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 :الممخص
تركز الدراسة الحالية عمى بناء انموذج لتغيرات الغطاء النباتي في ناحية 

، اذ ركز البحث عمى دراسة  NDVIو  SABIالعباسي باستخدام خوارزمية 
العوامل الطبيعية والبشرية التي تؤثر عمى الغطاء النباتي، ومن ثم بناء 
النماذج الرقمية التي تعتمد عمى الخوارزميات الرياضية المستحصل عمييا 
عن طريق المرئيات الفضائية بييئة انطقة طيفية، وذلك من خالل 

وامتداد البناء الييكمي  ARC GISالمعالجات البرمجية المعتمدة عمى 
Model builder لتكون ىذه النماذج ادوات جاىزة في الحصول عمى ،

كثافة الغطاء النباتي في اي رقعة جغرافية. عند تطبيق النموذجين اتضح 
الخاص باشتقاق الدليل الخضري والطحالب الى انو   SABIبان نموذج 

ل الخضري والسبب الخاص ايضًا باشتقاق الدلي NDVIادق من إنموذج 
في ذلك يعود الى ان النموذج االول يعتمد عمى اربعة انطقة طيفية اواًل 

( في حين يعتمد النموذج 2، النطاق3، النطاق4، النطاق5وىما )النطاق
. اضافة 8(  في الالندسات5، النطاق4الثاني عمى نطاقين ىما )النطاق

ت المائية ايضًا في يعمل عمى اشتقاق النباتا SABIالى ذلك ان النموذج 
 .حين ان النموذج الثاني ال يمكنو ذلك
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Abstract: 

The current study focuses on building a model for 

vegetation changes in the Abbasid sub-district using the 

SABI and NDVI algorithm, as the research focused on 

studying the natural and human factors that affect 

vegetation cover, and then building digital models that 

depend on the mathematical algorithms obtained through 

satellite visuals in a region Spectral, through ARC GIS-

based software processors and the Model Builder 

Extension, to make these models ready tools for 

obtaining the density of vegetation cover in any 

geographical area. When applying the two models, it 

became clear that the SABI model for the derivation of 

vegetative indices and algae was more accurate than the 

NDVI model for also deriving vegetative indices. The 

second model on two scales are (Band 4, Band 5) in 

Landsat 8. In addition, the SABI model works on 

deriving aquatic plants as well, while the second model 

cannot. From the application of the two models to 

monitoring the change of vegetation cover, it became 

clear that the region was experiencing a significant 

change during (30) years for the period (1990-2020) at 

the level of its agricultural provinces.   
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 المقدمة 
تعد ظاىرة تغير الغطاء النباتي نحو االتجاه السمبي من أخطر المشكالت التي تواجو 
النظام البيئي وقد اصبحت من المشاكل االنسانية التي تيدد العالم منذ زمن طويل. وىي من 

يادة استخدام االنسان لمموارد الطبيعية المشاكل التي اخذت تنتشر بسرعة كبيرة وذلك نتيجة لز 
بطرق سيئة، فضال عن التغيرات الحاصمة في النظم البيئية وتكرار ظاىرة الجفاف التي تؤدي 
الى تدىور مساحات واسعة من الغطاء النباتي وتراجع في كمية االنتاج الزراعي في الظروف 

لتي تقع منطقة الدراسة من ذات الخصائص المناخية الجافة وشبو الجافة وشبو الرطبة ا
 ضمنيا.

ان دراسة توزيع تغير الغطاء النباتي إحدى اتجاىات الدراسات البيئية الحديثة    
وقد  ،لمتعرف عمى االثار الطبيعية والبشرية عمى النبات كونو من اىم عناصر البيئة الطبيعية

يدة، إذ نمى ىذا االىتمام اجتذبت دراسة التغير في الغطاء النباتي اىتمام العمماء لسنوات عد
بمرور الزمن نتيجة التقدم في التقنيات المستخدمة كاألقمار الصناعية والصور الجوية. اذ يعد 
الغطاء النباتي احد الظواىر التي يمكن اشتقاقيا باستخدام الخوارزميات المتعددة كخوارزمية 

والتي   SABIوخوارزمية دليل الغطاء الخضري لمطحالب  NDVIدليل الغطاء الخضري 
باستخدام برمجيات نظم المعمومات الجغرافية. تشيد  LANDSATيمكن تطبيقيا عمى مرئيات 

منطقة الدراسة تدىورًا في الغطاء النباتي ناتج عن عوامل طبيعية وبشرية يمكن توثيق ىذا 
 ئيات الفضائية بأحدث الطرق التقنية. التغير من خالل استخدام المقارنة الرقمية لممر 

 مشكمة البحث:
تواجو ناحية العباسي تغيرًا في الغطاء النباتي، مما استوجب تحديده بشكل دقيق     

اعتمادًا عمى النماذج الرقمية المعتمدة عمى معطيات االستشعار عن بعد ومن اىم النموذجين 
 .NDVIو SABIالمستخدمين في تحديد الغطاء النباتي ىما 

 ومن المقولة الرئيسة تنطمق التساؤالت التالية:
 ماىي العوامل المؤثرة في تغير الغطاء النباتي في منطقة الدراسة؟

 SBAIىل يمكن بناء انموذج لتغير الغطاء االرضي اعتمادًا عمى خوارزميتي 
 .NDVIو

 ما دور نظم المعمومات الجغرافية في بناء النماذج الرقمية.
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 فرضية البحث:
 من خالل التساؤالت اعاله يمكن اإلجابة االولية عمييا باالتي:

 لمعوامل الجغرافية الطبيعية والبشرية دورًا اساسيًا في تغير الغطاء النباتي.
 .NDVIو SBAIيمكن بناء انموذج لتغير الغطاء النباتي اعتمادًا عمى خوارزميتي 

ان لنظم المعمومات الجغرافية الدور االساسي في بناء النماذج الرقمية باستخدام 
Model Builder. 

 هدف البحث:
ييدف البحث الى الكشف عن العوامل المؤثرة في تغير الغطاء النباتي، ومن ثم     

كيفية بناء انموذج الشتقاق الغطاء النباتي باستخدام المرئيات الفضائية من خالل اىم 
، ومن ثم اليو بناء ىذه النماذج من NDVIو SABIخوارزميات اشتقاق الغطاء النباتي وىي 

 تكون جاىزة في الدراسات االستشارية. ARC GISفي برنامج  TOOLSخالل صنع ادوات 
 منهجية البحث:

 اعتمد البحث عمى المناىج االتية:
لتغيرات الغطاء النباتي في المنيج الكارتوغرافي: يتمثل ىذا المنيج في إعداد خرائط 

 ناحية العباسي باالعتماد عمى بناء النماذج.
المنيج الوصفي: يستخدم ىذا المنيج لوصف التغيرات الطارئة عمى الغطاء النباتي 

 في ناحية العباسي في فترات زمنية متعددة.
المنيج االحصائي: ويستخدم لمعالجة البيانات واستخدام المعادالت االحصائية 

 صول عمى النتائج.لمح
 موقع منطقة البحث:  

تقع ناحية العباسي التابعة لقضاء الحويجة ضمن محافظة كركوك ، التي تبعد عن    
( كم ، اذ يحدىا من الشمال والشمال الغربي نير الزاب الصغير ، ومن 89مركز المحافظة )

ة الرياض وقضاء جية الغرب قضاء بيجي التابعة لمحافظة صالح الدين، ومن الجنوب ناحي
( 35o،-5=، 0)الحويجة من جية الشرق، ىذا وتنحصر منطقة الدراسة بين دائرة عرض

شرقا بمساحة  (  43o،-42=،30( و)43o،-25=،0)شماال وخط طول( 35o، -20=،0)و
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، تشغل منطقة الدراسة نسبة 2( كم508.3( دونما، اي ما يعادل )204133بمغت ) 
 (.1( وخريطة )1لكمية،  كما ىو موضح في جدول )(% من  مساحة القضاء ا16.86)

 -: Software usedالــــــــــــــــبرامج المستخدمة 
 -سيتم االعتماد عمى البرامج االتية:

بناء النماذج من خالل  اليدف من استخدامو ىو في -( :ARC GIS10.8برنامج )
وتحميل التغيرات في  وتطبيق الخوارزميات Model Builderاستخدام امتداد البناء الييكمي 

 الغطاء واالخراج النيائي لمخرائط.
يتم استخدام ىذا البرنامج في عممية التصحيح  -( :8.4ERDAS IMAGEبرنامج )

 اليندسي لمخرائط والمرئيات، فضاًل عن استخدامو في تحسين المرئيات.
 منطقة الدراسة ارقام المقاطعات ومساحتها بالدونم ونسبها في( 8جدول )

 النسب % مساحتيا بالدونم مقاطعات ناحية العباسي ت
فاخرة وامام  - 14 1

 اسماعيل
16997 8.3 

 9.6 19539 تل جارشمو – 15 2
 14.2 29049 غريب – 16 3
 6.0 12265 الشجرة - 17 4
 3.2 6461 الحوائج - 18 5
 7.3 14988 تل الذىب  -19 6
 1.8 3576 بريج – 20 7
 9.8 19903 شاكمدي - 27 8
 11.3 23078 تل االحنف - 29 9

 10.1 20590 كيصومة -30 10
 8.1 16597 وعره السحل -31 11
 10.3 21090 تمول عبيد - 32 12
 100 204133 المجموع 
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)بيانات 2013المصدر. وزارة الزراعة، مديرية زراعة كركوك، شعبة زراعة العباسي  
 .غير منشورة(

 موقع منطقة الدراسة( 8خريطة)

 
: اعتمادآ عمى الييئة العامة لممساحة ، خريطة كركوك االدارية بمقياس المصدر

 . Land sat8، وعمى المرئية الفضائية  1000000/1
 العوامل المؤثرة في الغطاء النباتي:

 تقسم العوامل المؤثرة عمى الغطاء النباتي الى قسمين ىما:
 . العوامل الطبيعية:8-8

لمعوامل الطبيعية الدور البارز والميم في التأثير عمى الغطاء النباتي، اذ ان لكل     
منطقة خصائص طبيعية معينة تميزىا عن غيرىا وتتمثل ىذه المميزات بالظروف البيئية في 
تمك المنطقة، وعمى الرغم من التأثير الكبير لمعنصر البشري في ىذه الظاىرة ومدى تأثيره 

العوامل الطبيعية التزال العامل المؤثر واألبرز، وكأن األنسان ليس لو القدرة عمى  فيو، إال أن
(. وعمى الرغم من التقدم العممي الذي يشيده العالم في مختمف 1التحكم فييا وفق ما يريد)

المجاالت اال ان امكانية سير العوامل الطبيعية وفق رغبة االنسان ال زالت محدودة في نطاق 
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م عرض العوامل الطبيعية في منطقة الدراسة وبيان أثر كل عامل في الغطاء ضيق  وسيت
 -النباتي عمى النحو اآلتي:

 . طبوغرافية منطقة الدراسة:8-8-8
ويقصد بيا: التضاريس االرضية والخصائص الطبيعية لمسطح وأثرىا في نشوء     

( DEMفاعات الرقمية )( والمصممة من بيانات االرت2ظاىرة التصحر، ومن خالل الخريطة )
( يتبين ان سطح المنطقة يحتوي عمى عدة اقسام وأنيا متباينة في االرتفاع. وان 2والجدول )

منطقة الدراسة جزء من امتداد لسيل واسع ممثال بسيل الحويجة وبشكل عام تأخذ منطقة 
االرتفاعات الدراسة صفة االنبساط في سطحيا وانيا قميمة التموج مع ظيور بعض التالل ذات 

(. كما يمكن ان نرى انتشار بعض االشكال االرضية المتمثمة بالداالت 2البسيطة فييا )
المروحية والمواد الصمصالية الممحية الطينية وكان يروى ىذا السيل بنيرين ىما نير الفيل 

 .(3والحفر العباسي المذان يزودان بالماء من نير الزاب الصغير)
 ية ومساحاتها ونسبتها المئوية في منطقة الدراسة( الوحدات األرض2جدول )

 النسبة % 2المساحة/كم الوصف أصناف االرتفاع ت
 3.8 19.5 مجرى النير 124 - 104 1
 12.4 63.6 السيل الفيضي 144 - 124.01 2
 17.9 92.2 المصاطب النيرية 164 - 144.01 3
 60.6 308.1 أراضي مفتوحة 184 - 164.01 4
 4.9 25.3 مرتفعات 204 - 184.01 5

 100.0 508.3  المجموع 
( لمنطقة  الدراسة باستخدام DEMالمصدر: اعتمادا عمى نموذج االرتفاع الرقمي)  
 ( .Arc Map 10.8برنامج )
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 منطقة الدراسة ة( طوبوغرافي2خريطة )

 
 Arc) باستخدام برنامج متر،14( ذي القدرة التميزية DEMالمصدر: اعتمادا عمى نموذج ارتفاع الرقمي )

Map10.8.) 
 . درجة االنحدار:8-8-8-8

تعد دراسة درجة االنحدار ومعرفة فئاتو من الضروريات الميمة في دراسة      
ًدت عامال ميمًا من العوامل المؤثرة في الغطاء النباتي، ووفقا مورفولوجية منطقة الدراسة، عُ 

االرتفاع الرقمي، والذي يظير أن لدينا تباينًا لما تم استخراجو  والوصول إليو من بيانات 
واضحًا لشدة االنحدار في منطقة الدراسة، مما ينتج عنو انحدارات الحطام الصخري ورواسب 

( التي 3(، كما في الخريطة )I.T.Cالسفوح والنواتج الجوية، اذ تم التصنيف حسب نظام )
التي تبين شدة االنحدار. أذ تم (، DEMُصْمَمِت اعتمادًا عمى نموذج التضرس الرقمي )

 ( ويالحظ مايمي:3تصنيف منطقة الدراسة الى )خمسة فئات( كما في الجدول )
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ن السمة الغالبة لدرجة االنحدار 2-0ىنالك تباين في شدة االنحدار بين ) (% وا 
( ذلك أن األراضي المنبسطة تبمغ درجتيا المنبسط او )قريب من االنبساطتتراوح بين 

من المساحة الكمية لالنحدار ضمن منطقة  ²(كم254.99ة والتي شغمت مساحة)األنحداري
. التي ُتعد 2(كم508.3)من مجموع مساحة منطقة الدراسة (%، 50.1الدراسة البالغ نسبتيا )

 ابرز العوامل المؤثرة عمى الغطاء النباتي ونسبة كثافتو. 
والتي (° 7-2.1ة ما بين)أما اراضي االنحدار الخفيف التي بمغت درجتيا األنحداري

من مجموع مساحة  (%،36.2أي قد بمغت نسبتيا ) ²(كم186.58شغمت مساحة قدرىا  )
ًن ىذا االنحدار الخفيف في األراضي قد ساعد في عدم 2(كم508.3)منطقة الدراسة  . وا 

وجود عوائق طبيعية تعيق وتخفف من سرعة الرياح، مع زيادة قدرتيا عمى حمل ذرات االتربة 
 لرمال خاصة إذا كان ىناك قمة في الغطاء النباتي.وا

ْ( التي بمغت مساحتيا  13-7.1اما المناطق المنحدرة فنجدىا في درجة)
، إذ إن من مجموع مساحة منطقة الدراسة(%، 9.7أي بنسبة قد بمغت  ) 2(كم50.13)

د التعرية المائية العالقة التي تنشأ ما بين درجة االنحدار وشدة التعرية عالقة طردية، اذ تزدا
 مع شدة االنحدار، وىذا من اىم العوامل المؤثرة عمى الغطاء النباتي في منطقة الدراسة. 

 ومساحاتيا ونسبتيا في منطقة الدراسة I.T.C)بحسب تصنيف )أنواع االنحدارات  (3جدول )

المساحة/  Description ITC الوصف  فئة االنحدار % ت
 2كم

نسبة 
 المساحة %

 Flat or almost flat 254.99 50.1 منبسط  2 - %0 1
 gently sloping 186.58 36.2 انحدار خفيف 7 - %2.1 2
 Sloping 50.13 9.7 منحدر 13 - %7.1 3
 Moderately steep 14.03 2.7 متوسط الشدة 20 - %13.1 4
 steep 2.99 0.6 شديدا جداً  32.1 - %20.1 5

 
 المجموع

  
508.3 100 

 ( .(Arc Map.10.8، و برنامج  DEMالمصدر: اعتمادا عمى إنموذج االرتفاع الرقمي     
 ( أصناف درجات االنحدار لمنطقة الدراسة3خريطة )
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( لمنطقة الدراسة باستخدام DEMالمصدر: اعتمادًا عمى نموذج االرتفاع الرقمي )         

(Arc Map.10.8    .) 
  .اتجاه االنحدار:8-8-8-2
( أن اتجاىات االنحدار المستخرجة من بيانات االرتفاع 4يتبين من الخريطة )   
( في منطقة الدراسة تحتوي عمى )ثمانية( اتجاىات لالنحدار تمثل )الشمال، DEMالرقمي )

الشمال الشرقي، الشرق، الجنوب الشرقي، الجنوب، الجنوب الغربي، الغرب، والشمال 
( أن االتجاىات السائدة لمنطقة الدراسة ىي ) المستوي، 4)الغربي(، اذ نالحظ من الجدول 

الشرقي، الشمال الشرقي(، اذ تتوافق مع جيومورفولوجية المنطقة، ىذا وقد انعكس تأثير استواء 
سطح المنطقة في اغمب مساحاتو عمى األراضي الزراعية، من خالل ارتفاع مستوى المياه 

مما يزيد من نسبة تممح التربة ذلك نتيجة ارتفاع الجوفية وعدم تصريفيا بشكميا الطبيعي، 
 درجات الحرارة يزيد من نسبة  التبخر مما يترك أثره بالطبقة الممحية التي تكسى السطح.

 ( اتجاهات االنحدارات في منطقة الدراسة4خريطة )
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 (. Arc Map10.8( ومخرجات برمجيات)DEM (عمى انموذج االرتفاع الرقمي  اعتماداً المصدر: 

 ( اتجاه االنحدار ومساحتيا ونسبتيا في منطقة الدراسة4جدول )

 (. Arc Map10.8( ومخرجات برمجيات)DEM (عمى انموذج االرتفاع الرقمي  اعتماداً المصدر:    
 
 Climatالمناخ . 8-8-2

 النسبة % 2المساحة/كم االتجاه النسبة % 2المساحة/كم االتجاه
 9.03 46.48 جنوب 29.16 150.08 مستوى

 9.55 49.15 شمال
جنوب 
 8.88 45.73 غرب

 12.11 61.56 غرب 6.43 33.10 شمال شرق

شمال  8.47 43.58 شرق
 غرب

48.50 9.42 

 100.00 508.3  5.94 30.56 جنوب شرق
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يعد عامل المناخ من العوامل التي تؤثر تأثير مباشر عمى الغطاء النباتي وخاصة    
في المناطق الجافة وشبو الجافة وشبو الرطبة. وذلك من خالل عناصره المختمفة. اذ تُعد 
العوامل المناخية من العوامل المحددة لمبيئات الجافة وشبو الجافة، فيي المتحكمة والمؤثرة في 

الم سطح االرض، من حيث التربة والنباتات وتوزيع الحيوانات. وبما إًن ناحية اختالف مع
العباسي خالية من محطة االرصاد الجوية لكنيا تعتمد عمى محطة قضاء بيجي لكونيا 
االقرب اليو، من حيث الرقعة الجغرافية واالقصر مسافة، ويمكن اعطاء صورة لمناخ منطقة 

(. وكما في الجدول 2020-1990)عناصره الرئيسية لمفترة  الدراسة من خالل معرفة معدالت
(5) 
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( المعدالت والمجاميع الشهرية لعناصر المناخ في محطة بيجي لمفترة 5جدول )
8992 -2222. 

السطوع  الشير
 الفعمي

الحرارة 
االعتيادية/

 م

الحرارة 
 العظمى/م

الحرارة 
 الصغرى/م

الرياح/ 
 ثا-م

كمية 
االمطار/م

 لم

الرطوبة 
 النسبية%

التبخ
 ر/ممم

 33.4 1 1.5 22.7 38.7 31 10 ايمول
286.

1 

 43.8 7.2 1 17.4 32.8 24.5 8.1 1ت
179.

5 
 78.4 61.4 24.1 0.9 10.3 23.6 16.2 6.5 2ت
 43.8 71.4 28.3 1 5.4 16.8 10.7 4.9 1ك
 46.1 75.7 36.1 1.2 4.3 14.9 9.3 5.3 2ك

 71.1 67.4 30.8 1.4 5.7 17.6 11.5 6.5 شباط

 57 25.7 1.7 9.4 23 16.2 7.3 اذار
131.

9 

 48.8 19.9 2.2 15 28.8 22.1 7.9 نيسان
201.

7 

 37.6 12.9 2 20.9 35.5 28.4 9.1 مايس
289.

7 
 376 27.4 0.5 2.6 24.9 40.8 33.4 11.1 حزيران

 26.6 0 2.6 28 43.8 36.2 11.2 تموز
410.

8 

 27.9 0 2.1 27.1 43.7 35.5 11 اب
387.

2 
المعدل/ 
 578.5 186.6 1.68 15.9 30 22.9 8.3 المجموع

250
2.1 

المصدر: وزارة النقل، الييئة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي، قسم المناخ، بغداد، 
 ،)بيانات غير   منشورة(.2020
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 ويالحظ من الجدول اعاله مايمي:
تتباين ساعات السطوع الشمسي بين أشير السنة، إذ تصل إلى أقصاىا في شير 

( ساعة/يوم وبمعدل 5.2( ساعة/يوم وأدناىا في شير كانون بمعدل )11.2تموز فقد بمغت )
( ساعة/يوم لمحطة بيجي ويعكس ىذا التباين طول ساعات التشميس في أشير 8.3عام بمغ )

رارة وقمة ساعات التشميس شتاًء، ومن ثم انخفاض درجات الصيف وبالتالي ارتفاع درجات الح
 الحرارة، وىذا ما يزيد من فرصة الجفاف في المنطقة.

 º( م43.8تباينت درجات الحرارة العظمى بين أشير السنة، فقد بمغ أعمى معدل ليا )
( 30، وبمعدل عام بمغ )º( م14.9لشير تموز، وأدناىا في شير كانون الثاني بمعدل بمغ )

 .ºم
تباين كميات األمطار وتركزىا بفترات محدودة في األشير المطيرة )الشتاء والربيع( 
وتنقطع في اشير الصيف، فتبمغ أعمى قيمة لمتساقط في شير كانون الثاني بمعدل 

( ممم، وينتج ىذا 186.6(ممم، وأدناىا في شير الصيف إذ بمغت صفرًا وبمجموع بمغ )36.1)
ة الغطاء النباتي بين اشير السنة وتدل ىذه الكمية عمى ان االمطار التباين اختالف في كثاف

 في منطقة الدراسة قميمة اي ان الغطاء النباتي يكون فقيرًا ومتباينا كذلك.
تتباين سرعة الرياح بين شير وآخر إذ بمغت أعمى سرعة ليا في شيري حزيران 

(م/ثا، وبمعدل 0.9ثاني بمعدل )(م/ثا، وأدنى سرعة ليا في شير تشرين ال2.6وتموز بمعدل )
 (ممم/ثا .1.68عام بمغ )

( ممم، وأدنى كمية ليا في شيري 410.8بمغت أعمى كمية لمتبخر في شير تموز )
 ( ممم.2502.1( ممم، وبمجموع عام بمغ )43.8كانون األول إذ بمغت )

ري تتباين كمية الرطوبة النسبية بين شير وآخر إذ بمغت أعمى كمية ليا ليا في شي
(%، وبمجموع 26.6(%، وأدنى نسبة ليا في شير تموز بنسبة )75.7كانون الثاني بنسبة )

 (%.578.5عام بمغ )
 التربة :. 8-8-3
ان اغمب التربة في ناحية العباسي ىي منقولة من المرتفعات مما يؤدي الى التباين   

لزراعية عمى الرغم من في المكونات والعمق والخصوبة ...الخ، ويأثر بدوره عمى االنتاجية ا
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(.وتم Buringh()4وجود العديد من الخرائط ألصناف الترب في العراق مثل خريطة )
 بيا لتقسيم الترب وظيرت كاالتي: االستعانة

 التربة البنية ذات السمك العميق
تعد ىذه الترب من افضل االراضي فيي عميقة في سمكيا وجيدة في صرفيا     

تعد  (5)وسطحيا مستوي اما خصائصيا الكيمائية والفيزيائية فيي مالئمة لنمو جميع النباتات
شاىكمدي، 27بربج ،20تل الذىب ،19ىذه التربة من اوسع االنتشار ضمن المقاطعات )

طقة الدراسة ويتم اروائيا من مشروع ري الحويجة وعرت السحل.( في من31كيصومة، 30
( 299.2. مساحة ىذا النوع )(6)وتكون الطبقة السطحية عبارة عن ترب غرينية لونيا بني

 . 2(كم508.3(%من مجموع مساحة منطقة الدراسة)58.9، اي ما يعادل )2كم
 ( اصناف الترب في منطقة الدراسة5خريطة )

 
 (.(Ars.gis10.3المصدر: اعتمادًا عمى تصنيف بيورنك بأستخدام برنامج  

 تربة بنية فوق الجبسية:
 2( كم15.5وىي من اقل انواع الترب انتشارا في منطقة الدراسة وتبمغ مساحتيا )   

. وتتميز ىذه 2(كم508.3)(% من مجموع مساحة منطقة الدراسة3.01ونسبتيا تصل الى )
%( 2,1وقمة سمكيا ، وتمتاز بانخفاض المادة العضوية التي بمغت نسبتيا )التربة بضحالتيا 

وتعود جيولوجيا الى تكوين الفتحة ، فتسودىا النسجة الرممية، والرممية المزيجية ، مما يجعميا 
تربة مفككة سيمة االستجابة لعمميات التعرية اليوائية والمائية فضال عمى قمة النبات الطبيعي 

 سعة.في مساحات وا
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 تربة بنية محمرة ذات السمك المتوسط 
ان اغمب اراضييا تزرع بمحاصيل الحبوب التي تعتمد عمى مياه االمطار مما   

يجعل ضمان زراعتيا محدود لكون المناطق اليامشية لألمطار عدا الشريط  الذي يحاذي نير 
راوات الزاب الصغير فإنو يتم زراعتو ببعض المحاصيل االخرى مثل محاصيل الخض
. (7)واالعالف التي تزرع في منطقة الدراسة وان وجدت فيي قميمة بسبب ضيق ىذا الشريط

(% من مجموع مساحة منطقة 37.70ونسبتيا تشكل  ) 2(كم194.1وقد بمغت المساحة)
. التي يشغميا ىذا النمط في اغمب المقاطعات محاذية لنير الزاب ونير 2(كم508.3الدراسة)

محدودة في اغمب اجزائيا كذلك بانيا غير صالحة إلنشاء مشاريع ري  دجمة، في ىذا النوع
 بسبب الطبقات الجبسية القريبة من سطح تربتيا التي تغور فييا 

 ( مساحة الترب في منطقة الدراسة حسب تصنيف بيورنك6جدول )

 Buring, P.soil and soils couditions in Iraq miuistry of عمى تصنيف :المصدر: اعتمادًا    
Agriculture, Baghdad ,1960, p.p45                باستخدام )في منطقة الدراسةArc 

gis.10.8.) 
 . الموارد المائية: 8-8-4
تعد المياه السطحية من اىم الموارد المائية التي يعتمد عمييا في العمميات الزراعية    

(. تمثل المياه السطحية المغذية بشكل رئيسي 8فيي تعد الشريان الرئيسي لمزراعة االروائية )
منطقة الدراسة ونير دجمة الذي يروى االراضي بنير الزاب الصغير الذي يعد اىم انيار 

احد  المجاورة لو والمذان يعدان مصدر المياه االمثل لممنطقة. اما مشروع ري الحويجة فيو
المشاريع االروائية الميمة الذي يغذي ناحية العباسي من جية الغرب ويعد المشروع مغذي 

اء ويتفرع من جية الشرق لنير الزاب لألراضي الزراعية ولكن ال يسد الحاجة المطموبة لالرو 
من مصبو في نير   2(كم55الصغير في محل تفرع نير العباسي القديم عمى بعد )

 النسبة % 2مساحة/كم نوع التربة ت
 58.9 299.2 ترب بنية ذات السمك العميق 1
 3.01 15.5 بنية فوق الطبقات الجبسيةترب  2
 37.70 194.1 ترب بنية محمرة ذات السمك المتوسط 3

  
508.3 100.00 
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وكان اليدف من انشاء المشروع ليتم توزيع المياه عمى االراضي الزراعية من اجل زيادة 
ي كانت بحاجة الى مساحات االراضي المروية واستثمارىا وزيادة االنتاج في االراضي الت

تل االحنف ( المذان يقعان في الجدول  29شاكمدي( و)27(المياه. وخاصة عند مقاطعتي 
الغربي والجنوبي من ناحية العباسي اذ تبمغ مساحة االراضي التي تسقى من مشروع ري 

 %(.37,2( دونم من المساحة الصالحة لمزراعة البالغة نسبتيا )43117الحويجة )
 البشرية:. العوامل 8-2
تساىم العوامل البشرية بشكل فعال في الغطاء النباتي من خالل سوء استغالل    

لألرض فمإلنسان دور في التدىور الذي يصيب الغطاء النباتي، من خالل سوء االدارة لمموارد 
الطبيعية المتاحة المختمفة ، ذلك ان ممارساتو لمتربة والمياه والنبات غير الصحيحة ادت الى 

 (. لذا سوف نحاول توضيح دور العوامل البشرية في الغطاء النباتي وىي :10ورىا )تدى
    . النمو السكاني:8-2-8
يعد النمو السكاني احد اىم العوامل التي ليا اثارىا في الغطاء النباتي، اذ ان النمو    

السريع لمسكان يؤدي الى حدوث ظاىرة التصحر والتي تمحق اضرارا الغطاء النباتي، مما 
يؤدي احداث خمل في التوازن البيئي في منطقة الدراسة التي تحتوي عمى الموارد الطبيعية مثل 

الزراعية والنباتات المائية والنباتات الطبيعية  وتعتمد دراسة نمو السكان عمى معرفة  االراضي
حجم الوالدات والوفيات في منطقة الدراسة باعتبارىا االساس في الزيادة الطبيعية وعمى الحركة 
المكانية أي معرفة اعداد الوافدين الى المنطقة والنازحين عنيا ونمو السكان الموجب او 

(. 11لب مصدره الزيادة الطبيعية التي تعني الفرق بين الوالدات والوفيات وعامل اليجرة )السا
وان الزيادة السكانية ىذه تكون مرافقة مع الزيادة في التصنيع وتوفير الخدمات وزيادة انتاج 
الغذاء وىذا يتطمب الضغط عمى االراضي والتوسع في زراعتيا ليذا سوف ينعكس عمى 

 (.12الزراعية والغطاء النباتي الطبيعي ) تدىور االراضي
( أن عدد سكان منطقة الدراسة يأخذ 7ويمكن ان نستدل من خالل الجدول )    

(نسمة، ووصل  22690( )1998بالزيادة، إذ بمغ عدد سكان ناحية العباسي في سنة )
 ، اذ نالحظ من خالل التعداد السكاني لسنة13(نسمة39721( الى )2010عددىم في سنة )

فاخرة وامام اسماعيل( قد احتمت المرتبة األولى في أعداد  – 14( أن مقاطعة )2019)
(% من المجموع الكمي لسكان 22.7(نسمة، بنسبة ) 16936السكان، قد بمغ عدد سكانيا )
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( نسمة، 13170تل جارشمو( بالمرتبة الثانية، إذ بمغ عدد سكانيا  ) – 15الناحية، ثم تأتي مقاطعو )
الشجرة( المرتبة  – 17(%من المجموع الكمي لسكان الناحية، ثم احتمت مقاطعة) 17.7)أي بنسبة 

( من المجموع الكمي لسكان 12.1( نسمة، أي بنسبة بمغت )9016الثالثة بسكان بمغ عددىم )
شاكمدي( فقد احتمت المرتبة الرابعة بعدد السكان، إذ بمغ سكانيا  – 27الناحية، أما مقاطعة )

(% من المجموع الكمي لسكان الناحية، وفي المرتبة الخامسة 12.0(نسمة، بنسبة قد بمغت ) 8960)
(نسمة، أي بنسبة قد 6831غريب ( إذ بمغ عدد سكانيا نحو) – 16من المقاطعات تأتي مقاطعة )

  (%، من المجموع الكمي لسكان الناحية.9.2بمغت )
 (2289-8998العباسي لممدة )( عدد السكان ومعدل نمو السكاني لناحية 7جدول )

 
اسم المقاطعة ورقميا لناحية 

 العباسي

 عدد السكان الف نسمة
حجم السكان 

% 
 معدل نمو السكان

تعداد 
1998 

اسقاط 
2010 

اسقاط 
2019 

2018 2010 2019 

1 
فاخرة وامام  – 14

 7.33 3.45 22.7 16936 9020 5119 اسماعيل

 7.35 3.46 17.7 13170 7014 5461 تل جارشمو – 15 2
 7.33 3.44 9.2 6831 3638 2418 غريب – 16 3
 7.31 3.44 12.1 9016 4802 2086 الشجرة – 17 4
 7.35 3.42 5.7 4242 2259 1453 الحوائج – 18 5
 7.34 3.46 6.6 4932 2627 1476 تل الذىب  -19 6
 7.35 3.45 3.4 2514 1339 695 بريج – 20 7
 7.34 3.45 12.0 8960 4772 2978 شاكمدي – 27 8
 7.34 3.44 7.5 5616 2991 445 تل االحنف – 29 9

 7.32 3.42 1.5 1108 590 178 كيصومة -30 10
 7.35 3.45 1.5 1097 584 357 وعره السحل -31 11
 7.34 3.44 0.2 160 85 24 تمول عبيد – 32 12
 7.33 3.44 100.0 74581 39721 22690 المجموع 

وزارة التخطيط، الجياز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعمومات، تعدادات سكانية المصدر: 
 ، )بيانات غير منشورة(.2019
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 التوسع العمراني. 8-2-2
ان الزحف العمراني يساىم وبشكل فاعل في تدىور التربة والقضاء عمى انتاجاتيا    

ًن (. و 14من خالل تزايد نمو السكان والحاجة الحضرية ) منطقة الدراسة تواجو زيادة سكانية ا 
( 1998بشكل واضح في أغمب مقاطعاتيا، فقد بمغ عدد السكان في منطقة الدراسة سنة)

(نسمة، وزاد العدد في سنة 39721( بمغ عددىم )2010(نسمة، وفي سنة )22690)
(نسمة، ومن المؤكد أن ىذه األعداد من السكان تحتاج 74581( ليصل سكانيا إلى )2019)
لى وحدات سكنية وخدمات مختمفة. تبين أن التوسع العمراني في معظم المقاطعات الزراعية إ

عمى األراضي الزراعية المحيطة بالمستقرات البشرية، مما يترك أثره عمى تدىور االراضي 
الزراعية التي تقدم نحوىا التوسع العمراني واصبحت تمك االراضي تعاني من تدىور في 

تيجة الصعوبة التي يمكن من خالليا إرجاع تمك األراضي إلى أراضي منتجة الغطاء النباتي ن
 مرة أخرى.
 الـرعـي الجـائــر . 8-2-3
ان سوء استثمار المراعي الطبيعية من حيث تحميميا بأعداد من الحيوانات تفوق   

ي طاقتيا االستيعابية، وان الرعي الحر ىو االسموب المتبع في اغمب المراعي الطبيعية ف
القطر، مع االفتقار الى الخطط الرعوية السميمة في استثمار تمك المراعي الطبيعية اذ ينتقل 

 (.15الرعاة ساعين وراء المصدر الغذائي االساسي لحيواناتيم اال وىو العشب )
( رأس في 55000اعداد االغنام قد بمغت )إًن  ( نجد8من خالل معطيات الجدول )

(%، من مجموع الكمي ألعداد الحيوانات في منطقة الدراسة، 77.5منطقة الدراسة اي بنسبة)
(% من المجموع الكمي لموحدات 37.2( وحدة حيوانية اي بنسبة)5500اي ما يعادل )

(% من مجموع 15.5( رأس اي بنسبة )11000الحيوانية، اما االبقار قد بمغت اعدادىا )
(% من 59.4ة، اي بنسبة )(وحدة حيواني8800الكمي لعدد الحيوانات، اي ما يعادل )

( رأسا، اي بنسبة 5000المجموع الكمي لموحدات الحيوانية، اما الماعز قد بمغت اعدادىا )
( وحدة حيوانية، اي بنسبة 500(% من المجموع الكمي لعدد الحيوانات، اي ما يعادل )7.0)
لوحدات (%، من مجموع عدد الوحدات الحيوانية وبيذا يكون المجموع الكمي لعدد ا3.4)

ىذا العدد يشكل ضغطا عمى مساحة منطقة الدراسة، إًن  ( وحدة حيوانية،14800الحيوانية )
وتؤكد الكثير من الدراسات ان الرعي الجائر العشوائي يؤدي دورًا ميمًا في تفشي ظاىرة 
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(. اذ يؤدي الى تسريع التعرية عن طريق خفض كمية التغطية 16تدىور الغطاء النباتي )
لتي تحمي التربة وتقمل انسياب الماء فوق سطح االرض وتساىم في تقميل قدرة النباتية ا

االرض الرعوية عمى االحتفاظ بالماء والعناصر الغذائية لتعرضيا لالنجراف الذي تزداد شدتو 
خالل الرعي الجائر والذي يؤدي بدوره الى خفض قدرة االرض الرعوية المعرضة لمرعي عمى 

 ي ومن ثم حرمان الثروة الحيوانية من االعالف الطبيعية .استعادة غطائيا النبات
أعداد الحيوانات والوحدات الحيوانية ونسبها المئوية في منطقة الدراسة لمعام  (8جدول )

(2222) 

 .2020المصدر: مديرية زراعة محافظة كركوك، قسم الثروة الحيوانية، )بيانات غبر منشورة(، سنة 
( وحدة حيوانية وتعادل 0.1* يعادل الرأس الواحد من األغنام والماعز )

 (.17(وحدة )1فيعادل ) ( وحدة حيوانية اما الجاموس0.8األبقار)
 . بناء انموذج لتغير الغطاء النباتي:9

يركز البحث في ىذا الموضوع عمى جانبين األول ىو تصميم إنموذج لتغير      
التي تخص الغطاء النباتي والطحالب والجانب الثاني  SABIالغطاء النباتي وفق خوارزمية 

(. 1-1بين )+ قيميا تنحصرألن  NDVIىو تقدير كثافة الغطاء النباتي وفق خورازمية 
ظيرت في العقود األخيرة طرق مختمفة لتقدير كثافة الغطاء النباتي ومدى تغيره، دفعت بذلك 
الحاجة إلى بناء نماذج ومعادالت تطبيقية لتقييم سطح األرض وتقميل األخطاء التي تنشأ عن 

 اإلنموذج نفسو. 
( ضمن الحاسبة الشبكية Map algebraتم بناء جميع النماذج عن طريق )   

(raster calculator)  في أدوات التحميل المكاني(spatial analyst)  ويقصد بجبر ،
الخرائط ىو عبارة عن جبر قائم عمى أساس معالجة البيانات الجغرافية، اقترحو الدكتور دانا 

 النسبة% العدد انواع الحيوانات
عدد الوحدات  )*(

 الحيوانية
 النسبة %

 37.2 5500 77.5 55000 األغنام
 59.4 8800 15.5 11000 األبقار
 3.4 500 7.0 5000 الماعز

 71000 100 14800 100.0 
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مجموعة  في أوائل الثمانينيات. إذ أشار إلى أنيا عبارة عن (Dr. Dana Tomlin) توممين
( والذي يسمح لطبقتين أو أكثر من GISمن العمميات البدائية في نظم المعمومات الجغرافية )

الطبقات الشبكية )الخرائط( ذات أبعاد متشابية بإنتاج طبقة شبكية جديدة )خريطة( باستخدام 
 (.18عمميات جبرية مثل الجمع والطرح وما إلى ذلك)

. إذ تحتوي األداة Map Algebra)تعبيرات ) Raster Calculator)تنفذ أداة )    
 Mapعمى واجية حاسبة سيمة االستخدام والتي يمكن من خالليا إنشاء معظم عبارات 

Algebra)( بالنقر فوق األزرار. ويمكن استخدام )(Raster Calculator  كأداة قائمة
تتيح األداة دمج . نتيجة لذلك، (Model Builder)بذاتيا، ولكن يمكن استخداميا أيًضا في 

 (. (Model Builder( في Map Algebraقوة )
 Model، باستخدام (ARCGIS)في بيئة برنامج  Modelثم بناء أداة      

builder)ومن ثم أداة ،) (Raster) ( القائمة عمى الجبر البولونيBoolean Algebra :)
قطعة، ويعتبر فرعًا من ىو أحد مواضيع الرياضيات والرياضيات المنطقية والرياضيات المت

 0و 1فروع الجبر حيث يعمل بمتغيرين اثنين ىما الصح أو الخطأ ويرمز ليما بالعددين 
 (.19بعكس الجبر االبتدائي الذي قد يكون المتغير فيو أي عدٍد كان )

 :Model Builder Data . معطيات بناء اإلنموذجين 9-8
وىو عبارة عن قمر صناعي  LANDSATيتم بناء االنموذجين عمى القمر الصناعي 

أمريكي لرصد األرض، وىو تعاون بين وكالة ناسا والمسح الجيولوجي لمواليات المتحدة 
(USGS يمكن ليذا القمر أن يرسم خارطة لسطح األرض خالل .)ن يجمع  16 يوما، وا 

د في ىذا ويوج .معمومات قيمة السيما عن الغطاء النباتي ومجاري المياه واألراضي الزراعية
 (.9(، وكما في الجدول )20( نطاق كل منيا يختص بنوع معين)11النوع من المرئيات )

 واستخداماتيا 8( انطقة بيانات الندسات 9جدول )
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-band-8-es/landsathttps://www.usgs.gov/media/imagReference:      
.designations 

 SABI. بناء انموذج لتغير الغطاء النباتي والطحالب وفق خورازمية 9-8-8
Surface Algal Bloom Index (SABI عبارة عن خوارزمية تجريبية تم )

مماثمة  NIRتطويرىا من أجل اكتشاف الكتمة الحيوية العائمة في الماء التي ليا استجابة 
الستجابة الغطاء النباتي األرضي، مع تضمين محدد لمنطاقات الطيفية الحساسة لممحيطات، 
األزرق )سمة المياه الصافية( واألخضر )سمة ازدىار عمود الماء(: والتي يمكن تطبيقيا من 

 :21خالل الخوارزمية التالية

 
 اذ ان 
SABIمؤشر ازدىار النباتات والطحالب السطحية = 
XNIR=  8في الالندسات   5نطاق تحت الحمراء القريبة وىو يمثل الباند. 

XR 8في الالندسات  4= وىو نطاق الحمراء وىو يمثل الباند. 
XB 8في الالندسات  2= وىو النطاق االزرق وىو يمثل الباند. 
XG 8في الالندسات  3= وىو نطاق الخضراء وىو يمثل الباند. 

رفة مقدار التغير الحاصل في الغطاء النباتي وسيتم االعتماد عمى فترتين لمع
 (.18/3/2020(، اما الفترة الثانية فتمثل )15/3/1990والطحالب اذا تمثل الفترة االول )

اعتمادًا عمى المعادلة اعاله، وكما في  Model Builderلذا يتم بناء االنموذج وفق 
  (1الشكل )

 لطحالبلقياس الدليل الخضري مع ا SABI( انموذج 8شكل )
 

 
 
 
 

https://www.usgs.gov/media/images/landsat-8-band-designations
https://www.usgs.gov/media/images/landsat-8-band-designations
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 .Model builderباستخدام  SABIالمصدر: اعتمادًا عمى خوارزمية 
ومن تطبيق االداة المصممة في النموذج اعاله لمفترتين تتضح في النتائج في 

 ( ومنيما تتضح الحقائق االتية :10( والجدول )6الخريطة )
 2222 - 8992لمفترة   SABI( تغير الغطاء النباتي وفق إنموذج 6خريطة )

 
 .ARC GIS10.8باستخدام برنامج  SABI المصدر: اعتمادًا عمى تطبيق انموذج 
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(% من مساحة 11.08ان اعمى نسبة سجمت في الصنف المتوسط والتي بمغت )
 2020، في حين بمغت اعمى نسبة لعام 1990، لعام 16المنطقة الكمية في مقاطعة غريب/

(%. اما ادنى 9.11ي نفس المقاطعة ولكن بنسبة  اقل بمغت )في الصنف المتوسط ايضا ف
، في 20في مقاطعة بريج/ 1990(% لعام 0.75نسبة سجمت لمصنف المتوسط فقد بمغت )

 .2020(% في المقاطعة نفسيا لعام 0.64حين بمغت )
، 32بمغت اعمى نسبة لمصنف الضعيف في مقاطعة تمول عبيد والمشراكة/

(% في المقاطعة نفسيا. 6.60) 2020ي حين بمغت في عام ، ف1990(%، لعام 2.34)
في مقاطعة  1990(% لعام 0.24اما ادنى نسبة سجمت لمصنف الضعيف فقد بمغت )

 .2020(% في المقاطعة نفسيا لعام 0.61، في حين بمغت )27شاىكمدي/
لعام  27(% في مقاطعة شاىكمدي/6.58اما الصنف العالي فقد بمغت نسبتو )

في المقاطعة نفسيا . اما  2020(% لعام 4.23ين انخفضت النسبة الى )، في ح1990
في مقاطعة تمول عبيد  1990(% لعام 0.23ادنى نسبة سجمت لمصنف العالي فقد بمغت )

 .2020(% في المقاطعة نفسيا لعام 0.02، في حين بمغت )32والمشراكة/
 2222 – 8992طعات لعامي ( المطابقة الرقمية لمساحة الغطاء النباتي والمقا82جدول )

 SABIحسب إنموذج 

 المقاطعات ت
الصنف في 

 الخريطة
، 2مساحة/كم
1990 

% 
، 2مساحة/كم
2020 

% 

1 
 جارشمو/15

 

 1.09 5.6 0.45 2.3 ضعيف
 4.94 25.4 3.80 19.5 متوسط
 2.92 15.0 4.70 24.2 عالي

 غريب/16 2

 4.51 23.2 1.45 7.4 ضعيف

11.0 57.0 متوسط
8 

49.0 9.52 

 0.61 3.2 2.12 10.9 عالي

3 
 شجرة /17

 

 1.43 7.4 0.89 4.6 ضعيف
 3.82 19.7 2.90 14.9 متوسط
 1.49 7.7 2.95 15.2 عالي
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 ام الحوائج /18 4
 1.11 5.7 0.63 3.3 ضعيف
 1.98 10.2 1.52 7.8 متوسط
 0.57 2.9 1.51 7.8 عالي

5 
 

 تل الذىب /19

 3.76 19.4 1.46 7.5 ضعيف
 2.50 12.9 4.30 22.1 متوسط
 0.87 4.5 1.38 7.1 عالي

 بريج /20 6
 0.58 3.0 0.26 1.3 ضعيف
 0.64 3.3 0.75 3.9 متوسط
 0.12 0.6 0.33 1.7 عالي

 شاىكمدي /27 7
 0.61 3.1 0.24 1.2 ضعيف
 4.43 22.8 2.45 12.6 متوسط
 4.23 21.7 6.58 33.9 عالي

8 
تل االحنف  /29
 والجمبي

 1.99 10.3 1.18 6.1 ضعيف
 5.48 28.2 3.72 19.2 متوسط
 3.66 18.8 6.23 32.1 عالي

9 
تمول ذياب  /30

 والكيصومة

 4.46 23.0 2.13 11.0 ضعيف
 5.30 27.3 6.78 34.9 متوسط
 0.27 1.4 1.12 5.7 عالي

1
0 

وعرة السحل  /31
 وغدير الغزال

 3.77 19.4 1.40 7.2 ضعيف
 4.18 21.5 5.75 29.6 متوسط
 0.18 0.9 0.98 5.0 عالي

1
1 

تمول عبيد  /32
 والمشراكة

 6.06 31.2 2.34 12.0 ضعيف
 3.26 16.8 6.78 34.9 متوسط
 0.02 0.1 0.23 1.2 عالي

1
2 

فاخرة وامام اسماعيل/ 
14 

 1.03 5.3 0.60 3.1 ضعيف
 4.55 23.4 3.07 15.8 متوسط
 4.05 20.9 5.96 30.7 عالي



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )2العدد )

 2022حزيران 

 

)2022 ) 
 

 514.7  المجموع 
100.

00 514.7 
100.

00 
 .ARC GIS10.8باستخدام برنامج  SABI المصدر: اعتمادًا عمى تطبيق انموذج 

 (:NDVIلتغير الغطاء النباتي وفق  دليل االخضرار ). بناء انموذج 9-1-2
(Normalized Difference Vegetation Index ويستخدم لدراسة ) الغطاء

النباتي ومعرفة درجة كثافتو وحالتو، وذلك أن قيم ىذا المؤشر تتناسب مع كثافة الغطاء 
(. وألجل التعرف عمى الغطاء النباتي لمنطقة الدراسة كونو يمثل مؤشر دليل 22النباتي)

( والمرئية الفضائية Landsat 5 Mss( )1990االخضرار تم االستعانة بالمرئية الفضائية  )
(Landsat 8 OLI( سنة )(، واجراء المقارنة عمييا بعد االستعانة ببرنامج )2020Arc 

Map 10.8( وفق المعادلة االتية )23: ) 

     
               

               
 

 ذلك أن :
NDVI   .مؤشر دليل االخضرار = 

Band3   .الجزء الخاص بالطيف األحمر = 
Band4   .الجزء الخاص بالطيف القريب من األشعة تحت الحمراء = 

( 1( وعمومًا تشير القيم الموجبة )+1-، 1( تتراوح بين )+NDVIذلك ان قيم مؤشر )
 ( الى عدم وجود غطاء نباتي.1-الى وجود غطاء نباتي كثيف، وبينما تشير القيم السالبة )

(، وتعد 2ومن خالل المعادلة اعاله تم بناء إنموذج ليذا المؤشر وكما في الشكل )
يتم ادخال الباندات ليا والخروج بنتائج عمى  ARC GISبمثابة اداة تدخل الى بيئة برنامج 

 مستوى المقاطعة .
 
 
 
 
 
 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )2العدد )

 2022حزيران 

 

)2023 ) 
 

 لقياس الدليل الخضري NDVI( انموذج 2شكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 .Model builderباستخدام  NDVIالمصدر: اعتمادًا عمى خوارزمية 
 ( تتضح الحقائق االتية:7لخريطة )( وا11من خالل الجدول )

 2222 –8992( المطابقة الرقمية لمساحة الغطاء النباتي والمقاطعات لعامي 88جدول )
 NDVIحسب نموذج 

 المقاطعات
الصنف في 

 الخريطة
المساحة/كم

2- 1990 
 النسبة
% 

 -2المساحة/كم
2020 

النسبة 
% 

 جارشمو/15
 

 0.6 3.3 0.0 0.2 ضعيف
 4.4 22.5 4.5 23.1 متوسط
 3.9 20.3 4.4 22.8 عالي

 غريب/16
 

 10.1 51.8 3.2 16.5 ضعيف
 3.9 19.9 10.5 54.3 متوسط
 0.7 3.7 0.9 4.6 عالي

 شجرة /17
 

 3.7 18.9 0.8 4.2 ضعيف
 2.2 11.6 4.9 25.4 متوسط
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 0.8 4.2 1.0 5.1 عالي 
 ام الحوائج /18

 
 

 2.0 10.1 0.6 2.9 ضعيف
 1.5 7.7 2.9 14.7 متوسط
 0.2 1.0 0.2 1.2 عالي

 تل الذىب /19
 

 4.8 24.7 1.4 7.0 ضعيف
 2.0 10.3 5.4 27.7 متوسط
 0.3 1.7 0.4 2.1 عالي

 
 بريج /20

 1.0 5.3 0.5 2.8 ضعيف
 0.3 1.6 0.8 4.0 متوسط
 0.0 0.1 0.0 0.1 عالي

 
 شاىكمدي /27

 0.4 2.2 0.0 0.0 ضعيف
 4.9 25.1 4.8 24.7 متوسط
 3.9 20.3 4.5 23.0 عالي

 
 تل االحنف والجمبي /29

 3.5 17.8 1.0 5.1 ضعيف
 5.1 26.2 7.1 36.5 متوسط
 2.6 13.3 3.0 15.7 عالي

 تمول ذياب /30
 والكيصومة

 8.7 44.8 3.2 16.5 ضعيف
 1.1 5.9 6.6 33.9 متوسط
 0.2 1.0 0.2 1.2 عالي

 وعرة السحل وغدير /31
 الغزال

 7.2 36.9 4.5 22.9 ضعيف
 0.9 4.6 3.5 17.9 متوسط
 0.1 0.7 0.2 1.0 عالي

 والمشراكة تمول عبيد /32
 7.4 37.9 3.3 16.9 ضعيف
 1.9 9.8 6.0 30.8 متوسط

فاخرة وامام اسماعيل/ 
14 

 0.6 2.8 0.2 0.9 ضعيف
 4.5 22.9 4.4 22.7 متوسط
 4.6 23.8 5.1 26.4 عالي



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )2العدد )

 2022حزيران 

 

)2025 ) 
 

 514.7  المجموع
100.

0 514.7 
100.

0 
 .ARC GIS10.8، باستخدام برنامج NDVIالمصدر: اعتمادًا عمى تطبيق إنموذج 

( 2018-1990ىنالك اختالفًا في مساحات الغطاء النباتي وكثافتو ما بين المدة )
الدراسة، وقد قسمت المساحة الى ثالث مستويات )خفيف ، متوسط ، عالي( ضمن منطقة 

 مقاطعة(. 12لكل مقاطعة من مقاطعات منطقة الدراسة البالغ عددىا )
/ شاىكمدي( 27في مقاطعة ) 2020بمغت مساحة اعمى كثافة لمغطاء الزراعي لعام 

ليذا الصنف في مقاطعة %( من مساحة المنطقة الكمية وادنى نسبة بمغت 3.9بنسبة قدرت )
فكانت اعمى نسبة لمصنف العالي  1990( اذ انعدمت في ىذه المقاطعة، اما عام 20)بريج/

(%، في حين بمغت ادنى نسبة ايضا في مقاطعة 4.5/ شاىكمدي(، بنسبة )27في مقاطعة )
 (% من مساحة المنطقة الكمية.0.1، بنسبة شبو معدومة )20بريج/

/ 31(% في مقاطعة )4.5فبمغت ) 1990ضعيف في عام اما اعمى نسبة لمصنف ال
( فكانت معدومة، اما في عام 15وعرة السحل وغدير الغزال(، وادناىا في مقاطعة )جارشمو/

/ تمول ذياب والكيصومة( بنسبة 30فكانت اعمى نسبة لمصنف الضعيف في مقاطعة ) 2020
 (%.0.6نسبة )(، ب14(%، وادناىا في مقاطعة )فاخرة وامام اسماعيل/ 8.7)

 2222 -8992لمنطقة الدراسة لمفترتين  NDVI( مؤشر دليل االخضرار7خريطة )
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، باستخدام 2020 -1990لمفترتين  Landsat)  المصدر: اعتمادًا عمى المرئية الفضائية )

 (.Arc Map 10.8برنامج )
النباتي نتيجة لما نستنتج مما تقدم ذكره بأن المساحات الخالية والقميمة من الغطاء    

تعرضت لو منطقة الدراسة في السنوات األخيرة من قمة في تساقط األمطار وزيادة العواصف 
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الترابية وارتفاع درجات الحرارة بشكل مفرط والتي تمثمت بالتغيرات المناخية مما انعكس بدورىا 
ثر سمبًا عمى عمى جفاف التربة وتعريتيا، التي بدورىا تؤثر عمى خواص التربة ومن ثم تؤ 

 الغطاء الخضري الطبيعي، فضاًل عن سوء اإلدارة من قبل األنسان من حيث الرعي الجائر.
 االستنتاجات 

ان لمعوامل الطبيعية والبشرية االثر الكبير في التأثير عمى الغطاء النباتي وتباينو بين 
 منطقة واخرى وبين فترة من السنين ايضا.
نحو التدىور في الغطاء النباتي والسبب في ذلك يعود  يسير التغير في منطقة الدراسة

 الى العامل المناخي بالدرجة االساس ناتج عن قمة االمطار وارتفاع في درجة الحرارة.
القدرة الكبيرة في الكشف عن كثافة  NDVIو  SABIاثبتت الدراسة الى ان لنموذجي 

 الغطاء النباتي باختالف انواعو.
القدرة  Model builderنظم المعمومات الجغرافية وامتداد توصمت الدراسة الى ان ل

الكبيرة في بناء النماذج الرقمية واالدوات الجاىزة التي تدخل الى برمجيات نظم المعمومات 
 الجغرافية لتكون اداة استشارية في الدراسات التخطيطية.

ادق  الخاص باشتقاق الدليل الخضري والطحالب الى انو  SABIاتضح بان نموذج 
الخاص ايضًا باشتقاق الدليل الخضري والسبب في ذلك يعود الى ان  NDVIمن إنموذج 

، 3، النطاق4، النطاق5النموذج االول يعتمد عمى اربعة انطقة طيفية اواًل وىما )النطاق
(  في 5، النطاق4( في حين يعتمد النموذج الثاني عمى نطاقين ىما )النطاق2النطاق

يعمل عمى اشتقاق النباتات المائية ايضًا في  SABIى ذلك ان النموذج . اضافة ال8الالندسات
 حين ان النموذج الثاني ال يمكنو ذلك. 

ومن تطبيق االنموذجين عمى مراقبة تغير الغطاء النباتي اتضح بأن المنطقة تعاني 
ة ( عمى مستوى مقاطعاتيا الزراعي2020- 1990( عامًا لمفترة )30من تغيرًا كبيرًا خالل )

 يتجو نحو السالب اي انو كمما تقدمنا نحو السنوات الحديثة قل الغطاء النباتي.
 :التوصيات

العمل عمى مقارنة نتائج النموذجين مع الدراسة الميدانية لمعرفة مستوى الدقة من  .1
 الغطاء النباتي.
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عمل معايير خاصة لقيم النموذجين مع نوع النبات لمعرفة كل نوع نبات مع قيم  .2
 (.1+1-النموذجين التي تنحصر بين )

توعية المزارعين الى ترشيد االىتمام بالغطاء النباتي كونو يعد الظاىرة االكثر اىمية  .3
 في معالجة التصحر.

ضرورة توجيو الباحثين الى االىتمام بمثل ىذه المواضيع كونيا االكثر دقة في  .4
 استخالص النتائج .

ج الرقمية باستخدام برمجيات نظم المعمومات عمل دورات تدريبية عمى تصميم النماذ .5
 الجغرافية النيا تمثل حمقة الوصل بين الجغرافية والتقنيات الحديثة.

 االحاالت

                                                 

( نوري خميل البرازي، ابراىيم عبد الجبار المشيداني، الجغرافية الزراعية، دار الكتاب لمنشر والتوزيع، 1)
 . 43، ص2000جامعة الموصل، الطبعة الثانية، سنة 

( عادل مراد عواد، دراسة توزيع سماكة الترسبات النيرية ورواسب الباليوسين في سيل الحويجة في ضوء 2)
المعطيات الجذبية، رسالة ماجستير )غير منشورة(، كمية عموم االرض ، جامعة الموصل ، الموصل ، 

 . 9.، ص2010
فية لمشاريع الخزن والري وعالقتيا ( عباس فاضل السعدي ، منطقة الزاب الصغير في العراق )دراسة جغرا3)

 . 58، ص1976، مطبعة اسعد، بغداد،1باإلنتاج الزراعي (، ط
Buring Soils angd soil  conditions in Iraq . Baghdad,1960,p217.  (4) 

( احمد محمد صالح العزي ، مسح اصناف الترب والوحدات االرضية لتقيم القابمية االنتاجية لحوض 5)
، السنة االولى ، تكريت 1مجمة االداب الفراىيدي العدد الخاص بالمؤتمر الثالث ، العدد خاص جاي ، 

 .369، ص2009،
 .96( عباس فاضل السعدي ، مصدر سابق ، ص6)
 .97( المصدر نفسو، ص7)
( سحاب خميفة السامرائي، صباح محمود غفار، عمر مزاحم حسيب ،مموحة التربة ومسبباتيا في مشروع 8)

. 2010،تكريت، 9،العدد17صي ، بحث منشور، مجمة جامعة تكريت لمعموم االنسانية،المجمدري الرصا
 .548ص
( شاكر خصباك، العراق الشمالي ، دراسة لنواحي الطبيعية والبشرية ،مطبعة شفيق لطباعة والنشر ،جامعة 9)

 .104،ص1973بغداد ،بغداد ،
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، دار اليازوري العممية 1ط  -مكافحتو –خاطره م –اسبابو  –( صبري فارس الييتي ، التصحر مفيومو 10)
 .41.،ص2011لمشر والتوزيع، عمان، 

،  2011، بغداد ، 1( عباس فاضل السعدي ، جغرافية السكان ، مديرية دار الكتب لمطباعة والنشر ، ط11)
 . 239ص
ان االردن ، ، دار دجمة ، عم1( حسون جدوع عبداهلل ، تصحر االراضي والمياه مشكمة بيئية خطيرة، ط12)

 .74، ص2010
المصدر: وزارة التخطيط ،الجياز المركزي لالحصاء وتكنولوجيا المعمومات ، تعدادات سكانية ( 13)
 ،)بيانات غير منشورة(.2019،
( عبد الفتاح حبيب رجب الحديثي ، التوسع العمراني واثره في استعماالت االراضي الزراعية في ناحية 14)

’ 1، العدد 16، مجمة جامعة تكريت لمعموم االنسانية ، كمية التربية ، المجمد 2007-1987العمم خالل الفترة 
 . 132، ص2009تكريت ، 

، دار الوضاح لمنشر، عمان، 1العراق وسبل الحد منيا ، ط ( عبداهلل سالم المالكي ، ظاىرة التصحر في15)
 .71، ص2016

، 17( عبد الجواد الجيالني ، تدىور التربة والتصحر في الوطن العربي ، مجمة الزراعة والمياه ، العدد 16)
 .180،ص1997سوريا ، -المركز العربي لدراسة المناطق الجافة واالراضي القاحمة ، دمشق

، 2000، دار الفكر العربي لمطباعة والنشر، القاىرة، 1ارون، جغرافية الزراعة،طعمي احمد ى( 17) 
 .289ص

(18)  Longley; et al. Geographic Information Systems and Science. John Wiley & 
Sons, Inc. ISBN 978-0-470-72144-5 pp. 414–7. 

(19) Boole, George (2003) [1854]. An Investigation of the Laws of Thought. 
Prometheus Books. ISBN 978-1-59102-089, p-9. 

(20) https://www.usgs.gov/land-resources/nli/landsat/landsat-8. 
)21 (Fahad Alawadi (2019), Detection of surface algal blooms using the newly 

developed algorithm surface algal bloom index (SABI), aSchool of Ocean and 
Earth Science, University of Southampton، Waterfront Campus, Empress Dock, 

Southampton, S014 3ZH, UK, Proc. of SPIE Vol. 7825 782506, P2. 
( مصطفى حمو عمي، طارق جمعة عمي المولى، تصنيف الغطاء االرضي واستعمال االرض في 22)

انات االستشعار عن بعد وبطريقة التصنيف اليجين، مجمة اآلداب، جامعة البصرة، محافظة ميسان باعتماد بي
 .525، ص2018، 125العدد 

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-0-470-72144-5
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( مصطفى حمو عمي، طارق جمعة عمي المولى، تصنيف الغطاء االرضي واستعمال االرض في 23)
جامعة البصرة،  محافظة ميسان باعتماد بيانات االستشعار عن بعد وبطريقة التصنيف اليجين، مجمة اآلداب،

 . 526، ص 2018، 125العدد 
English Reference 
 Nuri Khalil al-Barazi, Ibrahim Abdul-Jabbar al-Mashhadani, agricultural 

geography, Dar Al-Kitab for publishing and distribution, University of Mosul, 

second edition, 2000,. 

 Adel Murad Awad, study of the thickness distribution of river sediments and 

Pliocene sediments in the Hawija plain in the light of gravity data, master's 

thesis (unpublished), Faculty of Geosciences , University of Mosul , Mosul, 

2010. 

 Abbas Fadel al-Saadi, the small Zab region in Iraq (a Geographical Study of 

storage and irrigation projects and their relationship to agricultural production 

), Vol.1,Asaad press, Baghdad, 1976. 

 Buring Soils angd soil  conditions in Iraq . Baghdad,1960,p217.   

 Ahmed Mohammed Saleh al-Azzi, survey of soil varieties and land units to 

assess the productivity of a private aquarium , Journal of literature al-Farahidi 

third conference Issue , No. 1, first year , Tikrit ,2009. 

 Sahab Khalifa Al-Samarrai, Sabah Mahmoud Ghaffar, Omar Muzahim 

Haseeb, soil salinity and its causes in the rassasi Irrigation Project, published 

research, Tikrit University Journal of Humanities, Vol.17, No. 9, Tikrit, 2010. 

 Shaker khasibak, northern Iraq, a study of natural and human aspects ,Shafiq 

printing and publishing press ,University of Baghdad ,Baghdad ,1973. 

 Sabri Fares al-Heti, desertification concept-causes –risks - control-i1, Al-

yazouri scientific House of evil and distribution, Amman, 2011. 

 Abbas Fadel al-Saadi, geography of the population, Directorate of the House 

of books for printing and publishing , i1, Baghdad , 2011 . 

 Hassoun gedou Abdullah, desertification of land and water is a serious 

environmental problem, Vol.1, Dar Dijla , Amman , Jordan, 2010. 

 Source: Ministry of Planning ,Central Agency for Statistics and Information 

Technology , population censuses ,2019,(unpublished data). 

 Abdul Fattah Habib Rajab al-Hadithi, urban expansion and its impact on 

agricultural land uses in the field of science during the period 1987-2007, 

Tikrit University Journal of Humanities , Faculty of Education , volume 16, 

No. 1’ Tikrit , 2009. 

 Abdullah Salem Al-Maliki, the phenomenon of desertification in Iraq and 

ways to reduce it , Vol.1, Al-wadhah publishing house, Amman, 2016. 

 Abdul Jawad al-Jilani, soil degradation and desertification in the Arab world , 

Journal of Agriculture and water , No. 17, Arab Center for the study of dry 

areas and arid lands , Damascus - Syria ,1997. 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )2العدد )

 2022حزيران 

 

)2031 ) 
 

                                                                                                                                        

 Ali Ahmed Haroun, geography of Agriculture, 1st floor, Dar Al-Fikr Al-Arabi 

for printing and publishing, Cairo, 2000. 

   Longley; et al. Geographic Information Systems and Science. John Wiley & 

Sons, Inc. ISBN 978-0-470-72144-5 . 

 Boole, George (2003) [1854]. An Investigation of the Laws of Thought. 

Prometheus Books. ISBN 978-1-59102-089, p-9. 

  Fahad Alawadi (2019), Detection of surface algal blooms using the newly 

developed algorithm surface algal bloom index (SABI), aSchool of Ocean and 

Earth Science, University of Southampton, Waterfront Campus, Empress 

Dock, Southampton, S014 3ZH, UK, Proc. of SPIE Vol. 7825 782506, P2. 

 Mustafa Helou Ali, Tariq Juma Ali al-mawly, classification of land cover and 

land use in Maysan governorate using remote sensing data and the hybrid 

classification method, Journal of Arts, University of Basra, No. 125, 2018. 

 Mustafa Helou Ali, Tariq Juma Ali al-mawly, classification of land cover and 

land use in Maysan governorate using remote sensing data and the hybrid 

classification method, Journal of Arts, University of Basra, Issue, 2018. 

 


