب تبػػاقط االمطػػار والريػػي الجػػائر  مػػفُةبػػاهـ كػػؿ         
جدةػػد جػػر ا   مػػفالبػػنوات الرطبػػب إال وتػػدهورت االتػػ   فػػي النبػػاتي البطػػا ق فكممػػا تابػػنت االػػب هػػذا هاوتػػدهور 

 األرضبػط   مػفالطبةعةػبق كشػؼ نبػبب أكبػر  المرايين ص كثافب نباتات  يفمعاودة بنوات الج اؼق وةنتج 
                                                           

(
1
) Lubna S. Qaryouti and others, GIS modeling of water erosion in Jordan using "RUSLE", Assiut 

University Bulletin for Environmental Researches, Applied University, As Salt  Jordan, 2014, P.11. 

(
2
) Agibotel.N.B, the world water- inter, conf.on wakerand environment. Duflin, Ireland. 1992, P.86.   

(
3
)Yahya Farhan and others, Spatial Estimation of Soil Erosion Risk Using RUSLE Approach, RS, and GIS 

Techniques: A Case Study of Kufranja Watershed, Northern Jordan, Journal of Water Resource and 

Protection, Department of Geography, Faculty of Arts, The University of Jordan, Amman, Jordan, 2013. 

P.11.  
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فتزداد تعرةػب  األرضبط   يم ما  األمطار وزةادة تدف    مف األرض خالؿلمتعرةبق ون ص ما ةن ذ  هاوتعرض
مػب هاات تبةػر  إلػ  ةػؤديق وهػذا (1)تزةػد المبػااات المتػدهورة التػيالتػدهور  يممةػبوتبػدأ  البط  و انجراؼ تربتػ 

يالمػػات التصػػارق  مػػف ُتعػػد التػػيالمظػػاهر البػػمبةب  مػػف هػػاوغةر  بالُتربػػ خصػػائصو  اخمنػػالالتػػوازف البةئػػي و  فػػي
جػردا  معرضػب لمعوامػؿ البةئةػب  هػاوترك بالُتربوتدهور  النباتي البطا تدمةر  فيدور االنباف الرئةس  يففضاًل 

ق النبػػاتي البطػػا  فػػياف التػػدهور  يػػففضػػاًل  ق(2)المختم ػػب التعرةػػبب عػػؿ يوامػػؿ  هػػاانجراف إلػػ المختم ػػب ممػػا أدى 
بابػػتعماؿ  بالُتربػػتتطمػػب أوال إزالػػب النباتػػات الطبةعةػػبق ثػػـ اراثػػب  الزرايػػبتزاةػػد مػػا ازدةػػاد االبػػتعماؿ الزرايػػيق ف

 نتةجػػببػػدوف زرايػب لمػدة طوةمػب نظػرًا لعػػدـ ك اةػب األمطػار او المػوارد البػطاةب  األرضاآللةػات وغالبػًا مػا تتػرؾ 
ات  تتوفر الظروؼ الجوةب المالئمػبق أو أتبػاع بػموؾ  هابورًا بعد اصاد األرضالج اؼ والتصار أو قد تترؾ 

وارت اع  هافةلزةادة األمالح  نتةجب األراضينخ اض إنتاجةب بعد ا هاأراضي جدةدة لزرايت إل آخر وهو االنت اؿ 
عمػػؿ ةق النبػػاتي البطػػا اػػدراتق ولكػػف منال يمػػ بوبػػاطب المةػػاج  بالُتربػػنجػػرؼ توغالبػػًا  ق(3)بفةػػبػػوب المةػػاج الجو من

أرض يمة ػػب  إلػػ  هػػاممػػا ةاول هاخصػػوبت افف ػػد بالُتربػػانجػػراؼ  يػػفةنػػتج إذ االنجػػراؼق  مػػف بالُتربػػاماةػػب  يمػػ 
 .(4)نبات هافةجردا  ال ةنمو 

 (NDVI) باستخدام الفضائية المرئيات تحميل خطوات (4) المخطط
 

 
 
 
 
 

 

 

  (.ARC GIS 10.3عًم انباحث, اعخًاداً باعخخذاو بشَايج ) يٍانًصذس: 

                                                           
عمومػػػػػػػات ( دالؿ زرة ػػػػػػاتق ةبػػػػػػػرى الابػػػػػػػبافق كشػػػػػػػؼ التبةػػػػػػر فػػػػػػػي البطػػػػػػػا  األرضػػػػػػػي بابػػػػػػتخداـ الصػػػػػػػور الجوةػػػػػػػب ونظػػػػػػػـ الم(1

(ق 1ق العػػػػػػػػدد )ق يمػػػػػػػػافق األردف(5جػػػػػػػػرشق المجمػػػػػػػػب االردنةػػػػػػػػب لمعمػػػػػػػػـو االجتمايةػػػػػػػػبق المجمػػػػػػػػد ) الجبرافةػػػػػػػػب فػػػػػػػػي قضػػػػػػػػا  برمػػػػػػػػا
 .6ق ص2012

 .11ص مصدر بابؽق( يمي كرةـ مامدق (2
 .2004ق أةموؿق ق ببداد72العدد  ق( ةابر المتوليق الصارا  والرماؿ المتاركبق جرةدة الصباح(3
 .244ق الجبرافةب الاةوةب والترببق مصدر بابؽق ص( ابف ابو بمور(4

ARC  GIS 10.3 

Add Data Arc toolbox Spatial Analyst Tools 

Map Algebra 

Raster Calculator 

Land sat8  =
𝑏𝑎𝑛𝑑 5−  𝑏𝑎𝑛𝑑 4

𝑏𝑎𝑛𝑑5+  𝑏𝑎𝑛𝑑4
    Land sat7  =

𝑏𝑎𝑛𝑑 4−  𝑏𝑎𝑛𝑑 3

𝑏𝑎𝑛𝑑4+  𝑏𝑎𝑛𝑑3
    

Export Map 
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 االبػػػتعانب تمػػػت قالدرابػػػب ط ػػػبمن فػػػي النبػػػاتي البطػػػا  فػػػي الناجمػػػب اتتبةػػػر ال يمػػػ التعػػػرؼ  أجػػػؿ مػػػفو        
 (,1973/ 30/3)( ٔبخاسٚخ Land sat 8ٔ) (+Landsat ETM( و)Landsat MSS)ال ضػائةبق  بالمرئةات

 البطػا  فػيات الخاصػب تبةػر لمعرفػب ال هػابةنالتواليق واجرا  م ارنػب  يم ( 20/40/2016ٔ ) (1995/ 26/3)ٔ 
 الذي(ق و 4وفؽ المخطط )(ق ARC GIS 10.3و) (ERDAS IMAGINE  8.4)وبابتخداـ برنامج  النباتي

 ( اةثالنباتي البطا  تعرؼ ب )دلةؿ قرةنب التيو  (NDVI) يممةب طرةؽ يف ال ضائةبق المرئةات تامةؿ بةفة
 الخمةػػبق فػػي النبػػاتي البطػػا  كثافػػب وخضػػر يمػػ  ةػػدؿ (1+) مػػف ال ئػػب واقتػػراب (ق1- ق 1+) بػػةف هػػاقةمت تتػػراوح

 البطػا  يمػ  الااصػمب اتتبةػر معرفػب ال ةمكػف ذلػؾ خػالؿ مػفو  (ق1-)مػف ال رةبػب لم ػةـ بالنبػبب صػاة  والعكس
 المائةػب التعرةػب دور يػف فضػالً  والبشػرةبق الطبةعةػب العوامػؿ تػيثةر تاػت تكوف التيو  قالدراببط ب من في النباتي

 فػػػي الااصػػػمب اتتبةػػػر ال بالنبػػػبب أمػػػا قالنبػػػاتي البطػػػا وانابػػػار  تػػػدهور فػػػي العػػػاممةف كػػػال مػػػف الناتجػػػب بالرةاةػػػو 
 نبػتنتج (39) (ق والجػدوؿ33( و)32( و)31) الخرةطػب خالؿ مف قالدراببط ب من مبتوى يم  النباتي البطا 
 االتي: منها

 (6116 – 1979) منلممدة  الدراسةطقة من في (NDVI) النباتي الغطاء في اتتغير ال (99)جدول

 انفئبت

 انسنىات بٍنانحبصم  حغٍران 2116يرئٍة  1995يرئٍة  1973يرئٍة 

 % 2انًغاحت كى  % 2انًغاحت كى % 2انًغاحت كى
1995 - 

1973 

2016 - 

1995 

2016 – 

1973 

 34.521- 35.344 51.62- 6.69 1629 4.94 1203.6 10.21 2487.82 األونى

 2.738 8.328- 12.071 37.07 9029.601 40.44 9849.902 36.08 8789 انثبنٍة

 12.229- 2.348 14.242- 25.04 6099.201 24.47 5959.3 28.53 6948.982 انثبنثة

 26.638 4.092- 32.041 20.79 5063 21.67 5279 16.41 3998 انرابعة

 18.876 22.787 3.185- 10.42 2538 8.49 2067 8.77 2135 انخبيسة

 %100 24358.802 %100 24358.802 %100 24358.802 ًجًىعان
 

 (.ARC GIS 10.3) (ق بابتخداـ برنامج33( و )32( و )31الخرةطب )يم  يمؿ البااثق ايتمادًا  مفالمصدر: 

( و 2كػػػـ 2135) هامبػػػااتإذ بمبػػػت ق النبػػػاتي البطػػػا  فػػػياكبػػػر ال ئػػػات كثافػػػب  مػػػفال ئػػػب الخامبػػػب  ُتعػػػد      
( 33( و )32( و )31) الخرةطػػػػػب فػػػػػي التػػػػػوالي لمبػػػػػنوات المدروبػػػػػبق يمػػػػػ ( 2كػػػػػـ 2538( و )2كػػػػػـ 2067)

تزاةدت  هانجد أن التواليق يم %( 18.876%( و )22.787%( و )3.185-) تبةر(ق وبنبب 40والجدوؿ )
 (ق وهػػذا تبةػػر إةجػػابي فػػي كثافػػب البطػػا  النبػػاتيق1995فػػي بػػنب ) ها( يػػف مبػػاات2016فػػي البػػنب األخةػػرة )

 النبػاتي البطػا امتػداد  يػفق فضػاًل الشػماؿ والشػماؿ الشػرقي فػيو  الدرابػبط ػب منجنػوب  فػيالنبب  هذجع وتتوز 
( و 2كػـ 3998) هاأمػا ال ئػب الرابعػب فشػبمت مبػااب قػدر ق ر كما في نهر دجمب ونهر العظةـهااألنض اؼ  يم 

 %(26.638%(ق )4.092-%( و )32.041) تبةػػػرالتػػػوالي وبنبػػػبب  يمػػػ ( 2كػػػـ 5063( و )2كػػػـ 5279)
( و 2كػػػػػػـ 5959.3( و )2كػػػػػػـ 6948.982ق إذ بمبػػػػػػت )هاالتػػػػػػواليق امػػػػػػا ال ئػػػػػػب الثالثػػػػػػب فػػػػػػزادت مبػػػػػػاات يمػػػػػػ 

 يمػػػػ %( 12.229-%( و )2.348%( و )14.242-) تبةػػػػرالتػػػػواليق وبنبػػػػبب  يمػػػػ ( 2كػػػػـ 6099.201)
%( و 8.328-( و )2كـ 12.071هـ )تبةر ق وكانت نبب ما ازدادت مبااب ال ئتةف االول  والثانةببةنالتواليق 

%( و 51.620-بمبػػػت ) تبةػػػرنبػػػبب  ُبػػػجمت ف ػػػدالتػػػوالي لم ئػػػب الثانةػػػبق أمػػػا ال ئػػػب األولػػػ   يمػػػ %( 2.738)
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ال ئػات بمثابػب مبػااات جػردا  او مبػااات تكػاد  هػذج ُتعػدالتػواليق اذ  يم ق %(34.521-%( و )35.344)
 .النباتي البطا  مفتكوف خالةب 

ال ئػب األولػ  والثانةػب ناػو البػالب  فػي( بػيف اكبػر التبةةػرات الااصػمب كانػت 29الشػكؿ ) مػفةظهػر  كماو       
ق بزةػادة مبػااةب النبػاتي البطػا  هػافةتكػاد تنعػدـ  التػيال ئات  مفال ئات  هذج ُتعداباب ال ئات االخرىق و  يم 

ات مبػػااب تبةػػر ق وتػػرتبط 2016و  1995بػػنب  هاق م ارنػػب مػػا مبػػاات1973( بػػنب 2كػػـ 11276.82بمبػػت )
تبػارع يممةػات  فػيذا ابػهـ ةبق ويممةػات قطػا االشػجار والريػي الجػائرق كػؿ هػاخمنالبالظروؼ  النباتي البطا 
ال تػػػرات المدروبػػػبق اةػػػث أصػػػبات تمػػػؾ المبػػػااات متعرضػػػب بشػػػكؿ مباشػػػر ل شػػػعايي الشمبػػػي  بػػػةف التعرةػػػب

 ب(.الرةاةو  المائةب) التعرةبيممةات  هافةوتباقط االمطار وبريب الرةاحق مما ةنشط 
 

 (1973نسنة ) انذراسةطمة ين فً( NDVI) اننببجً انغطبء( جىزٌع لرٌنة 31خرٌطة )

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انُبدداحٙ انغطددا اعددخخشاق يشُٚددت  ,1973نغددُت  Landsat MSS)  انًشئٛددت  ) عهددٗعًددم انباحددث, بااعخًدداد  يددٍانًصددذس : 

(NDVI)( باعخخذاو ,ARC GIS 10.3.)    
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 (2116 –1995- 1973) منلممدة  (NDVI) النباتي الغطاء في اتتغير ( نسبة ال69) شكل

 
 (.93الجدول ) علىعمل الباحث, اعتماداً  منالمصدرـ         

 (1995نسنة ) انذراسةطمة ين فً( NDVI) اننببجً انغطبء( جىزٌع لرٌنة 32خرٌطة )

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انُبدداحٙ انغطددا اعددخخشاق يشُٚددت  ,1995نغددُت  Landsat MSS)  )  المرئةػػب يمػػ يمػػؿ البااػػثق بااليتمػػاد  مػػفالمصػػدر : 

(NDVI)( باعخخذاو ,ARC GIS 10.3.)    

-60.000-40.000-20.0000.00020.00040.000

 األونى 

 انثبنٍة 

 انثبنثة 

 انرابعة 

 انخبيسة 

 1973 - 2016انحغٍر انحبصم بٍن انسنىات  

 1995 - 2016انحغٍر انحبصم بٍن انسنىات  

 1973 - 1995انحغٍر انحبصم بٍن انسنىات  
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 (2116نسنة ) انذراسةطمة ين فً( NDVI) اننببجً انغطبء( جىزٌع لرٌنة 33خرٌطة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النبػػاتي البطػػا ق البػػتخراج قرةنػػب 2016لبػػنب  Landsat MSS)  )  المرئةػػب يمػػ يمػػؿ البااػػثق بااليتمػػاد  مػػفالمصػػدر : 

(NDVI) ,بابتخداـ (ARC GIS 10.3.)  

 -ما ةمي: إل  الدراببط ب من في النباتي البطا  وةرجا ببب تدهور  
 الطبةعةػبق فالاةوانػات المرايػيابػاب طاقػب  يمػ المواشػي  يدد بازدةادوالمتمثؿ  قرظاهرة الريي الجائ .1

 قهػاموت وتبػبب ال تةػب النباتػات تيكػؿ األغنػاـ والمػايزق مػف أبابػا مشػكمب األراضػي هذج في تري  التي
ق النبػاتي التركةػب فػي اً تبةػر  ةبػبب ممػا ةػبقاخمنال معرضػب لمت مبػات وتصػب  تػدرةجةاً  بالُتربػ تتعرى وبهذا

األمطػػار  تػػيثةر تاػػت هػػاجرف بػػهؿفة الػػبعضق هابعضػػ مػػا هػػاابةبات تمابػػؾ افف ػػدو  هػػابنةت هػػدـ ثػػـ مػػفو 
 والرةاح.

 إزالب إل  ال م  والشعةر زرايب أدت ف دزرايةبق  أراضي إل  هاوتاوةم مشةبهاال المرايي أراضي زرايب .2
ذا قبالُتربػػػ ب لتثبةػػػتفةػػػالكا ال ػػػدرة هػػال لةبػػػت اولةػػػب بييشػػػاب هاوابػػػتبدال المعمػػػرةق األيشػػاب تبػػػ ط  لػػػـ وا 
 واالنجػػػراؼ التعرةػػػب إلػػػ  الزرايةػػػب األرض ةتعػػػرض بػػػط  البػػػذورق تنبػػػت ولػػػـ بفةػػػكا بكمةػػػات األمطػػػار
 .هاتصار  ثـ مف و األرض درجب تدهور في ةزةد مما والمةاجق بالرةاح
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 10) الا ػػػؿ ل تػػػرة ن ػػػس فػػي الماصػػػوؿ ن ػػػس زرايػػب ابػػػتمرار ةجعػػػؿ قالزرايةػػب الػػػدورات ابػػػتعماؿ يػػدـ .3
ل و  بالُترب ؾهاإن إل  ةؤدي مبتمرةق مما بنوات(  .هابنةت تهدةـ ا 

 أف يممػػا يارةػػًاق األرض بػػط  ةجعػػؿ الاصػػاد ب بعػػدالنباتةػػ والمخم ػػات الزرايةػػبالمااصػػةؿ  ب اةػػا اػػرؽ .4
 واالنجراؼ. لمتعرةب بالُترب تتعرضف كثةرًاق ال ترة هذج في تنشط الرةاح

 انادار البط . مراياة دوف األرض ارث .5
غػرب  فػي ت ا التيالدةمةب  الزرايات أراضي و المرايي أراضي تشمؿلمتصارق  ال ابمةب شدةدة أراضي .6

 الرةػػاح ببػػبب التعرةػػب ونشػػاط قالنبػػاتي التركةػػب فػػي تبةػػروال بالنباتةػػ التبطةػػب فانخ ػػاض قالدرابػػبط ػػب من
 ال ابمةػػػب شػػػدةدة األراضػػػي هػػػذج مػػػف جعمػػػت العوامػػػؿ هػػػذج الهشػػػبق كػػػؿ بالُتربػػػ نويةػػػب جانػػػب إلػػػ  والمةػػػاجق
 .لمتصار

ابػػاب  يمػػ تكػػوف  التػػيالخػػدمات واالغذةػػب و  يمػػ نمػػو البػػكاف وازدةػػاد الطمػػب  فػػياالزدةػػاد المبػػتمر  .7
 .الدراببط ب من فيالبنوات االخةرة  فيي اخمنالالتذبذب  يفق فضاًل البةئب الطبةعةب

 انذراسةطمة ين فً اننببجً انغطبء( درجبت جذهىر 34خرٌطة )

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, انخصدُٛ  تانخُشبد)ااسحفاعاث(, ااَحدذاس,  انذساعتطقت يُ) حعاسٚظ  يُٓاعذة خشائػ  عهٗعًم انباحث, اعخًاداً  يٍانًصذس: 

 (.ARC GIS 10.3(, باعخخذاو بشَايج )NDVIت )انُباحٛانًٕجّ نهًشئٛاث, انقشُٚت 



 ها يف منطقة الدراسةصيانت قائوطر الزراعية األراضي تعرية خماطر                                                                                                                   الفصل اخلامس
 

 

138 

 فػػي التبػػدؿ يممةػػبق هػػي النبػػاتي البطػػا  تػػدهور االػػب (ق إف ت ةػػةـ40( والجػػدوؿ )34الخرةطػػب ) مػػف بػػةفةت      
  ةمػبنباتػات قمةمػب ال إلػ قبػؿ الاةوانػاتق  مػفب مبتبػاغب  ةػنباتػات يم مػفط ػبق منال فػي تشرةمنال بالنباتة األنواع

قرةنػػػب  يمػػػ بااليتمػػػاد  النبػػػاتي البطػػػا ت ةػػػةـ االػػػب  خػػػالؿ مػػػفق و (1)وغةػػػر مبتبػػػاغبق وقػػػد تكػػػوف أنػػػواع بػػػامب
(NDVI  ووصػػؼ لمبطػػا )قبػػؿ  مػػفوضػػعت كمعػػاةةر يالمةػػب  التػػيق و التعرةػػبظػػاهر واالتػػ  العامػػب وم النبػػاتي
(Dregne( ق)وايتمػػدت 1983 )قبػػؿ برنػػامج األمػػـ المتاػػدة  مػػفالعػػالـ  فػػي األراضػػيربػػـ خرةطػػب تػػدهور  فػػي

تباةنػػًا واختالفػػًا  ُهنػػاؾق وجػػد بػػيف (2)(FAOالدولةػػب ) الزرايػػبب البػػذا  و ظمػػمن ذلؾ(ق وكػػ1984ق )UNETلمبةئػػب 
لنػػوع وشػػدة العممةػػػات  نتةجػػب هاوشػػدت هػػاتختمػػؼ تيثةر  التػػػيق و الدرابػػبط ػػب منمواقػػا  فػػيبنػػوع النباتػػات الطبةعةػػب 

ق هػافةط ػب ودرجػات التػدهور الااصػمب منكػؿ  فػيالبائد  اخمنالو  فيالموقا الجبرا اببالتدهور و  يفالمبؤولب 
 البطػػا شػػممت تادةػػد االػػب التػػدهور ومعاةنػػب  التػػيق و (NDVI)ب النباتةػػوال رةنػػب  المةدانةػػب الدرابػػب يمػػ  بنػػا ً و 

 فػػي النبػػاتي البطػػا ف درجػػات تػػدهور ق وا  النبػػاتي البطػػا كثافػػب  فػػيتبػػاةف واضػػ   ُهنػػاؾق ف ػػط لػػواظ أف النبػػاتي
ذو  األرضكػػوف بػػط   يػػفق فضػاًل ي )الضػػمويةب وةثػرب( كانػػت معتدلػػبنػػااةت فػػي كمػاط ػب البػػهؿ الربػػوبي من

مشػروع ري  فػي كمػامشارةا الري  مفت ال رةبب هاالج فيمخاطر التمم   مفتعاني  هاب مبتوةبق إال انفةطبوغرا
 إلػ  ةػؤديق ممػا الزرايةػب األراضػيانتشارًا لزاؼ الرماؿ ناػو  ُهناؾبيف  الدرابب خالؿ مف بةفت ف دالضمويةبق 

تمةػػزت بارت ػػاع درجػػات التػػدهور  ف ػػدط ػػب الجزةػػرة من فػػي. إمػػا هاوتصػػار  هػػافة النبػػاتي البطػػا وقمػػب  بالُتربػػتػػدهور 
شػػدةدة وشػػدةدة جػػدًاق وذات غطػػا  نبػػاتي طبةعػػي ضػػعةؼ جػػدًا ةكػػاد ةكػػوف معػػدوـق  بػػةفتراواػػت مػػا  التػػيو  هػػافة
 طوزخورمػػاتو فػػيبالشػػدةدة. أمػػا  هاةمكػػف وصػػ  التػػيب و الرةاةػػ التعرةػػبط ػػب الجزةػػرة ةتػػيثر بمن فػػي النبػػاتي ا البطػػف

تمتػػاز  التػػي المرايػػيأراضػػي  يػػفؼ والمتوبػػطق فضػػاًل  ةػػمرامػػب التػػدهور الخ مفضػػ ت ػػا هاكانػػت معظػػـ أراضػػة
مظػػػاهر  مػػػفأراضػػػي زرايةػػػبق وتعػػػاني بشػػػكؿ واضػػػ   إلػػػ  هػػػابتاوةم ذلػػػؾق و هػػػاتجػػػاوز يمة ُهنػػػاؾف بالجةػػػدة إال أ

ط ػب الشػرقاط من فػيةػب البػائدة. أمػا اخمنالب وح التالؿق  والبػبب ةرجػا لمظػروؼ  يم ق وخاصب المائةب التعرةب
اطؽ المهػددة منػال مػف ُتعػدشػدةدة جػدًاق و  إلػ شػدةدة  بةفبمبت درجب التدهور  ف دالجزةرة تادةدًاق  ط بمن مفوض

 ب.الرةاة التعرةببةادة  ببببط بق منال فيبالتدهورق نظرًا النتشار وظهور الكثباف الرممةب 
 الدراسةطقة من في النباتي الغطاء( مساحة ونسبة درجات تدىور 41جدول )

 % 2انًسبحة كى درجة انحذهىر انصنف

 12.7 3101.183  فٛحذْٕس خ 1

 10.5 2551.201 حذْٕس يخٕعػ 2

 44.4 10810.301 حذْٕس شذٚذ 3

 32.4 7896.117 حذْٕس شذٚذ جذاً  4

 100% 24358.802 ًجًىعان

                                                           
جامعػػب يمػػر المختػػارق كمةػػب  قظػػور جبرافػػي(من( مامػػود بػػعد إبػػراهةـق مؤشػػرات تصػػار أراضػػي المرايػػي الطبةعةػػب )درابػػب تطبة ةػػب يمػػ  (1

 .6ق ص2013لةبةاق قبـ الجبرافةبق  قوالعمـو اآلداب
نشػا  قايػدة بةانػات إلدارة وتطػوةر أراضػ(2 ي المرايػي فػي شػماؿ العػراؽق أطرواػب (  أةاد يبد اهلل خمؼ امةد الػدلةميق ت ةػةـ االػب التػدهور وا 

 .117ق ص2012شورة(ق جامعب الموصؿق كمةب الزرايب والباباتق الموصؿ مندكتوراج )غةر 

 (ARC GIS 10.3( ٔبشَايج )34انباحث, اعخًاداً عهٗ انخشٚطت )عًم  يٍانًصذس: 
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ق وال بػػةما النبػػاتي البطػػا  فػػيالتػػدهور  مػػفتعػػاني  الدرابػػبط ػػب من فػػي األراضػػيبػػيف أغمػػب  ذلػػؾ مػػف بػػةفةت     
 مفاطؽ الواقعػػب ضػػمنػػوال الدرابػػبط ػػب من مػػف البربةػػبت هػػاالج فػػيأراضػػي الجزةػػرة الواقعػػب غػػرب نهػػر دجمػػب أي 

أصػػػناؼ درجػػػات  بػػػةفة الػػػذي( 40 ػػػب العةػػػث وبةجػػػيق ال اػػػظ الجػػػدوؿ )طمن فػػػيتػػػالؿ امػػػرةف والكثبػػػاف الرممةػػػب 
التػدهور  بػةفمػا  النبػاتيدهورة لمبطػا  المتػ األراضػي هاتشػكم التػي( وتتراوح المبااات 2ومبااب كؿ صنؼ )كـ

بمػغ  الػذي%(ق م ارنػب بالتػدهور الشػدةد و 12.7( وبنبػبب بمبػت )2كػـ 3101.183بمغ مباات  ) الذيؼ و  ةالخ
درجػػػب التػػػدهور  مفضػػػ ت ػػػا األراضػػػي%(ق وكانػػػت أغمػػػب 44.4( وبنبػػػبب مئوةػػػب بمبػػػت )2كػػػـ 10810.301)

 (Layers)الطب ػات  مػفب مجمويػإدخػاؿ  يمػ ايتمادًا  النباتي البطا خرةطب لدرجات تدهور  بنا ً الشدةدق وتـ 
 بالُتربػػالطب ػػات طب ػػب االرت ايػػات واالناػػدار واتجػػاج االناػػدار والتضػػارةس و  هػػذج مػػفمبػػب ًا و  هاتػػـ اشػػت اق التػػيو 

 .الدراببط ب منق والمرئةات ال ضائةب المصن ب ل(NDVI) النباتي البطا وقرةنب 

 الدراسةطقة من في النباتي الغطاء( نسبة درجات تدىور 91شكل )
 

 

 

 

 

 

 

 

                

 (.40الجدوؿ ) يم يمؿ البااثق ايتمادا  مفالمصدر:                                                                        

المكثػػؼ  البشػػري النشػػاطماصػػمب لضػػبط  ق هػػيالدرابػػبط ػػب من فػػي األراضػػيد مظػػاهر تػػدهور ُتعػػدإف         
ط ػػب منق والالبربةػػبق والجنوبةػػب البربةػػبو ق البربةػػبت الشػػمالةب هػػاةػػب المصػػاابب لػػ ق فيراضػػي الجاخمنالوالظػػروؼ 

. وبشػكؿ يػاـق ُةشػكؿ تػدهور هػي األكثػر تػدهوراً  نهػر دجمػب وتػالؿ امػرةف ونهػر العظػةـ بةفالوبطب الماصورة 
 األراضػػي مرااػػؿ التصػػارق وقػػد ُوجػػد أف مػػفمرامػػب ق هػػي مهمػػا اختم ػػت درجاتػػ  قالدرابػػبط ػػب من فػػي األراضػػي

 .النباتي البطا درجات تدهور توضا  خرةطب  كماذات قابمةب لمتصارق  هاكم
 هػػػابنوية التعرةػػػب مػػػف بالُتربػػػ اماةػػػب فػػػي الاابػػػـ العوامػػػؿ مػػػف ُةعػػػد قالنبػػػاتي البطػػػا  أف إلػػػ  نشػػػةر وختامػػػاً      

 قاألراضػػي تػػدهور فػي ةبػػبب ممػػا هاوهشاشػت بالُتربػػ ابةبػػات ت كػؾ إلػػ  ةػػؤدي وقطعػ  فإزالتػػ  ب(قالرةاةػػق المائةػب)
 اإلنتاجةب. هاقدرت انخ اض وبالتالي

 

 جذهىر خفٍف 
 جذهىر يحىسظ

 جذهىر شذٌذ 
جذهىر شذٌذ 

 جذا  

12.7 
10.5 

44.4 

32.4 

 جذهىر شذٌذ جذا   جذهىر شذٌذ  جذهىر يحىسظ جذهىر خفٍف 
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 :ةالُترب سمك 5-1-6
م ػدار  هػاخالل مػفةتاػدد  ف ػدالمهمبق  خصائصال مفالب م   هاادودبالنببب ل هايم أو  بالُترب بمؾعد ةُ       
أهمةػب  بالُتربػولبػمؾ  ق(1)العضػوةب اصػرعنلممػا  وال النبػات وامتصػاصق بالُتربػ فػي الزرايةػبالنباتػات جذور  نمو

تشػػكمت ثالثػػب آفػػاؽ مختم ػػب  بالُتربػػق وب عػػؿ يوامػػؿ تكػػوةف بالُتربػػبالنبػػبب لاةػػاة النباتػػات والكائنػػات الاةػػب داخػػؿ 
بػدأ  التػيق والثانةػب هػي هان بػ بالُتربػجزةئػات دقة ػب هػي  مػفاالول  الطب ب البطاةب والمكونب ق C)قBق (Aوهي
ف (2)ق اما الثالثب تمثؿ الصخور االـبالُتربلـ تكتمؿ وهي تات  هاالت تت ولكن هافة البمةكب تكوف ذات  بالُترب. وا 

 . وةتشػاب (3)اصػر العضػوةبعناالات ػاظ بالمػا  وال يمػ ال ػدرة  مف هاالضامبق لما ل بالُترب مف يم قدرة إنتاجةب أ
 التػي بالُتربػ طب ػات أمػا المػوفق داكنػب العموةػب بالُتربػ طب ػات تكػوف باةػث اطؽمنػال بعػض فػي بالُترب طب ات لوف
 .(31الشكؿ ) في كماق (4)لالامرار مائؿ هالون كوففة البطاةب الطب ب تمي
 

 ةانحُربفبق آ( 31شكم  )

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 https://translate.google.com/translate?hl=ar&sl=en&u=http://www.soils4kids.orgانًصذس :  

 هػالػذا تتبػـ تربت اطؽ الصػاراوةب مباشػرةمنػال فػي بالُتربػبػمؾ  يمػ  ب(الرةاةػ) التعرةبهذا ةظهر أثر  مفو       
 ومػدى قهػاالمكونػب ل  والظػروؼ العوامػؿ بتباةف ةتباةف بالُترب بمؾ إف المعموـ مف. و (5)بالضاالب والج اؼيادة 
 التبػػػػاةف يػػػػف فضػػػػالً  قهػػػػاونمو  النباتػػػػات نويةػػػػب بالُتربػػػػ بػػػػمؾ وةعكػػػػس (قهػػػػا)تعرةت هاانف ػػػػد  يمػػػػ  العوامػػػػؿ تػػػػيثةر

                                                           
 .65ق صمصدر بابؽ( بامي خضةر بمماف البامرائيق (1
 .69ق ص1985يمادج شؤوف المكتباتق الرةاضق البعودةبق  دات واخروفق الجبرافةب النباتةبقمامد يبد يو   (2)
  .27ق ص1999ق دار الكتب لمطبايب والنشرق جامعب الموصؿق الموصؿق 2بعداهلل نجـ يبداهلل النعةميق االبمدة وخصوبب الترببق ط (3)

(
4
) David Pimentel, World soil erosion and conservation, Chairman, Study Group for World Soil 

Conservation, Commission on Ecology, IUCN, Cambridge university press, 2009, P.134. 

(
5
) Charles  c.plmmer,dianae h.carlson,david mc geary,physical geology ,eleventh education, mcgraw-hill 

higher education,new yourk , 2007.p133.        

O - انًددددٕاد انععددددٕٚت يقددددم ا ٔسا   يددددٍ ٓددددايعظً انعضااااىٌة( ًاااابد )ان

 ٓددٕ سيٛدد   ددٙ بعددط اَددٕاو انخشبددت, ٔعددًٛ   ددٙ  Oانًخحههددت. ايددا ا  دد  

 اغ  اخشٖ. يُ, ٔا ٕٚجذ عهٗ اإلغال   ٙ ْاغٛش

A- )انًدٕاد ا و يدا انًدٕاد انععدٕٚت  يدٍيعظى انًعادٌ  )انحربة انسطحٍة

 ْٔٙ يادة جٛذة نهُباحاث ٔانكائُاث انحٛت ا خشٖ نهعٛش.

E - )ٚت, ٔحددش  انطددٍٛ, ٔانًعددادٌ, ٔانًددٕاد انععددٕ يددٍيششدد   )إنىفٍبجااذ

 -انكدٕاسحض أ يدٕاد يقأيدت اخدشٖ  يدٍحشكٛض انشيال ٔانجغدًٛاث انطًدٙ 

يفقددٕد  ددٙ بعددط انخشبددت ٔنكددٍ غانبددا يددا حٕجددذ  ددٙ انخشبددت انقذًٚددت ٔانخشبددت 

 انحشجٛت. 

B - )آ دا   يدٍغُٛت بانًعادٌ انخٙ حشش  )اَخقهج  عدفم(  )جحث انحربةA 

 ٔحشاكًج ُْا.  Eأ 

C - )انخشبت.  يُٓات عهٗ عط  ا سض انخٙ حطٕسث انٕدٚع )انًبد  األو 

R - )انصدددخٕس يقدددم انجشاَٛدددج, انباصندددج,  يدددٍكخهدددت  )حجااار األسااابش

انكٕاسحضٚددج, انحجددش انجٛددش٘ أ انحجددش انشيهددٙ انخددٙ حألددكم انًددادة ا و 

إرا كدداٌ ا عدداط ْددٕ يشٚدده بًددا  ٛددّ انكفاٚددت إنددٗ انغددط   -نددبعط انخشبددت 

    ق.نهطقظ. ْزِ نٛغج انخشبت ٔحقا ححج ا 
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 اناػدار ودرجػب جهػبق مػف النبػات وكثافب بالُترب بمؾ بةف ما يالقب ُهناؾإذ  الب وحق ودرجب أنادار التضارةبي
 وجػود مػا قمتػ  او بضػعؼ شػدةد بالُترب بمؾ ةتصؼ الشدةد االنادار ذات الب وح  يف اخرىق جهب مف الب وح
اقػػداـ  اطؽمنػ فػي كمػػا  ػبق ةالخ تاالناػدارا ذات اطؽمنػػال فػي والعكػس بالُتربػػ امكانةػب مػا ةػػتالئـ ضػعة ب نباتػات

 البطػا  فػي كثافػب مػا لمتربػب كبةر ببمؾ تتصؼ التيو  االودةبق وبطوف االنادار في تبةرال اطؽمنالمرت عات و 
 الشدةد. واشارت االنادار ذات اطؽمنال ما هاتربت خصائصو  نوع في التباةف وجود يم  ذلؾ وةنعكس قالنباتي
 مضػاي ب بػيف فيوضػات جرفػبقمنال بالُتربػ كمةػات فػي هػاوتيثةر  الطب ػات مةػؿ يمػ  ركػزت التػي الدرابات بعض
باوالي  البطاةب المةاج جرةاف مف وةزةد مرة (2.6باوالي ) بالُترب خبارة ةزةد%( 9مةم  ) البالغ االنادار طوؿ

 .(1)( مرة1.8)
 هاوتذبػػذب ةػػباخمنال اتتبةػػر لم تبعػػاً  قالدرابػػبط ػػب من فػػي النبػػاتي البطػػا  تػػدهور (35الخرةطػػب ) مػػفوةتضػػ      

 قالدرابػػبط ػػب من فػػي لمتربػػب ب(الرةاةػػو  المائةػػب) التعرةػػب هػػاب ةػػرتبط الػػذي المطػػري التبػػاقط مبػػتوى يمػػ  وبخاصػػب
 ةبػهـ ممػا اػدراتقمنال يمػ  وخصوصػاً  هابػمك ها  ػدة دوري وبشػكؿ لمتربػب التعرةب يممةات ابتمرار يففضاًل 

 البطػػػا  تػػدهور فػػي االنبػػاف تبػػهـ نشػػاطات كمػػاق الزرايةػػػباالنتاجةػػب  وتراجػػا االصػػمةب الصػػخور انكشػػاؼ فػػي
 .الدرابب ط بمن في المشكمب ت اقـ إل  مما تؤدي الجائرق والريي الخاطئب كالاراثب النباتي
 يمػػ  ت ػػا بػػنب(ق/ 2كػػـ/ 3ـ800) يػػف التعرةػػب هػػافة تزةػػد التػػي اطؽمنػػال بػػيف (35الخرةطػػب ) مػػف بػػةفةتو        
  وتػػرتبط االنادارةػػبق الدرجػػب هػػافة تػػزداد التػػي اطؽمنػػال ن ػػس وهػػي الباػػرق بػػط  فػػوؽ ـ(720) مػػف اكثػػر ارت ػػاع

 هااناػدار  درجػب تزةػد اةػث الشػماؿ والشػماؿ الشػرقي في وخاصب ط بقمنال في المرت عات ب وح معظـ ال ئب هذجب
 كثافػب مػف الػرغـ يمػ  الشػرقاط( فػيق امػرةف ومكاػوؿ طوزخورمػاتو فيتالؿ )بمكانب  ب وح في كما (ق303) يف

 المائةػػب التعرةػػب يممةػػات تبػػارع يػػف المبػػؤوالف همػػا والتبػػاقط االناػػدار أف اال اطؽمنػػال تمػػؾ فػػي النبػػاتي البطػػا 
 (ق9جػػاي( الصػػورة ) -مجػػرى نهػػر )طػػوز  مػػفبػػال رب  طوزخورمػػاتو فػػيتػػالؿ بمكانػػب  بػػ وح يػػف فضػػالً  قهػػافة

 ط ب.منال في الرئةبب االودةب واافات
 مػا تتػراوح التػي االرت ايػات فػي فتتركػز ق(بػنب/ 2كػـ/ 3ـ799 - 200) بػةف تتػراوح التػي التعرةػب فئات اما     
ق ط ػبمنال شػرؽ وشػماؿ شػماؿ اقصػ  فػي واضػ  بشكؿ وتظهر البارق بط  مبتوى فوؽ( 280 - 180) بةف

 التػػػدهور إلػػػ  األراضػػػي ةعػػػرض اطؽمنػػػال تمػػػؾ فػػػي بالرةاةػػػو  المائةػػػب التعرةػػػب نشػػػاط فػػػاف قمنهػػػا البربػػػي والجػػػز 
 مػػف بػػد فػػال النباتػػاتق لنمػػو المبذةػػب الطب ػػب ُتعػػد التػػي لمتربػػب البػػطاةب الطب ػػب اف  ػػدل ذلػػؾو  هػػاانتاجةت وانخ ػػاض

 التعرةػبب تػيثرا أقػؿ فهػيق اناػداراً  واالقػؿ  ارت ايػاً  االقػؿ اطؽمنػال أمػا الظػاهرةق تمػؾ مػف لماد ابببمن اموؿ اةجاد
 باكػـ ذلػؾو  ق(بػنوةاً / ممػـ 0.2) مػف أقػؿ اي( بػنب/ 2كػـ/ 3ـ 200) يف هافة بالُترب انجراؼ ةزةد فال البطاةب
 .    لمتربةب اطؽمن هابعتبار  االبتوا 

 
 

                                                           
 .74ق ص 1990 ببدادق العراؽق العالي و الباث العمميقق وزارة التعمةـ قب التربب بالما  والنبات( قتةبب مامد ابفق يال(1
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 الدراسةطقة من في ةالُتربان سمك فقدتقدير با ( وعالقته  الكنتورخطوط االرتفاع المتساوية )( 35خريطة )
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ق DEM(ق وبةانػػػػػػػػات االرت ػػػػػػػػاع الرقمػػػػػػػػي )33( و )32( و )31الخرةطػػػػػػػػب ) يمػػػػػػػػ يمػػػػػػػػؿ البااػػػػػػػػثق ايتمػػػػػػػػادا  مػػػػػػػػفالمصػػػػػػػػدر: 
 (.ARC GIS 10.3)بابتخداـ برنامج 

 مف اقؿ  ب ةالخ التعرةب تيثةر نطاؽ مفض ت ا قالدراببط ب من تربب فيف زاخار(ق )دي الة  أشار ما ووفؽ      
 فػي ممػـ( 1) مػف أكثػر )الشػدةدة( الثالثػب ال ئػب ال تبػرز مػافة بنب(ق/ ممـ 1 – 0.5) والمتوبطب بنب(/ ممـ 0.5)
الشػمالةب  األجزا المتموجػب المتمثمػب بػط ػب منال فػي منهػااجػزا   ت ػاط ػب منق لكػوف ال(1)العمػوـ ص ب يم  ط بمنال

 ابػببق و هػاجنوب فػيالجز  البربي والبهؿ الربػوبي  في هاط ب الجزةرة وامتدادمن يفوالشمالةب الشرقةبق فضاًل 
  بػػػةف  الدرابػػػبط ػػػب من فػػػي بالُتربػػػ يمػػػؽ  ػػػاوتةت(. و 41ق الجػػػدوؿ )بالُتربػػػالمعػػػاةةر والمبػػػواات لتصػػػنةؼ يمػػػؽ 

ق بنػػا ً يممةػػات الهػػدـ وال يػػفق فضػػاًل بالُتربػػ هػػذجطبةعػػب التربػػبات ل إلػػ يمةػػؽ وةرجػػا هػػذا الت ػػاوت  إلػػ   ضػػاؿ
 بػػةف البطػػا وةختمػػؼ هػػذا  ببطػػا  رقةػػؽق األرضبػػط   بالُتربػػرق وةبطػػي بػػمؾ خػػأل مكػػاف مػػف هابػػمك وةختمػػؼ
قابمةػػب  فػػي الماػػددات المػػؤثرة أاػػد ُةعػػد بالُتربػػيمػػؽ  ق اذ إفالتعرةػػب يممةػػباػػدرات ب عػػؿ منالمبػػتوةب وال األراضػػي
  االنتاجةب. الزرايةبي األرضومالئمب 

                                                           
 . 1ق صمصدر بابؽ رببق ترجمب نبةؿ ابراهةـ المطةؼق( دي .زاخارق تعرةب الت(1
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 طوزخورماتو فيسفوح تالل بمكانة  عمى المائية التعرية( 9صورة )
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

اما الصورة الثانٌة  حوض نهر طوز جاي تحدٌداً.فً و طوزخورماتوطقة منفً  81/2/2182بتارٌخ  األولى, تم التقاط الصورة

 .21/2/2182فً  هاتم التقاط

 

 االيرٌكً ًحصنٍف انسراعانوفك  انحُرة سًك( يعبٌٍر جصنٍف 41) جذول
 / و ةانحُربعًك  انىصف

يٍايم  0.15 ضحم جذآ  

 0.15 - 0.30 ضحم

 0.30 - 0.60 يحىسظ

 0.60 - 1.20 عًٍك

يٍاكقش  1.20 عًٍك جذآ  

بالمػػػػػا  والنبػػػػػاتق دار الكتػػػػػب لمطبايػػػػػب والنشػػػػػرق جامعػػػػػب الموصػػػػػؿق  بالُتربػػػػػالمصػػػػػدر: بػػػػػعداهلل نجػػػػػـ يبػػػػػداهلل ألنعةمػػػػػيق يالقػػػػػب 
 .28ق ص1990الموصؿق

ةكػوف  هػافة بالُتربػالمةدانةب وخػرائط االرت ايػات واالناػدار والجةولوجةػبق إف يمػؽ  الدرابب خالؿ مف بةفةت      
 مػفضػيق اذ ةبمػغ اكثػر  ةاراضي الجزر النهرةب واالودةب النهرةػب والمػدرجات والبػهؿ ال فيمبتوةات   يم أ يم 

 فيـ( 2) إل ـ( 0.5) مفما ة ؿ العمؽ كمما اتجهنا شمااًل صوب أراضي المرت عبق اذ ةتدرج العمؽ بةنـ(ق  3)
  الشمالةب. األجزا 
ايمػاؽ  إلػ  هػاق تتبـ بعمؽ جةػد لنمػو جػذور النباتػات وتوغمالدراببط ب من في بالُتربوةتض  مما ببؽ أف      

 هػػا. وانالزرايةػػبنااةػػب العمػػؽ الػػالـز لنمػػو النباتػػات والمااصػػةؿ  مػػفذات صػػ ب جةػػدة  هػػاان يمػػ بعةػػدة ممػػا ةػػدؿ 
ضػػػةب فهػػػي يالةػػػب لزرايػػػب  ةط ػػػب البػػػهوؿ المنذات مال مػػػب متوبػػػطب لالبػػػتخدامات المختم ػػػبق بابػػػتثنا  تػػػرب  

 .المختم ب بالُتربظروؼ تكوةف  إل  ذلؾمااصةؿ الابوب والببتنبق وةرجا 
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 العضوية: المادة نسبة انخفاض 5-1-3
 التعرةػػب يممةػػات أمػػاـ بالُتربػػ م اومػػب ولزةػػادة النباتػػات لنمػػو بالُتربػػ مكونػػات أهػػـ مػػف العضػػوةب المػػادة ُتعػػد      

 مػا  ن اذةػب تابػةف فػي جةػد بنػا ً  هػال العضػوةب بالمػادة البنةػب الزرايةب األراضيف ب( واالنجراؼقالرةاةو  المائةب)
 اف المعروؼ مفو  قبالُترب إنجراؼ ت مةؿ في ةنعكس مما البطاي الجرةاف ةنخ ض االمطار تباقط دعنف قبالُترب
 اف كمػػا الخمػػسق إلػػ  الثمػػث مػػف االنجػػراؼ هػػافة ة ػػؿ العضػػوةب المػػادة مػػف (%3 – 1) يمػػ  تاتػػوي التػػي بالُتربػػ
 االنجػػراؼ وبػػهمب م ككػػب تكػػوف ممػػا بالُتربػػ ابةبػػات تجمعػػات تكػػوف ت مةػػؿ إلػػ  ةػػؤدي العضػػوةب المػػادة ضانخ ػػا

 هػاأهم أف إال مصػادر يػدة مػف الطبةعب في العضوةب المادة تيتي ان  المعموـ مفق و (1)هابنوية لمتعرةب والتعرض
 ةػبقاخمنال العوامػؿ ب عػؿ هػاتامم بعػد هاوجػذور  واالشػجار النباتػات هةاكػؿ تشػكؿ اةػث قالنبػاتي البطا  في تتمثؿ
 افف ػد يػف فضػالً  العضػوةبق بالمػادة بالُتربػ تزوةػد مػف ة مػؿ النبػاتي البطا  فانابار الاةوانةبق الب اةا يففضاًل 
 واالنجراؼ. التعرةب ب عؿ هالبمك بالُترب
 :(2)العضوية المادة ياب تمتاز التي المميزات 5-1-3-1

 .واطئ نويي وزف ذات العضوةب المادة إف .1

 .يالةب ونويةب بطاةب مبااب ذات العضوةب إف المادة .2

  .الما  لمبؾ يالةب قابمةب ذات العضوةب المادة تكوف .3

فو         قابمةب يم و  بالُترب بنا ً  يم  ؤثرق بوؼ ة(% 3-0.5) يف واطئب ال تزةد بنبببو  بالُترب في هاوجود ا 
 ف ػد يػدةق يوامػؿ يمػ  االيمػاؽ في او بالُترب بط  يم  العضوةب المادة كمةب وتتوقؼ .بالما  لالات اظ بالُترب

 ةمةػ  نبػبب واكثػرج اشػدج يمػ  اطؽمنال هذج في التجما وةكوف الباردة الرطبب اطؽمنال في مت اوتب بكمةات تتجما
 فػي العضػوةب المػادة ق وتمعػببالُتربػ نبػجب ونػوع المزرويػات نػوع ابػبو  المعتدلػب الممطػرة اطؽمنػال التجما في
 الػدور وهػذا لمتربػبق والكةمةائةػب زةائةػب ةال والخػواص الصػ ات تابػف هػاألن بالُتربػ خصػوبب في أبابي دوراً  بالُترب

 زةػادة إلػ  العضػوةب المػادة نبػبب زةػادة تػؤدي ق(الرممةػب بالُتربػ)  ػب ةالخ التُػرب  ػيف. بالُتربػ طبةعػب ابػب ةختمؼ
 زةػادة فتػؤدي( الطةنةػب بالُتربػ) الث ةمب الُترب في أما. بالما  االات اظ يم  هاقدرت وتابةف بالُترب ابةبات تمابؾ
 .(3)والما  والهوا  لمجذور هان اذةت وتابةف هاوتهوةت هاخمخمت إل  العضوةب المادة

 انخفاض القابمية اإلنتاجية: 5-1-4
ب ظمػػمن هػػايرفت التػػيق و بالُتربػػاػػاالت تػػدهور  مػػفاالػػب  الزرايةػػبُةعػػد انخ ػػاض ال ابمةػػب االنتاجةػػب ل راضػػي      

(FAO))*(انخ اض ال درة الاالةب او  إل تؤدي  التي بالُتربخواص وص ات  فيالكمي او النويي  تبةرال هاق بين
انػ   كمػاالضروري أف ةكوف التدهور مبػتمر بػؿ قػد ةكػوف مؤقػتق  مفاالنتاجق ولةس  يم  األرض هذجب لمنالكا

                                                           
 .201– 200ق صق 2001شية المعارؼق االبكندرةبق مصرق منماهر جورجي نبةـق يمـ االرض ابابةات وادارةق ( (1

(
2
) Hudson, Fall, Soil Erosion Modeling Using the Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE) . In 

Adrainage Basin In Eastern Mexico Enviromental GIS, 2005. P. 360. 

 .111ق ص1985لةث خمةؿ ابمايةؿق صةانب الترببق مطبعب جامعب الموصؿق الموصؿق العراؽق   (3)
 فػي العػالـ.ظمػب متخصصػب تابعػب ل مػـ المتاػدة ت ػود الجهػود الدولةػب لم ضػا  يمػ  الجػوع منهػي  :غذةب والزرايػب ل مػـ المتاػدظمب األمن )*(

 /https://ar.wikipedia.org/wiki مدةنب كةبؾق كنداق ن اًل يف ق٦٤٩١أكتوبرق  ٦١ قخوبة  غرازةانو دابةم اق  تيببت في
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. (1)ذات صػ ات دةنامةكةػب غةػر ثابتػب بالُتربتدهور  إل تؤدي  التييق والعممةات منإطار ز  فياالب نببةب ت در 
دما ينػػق أو هاأو ت ػػؿ خصػػوبت هادما ةتيكػػؿ بػػطاينػػق الزرايةػػباالنتاجةػػب  فػػيالتػػدهور  إلػػ  بالُتربػػ تتعػػرضوقػػد 

ق وبالنببب األرضتدهور  إل ةشةر انخ اض االنتاج الزرايي  الزرايةب األراضي فيق و النباتي هاةتضا ؿ غطاؤ 
تربةػػػػب  يمػػػػ  المرايػػػػي مػػػػفاػػػػدة المبػػػػااةب ق أي انخ ػػػػاض الطاقػػػػب االبػػػػتةعابةب لمو بالُتربػػػػي تػػػػدهور عنػػػػلممرايػػػػي ة
 ذلػػؾق وةاػػدث بالُتربػػمرااػػؿ ابػػتبالؿ  خػػالؿيممةػػات التػػدهور  إلػػ  بالُتربػػخصػػوبب  تتعػػرض كمػػا. (2)الاةوانػػات

 الزرايةػبلمتعرةػب او يػدـ ابػتخداـ الػدورة  هػاطرةػؽ الاراثػب الخاطئػب وتهةئت يػفق امػا هػااالبتبالؿ البةئ ل نتةجب
 والري الم رط.

 ية: األرضتقيم المالئمة  5-1-4-1

 إلػػ لموصػػوؿ  عممةػػبال هػػذجمػػدى مالئمػػب أرض مػػا البػػتخداـ معػػةف وتهػػدؼ  هػػاخالل مػػفة ػػدر  يممةػػبهػػي       
 األرض بػةفط ػب ثػـ ت ػدةر مػدى المالئمػب منال فػي األرضاالبتخداـ األمثؿق وتصمةـ خرائط توزةا ابػتخدامات 

ق الخرةطػب الدرابػبط ػب من فػيةب األرضػتػـ تصػمةـ خارطػب المالئمػب  ف ػدهػذا األبػاس  يمػ ق و (3)ونوع االبػتخداـ
 (Class) هػػاودرجات (Order)مػػا فئػػات المالئمػػب  الدرابػػبط ػػب من فػػيةب األرضػػ( اذ تػػـ مطاب ػػب الواػػدات 35)
الطبةعةػب لكػؿ واػدة  خصػائصمتخػذةف ال هاغةر  مفةب أكثر مالئمب لالبتخداـ األرضلمعرفب أي الوادات  ذلؾو 

 ةتض  اآلتي: (32والشكؿ ) (42( والجدوؿ )36الخرةطب ) خالؿ مفق و هاابابًا لمت ةةـ وتتوض  اهـ مؤهالت

 : (S1فئة المالئمة العالية ) .8

كدددى 6566.854) هابمبػػػت مبػػػاات التػػػيضػػػةب ال دةمػػػب و  ةواػػػدة البػػػهوؿ التجمةعةػػػب وال تشػػػمؿو        
( وبنبػػػبب 2

كى 24358.802والبالبب ) الدراببط ب منالمبااب الكمةب ل مجموع مف %(26.96)
 هاال ئب بمالئمت هذج( تمتاز 2

ط ػػب أف أغمػػب المبػػت رات البشػػرةب تتركػػز منالمالاظػػب المةدانةػػب لم خػػالؿ مػػف بػػةفالعالةػػب لالبػػتخداـ الزرايػػيق وت
ؼ  ةػالط هاواناػدار  هااالبتخداـ الزرايي والريويق وتمتػاز بابػتوا  بػطا فيكثافب  يفال ئبق فضاًل  هذج مفض

م تتػػات رممةػػب وطةنةػػب ويمػػؽ  مػػفالمتوبػػطق وتتشػػكؿ  إلػػ البنةػػب الامػػرا  ذات النبػػةج النػػايـ  بالُتربػػ هػػافةوتبػػود 
الكثافب والتنوع تمتاز ب هافإن النباتي البطا مادة يضوةب معتدلب. أما االب  يم )متر فيقؿ(ق وتاتوي  بةفةتراوح 

مةػػاج بػػطاةب متمثمػػب  هػػافةتتػػوفر  كمػػاقبػػؿ الماشػػةبق  مػػفتكػػوف جةػػدة االبتبػػاغب  هػػافةاذ تنمػػو اشػػائش وأيشػػاب 
 .هافةب وايتداؿ الممواب فةالجو  هاغزارة مةاه إل ر وال نوات االروائةبق باإلضافب هابمجاري االن

 

 
                                                           

 . 13ق ص1990ق إدارة الترب وابتعماالت االراضيق مطبعب دار الاكمب لمطبايب والنشرقالموصؿق( ولةد خالد العكةدي(1
(
2
) William P. Cunningham and Maryann C. and Barbara W. Saigo  ,Environmental Science  ,"A  

Global Concern"  ,McGrew Hill  ,New Work  ,8th Ed.  ,2005   , p.p.181-182. 

 (3 )
  Livingstone , Stephaine, Erosion impact Assessment and control Introduction to Geographic 

Information Systems ( CVAO3 ) Final Project . 2001. P. 33. 
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 الدراسةطقة المالئمة األرضية في من (63خريطة )
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العػػراؽق  فػي الزرايةػب األراضػيدي الطػائيق خرةطػب مالئمػػب وقابمةػب هػا. فمػة  ابػف 1 يمػػ يمػؿ البااػثق ايتمػادًا  مػفالمصػدر: 
ق الدرابػػػبط ػػػب منةب لاألرضػػػ. المرئةػػػات ال ضػػػائةبق وخرةطػػػب الواػػػدات 2. 1990ق مطبعػػػب المبػػػااب العامػػػبق ببػػػدادق الزرايػػػبوزارة 

 (.ARC GIS 10.3)بابتخداـ برنامج 

 انذراسةطمة ين فًٍة األرض( يسبحة ونسبة انًالئًة 42جذول )

انًسبحة كى فئة انًالئًة ريس انًالئًة ٍةاألرضانىحذات  ت
2

 % 

 26.96 6566.854 يالئًت عانٛت S1 وحذ  انسهم انحجًٍعً 1

 16.12 3927.409 يالئًت يعخذنت S2 وحذ  انسهم انفٍضً اننهري 2

 15.74 3834.941 انًالئًت انععٛفت S3 حذراتًنوحذ  جعرٌة ان 3

 3.44 837.722 غٛش يالئًت بألكم يؤيج N1 األراضً انردٌئة 4

 37.74 9191.876 غٛش انًالئًت دائًاً  N2 وحذ  سالسم انحىاف 5

 100% 24358.802 ًجًىعان

 (.ARC GIS 10.3ٔحى يٛاط يغاحاث انًالئًت بٕاعطت بشَايج )( 36عهٗ انخشٚطت )عًم انباحث, اعخًاداً  يٍانًصذس : 
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 انذراسةطمة ين فًٍة األرض( نسبة انًالئًة 32شكم )

 

 

 
 

 

 

           

 (.42عهٗ انجذٔل )عًم انباحث, اعخاداً  يٍانًصذس:                              

 :  (S2فئة المالئمة المعتدلة ) .2

كى 3927.409) هاةبمغ مباات التيضي النهري و  ةوادة البهؿ ال يم  مفوتتض       
( %16.12)( ونبػبب 2

أغمب  فيط بق و منال فير هاكونت  ترببات االن الذيالبهؿ  مفالوادة  هذجالمبااب الكمةبق تتشكؿ  مجموع مف
 التػػيو  هػػاتربت فػػيالتجدةػػد المبػػتمر  إلػػ  ةػػؤديالبػػنوات الرطبػػب ممػػا  فػػيضػػاف  ةالواػػدة لم هػػذج تتعػػرضاالاةػػاف 

مػػادة يضػػوةب معتدلػػب تمتػػاز أةضػػًا  يمػػ روابػػب اصػػوةب ورممةػػب طةنةػػب وتاتػػوي  مػػفق وتتشػػكؿ هاتمتػػاز ببػػمك
 هػػاغزةػػرة ومةاه هػػافين المائةػػب هػػااةػػث موارد مػػفق أمػػا هػػافةق والبػػةما األشػػجار المعمػػرة النبػػاتيلمبطػػا   هػػابكثافت
 .ط ب بزرايب المااصةؿ المتنويبمنلي الهاقبؿ أ مف ُتبتخدـالبط   مفب قرةبب فةالجو 

 :  (S3فئة المالئمة الضعيفة ) .9

ق اذ الدرابػػبط ػػب من مػػف البربةػػبالشػػمالةب والجنوبةػػب  األجػػزا  فػػيواػػدة تعرةػػب االاػػدورات وتبػػود  تشػػمؿو        
كى 3834.941) هاتشكؿ مبااب قدر 

ببػمؾ متوبػط  هاط بق وتمتاز تربتمنمبااب ال مف %(15.74)( وبنببب 2
العضػوةب ف ةػرةق أمػا االػب  هػام تتات رممةب طةنةب ما الاص  وتكوف مادت هاخشف تكبو  إل ذات نبةج متوبط 

جػػرا   مػػفكثافتػػ  لتعرضػػ  لعممةػػات التػػدهور  فػػيانوايػػ  اال انػػ  معتػػدؿ  فػػيفانػػ  ةمتػػاز بػػالجودة  النبػػاتي هػػاغطائ
 فػػيالبػػط  ق وتنتشػػر  يػػف هػػاوابتعاد هػػاب تمتػػاز ب متفةػػالبػػطاةب والجو  المائةػػب هػػاأف موارد كمػػاالريػػي الجػػائرق 

اطؽ ريػي منػتمثػؿ  هػاأن كمػااالمطػار  يمػ الدةمةػب المعتمػدة  الزرايػبابتخدامات زرايةػب تتمثػؿ ب هامعظـ اجزا 
 التدهور. مفالطبةعةب  هاب لاماةب بةئتظممنيممةات ادارة  إل تاتاج  هاجةدة إال أن

 :  (N1الفئة غير مالئمة بشكل مؤقت ) .4

كدددى 837.722) هاالردةئػػػب وال ػػػدماتق اذ تبمػػػغ مبػػػاات األراضػػػيوتتمثػػؿ بواػػػدة       
 مػػػف( %3.44)( وبنبػػػبب 2

 هػػاق وةظهػر يمةالدرابػبط ػب منشػماؿ شػرؽ  فػياطػراؼ البالبػؿ التاللةػب و  فػيط ػبق وتبػود منمبػااب ال مجمػوع
 التعرةػبيممةػات  هػافةاودةػب أخدودةػب وتنشػط  هاالشدةدة تنتاب هاوانادارات هايامؿ االرت اع واضاًا لتضرس بطا

قمػب  يػفالعضػوةبق فضػاًل  هػاوقمػب مادت هاضاالب بمك إل لمجرؼ المبتمر فتؤدي  هاتربت  تتعرض كماق المائةب

26.96 

16.12 15.74 

3.44 

37.74 

غير مالئمة بشكل  المالئمة الضعيفة مالئمة معتدلة مالئمة عالية
 مؤقت

 غير المالئمة دائما  

 غٍر انًالئًة دائًب   غٍر يالئًة بشكم يؤلث انًالئًة انضعٍفة يالئًة يعحذنة يالئًة عبنٍة
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 هػػذجالبػػط ق لػػذا فػػاف  يػػففهػػي قمةمػػب أف وجػػدت وبعةػػدة  المائةػػباةػػث المػػوارد  مػػفق أمػػا النبػػاتيلمبطػػا   هػػاكثافت
 .البنب مفة ادودفترات م فيخداـ بوى االبتخداـ الريوي و الوادة ال تصم  لالبت

 :  (N2الفئة غير المالئمة دائميًا ) .5

كددددددى 9191.876) هاالمرت عػػػػػب وتبمػػػػػػغ مبػػػػػػاات األراضػػػػػػيواػػػػػػدة البالبػػػػػؿ التاللةػػػػػػب و  تشػػػػػمؿو       
( وبنبػػػػػػبب 2

ط ػب الجزةػرةق وتمتػاز منمعظـ البالبؿ التاللةب و  فيط بق اذ تبود منالمبااب الكمةب لم مجموع مف%( 37.74)
العضوةبق  هاتربب صخرةب ضامب وتربب مماةب ف ةرة جدًا لمادت مفالشدةدة وتتكوف  هاالعالةب وانادارات هابارت ايات

الداخمةب مخػزوف مػائي جةػد إال  هاطب ات فياةف توجد  فيالبطاةبق  المائةب هاوموارد النباتيت ت ر لمبطا   كما
 .هابطوف أودةت فية ادودالريي الم عممةبال ئب ل هذجان  غةر مبتباغ لمموات  العالةبق وتصم  

 

 ضانات والسيول:فيازدياد مخاطر ال 5-1-5
ر هػاو م ػدرة االنأابػتةعاب مةػاج االمطػار البزةػرةق  يمػ  بالُتربػد يػدـ م ػدرة ين ضانات والبةوؿ ةالتادث       

 ةمي: كما (1)هابجممب أمور أبرز  ذلؾوةرتبط  قهاتصرة  يم  المائةبوالمجاري 
 .وشدة التباقط وابتمرارةت  الباقطب االمطار كمةات .1
 .بالُترب نوع ابب متباةنب وهي هاومبامةت هاو ونبجت بالُترب نوع  .2
 .المائةب وشكؿ االاواض التبذةب مبااب .3
 .النباتي البطا  وطبةعب البط  انادار درجب  .4
 .ونويةت  النباتي البطا  كثافب  .5
 .الدراببط ب من في هاوآثار  االنباف ونشاطات فعالةات .6
 تػدفؽ هػاين ةنػتج البزارة شدةدة مطرةب يواصؼ بادوث البطايق الجرةاف لمةاج البةمةب المخاطر وترتبط      
 وقػػد آلخػػرق مكػػاف مػػف االناػػدار يامػػؿ وفػػؽ المةػػاج تمػػؾ وتتاػػرؾ البػػط ق يمػػ  الجارةػػب المةػػاج مػػف كبةػػرة كمةػػات
 اضػرارا فتخمػؼ مرت ػا بػطاي جرةاف تولةد في الطبةعةب هاخصائص تبهـ ال قد اماكف إل  كبةرة بكمةات تصؿ
 كمػػاالبػػةوؿ  بمةػػاج الػػتاكـ وبػػائؿ غةػػاب ظػػؿ فػػي خاصػػب والممتمكػػات االرواح فػػي كبةػػرة وخبػػائر متوقعػػب غةػػر

 الجافػػب االقػػالةـ فػػي ضػػانات ةال او البػػةوؿ وظػػاهرة (ق10( الصػػورة )2013اف نهػػر دجمػػب بػػنب )ضػػفة فػػياػػدث 
 ال ظػػاهرة البػػةوؿ أف وبايتبػػار وم ػػدار يم ػػ ق التبػػاقط ب جائةػػب هػػاالرتباط هاباػػدوث التنبػػؤ ةصػػعب الجافػػب وشػػب 
 هاةاػدث بما هاأثر  تعمةؽ في ببباً  ةكوف اال يمة  ةتوجب فان  هاشدت وم دار هاادوث بوقت التاكـ ل نباف ةمكف

                                                           
ظػػػػور منط ػػػػب جػػػػازاف جنػػػػوب غربػػػػي المممكػػػػب العربةػػػػب البػػػػعودةب )من( ادرةػػػػس يمػػػػي بػػػػمماف الوديػػػػائيق مخػػػػاطر البػػػػةوؿ فػػػػي (1

(ق 1(ق العػػدد )3المجمػػد)فولػػوجي(ق مجمػػب جامعػػب جػػازافق فػػروع العمػػـو االنبػػانةبق جامعػػب جػػازاف المممكػػب العربةػػب البػػعودةبق جةومور 
 .2ق ص2014
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 اةػث الظػاهرة هػذج مف تخمو ال الدرابب ط بمن بيف نجد ببؽ لما ق ووف اً (1)الطبةعةب هالبمات تبةر مف البةئب في
 مػػا غالبػػاً  ضػػانات ةال معظػػـ أف إال ةقاػػدودم ةػػبمنز  مػػدة خػػالؿ كبةػػرة بكمةػػات هػػاوتركز  بالتذبػػذب هػػاأمطار  تمتػػاز

 المطرةػػػب بالعواصػػػؼ ال تػػػرات هػػػذج تمتػػػاز اةػػػث الربةػػػاق أشػػػهر فػػػي أو الشػػػتا  مػػػف الثػػػاني النصػػػؼ فػػػي تاصػػػؿ
 اػػدوث يػػففضػػاًل  الشػػتا ق فصػػؿ مػػف االولػػ  ال تػػرة خػػالؿ التشػػبا اػػد إلػػ  بالُتربػػ توصػػؿ يػػف فضػػالً  المركػػزةق
 قػدرة مػف ةزةد مما والجالمةدق واالاجار الصخرةب الم تتات ون ؿ بالُترب تعرةب وانجراؼ في ةبهـ بطاي جرةاف
باةػرة  فػيةصػب  الػذيرافػد نهػر طوزجػاي  فػيةاػدث  كما هامع العال ب الروابب كمةب وتعرةب الا ر يم  النهر

 اػػػدوث إلػػػ  تػػػؤدي التػػػيالتبػػػاقطق و  كثافػػػب لنػػػا بػػػةفةت (ق9) البػػػابؽ الجػػػدوؿ مالاظػػػب خػػػالؿ مػػػفو  .بػػػد العظػػػةـ
 ضػانات نهػرفة ادوثا هاواكبر  اذار(ق شباطق الثانيق )كانوف اشهر في هااكثر  كاف قالدراببط ب من في ضاناتفة

 ضػاف ةال هػذا اف المعموـ مف(ق و 10) الصورة كبةرةق مادةب خبائر ذو كبةر ضاففة ادوث إل  أدى مما دجمبق
 ( ما ةمي:33الشكؿ ) مفق وةتض  الدراببط ب من في االوؿ ةكف لـ

 في منطقة بيجي الزراعية األراضي عمىضان نير دجمة وتأثيره في( 11الصورة )
 
 

 
 
 
 

 

 

 .يشٚخٙ انًغح  ٔانحجاق  ٙ  https://almadapress.com/ar/news/5888 17/2/2013انًصذس: بخاسٚخ 

( متػر كاػػد أدنػ  فػوؽ مبػػتوى بػط  الباػػر 26) إلػ ةصػػؿ  الدرابػبط ػب منإف التبػاةف التضارةبػي لبػػط         
 هػاضػانات وفايمةت ةدور ال فػيفػوؽ مبػتوى بػط  الباػرق وتعكػس يػدـ وجػود التماثػؿ  يمػ ( متر كاد 720و)
 هػػاالمرت عػػب وأراضػي الهضػػبب وتموجات األراضػي بػػةفمػػا  الدرابػبط ػػب من فػيط ػػبق وتتبػاةف أقبػػاـ البػػط  منال فػي

بػوبي البػهؿ الر  يػفخ ضق فضػاًل مػنوادي نهػر دجمػب ومجػراج ال بةفخ ضات و منودةاف وتالؿ و  مفوما تاوة  
ضػانات والبػةوؿ وهػو مػا  ةمخػاطر ال يمػ انعكاس  هاالمظاهر كاف ل هذجةتمةز بابتوا  بطا  النببيق و  الذي

تػػػيثر بكمةػػػات بػػػ وط  الدرابػػػبط ػػػب من فػػػيق فػػػالجز  الشػػػمالي والشػػػماؿ الشػػػرقي الزرايةػػػب األراضػػػي يمػػػ انعكػػػس 
 ببػػببموقعهمػػا  مػػفالرمػػؿ والتػػراب والاصػػ   مػػفن ػػؿ جػػز   إلػػ  ةػػؤدياالناػػدار  ببػػبباألمطػػارق الف المػػا  و 

                                                           
( هة ا  مامد الن ةعيق ت دةر الجرةاف البػطاي ومخػاطر البػةمةب فػي الاػوض االيمػ  لػوادي يرنػب شػرؽ مكػب المكرمػب بوبػائؿ (1

 .141ق ص 2010العربةب البعودةبق  المعمومات الجبرافةبق ربالب ماجبتةرق جامعب اـ ال رىق المممكباالبتشعار يف بعد ونظـ 

https://almadapress.com/ar/news/5888
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كمةػب المةػاج الجارةػبق وبػريب المةػاج الجارةػبق ونػوع  يمػ  األرضبط   يم ق وةعتمد تيثةر المةاج المائةب التعرةب
ضػانات نهػر فة فػياػدث  كمػاق فتعمؿ مةاج األمطػار بتػدمةر الصػخور واألشػجار إذا كانػت قوةػب هافةالتضارةس 

ارت ػا  ق(1)(1954ق 1946ق 1941ق 1907أيػواـ )  فػيي ااػد روافػد نهػر العظػةـق و دجمب ورافد نهر طوز جػا
 مػػػفمبػػػتوةات  الطبةعةػػب فبمػػرت المةػػػاج مبػػااات وابػػعب  يػػفـ  3.5 مػػفالعػػراؽ أكثػػػر  فػػيبػػوب نهػػر دجمػػػب من

 يمػ تعمػؿ  كمػاآخػر  إلػ مكػاف  مػفن ػؿ الترابػب والاصػ   يم والمدف. فتعمؿ مةاج األمطار  الزرايةب األراضي
ذابب جز    بالُتربػ يمػ ةتػيثر بال ضػا   الدرابػبط ػب من فيفالجز  الشمالي والشماؿ الشرقي  قمنهاات الصخور وا 

 األرضبػط   يمػ تاػدث  التػيات تبةػر ال مػفبيشػكاؿ مختم ػب ف ذلػؾق وةظهػر هػاوتعرةت هػاوتبةةػر تركةب الزرايةػب
 :(2)ةيتي كماتيثةر األمطار هي  بببب

 الدراسةطقة منمختارة ل( مقاطع تضاريسية 99شكل )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (.Global Mapper 11( باعخخذاو  بشَايج )DEMاث ااسحفاو انشيًٙ )بُٛ عهٗعًم انباحث, اعخًاداً  يٍانًصذس: 

 هاتبػرب وأثنػا  بقفةػالجو  المةػاج إل  المطر مةاج مف جز  ةتبرب األمطار تباقط دعنف: والش وؽ الكهوؼ - أ
 .والش وؽ والكهوؼ ال جوات هافة مادث الصخور هذج مف جز  بإذابب ة وـ

 تربػػب نتةجػػب الرطبػػب الكهػػوؼ فػػي تاػػدث جمةمػػب صػػخرةب أشػػكاؿ يػػف يبػػارة وهػػي: والهػػوابط الصػػوايد - ب
 األيمػػدة مكونػب الكهػؼ أرضػػةب فػي الكالبػةوـ كربونػػات تتربػب دماينػ الصػػوايد فتتكػوف الكالبػةوـ كربونػات
 .الكهؼ ب ؼ في الكالبةوـ كربونات تتربب دماين الهوابط وتتكوف الصايدةق

                                                           
 .717-679ق ص 1995أامد بوببق فةاضانات ببداد في التارةخق ال بـ الثالثق مطبعب االدةبق ببدادق العراؽق ( (1

(
2
) walling, D. E. The changing sediment loads of the world’s rivers. Annals of Warsaw 

University of Life Sciences-SGGW. Land Reclamation No 39, 2008, P. 20 . 

 طمة انذراسة ينفً  نًانشًبانجسء  طمة انذراسة ينانجسء انشًبل انشرلً فً 

 طمة انذراسة ينفً  انجنىبًانجسء   جسء انًحصىر بٍن نهر دجهة وبحٍر  انشبرعان



 ها يف منطقة الدراسةصيانت قائوطر الزراعية األراضي تعرية خماطر                                                                                                                   الفصل اخلامس
 

 

151 

 هػػافتامم العالةػب اطؽمنػال مػف واألتربػب والرمػاؿ الاصػ  هػػانزول دينػ األمطػار مةػاج تجػرؼ: بالُتربػ تعرةػب - ت
 .األراضي شكؿ في تبةر تببب التي خ ضبقمنال اطؽمنال إل 
 اتػػػ  ارارتػػػ  درجػػب وتػػػنخ ض الصػػخور فػػػي الشػػ وؽ إلػػػ  المطػػػر مػػا  ةجػػػري دماينػػ: الصػػػخور ت تةػػت - ث

 .هاوت تت الصخور تكبر في تبببفة الصخور يم  وةضبط اجم ق وةزداد ةتجمد فإن  أقؿق أو الص ر
ف        مبػػااات لتكشػػؼ أدى الجػػائر والريػػي بالاراثػػب الخاطئػػب األرض بػػط  يمػػ  النبػػاتي البطػػا  اخػػتالؿ وا 
 ط ب العةث. منط ب الجزةرة و من في كما بقالرةاةو  المائةب لمتعرةب يرضب وأصبات األرض مف وابعب
الربةػػاق  مػػدة فػػيتاػػدث  التػػيضػػانات نهػػر دجمػػب  ةةتػػيثر ب الدرابػػبط ػػب منوبػػط  فػػية ػػا  الػػذيأمػػا الجػػز         
ـ( فوؽ مبتوى بط  البارق واالناػدار 70-60مبتوى بط  البار وبم دار ) يفاالرت اع  فيقمب  يففضاًل 
 أةضػػاً  ةضػػر أف هػػاةمكن فإنػػ  البذائةػػبق اإلمػػدادات فػػي وتػػيثةر لممااصػػةؿ تػػدمةر ار لنهػػر دجمػػب ةاػػدثالتةػػوقػػوة 
مكانةات األراضي بنويةب  ضاف ةال هذا ادث بالتدهورق فإذا الزرايةب األراضي إصابب إل  ةؤدي ق مماهاإنتاج وا 
 تربػػػةب فػػػإف ذلؾكبةػػػرًا جػػػدًاق كػػػ ةكػػػوف والبػػػالت المااصػػػةؿ يمػػػ  التػػػيثةرات فػػػإف الرئةبػػػبق األمطػػػار موبػػػـ بعػػػد
 تابػف وقػد قبالُتربػ نويةػب مػف وةبةػر المااصةؿ ةدفف قد المزرويب األراضي يم  البرةف مف لطب ب ضانات ةال

 إذا تػنخ ض قػد المااصػةؿ إنتػاج إمكانةػات أف غةػر التالةػبق البػنوات فػي والبػالت بالُتربػ جػودة مػف عممةبال هذج
 بداةػب فػي ةمػتص قػد الػذي البػرةف مػف أو لمج اؼ المعرضب الرممةب المواد مف أو خصببق غةر التربةبات كانت
 البػػطاةب بالُتربػػ تتعػػرض قػػد اطؽقمنػػال بعػػض فػػيو  قبالُتربػػ فػػي الدقة ػػب والكائنػػات النبػػات بجػػذور وةضػػر األمػػر
ف و  لمزرايػػب. صػػالاةب األقػػؿ بالُتربػػ طب ػػات ظهػػور إلػػ  ةػػؤدي ممػػا لمتعرةػػب هػػي  األراضػػي تػػدهور مظػػاهر دعػػدتا 

 الشػػػػمالةب تهػػػػاالج فيراضػػػػي لػػػػ ق المصػػػػاابب البةئةػػػػب ةػػػػباخمنال الظػػػػروؼ الطبةعةػػػػب والظػػػػروؼ لضػػػػبط ماصػػػػمب
 يػاـق وبشػكؿ بالرةاةػو  المائةب التعرةب بببب .تدهوراً  األكثر هي البربةب الجنوبةب و قالبربةبوالشمالةب الشرقةبق و 

 األراضػػػػيتػػػػدهور  مرااػػػؿ مػػػػف مرامػػػب درجاتػػػػ  اختم ػػػت مهمػػػػا المدروبػػػػب ط ػػػبمنال فػػػػي األراضػػػي تػػػػدهور ُةشػػػكؿ
 (.35الخرةطب ) توضا  كما لمتدهورق قابمةب ذات هاكم المدروبب ط بمنال أف أراضي ُوجد قد و قالزرايةب
 فضػالً  االمػرق هػذا خطػورة تجػاج االهمػاؿ نتةجػب الزرايةػب األراضي تعرةب مخاطر وجود ببؽ مما وةتض       
 شابػعب مبػااات وتػدمةر كبةػرةق مادةػب خبػائر واصػوؿ قالدرابػبط ػب من فػيالطبةعةػب  العوامػؿ دور فايمةب يف
زالب وقطا قالزرايةب األراضي مف  بالُترب وب ا  النباتي البطا  انابار إل  ةؤدي الجائر مثالً  والريي االشجار وا 

 واالنجػراؼق التعرةػب لعوامػؿ يرضػب األراضػي تربػب تجعػؿ وتبػاقط االمطػارق المباشػرة الشػمس أشػعب أمػاـ يارةب
 بالُتربػػ ج ػػاؼ إلػػ  المباشػػرة الشػػدةدة الاػػرارة تػػؤدي كمػػا قهػػاوانتاج بالُتربػػ خصػػوبب انخ ػػاض فػػي هػػادور  يػػف فضػػالً 
 لنمػو المبذةػب بػالمواد البنةػب الطب ػب وهػي لمتربػب البػطاةب الطب ػب افف د إل  ةؤدي مما بقالرةاةلمتعرةب  هاوتهةئت

 خصػوبب فػي بػمباً  ةػنعكس الذيو  ادراتقمنال في وخصوصاً  هابمك وة ؿ بالُترب بمؾ افف د في فتؤثر النباتاتق
ف قالزرايةػػب األراضػيتربػب   امتصػػاص يمػ  قابػػؿ غةػر يػػاري شػب  وتجعمػ  األرض بػػط  تهػي  العوامػػؿ هػذج وا 
 إلػػ  ةػػؤديممػػا  قاألرضبػػ هااصػػطدام دينػػ تبػػاقط االمطػػار اؾكػػتاا قػػوة أضػػعاؼ أو هػػايرقمت أو االمطػػار مةػػاج
 اإلجػػرا ات الالزمػػب أخػػذ مػػف إذًا البػػد م اجئػػبق ضػػاناتفة اػػدوث وبالتػػالي مةػػاج االمطػػارق تصػػرةؼ كثافػػب زةػػادة

 .الدراببط ب من في الظاهرة تمؾ ت اقـ امنل العممةبق والتدابةر
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 انًبحث انثبنً

 انذراسةطمة ين فً انسراعٍة األراضًصٍبنة  ائكطر

The methods of conservation  agricultural land in the study area 

 تمييد:
 لةبػػػت هػػػاأن ورغػػـ قبالُتربػػػ يمػػ مجػػػاؿ الا ػػػاظ  فػػي المهمػػػب المواضػػةا مػػػف الزرايةػػػب األراضػػي صػػػةانب ُتعػػد     

المشػػكمبق وصػػةانب تربػػب  طبةعػػب مػػا ةػػتال ـ يممػػي بشػػكؿ هاابػػتخدام وتطػػور الادةثػػب الوبػػائؿ اف إال بالادةثػػبق
ف اتظممنوال الاكومات مبتوى يم  أو ال رد مبتوى يم ةكوف  بوا  قالزرايةب األراضي  صػةانب والهةئػاتق وا 

ف ا ػظ  إلػ  هامضاي ب إنتاج نتةجبي بالعنة التعرةبمخاطر  مف بالُترب ةتطمػب جهػد  الزرايةػب بالُتربػاػد كبةػر وا 
 االنبػػاف تػػدخؿ تمثػػؿ الج ػػاؼ والتصػػارق ول ػػد ببػػبب لػػ  تعرضػػت الػػذي التػػدهور مػػف الػػرغـ يمػػ ووقػػت ومػػاؿق 

 مػا التػوازف يػدـ اػدوث الػي أدي ممػا قالزرايػب فػي هػاكهاان الػي أدي م ػرط بشػكؿ الزرايةب األراضي هابابتبالل
 هػابزرايت األرض ؾهػاأن طرةػؽ يػف أو التعرةػب طرةػؽ يػف هػامكونات بعض ازالب يممةبو  بالُترب تكوةف يممةب بةف

 ال ػػػدـ ذمنػػػ االنبػػػاف اػػػاوؿ اإلنتاجةػػػب. ول ػػػد هاقػػػدرت يمػػػي والماافظػػػب هاةهػػػتـ بخصػػػوبت أف دوف مبػػػتمرة بصػػػورة
 مػػف الزرايةػػب األراضػػي تربػػب لصػػةانب الطػػرؽ مػػف العدةػػد ُهنػػاؾو  التعرةػػب مػػف لماػػد الموضػػعةب الوبػػائؿ ابػػتخداـ
 :هاأهم مفو  التعرةب

 (:The pastoral development of Nature) الطبيعة المراعي تنمية 5-6-1

أو  هػػػازرايت فػػػيلػػػـ ةتػػػدخؿ االنبػػػاف  التػػػي األراضػػػيتمػػػؾ  هػػػانأ يمػػػ الطبةعةػػػب  المرايػػػي أراضػػػي تعػػػرؼ         
(ق العشػػبةات Grasses( مثػػؿ النجةمةػػات )(Nativeنباتػػات مبػػتوطنب  مػػفب النباتةػػ هػػاوتتػػيلؼ مجتمعات هاخػػدمت

(Forbs وشجةرات )Shrubs)ةظهػر بعػد ازالػب النبػت البػابؽ مثػؿ  هاالريوةب لماةوانات أو اف نبت  ةمب( ذات ال
مبػػت بؿ األمػػـ  فػػي أهمةػػبً  الطبةعػب المرايػػي وتاتػػؿ. (1)تظهػػر بعػػد قطػا االشػػجار البابػػات التػػيالريوةػػب  النباتػات

 مػفئمػب هايػداد االاتةاجػات البذائةػب الالزمػب ألر فةتػو  فػيـ هػادور  هػاالبذائي واالجتماييق ول مفتنشد األ التي
اماةػب  فػيدورًا أبابػةًا  تػؤدي هػاإن كمػا قب األخػرى ةػبالمصػادر العم تما قورنوبتكم ب قمةمب نببةًا إذا  قالاةوانات

ف .(2)وا ػػػػظ التػػػػوازف البةئػػػػي (بالرةاةػػػػو  المائةػػػػب) التعرةػػػػب مػػػػف بالُتربػػػػ يمػػػػ والماافظػػػػب  البةئػػػػب  بالُتربػػػػب اةػػػػبعنال وا 
  الطبةعةب.  الموارد أهـ مفو  الاةاة أباس بالُترب الف قهاوتطور  ت دـ االمـ لدرجب م ةاباً  ُتعد هايمة والماافظب

ف الريي الجائر قد اثر كثةرًا و        قػد اممػت  المرايياطؽ  منف ا  ق و الدراببط ب من في األراضيمجمؿ  يم ا 
ق ممػػا هػػافةتتصػػؼ ب مػػب كثافػػب وتنػػوع النبػػات الطبةعػػي  قالدرابػػبط ػػب منأف  يػػفبكثةػػرق فضػػاًل  هػػاطاقت مػػفبػػيكثر 
تامػؿ األيػداد الاةوانةػب  يمػ  المرايػيويدـ قدرة  بالُتربالطبةعي و  النباتي البطا  هورتد يم بمبًا  ذلؾةنعكس 

الا ػاظ وتنمةػب  إلػ تهػدؼ  معالجػاتالمشػكمب واتخػاذ  هػذجاببب لمنإةجاد اموؿ  مفالبد  ذلؾق ولهايبمختمؼ أنوا
ق اذ توجػد طرائػؽ يػدة ووبػائؿ هاوتصػار  هاوالاةمولػب دوف تػدهور  قالدراببط ب من فيالطبةعةب  المراييوتطوةر 

                                                           

 .9ص مصدر بابؽقوآخروفق ادارة المرايي الطبةعةبق  رمضاف أامد الطةؼ التكرةتي( (1
 .1ص مصدر بابؽقق أةاد يبد اهلل خمؼ امةد الدلةمي ( (2
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 فػػػياهمةػػػب لمثػػػروة الاةوانةػػػب الموجػػػودة  مػػػفلمػػػا لػػػ   ذلػػػؾالتػػػدهور و  مػػػفمختم ػػب لاماةػػػب النبػػػات الطبةعػػػي وا ظػػػ  
 رأس (789552)يػػػداد االغنػػػاـ والمػػػايز أ مجمػػػوعاذ بمػػػغ  (21الجػػػدوؿ البػػػابؽ ) فػػػيموضػػػاب  كمػػػا الماافظػػػب

 النبػػػاتي لمبطػػػا  المتػػػدهورة الوضػػػعةب أف ق والمالاػػػظ(1)(2738الجػػػاموس ) مجمػػػوع( و 96797االب ػػػار) مجمػػػوعو 
 الريػػي فػػي ةتمثػػؿ أبابػػي بػػبب الػػذكرق البػػاب ب األبػػباب فضػػاًل يػػف قهػػاورائ مػػف كػػاف ط ػػبمنال فػػي الضػػعةؼ
 التػػي بالُتربػػ انجػػراؼ فػػي تبػػبب ممػػا الشػػدةدة بالرةاةػػ التعرةػػب إلػػ  المرايػػي تعػػرض بػػريب مػػف زاد الػػذي الجػػائر
 ال تتماشػ  التػي لممواشي الزائدة الامولب و المرايي يم  الضبط نتةجب المطرةب الزرايةب األراضيات   طالت

 فالنباتػات. (37خرةطػب )ق النبػاتي البطػا  تدهور زةادة إل  أدى الذي األمر نباتات  كثافب وقمب المرايي ومبااب
 وتػػوفر األرض بػػط  دينػػ الرةػػاح بػػريب مػػف وت مػػؿ بالرةػػاحق بالُتربػػ انجػػراؼ ت مةػػؿ يمػػ  تعمػػؿ هػػاب اةا أو ال ائمػػب
 .هابب اةا أو ال ائمب بالنباتات بوا  التبطةب وتزةد بزةادة. البائبب الابةبات ذات ل ماكف الاماةب

 6116لسنة  الدراسةطقة من في( التوزيع النسبي ألعداد الحيوانات 37خريطة )
 

 
 

 
      

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.ARC GIS 10.3باعخخذاو ) (21) انغاب  انجذٔل عهٗعًم انباحث, اعخًاداً  يٍانًصذس:        

                                                           
ق مدةرةػػب زرايػػب صػػالح الػػدةف ق شػػعبب اإلاصػػا  الزرايػػيق أيػػداد الماشػػةب فػػي ماافظػػب صػػالح الػػدةفق تكرةػػتق وزارة الزرايػػب ((1
 شورة(.من(ق )بةانات غةر 2016)
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ط ػػػب من فػػػيواػػػدة المبػػػااب لممرايػػػي الطبةعةػػػب  فػػػي يػػػداد الماشػػػةبأإف زةػػػادة ( 37الخرةطػػػب ) مػػػفةتضػػػ       
يوامػؿ بشػرةب  ُهنػاؾنمػا ا  و  قهادهور ثػـ تػ مػفو  المرايػي هػذجف ػر  إلػ دى أ الػذيلةس هػو العامػؿ الواةػد  قالدرابب
 : منهاالتدهور  ذلؾ إل دت أاخرى 
 .المائةبو  الهوائةب التعرةب لعوامؿ بالُترب يرض مما بالنباتة التبطةب نببب انخ اض .1
 .باالن راض مهدداً  األخر البعض وأب  هابعض ان راض إل  أدى مما مبهاال الريوةب النباتات كثافب قمب .2
 .الجةدة الريوةب النباتات اباب يم ( والبامب الريوةب غةر) الريوةب غةر النباتات نببب زةادة .3
 .كبةراً  انخ اضاً  والبابةب الريوةب اإلنتاجةب انخ اض .4
 مػػػف كثةػػػر فػػػي الرمػػػاؿ تػػػراكـ وزةػػػادة البػػػطاةب الطبةعػػػب فػػػي بالُتربػػػ خصػػػوبب وقمػػػب التعرةػػػب نبػػػبب زةػػػادة .5

 .اطؽمنال
 مبػااات وخػروج المرايػي أراضػي فػي التصػار ُمعدالت وزةادة الج اؼ لبنوات البمبةب التيثةرات زةادة .6

 .الزرايي اإلنتاج دائرة مف وابعب
 وحمرين طوزخورماتوطقة من فيالطبيعية  المراعي( 11صورة )

 

 

 
 
 
 
 
 

 ط ب امرةف.منو  طوزخورماتوط ب منفي  23/3/2017تـ الت اط الصورة بتارةخ 

 هاقمب تباقط اإلمطار وتذبذب مفالطبةعةب بشكؿ خاص تعاني  المراييبشكؿ ياـ و  الدراببط ب منف أل    
 المرايياطؽ ق وبشكؿ ياـ ةمكف ال وؿ أف تدهور منتمؾ ال فيقمب النباتات  إل  ةؤديوبةادة الج اؼق مما 

أبباب طبةعةب كالج اؼ وأخرى بشرةب كالريي الجائر وقطا األشجار  يفالماافظب ناتج  فيالطبةعةب 
قب تادةد الامولب الاةوانةب بشكؿ ةتنابب والطا يم التيكةد  مفالبد  ذلؾ يففضاًل  .(1)والشجةرات

ماافظب صالح الدةف وضا نظاـ خاص  في الزرايبمدةرةب  مفق لذا ةتطمب االبتةعابةب لممرايي الطبةعةب
                                                           

مػػػي األوؿ ق المػػػؤتمر العمالمرايػػػي الطبةعةػػػب لماػػػد مػػػف التصػػػارفوزةػػػب مامػػػد روؤؼ الجرج جػػػيق طػػػارؽ يمػػػي العػػػاني ق تنمةػػػب  (1)
لبرنػػامج اإلنبػػاف والماػػةط ق المجنػػب الوطنةػػب ي بالتعػػاوف مػػا مجمػػس الباػػث العممػػيوزارة الزرايػػب والػػر ق لمتصػػار والاػػد مػػف مخػػاطرة

 . 26ق ص 1988الاةاتيق ببدادق 
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بتطبةؽ هذا النظاـ بشكؿ  هاالطبةعةب ومتابعت المرايي فيتمارس الريي  التيتادد ب  إيداد الاةوانات 
 مفمطرةب اقؿ  ُمعدالتتتم    التياطؽ منال في ت ااألغطةب الريوةب  هذجمبتمر وفعاؿ . وبما أف معظـ 

ب هشب ُنظمأ ُتعد هافةب البةئةب ُنظمق فاف األاإلنتاجةب لمريي هابانخ اض قدرت ق وتتمةز/ بنب ممـ 200
 هافة بمنال درة التعوةضةب الكا ادود في هااالب توازف وابت رار ةبتمـز ابتبالل في هالذا فاف إب ا  قوابابب

 فب اإلنتاجةب لممريي واجـ ال طعاالطاق بةفالموارد لتا ةؽ التوازف  هذجوضا الخطط التنموةب ل طرةؽ يف
 المراييو  األرضولاماةب  ق(1)االبتثمار الطاقب التعوةضةب لممري  ُمعدالتى عدتتالمبتبمب ل  باةث ال

 الريي الجائر ةمكف ال ةاـ باألمور اآلتةب : مفالطبةعةب 
ضػبط أيػداد الاةوانػات  فػيتوضة  أف الطمػب  إل نطاؽ مكثؼ تهدؼ  يم ال ةاـ باممب تويةب ريوةب  .1

نما ةهدؼ   تامةف اةاة قطعانهـ وضماف مصالاهـ . إل لةس موج  ضد مصالاهـ وا 
دة ةمكػف تعوةضػ  بالنويةػب الجةػ المرايي فيإقناع الرياة ومالكي الاةوانات باف إن اص يدد الاةوانات  .2

 .ذات ال درة اإلنتاجةب الكبةرة
 يمػػ بابػػتنباط بػػالالت جدةػػدة أكثػػر قػػدرة  المرايػػيال ةػػاـ بمشػػرويات تبػػتهدؼ تابػػةف نويةػػب نباتػػات  .3

 غذائةب يالةب . قةمبم اومب الج اؼ وذات 
ال درة البذائةب لممريػ   مفاالهتماـ بمشرويات زرايب نباتات العمؼ إذا ما توفرت موارد المةاج بما ةزةد  .4

 موبـ الج اؼ . فيوةوفر مخزونًا ااتةاطةًا ةبتخدـ 
جػػرا  الدرابػػات لمعرفػػب امولػػب كػػؿ  المرايػػياطؽ منػػ مػػفط ػػب منكػػؿ  فػػيإنشػػا  المامةػػات  .5  مػػفط ػػب منوا 

 اةوانات الريي.
اطؽ منػاطؽ )مربعػات( معةنػب وتادةػد المن إل  األرضتنظةـ اركب الرياة داخؿ ارض المري  بت بةـ   .6

 . هاا ابتخداممنة التيبالريي قواألخرى  هافةةبم   التي

 التػػي المػػدىق طوةمػػب ةػػباخمنال اتتبةػػر ال فػػيالطبةعةػػبق  المرايػػيتنمةػػب  ظػػاهرة ورا  بمنػػالكا األبػػباب ت ػػاإذ      
 نشػػػو  إلػػػ  أدى ممػػػا قالدرابػػػبط ػػػب من فػػػي الجةولوجةػػػب بمنػػػاألز  يبػػػر رطبػػػب وأخػػػرى جافػػػب يصػػػور هػػػافة تعاقبػػػت

 كبةػراً  دوراً  أدت جافػب فتػرات يػف يبػارة وهػي الاالةػب ةػباخمنال والت مبػات ط ػبقمنال في األراضيالتصار ألغمب 
 وتكػػرار طػػوؿ هابػػمات أبػػرز مػػفو  بقالرةاةػػ التعرةػػب ببػػببالرممةػػب  الكثبػػاف ونشػػو  قاألراضػػيتػػدهور  يممةػػب فػػي

 تتمثػؿ التػي البشػرةب واألنشػطب المرت عػب الاػرارة وغمبب الرةاحق وشدة األمطارق في وقمب وتذبذب الج اؼق ااالت
 وتاوةػؿ النبػاتي لمبطا  الخاطئ واالبتخداـ االبتهالؾق معدؿ وارت اع البكانةبق النمو ُمعدالت في برةا بتزاةد

 أي واألدغػػاؿ األيشػػاب واػػرؽ األخشػػاب وقطػػا الجػػائر الريػػي إلػػ  إضػػافب زرايةػػب أراض إلػػ  المرايػػي أراضػػي
  .االاتطاب

                                                           

( آماؿ بنت ةاة  يامر الشةخق أهمةب الصػور ال ضػائةب والخػرائط الرقمةػب فػي تنمةػب البطػا  النبػاتي وأثػرج يمػ  البػةااب البةئةػب (1
ط ب الشرقةبق الممت   الوطني الخامس لنظـ المعمومات الجبرافةب منجنب العمةا ألنظمب المعمومات الجبرافةب بالط ب جازافق الممنفي 

 .3ق ص2010ق ق جدةابرةؿ 28-26بالمممكب العربةب البعودةبق جامعب الممؾ يبد العزةزق 
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 Organize grazing to maintain) المراعييو  ةالُتربي عميى لممحافظية الرعيي تنظييم 5-6-6

soil and pastures ) : 

تريػ   التػيلماةوانػات  الريػي بالعػدد األمثػؿ هػو أهػـ أبػس تنظػةـ الريػيق فتادةػد العػدد األمثػؿإف تنظػةـ       
يطػػا  النباتػػات ال ػػدرة  ر الكػػ  لماةوانػػات وخاصػػب أثنػػا فةشػػين  تػػو  مػػفطاقػػب المريػػ ق  ابػػب فتػػرات الج ػػاؼق وا 
المري ق والتنظةـ  فيب مختم ب لتنظةـ الاةوانات ُنظمتوجد طرؽ و أ الاةاتةبق وضماف التنوع هاإيادة دورت يم 

الريػيق  هادينػا منػالتػدهور ة مػفدرجػب  إلػ  النبػاتي البطػا المريػ ق وال ةوصػؿ  يم ةاافظ  الذي األفضؿ هو
فنظػاـ الريػي هػو الهػدؼ  صػوؼ(ق قإنتػاج )امةػبق لاػـ يمػ ةبػم  لماةوانػات بػيف تعطػي أ الجانب اآلخر فيو 

يطا  لتا ةؽ إنتاج األيالؼ األبم  إلدارة المري ق  ابػترجاع و الاةاتةػبق هػادورت إيػادة يم  ال درة النباتات وا 
 فػي البةئػي النظػاـ اصػرين لب ةػب مػا األهمةػب مػف لػ  الريػي نظػاـ فاختةػار لهذا و قهاتفةلعا (الما  قبالُترب) هابةئت

 يػدد و النبػاتي هػاكثافػب غطائ درجػب و هػاتربت طبةعب و المدروبب ط بمنلم الطبةعةب خصائصلم نظرا و المرايي
 الريػي) الػدوري الريي هو هامراية في الريي المطبؽ نظاـ ةكوف أف ن ضؿ قهافة تعةش التي الاةوانات رؤوس
 يعنػػة الػػذي المبػػتمرق الريػػي نظػػاـ بػػةف وبػػط نظػػاـ بمثابػػب بػػمبةات ق وهػػو ت ػػوؽ اةجابةػػات مػػف لػػ  لمػػا ق(التبػػادلي
 فػي لماةوانػات التركةػز هػذا و وااػدةق بػنب أو وااػدا موبػما تدوـ ماددةق قد ل ترة  من وادة أو المري  ابتبالؿ

 الريػي نظػاـ بػةف و االبتبػاغبق العالةػب بالنباتػات و بالُتربػب الضرر إلااؽ إل  ةؤدي هذجك لمدة و ط ب واادةمن
 تابػػةف و المريػػ  اماةػػب أجػػؿ مػػف بػػنبق أو موبػػـ إلػػ  تمتػػد قػػد ماػػددة ل تػػرة الريػػي امنػػ  فةػػ ةػػتـ الػػذي المؤجػػؿ
 قػد و قهانضج و البذور تكوةف بعد ما فترة إل  ةكوف مؤجال ما يادة و ق(الطبةعي التجدد) الذاتي بالبذر أاوال 
 الج اؼ. أثنا  ارجب ل ترة خطب ابتراتةجةب أاةانا هذا الريي نظاـ ةكوف
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 : (1)االتي ةجب اتخاذ الجائرق الريي مف الجةدة بالُتربا ظ  أجؿ مفو      
 .المري  اطؽمن اغن  اوؿ بةاج بوضا ذلؾ وةتـ الرييق اطؽمن تادةد .1
 ةتعػرض ال طةػا وبعكبػ  الاركػب مػف الت مةػؿ بهػدؼ الريػي لاةوانػات قرةبب الشرب لمةاج مصادر أةجاد  .2

 البػد فانػ  لػذا الوابػعب هػااركت فػي هاتبػذل التػي الطاقػب لتعػوةض لمك  م هاالت ااتماؿ مف وةزةد ؾهال ن
 .ال طعاف اركب خطوط طوؿ يم  لممةاج ن اط يدة وضا مف

 بػػاألنواع المريػػ  مبػػااب مػػف جػػز  ابػػتزراع طرةػػؽ يػػف ذلػػؾ وةػػتـ المريػػ ق ألرض االقصػػ  االبػػتبالؿ .3
 .العالةب االنتاجةب وذات الجةدة الريوةب

 مػف الوااػد الػراس انتػاج زةػادة إلػ  ذلؾ ةؤديو  المري ق امولب متوبط دوف ما إل  ال طةا اجـ تادةد .4
 .الارجب ال ترات في هاابتبالل ةمكف االيشاب مف فائض رفةتو  إل  ةؤدي كما والمايزق االغناـ

 فػػػػوؽ وبخاصػػػػب االيشػػػػاب لنمػػػػو ال ػػػػرص الزدةػػػػاد ابػػػػتبالؿق دوف المريػػػػ  ارض مػػػػف مبػػػػااات تػػػػرؾ .5
 الجبمةب. ادراتمنال

 (:The process of reforestation of all types) يابأنواع التشجير عممية 5-6-9

 بابػػػػػتخداـ ذلػػػؾو  الهوائةػػػػػب الرمػػػػػاؿ يمػػػ  لمبػػػػػةطرة العالةػػػػػب ال عالةػػػػػب ذاتالطرائػػػؽ  مػػػف الطرة ػػػػػب هػػػذج ُتعػػػد      
 او المراييكػ العشػبي النػػػوع مػف تكػوف اف ةجػػب النباتي البطا  طبةعػب اف الرمػػاؿق اركػػب وت ةةػد لوقػػؼ الزرايب
 الرةػػػػػاح وذات والمتآكمػػػػػب المجدةػػػب األراضػػي فػػي النمػػػو بطةئػػػب االنػػػواع هػػذج فأل والشػػػجةراتق كاألشػػجار خشػػػبي
النباتػػات  لزرايػػب المالئمػػب الوبػػػػػائؿ تػػػػػوفر االيتبػػػػػار بنظػػػػػر االخػػػػػذ ةجػػػػػب الطرة ػػػػػب هػػذج ابػػػػػتعماؿ ػػػػػدين العالةػػػػػب
 لوقاةػب األرض يمػ  ت ػرش التػػبف او النشػارة مػف طب ػب هػي (Mukhing) دهػاالم ويمػؿ البػذور بوابػطب الدائمب
 هػػػذجوب قهػػػاإلروائ المةػػػاج مػػػف ػبفةػػػالكا الكمةػػػػات رفةتػػػػو  ةجػػػػب كمػػػا والبػػػػرودةق الاػػػػرارة مػػػف البضػػػػب النباتػػػػات جػػذور
 .(2)ومبتمرة دائمب بصورة الرممةب الكثباف تثبةت ةتـ الطرة ب
 مشػػكمب مػػف والاػػد بالُتربػػ لصػػةانب المتبعػػب الوبػػائؿ اهػػـ مػػف العشػػبةب النباتػػات وزرايػػب التشػػجةر يممةػػب ُتعػػد      
 النباتػات ُتعػدو  الترابةػب والعواصػؼ التعرةػب أثػار مػف وت مػالف بالُتربػ تثبةػت فػي تبػهماف اةػث واالنجراؼق التعرةب

 التػػي والجػػذور هػػااوراق ت بػػخ طرةػػؽ يػػف بالُتربػػ هػػاالة تاتػػاج التػػي العضػػوةب المػػادة رفةلتػػو  مهمػػا العشػػبةب مصػػدرا
 الشػػمس ألشػعب هاتعرضػ مػػف هػاعمنو  التبخػر يممةػػات مػف وت مػؿ بالُتربػػ هػاغطائ تامػي كمػػا قبالُتربػ داخػؿ تتامػؿ

 .(3)المباشرة

                                                           
الشػػروؽ لمنشػػر والتوزةػػاق يمػػافق االردفق ق دار 1ق االبػػاس الجبرافػػي لمشػػكمب التصػػارق طصػػال  وآخػػروف ( ابػػف يبػػدال ادر(1

 .208ق ص 1989
( صالح داود بممافق ابف يمي نجـق اثر ظػاهرة التصػار يمػ  تنػاقص المبػااات الزرايةػب وتػدهور اإلنتػاج الزرايػيق مجمػب (2

 .1638ق ص2012 ببدادق كمةب التربةبق ابف رشدق قبـ الجبرافةبق ق(ق جامعب ببداد203االبتاذق العدد )
شورة(ق كمةػب اآلدابق جامعػب منوزاف صباح اامدق التامةؿ الجبرافي لممشاكؿ البةئةب في بهؿ اربةؿق ربالب ماجبتةرق )غةر ( ر (3

  .108ق ص2012 أربةؿق صالح الدةفق
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 مػػف ُتعػػد الدرابػػب ط ػػبمنف قالتعرةػػب ظػػاهرة توبػػا مػػف تاػػد التػػي العممةػػات اولػػ  مػػف التشػػجةر يممةػػب ُتعػػدو       
 مػف منهػا وابػعب اجزا  تعاني متباةنبق انادارات وذات الشمالةب والشمالةب الشرقةب هااجزائ فيالمتموجب  اطؽمنال
 هاةنابػب مػا ابػب تهػاالج تمػؾ تشجةر مف بد فال الجبمةبق الب وح وخصوصاً  نببةًاق النباتي البطا  وانعداـ قمب
 في هاأوراق تراكـ في هاأهمةت مفوتك ط بقمنال في النباتات مف الن ضةب النباتات بةادة يففضاًل  االشجارق مف

 وت مػؿ المطػر وقطػرات المباشػرة الشػمس أشػعب مػف بالُتربػ بػط  ا اظ يف فضالً  العضوةبق بالمادة بالُترب تزوةد
 بمعظػػػـ اػػػدراتمنال زرايػػػب مكففػػػة قابػػػبالنػػػوع ف هػػػذا يمػػػ  االمػػػر ة تصػػػر وال البػػػطايق الجرةػػػاف بػػػريب مػػػف

 .التعرةب مف بالُتربو  األراضي يم لما اض  الصنوبرق بيشجار الب وح ادراتمن زرايب الممكف مفو  االشجارق
 ابػػػبب تػػػتـ أف ةجػػػب لمتعرةػػػب الم اومػػػب االيشػػػاب زرايػػػب بػػػيف (1971)بتانتشػػػؼ ةػػػرى بػػػبؽ لمػػػا وابػػػتناداً      

 .(1)(التالةب الشروط
 ببػػػػذور هػػػػازرايت ةمكػػػػف قالتعرةػػػػب قمةػػػػؿ البػػػػطاةب بالُتربػػػػو  درجػػػػات يشػػػػر اتػػػػ  قمػػػػةال االناػػػػدار كػػػػاف اذا .1

 .الخرةؼ خالؿ هااراثت بعد االيشاب
 ةػػتـ ولهػػذا قهػػاانجراف مػػف خوفػػا كامػػؿ بشػػكؿ بالُتربػػ باراثػػب ةبػػم  ال (201 – 101)بػػةف االناػػدار كػػاف اذا .2

 هايرضػ ةتراوح أف يم  الكنتور خطوط بامتداد تمتد متبايدة نطاقات يم  االيشاب زرايب إل  المجو 
 .امتار( 10 -5) بةف

 ةدوةا. ماضرة  صمبمن ب ا شكؿ يم  االيشاب زرايب إل  المجو  ةمكف شدةداً  االنادار كاف اذا .3
 دولػػػب فػيو  البػػػعودةب العربةػػػب المممكػػػب فػي الخػػػالي الربػػػا ط ػػػبمن فػي بنجػػػاح الطرة ػػػب هػذج أتبعػػػت ول ػػد        
 المصػػػب لاماةػػػب الربػػوبي البػػهؿ فػػي ال جػػر ط ػػبمن فػػي متبعػػب الطرة ػػب هػػذج أف كمػػا المتاػػدة العربةػػب االمػػارات

ف. العػػاـ  تخػػػدـ هػػاألن مؤقتػػػب ُتعػػدبق و الرةاةػػو  المائةػػب التعرةػػبمظػػاهر  مػػفاجػػؿ الاػػد  مػػفطػػرؽ التشػػجةر  جمةػػا وا 
 تمابػػؾ يمػ  ةعمػؿ نبػػاتي غطػا  رفةتػو  لبػػرض ذلػؾو  المزرويػب واالشػػجار النباتػػات نمػػو غاةػػػب إلػ  معةنػػب ل تػػرة
 اراضػػػي مػػف ط ػػػبمنال تاػػػوؿ هػػاألن التصػػػار مػػف ط ػػػبمنال يمػػ  تاػػػافظ هػػاان كمػػا قهػػاانجراف امنػػو  بالُتربػػ بػػط 
 والطرفػب( Tamarix Articulate) ؿاالثػ اشػجار تػزرع العػاـ المصػب ط ػبمن  ػيف خصػػبب اراضػػي إل  مجدةػب

(Tamrixspp )الرممةػػب الكثبػػاف قمػػـ بعػػض يمػ  طبةعػػي نبػػاتي غطػا  ةوجػد الاػاالت بعض في ان  اال والدر 
 هػػاواوراق االشػػػجار بػػػة اف الف اقتاليػػػ  ويػػػدـ المبػػتمر بػػالري هػػايمة الماافظػػب وجػػب ذلؾلػػ قالدرابػػب ط ػػػبمن فػػي

 المػػا  تبخػػر مػف ت مػػؿ دةالةػػب ااماضػػاً  تكػػوف هاان كما الكثباف رماؿ تمابؾ يم  تبايد النباتي لمبطػا  المكونػب
 .(2)بالُترب خصوبب مف وتزةد الكثبػاف في فيالكػا

 لم تػػراتـ هػػا  ػػييم ااتةػػاط ق بمثانػػبالتعرةػػب مػػف بالُتربػػلاماةػػب  المبروبػػب األشػػجار و الشػػجةرات وتشػػكؿ      
 : هو هاأهم مفيدة أمور  والتشجةر البرابب يممةب وتتطمب الجافبق

                                                           
اطؽ الجافػػػػػػػب منػػػػػػػ( كػػػػػػػارؿ ةوفػػػػػػػاق ابتصػػػػػػػالح االراضػػػػػػػيئ الػػػػػػػري والصػػػػػػػرؼ والم ننػػػػػػػات المائةػػػػػػػب ل شػػػػػػػجار والمااصػػػػػػػةؿ فػػػػػػػي ال(1

ق دار يػػػػػػال  الػػػػػػدةف لمنشػػػػػػر والتوزةػػػػػػا والترجمػػػػػػبق دمشػػػػػػؽق 2والرطبػػػػػػب وطػػػػػػرؽ الػػػػػػري المختم ػػػػػػبئق ترجمػػػػػػب طػػػػػػ  الشػػػػػػةخ ابػػػػػػفق ط
 . 287ق ص2000

 .٣٧٢ق ص٦٤٩١( يدناف باقر الن اشق مامد مهدي الصااؼق مبادئ الجةمورفولوجةاق جامعب ببدادق العراؽق (2
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 . الدراببط ب من في المتدهورة اطؽمنال ابتزراع .1
 .الشتوؿ أو البذور البتزراع افضؿ واجود التخطةط .2
 .ط بمنالبةئي لم الوبط ما البذور تيقمـ ضرورة .3
 .رطبب اطؽمن في المبتابف مف و ا رق في الشتوؿ زرع .4
 .هاالتجارب نجاا أثبتت مامةب بذور اختةار المبتابف مف و الريوةبق البذور نثر  .5
 التعرةػػػبو  يوامػػػؿ مػػػف هػػػااماةت المطمػػػوب بالُتربػػػو  األراضػػػي فػػػي هػػػازرايت المطمػػػوب النباتػػػات اختةػػػار دينػػػو       

 اف ةمكػف التػيو  الكثةؼ التاج وذات الخضري مجموعال ذات االشجار تمؾ أختةار مف بد فال ب(قالرةاةو  المائةب)
لػ و  الجوانػبق إلػ  االنتشػار يمػ  قػادر قػوي جذرةػب بمجويػب تتمةػز التيو  البعضق هابعض ما وتتشابؾ تتصؿ  ا 

 المػا ق وتبػرب امتصػاص يمػ  بالُترب قدرة تابةف إل  النباتات هذج جذور تؤدي باةث تظـقمن بشكؿ االيماؽ
 مػا تنابػب باةػث هػاهةاكم وضػخامب االشػجار نػوع مرايػات ما العضوةبق بالمادة بالُترب تزوةد الوقت ن س فيو 

 كبةػرق بشػكؿ بالُتربػ لاماةػب ابػببمنال االشجار مف) العرير ةفقالشرب البندةافق البموطق( اشجار ُتعدو  االنادارق
 الذكر. باب ب االشجار مف اقؿ بنبب بالما  وتات ظ بالُترب الصنوبر اشجار تامي مابةن

 اببمن وتبرب البطايق الجرةاف تنظةـ إل  ةؤدي جةد نمو ما اببمن بشكؿ االشجار زرايب أف بةفةتو      
 إلػػػػػ  ةػػػػػؤدي اةػػػػػث البػػػػػطاي الجرةػػػػػاف ةعرقػػػػػؿ كمػػػػػا دقة ػػػػػب(ق/ ممػػػػػـ 6 - 5بػػػػػػ) ة ػػػػػدر بالُتربػػػػػ فػػػػػي المػػػػػا  لم ػػػػػدار
 .(1)بالُترب يم  الرةاح تيثةر مف ةاد   كما طمبقهاال المةاج مف ( اقؿ%10جرةاف)

 
 :(The prevention of logging)األشجار  قطع عمن 5-6-4

 تمػؾ جػذور ب عػؿ هاتمابػك ة ػؿ بعػدما رةاةػًاق بالُتربػ تعرةػب يمػ  تبايد هاوابتمرار  االشجار قطا يممةب إف     
 منهػػا الاػػد أو هػػاإة اف جػػداً  الصػػعب مػػفو  قالدرابػػب ط ػػبمن فػػي وابػػا بشػػكؿ تشػػرةمن المشػػكمب هػػذج وأف االشػػجارق
 التػيو  لمرةػاح مصػدات هابوصػ  تعمػؿ التػيو  األشػجارق قطا يم  ةعمموف البكاف ألف الربمةبق الدوائر بوباطب
 الػػدوائر لػػدى اػػؿ مػػف ُهنالػػؾ ولػػةس قبنػػا ً ال أو االاتطػػاب إلػػ  اػػاجتهـ ببػػبب قالتعرةػػب مػػف بالُتربػػ يمػػ  تاػػافظ
 المػادتةف تةفهػا البػتعماؿ مبػتمر وبشػكؿ زهةػد وببػعر والبػاز األبػةض الػن ط مػادتي رفةتو  بوى تتبع  الربمةب

 الاػد فػي تبايد هافين بهذا و خاصًبق المرايي اطؽمن في األشجار قطا مف ذلؾ ة مؿ مما والتدفئبق الطهي في
 ا ػظ يم  ةبايد الذي الطبةعي النبات في زةادة  ين ةنجـ مما البكافق قبؿ مف والشجةرات األشجار قطا مف
 مػف الزرايةػب األراضػي يمػ الا ػاظ  يػفق فضػاًل الدرابػب ط ػبمن فػي الاةوانةػب الثػروة وةنمػي قالتعرةػب مف بالُترب

 هاوتشػػجع الماافظػػبق فػػي الربػػمةب الػػدوائر هػػاتتبع أف البػػد معالجػػات إال هػػي مػػا خطػػوات مػػف ت ػػدـ ق ومػػاالتعرةػػب
 والا ػػاظ الطبةعةػػبق المرايػػيو  النبػػاتي البطػػا  تنمةػػب فػػي الكبةػػر األثػػر مػػف هػػال لمػػا ودائػػـق مبػػتمر بشػػكؿ هػػاوتراقب
 .الدرابب ط بمن في الطبةعي النبات تدهور مف الاد وبالتالي واالنجراؼ التدهور مف بالُترب يم 

                                                           
 .287ب ط  الشةخ ابفق مصدر بابؽق صكارؿ ةوفاق ابتصالح األراضيق ترجم(  (1
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 ممػا األشجار يدد في هو ن ص هاين ما ةنتج األشجار قطا عممةبل الوخةمب و الخطةرة البمبةب اآلثار مفو     
 غػػاز مػػف هاوتخمصػػ األكبػػجةف مػػف كبةػػرة ط ػػب بكمةػػاتمنال تمػػد التػػيو  الخضػػرا  األراضػػي مبػػااب ت مػػص يعنػػة

 .(1)وغذا  ميوى يم  العثور يم  الاةوانات بعض م درة يدـ االشجار قطا يف ةنتج ان  كما. الكربوف
 :(Windbreaks)الرياح  مصدات 5-6-5

 يػف النظر ببض البائدة الرةاح مواجهب في وتوضا االشجار مف ص وؼ مف إف مصدات الرةاح تتكوف      
 مػػواد او االغصػػاف مػػف بػػةاج ةكػػوف قػػد او البػػنبق مػػف ةتبةػػر م تهػػاوباتجا قمةمػػب فتػػرات فػػي تهػػب قػػد التػػي الرةػػاح
 ةكػػوف ال واف جةػدق بشػكؿ كمػػاما البػةاج ةكػوف اف ةجػب فانػػ  لػذا  ولػبقمنال لمتربػب كمصػػائد ذلػؾ وةعمػؿ اخػرىق
 وهػػذا الهػػوا ق اجػػـ مػػف %(35) ةتجػػاوز ال باةػػث فوقػػ ق مػػف المػػرور مػػف الرةػػاح مػػف لنبػػبب ةبػػم  كػػي مرت عػػا
 هػػػاةامة التػػػي المبػػػااب وت ػػػدر ازالتػػػ ق او البػػػةاج خمخمػػػب يمػػػ  ةعمػػػؿ لػػػئال الرةػػػاح انػػػدفاع اضػػػعاؼ يمػػػ  ةبػػػايد
 إلػ  تمتػد تجاورج ط بمن ةامي ـ( 5ارت اي  ) ةكوف الذيفالبةاج  ارت اي  مف ضع اً  (20) اوالي يادة البةاج

 .(2)ف ط ـ(100)
 ومػدى النباتػات هذج نمو طبةعب يم  الرةاح مصدات ألنشا  المالئمب والشجةرات االشجار اختةار وةتوقؼ     
 والمااصػػػةؿ لمتربػػب هػػػااماةت نػػوع غػػرض ابػػػب هاانشػػا  وةتوقػػؼ الموقػػػاق فػػي اخمنػػالو  بالُتربػػػ لظػػروؼ هػػاتامم

 اذا امػػا صػػة اق الظػػؿ تػػوفر التػػي الوابػػعب جػػافالتةو  العالةػػب االشػػجار اختةػػرت التظمةػػؿ هاهػػدف كػػاف فػػاذا قالزرايةػػب
 خطػػوط يػػدة فػػي هػػاوزري يمة ػػب وترةػػب جػػذور وذات الخضػػرة دائمػػب تكػػوف اف شػػترطفة الرةػػاح صػػد هاهػػدف كػػاف

 الصػ وؼ بةف والمبافب االشجار مف ص وؼ (10 –8) مف مكونب المصدات تكوف اف االفضؿ مف. (3)مت اربب
بالشدةدة لنظرًا  تتصؼ ط بمنال في الرةاح بريب فيف ق(4)(ـ 75.0– 60.0) االشجار بةف والمبافب ـ( 5 – 1)

 لمرةػػاح واضػػاب اثػػار ظهػػور يػػدـ مػػا بشػػكؿ يػػاـق البربةػػبوهبػػوب الرةػػاح الشػػمالةب  الدرابػػبط ػػب منلتبػػاةف بػػط  
 فػػي التشػػجةر يممةػػب إف المػػرج  مػػفو  قظـمػػنال هابشػػكم ط ػػبمنال فػػي لمرةػػاح مصػػدات يمػػؿ تبػػتوجب لػػذا قهػػافة
 الرةاح. بريب ت مةؿ يم  تاافظ كما قهابنوية التعرةب مف بالُترب تا ظ ط بمنال
 : (The Sand Dunes)الرممية  الكثبان تثبيت 5-6-6

 و قبالُتربػػ وت  ػػر قهػػاالنباتػػات وتزةم تتمػػؼ فهػػي قبةئةػػاً  و طبةعةػػاً  خطػػراً  النشػػطب و المتاركػػب الرمػػاؿ تشػػكؿ       
 مػػػف هػػػاعمن و الرمػػػاؿ تثبةػػػت هػػػو الخطػػػر لػػدر  هػػػذا الواةػػػد والبػػػبةؿ المواصػػػالتق شػػػبكب و العمػػػراف مراكػػػز تػػردـ

 بزاؼ المتيثرة المبااات تادةد تـ أف . وبعداألراضي يم  الخطةرة هاشآتق وآثار منال و األراضي يم  الزاؼ

                                                           

(
1
) Osterkamp, W.R., TOY, T.J. Geomorphic considerations for erosion prediction. Environmental Geology 

29 (3/4),1997. P. 156. 
 .204ص مصدر بابؽق (  ابف يبدال ادر صال  وآخروفق (2

(
3
) Al Sanad, H.A., Ismael, N.F. and Nayfeh, A.J. Geotechnical properties of dune sands in 

Kuwait, Engineering Geology, 1993, 34 (1-2), 45-52. 

(
4
) Margóczi, K.Stability and regeneration ability of sand grassland in Bugac area - Ecological 

Aspects of Grassland Management, Proceeding of the 17th Meeting of the European Grassland 

Federation, Debrecen. 1998, P. 455.  
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 فػي البشػرةب األنشػطب فػي هػاوأثر  الكثبػاف اركػب يػف الناجمػب الكبةػرة المشػكمب اجػـ يم  والتعرؼ الرممةب الكثباف
 ل نشػطب المبػتمر هاوتهدةػد المشػكمب هػذج مػف لماػد ابػببمنال الامػوؿ وضػا الضػروري مف بات قالدرابب ط بمن

 زاػػؼ مػػف تعػػاني دوؿ يػػدة فػػي طب ػػت الرممةػػب الكثبػػاف تثبةػػت فػػي تعمػػؿ وأبػػالةب طػػرؽ يػػدة ُهنػػاؾو  البشػػرةبق
 طبةعػب مػا تػتال ـ التثبةػت فػي الوبػائؿ أفضػؿ ابتعماؿ مف البد لذا قومباوئ مزاةا طرة ب ولكؿ الرممةب الكثباف
 ثػـ مػفو  بالُتربػو  بالبةئػب تضػر قد بمبةب آثار اصوؿ دوف الرممةب الكثباف تثبةت  مراياة ما الرممةب الكثباف ترب
 .(1)مبت بالً  هافة زرايةب تنمةب اصوؿ دوف تاوؿ

 ( أنواع الكثبان الرممية94شكل )
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 https://pbs.twimg.com/media/CojWRyeXgAAGo7B.jpg عهٗ يمؿ البااثق  أيتماداً  مفالمصدر: 

 
 هااببب لوقؼ اركب الكثباف الرممةب وتثبةتمنوضا الاموؿ ال فيوتعتمد ابتراتةجةب مكافاب زاؼ الرماؿ 

المتيثرة  األراضيمعالجب  يفصارا ق فضاًل  إل  هاالخصبب وتاول الزرايةب األراضي إل  هاا وصوؿ تيثةر منو 
 :(2)يطرةؽ ما ةيت يف ذلؾوةتا ؽ  الدراببط ب من فيبالزاؼ لتا ةؽ التنمةب المتكاممب 

 بوبائؿ كثةرة. هاطرةؽ تثبةت يفاة اؼ اركب وزاؼ الكثباف الرممةب  .1

  ب.الرةاة التعرةب مف بالُتربوقاةب  .2

 .النباتي البطا تنمةب  .3

 .الزرايب فيإتباع األبالةب الصاةاب  .4

                                                           
(

1
) Gallé, L., Györffy, Gy., Hornung, E., Körmöczi, L. Szônyi, G. and Kerekes J.Response of different 

ecological communities to experimental perturbations in a sandy grassland In: Ravera, O. Terrestrial and 

aquatic ecosystems perturbation and recovery. Ellis Horwood, New York. 1991,  P. 194. 

(
2
) Abahussain, A. A., Abdu, A. S., Al-Zubari, W. K., El-Deen, N. A., and Abdul- Raheem, M. 

Desertification in the Arab region: analysis of current status and trends. Journal of Arid Environments, 

2002, pp.521-545  .  
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 النباتات الريوةب. يم الطبةعةب والا اظ  المراييصةانب وتطوةر  .5

ماطتػػػي تثبةػػػت  منهػػػاالماطػػػات  مػػػفذ البػػػبعةنات وانشػػػي يػػػدد منػػػوقػػػد بػػػدأ العػػػراؽ بتثبةػػػت الكثبػػػاف الرممةػػػب       
1974ق والنعمانةب بنب 1974بةجي بنب  فيالكثباف الرممةب 

(1). 
 بزراعة األشجار( طريقة تثبيت الكثبان الرممية 95شكل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اثػػر ؼ ةػػتخ يمػػ  ةعمػػؿ اةػػثق الرممةػػب الكثبػػاف لتثبةػػت والدائمػػب الناجاػػب الوبػػةمب الزرايػػبو  التشػػجةر ُةعػػد      
 يمػػ  فضػػالً  والتشػػجةر أبػػ ؿق مػػف الرمػػاؿ وتػػديةـ ربػػط يمػػ  األشػػجار جػػذور تعمػػؿ كمػػا الكثبػػافق يمػػ  الرةػػاح
 صػالاب غةػر ُتعد أراض مف ةنتج لموقود كمصدر أةضاً  ةبتخدـ فين  الرماؿ كثباف تثبةت في المةكانةكةب أهمةت 

 الاصػوؿ أو ذج ةػتن ةبػتاةؿ ال صوى ادودبال الكامؿ االبتبالؿ إف المعموـ مفو  هاتثبةت يم  وةعمؿ لالبتبالؿ
  .الزرايةب األراضيب قورنت ما إذا الرماؿ كثباف مف يمة 

ف        ةعتمد الرممةب الكثباف أراضي في نوي  كاف أةا ماصوؿ يم  منها والاصوؿ النباتات زرايب إمكانةب وا 
 بوابطب إال لمكثباف الدائـ التثبةت إل  الوصوؿ وال ةمكف. منها المتكونب بالُترب ونوع ةباخمنال العوامؿ يم  كثةراً 

 اػواجز إقامػب ةجػب ذلؾلػ تتاػرؾ الكثبػاف إف طالما يادةب بص ب تنمو أف لمنباتات ال ةمكف كماق النباتي البطا 
 الماممػب الشػدةدة الرةػاح مواجهػب فػيو  الرممةب الكثباف اطؽمن أطراؼ في تكوف ما يادة التيو  األمامةب الدفايات
ف اد بريب ؼ ةتخ يم  ةعمؿ رةاح كمصد بالرماؿ  دينػ رمػاؿ مػف تاممػ مػا  تربػةب بػؿ بقالرةاةػ التعرةب قدرة وا 

 الرممةػب الكثبػاف وثبتػت جةػداً  غطػا  وكونػت نمت قد واألشجار النباتات تكوف ةبمنالز  ال ترة هذج خالؿو  الاد هذا
ف .دائمب بصورة  بػةف تتػراوح مبػافب يمػ  ت ػاـ الرمػاؿ زاػؼ ت ػدـ أمػاـ أولةػب كخطػوط ت ػؼ التي الاواجز هذج وا 

                                                           
1
-http://wwwallafblogspotcom.blogspot.com/2013/04/blog ابػػػػػػػػػػػػػػػػراهةـ العػػػػػػػػػػػػػػػػالؼق ن ػػػػػػػػػػػػػػػػاًل يػػػػػػػػػػػػػػػػف الموقػػػػػػػػػػػػػػػػا( (

post_15.html?m=1 

 http://www.startimes.com/?t=26758987انًصذس: 
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 هػػػذج وأهمةػػػبق هػػػاين بػػػدالً  الرمػػػاؿ يمةػػػ  تتػػػراكـ هػػػال بػػػداً  تكػػػوف قهػػػااماةت المػػػراد ط ػػػبمنال مػػػف متػػػر( 200-300)
 :(1)ةمي بما تتخمص الدفايةب الخطوط

 ( تثبيت الكثبان الرممية بالحصى والجالميد36شكل )
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 http://www.startimes.com/?t=26758987انًصذس:               

اػاجزًا  ذلؾبػ مكونػب الخطػوط هػذج يم  تتراكـ التي الرماؿ زاؼ مف الرةاح هبوب مصدر يم  ال ضا  .1
 ورا  الكائنػػب اطؽمنػػال دوف الرمػػاؿ اركػػب توقػػؼ إلػػ  ةػػؤدي الػػذي الشػػي  وهػػو الرممةػػبق الهضػػاب مػػف طبةعةػػاً 
 .البدود

 األشػػجار وأغصػػاف الجػػاؼ وال صػػب النخةػػؿ كبػػعؼ الاػػواجز هػػذج إلقامػػب بالنباتةػػ المػػواد يػػادة تبػػتعمؿ .2
 يمػ  لمرةػاح. أو بػائد وااػد اتجػاج وجػود االػب فػي متوازةػب خطػوط شػكؿ يمػ  الكثةػب بػط  يمػ  تثبت التي
 وتػػتـ ط ػػبمنال فػػي لمرةػػاح اتجػػاج مػػف أكثػػر وجػػود االػػب فػػي( ـ4×4أو ـ3×3أو ـ2×2)تظمػػبمن مربعػػات شػػكؿ
يطػػا  ط ػػبمنال تالئػػـ التػػي والشػػتالت بػػاألقالـ الاػػواجز بػػةف ال ارغػػب المبػػافات زرايػػب  النباتػػات لنمػػو مجػػاؿ وا 

 الرمػاؿ ال تتػراكـ كػي والرةػاح الرمػاؿ مػف قبـ بمرور تبم  نافذة شب  هابكون الاواجز هذج وتتصؼ الطبةعةب
اػداث. هػاخم   يمػػ  أخػرى اػػـز فوقػ  تضػػاؼ األوؿ الاػزاـ الرمػػاؿ غطػت وكممػػا هػاتاطةم إلػػ  تػؤدي دوامػػب وا 

 .هات دم امنو  الرماؿ لصد كثةب يم  الاصوؿ ةبهان إل  وثالثب ثانةب هان ب الطرة ب
 التيو  مكافاب زاؼ الكثباف الرممةبق فيواادة  بابتراتةجةبايتمدت أغمب مشارةا تثبةت الكثباف الرممةب و      
 مرامتةف هما: إل ت بـ 

 .التثبيت الميكانيكي . أ
 التثبيت الحيوي. . ب

                                                           

(
1
) Armbrust, D.V. and Lyles, L.Soil stabilizers to control wind erosion, Soil Conditioners, 1975, P. 77.  
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 لمكثبان الرممية: التثبيت الميكانيكي 5-6-6-1
 أو شػػجري غطػػا  إنشػػا  هػػو كةماوةػػاً  أو مةكانةكةػػاً  بػػوا  أولةػػاً  تثبةتػػاً  الرممةػػب الكثبػػاف تثبةػػت مػػف الهػػدؼ إف     

 بػط  لتثبةػت وبػةمب يػف يبػارة هػو الكةمػاوي أو المةكػانةكي األولػ  التثبةت أف إذ قئةاً هان تثبةتاً  هالتثبةت شجةري
 يمػ  تبػرس التػي الشجةرات أو األشجار لنمو بفةكا وهي مدة( بنوات 4 -2) معةنب ةبمنز  لمدة الرممةب الكثباف
 ذلؾوكػػ الرمػػاؿ ابةبػػات تمابػػؾ يمػػ  ةبػػايد جػػذري مجمػػوع ةتكػػوف اةػػث الوبػػةمب هػػذجب المثبتػػب الرممةػػب الكثبػػاف
 .(1)بالرةاة التعرةب مف الرماؿ بط  واماةب الرةاح قوة كبر يم  ةبايد الرماؿ بط  فوؽ خضرةاً  اً مجموي
 : إلى الميكانيكي التثبيت وييدف
ف اد الرةاح بريب ؼ ةتخ .1  .رماؿ مف ما تامم  تربةب وبالتالي الن ؿ وطاقب لمتعرةب ال درة هاوا 
ياقب امن .2  ذلؾو  هاابت رار  يم  لمماافظب الرممةب الكثباف بط  يم  الرمؿ ابةبات إل  الرةاح وصوؿ وا 

 المختم ب. الاواجز بإقامب
 الصػػنايةب شػػيةمنلم المبػػتمر هابتهدةػػد ذلػػؾو  الرممةػػب الكثبػػاف اركػػب يػػف تػػنجـ التػػي الكبةػػرة لممشػػاكؿ ونظػػراً       

 الرممةػػػب الكثبػػػاف تثبةػػػت يمػػػ  العمػػػؿ الضػػػروري مػػػف كػػػاف ف ػػػد خاصػػػبق الزرايةػػػب األراضػػػيو  والطػػػرؽ والبػػػكنةب
 :(2)التالةب بالطرؽ الرممةب الكثباف تثبةت ةتـ اةث تجبقمن أراضي إل  هاتاوةم ثـ هاأضرار  مف والتخمص

 ة:النباتي األسيجة عمل 5-6-6-1-1
 وتابػػػةف االبػػػتدامبق صػػػ ب هػػػالمػػػا ل ذلػػػؾو  الرممةػػػب الكثبػػػاف تثبةػػػت فػػػي الطػػػرؽ انجػػػ  مػػػف التشػػػجةر عػػػدوةُ      

 المرايػػػي تػػػوفر كمػػػا البةئةػػػبق الظػػػروؼ وتابػػػةف العضػػػوةبق المػػػادة بزةػػػادة هاخصػػػوبت وتابػػػةف بالُتربػػػ خصػػػائص
 ارت ػاع أمػا متػر(ق 4 × 4) األشػجار بػةف مبػافات فػي   وتػزرعفةػوالتر  لمنزهب أماكف إةجاد في وتبهـ واألخشاب

 ,(3)ـ( 4×4شػكؿ مربعػات الشػطرنج وبيبعػاد ) فػي هاوةمكف تصػمةم, متر ادودب ةكوف أف  ضؿفة االبةجب هذج
يػػدـ تػػوفر  ببػػببالمبػػااات الوابػػعب  فػػي هاة وال ةمكػػف ابػػتخداماػػدودمبػػااات م مفضػػ ُتبػػتخدـالطرة ػػب  هػػذج

أمػػاـ الرةػػاح  هػػااألةػػدي العاممػػب إلنجػػاز العمػػؿ وال ةمكػػف ب اؤ  إلػػ الااجػػب  ذلؾالمػػواد الالزمػػب لعمػػؿ االبػػةجب وكػػ
ف الهػػػدؼ و . ةاػػػدودواركػػػب الرمػػػاؿ إال لمػػػدة م البػػػرةعب ة ػػػاؼ  هػػػذجابػػػتخداـ  مػػػفا  الطرة ػػػب هػػػو اجػػػز الرمػػػاؿ وا 

ق هااالنطمػػار بالرمػػاؿ أو تعرةػػب جػػذور  مػػفاماةػػب النباتػػات الطبةعةػػب وخاصػػب البػػاذرات  فػػيبػػاهـ ق ممػػا ةُ هػػااركت
أدغػػػاؿ أو اشػػائش أو ي ػػػؿ األشػػػجار أو  مػػػفالكثبػػػاف الرممةػػب  يمػػػ  هػػاةػػػتـ زري التػػػيلمبػػػايدة النباتػػات  ذلؾوكػػ

 .(4)النمو قبؿ االنطمار يم  هاالشتالت لمبايدت

                                                           
(

1
) Watson, A. The control of blowing sand and mobile desert dunes. In, Techniques for Desert 

Reclamation (Ed. A.S. Goudie). John Wiley, London, 1990, pp. 35-85. 
 الهندبػةبق العمػـو -تثبةت الكثباف الرممةب البعودةب بابتخداـ خاـ البنتوناةتق مجمػب جامعػب الممػؾ بػعودوآخروفق  ( مامود ابراهةـ أبوشوؾ (2

 http://kau.edu.sa/Files/0053019/Researches/28986  ن اًل يف الموقا, 6, ص2010

ق 2011شػػورة (ق كمةػػب التربةػػبق جامعػػب ببػػدادقمنالكثبػػاف الرممةػػب فػػي ماافظػػب المثنػػ ق ربػػالب ماجبػػتةرق)غةر  ( وال  كامػػؿ صػػبري االبػػديق2)
 .177ص

(
4
) Körmöczi, L. Spatio-temporal patterns and pattern transformations in sand grassland 

communities. Acta Biol. Szeged, 1996. 41, 103-108 . 
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 وتوزةػػػا الموبػػػمةب رهػػػااألن مةػػػاج الاتػػػوا  الخزانػػػات بنػػػا ً ب البػػػةوؿ مةػػػاج مػػػف متػػػوفر مػػػاهو ابػػػتبالؿ أف كمػػا     
 قابمػب غةػر بمػواد الودةػاف قاع تبمةؼ منها يدةدة بطرؽ الموبمةب الودةاف مةاج وابتبالؿ جةدة بصورة هاابتبالل
نشا  الما  لن اذ ق اآلبػار بوابػطب هاابػتبالل ثػـ مػفو  األرض مبػتوى تاػت الودةػاف مةػاج لتجمةػا صػبةرة بػدود وا 

 األشػجار اختةػار بعػد التعرةػب أخطػار امنػ يمػ  وتعمػؿ خضػرا  أشػرطب إل  الطبةعةب الودةاف تطوةر في تبايد
 . هالتشجةر  المالئمب

 شػكؿ يمػ  بػ ي بػدوف( TAMARIX ARTICULATA) األثػؿ زرايػب انجراؼ أف إل  الدرابات دلت وقد
 تجػػارب ماطػػب فػػيق الكثبػػاف الرممةػػب فػػي ـ(1ق 5-1) يمػػؽ يمػػ  تػػزرع أف قبػػؿ ( بػػايب24) لمػػدة ون عػػت ي ػػؿ

(Escape) تتػراوح وبنبػبب الكثبػاف الرممةػبق فػي ـ(1ق 5-1) بػةف تتػراوح ايمػاؽ يمػ  متػوفرة الرطوبػب إذ بةجيق 
 الةوكػػػػػالةبتوس شػػػػػجرة وتػػػػػيتي. بػػػػػـ/مممةمػػػػػوز (4) اػػػػػدودب هػػػػػاأمالا آبػػػػػار مةػػػػػاج لوجػػػػػود اضػػػػػافب(% 5-3) بػػػػػةف

(EUG.MICROTHICA)  واألكابػػةا (ACACIA CYANOPGHELA )األثػػؿق بعػػد الثانةػػب بالدرجػػب 
 أظهػػر األزرؽ ت رةبػػًاق والػدخف بػنب لمػػدة بػ ي إلػػ  تاتػاج هػػافإن والج ػاؼ العالةػػب لماػرارة هػػام اومت مػف بػالرغـ إذ

 الرةػػاح بػػريب مػػف ة مػػؿ ابػػبمن الرت ػػاع النمػػو بعػػد وهػػو( بػػ ي بػػدوف)  دةمػػاً  زرايتػػ  نجاػػت إذ مشػػجعب نتػػائج
 نمػو تػـ كمػاوالرةزومػاتق  بالبػذور وةتكػاثر يمة ػب جػذور ذا كونػ فضػاًل يػف ق المتاركػب الرمػاؿ يمػ  والماافظب
 فػي وةنمػو الشػتا  فػي اةاتػ  دورة تنتهػي نبػات وهو (Atimisia siascopari) كنبات ب ي دوف مف الاشائش
 .(1)ببريب وةتكاثر الصةؼ

 الترابية: السداد بناء 5-2-6-1-2
اتجػاج الرةػاح البػائدة  يمػ بصػورة يمودةػب  هاةػتـ إنشػاؤ  التػيالمصدات غةر الاةب  مفالبداد الترابةب  ُتعد      

جوانػب البػداد المواجهػب  يمػ ت مةػؿ بػرع الرةػاحق وتجمػا دقػائؽ الرمػاؿ  إلػ  ةػؤديق ممػا هاباةث تعترض مبػار 
ق الرةػػاح هاتػػذرو  التػػياجػػز الرمػػاؿ  فػػيالبػػداد  هػػذجق ولزةػػادة ك ػػا ة ـ( 4-3) بػػةف هػػاالرةػػاح وةتػػراوح ارت اي هػػذجل

ذ أبػػالةب التثبةػػت  ةػػببةػػب تن قتمػػؾ الرمػػاؿ  يبػػ مػػف هػػاةػػراد اماةت التػػيالمبػػااات  إلػػ  هاوالاةمولػػب دوف وصػػول
ابػػػببق إذ أف منمبػػػافات  هػػػابةنت صػػػؿ  قالبػػػداد هػػػذج مػػػفق ة ضػػػؿ إنشػػػا  خطػػػةف أو ثالثػػػب خطػػػوط هػػػافةالدائمةػػػب 

 هػاةزداد ارت اي التيالجانب المواج  لمرةاح قو  يم كثرة الرماؿ المتراكمب  إل  ةؤديخط وااد قد  يم االقتصار 
ط ب من في. تـ إنشا  بدة ترابةب (2)تمؾ المبااات فيثـ تزاؼ ناو الجانب اآلخر وتؤثر  مفبمرور الوقت ق و 
 مػػفاجػػؿ الت مةػػؿ  مػػفط ػػب الكثبػػاف الرممةػػب شػػماؿ غػػرب بةجػػي من مفـ تمتػػد ضػػ3كػػـ( وبارت ػػاع  8بةجػػي بطػػوؿ )

ونااةػب الصػةنةب وكػاف شػكؿ االمتػداد متعامػدا مػا اتجػاج هبػوب  شػآت مدةنػب بةجػيمناركب زاؼ الرمػاؿ باتجػاج 
 (.37الشكؿ ) في كماالرةاحق 

 
                                                           

(
1
) https://www.shakirycharity.org/index_A.php?id=149&news_id=3695 

(
2
) Farage P., Ardö J., Olsson L., Rienzi E„ Ball A. and Pretty J. The potential for soil carbon 

sequestration in three tropical dryland farming systems of Africa and Latin America: A modeling 

approach. Soil & tillage research, vol. 94, no2, 2007, P. 458.  
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 والصينية طقة بيجيمن فيالسدة الترابية إليقاف زحف الكثبان الرممية ( 37شكل )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ?http://agribusiness.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html: عهٗاعخًاداً  حث,عًم انبا يٍانًصذس: 

 :(1)ما ةيتي منهاألبباب يدةدة  ذلؾمعالجب اركب الرماؿ و  فيالطرة ب  هذجوقد تـ ابتخدمت       
ق ممػا ةتػة  المجػاؿ أليمػاؿ هػاإياقب زاػؼ الرمػاؿ وتػيخةر اركت فيالطرؽ ال عالب  مفالطرة ب  هذج ُتعد .1

 التشجةر والري.ذ  ةتن

 .الدراببط ب منيمـو  فيذ الطرة ب بمبااات وابعب بابتخداـ اآلالت والمكائف المتوفرة  ةإمكانةب تن .2
                                                           

(
1
) Györffy, Gy. Recovery of Auchenorrhyncha community in a sandy grassland after topsoil 

removal. 7th European Ecological Congresss, Abstracts, 1996, P. 237. 
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 .هاالكثباف الرممةبق لتاجةـ اركت مفابتخداـ االبةجب لبمؽ المبااات الكبةرة  .3
رطوبػػب أكثػر بعػػد  يمػ  هااػاجزًا جةػػدًا أمػاـ البػذور الزاا ػػب والمتطػاةرة مػػا اصػول ُتعػػدأف جوانػب البػداد  .4

 يمػ تشػجا  عممةػبال هػذججوانػب البػداد الترابةػب و  فػيلوجود اناػدار  نتةجباألمطار  مفب وط أي كمةب 
 زةادة إنبات البذور ونمو مختمؼ أنواع النباتات.

وهػػػذا  هػػػاخ ض ماػػػاذي لمػػػنجػػػانبي البػػػدة وتكػػػوةف  يمػػػ  بالُتربػػػإف إنشػػػا  البػػػداد الترابةػػػب ةتطمػػػب ا ػػػر  .5
 الرماؿ الزاا ب. مفب لكمةات فةئدج ألن  ةمثؿ مصةدة إضاخ ض ل  فوامنال

 استخدام مشتقات النفط : 5-6-6-1-9
البمػػػػػػػداف الن طةػػػػػػػب  فػػػػياف تثبةػػػػػػػت الكثبػػػػاف الرممةػػػػػػػب ممكػػػػػػػف اف ةنجػػػػػػػز بصػػػػػػػورة ك ػػػػؤة بػػػػػػػرةعب ورخةصػػػػػػػب       

 مػػفتوجػػػػػات الن طةػػػػػب الف تاطػػػػػةـ تنػػػػػاظر الكثةػػػػػب الرممػػػػػي ةػػػػػتـ بتبطةػػػػػب الجهػػػػػب الم ابمػػػػػب لمرةػػػػػاح منبابػػػػػتعماؿ ال
 يمػ  هػاةمكػػف يممةػػًا اجراؤ  التػياكثر الطرؽ  مفالطرة ب  هذجاركت ق اف  مفالكثةب او اجنات  باألب مت لماد 

ةمكػػػػف ابػتعماؿ  كمػابصػػػػورة تامػػػػبق  هاػؼ الكثبػػػاف بوابػػػطب تزةةػػػػت بػػػػطاالصػػػعةد العػػػالميق اةػػػث ةتوقػػػؼ زاػػ
 .(1)الرماؿ مف هااالبةجب لا ظ بةفالطرة ب لتزةةت طب ات الرماؿ الممتدة  هذج

بػط  الكثبػاف الرممةػب الزاا ػب بوبػػاطب  يمػػ مشػت ات الػن ط  هػذجرش  يػفمػا هػي إال يبػػارة  عممةػبال هػذجو       
دةق وةبتابػف إجػرا  يممةػات الػرش بعػد أوؿ هطػوؿ مطػري كػاؼق وبعػد أف ترت ػا مبػتوةات ُتعػدأجهزة الرش الم
ف هااالب ما تكػوف الرمػاؿ  فيقرابب بط  الكثباف  إل رطوبب الرماؿ  أجػؿ  مػفرش بػط  الرمػاؿ  يممةػبدئػبق وا 

بػػرش  ذلػػؾ وةػػتـ هػػاا اركػػب الرمػػاؿ وانت المنػػنشػػاط الرةػػاح وبالتػػالي فإنػػ  ة مػػفاماةػػب البػػط   يمػػ ةعمػػؿ  هػػاتثبةت
أرخػػص المػػواد المبػػتخدمب البػػت رار  مػػفالزةػػوت  ُتعػػدالكةمةائةػػب. و  بالُتربػػالبػػط  بالمػػا  أو الزةػػوت أو مثبتػػات 

 :(2)لهذا البرض ُتبتخدـالزةوت  مفثالثب أنواع  ُهناؾمبااات شابعب. و  يم  هاوةمكف ابتخدام بالُتربوتثبةت 
 رصؼ الطرؽ. فيةبتخدـ  الذيخ ضب كمنالزةت األب متي ذات الكثافب ال .1
 الزةت الشمعي ذات الكثافب العالةب. .2
 الن ط الخاـ. .3
ف طرة ػب التبطةػب بالمشػت ات الن طةػب       الػػدوؿ  مػفالعدةػد  فػياتبعػت وال تػزاؿ تتبػا  التػيأهػـ األبػالةب  مػفوا 

ةػػراف وربمػػا ةعػػود   منهػػاب النباتةػػلعػػدـ تػػوفر المػػواد األولةػػب وخاصػػب  ذلػػؾمثػػؿ لةبةػػا والمممكػػب العربةػػب البػػعودةب وا 
 فػػيابػػتعماؿ المشػػت ات الن طةػػب  فػػيالػػدوؿ العربةػػب الرائػػدة  مػػفلةبةػػا  ُتعػػدإلجػػرا  يممةػػات التثبةػػت البةولػػوجي. و 

خػزاف كبةػر ةبػاب بوبػاطب مكػائف اةػث  فيالمشت ات  هذجالرش بوضا  يممةبتبطةب الكثباف الرممةب. وتجري 
ط ػػب لعػػدة أبػػابةا ةباشػػر منق وتتػػرؾ ال(ـ60)ةبػػتخدـ )بمػػدوزر( وهػػو مجهػػز بػػذراع لػػرش المػػواد الن طةػػب لمبػػافب 

تنمػو وتتكػاثر ببػريب  التػيالاشػائش  مػفاألشػجار خػط ثػاف  بػةفبزرايب األشجار كاالثؿ وغةػرجق و ةػزرع  هابعد
د زواؿ تػيثةر المشػت ات يناالنت اؿ  مف هاعمنط بق لكي تامي الكثباف وتمنةب الخاصب بالخامنالالظروؼ  ابب

                                                           
 .1640صالح داود بممافق ابف يمي نجـق مصدر بابؽق ص( (1

(
2
) http://ksag.com/index.php/Articles/SingleArticle/artID/4077  
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تثبةػػت  فػػيبػػدأت تجػػارب ابػػتخداـ مشػػت ات ن طةػػب  1961يػػاـ   ػػيالن طةػػب لاػػةف نمػػو األشػػجار بصػػورة جةػػدة. ف
إةراف والبػعودةب وغةرهمػاق وتػتـ بػرش المػادة  في هاق بمةت دولةًا بالطرة ب المةبةب وتوبا ابتخدامالكثباف الرممةب

 .(1)البوصب المربعب  يم ( رطؿ 200 -100الن طةب تات ضبط )
لمػدة  هػااركت مػفثػـ الاػد  مػفق و هاتثبةت دقائؽ أبط  الكثبػاف والاةمولػب دوف تػذرةت في هاوقد أثبتت نجاا     

ابػبب منق ممػا ةػوفر الظػروؼ الهاةتـ رشػ التييدة بنواتق تبعًا لك ا ة وكمةب المادة الن طةب  إل بنب  بةفتتراوح 
(2)أماكف انتشار الكثباف الرممةب في النباتي البطا لم ةاـ بتنمةب 

. 
الطػػرؽ األخػػرىق إال أنػػ   مػػفذ  ةػػالتن فػػيإف التبطةػػب بالمشػػت ات الن طةػػب أو الكةماوةػػب هػػي اقػػؿ كم ػػب وأبػػرع      
 يمػ ط ب بشكؿ ال تنمػو معػ  بعػض النباتػات منتوازف النظاـ البةئي لم تبةر في هابعض البمبةات كتيثةر  هاتشوب

 التعرةػبا اصػوؿ منػت هػاإن كمػاالكثبػاف بعػد الػرش مباشػرة.  فػيتعةػؽ ارتشػاح المػا   هػاأن كماط ب منال هذجبط  
وهػي  بالُتربػرطوبػب  يمػ تاػافظ  ذلؾا التبخػر وهػي بػمنػب بعد تكػوةف طب ػب صػمبب تكبػو بػط  الكثبػاف وتالرةاة

 أربا بنوات. إل المختم ب ولمدة ثالث  التعرةبم اومب ضد يممةات 
داخػؿ الكثبػاف الرممةػب ل فػادة  إلػ ا ن اذ أو تبمبؿ مةاج األمطار منالطرة ب فهي ت هذجأما مباوئ ابتعماؿ      
ف هاضػةاي إلػ ق وبالتالي تػؤدي بالُتربزةادة رطوبب  في منها  فػيابػتعماؿ بعػض المشػت ات الن طةػب قػد ةػؤثر ق وا 

 ف ػدالمػواد بكمةػات كبةػرة   هػذجالمػوادق البػةما إذا أضػة ت  هػذجال تػتال ـ مػا  التينمو بعض النباتات الطبةعةب 
تكػػوةف غطػػا  نبػػاتي  فػػي منهػػاإمكانةػػب اإلفػػادة  فػػيالنظػػاـ البةئػػيق قػػد ةػػؤثر بالتػػالي  فػػياػػدوث خمػػؿ  إلػػ  ةػػؤدي

 إلػػ تضػػاؼ  التػيق والبػةما النبػػبب هاب ابػػتعمال ةػشػجري لػػذا فػاف ابػػتعماؿ المشػت ات الن طةػػب ةبػتديي درابػػب كة
نهاالتثبةػت قبػؿ ابػتعمال فيالطرة ب  هذجابتعماؿ  يفقد تنجـ  التيالكثةبق ودرابب اآلثار البةئةب   هػاق البػةما وا 

إف  يػفالتثبةػتق فضػاًل  فػيم ارنػب مػا المػواد األخػرى المبػتعممب  مفالػثالعػراؽ ورخةصػب  فيالمواد المتوفرة  مف
 فػػيبػػهولب  مػػفالوبػػةمب لمػػا تتمةػػز بػػ   هػػذجةتطمػػب تػػوفر  الدرابػػبط ػػب من فػػيالمبػػااات الوابػػعب لمكثبػػاف الرممةػػب 

 ولمبااات وابعب وبيقؿ جهد. هاتطبة 
 تغطية الرمال: فيالطينية  ةالُترباستخدام  5-6-6-1-4

( 30-10) بػةفببػمؾ ةتػراوح  هاالكثباف الرممةػب وفرشػ يم إضافب طب ب طةنةب  يم الطرة ب تعتمد  هذجإف      
قمػب الكثةػب الرممػي والتموجػات الرممةػب  مػفالطرة ب بعد التخمص  هذجا زاؼ الرماؿق وتتـ منبـ لتكوةف طب ب ت

 فػػيالطرة ػػب  هػػذجاطؽ الرممةػػب. وقػػد ابػػتخدمت منػػبالجرافػػات )البمػػدوزرات( ثػػـ ةػػتـ وضػػا الطب ػػب الطةنةػػب فػػوؽ ال
لتبطةػػػب الكثبػػػاف وكػػػاف  بالُتربػػػ مػػػفط ػػػب بةجػػػيق وابػػػتعممت كمةػػػات مختم ػػػب من فػػػيماطػػػب تثبةػػػت الكثػػػاف الرممةػػػب 

وقػػػػد بمبػػػػت   الطةنةػػػػب بالُتربػػػػ مػػػػفطػػػػف/ دونػػػػـ(  7.5طف/دونػػػػـ و 10طف/دونػػػػـ( م ارنػػػػب مػػػػا ) 12.5) هاأفضػػػػم

                                                           
ق واآلداب وال نػػػوف لمث افػػػب الػػػوطني المجمػػػسق الجافػػػب اطؽمنػػػال فػػػي األراضػػػي تػػػدهور التصػػػار( مامػػػد يبػػػد ال تػػػاح ال صػػػاصق (1

 . 136صق 1999ق الكوةت
  .176ص قمصدر بابؽ ق( يبداهلل بالـ المالكي(2



 ها يف منطقة الدراسةصيانت قائوطر الزراعية األراضي تعرية خماطر                                                                                                                   الفصل اخلامس
 

 

169 

تكػوةف طب ػب تربػب  يمػ الطرة ػب تبػايد  هػذجق إف (1) دونػـ 50 اػدودة ػب بالطر  هػذجب هػاتػـ تبطةت التػيالمبػااات 
زةادة إنبات وتكاثر النباتات الطبةعةب البائدة  يم ةبايد  هاأف ابت رار  فضاًل يفصمبب ال تتيثر باركب الهوا ق 

 ذ. ةبرةعب التن هاإن كمااالات اظ بالرطوببق  بببب
 النفايات الصمبة لتثبيت الكثبان الرممية:  منالطريقة المستخمصة  5-6-6-1-5

هو  منهاالن اةات الصمبب البةر قابمب لمتامؿ البةولوجي الهدؼ  مفبائؿ مبتخمص  يفالمادة يبارة  هذجو       
 يمػػ ارات الهوائةػػب التةػػم اومػػب لاركػػب  ذلؾقوةػػب وصػػمبب وتصػػب  بػػ هاتبطةػػب الرمػػاؿ بطب ػػب واقةػػب ويازلػػب بػػتجعم

 إلػػ نوقػػؼ زاػػؼ الرمػػاؿ دوف ابػػتخداـ مصػػدات مةكانةكةػػب أو نباتةػػب. وةعمػػؿ هػػذا البػػائؿ  ذلؾوبػػ األرضبػػط  
تمابػػؾ ابةبػػػات الرمػػؿ اةػػػث تختػػرؽ البالبػػػؿ الطوةمػػػب لجزةئاتػػ  بػػػط  الكثةػػب مشػػػكمب بػػطاا قوةػػػا ومتمابػػػكا 

بػػاـق ا بةئةػػاق فهػو مركػػب يضػوي غةػػر منػاطؽ كونػػ  آمنػيػػدة  فػػيتمػػت تجربتػ   الػذيوثابتػا. ومزاةػػا هػذا البػػائؿ 
ا تبرب المةاجق منبق وةخمؽ بطاا مبت را ة اـو تن ؿ األاماؿ فوق  وةفةوغةر قابؿ لمتآكؿق وال ةموث المةاج الجو 

دما ينػػ هاوشػػكم بالُتربػػلػػوف  فػػيأنػػ  ال ةتػػرؾ أي تبةةػػر  كمػػاوظهػػر ابػػتجابب مثالةػػب مػػا الهػػوا  ومةػػاج األمطػػار. و 
 .(2)المورفولوجي لمكثباف الرممةب المرشوشبالمظهر  يم ترؾ مظهرا جمالةا وةاافظ فةةجؼ 

 النفايات الصمبة لتثبيت الكثبان الرممية من( الطريقة المستخمصة 19صورة )
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 http://www.abudhabienv.ae/wp-content/uploads/2016/10/IMG-20151101-WA0001.jpgانًصذس: 

                                                           
 . 153ق صمصدر بابؽ( مامود امادة صال ق (1

(
2
) http://www.abudhabienv.ae/news-21822.html   
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م ارنب بالطرؽ الشائعب لتثبةت الكثباف الرممةب مثؿ زرايب النخةؿق أو  %(90)اقتصادي بنببب  تجمنوهذا ال     
الصػػورة  فػػيموضػػ   كمػػا النااةػػب االقتصػػادةب والبةئةػػب. مػػفغةػػر مشػػجا  هػػاتق وجمةعمنالرصػػؼ بابػػتخداـ االبػػ

 أرضػةب صػالاب منهػاتجعػؿ  التػيتكبػب الصػالبب ال وةػب والمتةنػب  هػافإنق بالبػائؿ هارشػ يممةبلمرماؿ بعد  (13)
أرض خصػػبب بعػػدما  هػػاتيهةػػؿ الرمػػاؿ لمزرايػػب وجعم هػػاخالل مػػفنػػود  التػػي بالُتربػػ هػػذجالبدةمػػبق  بالُتربػػالبػػتعماؿ 

ف الو  الاةػػاة البةئةػػب. هػػافةكانػػت جػػردا  قاامػػب تنعػػدـ  الػػرش  يممةػػبالرمػػاؿ بعػػد  هاتكتبػػب التػػيالجدةػػدة  خصػػائصا 
جػػػو شػػػب  رطػػػب بعػػػدما كػػػاف شػػػب  جػػػاؼ ب ضػػػؿ  يمػػػ تمهػػػد الطرةػػػؽ لجمةػػػا أنػػػواع الزرايػػػاتق وبهػػػذا بناصػػػؿ 

ف خاصػػةب يػػدـ امتصػػاص المةػػاج بعػػد و  الجػػو. فػػيالنباتػػات  هػػات رز  التػػياإلفػػرازات   هػػارش الرمػػاؿ وتثبةت يممةػػبا 
 التوازف البةولوجي. يم الا اظ  في بالُتربتبايد 

 تثبيت الرمال: فيالمواد الكيمياوية  خداماست 5-6-6-1-6

تثبةػػت الكثبػػاف الرممةػػبق مثػػؿ مػػادة كمورةػػد الكالبػػةوـق إذ ةعمػػؿ هػػذا  فػػيتبػػتعمؿ بعػػض المػػواد الكةمةاوةػػب        
المادة مامواًل  هذجوتبتعمؿ مادة الكوروبوؿ  لتثبةت الكثبافق إذ تكوف  بالُتربزةادة  تمابؾ ذرات  يم الماموؿ 

بالما  مكون  طب ب بالبتةكةب مطاطب وش افب يدةمب الضرر بالنبات وهي مبػامةب  هاد خمطينبالبتةكةًا غروةًا 
 .(1)مةاج األمطار يم  هاتبم  لمبذور المطمورة والنبات بالتن س واصول

ابػتخداـ المػبف المطػاطي الصػنايي )ةػونةزوؿ( وهػو خمػةط  يمػ لةبةا  فياجرةت تجارب  1970ياـ  فيو       
وةػرش  قخمةط المػادة (أجزا  4)و (جز  ما  96) :نايي ما الزةت المعدني والما الصمبتامب المبف المطاطي 

 يمػ ط تي أبو صرة بالزهرا  والاشاف الشمالي غرب مدةنػب طػرابمس من فيالرماؿق ودلت التجارب  يم الخمةط 
اطؽ الرممةػب منػال فػي هاابػتخدام فػيالمةػاج جعػؿ التوبػا  مفلكمةات كبةرة  هاولكف ابتهالك قلطرة با هذججدوى 

 يػففضػاًل  ق)ةػولي كاػوؿ ال انةةػؿ( و )الةػولي اكرةػؿ امةػد( كمثبتػات مػف. وتبتعمؿ أةضػا كػؿ (2)الجافب صعبا 
 التعرةػبيوامػؿ  مػف هاوجماةت بالُتربتمابؾ ذرات بط   فيل  ال درة العالةب  الذيابتعماؿ مبتامب البتةومةف ق 

مػػا  هػػابػػط  الكثبػػاف الرممةػػب بعػػد أف ةػػتـ مزج يمػػ  هابرشػػ ذلػػؾو المػػواد الكةمةائةػػب  هػػذجابػػتعماؿ  وةػػتـالمختم ػػبق 
ولمدة ال تتجػاوز ثػالث  بالُتربالمصؽ وتمابؾ ذرات بط   يم قوة يالةب  هاالما  وبنبب معةنبق لتكوةف مادة ل

المػػػواد  هػػػذجالطرة ػػػب هػػػو ارت ػػػاع أبػػػعار  هػػػذجماػػػددات ابػػػتعماؿ  مػػػفو  .(3)تبػػػدأ بالت تةػػػت  ذلػػػؾبػػػنوات ثػػػـ بعػػػد 
ط ب من فيالطرة ب  هذجةؽ ق ولـ ةتـ تطببكمةات كبةرة هاد ابتعمالينمبةب اآلثار البةئةب الب يفالكةمةاوةب فضاًل 

 .  الدرابب

 
                                                           

ق مطبعػػب العػػانيق 21النهػػرةفق مجمػػب الجمعةػػب الجبرافةػػب العراقةػػبق العػػدد  ( بػػار نػػافا شػػاكرق الكثبػػاف الرممةػػب فػػي بػػهؿ مػػابةف(1
 . 83ص  ق1985 ببدادق

 . 136صمصدر بابؽق ال تاح ال صاصق ( مامد يبد(2
  . 256( مامود امادة صال ق مصدر بابؽق ص(3
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 لمكثبان الرممية: التثبيت الحيوي 5-2-7
زةػػػادة قػػػوة  يمػػػ مػػػا ةبػػػايد ق إقامػػػب غطػػػا  شػػػجري فػػػوؽ الكثبػػػاف الرممةػػػب يمػػػ وهػػػي وبػػػةمب دائمػػػبق وتعتمػػػد      

األكابػةا بػالةجناق )هػذا النػوع هػي شػجرة  فػيأكثػر أنػواع الشػجر المبػتخدمب  مػفابةبات الرماؿ؛ و  بةفالتمابؾ 
 دالتثبةػت المةكػانةكي وةعػ يممةػب الاةػويالتثبةػت  يممةػبتبػبؽ يػادة و  أشػجار دائمػب الخضػرة. هػاق وجمةعواألثػؿ(

تمهػد  هػاالرمػاؿ المتاركػب أو أن والتشػجةر فػوؽ بػط  الزرايػب يممةػبالتثبةت المةكػانةكي مرامػب ضػرورةب لنجػاح 
إقامػػب غطػػا  شػػجري أو شػػجةري فػػوؽ  يمػػ مرامػػب التثبةػػت البةولػػوجيق والتثبةػػت البةولػػوجي تثبةػػت دائػػـ ةعتمػػد 

 .الرممةب بالُتربقواـ  بنا ً  يم وتبايد  ابةبات الرماؿتمابؾ  يم الكثباف الرممةب اةث تعمؿ الجذور 
 بالُتربػتابػةف خػواص  بوابػطب ذلػؾالرمػاؿ كمةػًاق و  زاػؼابػت رار  يمػ العمػؿ  إل  تهدؼ المرامب هذج إف      

ظروؼ الظؿ  فيم اومب لمج اؼ  هاول بالُتربشجار تتال ـ ما طبةعب أ وزرايبالنباتات والشجةراتق ب هاثـ زرايت
ف ط ػػبقمنال فػػيالبػػائد  اخمنػػال ط ػػب بةجػػي من فػػيب الرةاةػػ التعرةػػبا اصػػوؿ منػػالنباتػػات مصػػدات لمرةػػاح ت هػػذج وا 

لتكػوةف واركػب الكثبػاف  بالرئةبػ االبػباب مػفوهػي  قبالرةاةػ التعرةػبلمشػكمب  ئيهػاالنق وهػي بمثابػب الاػؿ والعةث
 بػػةف مػػفو  بقالرةاةػػ التعرةػػباػػدوث  مػػفا منػػوة قبالُتربػػتمابػػؾ ذرات  يمػػ ةعمػػؿ  النبػػاتيتكػػوةف  ال الف قالرممةػػب

 :ةمي كماق التثبةت الدائـ لمكثباف الرممةب طرؽ ووبائؿ
 زراعة االحزمة الخضراء :  5-6-7-1

 التػي الزرايةػب األراضػيمبػااات  يمػ الاماةػب والماافظػب  هانباتات هدفُ الشجةرات و الشجار و األ إف زرايب     
شػػجار األ مػػفمجتمػػا نبػػاتي مؤلػػؼ  مػػاهي إالالخضػػرا   فاألازمػػب .ةػػباخمنالالظػػروؼ  مػػفالاماةػػب  إلػػ تاتػػاج 

 ط ب.منألي التوازف الاةوي  يم الماافظب  هاهدفو  زاؼ الرماؿقضدة  األرض مفشجةرات تبطي مبااب الو 
 -: ةمي كما هيق و (1)لمزرايب تصم   التيأنواع النباتات 

 االشجار ذات الظؿ الدائـ. .1
 الشجةرات الدائمب الخضرة.  .2
 الاشائش. .3
 شػػجارجػػب انتخػػاب االفة الماممػػب بالببػػارو صػػد الرةػػاح الجافػػب االشػػجار ل مػػفاةػػث ةػػتـ انتخػػاب اصػػناؼ        
 ثػالث أشػكاؿ يمػ  هاذ ةواالازمب الخضرا  ةكوف تن دة ومت ارببُتعدبرس بخطوط مف تُ أبشرط الخضرةق  الدائمب
 :(2)ةيتي كماهي و 
االشػػػػجار العالةػػػػب  مػػػػف( خطػػػػوط 3-1) مػػػػفالبالػػػػب  فػػػػياالازمػػػػب  هػػػػذجتتكػػػػوف  إذ: االحزميييية النفييييا ة .1

ببػهولبق  هػافةالن ػوذ  مػفمتر( باةػث تمكػف الرةػاح 4شجرة وأخرى ) بةفالبعض  هابعض يفوالمتبايدة 
 وتشجةر جوانب الطرؽ.  األراضيالطرة ب تيمةف الظؿ وتجمةؿ  هذجد  ةاةث ت

                                                           
(

1
)Hilton MJ "The loss of New Zealand's active dunes and the spread of Marram Grass (Ammophila 

arenaria)", New Zealand Geographer 2006 , pp.105-120. 
كانوف االوؿق  30(ق االاد 2716( ابةف الجنابيق مشروع الازاـ الوطني األخضر التصار أـ التنمةب المبتدامبق جرةدة الصباحق العدد )(2

 .2ص. 2012
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 اذةػػب االازمػػب الن مػػفالمصػػدات هػػو اقػػؿ  مػػفهػػذا النػػوع  فػػيإف ن اذةػػب الرةػػاح  االحزميية شييبو النفييا ة: .2
اػػد مػػا وهػػي تتكػػوف  إلػػ صػػد الرةػػاح والعواصػػؼ الترابةػػب  يػػففضػػاًل  قلػػن س االغػػراض البػػاب ب مفوتػػؤ 

متػػر( 2البػػاب ب ببػػافب ) مػػفتكػػوف مت اربػػب أكثػػر  هػػابةنمػػا فةخطػػوط إال إف المبػػافات  (3-1) مػػفأةضػػًا 
 شجرة و أخرى.  بةف

بعػض الاػاالت تصػؿ  فػيخطػوط  (5-3) مػفاألازمب أكثؼ االنواع و تتكوف  هذج االحزمة المغمقة: .3
 إلػ االبػ ؿ  مػفمتػر( أو أقػؿ باةػث ةعمػؿ كاػائط متجػانس 1خط وتكوف المبػافات مت اربػب )100 إل 
االازمب الخضرا  ال تبػم  بن ػوذ الرةػاح إال  هذجأشجار مختم ب االنواع و االرت اع  مفوتتكوف  يم اال

 .الرممةب والترابةباطؽ الجافب ذات العواصؼ منال فيدة جدًا  ةال مةؿ وهي م
قضػا  بةجػي ونااةػب  اػدود فػيالماصػور الجػز   فػياالازمػب الخضػرا  المبم ػب  مػفإف إنشا  هذا النوع        

وتثبةػت الكثبػاف العواصػؼ الترابةػب  مفلماد  ذلؾق و ط ب العةثمن فيقضائي بامرا  والدور  مفالصةنةب واجزا  
ةمكػف تا ةػؽ  ذلؾق لػموبػـ الج ػاؼ فػيوخاصػب  قبشػكؿ كبةػر جػداً و  الزرايةػب األراضي يم تزاؼ  التيالرممةب 

نهػػػر  فػػيتػػػوفر )المةػػاج ال رةبػػب  تشػػمؿالطبةعةػػب فاالمكانةػػات المتػػػوفرة )الطبةعةػػب والبشػػرةب(  ابػػبهػػذا المشػػروع 
 فػيالمشػارةا المهمػب  مػفمشػروع  هكػذاُةعػد  ذلؾق أما االمكانةات البشرةب توفر االمواؿ واالةدي العاممػبق لػ(دجمب
اطؽ الجافػب وشػب  منػال فػي هػاةمكػف زرايت التػيثؿ أفضػؿ األشػجار أشجار اآل ُتعدو . ذج ةإذا تـ تن الدراببط ب من

مركػػز ب قالدرابػػبط ػػب من فػػياألشػػجار  مػػفابػػتخدـ هػذا النػػوع  إذ تامػػؿ المواصػػ ات المػػذكورة آن ػػًاق التػػيو  قالجافػب
 .بةجي قضا  فيمكافاب التصار 

 :(1)زحف الكثبان الرممية منوصفات األشجار المالئمة لمزراعة لمحد  خصائص 5-6-7-1-1
 اصر البذائةب والرطوبب. عنالرمؿق الف الرماؿ تتمةز بن ص بال فيالنمو  يم  هاقدرت .1
 تامؿ شدة الرةاح البائدة. يم  هاقدرت .2
 النباتات. يم زاؼ الرماؿ  مفم اومب األضرار الناتجب  .3
 درجات الارارة الشدةدة لمطب ب البطاةب لمرماؿ.  تبةرتامؿ  .4
 تتمةز بارت اع الممواب. التياطؽ الجافب و منال في هاد ابتخدامينتامؿ ارت اع نببب الممواب  .5
 جذري كبةر ومتعمؽ. مجموعم اومب الج اؼق فتكوف ذات  .6

 اطق الكثبان الرممية:من فيومد المشاريع االروائية  بناءً  5-6-7-6
الامػػوؿ  فػػيالكثبػػاف الرممةػػبق ال فائػػدة  هػػاغطت التػػياطؽ منػػال فػػيب فةػػر مةػػاج الػػريق البػػطاةب والجو فةإف تػػو      

 مػفالمشارةا ةمكف  هذجر المةاج وبشكؿ مشارةا لمري تخضا لمواص ات الري الادةثبق إذ إف فةاألخرىق فإف تو 
ةبػتند إلةػ  ب ةػب  الػذيي االبػاس مشػكمب زاػؼ الكثبػاف الرممةػبق وهػ يمػ ذ كػؿ ابػتراتةجةات ال ضػا   ةػتن هػاخالل

 المعالجات ويمة  ةجب ال ةاـ باالتي:

                                                           
(1) Gomez-Pina G "Sand dune management problems and techniques, Spain", Journal of Coastal Research , Iss 36 (2002, pp.325-

332.   



 ها يف منطقة الدراسةصيانت قائوطر الزراعية األراضي تعرية خماطر                                                                                                                   الفصل اخلامس
 

 

173 

( 14طقية العييث, الصيورة )مندييدًا حسيامراء واليدور وت فيطقة الكثبان منمد وانشاء مشاريع الري يغطي  .1
  مشيروع سيد فييإ ا تم تن  لكطقة العيث, و من فيطقة الكثبان من منمياه نير دجمة القريبة  عمىاعتمادًا 
االحتالل االمريكيي لمبميد, إ   بسبب 6119ه بعد عام  بناءً   سنوات وتوقف منتقرر انجازه  ال يمكحول, 

الكثبيان  يياغطت التيي األراضييو  الزراعيية األراضييى ا السيد ميد قنيوات اليري المتكاممية باتجياه  بناءً  يؤدي
مياه )سد  منامكانية االستفادة  عنطقة العيث, فضاًل من فيطقة الواقعة شرق نير دجمة منال في الرممية

 طقة العيث.من فيمعالجة الكثبان الرممية  فيالعظيم( 
طقة من فيطقة الكثبان الرممية منالسد الم كور أنفًا, يمتد غرب نير دجمة باتجاه  منإقامة مشاريع لمري  .6

تميك  فييالكثبيان الرمميية  يياغطت التيي األراضيي مينو معالجية مسياحات واسيعة خاللي مينبيجي, إ  يمكين 
 فيييالكثبيان الرمميية  ييياغطت التيي الزراعيية األراضييامكانييية ميد قنيوات لميري باتجيياه  عينطقية, فضياًل منال
 طقة الصينية باتجاه بحيرة الثرثار.منطقة بيجي وغرب منطقة الواقعة شمال منال

 . لكر المعدات الالزمة لفياآلبار وتو  حفر خالل منة بشكل يوازي المياه السطحية فيالمياه الجو  استخدام .9
سمسيمة تيالل حميرين  فيياألوديية الممتيدة  فييحصياد الميياه  المياه السطحية بطريقة منيمكن االستفادة  .4

 .طقة العيث غرب السمسمةمن فيالواقعة اطق الكثبان الرممية منباتجاه 
 الدراسةطقة من في( توضيح مواقع الكثبان الرممية 14صورة )
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 عمميات تثبيت الكثبان الرممية : من يايمكن تحقيق التيالنتائج  5-6-8
 األىمية البيئية: 5-6-8-1

ةب األرضػابت رار بط  الرمػاؿ وتػوفر الرطوبػب  إل ( ةؤدى أو كةماوةاً  ةعد تثبةت الرماؿ تثبةتًا ) مةكانةكةاً       
إلنبػات ونمػو والنباتػات  ذلؾتػزرع بعػد التثبةػت مباشػرةق وكػ التػيالرمػاؿ وبػطًا مالئمػا لنمػو األشػجار  مفوةجعؿ 

ب ضػؿ المػػواد العضػوةب الناتجػػب  بالُتربػػالتطػػور البةئػي وتتابػػف خػواص  إلػ ةػػؤدى  الػذيالاولةػب والمعمػرة األمػػر 
ةػتـ  الػذيصػر اآلزوت ينتػوفر  ذلػؾ فضاًل يفاألشجار والنباتات  مفتراكـ األوراؽ واألغصاف المتباقطب  يف

ق وةصػب  هػاجػذور الب ولةػات كاالكابػةا وغةر  يمػ تكػوف ي ػدًا  التػيبوابػطب بكترةػا الرةزوبةػوـق  بالُتربػ فػيتثبةت  
ار مػػب لمكافاػػب تصػػهاووبػػةمب  هػػاوتكاثر  هػػااخػػًا لامةاتمن  فةػػتجػػد  الػػذيالمكػػاف ممجػػي ومػػيوى لماةوانػػات البرةػػب 

 .الزرايةب األراضي
 األىمية االقتصادية:  6-5-8-6 

ة اؼ زاؼ الرماؿ وما  يممةبتثبةت الكثباف الرممةب  يممةبإف       يالجةب لت ادي تشكؿ العواصؼ الترابةبق وا 
ومػػا زةػػادة  الزرايةػػب األراضػػيواماةػػب  المرايػػيصػػعةد إنتػػاج األيػػالؼ وتابػػةف  يمػػ إنتاجةػػب  يممةػػب ُتعػػد ذلػػؾ

متنػزج بةئػي ومكػاف لالبػتجماـ  يمػ اجـ معػةف ةمكػف ال ػوؿ أننػا اصػمنا  إل المبااب المزرويب ونمو األشجار 
العواصػؼ  مػفالت مةؿ  يفكانت مواشب وبالتالي تعـ ال ائدة ناهةؾ  التيببةؿ المثاؿق و  يم ط ب الجزةرة من في

 هػػػذج يػػػفالرمػػػاؿ الناتجػػػب  مػػػفعامػػػب والخاصػػػب لمػػػتخمص المعالجػػػات ال مػػػفكثةػػػر  مػػػفالترابةػػػب وبالتػػػالي الت مةػػػؿ 
تثبةػت الكثبػاف الرممةػب بالطرة ػب  يػفالصػاب العامػبق وةمكػف أف نجمػؿ ال وائػد الناتجػب  يمػ  هػاالعواصؼق وتيثةر 

 (:1البةولوجةب بما ةمي)
إنتاج األخشاب )لموقود والصػنايات( ذات  يففضاًل  اطؽ ريوةب أو مصادر أيالؼ تكمةمةب.منر فةتو  -1
الرةػػاح  مػػف هػػاتػػتـ اماةت التػػي الزرايةػػباطؽ منػػاإلنتاجةػػب لم ُمعػػدالترفػػا ال فػػياالقتصػػادةبق المبػػاهمب   ةمػػبال

 والرماؿ.
 بنػا ً ضػرورة  يمػ أثػر اركػب الرمػاؿ الزاا ػب وةجػب التركةػز  مػفاطؽ إنتاجةب جدةدة منتدهور  مفالاد  -2

 دة األغراض.ُتعدتشجةر الكثباف الرممةب واختةار األنواع الم فيبةابب مبتدةمب 
 الزرايةػػػباطؽ منػػػاماةػػػب ال خػػػالؿ مػػػف هااطؽ زرايةػػػب جدةػػػدة وابتصػػػمامنػػػ يػػػفر تكػػػالةؼ الباػػػث فةتػػػو  -3

 العواصؼ الترابةبق والتكالةؼ يفال ائمبق ت مةؿ تكالةؼ اإلصالح والصةانب العامب ل ضرار الناتجب 
 إلػ المبػااب الخضػرا  ومػا العواصػؼق زةػادة  هػذج يػفمعالجب المشاكؿ الصاةب الناتجػب  يم المترتبب  -4

تمطةػػؼ لمجػػو وت مةػػؿ درجػػب الاػػرارة الموضػػعةبق وبالتػػالي إةجػػاد  مػػفبالبةئػػب الماةطػػب بػػالموقا  تبةػػر مػػف ذلػػؾ
  .فةأماكف لمتنزج والتر 

 

                                                           

(
1
) Gallé, L., Györffy, Gy., Hornung, E., Körmöczi, L., Szônyi, G. and Kerekes J. Response of 

different ecological communities to experimental perturbations in a sandy grassland. In: Ravera, 

O. (ed.): Terrestrial and aquatic ecosystems perturbation and recovery. Ellis Horwood, New York. 

1991. p. 195. 
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 المبحث الثالث
 ةالريحيو  المائية التعريةمخاطر  خريطة تصميم

 Designing a risks map of water and wind erosion 

 تمييد: 

 يمػ  التعرةػبمخػاطر  خرةطػبق تػـ تصػمةـ هػاوتوضػة  درجات الدرابػبط ػب من فػي التعرةػبمخاطر ر هاإلظ      
 وفؽ الخطوات االتةب:

 هاق وتادةػػػػدالتعرةػػػػبمخػػػػاطر  فػػػػي كبةػػػػرةتػػػػؤثر بدرجػػػػب  التػػػػيات الطبةعةػػػػب تبةػػػػر  ػػػػةـ الماجػػػػرا  تصػػػػنةؼ ل  .1
و يػػدـ أ هػػاوجود قةمػػببػػاس أ يمػػ بمجػػامةا  هػػااصػػر قةمو  قالدرابػػبط ػػب من يمػػ  هػػاتوزةعو  هػػاتومطاب 
 .هاوجود

 يمػ  هػاتوزةعو  هػاتومطاب  هاوتادةػدق التعرةبمخاطر  فيات البشرةب والمؤثرة تبةر اجرا  تصنةؼ ل ةـ الم .2
 .هااو يدـ وجود هاوجود قةمبباس آ يم بمجامةا  هاواصر قةم الدراببط ب من

ات بشػكؿ طب ػات تبةػر طاب ػب مجػامةا الممُ  يمػ درجػات المخػاطرق نعمػؿ  فيات تبةر ثر المأوبعد تادةد  .3
المواضا ذات المخاطر العالةبق وهكذا لب ةػب درجػات  هاات ويدتبةر الم هذجب تيثراً كثر ماكف األلتادةد األ
 المخاطر.

 التػػػيو  ئةػػػبقهابخرةطػػب نوالخػػػروج  قالتعرةػػبمخػػػاطر تمثػػػؿ انػػواع  التػػػيالخػػرائط و  مػػػفب مجمويػػتػػـ تجمةػػػا و      
 ق اذ جا ت بثالث مبتوةات لمخطورة وهي:الدراببط ب من فيت مبتوةات المخاطر منتض

وذات  قضةب ال دةمػب ةاطؽ البهوؿ التجمةعةب والمن في الزرايةب األراضي تشمؿاطؽ قمةمب الخطورة و من .1
 المبتوةب. األراضي

المتوبػػػطب اطؽ منػػػال ػػػدمات والو ضػػػي النهػػػري  ةال بيراضػػػي البػػػهؿتتمثػػػؿ و اطؽ متوبػػػطب الخطػػػورة  منػػػ .2
 االنادار.

 الردةئب. األراضيو تالؿ والمرت عات ال أراضي تشمؿو اطؽ يالةب الخطورة من .3
 ة(:الريحيو  المائية) التعريةتفسير خرائط مخاطر  5-3-1

تعرةػػػب  يمػػػ الطب ػػػاتق وتمثػػػؿ كػػػؿ طب ػػػب خطػػػرًا مػػػؤثرًا  مػػػفب مجمويػػػالخػػػرائط هػػػي  هػػػذجأف أيػػػداد  بػػػةفةت      
(ق GISب )فةػػػالمعمومػػػات الجبرا ُنظػػـالخػػرائط بوابػػػطب  هػػػذجإنتػػاج  وةػػػتـق الدرابػػبط ػػػب من فػػي الزرايةػػػب األراضػػي
ق أمػا مخػاطر هامبت باًل وتادةػد مواضػع هاادوث فيق والتنبؤ هاونتائج هاومعرفب أبعاد هاأيداد خالؿ مفوةمكف 
ةب مبت بمةب ب عػؿ وُقؼ ادوث تنم إل  ةؤدي الذيغةر المخطط  األرضتنتج ب عؿ أنماط أبتخداـ  التي التعرةب

 إلػػ ال تتبػا بػػرامج تنموةػب مدروبػػبق فتػؤدي  التػػيت الاكومةػب و هػػاقبػػؿ ال الاػةف والج مػفتمػػارس  التػيالعممةػات 
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 فػػػيدرابػػػب اآلثػػػار البػػػمبةب لمتعرةػػػب المتوقعػػػب  يمػػػ  التامةػػػؿ. إذ ةركػػػز (1)الزرايةػػػب األراضػػػي يمػػػ اػػػدوث ضػػػبط 
 هػػػاةجػػػري تطوةر  التػػػي األراضػػػيتادةػػػد  فػػػي ذلػػػؾألقصػػػ  اػػػد ممكػػػفق و  منهػػػاوالاػػػد  هػػػاط ػػػب لبػػػرض معالجتمنال

 .الزرايةب بالُتربانجراؼ  مفمبت باًل. لماد 
ق شػػػممت )الشػػػبكب الدرابػػػبط ػػػب منل (Layers)الطب ػػػات  مػػػفالعدةػػػد  (38الخرةطػػػب ) خػػػالؿ مػػػفوةتضػػػ        
فئػات االناػدارق  بقالرةاةػ التعرةػبق ونطاقػات المائةػب التعرةػبق ودرجات مخاطر (DEMارت اع البط  )ق المائةب

ئيق ةوضػػ  مخػػاطر تعرةػػب هػػالماصػػوؿ يمػػ  نمػػوذج ن (الدرابػػبط ػػب منتربػػب  النبػػاتيق البطػػا ودرجػػات تػػدهور 
 ةيتي:  كماق و االراضي الزرايةب

 : القميمة الخطورة األراضي:  5-9-1-1
واػػدة  تشػػمؿو  قط ػػبمنمبػػااب ال مػػف( %22.1ي بنبػػبب)أ(ق دونػػـ 2152556.8) هاشػػكمت مبػػااب قػػدر         

ابػتوا   يػففضػاًل لالبػتخداـ الزرايػيق  هػابمالئمت األراضػي هػذجتمتػاز إذ ضةب ال دةمػبق  ةالبهوؿ التجمةعةب وال
)الروابػػػب الطةنةػػػب  مػػػفذات الصػػػرؼ الجةػػػد والبػػػمؾ العمةػػػؽ والمتكونػػػب  هػػػاوتربت قؼ ةػػػالط هاواناػػػدار  هابػػػطا

المرت عػػات  مػػف ولػػب منتربػػب  هػػاتػػرب أصػػمةب مضػػافًا ل مػػفتطػػورت  هػػاوالرممةػػب( وذات البػػمؾ الكبةػػر ألن والبرةنةػػب
( متػر) بػةفم تتات رممةب وطةنةػب ويمػؽ ةتػراوح  مفتتشكؿ  هاونشاط التعرةبوب عؿ تبارع يممةات  هاالماةطب ب

  .مادة يضوةب معتدلب يم فاقؿ وتاتوي 

 المتوسطة الخطورة:  األراضي 5-9-1-6
 فػػػي%( وااتمػػػت المبػػػااب االكبػػػر 71.2) هادونػػػـ(ق اي بنبػػػبب قػػػدر  6939079.2) هاشػػػكمت مبػػػااب قػػػدر    
المةدانةػػػب  الدرابػػػب خػػػالؿ مػػػففلمزرايػػػبق الصػػػالاب  األراضػػػي يمػػػ ابػػػتاوذت  هػػػانأي عنػػػوهػػػذا ة قالدرابػػػبط ػػػب من
مةػاج بػطاةب متمثمػب بمجػاري  هػافةتتوفر  كماق هافةتض  أف اغمب االبتخداـ الزرايي والريوي ةتركز أط ب منلم

 هػػػذجتربػػب تتشػػكؿ ق و هػػافةالممواػػب  وايتػػػداؿب فةػػالجو  هػػاغػػزارة مةاه إلػػ  فضػػاًل يػػػفق ر وال نػػوات االروائةػػبهػػااالن
 إلػ  األراضػي هذجتربب  تتعرضغمب االاةاف أ فيرق و هامجاري األنكونت  ترببات  الذي وؿالبه مف األراضي

الصرؼ الجةػد والبػمؾ بتمتاز  التيو  هابتتر  فيالتجدةد المبتمر  إل  ةؤديمما  قالبنوات الرطبب في ضانات ةال
أصػمةب مضػػافًا  بتربػػ مػفتطػورت  هػػا( وذات البػمؾ الكبةػر ألنروابػب الطةنةػب والبرةنةػػب)ال مػػفالعمةػؽ والمتكونػب 

مادة يضوةب  يم وتاتوي  قهاونشاط التعرةبوب عؿ تبارع يممةات  هاالمرت عات الماةطب ب مف ولب منتربب  هال
تكػوف  هػافةتمتػاز بالكثافػب والتنػوع اذ تنمػو اشػائش وايشػاب  هػافإن هػافة النبػاتي البطػا مػا االػب جةدة لمزرايػبق أ
البػهؿ  فػيوةظهر اف تركز البػكاف وابػتةطانهـ ق نادارات الببةطبقبؿ الماشةبق لوجود األ مفجةدة االبتباغب 

خزانػػات الو  رهػػامةػػاج االنتػػوفر  يػػفالجةػػدة لمزرايػػبق فضػػاًل  األراضػػيلتػػوفر  ذلػػؾدةـ و ذ ال ػػمنػػالتجمةعػػي قػػد اػػدث 
 بزةرة.الب فةجو ال

                                                           

ب ( مامػػػػػػد فتاػػػػػػي مامػػػػػػد المػػػػػػول ق إيػػػػػػداد خارطػػػػػػب التعرةػػػػػػب األخدودةػػػػػػب لاػػػػػػوض وادي األامػػػػػػر فػػػػػػي ماافظػػػػػػب نةنػػػػػػوىق مجمػػػػػػ1)
 .133-132ق ص2008(ق المعهد الت نيق الموصؿق العراؽق 1الت نيق المجمد الوااد والعشروفق العدد )
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 الزراعية األراضي عمى ةالريحيو  المائية التعريةئي لمخاطر يا( التجميع الن38خريطة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ArcScene) , باعخخذاو بشَايج ت(نًخاغش انخعشٚت )انًائٛت ٔانشٚحٛ (Layersنطبقاث )عًم انباحث, اعخًاداً عهٗ ا يٍانًصذس: 

10.3ٔ ,)(ARC GIS 10.3.)  
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 الزراعية األراضي عمى التعرية( مساحة ونسبة مخاطر 43جدول )
 % انًسبحة دونى 2انًسبحة كى انحعرٌةجأثٍر  ت

 22.1 2152556.8 5381.392 يهٛهت انخطٕسة ا ساظٙ 1

 71.2 6939079.2 17347.698 انًخٕعطت انخطٕسة ا ساظٙ 2

 6.7 651884.7 1629.712 انألذٚذة انخطٕسة ا ساظٙ 3

 100 9743520.7 24358.802 ًجًىعان

 . (ARC GIS 10.3) ( بابتخداـ برنامج38الخرةطب ) يم يمؿ البااثق ايتمادًا  مفالمصدر:    

 الزراعية األراضي عمى )المائية والريحية( التعرية( النسبة المئوية لمخاطر 38شكل )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.43الجدوؿ ) يم يمؿ البااث ايتمادًا  مفالمصدر:                                  

 الشديدة الخطورة:  األراضي 5-9-1-9

%( 6.7) هاق وبنبػػبب مئوةػػب قػػػدر منط ػػب الدرابػػبمبػػػااب  مػػفدونػػـ(ق  651884.7) هاشػػكمت مبػػاا  قػػدرُ      
يامػؿ االرت ػاع واضػاًا  هػاةظهػر يمةو  قشػدةدة االناػدارالد بػ وح المرت عػات ينو  قد المرت عات الجبمةبينتتواجد 

 التعرةػػبالمخػػاطر هػػي ) مػػفاػػددت هػػذا النػػوع  التػػيات تبةػػر اهػػـ الم مػػفو  قالشػػدةدة هاواناػػدارات هالتضػػرس بػػطا
 إلػ المبػتمر فتػؤدي  لالنجػراؼ هػاتربت  تتعػرض كماضانات والبةوؿ(ق  ةالو ق واالنادار الشدةدق بالرةاةو  المائةب

مجػػػاؿ  فػػػي هاةصػػعب ابػػػتثمار  تبػػػبب بػػروز اخادةػػػد واافػػػات ممػػػا التػػػيق العضػػػوةب هػػاوقمػػػب مادت هاضػػاالب بػػػمك
 يػففهػي قمةمػب أف وجػدت وبعةػدة  المائةػباةػث المػوارد  مػفمػا أق النبػاتيلمبطػا   هاقمب كثافت يف فضالً  قالزرايب

 هػاق فهي اراٍض ريوةب لاطؽ رييمنفهي تصم  ك الزراييق ال تصم  لالبتخداـ األراضي هذجالبط ق لذا فاف 
د ينػاةػب مركػزة وادارة وايةػب ين إلػ الثػروة الاةوانةػب والبػةما المػايزق وتاتػاج  مفيالب امولب جةدة إ يم ال درة 

 .هاابتثمار بعض اجزائ

22.1 

71.2 

6.7 

 األراضً انشذٌذ  انخطىر   األراضً انًحىسطة انخطىر  األراضً لهٍهة انخطىر 

   األراضً انشذٌذ  انخطىر  األراضً انًحىسطة انخطىر  األراضً لهٍهة انخطىر 



 

  

  

  

  

  

  تسنتنجاج  تسنتنجاج  االاال

  والنوصيج والنوصيج 
 
 
 
 
 
 



 

179 

 االستنتاجات والتوصيات

 -االستنتاجات:أواًل: 

الدراسػ  واتةػ   ػأل اايػزاش اليػمتلي  واليػمتلي   حقػ من لسػح  المكونػ  التكوينػتت الييولوييػ  ُمعظـ تعرضت .1
 المتئيػػ  التعريػػ  عمميػػتت  تعميػػ  ذلػػؾ ويعكػػس نهريػػ   وديػػ وأأاتديػػد  مكونػػ  واالنيػػراؼ المتئيػػ  التعريػػ  اليػػرةي  الػػ 

 الييولويي .  مناالز  االؿ مف وأ مفالز  بمرور
 النحػػتؽ لآلنحقػػ  التكتونيػػ    ي تػػؿ بولتػػوف لتةػػنيؼ تبعػػت   ُمتبتينػػ  أنحقػػ   ػػأل العػػراؽ مػػف الدراسػػ  حقػػ من تقػػ  .2

 .%(83.7)مئوي   وبنسب ( 2كـ 20382.301) بتلغ  وبمست    حق  الدراس من مفالمستوي اليزش االكبر ض
 لسح  التضتريسأل  تلتبتيف  تقحعت  مو متبتينت   هتان دار كوف ي الدراس  حق من  أل والهضتب المرتفعتت أغمب إف .3
عمػػ   ػػوؽ مسػػتو  أ ك ػد متػػر( 720)و الب ػػر سػح  مسػػتو   ػػوؽ أدنػ  ك ػػد متػػر( 26) إلػ  يةػػؿ الدراسػػ  حقػ من

ف أوتضػ  . حقػ  الدراسػ من  ػأل الزراعيػ  ااراضػأل تعريػ  و تعميػ  دور  أل التمتثؿ وُيود عدـ وتعكس سح  الب ر 
( متػر  ػوؽ مسػتو  سػح  الب ػر  والبتلغػ  26) مػفحقػ  الدراسػ    ُتيػكؿ  ئػ  أةػؿ منُهنتؾ تبتينت  كبيرا  مت بيف سح  

 ضػال  عػػف . حقػ  الدراسػ منسػح   مػف%( تيػغؿ أعمػ  نسػب  42.2( وبنسػب  مئويػ  )2كػـ10273.245) هتمسػت ت
)مظاكئ ذذ  منعلذذكع ى ذذت مظةعن ذذ   هذذكوهذذ ا مظاهذذكهن لذذك  ظ, السػػهؿ الرسػػوبأل الػػذي يتميػػز بتسػػتواش سػػح   النسػػبأل

 .وهُو اك منعلع ى ت مالنمضي مظزنمى  ومظن ح  ( 
  (%2.987) نسػػبت  مػػت حقػػ  الدراسػػ من مسػػت   مػػف  (2كػػـ 727.55)  ػػوالأل  ػػ ف (Zink) تةػػنيؼ  سػػب .4

 .المتئي  التعري   دوث تفتةـ  ألاحرا   ذلؾ يكؿيُ   دري  (88) عف هتان دار  يزيد
( 2كػـ 2577.598)  ػوالأل ف   ػ   نيػراؼواإل التعريػ  عمميتت تسترع  أل مهمت   عتمال   االن دار تهتاتيت يكؿتُ  .5

 موايهػػ   ػػأل أل والغػػربالغربػػ اليػػمتؿ تيػػت إ  ػػأل تقػػ  الدراسػػ   حقػػ من مسػػت   مػػف %(10.58) نسػػب  تيػػكؿ والتػػأل
 التعري .  دوث  أل احرا   موضعت   وتيكؿ  والريتح محتراا
 أف يكػػوف تػػ ثير لػ   هػػذا التبػتيف يػػؤدي إحقػ  الدراسػػ  تكػوف متبتينػػ منإف معػدالت دريػػتت ال ػرارة عمػػ  سػػح   .6

 التػأل الغربيػ  الةػ راش  ت ػ  عمػ  هػتوةوع بسػبب وذلػؾ تحؽمنال بقي  مف أكثر الوسح  حق منال  أل ال رارة دريتت
 الُترب . يفتؼ م  هت ي النبتتأل الغحتش بتنعداـ هتتربت تتميز

 والاريػؼ  الةػيؼ  ةػمأل  ػأل هتنعػداموا   هتن سػتر إ مػ  والربيػ  اليتتش  ةمأل  أل حق منال محترأ معظـ تتركز .7
 مال كم ىدد ةبك  و .حق  الدراس من  أل اليت   الفةوؿ م  مقترن  المحير الفةؿ  أل التعري   تعمي  زديتدإ يعنأل ممت

 هذكطوة ىذ  فضذ ا  مظةسذكطط, ظلا ذك  مظةعذنو  مظفعذ  ةبذك    علذعااذك  مظدنمسذ , طقذ ان احطذك  بذ   اذك مظااطنة
 .هكوشدة

بمغػػت المعػػدالت اليػػهري  لمم حػػتت  إذ  حقػػ  الدراسػػ  و ػػأل  ةػػؿ الةػػيؼمن  ػػأل الريػػتح سػػرع  معػػدؿ إرتفػػتع .8
 ـ/ثػػت(  إذ 2.4وحُػػوز ) (ـ/ثػػت2.9بييػػأل )و   (ـ/ثػػت 3.4سػػتمراش )و   ـ/ثػػت( 4.1م حػػ  تكريػػت ) اػػالؿ يػػهر تمػػوز  ػػأل

 مسػػتو  وعمػػ  وال ػػترة  البػػتردة الفتػػرة بػػيف كبيػػر  ػػراري مػػد  . ويػػودحقػػ  الدراسػػ من  ػػأل التعػػروي دور  ةػػوة يعكػػس
 .المويودة اارب  تتلم حا
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  ػأل يػتئع  العواةػؼ هػذ    وتكوفالعواةؼ الترابي تكويف لريتح ممت تؤدي إل  سرع  ا حق  الدراس منتواي   .9
 وةمػػ  محػػتراا انعػػداـ بسػػبب ايمػػوؿ و تػػ  يػػترأ يػػهر مػػف ابتػػداش   الةػػيؼ  ةػػؿ  ػػأل اػػت  وبيػػكؿ الدراسػػ   حقػػ من

 الدراس . حق من  أل الستئدة الغربي  اليمتلي  وسيتدة هبوب الريتح النبتتأل الغحتش
 ػػػدات  ػػػأل أغمػػػب الو  هػػػتحقػػػ  الدراسػػػ  بسػػػبب وُيودمنالميػػػت  السػػػح ي  أهػػػـ مةػػػتدر المػػػوارد المتئيػػػ   ػػػأل  ُتعػػػد  .10
 .  وتتمثؿ بنهر ديم  ورا د  نهر العظيـ والميتري  االروائي  المقتم  عمي حق  الدراس من أل داري  اإل
  عتليػػ  نفتذيػػ  ذات تربػػ  وهػػأل  حقػػ منمسػػت   ال مػػف %(35.06) بنسػػب   جبسةة  الصةةاراة   الربةة  الت سػػيتدة .11

 .هت ي التعري   تعمي  ازديتد يعنأل ممت  ت ثير التعري  الري ي  هت ي ينيح
 والاػػػدمتت الغػػػذاش عمػػػ  الحمػػػب زيػػػتدة مػػػفالزيػػػتدة  ػػػأل النمػػػو السػػػكتنأل ومػػػت يرا قػػػ   مػػػفحقػػػ  الدراسػػػ  منتعػػػتنأل  .12

عمػ  ااراضػأل  العمرانػأل وكػذلؾ الز ػؼ هػتؾ الُتربػ  وتػدهور انتتييتهػتوبتلتػتلأل يػؤدي إلػ  انالسػكف   منهػتو  الماتمف 
 .الم يح  بتلمدف ميي هتال

 والرعػػأل الاػػتح  االرواشو ال راثػػ  الاتحئػػ   منهػػتو  ااراضػػأل الزراعيػػ   تػػدهور  ػػأل واضػػ  أثػػر البيػػري  لمعوامػػؿ .13
 .الميتؿ هذا  أل والتوس  العمرانأل االستارايي  والةنتعتتاليتئر 

  سػػػػػب متفتوتػػػػػ   بػػػػػدريتت االادوديػػػػػ  التعريػػػػػ  مػػػػػف الدراسػػػػػ  حقػػػػػ من تربػػػػػ  ااراضػػػػػأل الزراعيػػػػػ   ػػػػػأل تعػػػػػتنأل .14
(Bergsma) (44.233و ) الافيفػ   التعريػ  مػف تعػتنأل الدراسػ  حقػ من مسػت   مػف %(55.535)  ػوالأل  تف% 

 .العتلي  لتعري ا مفتعتنأل  %(0.232و ) المتوسح   التعري  مف تعتنأل
 (85.85) هػت ي الري يػ  التعريػ  ةرينػ  تسػيمإذ   الريػتح سػرع  بفعػؿ حقػ  منال  ػأل الري يػ  التعريػ  دور بروز .15

   لمتعري  الري ي .Chepil)) نموذج  سب احورة تيكؿ بذلؾ  هأل  لقرين  التعري  الري ي  ةيم  ك عم 
 يتوسػػح بيضػػتوي يػػكال   ي اػػذ الدراسػػ  حقػػ من  ػػأل لمتعريػػ  المتئيػػ  الفعمػػأل التوزيػػ  اتيػػت  أف   الدراسػػ  مػػف تضػػ ا .16
 مػف دريػ ( 765560) اليػكؿ اتيت  دوراف ةيم  وبمغت الغربأل  والينوب اليرةأل اليمتؿ بيف ويمتد  الدراس  حق من

حقػػ  مناليػػرةي   ػػأل  واليػػمتلي  اليػػمتلي  تحؽمنػػبتل تنيػػح المتئيػػ  التعريػػ  بػػ ف لنػػت يتضػػ   اليػػرةأل اليػػمتلأل االتيػػت 
 الدراس .

 ويمتػد  الدراسػ  حقػ من يتوسػح بيضتويت   يكال   الري ي  ي اذ لمتعري  الفعمأل التوزي  اتيت  أف   الدراس  مف تض ا .17
 اليػػمتلأل االتيػت  مػػف دريػ ( 14351363) اليػكؿ اتيػػت  دوراف ةيمػ  وبمغػػت اليػرةأل  والينػوب الغربػػأل اليػمتؿ بػيف

 انبسػػتح وحبيعػػ  الدراسػػ  حقػػ من  ػػأل الغربيػػ  اليػػمتلي  الريػػتح اتيػػت  وسػػيتدة حبيعػػ  و سػػب الغربػػأل  يتضػػ  لمبت ػػث
 التػػتثير الريػػتح لسػػرع  ةػػب أ  اليزيػػرة حقػػ من مػػف الغربيػػ  اليهػػ   ػػأل االمحػػتر سػػقوح وةمػػ  التربػػ  ونوعيػػ  السػػح 
 حقتأل الدور وستمراش. منحق  الواة  يرؽ نهر ديم   أل منبييأل  وال حق منب الم يح  الزراعي  لألراضأل التعروي

  ػأل بتلريػتح المتػ ثرة الرئيسػ  الفت   ييكؿو   اليه  اليمتلي  الغربي حق  بويود ممر ري أل نيح  أل منتتميز ال .18
 التػد ؽ توييػ   أل النيح  لمرمتؿ والقوي السري  بتلتنقؿ المتسـ الكبير الري أل النيتح هذا ستهـ وةدالدراس    حق من

 ااراضأل الزراعي .  مفالرممأل  ممت أد  إل  تدهور الكثير 
تبػيف ظهػور بقػ  سػػتان   (*Getis-Ord Gi)اػالؿ تحبيػؽ نمػوذج الت ميػؿ اال ةػػتئأل لمتعريػ  المتئيػ   مػف .19

لتيمعػػتت الو ػػدات المكتنيػػ  ذات القػػيـ العتليػػ  لمتعريػػ  المتئيػػ   عػػال   والتػػأل تنتيػػر  ػػأل اايػػزاش اليػػمتلي  واليػػمتلي  
 .واليرةتح حوزاورمتتوحق  الدراس    أل من مفاليرةي  
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ر بقػ  سػتان  تبػيف ظهػو   (*Getis-Ord Gi)االؿ تحبيؽ نموذج الت ميػؿ اال ةػتئأل لمتعريػ  الري يػ   مف .20
لتيمعػػتت الو ػػدات المكتنيػػػ  ذات القػػيـ العتليػػػ  لمتعريػػ  الري يػػػ   عػػال   والتػػأل تنتيػػػر  ػػأل اايػػػزاش الغربيػػ  والوسػػػح  

  حق  الدراس   كمت  أل بييأل والةيني  والدور وستمراش والدييؿ.منوالينوبي   أل 
 حقػػػ من مسػػػت   يممػػػ  مػػػف( 1973) سػػػن   ػػػأل( 2كػػػـ 978.964) هتةػػػدر  مسػػػت   الزراعيػػػ  ااراضػػػأل يمتسػػػ .21

(  2كػػـ 1989.881) هتةػػدر  بمسػػت   يػػتشت  قػػد(  1995) سػػن   ػػأل أمػػت  (2كػػـ 24358.802) البتلغػػ  الدراسػػ 
 يػػتشت( 2016) سػػن   ػػأل أمػػت(  1995-1973) السػػنتيف بػػيف%( 103.264) بمغػػت مويبػػ  التغيػػر نسػػب  وكتنػػت
 - 1995) السػػػػنتيف بػػػػيف%( 100.495) بمغػػػػت مويبػػػ  التغيػػػػر نسػػػػب  وكتنػػػت(  2كػػػػـ 3989.612) بػػػػػ هتمسػػػت ت
 هػػػذا سػػػبب ويعػػػود(  2016-1973) السػػػنتيف بػػػيف%( 307.534) بمغػػػت مويبػػػ  التغيػػػر نسػػػب  وكتنػػػت(  2016
  ػػػأل ال ديثػػػ  التقنيػػػتت اسػػػتاداـ اػػػالؿ مػػػف الزراعيػػػ  ااراضػػػأل مسػػػت   زيػػػتدة إلػػػ   الزراعيػػػ  المسػػػت تت بػػػيف الفػػػترؽ
 مػػف زادت التػػأل روائيػػ اإل الميػػتري  بعػػ  واسػػت داث  المسػػتثمرة المسػػت تت زيػػتدة هػػتاالل مػػف يمكػػف والتػػأل الزراعػػ 
 وميػروع  حوزاورمتتواالس تةأل وميروع ري  ري وميروع الرةتةأل ري ميروع مثؿ  الزراعي  ااراضأل مست  

 الضموعي . ري
  المسػػػت   كتنػػػت 1995 سػػػن  و ػػػأل 1973 سػػػن ( 2كػػػـ 1998.875) بمغػػػت مسػػػت   الحبيعػػػأل النبػػػتت سػػػيؿ .22
 بمغػػػت انافتضػػػت   مسػػػت تت  يػػػهدت إذ(  2كػػػـ 436.917) المسػػػت   بمغػػػت  2016 سػػػن  و ػػػأل(  2كػػػـ989.579)

 هػػػذا ويػػػتش  المدروسػػػ  ولممػػػدة التػػػوالأل عمػػػ ( 78.142-)و( 55.848-) و( 50.493-) كتلتػػػتلأل التغيػػػر نسػػػبت
  الةػػػنؼ هػػػذا مػػػف واسػػػع  مسػػػت تت  بسػػػبب  تعرضػػػت التػػػأل والتةػػػ ر اليفػػػتؼ مظػػػتهر لسػػػيتدة نتييػػػ  االنافػػػت 

 النبتتػػػتت عمػػػ  القضػػػتش إلػػػ  أد  الػػػذي اليػػػتئر الرعػػػأل عػػػف  ضػػػال    متروكػػػ  وأراضػػػأل يػػػرداش أراضػػػأل إلػػػ  هػػػتوا  تلت
 .منهت المستستغ سيمت وال الحبيعي 

التػدهور  مػفحق  الدراس  إذ تعتنأل منميموع مست    مف%( 32.4)تدهور الغحتش النبتتأل لبمغت أعم  نسب   .23
حقػػ  الدراسػػ  من مػػفت الغربيػػ  هػػت ػػأل الغحػػتش النبػػتتأل  وال سػػيمت أراضػػأل اليزيػػرة الواةعػػ  غػػرب نهػػر ديمػػ  أي  ػػأل الي

 حق  العيث وبييأل.منتالؿ  مريف والكثبتف الرممي   أل  مفتحؽ الواةع  ضمنوال
ميمػػػوع  مػػػفس%(62.62)مدددسست ددد   سسوحدددالسهل دددجمسهل     ددد  مفغػػػت أعمػػػ  نسػػػب  لممالئمػػػ  اارضػػػي  ضػػػمب .24

 العتلي  لالستاداـ الزراعأل. هتتمتتز هذ  الفئ  بمالئمتو   حق  الدراس منالمست   الكمي  ل
  والوةوؿ الحبيعي   البيئ  المكونتت دراس   أل (GIS) اليغرا ي  المعمومتت نظـ لتقني  االييتبأل الدور  تعمي  .25
 والتكمف . واليهد الوةت اتةترآ م  عتلي   دة  ذات نتتئج ال 
 م ميػػػ   تتةػػػؼ هػػػتغمبيتأ  ػػػأل هػػػتنأ الإ المتت ػػػ   الوسػػػتئح و ػػػؽ التعريػػػ  مػػػف لم ػػػد المةػػػدات مػػػف نػػػواعأ ويػػػود .26

 .حق  بييألمن أل  هت تعميت بضعؼ
  والري يػػ  ثالثػػ  ماػػتحر لألراضػػأل ةميمػػ  ومتوسػػح  ويػػديدة الاحػػورة  ويػػكمت المتئيػػيمت ماػػتحر التعريػػ  ُسػػ .27

 هػػتنأوهػػذا يعنػػأل حقػػ  الدراسػػ   منميمػػوع مسػػت    مػػف %(71.2)ااراضػػأل المتوسػػح الاحػػورة أعمػػ  نسػػب   بمغػػت 
غمػػػب االسػػػتاداـ أحقػػػ  يتضػػػ  أف مناػػػالؿ الدراسػػػ  الميدانيػػػ  لم مػػػف لمزراعػػػ   اسػػػت وذت عمػػػ  ااراضػػػأل الةػػػتل   

 .روائي ر والقنوات اإلهتنميت  سح ي  متمثم  بميتري اا هتكمت تتو ر  ي  هتالزراعأل والرعوي يتركز  ي
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 -التوصيات:ثانيًا: 

 مثػؿ ال ديثػ  التقنيػتت بتستاداـ دوري وبيكؿ ااراضأل الزراعي  هتمظتهر التعري  التأل تتعر  ل رةد عم  العمؿ .1
 عم  والعمؿ هتوةيتنت هت متيت مفيض ب يث  (GIS)اليغرا ي   المعمومتت ونظـ بعد عف (RS)االستيعتر  تقني 

 .منهت المتدهورة تحؽمنال مي نت
تحؽ منػتقنيتت االستيعتر عػف بعػد ونظػـ المعمومػتت اليغرا يػ   كوسػيم   تعمػ  ودةيقػ   ػأل ت ديػد الإمكتني  استاداـ  .2

بػػ   ضػػال  عػػف مراة NDVIاػػالؿ القرينػػ  النبتتيػػ   مػػفاػػالؿ  سػػتب ةػػيـ اادلػػ  والمؤيػػرات النبتتيػػ    مػػفالمتػػدهورة  
 رضأل.التغيرات التأل ت ةؿ لمغحتش اا

 ضػؿ لالسػتادامتت   واامنػتحؽ اآلمنػم تمم  لمتعري  مستقبال  م  ت ديد ال ميتكؿ مفتحؽ التأل تعتنأل منمعتلي  ال .3
 حق  وانظم  التةريؼ المتئأل.منر  وييولويي  الان دار سح  اا الزراعي   وبيكؿ يتوا ؽ م  حبيع 

حقػ   بهػدؼ منتفعيؿ المراكز االستيتري  الزراعيػ  و ػت  دورات التوعيػ   ػأل ميػتؿ الزراعػ   وبيػكؿ دوري لفال ػأل ال .4
ييتر  ضال  عف متتبع  عمميػ  الزراعػ  وبيػكؿ ةح  اا مفهـ الموارد الحبيعي  وهأل الترب   وال د أالم ت ظ  عم  

 لعممي  التعري . هتؾ الترب   وتهيئتهت  انمنحق   وذلؾ لمنمكثؼ  أل ال
 ػأل ميػتؿ  ي  واةوةػت  حق  دراس  دةيق   أل كػؿ النػوا أل وبيػكؿ دور منب تث بيئأل  لغر  دراس  الأأنيتش مركز  .5

 تدهور الغحتش النبتتأل  والتدهور  أل إنتتيي  ااراضأل الزراعي .
نيػتش سػد مك ػوؿحقػ  الدراسػ من ػأل  واالنهػتر وديػ ميػتري اابنػتش سػدود لاػزف الميػت  عمػ   .6 عػتدة بنػتش وا    لتقميػؿ   وا 

 تيػػ  ااراضػػأل  مػػفالميػػت  المازونػػ  لسػػد يػػزش  مػػفالاحػػر النػػتيـ عػػف تعريػػ  التربػػ   ػػأل موسػػـ الفيضػػتف واالسػػتفتدة 
 الزراعي  لمميت .

 مػػفتحؽ التػػأل تتعػػر  لتكػػرار عواةػػؼ ترابيػػ   لمػػت لػػ  منػػالعمػػؿ عمػػ  زراعػػ  اايػػيتر التػػأل تتميػػز بتالرتفػػتع  ػػأل ال .7
 والم ت ظ  عم  البيئ . هتعف يمتليت أثر هذ  العواةؼ التأل تعمؿ كمةدات لمريتح   ضال   مفأهمي   أل التقميؿ 

ظمػػػتت الميتمػػػ  المػػػدنأل لغػػػر  توعيػػػ  منعػػػالـ.  ػػػث وتيػػػيي  اتةػػػ  ب متيػػػ  البيئػػػ   ػػػأل وسػػػتئؿ اا وضػػػ  بػػػرامج .8
 .هتالمواحنيف ب همي  موارد الثروة الحبيعي  وكيفي   متيت
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 املصادر
 ة: املصادر تاللغة العرتي . أ

 

 القران الكريم. .1

 أوالً: الكتة:

 ,, ِؽّرررٛق ٌرررشك, ِتِرررهمخ ذٕرررؽه ينم٘رررٟ مٌّهمارررٟ مٌقث١ش١رررح ظقنمٌرررح ذقث١م١رررح اٍرررٝ ِٕ رررٛن ظ هم رررٟ إترررهم١ُ٘ .1

 .2013ظاِشح اّه مٌّفران, و١ٍح م٢قمب ٚمٌشٍَٛ, لٍُ مٌع هم ١ح, ١ٌث١ا, 

  .2001مألنٖ, قمن غه٠ة ٌٍقثااح ٚمٌّٕه ٚمٌرٛو٠ع, مٌما٘هج, ِٕه,, ِؽّك ٔفٟ مٌك٠ٓ, لّهج يتٛ مٌشى .2

مٌشهت١رررررح ٌٍقثاارررررح  مٌٕٙٙرررررح, قمن 1, ٚمألٔرررررٛي مٌشاِرررررح  رررررٟ مٌع١ّٛن ٌٛٛظ١رررررامترررررٛ نم٘رررررٟ,  رؽرررررٟ اثررررركمٌشى٠ى,   .3

 .2004ٚمٌّٕه, ت١هٚخ, ٌثٕاْ, 

مٌٛمئرررررً ٌٍقثاارررررح ٚ مٌّٕرررررهج , قمن مترررررٛاٍٟ, ِٕٕرررررٛن ؼّررررركٞ, مٌع هم ١رررررح مةلرٕررررراق٠ح ٚ  مٌع هم ١رررررح مٌىنما١رررررح    .4

 .2004ٚمٌرٛو٠ع, 

 .1998, مإلِشاع مٌف١ٕح, ِٕه, 3مٌره٠ٍٙه , آنشه , مٌع هم ١ح مٌقث١ش١ح, ذهظّح ِؽّك م١ٌٍك غالب, ض  .5

 . 2008مٌالَ , يؼّك ِكؼد , مٌقالح ٚذٍٛز مٌث١ئح, م١ٌٙئح مٌّٕه٠ح ٌٍىراب, ِىرثح مألٌهج, مٌما٘هج ,  .6

 .1985هتح, ِقثشح ظاِشح مًٌّٛٔ, مًٌّٛٔ, مٌشهمق, ١ٌس ـ١ًٍ, ١ٔأح مٌرمٌّاا١ً,  .7

مٌثفررررانٞ, ٔعررررُ مٌررررك٠ٓ تكنمٌررررك٠ٓ , ِشعررررُ مٌّٕررررقٍؽاخ مٌع هم ١ررررح, قمن وٕررررٛو مٌّشه ررررح مٌش١ٍّررررح ٌٍّٕرررره ٚمٌرٛو٠ررررع,  .8

 .2007اّاْ, مةنقْ, 

 مٌثررررهموٞ, ٔررررٛنٞ ـ١ٍررررً, مٌثرررركمٚج ٚمةٌرررررمهمن  ررررٟ مٌشررررهمق, ظاِشررررح مٌرررركٚي مٌشهت١ررررح, ِشٙررررك مٌثؽررررٛز ٚمٌكنمٌرررراخ .9

 .1969مٌشهت١ح, لٍُ مٌثؽٛز ٚمٌكنمٌاخ مٌران٠ف١ح ٚمٌع هم ١ح ,

شرررا١ٌٓ, ت١ئرررح ٚمٌررررصّان مٌٕثاذررراخ مٌّرررع١ه٠ح ألنم٘ررررٟ مٌّهمارررٟ مٌٕرررؽهم٠ٚح  رررٟ مٌشرررهمق , ٚومنج مٌىنمارررح, م١ٌٙئررررح  .10

 .2012مٌشاِح ٌفؽٓ ٚذٕك٠ك مٌثمٚن, لٍُ مٌٕثاخ, ذهظّح ِت٠ك مؼّك ٠ًٛٔ, ذؽه٠ه ؼىّد اثاي مٌشأٟ ,

 .2009, قمن مٌشٍَٛ ٌٍّٕه ٚمٌرٛو٠ع, مٌما٘هج, ِٕه, 1مٌهب, ؼٍاَ مٌك٠ٓ, ِشعُ مٌّٕقٍؽاخ مٌث١ئ١ح, ٚظاق  .11

مٌعّرررراي,  ررررانٚق تررررٓ ِؽّررررك, مةنذىاو٠ررررح مٌّىا١ٔررررح ٚذؽك٠ررررك مذعا٘رررراخ مٌ ررررا٘هج مٌع هم ١ررررح, و١ٍررررح م٢قمب, ظاِشررررح  .12

 .1988مٌٍّه ٌشٛق, مٌٍشٛق٠ح, مٌٍشٛق٠ح, 

 .1989ِش١ح, مإلٌىٕكن٠ح, ِٕه, ٌّٕاـ١ح ٚمٌٕثاذ١ح, قمن مٌّشه ح مٌعا, مٌع هم ١ح مظٛقج ؼ١ٍٕٓ, ظٛقج .13

ؼٍررررٓ, لر١ثررررح ِؽّررررك, االلررررح مٌرهتررررح تاٌّررررا  ٚمٌٕثرررراخ, ٚومنج مٌرشٍرررر١ُ مٌشرررراٌٟ ٚ مٌثؽررررس مٌشٍّررررٟ, ت رررركمق, مٌشررررهمق,  .14

1990. 

, مٌمرررا٘هج, مٌؽىررر١ُ, ِؽّرررك ٔرررثؽٟ اثرررك مٌؽىررر١ُ, ِرررا٘ه اثرررك مٌؽ١ّرررك م١ٌٍصرررٟ, اٍرررُ مٌفرررهمئٛ, ِىرثرررح مةٔعٍرررٛ مٌّٕررره٠ح .15

2005  . 

 .  1983مٌفّاب, ٚ ١ك ؼ١ٍٓ ٚآـهْٚ , مٌّٛمنق مٌّائ١ح  ٟ مٌشهمق , ِقثشح ظاِشح ت كمق ,  .16

 .1973ِقثشح ِف١ك,ـٕثان, ِاوه, مٌشهمق مٌّّاٌٟ قنمٌح ٌٕٛمؼ١ٗ مٌقث١ش١ح ٚمٌثّه٠ح,  .17

مٌشهتررررٟ, مٌمررررا٘هج, مٌفٍررررا, ظاٌررررُ ِؽّررررك , ظ هم ١ررررح مٌشررررهمق مٌقث١ش١ررررح ٚمةلرٕرررراق٠ح ٚمٌثّرررره٠ح, ِقثشررررح مٌفرررراني  .18

ٚ2 ,1961. 

خ , ِؽا٘ررررهمخ  ررررٟ ظ هم ١ررررح مٌشررررهمق مٌقث١ش١ررررح ٚمةلرٕرررراق٠ح ٚمٌثّرررره٠ح, ِشٙررررك مٌكنمٌرررراظاٌررررُ ِؽّرررركمٌفٍررررا,  .19

 .1959مٌشهت١ح مٌشا١ٌح, 

مٌكمغٍررررأٟ, ٔث١رررً ٔرررثؽٟ, مةٌرّررررشان ارررٓ تشرررك مةٌاٌررر١اخ ٚمٌرقث١مرررراخ, قمن مٌّٕرررا٘ط ٌٍّٕررره ٚمٌرٛو٠ررررع, مةنقْ,  .20

2002. 

ظررررهظ١ً , اٍررررُ  يِررررىاي ٌررررقػ مألنٖ مٌرقث١مررررٟ, مٌرررركمن مٌعاِش١ررررح ٌٍقثااررررح ٚمٌّٕرررره ٚمٌرهظّررررح, قمٚق, , ذ ٍررررة  .21

 .2002ت كمق, 

مٌررركم٠ٕٟ, ٔرررثؽٟ ٔررراٌػ, مٌّٕرررٛ مٌٍرررىأٟ مٌٍررره٠ع  رررٟ مٌشرررهمق ِرررٓ م٘رررُ مٌشٛمِرررً مٌٕرررأشح ٌٍرٕرررؽه, ظه٠ررركج مٌّررركٜ,  .22

 .  2007 , 91مٌشهمق, ت كمق, مٌشكق ظ
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, قمن مٌٕررررفا  ٌٍّٕرررره 1قنمٌررررح ظ١ّٛن ٌٛٛظ١ررررح ا١ٍّررررح ذقث١م١ررررح, ٚ مٌررررك١ٌّٟ, ـٍررررا ؼٍرررر١ٓ, مٌرٙرررران٠ً مألن٘رررر١ح .23

 .2005, ٚمٌرٛو٠ع, اّاْ

قٞ .ومـررران, ذشه٠رررح مٌرهترررح, ذهظّرررح ٔث١رررً مترررهم١ُ٘ مٌٍق١رررا, ؼٍرررٛٔٝ ظررركٚع, ِقثشرررح ظاِشرررح مٌّٛٔرررً, مٌّٛٔرررً,  .24

1990  . 

ٌٍقثاارررح ٚمٌّٕررره, ظاِشرررح ِقثشرررح قمن مٌىررررة نِٙررراْ يؼّرررك مٌق١رررا مٌرىه٠ررررٟ ٚآـرررهْٚ, مقمنج مٌّهمارررٟ مٌقث١ش١رررح,  .25

 .9, 1982ْمًٌّٛٔ, مًٌّٛٔ, 

, قمن مٌّشه رررررح مٌعاِش١رررررح, 1مٌىٚورررررح , ِؽّرررررك ـّررررر١ً, قنمٌرررررح مٌرررررر الي مألنٖ  رررررٟ مٌع هم ١رررررح مةلرٕررررراق٠ح, ٚ .26

 .1981مألٌىٕكن٠ح, ِٕه, 

مٌٍرررراِهمئٟ , لٕررررٟ اثررررك مٌّع١ررررك, اثررررك ِفررررٛن ٔعررررُ مٌه٠ؽررررأٟ, ظ هم ١ررررح مةنم٘ررررٟ مٌعا ررررح, قمن مٌؽىّررررح, ت رررركمق,  .27

1990. 

ٌررررهو١ٙح, ٌررررشكْٚ ٠ٌٛررررا , ٌررررشكْٚ ٠ٌٛررررا, مٌّهماررررٟ مٌقث١ش١ررررح ئٛماٙررررا يؼٛمٌٙررررا ٔرررر١أرٙا ذؽٍرررر١ٕٙا إقمنذٙررررا,  .28

 .1971ِقثشح ِف١ك, ت كمق, 

الصغير في العراق, دراسة جغرافية لمشاريع الخزن والري وعالقتها باإلنتاج  السعدي , عباس فاضل, منطقة الزاب .99
 .1976, مطبعة اسعد, بغداد, 1الزراعي, ط

ٌٌٛررررح , مؼّررررك, نٞ ٌرررراِهم   ررررٟ اٙررررك مٌفال ررررح مٌشثاٌرررر١ح , مٌعررررى  مٌصررررأٟ, مٌقثشررررح مألٌٚررررٝ, ِقثشررررح مٌّشرررران ,  .30

 .1949ت كمق, 

 .1995ٌمٍُ مٌصاٌس, ِقثشح مةق٠ة, ت كمق, مٌشهمق, , يؼّك,  ١ا٘أاخ ت كمق  ٟ مٌران٠ؿ, م ٌٌٛح .31

 .1979ٌؽه٠ح ٌٍقثااح, ت كمق, ِٕففٗ مٌصهشان, قمن م, م١ٌٍك ٌٟٚ, ِاظك .32

 .1981ٍُِ, اٍٟ ؼ١ٍٓ, ظ هم ١ح مٌرُهتح, ِقثشح ظاِشح مٌثٕهج, مٌثٕهج,  .33

وهترررً, ِقثشرررح ظاِشرررح مٌثٕرررهج,  ِرررٍُ, اٍرررٟ ؼٍررر١ٓ, ِٕررراؾ مٌشرررهمق, ذهظّرررح مٌٍررر١ك ٌٚرررٟ ِؽّرررك ٚاثكمةٌرررٗ نوٚلرررٟ .34

 .1988مٌثٕهج, 

, قمن مٌّررررهٚق ٌٍّٕرررره ٚمٌرٛو٠ررررع, 1ٔرررراٌػ , ؼٍررررٓ اثرررركمٌماقن ٚآـررررهْٚ, مةٌرررراي مٌع هم ررررٟ ٌّّررررىٍح مٌرٕررررؽه, ٚ .35

 .1989اّاْ, مةنقْ, 

 .1983مٌٕؽا , ِٙكٞ ٚآـهْٚ, اٍُ م١ٌٙكنٌٚٛظٟ, ظاِشح مًٌّٛٔ, مًٌّٛٔ,  .36

ظ هم ١رررررح مٌشرررررهمق, ٚومنج مٌرشٍررررر١ُ مٌشررررراٌٟ ٚمٌثؽرررررس مٌشٍّرررررٟ, مٌشرررررأٟ, ـقررررراب ٔرررررىان, ٔرررررٛنٞ ـ١ٍرررررً مٌثرررررهموٞ , .37

 .1997ت كمق,

 .1987مٌشأٟ, اثكمٌفراغ اثكهللا, ١ٔأح مٌرهتح, ِقثشح مٌرش١ٍُ مٌشاٌٟ, ت كمق,  .38

اثرررك مٌّمٕرررٛق, و٠رررٓ مٌرررك٠ٓ, مٌث١ئرررح ٚمإلٍٔررراْ ِؽررراٚن  رررٟ ِّرررىالخ مإلٍٔررراْ ٚمٌث١ئرررح, قمن مٌثؽرررٛز مٌش١ٍّرررح ٌٍّٕررره  .39

 .٠ٛ1990د,  ٚمٌرٛو٠ع, قٌٚح مٌى

, مٌر١ّٕررررح مٌٍّررررركمِح ٌٍٕررررؽانٞ, ٚنلررررح اّررررً ِمكِررررح مٌررررٝ مٌّىرررررة مٌشهتررررٟ ٌٍّررررثاب ٚمٌث١ئررررح, ك٠ٓارررركٌٟ, اّرررراق مٌرررر .40

 .2006مٌّثىح مٌشهت١ح ٌٍث١ئح ٚمٌر١ّٕح, 

 .1991مٌشّٛ, ِؽّك اّه, ِثاقئ ١ِىا١ٔه مٌرهتح,  قمن مٌىرة ٌٍقثااح, مًٌّٛٔ,  .41

ٌٍقثااررررررررررح  ٚمٌرررررررررررشّاةخ مةنم٘ررررررررررٟ, ِقثشررررررررررح قمن مٌؽىّررررررررررحمقمنج مٌرررررررررررهب  ,١ٌٚررررررررررك ـاٌررررررررررك,  مٌشى١رررررررررركٞ .42

 .1990ٚمٌّٕه,مًٌّٛٔ,

 .1991اٍٟ, ِمكمق ؼ١ٍٓ ٚمـهْٚ ,مٌع١ٌٛٛظ١ا مٌٕٙك١ٌح, قمن مٌىرة ٌٍقثااح ٚمٌّٕه, ظاِشح مًٌّٛٔ,  .43

 .1985اٛقمخ, ِؽّك اثك ٚمـهْٚ, مٌع هم ١ح مٌٕثاذ١ح, اّاقٖ ِتْٚ مٌّىرثاخ, مٌه٠اٖ, مٌٍشٛق٠ح,  .44

يؼّرررك ِؽّرررك, يٌاٌررر١اخ ُٔ رررُ مٌّشٍِٛررراخ مٌع هم ١رررح ٚذقث١ماذٙرررا  رررٟ ن ٠رررح ظ هم ١رررح, قمن مٌٍّررر١هج  ارررٛقج, ٌررر١ّػ  .45

 .2005, اّاْ, 1ٌٍقثااح ٚمٌّٕه,ٚ

, اّرررراْ, 1غٕرررر١ُ, اصّرررراْ ِؽّررررك, ذفقرررر١ٛ مٌرررررفكمَ مةنٖ مٌه٠فررررٟ ٚمٌؽٙررررهٞ, قمن مٌٕررررفا  ٌٍقثااررررح ٚمٌّٕرررره, ٚ .46

 .  2001مألنقْ,

مٌمٕررراْ, ِؽّرررك اثرررك مٌفرررراغ, مٌرٕرررؽه ذرررك٘ٛن مألنم٘رررٟ  رررٟ مٌّٕررراٚك مٌعا رررح, مٌّعٍرررً مٌرررٕٟٛٚ ٌٍصما رررح ٚمٌفٕرررْٛ  .47

 .  1999ٚم٢قمب, مٌى٠ٛد, 
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وررراني ٠ٛ رررا, مٌرٕرررالغ مةنم٘رررٟ  مٌرررهٞ ٚمٌٕررره  ٚمٌّمٕٕررراخ مٌّائ١رررح ٌطِرررعان ٚمٌّؽأررر١ً  رررٟ مٌّٕررراٚك مٌعا رررح  .48

, قمن ارررال  مٌرررك٠ٓ ٌٍّٕررره ٚمٌرٛو٠رررع ٚمٌرهظّرررح, 2ؼٍرررٓ, ٚ ٚمٌهٚثرررح ٚٚرررهق مٌرررهٞ مٌّفرٍفرررح , ذهظّرررح ٚرررٗ مٌّررر١ؿ

 . 287, 2000ْقِّك, 

مٌّقثشرررح مٌشهت١رررح, ت ررركمق,  1ورررٛنقْ ٍ٘ررررك, مألٌرررً مٌقث١شرررح ٌع هم ١رررح مٌشرررهمق, ذشه٠رررة ظاٌرررُ ِؽّرررك مٌفٍرررا, ٚ .49

1948ْ ,32. 

ٌّهوررررى و١فرررره, ذِٛرررراي ٚنمٌررررا, ذهظّررررح ـررررانٚ  ٚمٌشعررررً, مةٌرّررررشان اررررٓ تشررررك ٚذفٍرررر١ه مٌّهئ١رررراخ مٌفٙررررائ١ح, م .50

 .1994مٌشهتٟ ٌٍرهظّح ٚمٌرشه٠ة, قِّك, 

مٌٍرررٛوٞ, ٌررراٌُ, قنمٌرررح ؼرررٛي مٌٕثاذررراخ مٌها٠ٛرررح مٌٛماررركج  رررٟ مٌرررٛٚٓ مٌشهترررٟ, مٌّٕ ّرررح مٌشهت١رررح ٌٍر١ّٕرررح مٌىنما١رررح,  .51

2006  . 

ِؽٍررررٛب , ِؽّررررك ٔررررثهٞ, ِؽّررررٛق ق٠رررراب نم٘ررررٟ, مٌش١ٍّرررراخ مٌع١ِٛٛن ٌٛٛظ١ررررح, قمن مٌصما ررررح ٌٍّٕرررره ٚمٌرٛو٠ررررع,  .52

 .1985مٌما٘هج 

ٍرررررٛب, ِؽّرررررك ٔرررررثهٞ, ظ١ِٛٛن ٌٛٛظ١رررررح مألِرررررىاي مألن٘ررررر١ح, قمن مٌفىررررره مٌشهترررررٟ ٌٍقثاارررررح ٚمٌّٕررررره, و١ٍرررررح ِؽ .53

 .1998م٢قمب, ظاِشح مٌما٘هج, ِٕه, 

ّرررره ٚمٌرٛو٠ررررع, , ِؽّررررٛق ق٠رررراب نم٘ررررٟ, مٌش١ٍّرررراخ مٌع١ِٛٛن ٌٛٛظ١ررررح, قمن مٌصما ررررح ٌٍِٕؽّررررك ٔررررثهٞ, ِؽٍررررٛب .54

 .1985مٌما٘هج 

 .2001مٌا١ٌاخ ٚمقمنج, ِّٕأج مٌّشان , مةٌىٕكن٠ح, ِٕه, ١ٍُٔ, ِا٘ه ظٛنظٟ, اٍُ مةنٖ  .55

, قمن مٌىرررررة ٌٍقثااررررح ٚمٌّٕرررره, ظاِشررررح مٌّٛٔررررً, 2مٌٕش١ّررررٟ, ٌررررشكهللا ٔعررررُ اثرررركهللا, مةٌررررّكج ٚـٕررررٛتح مٌرهتررررح, ٚ .56

  .1999مًٌّٛٔ, 

ح مٌّٛٔررررً, ظاِشرررر , االلررررح مٌرُهتررررح تاٌّررررا  ٚمٌٕثرررراخ, قمن مٌىرررررة ٌٍقثااررررح ٚمٌّٕرررره,ٌررررشكهللا ٔعررررُ اثرررركهللا ,ٌٕش١ّررررٟم .57

 .1990مًٌّٛٔ,

 .٥٨٩١مٌٕماَ, اكٔاْ تاله, ِؽّك ِٙكٞ مٌٕؽا , ِثاقئ مٌع١ّٛن ٌٛٛظ١ا, ظاِشح ت كمق, مٌشهمق,  .58
 :اجلامعيةثانيًا : الرسائل واألطاريح 

ملثررراي, مٌرثرررا٠ٓ مٌّىرررأٟ ٌ رررا٘هج مٌرٕرررؽه  رررٟ ِؽا  رررح ورررهتال  تاٌررررفكمَ ٔ رررُ مٌّشٍِٛررراخ مٌع هم ١رررح , مترررٛ ظرررهٞ .1

 .2001ِاظٍر١ه, و١ٍح مٌرهت١ح ظمتٓ نِك , غ١ه ِّٕٛنج, ظاِشح ت كمق,  , نٌاٌح GISظ

نٚومْ ٔرررثاغ, مٌرؽ١ٍرررً مٌع هم رررٟ ٌٍّّررراوً مٌث١ئ١رررح  رررٟ ٌرررًٙ منت١رررً, نٌررراٌح ِاظٍرررر١ه, ظغ١ررره ِّٕرررٛنج , , مؼّرررك .9

 .  2012و١ٍح م٢قمب, ظاِشح ٔالغ مٌك٠ٓ, ينت١ً, 

ّصٕررررٝ, نٌرررراٌح ِاظٍررررر١ه,ظغ١ه ِّٕررررٛنج  , و١ٍررررح مٌىصثرررراْ مٌه١ٍِررررح  ررررٟ ِؽا  ررررح مٌ ٚة  واِررررً ٔررررثهٞ,, مةٌرررركٞ  .3

 .2011مٌرهت١ح, ظاِشح ت كمق,

ُٛ ٚذٛو٠رررع مٌٍّررررٕٛٚاخ مٌثّررره٠ح  رررٟ لٙرررا  ٚٛوـٛنِررراذٛ, , مٌث١ررراذٟ .4 مٌرررّاا١ً  ا٘رررً ـّررر١ً, قٚن مٌقرررهق  رررٟ ّٔررر

 .2014نٌاٌح ِاظٍر١ه, ظغ١ه ِّٕٛنج , و١ٍح مٌرهت١ح ٌٍشٍَٛ مةٍٔا١ٔح, ظاِشح ذىه٠د, ذىه٠د, 

مٌرررركٚن ِررررهق  –و١ٍّررررح ورررره٠ُ ٠اٌرررر١ٓ , مٌع١ّٛن ٌٛٛظ١ررررا مٌرقث١م١ررررح ٌٍّٕقمررررح مٌّؽٕررررٛنج ترررر١ٓ مٌفرؽررررح , مٌرىه٠رررررٟ  .5

 .2002ظغ١ه ِّٕٛنج , و١ٍح مٌرهت١ح, متٓ نمِك, ظاِشح ت كمق, ت كمق,  قظٍح, يٚهٚؼح قورٛنمٖ,

ه ِّٕرررٛنج , ظرررٛمْ ٌررر١ّٓ, مٌٍرررك مٌش ررر١ُ ٌٚرررثً مٌررررصّانمذٗ  رررٟ مٌّعررراةخ مٌّفرٍفرررح, نٌررراٌح ِاظٍرررر١ه, ظغ١ررر ,مٌعرررا  .6

 .  2002و١ٍح مٌرهت١ح, متٓ نِك, ظاِشح ت كمق, ت كمق, 

ؼٍررر١ٓ اٍرررٟ ـٍرررا , ذؽ١ٍرررً ظ هم رررٟ ٌٍٕثررراخ مٌقث١شرررٟ  رررٟ ِؽا  رررح ٔرررالغ مٌرررك٠ٓ , مٚهٚؼرررح قوررررٛنمٖ, , مٌعثرررٛنٞ  .7

 .2014ظغ١ه ِّٕٛنج  و١ٍح مٌرهت١ح ٌٍشٍَٛ مإلٍٔا١ٔح, ظاِشح ذىه٠د, 

 رررٟ ِٕررراٚك ٍِر٠ٛرررح ٚغ١ررره ٍِر٠ٛرررح  رررٟ مٌشرررهمق, نٌررراٌح ِاظٍرررر١ه, ِؽّرررك نمِرررك اثرررٛق, ِمانٔرررح مٌىٍرررٛن , مٌعثرررٛنٞ  .8

 .1988ظغ١ه ِّٕٛنج  , لٍُ اٍَٛ مةنٖ و١ٍح مٌشٍَٛ, ظاِشح ت كمق, 

ِؽّررررٛق ؼّرررراقج ٔرررراٌػ,  ررررا٘هج مٌرٕررررؽه ٚمشه٘ررررا اٍررررٝ مألنم٘ررررٟ مٌىنما١ررررح  ررررٟ ِؽا  ررررح ٔررررالغ , مٌعثررررٛنٞ   .9

 .2000ت كمق ,مٌك٠ٓ, مٚهٚؼح قورٛنمٖ ظغ١ه ِّٕٛنج   و١ٍح م٢قمب ,ظاِشح 

ٚاٌرررة ن٠رررً مؼّرررك, مٌرؽ١ٍرررً مٌع هم رررٟ ٌررررهب ٔاؼ١رررح مٌٙرررٍٛا١ح, نٌررراٌح ِاظٍرررر١ه, ظغ١ررره ِّٕرررٛنج ,  ,مٌعثرررٛنٞ .11

 .2014هت١ح ٌٍشٍَٛ مإلٍٔا١ٔح, ظاِشح ذىه٠د, و١ٍح مٌر
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اثررررررك مٌىرررررره٠ُ نِرررررر١ك , مٌرثررررررا٠ٓ مٌّىررررررأٟ ةٌرررررررشّاةخ مألنٖ مٌىنما١ررررررح  ررررررٟ يلٙرررررر١ح تٍررررررك مٌرررررركٚن , مٌعٕرررررراتٟ  .11

ٟ ِؽا  ررررح ٔررررالغ مٌررررك٠ٓ, يٚهٚؼررررح قورررررٛنمٖ ظغ١رررره ِّٕررررٛنج , و١ٍررررح م٢قمب, ظاِشررررح ت رررركمق, ٚٚٛوـٛنِرررراذٛ  رررر

 .  2001ت كمق, 

تٍٍررررُ ِرررراوه ١ِّٕرررً, مٌه٠رررراغ مٌّررررّا١ٌح مٌ هت١ررررح  رررٟ مٌشررررهمق ٚيشه٘ررررا  رررٟ إٕررررهٞ قنظرررراخ مٌؽررررهمنج , مٌع١ىمٔرررٟ  .19

 .  2010ق, ت كمق, ٚو١ّح مألِقان, نٌاٌح ِاظٍر١ه ظغ١ه ِّٕٛنج , و١ٍح مٌرهت١ح ٌٍثٕاخ, ظاِشح ت كم

اررراقي ٚرررٗ ِرررالي  ٕررركٞ, ونمارررح ِؽأررر١ً مٌؽثرررٛب ٚقٚن٘رررا  رررٟ مةِرررٓ مٌ رررممئٟ ٌّؽا  رررح ٔرررالغ مٌرررك٠ٓ , مٌؽرررك٠صٟ  .13

 .2013,نٌاٌح ِاظٍر١ه ظغ١ه ِّٕٛنج , و١ٍح مٌرهت١ح, ظاِشح ذىه٠د, 

,يٚهٚؼرررررح  1992-1977, مٌر ١ررررره مٌىنمارررررٟ  رررررٟ ِؽا  رررررح ٔرررررالغ مٌرررررك٠ٓ اثرررررك مٌفرررررراغ ؼث١رررررة نظرررررة ,مٌؽرررررك٠صٟ .14

 .1998, ظاِشح ت كمق, متٓ نِك مٌرهت١حظغ١ه ِّٕٛنج , و١ٍح , ورٛنمٖق

ِرررٕشُ ِع١رررك ؼ١ّرررك , مٌّرررٛمنق مٌّائ١رررح  رررٟ ؼرررٖٛ ٔٙررره مٌش ررر١ُ ٚمٌررررصّانمذٙا, نٌررراٌح ِاظٍرررر١ه,ظ غ١ررره , مٌؽّررراقٞ  .15

   .1984ِّٕٛنج  , و١ٍح م٢قمب, ظاِشح ت كمق, 

اخ مٌع١ّٛن ٌٛٛظ١رررح مٌه٠ؽ١رررح ٌّٕقمرررح مٌش١رررس  رررٟ ٌرررشك اع١رررً ِثرررانن , مٌررررأش١همخ مٌّٕاـ١رررح  رررٟ مٌش١ٍّررر, مٌررركنمظٟ  .16

لٙررررا  مٌرررركٚن ٚآشان٘ررررا مٌث١ئ١ررررح, يٚهٚؼررررح قورررررٛنمٖ, ظغ١رررره ِّٕررررٛنج , لٍررررُ مٌع هم ١ررررح, و١ٍررررح مٌرهت١ررررح, يتررررٓ نِررررك, 

 .  1999ظاِشح ت كمق, 

قترررراَ, مةٌٚرررراٚ مٌف١ى٠ائ١ررررح  ررررٟ مٌّٕرررراٚك مٌعا ررررح  ررررٟ ِٛمظٙررررح مٌرٕررررؽه ٔؽررررٛ مٌرررررهمذ١ع١ح ظك٠رررركج  ررررٟ  ,مٌرررركنمظٟ .17

مٌّىا ؽرررح قنمٌرررح ؼاٌرررح ِٕقمرررح ت١قررراَ ِٚررركٚواي, نٌررراٌح ِاظٍرررر١ه, ظغ١ررره ِّٕرررٛنج , و١ٍرررح مٌشٍرررَٛ مةٍٔرررا١ٔح, ظاِشرررح 

 .2006مٌٕعاغ, مٌعىمئه, 

١رررح  رررٟ لٙرررا  ٌررراِهم , نٌررراٌح ِاظٍرررر١ه, ظغ١ررره ِّٕرررٛنج  , مؼرررالَ ٔشررر١ُ  ١ررراٖ , ِمِٛررراخ مٌر١ّٕرررح مٌىنما, مٌرررك١ٌّٟ  .18

 .1989ظاِشح ت كمق, و١ٍح م٢قمب, 

ي٠ررراق اثرررك هللا ـٍرررا ؼ١ّرررك, ذم١ررر١ُ ؼاٌرررح مٌررررك٘ٛن ٚإّٔرررا  لااررركج ت١أررراخ إلقمنج ٚذقررر٠ٛه ينم٘رررٟ مٌّهمارررٟ , مٌرررك١ٌّٟ  .19

ٌ اترررراخ, مٌّٛٔررررً,  رررٟ ِررررّاي مٌشررررهمق, يٚهٚؼررررح قورررررٛنمٖ ظغ١رررره ِّٕررررٛنج , ظاِشررررح مٌّٛٔررررً, و١ٍررررح مٌىنماررررح ٚم

2012. 

م٠رررراق اثرررركهللا ـٍررررا, ٌررررْٛ مٌرهتررررح ٚمٔشىاٌرررر١رٙا ٚااللرٙررررا تررررثشٗ مٌٕررررفاخ مٌف١ى٠ائ١ررررح ٚمٌى١ّ١ائ١ررررح ٌٍرهتررررح, , مٌررررك١ٌّٟ .91

 .1989نٌاٌح ِاظٍر١ه ظغ١ه ِّٕٛنج , و١ٍح مٌىنماح, ظاِشح مًٌّٛٔ, مًٌّٛٔ, 

ٌثٕعررره ٚمٌمقرررٓ, يٚهٚؼرررح قوررررٛنمٖ ٔرررثاغ ِؽّرررٛق , مٌّٕررراؾ ٚااللررررٗ تىنمارررح ِؽأررر١ً لٕرررة مٌٍرررىه ٚم, مٌرررهمٚٞ .91

 .1985ظغ١ه ِّٕٛنج  و١ٍح م٢قمب, ظاِشح ت كمق, ت كمق, 

اثرررك ِفرررٛن ٔعرررُ ,  رررا٘هج مٌرٕرررؽه  رررٟ مٌشرررهمق  ٚمشان٘رررا  رررٟ مٌررررصّان مٌّرررٛمنق مٌقث١ش١رررح, مٚهٚؼرررح , مٌه٠ؽرررأٟ  .99

 .1986ظاِشح ت كمق,  –قورٛنمٖ ظغ١ه ِّٕٛنج , و١ٍح م٢قمب 

أررره مٌّٕاـ١رررح اٍرررٝ مٌرٛو٠رررع مٌع هم رررٟ ٌٍٕثررراخ مٌقث١شرررٟ  رررٟ مٌشرررهمق , يٚهٚؼرررح ١ٌرررس ِؽّرررٛق, مشررره مٌشٕ ,ؤىٕرررٗ .93

 . 2005قورٛنمٖ ظغ١ه ِّٕٛنج , و١ٍح م٢قمب , ظاِشح ت كمق ,

ٌررراِٟ ـٙررر١ه ٌرررٍّاْ, مٌرؽ١ٍرررً مٌّىرررأٟ ٌٍرهترررح ٚيشرررهج اٍرررٝ مٌررررشّاةخ مةنٖ مٌىنما١رررح  رررٟ ٔاؼ١رررح , مٌٍررراِهمئٟ  .94

 .2010ح مٌرهت١ح ٌٍشٍَٛ مةٍٔا١ٔح, ظاِشح ذىه٠د, قظٍح, نٌاٌح ِاظٍر١هظغ١ه ِّٕٛنج , و١ٍ

مٌرٛو٠ررررع مٌّىررررأٟ ةٌرررررشّاةخ مألنٖ  ررررٟ ِّررررهٚع مٌهٔأررررٟ مةنٚمئررررٟ,  ٌررررؽاب ـ١ٍفررررح ظّرررر١ٓ,, مٌٍرررراِهمئٟ  .95

 .                                                 2004نٌاٌح ِاظٍر١ه, و١ٍح مٌرهت١حظمتٓ نِك , ظاِشح ت كمق, ت كمق, 

ٔرررثاغ ؼّرررٛق غفررران ِقٍررره, مٌرثرررا٠ٓ مٌّىرررأٟ ٌٍهٚمٌرررة مٌؽٕررر٠ٛح  رررٟ ِعرررهٜ ٔٙررره قظٍرررح تررر١ٓ ت١عرررٟ , ئٟ مٌٍررراِهم .96

 .2005ٚتٍك ٚمٌرصّان٘ا, نٌاٌح ِاظٍر١ه, و١ٍح مٌرهت١ح متٓ نِك, ظاِشح ت كمق, ت كمق, 

ي نؼررر١ُ ؼ١ّرررك اثرررك شررراِه, ذ ١ررره ِعرررهٜ ٔٙررره قظٍرررح تررر١ٓ تٍرررك ٚت ررركمق ظـرررالي مٌشٕررره مٌشثاٌرررٟ  تاٌررررشّا, مٌٍرررشكْٚ  .97

 .2000ِشق١اخ مةٌرّشان آ تشك, نٌاٌح ِاظٍر١ه غ١ه ِّٕٛنج, و١ٍح م٢قمب, ظاِشح ت كمق, ت كمق,

 – 1975 اّٚرررح ؼّررركٞ, ـٕرررائٓ مٌشأرررفح مٌّقه٠رررح ٚيشه٘رررا  رررٟ ذٕررران٠ا ؼرررٖٛ ٔٙررره مٌش ررر١ُ ٌٍّررركج ظ, ٌرررٍَٛ  .98

 .2009 , نٌاٌح ِاظٍر١ه, ظغ١ه ِّٕٛنج  , و١ٍح مٌرهت١ح  ظمتٓ نِك  , ظاِشح ت كمق, 2005



 

187 

ٔٛنظررراْ إرررّد ٔرررٛنٞ تررره, مٌشاللرررح مٌّىا١ٔرررح تررر١ٓ مٌرشه٠رررح ٚمةٔؽررركمن  رررٟ لٙرررا  ٌٕعان قنمٌرررح , ٔرررانٞ و١ٙرررح  .99

 .2006 , نٌاٌح قتٍَٛ ااٌٟ, و١ٍح مٌرهت١ح, ظاِشح ًِٛٔ, GIS ٟ ُٔ ُ  مٌّشٍِٛاخ مٌع هم ١ح ظ

ِ رررا٘ه مٌرىررراشا  رررٟ تّرررهٜ مؼّرررك ظرررٛمق, ذثرررا٠ٓ منذفررراع ٍِرررر٠ٛاخ مٌٙررر ٛ مٌم١اٌررر١ح ٚيشه٘رررا  رررٟ تشرررٗ , ٔررراٌػ  .31

 .2007مٌشهمق, مٚهٚؼح قورٛنمٖ ظ غ١ه ِّٕٛنج  , و١ٍح مٌرهت١ح متٓ نِك, ظاِشح ت كمق, 

ٌررررشك٠ح ارررراوٛي, ظ١ّٛن ٌٛٛظ١ررررح ؼررررٖٛ مٌصهشرررران  ررررٟ مٌشررررهمق ٚمٌرررررصّانمذٗ مةلرٕرررراق٠ح, مٚهٚؼررررح , مٌٕرررراٌؽٟ  .31

 .1992قورٛنمٖ, ظغ١ه ِّٕٛنج , و١ٍح م٢قمب, ظاِشح ت كمق, ت كمق, 

اٍرررٟ ِفٍرررا ٌرررثع, مٌرٕرررؽه  رررٟ ِؽا  رررح مةٔثررران ٚيشرررهٖ  رررٟ مألنم٘رررٟ مٌىنما١رررح, إٚهٚؼرررٗ قوررررٛنمٖ, ,  مٌٕرررث١ؽٟ .39

 .2002, ١ح مٌرهت١ح متٓ نِك, ظاِشح ت كمقظغ١ه ِّٕٛنج , وٍ

ٚاٌرررة يؼّرررك اثرررك مٌرررهومق , ذم١ررر١ُ قٚن مٌّٕررراؾ  رررٟ مةلرٕررراق مٌىنمارررٟ ٌٍّٕقمرررح مٌعث١ٍرررح ِٚرررثٗ مٌعث١ٍرررح  رررٟ , ااِرررٛن  .33

 . 2007رٛنمٖظغ١ه ِّٕٛنج , و١ٍح م٢قمب, ظاِشح ت كمق, مٌشهمق, يٚهٚؼح قو

مٌرهت١ررررح, نل١ررررح يؼّررررك يِرررر١ٓ , ظ١ّٛن ٌٛٛظثررررح ٌررررًٙ مٌٍررررٕكٞ, يٚهٚؼررررح قورررررٛنمٖ ظغ١رررره ِّٕررررٛنج , و١ٍررررح , مٌشررررأٟ  .34

 .2010ظاِشح مًٌّٛٔ, مًٌّٛٔ, 

 –مٌٍررررّاٚج  –ناررررك اثررررك مٌثررررالٟ , قنمٌررررح نٌررررٛت١ح ِٚٛن ٌٛٛظ١ررررح مٌىصثرررراْ مٌه١ٍِررررح  ررررٟ ِٕرررراٚك ظمٌٕعررررا , مٌشررررأٟ .35

 .1979مٌٕأه٠ح  نٌاٌح ِاظٍر١ه ظغ١ه ِّٕٛنج , و١ٍح مٌشٍَٛ, ظاِشح ت كمق, 

 رررا ه إترررهم١ُ٘ ٚرررٗ, ذ ١ررره مٌررررشّاةخ مةنٖ مٌىنما١رررح  رررٟ ن٠رررا لٙرررا  ٌررراِهم , مٚهٚؼرررح قوررررٛنمٖ , مٌشرررىمٚٞ  .36

 .2002ظغ١ه ِّٕٛنج , و١ٍح مٌرهت١ح متٓ نِك, ظاِشح ت كمق, ت كمق, 

قررره مٌرشه٠رررح  رررٟ ؼرررٖٛ ٚمقٞ ذ١ّمررراق ٚ يشه٘رررا اٍرررٝ ٌرررك وك٠رررح ِررركمٚن ِمانترررح ِرشررركقج ن٘رررا , ذمرررك٠ه ـ, إررراب  .37

 .2006مٌّشا٠ه, نٌاٌح ِاظٍر١ه,ظغ١ه ِّٕٛنج , و١ٍح مٌشٍَٛ, ظاِشح مٌشم١ك ؼاض ـٙه, مٌعىمئه, 

ٚرررانق ـٙررره ؼٍرررٓ, مٌرؽ١ٍرررً مٌّىرررأٟ ٌررررأش١ه مٌرٙررران٠ً اٍرررٝ مٌررررشّاةخ  مةنٖ مٌىنما١رررح تاٌررررفكمَ , ارررٛة  .38

خ مٌؽك٠صررررح  ررررٟ  لٙررررا  ِررررمالٚج, مٚهٚؼررررح قورررررٛنمٖ, ظغ١رررره ِّٕررررٛنج , و١ٍررررح مٌرهت١ررررح, ظاِشررررح ِٛٔررررً, مٌرمأررررا

 .2013مًٌّٛٔ, 

ونمارررح يِرررعان مٌفاوٙرررح ٚإٔراظٙرررا  رررٟ ِؽا  رررح ٔرررالغ مٌرررك٠ٓ, نٌررراٌح ِاظٍرررر١ه,ظ , مٌفهمظرررٟ, اررركٔاْ اق١رررح ِؽّرررك .39

 .1997غ١ه ِّٕٛنج  , و١ٍح م٢قمب, ظاِشح ت كمق, 

ـثرررراو , ذ ١رررره مٌرررررشّاةخ مةنٖ مٌىنما١ررررح  ررررٟ لٙررررا  ذىه٠ررررد, نٌرررراٌح ِاظٍررررر١ه ظغ١رررره ااِررررً ِررررا٘ه ,  هؼرررراْ  .41

 .2008ِّٕٛنج , و١ٍح مٌرهت١ح, ظاِشح ذىه٠د, 

م٠ررراق ِؽّرررك  ا٘رررً, قنمٌرررح تشرررٗ ِتِرررهمخ ذصث١رررد مٌىصثررراْ مٌه١ٍِرررح تّرررٛمق ٚٚهمئرررك ِفرٍفرررح  رررٟ ِٕقمرررح , مٌمه٠ّرررٟ  .41

 .  1988اِشح ت كمق, لٍُ مٌرهتح, ت١عٟ, نٌاٌح ِاظٍر١ه ظغ١ه ِّٕٛنج , و١ٍح مٌىنماح, ظ

تررررانق اثرررركهللا و١ٍررررة ارررر٠ٛٓ, مةٌرررررصّان مةِصررررً ٌٍّٕرعرررراخ مٌىنما١ررررح ٚقٚنٖ  ررررٟ ذ١ّٕررررح مٌٕررررٕاااخ , مٌىهماررررٟ  .49

مٌ ممئ١ررررح  ررررٟ ِؽا  ررررح ٔررررالغ مٌررررك٠ٓ, نٌرررراٌح ِاظٍررررر١ه ظغ١رررره ِّٕررررٛنج , و١ٍررررح مٌرهت١ررررح ٌٍشٍررررَٛ مةٍٔررررا١ٔح, ظاِشررررح 

 .2015ذىه٠د, 

قنمٌررررح ظ١ّٛن ٌٛٛظ١ررررح ٌٍعررررى  مٌعٕررررٛتٟ ِررررٓ مٌٍررررًٙ مٌهٌررررٛتٟ مٌشهملررررٟ, نٌرررراٌح ؼٍرررر١ٓ ظٛترررراْ, , مٌّشان٘ررررٟ  .43

 .1996ِاظٍر١هظغ١ه ِّٕٛنج , لٍُ مٌع هم ١ح, و١ٍح مٌرهت١ح, ظاِشح ت كمق, ت كمق, 

تّرررر١ه ـٍررررا يؼّررررك, يشرررره مٌه٠رررراغ اٍررررٝ وؼررررا مٌىصثرررراْ مٌه١ٍِررررح  ررررٟ ِؽا  ررررح ٔررررالغ مٌررررك٠ٓ, نٌرررراٌح , مٌّفهظررررٟ  .44

 .2013ذىه٠د, و١ٍح مٌرهت١ح, ِاظٍر١هظغ١ه ِّٕٛنج , ظاِشح 

١٘فرررا  ِؽّرررك , ذمرررك٠ه مٌعه٠ررراْ مٌٍرررقؽٟ ِٚفررراٚه مٌٍررر١ٍ١ح  رررٟ مٌؽرررٖٛ مةاٍرررٝ ٌرررٛمقٞ اهٔرررح ِرررهق ِىرررح , مٌٕف١شرررٟ  .45

مٌّىهِرررح تٌٛرررائً مةٌرّرررشان ارررٓ تشرررك ٚٔ رررُ مٌّشٍِٛررراخ مٌع هم ١رررح, نٌررراٌح ِاظٍرررر١ه, ظاِشرررح مَ مٌمرررهٜ, مٌٍّّىرررح 

 .2010مٌشهت١ح مٌٍشٛق٠ح, 

 والدوريات:ثالثا: الثحوث 
ؼٍررر١ٓ اٍرررٛمْ, ٔرررثاغ ؼّرررٛق غفررران, مٌرؽ١ٍرررً مٌّىرررأٟ ١ٌٍّررراٖ مٌعٛ ١رررح ٚمٌررررصّان٘ا  رررٟ ِؽا  رررح ٔرررالغ , إترررهم١ُ٘ .1

 .2006 , 3 , مٌشكق ظ3عٍك ظمٌك٠ٓ, ِعٍح ٌه ِٓ نيٜ, مٌّ
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١٘كنٌٚٛظ١رررح مأللرررا١ٌُ مٌعا رررح ِٚرررثٗ مٌعا رررح, ِعٍرررح مٌعّش١رررح مٌع هم ١رررح مٌى٠ٛر١رررح, مٌّعٍرررك , يترررٛ ٌرررشكج, ٌرررش١ك ِؽّرررك  .9

 .1983  , ظاِشح مٌى٠ٛد, مٌى٠ٛد,4 , مٌشكق ظ6ظ

ذصث١رررد مٌىصثررراْ مٌه١ٍِرررح مٌٍرررشٛق٠ح تاٌررررفكمَ ـررراَ مٌثٕرٛٔا٠رررد, ِعٍرررح ظاِشرررح ٚآـرررهْٚ, ِؽّرررٛق مترررهم١ُ٘ , يتِٛرررٛن  .3

 .2010مٌشٍَٛ مٌٕٙك١ٌح,  -مٌٍّه ٌشٛق

ٔررررثهٞ ِٕررررقفٝ, يؼررررالَ مؼّررررك ظّشررررح مٌرررركٚنٞ, ذٕرررر١ٕا ِٕرررراؾ مٌشررررهمق, ِعٍررررح مٌعّش١ررررح مٌع هم ١ررررح , يٌث١رررراذٟ  .4

 .2000, 54مٌشهمل١ح, مٌشكق 

ومـررررٛ قنمٌررررح  ررررٟ مٌع١ّٛن ٌٛٛظ١ررررا  -يؼّررررك اٍررررٟ ؼٍررررٓ, مٌرشه٠ررررح مٌّائ١ررررح  ررررٟ ؼررررٖٛ ٌررررًٙ مٌٍررررٕكٞ, مٌثثررررٛمذٟ  .5

 .2009 , 2 , مٌشكقظ12مٌرقث١م١ح, ِعٍح ظاِشح ق٘ٛن, مٌّعٍك ظ

ِا١ٌى٠رررا, ِعٍرررح مٌعاِشرررح  –ذشه٠رررح لقرررهمخ مٌّقررره ؼاٌرررٗ قنمٌررر١ح ِرررٓ ظٕرررٛب ِرررهق ٌرررالٔٛنٔرررثهٞ ِؽّرررك, , مٌررررَٛ  .6

 .2007و١ٍح م٢قمب, مٌعاِشح مإلٌال١ِح, غىج,  مإلٌال١ِح, مٌّعٍك مٌراٌع, مٌشكق مٌصأٟ,

فررررا   ررررٟ مٌٍّّىررررح ظاِشررررح مٌرررركٚي مٌشهت١ررررح, قنمٌررررح تهٔرررراِط مٌشّررررً مٌررررٕٟٛٚ ٌّىا ؽررررح مٌرٕررررؽه ٚذفف١ررررا آشرررران مٌع .7

 .1996مةنق١ٔح مٌٙا١ِّح, مٌّٕ ّح مٌشهت١ح ٌٍر١ّٕح مٌىنما١ح, مٌفهَٚٛ, م٠ٍٛي 

 ٛو٠رررح ِؽّرررك نٚ  , ٚرررانق اٍرررٟ مٌشرررأٟ , ذ١ّٕرررح مٌّهمارررٟ مٌقث١ش١رررح ٌٍؽرررك ِرررٓ مٌرٕرررؽه, مٌّرررتذّه , مٌعهظفعرررٟ  .8

مٌثؽرررس مٌشٍّرررٟ, مٌٍعٕرررح مٌشٍّرررٟ مألٚي ٌٍرٕرررؽه ٚمٌؽرررك ِرررٓ ِفررراٚهج, ٚومنج مٌىنمارررح ٚمٌرررهٞ تاٌرشررراْٚ ِرررع ِعٍرررً 

  . 1988م١ٌٕٚٛح ٌثهٔاِط مإلٍٔاْ ٚمٌّؽ١ٛ مٌؽ١اذٟ, ت كمق, 

ؼٍرررر١ٓ, ِّررررهٚع مٌؽررررىمَ مٌررررٕٟٛٚ مألـٙرررره مٌرٕررررؽه يَ مٌر١ّٕررررح مٌٍّررررركمِح, ظه٠رررركج مٌٕررررثاغ, مٌشرررركق , مٌعٕرررراتٟ  .9

 ..2012وأْٛ مةٚي,  30 , مةؼك 2716ظ

  ٌىّررررررا مٌر ١ررررررهمخ  ررررررٟ غقررررررا  NDWIظٚ NDBI)  ٚظNDVIمترٙرررررراي ذمررررررٟ , مٌرررررررفهمض مألقٌررررررح ظ, ؼٍررررررٓ  .11

  تاٌررررفهمض ت١أررراخ مةٌرّرررشان ارررٓ تشرررك, 2006 -2001مألن٘رررٟ ٌّٕررراٚك ِفررررانج ِرررٓ ِؽا  رررح مٌٕعرررا ٌٍؽمثرررحظ

 .2014 , ظاِشح مٌىٛ ح, 2 , مٌشكقظ6ِعٍح ظاِشح مٌىٛ ح, مٌّعٍكظ

م١ٔرررح  رررٟ ٌرررٍقٕح يؼّرررك اثرررك مٌٍرررالَ اٍرررٟ, يـقررران ِّٚررراوً وؼرررا مٌهِررراي اٍرررٝ مٌقرررهق ٚمٌّهمورررى مٌشّه, ؼٍررر١ٕٓ  .11

 .2009اّاْ, مٌّعٍح مٌّٕه٠ح ٌٍر ١ه مٌث١ئٟ, 

مٌؽٍرررثاْ, وّرررا مٌر ١ررره  رررٟ مٌ قرررا  مألن٘رررٟ تاٌررررفكمَ مٌٕرررٛن مٌع٠ٛرررح ٚٔ رررُ مٌّشٍِٛررراخ  قةي , ٠ٍرررهٜ, ون٠مررراخ .19

 .2012 , 1 , مٌشكق ظ5مٌع هم ١ح  ٟ لٙا  تهِا ظهَ, مٌّعٍح مةنق١ٔح ٌٍشٍَٛ مةظرّاا١ح, مٌّعٍك ظ

ِع١ررررك ٍِررررٛن ق٘رررركٞ, ِّررررهٚع نٞ مٌهٔأررررٟ ملرٕرررراق٠اذٗ ٚااللرررررٗ ترررراٌقهق, ِعٍررررح ٌرررره ِررررٓ نيٜ,  ,مٌٍرررراِهمئٟ .13

 .2005مةٚي, مٌٍٕح مألٌٚٝ, مٌّعٍك مألٚي, مٌشكق 

ٔرررالغ قمٚق, ؼٍرررٓ اٍرررٟ ٔعرررُ, مشررره  رررا٘هج مٌرٕرررؽه اٍرررٝ ذٕرررالٓ مٌٍّررراؼاخ مٌىنما١رررح ٚذرررك٘ٛن مإلٔرررراض , ٌرررٍّاْ  .14

 .2012ت كمق,  و١ٍح مٌرهت١ح, متٓ نِك, لٍُ مٌع هم ١ح, ,ح ت كمق , ظاِش203مٌىنماٟ, ِعٍح مةٌرال, مٌشكق ظ

مٌعّش١رررح ِاظرررك , مٌشٛمِرررً مٌع هم ١رررح ٚيشه٘رررا  رررٟ مٔرّررران مألِرررالغ تررررهب ٌرررًٙ ِرررا تررر١ٓ مٌٕٙررره٠ٓ , ِعٍرررح , مٌٍررر١ك ٌٚرررٟ .15

 .1986, مٌع هم ١ح, مٌّعٍك مٌٍاتع اّه

ح مٌعّش١رررح مٌع هم ١رررح مٌشهمل١رررح, مٌشررركق ٌرررؽه ٔرررا ع , ظ١ِٛٛن ٌٛٛظ١رررح مٌشرررهمق  رررٟ مٌشٕررره مٌهترررااٟ, ِعٍررر, ِررراوه  .16

 .  1989 , 23ظ

, 21مٌىصثررراْ مٌه١ٍِرررح  رررٟ ٌرررًٙ ِرررات١ٓ مٌٕٙررره٠ٓ, ِعٍرررح مٌعّش١رررح مٌع هم ١رررح مٌشهمل١رررح, مٌشررركق , ِررراوه, ٌرررؽه ٔرررا ع  .17

 .  1985, ِقثشح مٌشأٟ, ت كمق

, ِعٍرررح و١ٍرررح م٢قمب ,  اٍرررٟ ؼٍررر١ٓ, مٌم١ّرررح مٌفش١ٍرررح ٌطِقررران ٚيشه٘رررا  رررٟ ذؽك٠رررك مأللرررا١ٌُ مٌٕثاذ١رررح  رررٟ مٌشرررهمق, ِرررٍُ .18

 .  1976ظاِشح مٌثٕهج, مٌشكق مٌشاِه,

مٌررررفكمَ تشرررٗ مٌّشرررا١٠ه مٌؽٍرررات١ح  رررٟ ذؽك٠رررك مأللرررا١ٌُ مٌّٕاـ١رررح, ِعٍرررح و١ٍرررح م٢قمب, مٌشررركق , مٌّرررٍُ, اٍرررٟ ؼٍررر١ٓ .19

 .  1972مٌفاًِ, ظاِشح مٌه٠اٖ, مٌه٠اٖ ,

١ررح  ررٟ ذ١ّٕررح مٌ قررا  مٌٕثرراذٟ ٚيشررهٖ اٍررٝ آِرراي تٕررد ٠ؽ١ررٝ ارراِه , ي١ّ٘ررح مٌٕررٛن مٌفٙررائ١ح ٚمٌفررهمئٛ مٌهلّ, مٌّرر١ؿ  .91

مٌٍرررر١اؼح مٌث١ئ١ررررح  ررررٟ ِٕقمررررح ظرررراومْ, مٌٍعٕررررح مٌش١ٍررررا ألٔ ّررررح مٌّشٍِٛرررراخ مٌع هم ١ررررح تإٌّقمررررح مٌّررررهل١ح, مٌٍّرمررررٝ 
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 28-26مٌررررٕٟٛٚ مٌفرررراًِ ٌررررٕ ُ مٌّشٍِٛرررراخ مٌع هم ١ررررح تاٌٍّّىررررح مٌشهت١ررررح مٌٍررررشٛق٠ح, ظاِشررررح مٌٍّرررره اثررررك مٌشى٠ررررى, 

 .2010مته٠ً, 

مٌقرررائٟ,   ٍررر١ػ ؼٍرررٓ, ؼٕررره ٚذم١ررر١ُ ِرررٛمنق مٌرهترررح ٚمألنم٘رررٟ  رررٟ ذفقررر١ٛ ِّررران٠ع مٌر١ّٕرررح تؽرررس ِمررركَ ٌٍّرررتذّه  .91

تؽرررررس غ١ررررره ِّٕرررررٛن ِقثرررررٛع  1970مٌررررركٚنٞ مألٚي ةذؽررررراق مٌّٕٙكٌررررر١ٓ مٌرررررىنما١١ٓ, مٌفهٚرررررَٛ , ورررررأْٛ مألٚي 

 .1970تاٌه١ٔٚٛ , ت كمق , 

ظ١ّرررً ٔع١رررة, ِّرررىٍح ظررره  مٌرهترررح  رررٟ مٌشرررهمق ٌٚرررثً ٔررر١أرٙا, ِعٍرررح و١ٍرررح م٢قمب, ظاِشرررح تٕررررهج, , اثررركهللا  .99

 .  1981 , مٌثٕهج, 17مٌشكقظ

نؼررر١ُ  ؼ١ّرررك , ِؽّررررك ظشفررره مٌٍررراِهمئٟ, مٌرشه٠ررررح مٌّقه٠رررح ٌٍرررفٛغ ذررررالي ِٕؽررركنمخ ؼّررره٠ٓ تاٌرررررفكمَ , مٌشثررركمْ  .93

 .2002 , 81ب, ظاِشح ت كمق, مٌشكق ظ , ِعٍح و١ٍح م٢قمGISذم١ٕح ُٔ ُ  مٌّشٍِٛاخ مٌع هم ١ح ظ

ِؽّررررك نمِررررك ٚآـررررهْٚ,  مٌفررررٛمْ مٌع١ٛذى١ٕى١ررررح ٌٕررررفٛن مٌؽعرررره مٌع١ررررهٞ ِررررٓ ذىرررر٠ٛٓ مٌفرؽررررح/ ِٕقمررررح  ,اثررررٛق .94

 , لٍررررُ اٍررررَٛ 1ظ 18مٌفرؽررررح, ٚ ذم١رررر١ُ ٔرررراٌؽ١رٙا وأؼعرررران تٕررررا , ِعٍررررح ظاِشررررح ذىه٠ررررد ٌٍشٍررررَٛ مٌٕرررره ح, مٌشرررركق 

 .2013 مألنٖ مٌرقث١م١ح, و١ٍح مٌشٍَٛ, ظاِشح ذىه٠د,

اٍرررٟ اثرررك اثررراي, نمئرررك ِؽّرررٛق  ١ٕرررً, مٌشاللرررح مٌّىا١ٔرررح تررر١ٓ مٌث١ئرررح مٌقٛتٛغهم١٠رررح ٚمٌّهمارررٟ مٌقث١ش١رررح , مٌشرررىمٚٞ  .95

 & RSٌؽرررٖٛ ٔٙررره مٌىِٛرررً ِرررّاي مٌشرررهمق تاٌررررفكمَ مةٌرّرررشان ارررٓ مٌثشرررك ٚٔ رررُ مٌّشٍِٛررراخ مٌع هم ١رررح ظ

GIS2011 , 1 , مٌشكق ظ20 , ِعٍح مٌرهت١ح ٚمٌشٍُ, و١ٍح مٌرهت١ح, ظاِشح ًِٛٔ, مٌّعٍكظ  . 

, مٌرثرررا٠ٓ مٌّىرررأٟ ٌٍهارررٟ مٌعرررائه ٚمشرررهٖ  رررٟ ذرررك٘ٛن مٌّهمارررٟ مٌقث١ش١رررح  رررٟ ِؽا  رررح ٗ رررا ه مترررهم١ُ٘ ٚررر, مٌشرررىمٚٞ .96

 .2005 , 70-69مةٔثان, ِعٍح و١ٍح م٢قمب, ظاِشح ت كمق, مٌشكق٠ٓ ظ

نما١ررررح, مٌعررررى  مألٚي, , ِعٍررررح مٌشررررهمق مٌىصهشرررران  ررررٟ ِهؼٍرررررٗ مةٌٚررررٝ ٚمٌصا١ٔررررحترررراله واِررررا, ِّررررهٚع مٌ, مٌ قررررا  .97

 .1962, ت كمق ِقثشح مةنِاق 17مٌّعٍك 

تـاٌـررررـُ, مٌّررررٛم٘ك مٌع١ِٛٛن ٌٛٛظ١ررررح ٌش١ٍّرررراخ مٌرّٕرررر١ٛ مٌرىرررررٟٛٔ مٌؽررررك٠س ٌّٕقمررررح مٌعى٠ررررهج, ِعٍررررح و١ٍررررح , مٌـم١ـررررـُ  .98

     .                                                   2013 ,  ظاِشح ت كمق, ت كمق, 95م٢قمب, مٌشكق ظ

اثررررك مةٌررررٗ نوٚلررررٟ, ٚآـررررهْٚ, مٌش١ٍّرررراخ مٌع١ِٛٛن ١ررررح ٚمألِررررىاي مألن٘رررر١ح مٌٕاذعررررح إٙررررا  ررررٟ ٔاؼ١ررررح , وهتررررً  .99

 .2014 , ؼى٠همْ, 16مٌّٕا ١ح, ِعٍح و١ٍح مٌرهت١ح مألٌا١ٌح, ظاِشح تاتً, تاتً, مٌشكقظ

مٌّٕقمرررح مٌعث١ٍرررح ِٚرررثٗ مٌعث١ٍرررح, اثررركهللا ٌررراٌُ, مٌرشه٠رررح مٌّائ١رررح ٌٍرُهترررح وّ ٙررره ِرررٓ ِ رررا٘ه مٌرٕرررؽه  رررٟ , مٌّررراٌىٟ  .31

 .2006 , 3 , مٌشكق ظ2ِعٍح يتؽاز ١ٍِاْ, مٌّعٍك ظ

 .2004, ي٠ٍٛي, ٠72اٌه , مٌٕؽهم  ٚمٌهِاي مٌّرؽهوح, ظه٠كج مٌٕثاغ, مٌشكق , مٌّرٌٟٛ .31

اٍرررٟ وررره٠ُ, قنمٌررح مٌرٕرررؽه ٚمٌىصثررراْ مٌه١ٍِررح  رررٟ ظٕرررٛب ٌررًٙ مٌهم رررك٠ٓ تاٌررررشّاي مٌرؽٍررً مٌٕرررائٟ ٚٔ رررُ , ِؽّررك  .39

 .2010 , 3, مٌشكقظ 18ٍِٛاخ مٌع هم ١ح, ِعٍح ظاِشح تاتً, و١ٍح مٌرهت١ح ٌٍشٍَٛ مإلٍٔا١ٔح, مٌّعٍك مٌّش

مةؼر١اظررراخ مٌّائ١رررح ٌّؽٕرررٌٟٛ مٌمّرررػ ٚمٌّرررش١ه ِرررٓ مٌّٕقمرررح ِرررثٗ ِٙرررّٛٔح مةِقررران  رررٟ , ِهارررٟ, ِفٍرررا ِرررالي  .33

 . 2004 , 2 , مٌشكق ظ11ِعا١ِع ١ٕٜٔٛ, ِعٍح مٌرهت١ح ٚمٌشٍَٛ, مٌّعٍك ظ

مٌصهشررران تررر١ٓ مٌّا٘رررٟ ٚمٌؽا٘ررره, ِعٍرررح مٌعّش١رررح مٌع هم ١رررح مٌشهمل١رررح, ِرررٕففٗ مترررهم١ُ٘ اثررركمٌعثان, , ٙكمٟٔ مٌّّررر .34

 .1978مٌّعٍك مٌشاِه, ِقثشح مٌشأٟ, ت كمق, مٌشهمق, 

ِؽّرررك  رؽرررٟ ِؽّرررك, إاررركمق ـانٚرررح مٌرشه٠رررح مألـكٚق٠رررح ٌؽرررٖٛ ٚمقٞ مألؼّررره  رررٟ ِؽا  رررح ١ٕٔرررٜٛ, ِعٍرررح , مٌّرررٌٛٝ  .35

 ,.2008 , مٌّشٙك مٌرمٕٟ, مًٌّٛٔ, مٌشهمق, 1مؼك ٚمٌشّهْٚ, مٌشكق ظمٌرمٕٟ, مٌّعٍك مٌٛ

 ١ٕرررً اثرررك مٌفرررراغ, مٌرٕرررؽه ٚذرررأش١هٖ  رررٟ ٍِررررمثً مةِرررٓ مٌ رررممئٟ  رررٟ مٌشرررهمق, ِعٍرررح مٌٍّرٕٕررره٠ح ٌٍكنمٌررراخ  ,ٔرررا ع .36

 .2014, 48رٕٕه٠ح, مٌشكق مٌشهت١ح ٚمٌك١ٌٚح, مٌعاِشح مٌٍّ

 رررٟ ِٕقمرررح ظررراومْ ظٕرررٛب غهترررٟ مٌٍّّىرررح مٌشهت١رررح مٌٍرررشٛق٠ح مقن٠رررً اٍرررٟ ٌرررٍّاْ, ِفررراٚه مٌٍررر١ٛي , مٌٛقارررائٟ  .37

ظِٕ ررررٛن ظ١ِٛٛن ٌٛررررٛظٟ , ِعٍررررح ظاِشررررح ظرررراومْ,  ررررهٚع مٌشٍررررَٛ مةٍٔررررا١ٔح, ظاِشررررح ظرررراومْ مٌٍّّىررررح مٌشهت١ررررح 

 .2014 , 1 , مٌشكق ظ3مٌٍشٛق٠ح, مٌّعٍكظ

 :واملطثوعات احلكومية تقاريرالراتعًا: 
 .1970ت كمق, وأْٛ مٌصأٟ,  مٌشهمق,ذمه٠ه ٌعٕح قنمٌح م١ٌّاٖ مٌعٛ ١ح  ٟ  .1
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ورررأْٛ مٌصرررأٟ,  6, ِعٍرررً مٌرفقررر١ٛ, ِتٌٍرررح مٌثؽرررس مٌشٍّرررٟ, مٌّتِررره مٌشٍّرررٟ مٌصرررأٟ, ت ررركمق, ظّٙٛن٠رررح مٌشرررهمق .2

1997. 

, ظت١أررراخ 2010ٚومنج مٌرفقررر١ٛ , مٌعٙررراو مٌّهورررىٞ ٌاؼٕرررا , ٔررررائط مٌرشررركمقمخ مٌشاِرررح ٌٍٍرررىاْ ,ت ررركمق , ٌٍرررٕح , .3

 غ١ه ِّٕٛنج .

, ١2007ح مٌٍرررر٠ٕٛح ٌشرررراَ,مٌرفقرررر١ٛ ٚمٌرشرررراْٚ مإلّٔررررائٟ, مٌعٙرررراو مٌّهوررررىٞ ٌاؼٕررررا , مٌّعّٛاررررح مإلؼٕررررائٚومنج  .4

 .ت كمق

ٚومنج مٌىنماررررررح , ِك٠ه٠ررررررح ونماررررررح ٔررررررالغ مٌررررررك٠ٓ, مٌرفقرررررر١ٛ ٚمٌّراتشررررررح, مٌٍّرررررراؼاخ مٌّىنٚاررررررح ترررررراٌؽثٛب  .5

 , ظت١أاخ غ١ه ِّٕٛنج .2013مٌّكنٌٚح, ِؽا  ح ٔالغ مٌك٠ٓ, ذىه٠د, 

ارررح, ِك٠ه٠رررح ونمارررح ٔرررالغ مٌرررك٠ٓ , ِرررشثح مإلؼٕرررا  مٌىنمارررٟ, ياررركمق مٌّاِررر١ح  رررٟ ِؽا  رررح ٔرررالغ ٚومنج مٌىنم .6

  , ظت١أاخ غ١ه ِّٕٛنج .2016مٌك٠ٓ, ذىه٠د, ظ

 , ظت١أاخ غ١ه ِّٕٛنج .2012ٚومنج مٌىنماح, ِك٠ه٠ح ونماح ٔالغ مٌك٠ٓ, لٍُ مةنمٟ٘,  .7

غ مٌرررك٠ٓ, مٌرفقررر١ٛ ٚمٌّراتشرررح, مٌٍّررراؼاخ مٌّه٠ٚرررح اٍرررٝ ٚومنج مٌّرررٛمنق مٌّائ١رررح, ِك٠ه٠رررح مٌّرررٛمنق مٌّائ١رررح  رررٟ ٔرررال  .8

 .2011, ظت١أاخ غ١ه ِّٕٛنج , 2011ِّهٚع نٞ مٌثٛاع١ً,ذىه٠د,

ٚومنج مٌّرررٛمنق مٌّائ١رررح, ِك٠ه٠رررح مٌّرررٛمنق مٌّائ١رررح  رررٟ ِؽا  رررح ٔرررالغ مٌرررك٠ٓ, مٌمٍرررُ مٌفٕرررٟ, ذىه٠رررد, ظت١أررراخ غ١ررره   .9

 .  2013ِّٕٛنج  , 
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Abstract 

     The study is concerning with (Erosion and it  impacts on the agricultural lands in Salah al-

Din  province). The boundaries of Salah al-Din governorate are determined within the northern 

middle section of Iraq, specifically in the transitional zone between the sedimentary plain, the 

island region and the semi-mountainous which it lies between .  (ً61 ,َ23 ,ْ24 - ًً1 ,َ93 ,ْْ4)  to 

the east, and between two widths  (2َ1 ,2ً3 ,ََ4 -  ََ1 ,ًْ3 ,ََ4  )  to the north. The total area of the 

province are (24358,802) km
2
. 

       The aim of this study is to highlight the impact of erosion on agricultural land within the 

scope of the specific study, to identify the most important spatial characteristics affecting it, and 

the dimensions of this effect negatively and positively, and the surrounding variables and 

characteristics of both natural and human in the context of Spatial relationship studying area. 

        Also to provide an overview of the impact of erosion on the degradation and erosion of 

arable land, and to explore the nature of this effect using remote sensing techniques (RS) and 

geographic information systems (GIS) to identify the impact of erosion (both water and wind.) 

        In order to achieve its objectives, the study adopted the inductive method as a main method 

of study, using quantitative means and GIS data, as a tool for research and study, as well as 

Spatial Analysis in order to achieve the best results using a set of programs for this modern 

technology, In order to complete all the requirements of this study, data and information were 

collected by fieldwork and a comprehensive inventory of data and information from their sources, 

office, government departments and field surveys. The information obtained was obtained in the 

form of tables, Which contributed to the construction of a geographical database. Many of its data 

were represented in many of the maps contained in this study using GIS technology, which has 

the ability to analyze the spatial data associated with a descriptive database In order to identify 

the erosion and its impact on agricultural lands, which included the measurement of water erosion 

in the method of statistical equations and derived to (water network) and identifying  the degrees 

of erosion that existing in the region and according to the Bergsma) model of water erosion and 

its impact and effectiveness, D appeared through the study that the degree of erosion ranged 

between (1) and (7) degrees. (4), (5), and (6.604%) of the total area of the study area, , And the 

other with high degrees of erosion, which included grades (6) and (7) and by (0.087%) of the area 

of study area. Water erosion takes a distribution trend extending between the north-east and 

south-west of the region. 

        The impact of wind erosion in the study area was applied the equation of Chepil on the 

climatic stations in the study area in  (Tikrit, Samarra, Baiji and Tuz). The results were  the wind 

erosion activity at the Samarra and Baiji stations. Wind erosion included three ranges, (21.820%), 

medium range (60.051%), and high scale (18.130%) of the total studying area. Wind erosion 

takes a distribution trend extending from the north-west to the south-east in the region. 

      In addition to the use of spatial statistical analysis using the Getis-Ord Gi * model and for 

quantitative analysis of the spatial pattern of water erosion of agricultural areas according to 

administrative units, the Hot Spot Analysis Tool (Getis-Ord Gi *) was used (GiZScore) and 

GiPValue (GiSVore), the high positive values of GiZScore show the emergence of hot spots for 

high-value spatial concentrations of aquatic erosion, which spread in the northern and 

(A) 



northeastern parts of the region Study, in Toz The Sharks, represented in red, include the fifth 

category in the first model. The negative of GiZScore, as shown in the first model, shows the cold 

spots of the low-value clusters of the spatial units of water erosion, which spread in the central 

and southern parts of the study area, such as in Samarra, Dujail, Yathrib and Balad, in blue. 

     As for the activity of wind erosion according to the statistical model, the high positive values 

of GiZScore showing a hot spots for the spatial units of the high values of wind erosion, which 

are spread in the western, central and southern parts of the study area, as in Baiji, Senea, Aldor, 

Samara and Dujail, The red color category includes the fifth in the first model. The negative for 

GiZScore is the first model, showing the cold spots of the low-value clusters of the spatial units 

of wind erosion, which are scattered in the north and north-eastern sections of the study area, as in 

the toz and Sherqat, in blue. 

The study was based on a comparison between the spatial data for the years (1973-1995-2016) in 

order to identify the periods of change of agricultural land, using GIS and sensing techniques in 

the study of this change. The digital data was processed using ERDAS Imagine 8.4, (ARC GIS 

10.3). The results showed that the study area witnessed a positive change in agricultural land area. 

The percentage change was positive (103.264%) between the years 1973-1995. Between 1995 

and 2016, the change rate was 100.495%. Between the years 1973-2016, the rate of change was 

307.534%. 

     The results of the analysis of the risk of erosion (water and wind) showed  a three land risks, 

which were low risk, medium risk and high risk, and the average risk was the highest percentage 

(71.2%) of the total area of the study area, meaning that it acquired arable land, Agricultural and 

pastoral use is concentrated in it, and there are also shallow water, such as river drains and 

irrigation channels. 

      The study included five chapters. The first chapter deals with the theoretical framework of the 

study, which included the introduction, the study problem, the hypothesis of the study, the 

objectives of the study, the boundaries of the study area, the study methodology and the programs 

used in the study and previous studies. The second chapter deals with the geographical factors 

affecting the erosion of agricultural lands in the study area. The third chapter deals with the 

erosion of agricultural lands and their methods of measurement in the study area. Chapter 4, 

spatial analysis of agricultural land erosion using the statistical model of Getis-Ord Gi, Through 

chapter 5, which examined the risks of erosion and conservation of agricultural land in the study 

area, as well as the conclusions, recommendations, list of sources and the summary in English. 

        The study concluded with a number of proposed solutions and recommendations, the most 

important of which is the need to develop natural pastures and grazing systems for the 

conservation of soil and pastures, the process of afforestation, preventing tree cuts, the 

establishing barriers and windbreaks, the installation of sand dunes and the work of fencing in the 

study area, (GIS) as an integrated system, in the application of standards to derive water and wind 

erosion based on criteria and equations, which helps to identify the nature of agricultural land 

degradation and productivity, so conservation and cultivating soil that require the use of 

appropriate scientific basis and procedures to reduce them . 
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