
ISSN: 1992-7479         2012، )1(العدد   10: مجلة االنبار للعلوم الزراعیة، المجلد

156

عن االستشعار تقاناتباستخدام في قضاء الرماديوالمائيلنباتياینراسة تغیرات الغطاءد

  بعد ونظم المعلومات الجغرافیة

                     10/1/2012: تاریخ االستالم

  

  مشعل محمود فیاض الجمیلي.د.م . أ

  جامعة األنبار/كلیة التربیة للبنات 
  

  الخالصة

المـــائي فـــي قضـــاء الرمـــادي للمـــدة و النبـــاتي ینقبـــة التغیـــرات الحاصـــلة فـــي الغطـــاءلـــى مراالبحـــث إهـــذایهـــدف

لمعلومـــات ونظـــم اRemote Sensingات االستشـــعار عـــن بعـــد ســـتخدام تقانـــذلـــك باو , 1990-2010

-2001-1990لـثالث سـنوات +ETM,و  TMنـوع  فضـائیةمرئیات اعتمادم ت  إذ.GIS   الجغرافیة

  . استقطاع منطقة الدراسة منهاومن ثم , السنوات تلكمن الشتوي موسم لول, 2010

لتعــرف علــى  نــوع اوهــي خطــوات العــدد مــنجــراءفقــد تــم إرضــي إلــى تصــنیف الغطــاء األأجــل الوصــول مــن

GPSحـداثیاتها باسـتخدام جهـاز تحدیـد المواقـع   تحدیـد إو, مـن منطقـة البحـث لمواقع عدیـدة الغطاء األرضي

استخدام فضًال عن , لمنطقة البحث  Supervised Classificationالقیام بعملیة التصنیف الموجه ومن ثم ,

  .للكشف عن التغیرات الحاصلة في الغطاء النباتي وكثافته      NDVIمعادلة دلیل الغطاء النباتي

سـنة ²كم636احته كانت مسإذ,انخفاض في مساحة الغطاء المائي بشكل مستمرأثبتت الدراسة حصول        

ا الغطـاء النبـاتي فقـد مـأ.2010في سنة ²كم355لى ومن ثم إ,  2001في سنة²كم463لى وانخفضت إ,1990

2010سـنة ²كـم327لـى  وانخفضت إ, 2001سنة ²كم387لى إتوارتفع, 1990سنة ²كم282كانت مساحته

    .بت المنطقة صالتي ألجفاف أوظروف ا, جنبي للعراق ظروف االحتالل األبسبب 

  

Study of vegetation and water covers changes in the district of
Ramadi by using remote sensing and Geographic Information 

Systems( GIS) technologies.  
  

Mashal Mahmood Fayaadh Al-jumaily  
College of Education for Women /   Anbar University

  

Abstract                                               
       This research aims at monitoring changes in vegetation and water covers in the 
district of Ramadi, for the period 1990 - 2010, by using the technologies of 
Remote Sensing and Geographic Information Systems (GIS).The researcher made use 
of three Satellite images for three years1990-2001 -2010 of the types TM, ETM +, 
for winter seasons of these years.
       For the purpose of land cover classification, several steps have  been carried out
namely: A field work has been done to identify the type of land cover, for many 
locations of the area under study , and determine its coordinates using a (GPS).
Application of Supervised Classification was applied to the search area, as well as the 
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equation of manual vegetation NDVI was used to detect changes in vegetation cover  
and its density.

The results indicate that ; the area of water cover was 636 km ² in 1990, 
decreased to 463 km ² in 2001, and then to 355 km ² in 2010. The vegetation cover
has been an area of 282 km ² in 1990, increased to 387 km ² in the year 2001, while 
becoming an area of 327 km ² in 2010.This was the result of the conditions of foreign 
occupation of Iraq and the drought conditions of the the region.

  المقدمة

مراقبة التغیرات الحاصلة في الغطاء األرضي من األمور المهمة التي یتطلب الكشف عنها استخدام دّ عَ تُ 

المـــوارد الطبیعیـــة وٕادارتهـــا واألنشـــطة وذلـــك لتحدیـــد التغیـــرات التـــي قـــد تحصـــل فـــي اســـتغالل ,البیانـــات الفضـــائیة

الكشــف عــن مقــدار ویــتم .یرافقهــا التحلیــل الكمــي للتعــرف علــى التوزیــع المكــاني لهــذه األنشــطة, البشــریة األخــرى

بوســاطة المســجلة قــیم االنعكاســیة الرقمیــة للمظــاهر مــن خــالل اخــتالف حــدث فــي الغطــاء األرضــي یالتغیــر الــذي 

األمـــر إجـــراء جـــل التحقـــق مـــن صـــحة هـــذه التغیـــرات یتطلـــب أومـــن .فـــي الفضـــاء والمتحسســـات المحمولـــة جـــوًا أ

الغطــاءخــذ عینــات ومطابقتهــا مــع البیانــات الفضــائیة لمنطقــة الدراســة لغــرض التأكــد مــن نــوع أالدراســة المیدانیــة و 

عـن بعـد واسـتخدمت تقانـات االستشـعار.األرضي على المرئیات الفضائیة ومن ثـم تتبـع التطـورات الحاصـلة علیـه

التــي تناولــت مراقبــة التغیـــر (11)دراســة منهــا عدیــدة عالمیــةات فــي مراقبــة تغیــرات الغطــاء االرضــي فــي دراســ

ــــة الســــعودیة  النبــــاتي فــــي المدینــــة المنــــورة با دراســــة وتقیــــیم غطــــاءات تناولــــت التــــي(14)ودراســــةلمملكــــة العربی

الخاصــة برصــد )12(فضــال عــن دراســة,المتحــدةواســتعماالت االراضــي فــي امــارة ابــو ظبــي باالمــارات العربیــة

راضـــي  قضـــاء أفـــي المـــائي و النبـــاتيینعلـــى دراســـة تغیـــرات الغطـــاءالباحـــثوقـــد وقـــع اختیـــار .النباتـــات الجافـــه

بعــد ســنة خاصــةغطائهــا األرضــيیــر كبیــر فــيلتــي حــدث فیهــا تغامــن المنــاطق هــذا القضــاءنإذإ,الرمــادي

  .)نبي للعراقتأریخ األحتالل األج( 2003

فــي المــائيالنبــاتي و ینفــي الغطــاءمــا هــي التغیــرات الحاصــلة: تتضــمن مشــكلة البحــث بالتســاؤل اآلتــي 

  ؟سباب ذلك وما أ, یجاباأو إسلبًا ونسبهاوما قیم هذه التغیرات؟2010–1990للمدة قضاء الرمادي 

الرمــاديفــي قضــاء النبــاتي والمــائيینطــاءالغمســاحاتالتغیــرات التــي شــهدتهاإلــى الكشــف عــنالبحــثهــدف یو

, ونظـــم المعلومـــات الجغرافیـــة بعـــد االستشـــعار عـــنتقانـــاتباســـتخدام , 2010و1990الممتـــدة بـــین للســـنوات

، ومــن ثــم الكشــف عــن لبحــث ااومعرفــة الخطــوات الرئیســة المتبعــة فــي هــذ, وربــط ذلــك ببیانــات الدراســة الحقلیــة

لســلبیات مــن قبــل هــذه المعالجــة وذلــك التخــاذ اإلجــراءات الكفیلــة, لتغیــر إن وجــدتالســلبیات الناتجــة عــن هــذا ا

واالطـالع علـى الخـرائط ,مـن خـالل الدراسـة المیدانیـة األولیـة فـي المنطقـةالباحـث یفترض و.ولةؤ الجهات المس

تغیــراً بــاتي والمــائيالنفــي مســاحة الغطــاء األرضــيحــدوث تغیــر, الخاصــة بهــا الطوبوغرافیــة والمرئیــات الفضــائیة 

هـا المنطقـة خـالل الظروف الطبیعیة والبشـریة التـي مـرت بوذلك بسب ,2010و 1990للمدة مابین اً كبیر سلبیاً 

  .المدة المذكورة 

الریفیـة والحضـریة ولجمیـع الوحـدات الرمـادي علـى جمیـع األراضـي التابعـة  لقضـاء لبحـثمل منطقـة اتتش       

یحـده , نبـارفي شرقي محافظة األقضاءالیقع حیث, )الرماديومركز قضاء   الحبانیة ناحیة (اإلداریة التابعة له

الرطبـةومن الغـرب قضـاء ,ومن الجنوب محافظة كربالء,قضاء الفلوجةومن الشرق ,قضاءهیتمن الشمال 

–42˚28َ  00◌ً لطــو قوســيشــماًال و 33˚43◌َ   40ً  –32˚37◌َ    30ًقــع بــین دائرتــي عــرض توفلكیــاً ، 
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السـهل , قـالیم طبیعیـة هـي منطقـة الجزیـرة لبحـث ثالثـة أتمثـل فـي منطقـة اوی.)1خریطـة (شـرقًا 43˚37◌َ 00ً

  .)2خریطة ( والهضبة الغربیة , الفیضي 

  

  

  
  

  

  

  

                  

  .موقع منطقة البحث بالنسبة لمحافظة  األنبار. 1خریطة 

  

  .2000لسنة 500000:  1مقیاس, خریطة محافظة األنباراإلداریة , أة العامة للمساحة الهی:المصدر 
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  .أقالیم السطح في منطقة البحث .2خریطة 

  
+مرئیـة فضـائیة -2.      2000لسـنة500000:  1مقیـاس, خریطـة محافظـة األنبـار الطوبوغرافیـة , ة العامـة للمسـاحة الهیـأ-1:در االمصـ

ETM 7(للقمر الصناعيLandsat(.  
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  المواد وطرائق العمل

  

  :وهي كما یأتي البیانات والتقانات المستخدمة في البحث -أوالً 

)5Landsat( و )7Landsat( ین الصــــناعیینللقمــــر TM , ETM+مرئیــــات فضــــائیة إســــتخدام-1

وبـالتواریخ لسـنوات مختلفـةRow– 37والصـف path -169وللمنطقـة المحـددة المسـار 37-169حـداثیات باأل

  6/3/2010و, 3/3/1990,18/3/2001: األتیة

   2000لســـنة 500000: 1مقیـــاس كـــل منهمـــا لمحافظـــة األنبـــاروأخـــرى طوبوغرافیـــة داریـــةخریطـــة إتهیئـــة-2

  .بغداد , والصادرتان عن الهیأة العامة للمساحة 

  :ستخدام البرامج اآلتیة ا-3

Erdas imagine 8.4  )Earthبرنـامج-أ Resources Data Analysis System( یمثـل برنـامج

ت نظــم مجــاالمــعتطبیقاتهــاالتــي تتــزامنالرقمیــة ة فــي معالجــة الصــور تخدمایــرداس احــد البــرامج االساســیة المســ

  .المعلومات الجغرافیة

األمریكیـــة المتخصصـــة فـــي أنظمـــة ESRIوهـــو مـــن برمجیـــات شـــركة ازري GIS 9.3  ِ◌Arcبرنـــامج -ب

یســتخدم  فیــه الحاســوب ألجــراء عملیــات المعالجــة والتحلیــل المكــاني والشــبكي والثالثــي الــذيالمعلومــات الجغرافیــة 

وتـــم اســـتخدام.)3(وجـــداول خراجهـــاعلى شـــكل خـــرائط وتقـــاریروأبنـــاء قاعـــدة بیانـــات مكانیـــة ووصـــفیة و , األبعـــاد 

  .في هذا البحث  ألكمال رسم خرائط التصنیف والخرائط والمتطلبات  األخرى الخاصة بهالبرنامج

)  (جهاز تحدید المواقع  -ج  GPS        Global  Postioning System  یستخدم هذا الجهاز فـي تحدیـد

نظامــًا مــن نظــم اإلحــداثیات ســواء كانــت فلكیــة أو وفــق ســطح األرض وفــق اربعــة عشــراحــداثیات أي نقطــة علــى 

إن .   واكثرهـا دقـة هـو النظـام الفلكـيأو وفق إحداثیات وطنیة  وٕان أفضـلها , نظام میركاتور المستعرض العالمي 

أن االقمـار إذ ,قل ثالثة اقمار صناعیة على االستقبل یتطلب وجودقع دقیق لنقطة باستخدام المُ و الحصول على م

وتـرتبط هـذه .قطـة مـن سـطح االرض الصناعیة موضوعة في مواقع بحیث یظهر اربعة منها على االقل فوق أي ن

ترسـل والتـيلالقمـار الصـناعیة لتحدیـد مواقعهـا رضـیة  التـي ترسـل بـدورها اشـارات قمار بعدد مـن المحطـات األاأل

  .)4( العالمي لتحدید المكانستقبل نظام الموقع مُ لى شارات إها أیضٍا إبدور 

  

  :األجراءات العملیة -ثانیًا 

لكل ) 4.3.2( وبناء المرئیة الملونة الناتجة عن دمج الباندات القیام بعملیة التصحیح للمرئیات الفضائیة - 1

  )5Landsat( و )7Landsat( من القمر الصناعي 

األنبــار رئیــات الفضــائیة  والخارطــة األداریــة لمحافظــة مــن الم) قضــاء الرمــادي ( منطقــة البحــث اســتقطاع -2

  .   GIS 9.3  ِ◌Arcبعد مطابقتها في برنامج  

األنعكاسـیة لهـا   المائي والنباتي من خالل اختیار نقاط فوق المرئیة واعداد منحنیـات ینالتعرف على الغطاء-3

األحمــر واألزرق ( ألساســیة غات اللونیــة اوالتعــرف علــى األشــتقاقات اللونیــة الناجمــة عــن مــزج الصــب,مــن جهــة

  .من جهة اخرى Erdas imagine  8.4    اعتمادًا على  برنامج ) واألخضر 

  .تحدید المناطق المغطاة بالنباتفي  GPSواستخدام جهاز تحدید المواقع    القیام بالدراسة المیدانیة -4

اعتمـادًا علـى    Erdas 8.4في برنـامج   Supervised Classificationجراء عملیة التصنیف الموجه ـ تم إ5

ن وتحدیـــد المنـــاطق المغطـــاة بالبســـاتی  GPSواســـتخدام جهـــاز تحدیـــد المواقـــع , الدراســـة المیدانیـــة لمنطقـــة البحـــث 
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داء والمنـاطق وكان من نتیجة التصنیف الموجه تحدیـد الغطـاء النبـاتي والغطـاء المـائي واألراضـي الجـر .والنباتات 

 GISبرنـامج باسـتخدام كمال متطلبات رسـم الخـرائط  وإ , ومن ثم تحدید مساحاتها    ,خرىاالستعماالت األذات 

9.3  ِ◌Arc.ات اآلتیة  و وُأجریت عملیة التصنیف وفق الخط     :Classifier ٍثم نختارSignature Editor 

 Signatureي وٕاضافتها إلى نافذة حیث تم تحدید أصناف الغطاء األرض,  AOIمن نافذة   Toolsواستخدام 

Editor , وبعدها تم أخـذ . ومن ثم حفظ الجدولSupervised Classification  وٕاتمـام عملیـة التصـنیف بعـد

  . OKثم ختیار الطریقة االحصائیة للتصنیفا

غطـاء النبـاتي  بعـد تطبیـق معادلـة دلیـل الimagine   ( Erdas (8.4اشـتقاق القرینـة النباتیـة  ببرنـامج-6

NDVIعُتمــــدت  حیــــث أُ ,  زروعــــة والمغطــــاة بالنبــــات  علــــى مرئیــــات منطقــــة البحــــث وذلــــك لتحدیــــد المنــــاطق الم

      Interpreter  Spectral Enhancement                   Indices:     مجموعة من الخطوات وهـي  

        NDVIإذ ُیحسب الدلیل كما یأتي:     

NDVI=(NIR-RED)/(NIR+RED)  

بیض الغطاء النباتي ذ یمثل اللون األإ,علیها الغطاء النباتيوبعد التطبیق ظهر لنا مرئیات جدیدة مصنفة موضح 

  . خرى األراضي الجرداء واألراضي ذات االستعماالت  األیمثلواللون الرمادي المتدرج, 

معادلــة دلیــل الغطــاء النبــاتي نیف الموجــه ومــن خــالل التصــأســتخراج كثافــة الغطــاء النبــاتي  لســنوات البحــث -7

NDVI.  

  النتائج والمناقشة

  2010, 2001, 1990للسنوات  لغطاء النباتي مراقبة التغیرات المكانیة ل:اوال

المشتقة من عملیة ) 5و4و3(یمكن مراقبة التغیرات الحاصلة في الغطاء النباتي من خالل الخرائط         

  :وكما یأتي ) 1( والجدول ) التصنیف

,1990مــن مســاحة منطقــة البحــث لســنة % 3.6أي بنســبة قــدرها ²كــم282كانــت مســاحة الغطــاء النبــاتي ـــ 1

لــى جملــة وهــذا یعــود إ) 1شــكل (,   2001ســنة ذكورة فــي مــن المســاحة المــ%   5وبنســبة ²كــم387لــى وارتفعــت إ

  :عوامل هي 

نسـمة 8922لـى وارتفـع إ,1987نسمة في سـنة 6070عدادها ت أالتي كانیدي العاملة الزراعیة األعدد زیادة ـأ

ومــن ثــم , المنــاطق الزراعیــة وهــذا ولــد ضــغطًا علــى).5( 2003لــى ســنة واســتمرت الزیــادة إ,1997فــي ســنة 

  .منهوالمناطق القریبةخاصة مناطق السهل الفیضي لنهر الفرات ,زراعتها 

إذ أصـبحت نسـبة األراضـي المستصـلحة هـي , فـي منطقـة البحـث تطهیر وشق المبازل واستصالح األراضي -ب

  )1(2000من المساحة الكلیة للمنطقة في سنة %  76.84

الفــرات ،حیــث تــم زراعــة -كمــا هــو الحــال فــي قنــاة الثرثــار,ـــ زراعــة المنــاطق القریبــة مــن بعــض مشــاریع الــريج

  .ئط التصنیف یمن ،وكما یظهر في خراألالمناطق القریبة منها في الجانب ا

طق التـــي اتـــم زراعــة المنـــإذ , انخفـــاض مســاحة الغطـــاء المـــائي والمتمثــل فـــي بحیرتـــي الحبانیــة والـــرزازة ـــد

كما یظهر بشكل واضح في المنطقة الواقعة بـین مدینـة الرمـادي وبحیـرة الحبانیـة علـى , عنها المیاه انحسرت

  .جانبي قناة الورار
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  .اعتمادًا على المیاه الجوفیة,  ة للزراعة الواقعة ضمن األراضي الصحراویة زراعة بعض المناطق المالئمهـ

التي تقضي بزراعـة جمیـع المنـاطق , 1991سیاسة الدولة الزراعیة بعد ظروف الحصار االقتصادي بعد سنة وـ

  .ومحاسبة الفالحین المقصرین في ذلك , المالئمة للزراعة 

, الصـحراویة فـي بطـون الودیـان والمنـاطق المنخفضـة بعـد سـقوط األمطـار ـ ظهور نباتات طبیعیـة فـي المنطقـة ح 

  .2001في سنة   ²كم6808إلى  1990سنة ²كم6812حیث انخفضت مساحة األرضي الجرداء من

أي مـن نسـبة , 2010سنة    ²كم327إلى 2001سنة   ²كم387انخفضت مساحة الغطاء النباتي من  :-2

وهــذا یــرتبط بجملــة عوامــل , مــن مســاحة منطقــة البحــث للســنتین المــذكورتین علــى التــوالي  %  4إلــى نســبة  % 5

  :طبیعیة وبشریة وهي 

إذ أدت هـــذه ,  قتصـــادیة وخاصـــة النشـــاط الزراعـــيأــــ ظـــروف االحـــتالل وماآلـــت ِإلیـــه مـــن تـــدمیر فـــي االنشـــطة اال

  :الظروف إلى قلة في المساحات المزروعة ولألسباب اآلتیة 

مــع قلــة فــي المشــتقات , ـــ رافــق عملیــة االحــتالل تــدمیر فــي المحطــات الكهربائیــة  وانقطــاع فــي التیــار الكهربــائي 

  .األراضي الزراعیة النفطیة التي تعتمد علیها المضخات المخصصة لرفع المیاه وٕارواء 

بسبب تعطیل محطات البـزل وٕاهمـال المبـازل وارتفـاع مناسـیب المیـاه الجوفیـة , ـ تعرض مساحات واسعة للتصحر 

  .،التي جعلتها مناطق غیر صالحة للزراعة 

ــــ تجریـــف الحقـــول والبســـاتین وتخریـــب مســـاحات واســـعة مـــن المنـــاطق الزراعیـــة واســـتغالل بعـــض منهـــا ألعمــــال 

  .عسكریة

انخفاض األیدي العاملة الزراعیة التي تبعهـا انخفـاض فـي المسـاحات المزروعـة ، ففـي الوقـت الـذي كـان فیـه ب ـ

          ).5( 2007سنة ) 5634(انخفض إلى ,  1997في سنة )8922(عدد العاملین في الزراعة 
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  1990التصنیف الموجه لمنطقة البحث لسنة .3خریطة 
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  .2001التصنیف الموجه لمنطقة البحث لسنة .4خریطة 
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  2010التصنیف الموجھ لمنطقة البحث لسنة .5خریطة 
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  2010-1990رضي للمدة تغیرات الغطاء األ .1جدول 

  

  نوع الغطاء

  ونسبتها  من المساحة الكلیة) ²كم(رضيمساحات الغطاء األ

1990  2001  2010  

  )%(النسبة  )²كم (المساحة   )%(النسبة  )²كم (المساحة   %النسبة   )²كم (المساحة 

  غطاء مائي

  

636
8  463  5.9  355  4.5  

  4  327  5  387  3.6  282  غطاء نباتي

  87  6869  86  6808  86.1  6812  جرداءاراضٍ 

استعماالت 

  مختلفة
178  2.3  250  3.1  357  4.5  

  100  7908  100  7908  100  7908  المجموع

  )5,4,3(على خرائط التصنیف الموجه اعتماداً 
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السنوات

شكل (1 ) مساحات الغطاء النباتي والمائي في منطقة البحث

الغطاء المائي

الغطاء النباتي

  .)1(اعتماداً على بیانات جدول :المصدر 

  مساحات الغطاء النباتي والمائي في منطقة البحث) 1(شكل 
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مـن المسـاحة %25نسـبة 2010راضي الزراعیة ،حیث شغل التوسـع العمرانـي عـام ألـ التوسع العمراني باتجاه اج 

  .)5(لحبانیةلزراعة في ناحیة االصالحة ل

²كـــم6808مســـاحتهاحیـــث كانـــت, راضـــي الغطـــاء النبـــاتي راضـــي الجـــرداء علـــى حســـاب أزیـــادة مســـاحة األ–د

  .2010في سنة ²كم7218لى ارتفعت إو 2001سنة

المائیــة     سـنةالفـي ³ملیـار م1.39إذ بلــغ مقـداره , لـى بحیـرة الحبانیـة هــر الفـرات  إزیـادة الـوارد المـائي مـن نهــ

ممـا شـغلت المیـاه مسـاحات , )10((13),.2001-2000فـي سـنة ³ملیـار م0.5بینمـا كـان  ,2009-2010

  .وهذا األمر یتعلق ببحیرة الحبانیة فقط2001,نت مستغلة  في الزراعة سنة اك

  

  1990,2001,2010للسنوات المائي مراقبة التغیرات المكانیة للغطاء: ثانیا 

منــه شــمل الغطــاء المــائي علــى بحیرتــي الــرزازة والحبانیــة ومجــرى نهــر الفــرات والقنــوات والجــداول المتفرعــة ی     

فضـال عـن) تخلیـة المجـرةقنـاة ( و)قنـاة الـذبان (و)قنـاة الـورار (و)الفـرات–قناة الثرثار : (وهيلیهتیة إواآل

أن هناك انخفاض من خالل التصنیف الموجه تبین إذ .ه خرى المشغولة بالمیاالبحیرات الهاللیة والمساحات األ

كـم 636المشـغولة بالمیـاه كانت المساحةإذ, )2شكل (2010-1990مستمر في مساحة الغطاء المائي للمدة 

,%5.9وبنسـبة 2001سـنة ²كـم463لـى وانخفضـت إ,مـن مسـاحة منطقـة البحـث % 8وبنسـبة 1990سـنة ²

  :یعود الى وهذا   %4.5وبنسبة  2010سنة ²كم355لى وإ 

كبـر قـدر ممكـن مـن المیـاه التـي تحـاول اسـتغالل أالتي یقـع ضـمنها حـوض نهـر الفـرات لتركیاالمائیةةـ السیاس1

علما أن لدیها امكانات مائیة عالیة تكفي احتیاجاتها المختلفة دون الحاجة الـى ,من خالل بناء السدود والخزانات 

  ³مملیـار16.3نحـوحجـم واردات نهـر الفـرات المائیـة ففـي الوقـت الـذي كـان فیـه .)2(الفـرات ه نهـرااحتجاز می

  .)10(2010-2009لسنة ³مملیار 12.3لى انخفض إ,  2000-1999للسنة المائیة القائمعند محطة 

, كل عــامبشــالســاقطة علــى حــوض منطقــة البحــث مطــار اف واالنخفــاض المســتمر فــي كمیــة األظــروف الجفــ-2

ملــم فــي 116.4مطــار الســنویة كمیــة األحیــث كانــت , ن تقلــل مــن المســاحات المشــغولة بالمیــاه ا أوالتــي مــن شــأنه

ة العامـة لالنـواء الهیـأ( 2008ملم  سـنة   74.3  لى  وإ ,2001ملم في سنة 102لى وانخفضت إ,1990سنة 

  )الجویة

لـى تقلیـل علسـدود والخزانـات لالعامـةهیئـة الفقـد عملـت , لفـرات نظرًا النخفاض كمیة المیـاه الـواردة فـي نهـر ا-3

,أوبكمیـات محـدودة جـداً لیهـا مـن بحیـرة  الحبانیـة صـفرًا وكـان الـوارد المـائي إ, الـرزازةبحیـرة المخزون المائي فـي 

المیاهعنهاأنحسرتحیث ,هذه البحیرة المساحات التي تشغلها و المناسیبمما قلل من,2000خاصة بعد سنة 

م فــوق مســتوى 35.42فــي البحیــرة كــان منســوب المیــاه ففــي الوقــت الــذي فیــه.مــن أراضــیهاوانكشــفت مســاحات 

)13و 10(المستوى المذكور سنة م فوق20.44لى انخفض إ1994سطح البحرفي سنة 

                                                                                                  

  :NDVIبتطبیق معادلة كثافته الغطاء النباتي و تغیراتمراقبة :ثالثا ً 

علــــى مرئیـــات منطقــــة البحــــث   NDVIحــــدى معـــادالت  دلیــــل الغطــــاء النبـــاتي وهــــي یــــق إتـــم تطب            

)8و 7و 6(الخـــرائطحیـــث ُأنتجـــت,Erdas 8.4باســـتخدام برنـــامج  2010-2001-1990وللســـنوات 

راضــي بــیض یمثــل األتبــین بــأن  اللــون األل التفســیر البصــري لهــذه الخــرائط  ومــن خــال. ســودبــاللون األبــیض واأل
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وهـذا , ن االستعماالت األخـرى  الرمادي واألسود فیمثالانما اللونأ,الطبیعي راضي المغطاة بالنباتالزراعیة واأل

  .  التغیرات الحاصلة فیها حد مؤشرات تحدید المناطق المغطاة بالنبات و أ

واتبـاع خطـوات ,    Erdas 8.4تـم مطابقـة الخـرائط الـثالث وللسـنوات المـذكورة بعـد تكبیرهـا فـي برنـامج          

وعنـد مقارنـة .ومالحظـة التغیـرات الحاصـلة فیهـا بصـریاً    ,Utilites   -Swipeعن طریـق خطـواتالمطابقة 

تبــین ارتفــاع مســاحة المنــاطق المشــغولة بالغطــاء النبــاتي فــي عــام 2001-1990الغطــاء النبــاتي مــابین ســنتي 

, الفـرات -حیـث ظهـرت منـاطق مغطـاة بالنبـات علـى جانـب قنـاة الثرثـار,1990عما هو علیه فـي سـنة ,2001

و منـــاطق الواحـــات , وكـــذلك المنـــاطق الواقعـــة بـــین مدینـــة الرمـــادي ومـــنخفض الحبانیـــة علـــى جـــانبي قنـــاة الـــورار

فضــًال عــن زیــادة مســاحة األراضــي المزروعــة فــي منطقــة الســهل , خفضــات الواقعــة ضــمن الهضــبة الغربیــة والمن

یــه عــام علكانــتفقــد انخفضــت مســاحة الغطــاء النبــاتي عمــا 2010مــا فــي أ  .الفیضــي علــى جــانبي نهــر الفــرات 

ال الفـرات ولـم یبـَق إ-رثـارعظم من الغطاء الزراعي والنباتي علـى جـانبي قنـاة الثحیث انخفض القسم األ,2001

ن ارتفـاع مناسـیب بحیـرة الحبانیـة التـي غطـت مسـاحات مجـاورة لهـا كمـا أ.محدودة جـدا مشـغولة بالنبـاتمساحات 

همال الكبیر للمناطق الزراعیة في منطقة السهل الفیضـي ومنطقـة وكذلك اإل, 2001لة بالزراعة عام كانت مشغو 

ـــن علمـــًا أ.2010ســـنة عـــة تقـــل جعـــل المســـاحة المزرو الغربیـــة الهضـــبة رئیس فـــي ذلـــك هـــو ظـــروف الســـبب ال

  .جنبي للعراق االحتالل األ

على  اعتماداً    المذكورة سابقاً   NDVIتم تطبیق معادلة ,   ولغرض الوصول إلى كثافة الغطاء النباتي      

لموجـه  إن معـدل قیمـة الـدلیل كانـت    التي بینـت لنـا فـي عملیـة التصـنیف ا, البصمة الطیفیة لمرئیات منطقة البحث

فهي كثافـة 2001في سنة    0.54وارتفعت إلى  , إذ اعتبرها الباحث كثافة منخفضة  , 1990في سنة  0.41

  وتعد كثافة منخفضة جدًا 2010نة س  0.27ومن ثم انخفضت إلى  , متوسطة   

  :تي الى ما یأهذا البحثلیهویمكن تلخیص ما تم التوصل إ      

%  3.6أي مـن نسـبة , 2001سنة ²كم387إلى , 1990سنة ²كم282ـ أرتفعت مساحة الغطاء النباتي من   1

وهــذا یــرتبط بزیــادة عــدد الســكان .وللســنتین المــذكورتین علــى التــوالي,  مــن مســاحة منطقــة البحــث% 5إلــى نســبة  

ا آل إلیــه مــن اســتغالل جمیــع األراضــي وكــذلك  ظــروف الحصــار االقتصــادي ومــ, واســتثمار األراضــي الزراعیــة 

  .الصالحة للزراعة  فضًال عن المناطق الهامشیة في الزراعة 

إلـى , 2001ة منطقـة البحـث فـي سـنةمـن مسـاح% 5وبنسـبة ²كـم387ـ انخفضـت مسـاحة الغطـاء النبـاتي مـن 2

ومــا ســببه إلیــه مــن ,وكــان ذلــك  بســبب االحــتالل األجنبــي للعــراق ,   2010فــي ســنة  % 4وبنســبة ²كــم  327

  .تدمیر اقتصادي فضًال عن قلة الموارد المائیة 
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  1990دلیل الغطاء الخضري المعدل لسنة   .6خریطة 
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  2001دلیل الغطاء الخضري المعدل لسنة   .7خریطة 
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  2010دلیل الغطاء الخضري المعدل لسنة   .8خریطة 
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وكثافة متوسطة ,1990سنة إلى كثافة نباتیة منخفضة في NDVI)(تشیر قیم دلیل الغطاء النباتي المعدل -4

  .2010ومنخفضة جدًا في سنة , 2001في سنة 

ونسبة قلیلـة , السهل الفیضيةمنطقیتركز في هو غطاء زراعين معظم الغطاء النباتي في منطقة البحث ـ إ5

  .األخرى المناطق ضمنبیعيطنبات همن

  : في الغطاءین النباتي والمائي یمكن اتخاذ األجراءآت األتیة حصلولتالقي التدهور الذي 

النبــاتي ینــ توظیـف تقانــات االستشـعار عــن بعـد ونظــم المعلومـات الجغرافیــة فـي المراقبــة المسـتمرة لحالــة الغطـاء1

  .التدهور التي قد تحصل فیها وذلك للكشف عن حاالت,والمائي في منطقة البحث 

فضـال عـن اسـتغالل المنـاطق ,راضـي الزراعیـة یة السـتغالل اكبـر قـدر ممكـن مـن األـ وضع خطط تنمویة زراع2

  .القریبة من مشاریع الري في االغراض الزراعیة كما هو الحال في قناة الثرثار ـالفرات وقناة الورار

  .النباتیة من التدهور بسبب العوامل البشریة ـ سن التشریعات القانونیة لحمایة البیئة3

.بـي للعـراقجناألحـتالل األبعد ظـروف صابها اهمال كبیر خاصة مشاریع البزل ومشاریع الري التي أـ االهتمام ب4

  .لى تصحر مناطق واسعة من منطقة البحث والتي أدت إ

منهــا طریقــة الــري ,وتقلــل مــن تغــدق التربــةالمــائياالســتهالك ـــ اتبــاع الطــرق الحدیثــة فــي الــري والتــي تقلــل مــن 5

  .بالرش او التنقیط 

  .ـ ایقاف التوسع العمراني العشوائي باتجاه المناطق الزراعیة 6

  .شاطئة لنهر الفرات تضمن حصة العراق المائیة مـ عقد اتفاقات مع الدولة ال7
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