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ذملخصذالبحث

ييدف ىذا البحث إلى الكشف عن الغطاء النباتي في حوض وادي جباب وذلك 
ونظم المعمومات  (  (  Remote Sensingتقنيات االستشعار عن بعد باستعمال
 Erdas imagine8.4))Earth Resources Data ايرداسوبرنامج   GISالجغرافية

Analysis System.  عمى مرئية فضائية نوع  اعتمدإذTM الصناعي لمقمرLandsat.5 
معادلة  استعمالومن اجل الكشف عن الغطاء النباتي في المنطقة تم  ٜٕٓٓ/ٜ/٘ٔوبتاريخ 

اثبتت الدراسة أن الغطاء النباتي يتركز بشكل رئيس بالقرب من  إذ .NDVIالغطاء النباتي 
 نير الفرات عند مصب الوادي فضاًل عن مناطق صغيرة اخرى في بطون الوديان.

 
Vegetation in the basin of Wadi Jbab by using NVDI Equation 

Abstract 
This research aims to detect vegetation in the basin of the Wadi Jbab by 

using the techniques of remote sensing and Geographic Information Systems GIS 
program Erdas imagine8.4)) Earth Resources Data Analysis System. Since been 
relying on visible satellite type TM for satellite Landsat.5 On 15 /9/2009 and for 
the detection of vegetation in the area have been using equation vegetation 
NDVI. where the study proved that the vegetation mainly concentrated near the 
Euphrates River at the mouth of the valley as well as other small areas in the 
Sides of the valleys. 

 

ذاملقدمة

نعكاس لمظروف إ, وىو من النظام الطبيعي البيئي جزءًا ميماً  الغطاء النباتييعد 
أىمية كبيرة السيما في المناطق  الغطاء النباتين لدراسة إذ إ ,االطبيعية السائدة في منطقة م
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لو تأثير واضح في بناء إذ  ,تأثير في العامل الجيومورفولوجي الجافة وشبو الجافة لما لو من
اتي في حوض وادي جباب ومن اجل الكشف عن الغطاء النب ,ىااألشكال األرضية وتطور 

 لمقمر الصناعيTM إجراء الدراسة الميدانية واستعمال مرئية فضائية نوع تطمب األمر 
Landsat5 وبعد تطبيق معادلة دليل الغطاء النباتي ( (NDVI ظيرت لنا مرئية جديدة

 مصنفة موضح عمييا الغطاء النباتي.
ذمشكلةذالبحث:ذ

 ما ىو التوزيع الجغرافي لمغطاء النباتي في حوض وادي جباب.
ذ:ذفرضيةذالبحث

تفترض الباحثة من خالل الدراسة الميدانية األولية في منطقة الدراسة, واالطالع عمى 
الخرائط الطوبوغرافية والمرئيات الفضائية الخاصة بيا, قمة الغطاء النباتي وتركزه عند مصب  

 الوادي قرب نير الفرات.
ذهدفذالبحث:ذ

ال معادلة دليل الكشف عن واقع الغطاء النباتي في حوض وادي جباب باستعم
 ((Erdas imagine8.4في برنامج  NDVIالغطاء النباتي 

ذموقعذمنطقةذالبحث:ذ

جزءًا من اليضبة تشتمل منطقة البحث عمى حدود حوض وادي جباب الذي يشكل 
قع ضمن الحدود اإلدارية لقضاء عنو التابع لمحافظة االنبار. ويتحدد تالغربية العراقية و 

ي س( شمااًل وبين قو ْ ٖٗ َ ٕٛ ً ٓٓو ْْ ٖٖ َ ٚ٘ ً ٖٓدائرتي عرض )موقعيا الفمكي بين 
( يمتد وادي جباب من جنوب ٔ( شرقًا, خريطة )ْ ٔٗ َ ٖٗ ً ٓٓو ْْ ٔٗ َ ٕٗ ً ٓٓ) طول

, ويشكل خط تقسيم المياه اتالجنوب الغربي باتجاه شمال الشمال الشرقي لينتيي في نير الفر 
تقسيم المياه مع وادي القصر من جية الشرق ووادي  , إذ يشترك بخطحدود منطقة الدراسة

مساحة منطقة  وتبمغ البطيخة والثنية من جية الغرب ووادي الفحيمي من جية الجنوب,
 ( كم.ٕٙٔومحيطيا ) ٕ( كم0ٖٖٛٓٔالدراسة )
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 (: موقع منطقة البحث من العراق ومحافظة االنبارٔخريطة )

 

 . Lansat.5المصدر: مرئيات فضائية من القمر          
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ذ:أسلوبذالعملذوطروقته

 أواًل: البيانات والتقانات المستعممة في البحث:
 Resolutionذات دقة   .Landsat.5لمقمر الصناعي  TMاستعمال مرئيات فضائية  -ٔ

 (30m.الستقطاع منطقة الدراسة ) 
 36  -170( باإلحداثيات  Landsat 5لمقمر الصناعي )   TMاستعمال مرئية فضائية -ٕ

  2009 -  9 -15بتأريخ  Row– 36والصف  path  170ٓولممنطقة المحددة المسار
 الستخراج المناطق المغطاة بالنبات. 

( ونظم المعمومات الجغرافية Remote Sensingاستعمال  تقنية االستشعار عن بعد ) -ٖ
(Geographic information systems  لموصول إلى ):ىدف الدراسة وكما يأتي 

 استعمال برنامج: -أ
(Erdas imagine 8.4) (Earth Resources Data  Analysis System)  
برنامج ايرداس وىو احد البرامج االساسية المستعممة في معالجة الصور الرقمية التي تتزامن 

 (.ٕٕٔٓتطبيقاتيا مع مجاالت نظم المعمومات الجغرافية)الجميمي,
األمريكية المتخصصة في  ESRIوىو من برمجيات شركة ازري  GIS.10 Arc برنامج -ب

أنظمة المعمومات الجغرافية الذي يستعمل  فيو الحاسوب ألجراء عمميات المعالجة والتحميل 
خراجيا عمى شكل لمكاني والشبكي والثالثي األبعادا , وبناء قاعدة بيانات مكانية ووصفية وا 

إلكمال رسم خرائط التصنيف  في ىذا البحثاستعمال البرنامج  خرائط وتقارير وجداول. وتم
 والخرائط والمتطمبات  األخرى الخاصة بو .

 ثانيًا: طريقة العمل.
القيام بعممية التصحيح لممرئية الفضائية وبناء المرئية الممونة الناتجة عن دمج جميع -1

 الباندات  لممرئية المشار الييا.
( بعد تطبيق معادلة دليل (Erdas imagine 8.4 النباتية ببرنامجاشتقاق القرينة -2

المغطاة عمى مرئية منطقة البحث وذلك لتحديد المناطق المزروعة و  NDVIالغطاء النباتي 
 :    عت مدت مجموعة من الخطوات وىيإذ ا   بالنبات,

   Spectral Enhancement       Interpreter         Indices    
 NDVI  :اذ يحسب الدليل كما يأتي 
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NDVI=(NIR-RED) / (NIR+RED) 
ثل وبعد التطبيق ظير لنا مرئية جديدة مصنفة موضح عمييا الغطاء النباتي, إذ يم

وتمثل بالمناطق القريبة من نير الفرات حيث وجود قرية جباب  المون األبيض الغطاء النباتي
( فضاًل عن ظيور النباتات في ٔ) المرشات صورةالتي يمارس سكانيا الزراعة المعتمدة عمى 

, أما المون الرمادي المتدرج يمثل وبعض الوديان الفرعية( ٕ) بطن الوادي الرئيس صورة
 (. ٕخريطة ) .واألراضي ذات االستعماالت األخرىاألراضي الجرداء 

 الزراعة المعتمدة عمى المرشات قرب قرية جباب: (ٔصورة )

 
 ٖٕٔٓ/ٖ/ٕٔبتاريخ

 
 النبات في بطن الوادي الرئيس: (ٕ) صورة

 
 ٖٕٔٓ/ٖ/ٕٔبتاريخ 
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 NDVIالغطاء النباتي في حوض وادي جباب بتطبيق  :(ٕ) خريطة

 
بتاريخ  36 – 170( باالحداثيات Landsat5لمقمر الصناعي )  TM: مرئية فضائية المصدر

 . NDVIوبتطبيق تقانات االستشعار عن بعد ومعادلة  ٜٕٓٓ/ٜ/٘ٔ
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إذ إن  ,ٜٕٓٓ/ٜ/٘ٔسبب قمة الغطاء النباتي الى أن تاريخ التقاط المرئية ويرجع 
ء أشير الصيف مما بارتفاع درجات الحرارة في اثنا النباتات في منطقة البحث تكون قد تأثرت

فضاًل عن أن النباتات الشتوية لم يحن بعد موعد ظيورىا الذي يبدأ عادًة في  ادى الى تيبسيا
, وعوامل اخرى عكاس لمتفاعل بين المناخ والتربةن الغطاء النباتي ىو انالشير العاشر. إذ إ

منطقة الدراسة (. إذ إن النباتات المتوافرة في ٜ٘ٛٔكالتضاريس والعامل البشري )العوادان,
المناخية القاسية المتمثمة بتذبذب كميات األمطار الساقطة وقمة  متكيفة مع الخصائص

جات الحرارة شتاًء وارتفاعيا صيفًا إذ ترك عامل المناخ بصمة , وانخفاض در يةالرطوبة النسب
واضحة عمى أشكال النباتات بالنسبة لمتربة فيي عامل أساسي لوجود الغطاء النباتي, فإذا 

, والدليل عمى ذلك وجود النبات وافر ىذا العامل فال وجود لمنباتتوافرت العوامل السابقة ولم يت
. أما اثر مناطق الصخرية الجرداء من التربةنما ينعدم في الالطبيعي في بطون األودية بي

التضاريس فيظير واضحًا من خالل وجود النباتات بكثافة في بطون الوديان حيث المناطق 
 المنخفضة في منطقة الدراسة بينما تقل في المناطق المرتفعة وجوانب الوادي والحافات

 .الصخرية التي تكون أسطحيا جرداء
البشري فيتمثل بالدور السمبي من خالل الرعي الجائر إذ تعد المنطقة من  أما العامل

, لذا فالرعي الجائر كان لو دور فعال في افتقار ي المواسم المطيرةالمراعي الجيدة السيما ف
وشق الطرق الترابية , ود المناجم الستخراج أحجار الكمسالمنطقة بالغطاء النباتي وكذلك وج

. في المنطقة والحد من انتشاره ىذه العوامل أدت إلى قمة الغطاء النباتي , جميعغير المنتظمة
 :الدراسة من خالل بعض الميزات وىيوقد تأقممت النباتات في منطقة 

  .. التوسع في النمو األفقي لمجذور وامتدادىا عمى شكل شبكة جذرية الستقبال اية رطوبةٔ
ميل مساحة األجزاء ن األوراق االعتيادية لتق. وجود األوراق الشوكية في أغصانيا بداًل مٕ

 .المعرضة لمنتح
 .ء النبات لوقايتيا من أشعة الشمس. وجود بعض الشعيرات والزغب عمى بعض أجزاٖ
. خزن المياه في بعض أجزائيا كاألوراق التي تحورت إلى شكل عصاري أو سيقان سميكة ٗ

 (.ٕٔٔٓآللوسي,كما في العائمة البنجرية أو في درناتيا األرضية )ا
لمجذور الطويمة وامتدادىا ألعماق كبيرة باتجاه المحتوى الرطوبي في التربة الذي  . امتالكيا٘

 .تات عمى امتصاص المياه من التربةيساعد جذور النبا
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 )محمد, . أوراق مدببة مكسوه بطبقة شمعية لمنع تسرب الرطوبة بواسطة عممية النتحٙ
ٜٜٖٔ .) 

من النباتات مدة سبات طويمة تمتد إلى خمس سنوات لوقايتيا من تمضي بذور العديد . ٚ
 (.ٕٗٓٓ)الصالحي,  أشعة الشمس

لوجي والييدرولوجي ولمغطاء النباتي أىمية كبيرة في تأثيره عمى العمل الجيومورفو 
 :ومنيا ما يأتي

ت . يحمي الغطاء النباتي التربة من التعرية واالنجراف من خالل عممو عمى تماسك جزيئأ
يل التربة بواسطة جذوره ويزداد دور الغطاء النباتي االيجابي فعالية مع تقدم نمو المحاص

 .العشبية وزيادة كثافتيا
. تعمل األقسام السطحية لمنبات عمى حماية التربة من األثر المباشر لقطرات األمطار كما ٕ

 .ألمطار بشكل جيد عمى سطح التربةتساعد عمى توزيع ا
الطبيعي عمى زيادة كمية المياه المتسربة إلى داخل األرض عن طريق إعاقة  . يعمل النباتٖ

الجريان السطحي والحد من سرعتو مما يعطي فرصة اكبر لتسرب المياه إلى باطن األرض 
ومن ثّم شحن مكامن المياه الجوفية من جية والتقميل من اآلثار السمبية لمتعرية المائية من 

 (.ٜٙٛٔ)محمد, جية أخرى 
  ( نوعًا من النبات الطبيعيٖٓٓ- ٕٓ٘في اليضبة الغربية من العراق حوالي )توجد و 

(Gueest,1966 تصنف إلى معمرة وحولية وتكون السيادة لمنباتات الحولية في منطقة ,)
 بسبب شدة ارتفاع درجات الحرارة وقمة األمطار وانخفاض مستوى المياه الجوفية مما البحث

وتوجد في منطقة البحث العديد من النباتات التي كيفت نفسيا  .يقمل من فرص وجود نباتات
لمالئمة الظروف المناخية القاسية وغالبًا ما تكون ىذه الشجيرات عصارية كما أنيا غالبًا 

 قزمية.
 :ىي أىم النباتات الموجودة في منطقة البحثومن 

تنتشر في منطقة البحث في المناطق ذات الترب الرممية المزيجية : . نباتات الرمث1
والجبسية أحيانًا وتكون مفيدة لمرعي في ىذه المناطق وتعد من النباتات الميمة لرعي اإلبل 

 كما تستعمل من قبل البدو في التحطيب لغرض الوقود.



ذجملةذجامعةذاألنبارذللعلومذاإلندانية

ذ

ذذذذذذذذذذذذذذ3102)كانونذاألول(ذذ(ذ4العددذ)

ذاجمللدذالثاني

 

 (ٕٙٗ ( 
 

ية, وتنتشر ىذه تنمو في بطون األدوية وفي الترب الطينية والرمم: نباتات الكيصوم. 2
 منطقة البحث وتستعمل وفي مناطق متفرقة من الفيضات ذات التربة الطينية, في النباتات

 )محمود, وكذلك تعتبر من مصادر العمف لألغنام والجمال النباتات لألغراض الطبية ىذه
ٜٜٔٛ.) 

( وىي شجيرة صغيرة  Prosopis stephamiamيطمق عميو اسم الخرنوب ) : . الشوك3
تنمو في مناطق مسايل المياه وعمى جوانب االودية فتحصل عمى الرطوبة بشكل دائم لذا تبقى 

 (, وتنمو بالقرب من المصب في منطقة البحث.ٖٜٚٔ)الخطيب, مخضرة طول العام تقريباً 
بًا وىي ( م تقري0٘ٓ) , يصل ارتفاعيا إلىىي شجيرات معمرة, كروية الشكل تقريباً  :. الشيح4

  (, تنمو في الترب الرممية المزيجية والترب الغنية بالكمس ٜٜ٘ٔ)قطريب, ميمة لمرعي
(, وتنتشر ىذه النباتات في المناطق المنخفضة لمنطقة البحث في بطون ٜٔٛٔ)يوسف,

 .األودية والفيضات
ة في , تتواجد بقم( أمتارٖ -ٔتراوح ارتفاعيا بين )وىي شجرة ظمية ي :الصديم )عوسج (. 5

 الترب الجبسية لمنطقة البحث.
سميت بيذا االسم الن أوراقيا تتخذ شكاًل أشبو ما يكون بإذن الجمل وىي من : . إذن الجمل6

 .مة لذلك ال يستفاد منيا في الرعيالنباتات السا
لمعالج  ( سم ويستعملٓ٘نبات ذو لون اخضر غامق يصل معدل ارتفاعو إلى ) :. الحرمل7

 . وكبخور
من النباتات التي ليا القدرة عمى النمو في الترب الممحية وىي من المراعي  :الطرطيع. 8

, جوع حينما تحل سنين القحط والجدبالمفضمة لمجمال وال تقبل عمييا األغنام إال في أوقات ال
  .ه النباتات ألغراض الوقود أيضاً وتستعمل ىذ

, ويصل رفيع تتفرع منو األغصانساق واحد نباتات مخروطية الشكل تنمو ب :السمماس. 9
طولو إلى أكثر من متر تقريبًا وىي سريعة النمو لموصول إلى مرحمة اإلزىار وتكوين البذور 

 .يرة جدًا ذات رائحة عطرية زكيةوليا أوراق ريشية صغ
ذ

ذ

ذ



ذأ.د.ذمشعلذحممودذفياضذاجلميلي

ذ

الغطاءذالنباتيذيفذحوضذواديذجبابذ

ذ.NDVIباستخدامذمعادلةذ ذسحرذعبدذجدامذاجلميلي

ذ
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 :االستنتاجات

والسمماس قمة كثافة الغطاء النباتي الذي أقتصر عمى النباتات الصحراوية مثل الشوك  -ٔ
والشيح والكيصوم ومجموعة من النباتات العشبية االخرى التي تكمل دورة حياتيا خالل موسم 

التي استعممت مرئية فضائية  NDVIوتبين من خالل تطبيق معادلة دليل الغطاء النباتي .واحد
 إن الغطاء النباتي يقتصر عمى المناطق المحاذية لنير الفرات ,ٜٕٓٓ/ٜ/٘ٔالتقطت بتاريخ 

 وفي بطون بعض الوديان.  
عمى الرغم من تنوع النباتات في منطقة الدراسة إال أن دورىا يبقى ضعيفًا في المحافظة  -ٕ

عمى التربة وفي التأثير عمى اإلشكال الجيومورفولوجية إذ إن الشجيرات والنباتات المعمرة قميمة 
 .بصورة مبعثرة ومتفرقةتوجد في المنطقة مقارنة مع النباتات الحولية التي ىي ايضًا 

, لذا فالرعي الجائر كان لو لجيدة السيما في المواسم المطيرةتعد المنطقة من المراعي ا -ٖ
,  مناجم الستخراج أحجار الكمسدور فعال في افتقار المنطقة بالغطاء النباتي وكذلك وجود ال

في  غطاء النباتي, جميع ىذه العوامل أدت إلى قمة الوشق الطرق الترابية غير المنتظمة
 .المنطقة والحد من انتشاره

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ذجملةذجامعةذاألنبارذللعلومذاإلندانية

ذ

ذذذذذذذذذذذذذذ3102)كانونذاألول(ذذ(ذ4العددذ)

ذاجمللدذالثاني

 

 (ٕٙٙ ( 
 

ذاملصادر

, التحميل الجيوبيدوىيدرومورفومتري لممنطقة المحصورة بين سد حديثو ووادي زىير نورز ياسين, االلوسي -ٔ
 .ٕٔٔٓ )غير منشورة(, كمية التربية لمعموم االنسانية, جامعة االنبار, حوران, أطروحة دكتوراه

, دراسة تغيرات الغطائيين النباتي والمائي في قضاء الرمادي باستعمال محمود فياض, مشعل الجميمي -ٕ
الجغرافية, مجمة االنبار لمعموم الزراعية, كمية الزراعة,  تقانات االستشعار عن بعد ونظم المعمومات

 .ٕٕٔٓ, (ٔ(, العدد )ٓٔجامعة االنبار, المجمد ) 
وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي, مطبعة  ,لصحراوية في العراقمحمد محي الدين, المراعي ا, خطيبال -ٖ

 .ٖٜٚٔدار السالم, بغداد, 
البيئة الصحراوية وشبة الصحراوية )التغيرات  ,وعبد العباس فضيخ الغريريسعدية عاكول  ,الصالحي -ٗ

 .ٕٗٓٓ عمان, المناخية(, دار صفاء لمنشروالتوزيع,
 .ٜ٘ٛٔعمادة شؤون المكتبات, الرياض, السعودية,  ,النباتية العوادان, محمد عبدو وآخرون, الجغرافية -٘
, أطروحة دكتوراه كال سطحو ومجاالت استعماليا, حوض وادي الحسينية أشقطريب, حسين إبراىيم -ٙ

 .ٜٜ٘ٔ, غير منشورة(, كمية اآلداب, جامعة بغداد)
, من بحوث المؤتمر الجافةربة والزراعة في األقاليم , دور الجفاف في تردي التطو رؤوف شير, محمد -ٚ

 .ٖٜٜٔر, الرمادي, الجغرافي األول عن التصحر وأثره عمى التنمية اإلقميمية في محافظة االنبا
(, غير منشورةلى واستثماراتيا رسالة دكتوراه ), الموارد المائية في حوض نير ديامحمد, كاظم موسى -ٛ

 .ٜٙٛٔكمية اآلداب, جامعة بغداد, 
, ة بين الطب الشعبي والبحث العممي, النباتات واإلعشاب العراقيىاشم مجيد محمود, ميند جميل وسامي -ٜ

 .ٜٜٛٔ, دار الثورة, الطبعة األولىمطبعة 
 .ٜٔٛٔسعدون, المراعي الطبيعية أنواعيا أحواليا صيانتيا إدارتيا, مطبعة شفيق, بغداد,  ,يوسف-ٓٔ
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