
 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة ديالى

 للعلوم االنسانيةكلية التربية 

 قسم الجغرافية

 

 انتصحر واثبرهب انبيئيت يف قضبء اخلبنص
 

 كهيت انرتبيت نهعهىو االنضبنيت وهيجمهش حبث تقدو به اىل 
 زء من متطهببث نيم شهبدة انبكبنىريىس يف اجلغرافيتكج

 

 من قبم انطبنب
 ىدـــــر حممــــر ثبئــعم

 
 بأشراف

 فـــالل خهــبد شـــأ.و.د صه
 
 

 و4244                                                                                           هـ  3665



 

 أ 

 

 

    
   

 

  َْوَهُووووىَ ِي ووووشِأ  جَنََّووووَج رَوْووووٍ   َََيُْوي َووووٍ    وَ ج يوووو

َََيُْوي ٍَ   وِيوْخنلج وِيزْريعَ َُخنتجلِفجًٍ  ُكُلُهُ وِيزْييتُىنَ 

وِيٍَُّْْنَ َُتجٍََّبِهًٍَ وَ ج يَْ َُتجٍََّبِه  كُلُىُِ َِوْي َجََوِْ ِ َاجِ   

ِْفُىِ ََ ووهُ    َنََووَْ وَاَِوُووىِ هَ  ووهُ يَووىيدَ هَوَووٍُِ ِ وَ  وُ يوو   

 يُحِبُّ ِملُ يِْفِ يْ  

سووووووىرا ِ ََووووووٍد ِ يوووووو                                                    

(141 ) 



 

 ب 

 
  



 
 ب

 
 

 االهداء

 إىل : انري نىاله ملا يسكج أَايهي قهًاً... عنىاٌ انخفاَي واإليثاز...

 وينبج انعص وانعنفىاٌ...  واندي احلبيب..

 انظايف...إىل : انيت كهًا َطقج شفاها كاَج باندعاء ننا... َبع احلناٌ 

 وزيص انخفاَي وانخضحيت... وعنىاٌ احملبت واإلخالص.. واندحي احلنىَت..

 إىل: يٍ أشد هبى أشزي ... عنىاٌ احملبت...

 أعص يا يف احلياة .........اخىحي وأطدقائي

 إىل: انشًىع انيت اَازث طسيقي وشينج دزبي........

 االفاضمطاَعي االجيال  وبناة اجملخًع ............اساحرحي 

 إىل: يٍ أزحىث األزع بديائهى ............ شهداء انعساق األبساز

 وباألخض إىل ازواح شهداء  يدينيت احلبيبت

 أهدي هرا اجلهد املخىاضع.

 

 
    ....الباحث

 

 

 



 
 ج

  

 (())الشكر والتقدير

 

دياىل وعًادة كهيت انرتبيت نهعهىو بعد االَخهاء يٍ انبحث يسعدَي اٌ احقدو بىافس انشكس وااليخناٌ اىل زئاست جايعت 

واحقدو  , واشكس اسخاذحي انفاضهت  سهاد شالش خهف   ,اندزاست فيها   االَساَيت انيت احاحج يل انفسطت إلكًال

( احملرتو ومجيع االساحرة اندكخىز ) وساو يخعب حمًد انباويقسى اجلغسافيت بانشكس و انخقديس اىل زئيس  

 . احملرتيني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     .... الباحث                                                   
 

 

 

 

 



 
 د

 قائمة المحتوٌات

 رقم الصفحة  الموضوع

 أ االٌة 

 ب االهداء

 ج الشكر والتقدٌر

 د قائمة المحتوٌات

 ه قائمة الجداول

 و قائمة الخرائط

 و قائمة االشكال

 5-1 االول االطار النظري المبحث

 2 المقدمة 

 3 مشكلة البحث

 3 فرضٌة البحث 

 4 هدف البحث 

 5 - 4 حدود البحث
قضاء وأثرها في ظاهرة التصحر في  جغرافيتالعوامل الالمبحث الثاني 

 الخالص
6 - 22 

 17- 8 العوامل الطبٌعٌة 

 22 -17 العوامل البشرٌة 

استخدام المؤشرات الطيفية للكشف عن :  الثالث المبحث
 التصحر في قضاء الخالص

21 – 38 

  35 - 22 المؤشرات الطيفية  -اوال 

 الزراعة على التصّحر ٌُؤّثر الزراعة على سلًبا التأثٌر - ثانٌا
 سلبً، بشكل

36 - 38 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ه

 قائمة الجداول

رقم  الموضوع
 الصفحة

المعدالت الشهرية والسنوية للسطوع الشمسي الفعلي  / ساعة  في محطتي 
 ( 2016 –1991الخالص و خانقين للمدة من )

 

8 

المعدالت الشهرية والسنوية لدرجات الحرارة االعتيادية ) م ( لمحطتي الخالص 
 ( 2016 – 1991وخانقين  للمدة من ) 

 

9 

المعدالت الشهرية والسنوية لألمطار الساقطة بـ)ملم( في محطتي الخالص 
 ( 2016 – 1991وخانقين للمدة من          ) 

 

12 

المعدالت الشهرية والسنوية للرطوبة النسبية )ملم( في محطتي الخالص وخانقين 
 ( 2016 – 1991للمدة من     )

 

13 

المعدالت الشهرية والسنوية للتبخر)ملم( لمحطتي الخالص وخانقين للمدة 
 ( 2016 – 1991من)

14 

 23 2221 -2215 لعامً( NDVI)  المعدل الطبٌعٌة الخضرٌة االختالفات دلٌل
 26 2221-2215( لعامً IPVIمؤشر نسبة الغطاء النباتً لألشعة تحت الحمراء )

 29 2221 – 2215( لعامً SIالدلٌل الملحً )
 33 5150 – 5102( لعامي WIدليل المياه )

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 و

 قائمة الخرائط 

رقم  العنوان
 الصفحة

 دٌالى محافظة و الخالصلقضاء  بالنسبةالبحث  منطقة موقع
 

5 

 15 انواع الترب في منطقة البحث

 24 2215( لعام NDVIدلٌل االختالفات الخضرٌة الطبٌعٌة المعدل ) 
 25 2221( لعام NDVIدلٌل االختالفات الخضرٌة الطبٌعٌة المعدل ) 

 27 2215( لعام IPVIمؤشر نسبة الغطاء النباتً لألشعة تحت الحمراء )
 28 2221( لعام IPVIمؤشر نسبة الغطاء النباتً لألشعة تحت الحمراء )

 31 2215( لعام SIالدلٌل الملحً )
 32 2221( لعام SIالدلٌل الملحً )

 34 2215لعام  (WIدليل المياه )
 35 2221لعام  (WIدليل المياه )

 

  قائمة االشكال

رقم  الموضوع
 الصفحة 

المعدالت الشهرية والسنوية للسطوع الشمسي في محطتي الخالص وخانقين للمدة 
 (2016- 1991من )

8 

 23 2221 -2215( لعامً NDVIدلٌل االختالفات الخضرٌة الطبٌعٌة المعدل ) 
 26 2221-2215( لعامً IPVIنسبة الغطاء النباتً لألشعة تحت الحمراء )مؤشر 

 32 2221 – 2215( لعامً SIالدلٌل الملحً )
 33 5150 – 5102( لعامي WIدليل المياه )

 



 

 
املقدمة واالطار 

   النظري 
 



 النظري اإلطار:  االول المبحث
 

 2 

 المقدمة 
تعد ظاىرة التصحر والكثبان الرممية احدى المشاكل البيئية التي تعاني منيا        

المناطق الجافة وشبو الجافة والمؤثرة في االنتاج الزراعي وطمر قنوات الري وتغطية 
الحقول الزراعية بالرمال مما يزيد من رقعة التصحر , فضال عن تأثيرىا عمى المنشآت 

  .وتسبب اثار بيئية وصحية عمى حياة السكان المدنية والمجمعات الصناعية , 
ان مؤشر دليل االختالف الخضري الطبيعي الذي يمثل النسبة بين الفرق عمى المجموع 
بين االشعة تحت الحمراء القريبة واالشعة الحمراء , يعد اداة ميمة في تقنيات التحسس 

الى امكانية استخدام دليل االختالف  CUI, (1) النائي لمراقبة حالة الغطاء النباتي واكد
( 2888 – 2893الخضري الطبيعي لدراسة التصحر في الصين لممدة المحصورة بين )

ووجد بان انخفاض انتاجية النبات تعد احد المؤشرات التي يستدل من خالليا عمى 
 التصحر .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1 - CUI, L.2008. Research on monitoring the changes of desertification 
based on remote sensing. The International archive of the 
photogrammetry. Vol. XXXVII. Part.7, pp:1009, Beijing. 
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  -مشكمة البحث : -اوال 
 فترة البحث  ؟ما مقدار التغير في مساحة الغطاء النباتي خالل 

 -فرضية البحث : -ثانيا 
 ىناك تغير في مساحة الغطاء النباتي خالل فترة البحث  ؟ 

 اهداف البحث   -ثالثا 
 ييدف البحث  الى:

كشف التغيرات في الغطاء االرضي في منطقة البحث  , وتحديد قيم التغير ونسبة في  -2
في صيف  Landsatمر االصطناعي الغطاء النباتي في الفترة المستخمصة من بيانات الق

 ( 3131و   2881)
أظيار دور تقنية االستشعار عن بعد في رصد التغيرات التي طرأت عمى الغطاء  - 3

 .األرضي في منطقة الدراسة
 الدراسة . بمنطقة األرضي والغطاء النباتي الغطاء في التغير مساحة حساب – 4

 منيجية البحث 
 ونظم بعد عن االستشعار بيانات باستخدام والتحميمي الوصفي المنيج استخدام تم

 الصناعي لمقمر فضائية مرئيات استخدام تم حيث  ( GIS ) المعمومات الجغرافية
 األولية لممعالجة المرئيات وخضعت(   (TM ,OLI لممستشعر ( 5 , 8 ) الندسات
 ثم ومن الجوي, الغالف تأثير إلزالة  اليندسية والراديو مترية والتشوىات األخطاء لتصحيح

 . األىداف  بين التمييز لسيولة المرئية تحسين تم
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  بحثحدود ال –خامسا

يقع قضاء الخالص في الجزء الشمالي الغربي من محافظة ديالى ضمن منطقة       
السيل الرسوبي وىو أحد األقضية الستة التي تمثل محافظة ديالى, ويمتد بين دائرتي 

( شرقا, إذ يأخذ القضاء   45 – 44 ( شماال وبين خطي طول )"  34– "35عرض )
شكال قريبا من المثمث قاعدتو في الغرب وتضيق أرضو في القسم الشرقي ,  يحده من 
الشمال قضاء كفري ومن الجية الشرق قضاءي خانقين والمقدادية ومن الجنوب والجنوب 

 ( . 2الشرقي قضاء بعقوبة ومن الغرب محافظتي صالح الدين و بغداد خريطة )
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 ( الموقع الجغرافي لقضاء الخالص بالنسبة لمحافظة ديالى 1خريطة )

 
, , الهيأة العامة لممساحة ,  2002المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى خريطة ديالى  االدارية ,لعام 

 رسم . 1000000:1بمقياس 



 

  الثاني املبحث
وأثاها يف  رغاايةتالعوامل اجل 

ظاهاة التصحا يف قضاء 
  اخلالص
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 اوال _ العوامل الطبيعية 

 المناخ  -: 1

يعد المناخ من العوامل الرئيسية المؤثرة في ظاىرة التصحر في المناطق الجافة وشبو      
واالمطار المتمثمة بدرجات الحرارة واالشعاع الشمسي الجافة وذلك من خالل عناصره المختمفة 

والرياح والتي ليا دور ميم وفعال في بروز مشكمة التصحر وان العامل الفمكي والبعد عن 
كبير في عناصر المناخ فضال عن تباين السطح وقمة  تأثيرمنطقة لو  أليةالمسطحات المائية 

الغطاء النباتي , إذ ادت التغيرات المناخية نحو الجفاف تاثيرا ميما في نشوء االنظمة البيئية 
اليشة في المناطق الجافة وشبو الجافة وتمتاز الخصائص المناخية في العراق بكونيا مرتفعة 

لساقطة باالتجاه من الشتاء الى الصيف ومن المنطقة المعدالت مقابل تناقص كميات االمطار ا
 اآلونةفي  يد العراق ومن ضمنو منطقة البحثالجبمية الى السيل الرسوبي وبسبب ذلك ش

  ( 1)وانشار ظاىرة التصحر االخيرة تدني كثافة الغطاء النباتي وتقميص المساحات المزروعة 

 اإلشعاع الشمسي:  -أ
( يتبين إنِّ أعمى معدالت السطوع الشمسي 1( والشكل )1جدول )من خالل مالحظة      

ْ( ساعة في محطة 11.2, 11.3, 11.4الفعمي سجمت في شير ) حزيران , تموز , أب ( )
ْ( ساعة في محطة خانقين , وذلك بسبب أرتفاع زاوية سقوط 10.2, 10.4, 10.5الخالص و)

 حزيرانأرتفاعًا في السطوع ىو شير  اإلشعاع الشمسي , وصفاء السماء, وان اكثر الشيور
ْ(ساعة في شير تموز بالنسبة لمحطة 10.4ْ( ساعة في محطة الخالص و)11.4بمعدل)

خانقين, وان عدد ساعات السطوع يؤدي إلى استالميا كميات كبيرة من االشعاع الشمسي 
والغطاء النباتي, وبالتالي أرتفاع درجات الحرارة مّما يؤدي إلى زيادة التبخر/النتح من التربة 

وسجمت أدنى المعدالت واقميا في فصل الشتاء لألشير)  كانون االول , كانون الثاني , شباط ( 
ْ(ساعة في محطة خانقين, 6.0,5.5,5.3ْ( ساعة في محطة الخالص و)5.7,5.6, 6.5بمعدل)

جود مدار الجدي, وسقوط االشعة بصورة مائمة, وو  باتجاهوذلك بسبب حركة الشمس الظاىرة 
ْ( ساعة في محطة الخالص, 5.6) الغيوم وأن اقل الشيور اشعاعًا ىو شير كانون االول بمعدل

ْ( ساعة, وىذا يعني ان محطة الخالص 5.3وشير كانون االول بالنسبة لمحطة خانقين وبمعدل)
                                                            

  0 32, ص 8766علً حسٌن الشلش , مناخ العراق , مطبعة جامعة البصرة ,  - 1
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تتمتع بكميات أكبر من السطوع الشمسي من محطة خانقين وذلك بسبب الموقع الفمكي 
تتصف  المناطق الجافة وشبو الجافة بشدة االشعاع الشمسي بسبب جفاف اليواء و ,  لممحطتين

وصفاء السماء, وىذا يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة نيارا , ويقابل ذلك انخفاض كبير في 
درجة حرارة الميل بسبب سرعة فقدان اإلشعاع األرضي, والذي يبمغ ذروتو قبل شروق الشمس, 

المدى الحراري اليومي كبير في تمك المناطق, االمر الذي يؤدي الى  وىذا يؤدي الى ان يكون
 سرعة تفتت التربة, مما يساىم في عممية التصحر

 
 (1الجدول )

المعدالت الشيرية والسنوية لمسطوع الشمسي الفعمي  / ساعة  في محطتي الخالص و خانقين 
 ( 2021 –1991لممدة من )

المعدل    1 ك 2ت  1ت  ايمول  أب تموز حزيران مايس نيسان آذار شباط 2ك  االشهر
 السنوي

محطة 
 الخالص

5.7 6.5 7.6 8.2 9.5 11.4 11.3 11.2 1..1 8.1 7 5.6 8.5 

محطة 
 خانقين

5.5 6 6.8 7.3 8.7 1..5 1..4 1..2 9.3 7.6 6.7 5.3 7.9 

باالعتماد عمى الهيئة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي , قسم المناخ ,  المصدر : من عمل الباحث
 .2.21بيانات غير منشورة 

 
 (1الشكل )

- 1991المعدالت الشيرية والسنوية لمسطوع الشمسي في محطتي الخالص وخانقين لممدة من )
2021) 

  
 
 
 
 
 

 ( .1)جدول  باالعتماد عمى بيانات  المصدر : من عمل الباحث
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 Temperatureدرجة الحرارة :  -ب
تعد درجات الحرارة إحدى العوامل المؤثرة في حدوث مشكمة التصحر إذ إن ليا دور          

فاعل في جفاف التربة وزيادة معدالت التبخر , وتوصف منطقة الدراسة بأنيا  ذات طاقة 
والفعمية المقترنة بزوايا سقوط األشعة شمسية كبيرة بسبب زيادة عدد ساعات النيار النظرية 

الشمسية القريبة من العمودية لمعظم اشير السنة , وىذه الحقيقة العممية التي ثبتت من خالل 
المعطيات الرقمية المذكورة آنفًا , أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة , وخاصة في األشير التي 

يتبين من مالحظة  ألشير التي تتدنى فيياتزداد فييا قيم تمك المتغيرات , ويحصل العكس في ا
في محطتي الخالص وخانقين  لدرجات الحرارة في منطقة البحث ( إنِّ المعدل السنوي2الجدول )

(ْم حين تنخفض في فصل الشتاء, بسب حركة الشمس الظاىرية 23.5,22.2عمى التوالي ىو)
معدالت لدرجات الحرارة خالل  وتعامد االشعة عمى مدار الجدي, ووجود الغيوم. لذا سجمت أدنى

(ْم, في محطتي الخالص وخانقين 10.4,  9.7الفصل البارد في شير ) كانون الثاني( إذ بمغ )
عمى التوالي . وبعد ذلك تبدأ درجات الحرارة باألرتفاع تدريجًا في فصل الصيف بسبب زيادة 

, إذ سجل أعمى (1)عدد ساعات سطوع الشمس, وصفاء السماء, وانخفاض الرطوبة النسبية
(ْم في محطتي الخالص وخانقين  36.2و  33.8معدل خالل الفصل الحار في شير تموز ) 

تجاه مدار عمى التوالي , ومن ثم تبدأ درجات الحرارة باالنخفاض تدريجيًا بسبب حركة الشمس بأ
  الجدي.

 

المعدالت الشهرية والسنوية لدرجات الحرارة االعتيادية ) م ( لمحطتي الخالص وخانقين   (2الجدول )
 ( 2.21 – 1991لممدة من ) 

المعدل  1ك 2ت  1ت  ايمول اب تموز حزيران مايس نيسان اذار شباط 2ك االشهر
 السنوي

محطة 
 22.2 11.1 16.2 24.3 29.5 33.4 33.8 31.5 27.3 21.7 16.2 11.9 9.7 الخالص

حطة م
 خانقين

1..
4 12.2 16.3 22.3 29.5 34.. 36.2 36.1 31.7 26.4 17.7 12.2 23.5 

باالعتماد عمى الهيئة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي , قسم المناخ ,  المصدر : من عمل الباحث
 .   2.21بيانات غير منشورة , 

                                                            

لمحطتً خانقٌن والخالص, مجلة  ةازهار سلمان هادي, مناخ محافظة دٌالى دراسة تحلٌل1ٌ-

 .220, ص3082( وحدة االبحاث المكانٌة, جامعة دٌالى, 43دٌالى, العدد )
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في العروض شبو المدارية التي تتميز  البحثالمناخي وبحكم وقوع منطقة لقد أثر ىذه التطرف 
بوصول األشعة الشمسية بزوايا عمودية وشبو عمودية وخاصة في فصل الصيف , أثر ىذا 

وما نجم عنو من ارتفاع في درجات الحرارة التي تتميز شدة التسخين لسطح منطقة البحث  عمى
دة عمميات التجوية الفيزياوية بعظم المدى الحراري خالل الشير أو السنة ومن ثم أثر عمى زيا

, وبيذه  وما نتج عنيا من تربة مفككة قابمة لإلنتقال والتذرية بفعل التعرية الريحية أو المائية
إلى مناطق متصحرة بسبب  الخالصالطريقة احيمت مناطق واسعة من اراضي مركز قضاء 

يعية إلى الرعي الجائر أو زيادة فاعمية التعرية وخاصة في المناطق التي تعرضت نباتاتيا الطب
 0الحراثة لغرض الزراعة والتي كانت تعمل عمى تماسكيا 

يرتبط ارتفاع درجات حرارة التربة إرتباطًا كبيرًا بارتفاع درجات حرارة الجو ونتيجة الكتساب  
التربة وخاصة سطحيا المالمس لميواء مباشرة لمحرارة فقد ترتفع درجة حرارتيا كثيرًا عن أجزاء 

ربة األعمق , وأثبتت بعض الدراسات أن درجة حرارة سطح التربة في المناطق الصحراوية الت
 . (1)م(40ْ( سم ال تتجاوز )  10م ( بينما عمى عمق) 60ْتصل إلى ) 

تعمل ىذه الدرجات المرتفعة وخاصة في فصل الصيف والتي تصل أقصاىا في فترة  
زيادة فاعمية التجوية ومن ثم تعرض التربة إلى  الظييرة ومن ثم انخفاضيا في فترة الميل , عمى

التعرية , وتعمل أيضًا عمى إرتفاع كمية التبخر وما ينجم عنو من زيادة عدد الريات , ومن ثم 
زيادة كمية المالح المترسبة في التربة , ويزداد فعل ىذه المظاىر في الترب ذات النسيج الخشن 

ئاتيا , وما ينتج عن ىذه الحالة من جفاف لمتربة الذي يسمح بتوغل اليواء الحار بين جزي
( سم , وبعد ىذا المستوى يمكن أن تكون 25وخاصة الطبقة العموية منيا التي قد تصل إلى )

لذلك يفضل زراعة النباتات في مثل ىذا النوع من الترب عمى  (2)ىناك رطوبة كافية لنمو النبات
 اعماق تزيد عمى ىذا المستوى .

 
                                                            

ظاهرة التصحر فً العراق وآثارها فً استثمار الموارد الطبٌعٌة عبد مخور نجم الرٌحانً , -1
 . 23ص  0 8764,اطروحة دكتوراه )غٌر منشورة ( كلٌة االداب , جامعة بغداد , 

ظاهرة التصحر واثرها على االراضً الزراعٌة فً  محمود حمادة صالح الجبوري ,-2
,   3000االداب , جامعة بغداد ,  محافظة صالح الدٌن , اطروحة دكتوراه )غٌر منشورة( كلٌة

 . 37ص 
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  الرياح   -ج
يقصد بالرياح الحركة األفقية لميواء الموازية لسطح االرض, والناتجة عن االختالفات      

المكانية لمضغط الجوي, لذلك تتحرك الرياح من منطقة الضغط العالي إلى منطقة الضغط 
ابة لتوزيع الضغط الواطئ. وتسمى الرياح باسم الجية التي تيب منيا, إذ تتحرك الرياح استج

النتح, اذ ان اشتداد سرعة الرياح يؤدي إلى الجوي , وتؤدي الرياح الى تنشيط عممية التبخر 
تنشيط عممية التبخر وبالتالي جفاف الطبقة السطحية لمتربة, مّما يؤدي إلى تنشط فاعمية 

تزيد من التي  وتبخرىا وترك االمالحالخاصية الشعرية في جذب الماء الجوفي إلى السطح 
وأنَّ الرياح السائدة في المنطقة الوسطى من العراق ىي الرياح الشمالية الغربية  ظاىرة التصحر,

(1). 
 األمطار  -ه

( ان محطة خانقين سجمت أعمى قيم لإلمطار الساقطة من محطة 3تشير معطيات الجدول )    
ممم وفي محطة ( 285.4الخالص. اذ بمغ مجموع األمطار السنوية في محطة خانقين )

( ممم, ويظير تباين في متوسطات قيم األمطار في المحافظة خالل موسم 142.9الخالص)
سقوطيا, فتزداد بوضوح خالل فصل الشتاء إذ يبدأ سقوطيا في شير تشرين الثاني اآلمر الذي 
يتفق مع زيادة عدد المنخفضات الجوية القادمة باتجاه العراق لتصبح القيم الساقطة بحدود 

(ممم في محطتي الخالص وخانقين عمى التوالي, وبعد ذلك سجمت في شير كانون 55,  16.6)
( ممم في المحطتين, ومن ثم تبمغ األمطار ذروتيا في شير كانون 44.1,  20.8االول  )

( ممم في محطتي الخالص وخانقين وىو أعمى معدل لكميات األمطار 59.2,  34الثاني لتبمغ )
اقص قيم األمطار الساقطة بعد شير آذار تبعًا لتناقص تكرار المنخفضات خالل السنة. ثم تتن

( ممم في محطة الخالص 3.8,  20.2المتوسطة. اذ سجمت في شيري )نيسان وايار( )
(ممم في محطة خانقين. ثم ينقطع سقوط األمطار ابتداء من شير حزيران حتى 6.6,  29.8و)

حار ت المتوسطية واستقرار اليواء المداري القاري الشير أيمول نتيجة ألنقطاع تأثير المنخفضا
فان كمية االمطار الساقطة غير كافية لسد حاجة النبات  , الجاف في أغمب مناطق العراق

بسبب حدوث عمميات تذبذب كبيرة في سقوط االمطار , اذ عانت منطقة البحث من مواسم 
في ىذه السنوات مما جفاف اثر كثيرا عمى الغطاء النباتي وخاصة البساتين نتيجة شحة المياه 

                                                            

 .238مصدر السابق, ص, ازهار سلمان هادي - 1
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ات الى اليالك , كما ان تذبذب االمطار في ادى الى تعرض الكثير من ىذه البساتين والمزروع
منطقة البحث اثر تاثيرا كبيرا عمى تباين مظاىر التصحر مما ينجم عنيا قمة كثافة الغطاء 
النباتي الطبيعي الواقي لمتربة وخاصة في تربة االراضي المتروكة وتعرضيا الى درجات الحرارة 

 (1)لمتعرية المرتفعة ومن ثم تؤدي الى تفتت التربة وتييئتيا 

 
 (3الجدول ).

المعدالت الشهرية والسنوية لألمطار الساقطة بـ)ممم( في محطتي الخالص وخانقين لممدة من          
 (1991 – 2.21 ) 

 آذار شباط 2ك االشهر
نيسا
 آيار ن

حزيرا
 أب تموز ن

ايمو
 1ك 2ت 1ت ل

المجموع 
 السنوي

محطة 
.21 34 الخالص

2 15.6 20.
2 3.8 0.3 0 - - 10.4 16.

6 
20.
8 142.9 

محطة 
 59.2 خانقين

34.
7 

41.3 
29.
8 

6.6 0 0 0 
0.
1 

14.6 55 
44.
1 

285.4 

باالعتماد عمى بيانات الهيئة العامة لألنواء الجوية العراقية , قسم المناخ , بيانات  المصدر : من عمل الباحث
 . 2.21غير منشورة , 

  الرطوبة النسبية -و

تعرف الرطوبة النسبية لوزن بخار الماء الموجود في اليواء إلى وزن ما يستطيع نفس ىذا       
  (.2)اليواء ان يحممو لكي يصل إلى حالة التشبع عند نفس درجة الحرارة

فالرطوبة النسبية ىي انعكاس لخصائص درجات الحرارة وكمية األمطار في , إذ تمتاز     
ومن باألنخفاض خالل أشير الصيف الحارة الجافة, وباألرتفاع خالل أشير الشتاء الممطرة 

يتبين أن أعمى معدالت الرطوبة النسبية سجمت في الفصل البارد في شيري  (4الجدول )خالل 
%( 76.5, 72.5%( في محطة الخالص و )77,  75ون الثاني( بمقدار ))كانون االول وكان

في محطة خانقين بسبب انخفاض درجات الحرارة, ثم تبدأ الرطوبة النسبية باالنخفاض تدريجيًا 
بسبب أرتفاع درجات الحرارة. وتصل الرطوبة النسبية إلى أدنى معدالتيا خالل الفصل الحار 

                                                            

صالح حسن علً خلف الجوهر , مشكلة التصحر فً محافظة دٌالى وابعادها البٌئٌة ,   - 1

  32,ص  3082نٌة ,جامعة دٌالى , رسالة ماجستٌر )غٌر منشورة( , كلٌة التربٌة للعلوم االنسا
 .681, ص 6991العزيز طريح شرف, الجغرافيا المناخية و النباتية, دار المعرفة الجامعية, عبد  - 2
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%( في محطة الخالص و 35, 34, 34موز , آب( لتسجل )ولألشير الثالثة ) حزيران , ت
 %( في محطة خانقين لألرتفاع الشديد في درجات الحرارة. 26.9,  25.9,  27.2)

 (4الجدول )
المعدالت الشهرية والسنوية لمرطوبة النسبية )ممم( في محطتي الخالص وخانقين لممدة من     

(1991 – 2.21 ) 
المعدل  1ك 2ت 1ت ايمول أب تموز حزيران مايس نيسان أذار شباط 2ك االشهر 

 السنوي

محطة 
 الخالص

77 68 58 53 41 34 34 35 40 50 65 75 52 

محطة 
 خانقين

76.
5 

69.
2 

59.1 50.5 38.0 27.2 25.9 26.9 30.
9 

40.2 61.1 72.5 48.2 

لي , بيانات غير منشورة باالعتماد عمى بيانات الهيئة العامة لألنواء الجوية العراقية والرصد الزلزا المصدر : من عمل الباحث
 ,2.21 
 التبخر  -ز

إنُّ فاعمية المطر ال تعتمد عمى كميتو بقدر ما تعتمد عمى كمية الفاقد منو بالتبخر, وُيعدُّ     
ل مالحظة المعطيات الرقمية ومن خال. (1)لمتربةالتبخر عنصرًا ميمًا في تحديد الموازنة المائية 

نمحُظ تباينًا في المعدالت الشيرية لمتبخر, إذ انخفضت في فصل الشتاء وسجل  (5جدول )في 
(ممم في محطة 51.3و 52.9أدنى معدالت ليا في شير كانون الثاني وكانون االول وبمغت )

دل ليا فسجل خالل فصل (ممم في محطة خانقين, أما أعمى مع71.1, 59.7الخالص )
 (ممم وخانقين, 470.7(ممم في محطتي الخالص و )384.4الصيف في شير تموز )

 
 
 
 
 
 

                                                            

موارد المٌاه فً عمان, وزارة البلدٌات االقلٌمٌة والبٌئٌة وموارد المٌاه, سلطنة عمان,  - 1

 .30,ص3003
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 ( 2.21 – 1991المعدالت الشهرية والسنوية لمتبخر)ممم( لمحطتي الخالص وخانقين لممدة من)(5الجدول )

 المجموع 1ك 2ت 1ت ايمول أب تموز حزيران آيار نيسان آذار شباط 2ك االشهر
 السنوي

محطة 
 الخالص

52.9 77.. 146.
. 189.8 266.

5 
362.

3 
384.

4 334.1 263.. 171.
3 87.9 51.3 2386.6 

محطة 
 خانقين

59.7 
1.4.

6 
179.

6 241.. 
333.

. 
47..

7 
44..

5 531.. 4.1.7 
268.

6 
127.

. 71.1 3332.2 

الي , بيانات غير منشورة , باالعتماد عمى بيانات الهيئة العامة لألنواء الجوية العراقية والرصد الزلز  المصدر : من عمل الباحث
2.21 .   
 التربة  -:2

ىي جسم طبيعي تكون عمى سطح األرض كنتاج لمتأثير المتبادل بين الصخور      
شان اي عامل . ان التربة شأنيا (1)والعوامل الطبيعية من المناخ ونشاط عضوي وبشري

طبيعي اخر ليا تأثير عمى نمط توزيع السكان من خالل عالقتيا بنشاطات السكان 
االقتصادية ومواضع استيطانيم ومدى انتاجية االرض المزروعة, حيث يميل السكان الى 
التركز بصورة عامة في الجيات التي تمتاز بتربة خصبة كالتربة الغرينية التي تساعد عمى 

لزراعي شرط توفر العوامل االخرى واىميا الماء, اما الترب الفقيرة بالمواد قيام النشاط ا
 الغذائية الضرورية لمنبات فتعد اكثر الترب قمة بتركز السكان وقيام االنشطة الزراعية.

  -( ان ىناك ستة انواع من الترب تسود في قضاء الخالص وىي :6وجدول )
 -ترب كتوف االنيار : – 1
لنوع من الترب عمى شكل نطاق ضيق عمى امتداد متاخم لمجرى نير ديالى يمتد ىذا ا    

في الجية الشرقية والجنوبية الشرقية من قضاء الخالص بالقرب من مجاري المياه القديمة 
ابتداءًا من ناحية المنصورية ومرورا بناحية السالم لغاية خروج النير من قضاء الخالص 

ناحية ىبيب , وتتصف بإرتفاعيا عن مستوى سطح والجية الشرقية من نير دجمة في 
 النير 

 

                                                            

, 3083بٌروت, الطبعة الثانٌة,  –كمال الشٌخ حسٌن, جغرافٌة التربة, دار المنهل اللبنانً  - 1

 .7ص 
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 ( انواع الترب في منطقة البحث2خريطة )

 
 .  1960لعام عمى خريطة العراق االستكشافية لبيورنك,  باإلعتمادالمصدر: من اعداد الباحث 
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, وذات مسامية عالية وجيدة التصريف , اذ يعد النير المصرف الطبيعي ليا , وتمتاز ايضا 
رتفاع المادة العضوية فييا اذ تصل نسبتيا الى ) , اذ (1)(% 2,9بقمة نسبة االمالح فييا وا 

 (% من مساحة منطقة الدراسة ,20وبنسبة ) 2(كم667تشكل مساحتيا )
  -تربة أحواض األنهار المطمورة بالغرين : - 2

تمتد ىذه التربة وراء تربة كتوف األنيار في الجيات البعيددة عدن االنيدار فدي أراض        
( متر عن مسدتوى كتدوف األنيدار العاليدة.  3 – 2ذات مستوى واطىء إذ تنخفض بنحو ) 

لخددالص االروائددي اي تظيددر ىددذه التربددة فددي األجددزاء المحصددورة بددين نيددر ديددالى ومشددروع ا
ابتداءا من غرب تربة كتوف األنيار في ناحية المنصورية وناحية السالم واألجزاء الشدمالية 
والشرقية من مركز قضاء الخالص كما توجد الى الغرب من تربة كتدوف األنيدار فدي ناحيدة 
ىبيب , تكوندت ىدذه التدرب بفعدل فيضدانات نيدر ديدالى عندد غمدر االراضدي التدي تقدع وراء 
االكتددداف , اذ يقدددوم بترسددديب الحبيبدددات وفقدددا لحجميدددا الكبيدددرة والمتمثمدددة بالرمدددل والمتوسدددطة 

 70 – 50المتمثمة بالغرين والناعمة المتمثمة بالطين , وتتراوح نسدبة الطدين فييدا مدا بدين ) 
(% من مكوناتيا . وتتصف بإرتفاع المواد الكمسية فييا , فضال عن إرتفاع االمالح نتيجة 

(% مدن مسداحة 9وبنسدبة ) 2( كدم297مستوى المياه الجوفية , تشدكل ىدذا التربدة )إلرتفاع 
 قضاء الخالص. 

   -اراضي اخدودية : –3

من مجموع مساحة قضداء الخدالص %( 11)  بنسبةو  2كم(375مساحة ىذه الترب )      
تكونددت النيريددة   األوديددةوتقددع ىددذه التددرب عمددى منحدددرات الددتالل الجبميددة وعمددى جددروف , 

بسدددبب عمميدددات التجويدددة والتعريدددة المائيدددة بسدددبب االمطدددار السددداقطة او التعريدددة النيريدددة فدددي 
 المنطقة.

                                                            
عمر عبد الرسول فالح العزاوي , تحميل جغرافي لواقع البساتين في قضاء الخالص المشاكل والحمول , اطروحة  - 1

 .  51, ص  2.14دكتوراه ) غير منشورة( , كمية اآلداب _ جامعة بغداد , 
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 -ترب الكثبان الرممية : – 4
  التتعدى تشكل مساحة صغيرة من المنطقةتغطي ىذه التربة شمال قضاء الخالص , اذ    
 من مساحة القضاء . % (1ونسبة   ) 2كم( 26)
 :المطمورة بالغرين ترسبات السهول النهرية القديمة  - 5

وتكونددت ىددذه التددرب وديددالى , دجمددة  نيددري  نمددا بدديتغطددي ىددذه التربددة النطدداق الممتددد      
خالل الفترة المطيرة التدي امتدازت بنشداط عوامدل النحدت التدي ادت الدى جدرف كميدات كبيدرة 

مسدداحة الددى مندداطق السدديل الرسددوبي و تشددكل مددن الرواسددب المنقولددة مددن المندداطق الجبميددة 
 القضاء .  مساحة من مجموع% (51) وبنسبة 2كم( 1715ىذه الترب)

 -: تصريفرديئة الترب  - 6
الممتددة شدمال قضداء الخدالص متداد ىذه الترب مدع امتدداد المنداطق المرتفعدة إيتطابق      

ىددذه التربددة  تددألفحمددرين , تإذ تمتددد بشددكل شددريط مددن شددرق بحيددرة العظدديم الددى غددرب بحيددرة 
وتبمدغ , خاليدة مدن غطداء التربدة كمدا انيدا من الصخور الرمميدة والطينيدة والحطدام الصدخري 

 القضاء . مساحة مجموع من  (%8وبنسبة ) 2كم(365مساحة ىذه الترب )
 

 العوامل البشرية الموثرة في مشكمة التصحر  –ثانيا 

لقد كان لمسكان تأثيرات بيئية منذ البدايات األولى لتكون المجتمعات الزراعية وظيور الدول    
إال إن تمك التأثيرات ال تتسم بالسعة الجغرافية وال بمستوى الخطورة كما ىو عميو أالن لبرزوىا  

من بينيا كمشاكل عالمية. وابرز أسباب المشاكل البيئية التي يعاني منيا المجتمع اإلنساني . و 
مشكمة التصحر ىي التزايد المضطرد بإعداد السكان وحدوث ما اصطمح عميو بظاىرة االنفجار 
السكاني , ولقد ولد ذلك سعيا حثيثا الستغالل الموارد الطبيعية التي من أىميا ) التربة , الغطاء 

كن معروفة سابقا والتي النباتي و المياه ( وبكثافة عالية باالعتماد عمى التقنيات الجديدة التي لم ت
سيمت كثيرا من استغالل الموارد بشكل أدى إلى استنزافيا بسرعة اكبر من أي مرحمة من مراحل 
عمر البشرية . فضال عما سينجم من استعمال تمك التقنيات من مشاكل بسب سوء استعماليا . 
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ناطق المتصحرة لقد أسيمت العوامل البشرية بشكل فعال في ظيور التصحر حتى أطمق عمى الم
 بحثقم ظاىرة التصحر في منطقة ال.وان من ابرز الفعاليات البشرية لنشؤ وتفا . (1) بد )صحراء اإلنسان (

 ىي ما يأتي :

 النمو السكاني : -1

,وتشير اإلحصاءات السكانية إلى  يعد تزايد السكان من العوامل البشرية والمسببة لمتصحر      
وخاصة في الدول  في المناطق الجافة وشبو الجافة وشبو الرطبة,أن  معدالت النمو السكاني 

%( وىو معدل نمو سكاني 2,5%( سنويا إي بمعدل يبمغ في المتوسط )4-2(النامية تتراوح بين
سريع يفرض نفسو بشدة عمى الموارد البيئية الحيوية واألراضي الزراعية مما يعمل عمى بروز 

إذ يضطر السكان إلى التحرك نحو مناطق جديدة كثيرا ما تكون , (2)الظاىرة وانتشارىا وأشاعتيا
ىامشية تشتد فييا درجة حساسة ىذه النظم ألي ضغط استغاللي حتى لو كان محدودا عمى 
مواردىا الحيوية مما يجعميا ىدفا لمتصحر السريع وخاصة مع أي ذبذبة مطرية ويعد حجم 

من العوامل المؤثرة  بحثمارسونيا في منطقة الالتي ي السكان ونمط توزيعيم والنشاطات السائدة
, من خالل التوسع بحث ضعية الوسط البيئي لمنطقة التأثيرا مباشرا أو غير مباشر في و 

العمراني عمى حساب األراضي الزراعية, والتعرية المتسارعة بفعل النشاطات المختمفة عمى 
الخصبة والمنبسطة والقريبة من  أراضي المنطقة, إذ إن استقرار السكان المرتبط باألراضي

عند زيادتيم تسبب زيادة الضغط عمى البيئة بشكل أكثر مما تستطيع تحممو بل  مصادر المياه,
وان أكثر ىذه الممارسات تكون غير مخططة وغير مبرمجة مما ينعكس ذلك سمبا عمى 

تيا سيكون من األراضي الزراعية فيؤدي إلى ظيور بوادر التصحر وعند عدم التمسك في معالج
 .الصعب إعادتيا إلى طبيعتيا أو تقميل أثارىا

 

                                                            

التصحر, مجلة مٌسان  لظاهرة الجغرافٌة والمنظومة المفهوم ألسعٌدي, ناهً غلٌس علً-1

 9002, كلٌة التربٌة , جامعة مٌسان ,  51للدراسات االكادٌمٌة , المجلد الثامن , العدد 

 . 852ص0

 .825ص ,3004 البشرٌة, التنمٌة تقرٌر , المتحدة األمم منظمة  -2
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 التوسع العمراني :  2

أصبحت مشكمة التوسع العمراني ظاىرة تعاني منيا جميع الدول وخاصة تمك التي تشيد       
زيادة سكانية سريعة كما أن ليا اثرا سمبيا عمى النشاط الزراعي والتي تعد من ابرز المشكالت 

و النشاط الزراعي,ويؤدي التوسع العمراني الناتج عن الزيادة السكانية المستمرة سواء التي تواج
كان االمتداد السكاني منتظما أو عشوائيا غير منتظم إلى زيادة الطمب عمى األراضي الزراعية 

, إذ أصبحت مساحة (1)مما سيؤدي إلى اإلخالل بالتوازن البيئي ومن ثم ظيور مشكمة التصحر
الزراعية تتناقص بتزايد مساحة المراكز العمرانية الواقعة في وسطيا أو في ىامشيا , المناطق 

وتعد ىذه مشكمة تكمن خطورتيا في أن من يبني ال يعتقد في الوقت نفسو انو ييدم , ونتيجة 
لذلك تعرضت األراضي الزراعية لموجة من االعتداءات ال نظير ليا في تاريخنا المعاصر, إذ 

يا مئات اآلالف من دوانم األراضي الزراعية لبناء المساكن , وتعرضت األراضي اقتطعت خالل
إلى عممية تجريف ألخصب األراضي الزراعية وبالتالي إلى زيادة مساحة األراضي الميددة 

 . (2)بخطر التصحر

 األساليب المتبعة في الزراعة : -3

إن االستثمار غير األمثل في األرض الزراعية يؤدي الى تدىور التربة وخفض إنتاجية غمة 
ىو استخدام نظام التبوير الذي يعد  البحثالدونم فمن األساليب المتبعة في الزراعة في منطقة 

إحدى العوامل المساىمة في زيادة الرقعة المتصحرة نتيجة زيادة مموحة التربة . واتضح من 
سة الميدانية إن السبب في استخدام ىذا النظام وحسب رأي المزارعين إن الزراعة المستمرة الدرا

تؤدي الى ضعف خصوبة التربة وان تركيا موسما أو موسمين من دون زراعة ستتمكن من 
الكيربائي  إعادة خصوبتيا أما السبب األخر يعود الى قمة الحصة المائية نتيجة انقطاع التيار

لذلك يضطر الفالح إلى ترك قسم من أرضو بدون زراعة ليتمكن من  ار الوقودوارتفاع أسع
زراعة القسم األخر أو ترك نصف األرض بدون زراعة لعدة سنوات واالستمرار عمى الزراعة  

                                                            

 .822 صمحمود حمادة صالح الجبوري , مصدر سابق , -1

هشكلت التصحر في هنطقت الفراث االوسط واثبرهب البيئيت ,  أللهٌبًعتاب ٌوسف كرٌم  -2

, رسبلت هبجستير )غير هنشورة( , كليت التربيت   Gisببستخدام نظن الوعلوهبث الجغرافيت 

 . 46-45  ,ص 8002للبنبث , جبهعت الكوفت , 
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لمنصف األخر ومن ثم تتعرض تربة تمك األراضي الى جفاف لعدم ممارسة الري فييا وكذلك 
ئدة وعن طريق نشاط فعالية الخاصية الشعرية والتبخر وبخاصة تصبح مكان لتصريف المياه الزا

في فصل الصيف تتراكم األمالح ,ومن ثم تتحول الى ارض متصحرة ومن األساليب المتبعة في 
نظام الزراعة وىو الحراثة غير الصحيحة إذ إن الحراثة تكون غير عميقة تؤدي الى تكوين طبقة 

امات التربة ,مما ينجم عن ذلك تجمع المياه عمى السطح صمدة ال تسمح بتغمغل المياه عبر مس
, كما إن استخدام اآلالت الزراعية ذات الحجم الكبير والتي تعمل (1)تاركة األمالح بعد ما تتبخر

عمى ضغط التربة وقمة مساحاتيا ومن ثم تقميل نفاذيتيا مما ينجم عن ذلك زيادة كميات المياه 
 ل الى تربة متغدقة. ومن األساليب األخرى ىو التوسع في الزراعةالراكدة في التربة ومن ثم تتحو 
لك استعمال كميات كبيرة من مياه تقع في مناخ الجاف وكذ  بحثالصيفية وبخاصة إن منطقة ال

الري غير المقنن فقد تزيد عن حاجة المحاصيل الزراعية تعويضا عن النقص الحاصل في 
وبذلك فان زيادة كميات المياه مع نشاط ظاىرة التبخر يؤدي الى  قمة المياه حصة المائية نتيجةال

 تراكم األمالح وزيادة المساحات المتصحرة

                                                            

عمار عبد الرحٌم حسٌن, واقع التصحر فً أبً الخصٌب ,مجلة أبحاث البصرة للعلوم  -1

 .243,ص3088(,كلٌة التربٌة, جامعة البصرة,3(, العدد )24المجلد) اإلنسانٌة,



 

 املبحث الثالث 
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 المؤشرات الطيفية  -اوال  
 ( NDVIدلٌل االختالفات الخضرٌة الطبٌعٌة المعدل )  -1

ٌعد من اهم ادلة دراسة تدهور الغطاء النباتً اذ ٌتم حسابها وفق المعادلة االتٌة
 
:-  

NDVI = ( NIR – RED ) / ( NIR + RED ) 

 NDVIٌرتبط مؤشر االختالف النباتً القٌاسً  1,  0الى +  1,  0 –تتراوح قٌم تمثٌله ما بٌن 

بنوع الغطاء االرضً فالنباتات الخضراء تمتص الضوء االحمر بشدة بواسطة الصبغات مثل  

الكلوروفٌل الموجود فً االوراق الخضراء وتعكس االشعة تحت الحمراء مقارنة مع التربة 

وبالتالً فان المناطق التً ٌوجد فٌها غطاء نباتً كثٌف تختلف خصائصها الطٌفٌة فً الجزء 

ٌف عن الخصائص التً تبدٌها فً نطاق االشعة تحت الحمراء القصٌرة والقٌم االحمر من الط

الكبٌرة تعبر عن قٌم مرتفعة لكثافة ووفرة النبات االخضر ولكن ٌجب ان تؤخذ خصوصٌة كل 

نبات فً امتصاص وانعكاس االشعة بعٌن االعتبار فً هذا المجال , بٌنما تعبر القٌم الصغرى 

د فٌها غطاء نباتً مثل االراضً الجرداء السالبة عن مظاهر ال ٌوج
(1)

. 

( آن الفئة الثانٌة ذات النباتات الفقٌرة قد اشغلت المرتبة االولى 2( والشكل )6ٌتضح من جدول )

( وانخفضت فً عام 3خرٌطة ) 2015(% فً عام 8262بنسبة ) 2(كم169676436بواقع ) 

( 4منطقة الدراسة خرٌطة )(% من مجموع 7762بنسبة ) 2(كم1594463لتصل الى ) 2021

ٌرجع سبب ذلك الى الظروف المناخٌة السائدة فً منطقة الدراسة المتمثلة بارتفاع درجات 

الحرارة وقلة التساقط , بٌنما شغلت الفئة الثالثة ذات النباتات متوسطة الغنى المرتبة الثانٌة 

,  2015لعام (% من مجموع مساحة منطقة الدراسة 14بنسبة ) 2(كم28926987بواقع )

(%, اما الفئة الغنٌة النباتات 1767وبنسبة ) 2(كم365562لتصل الى ) 2021وارتفعت فً عام 

(% من اجمالً مساحة منطقة 3625(كم وبنسبة )6716323فقد شغلت المرتبة الثالثة بواقع )

(% من مجموع مساحة المنطقة لعام 367بنسبة ) 2(كم77668الدراسة فً بلغت مساحتها )

وٌرجع سبب تركز النباتات المتوسطة الغنى والغنٌة بقربها من المشارٌع االروائٌة  2021

والمسطحات المائٌة المتمثلة بهر دٌالى وتفرعاته وبحٌرتً حمرٌن والعظٌم فضال عن مرور 

نهر دجلة فً الجزء الجنوبً الغربً من منطقة الدراسة الذي ٌعتمد علٌه بسقً مساحات واسعة 

 الخالص عبر تنصٌب محطات ضخ على نهر دجلة . عبر مشروع اسفل 

 

                                                
1
 -Rouse, J.W., R.H. Haas, J.A. Schell, and D.W. Deering. (1973) Monitoring 

vegetation systems in the Great Plains with ERTS. Third ERTS Symposium, NASA 

SP-351: pp: 309-317. 
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 2021 -2015( لعامً NDVI( دلٌل االختالفات الخضرٌة الطبٌعٌة المعدل ) 6جدول )

 2021 2015 الفئات

 النسبة % 2مساحة /كم النسبة % 2مساحة /كم

 152 26555 0553 1096779 ال ٌوجد نبات 

 7752 1594453 8252 169676436 نباتات فقٌرة

 1757 365552 14 28926987 نباتات متوسطة الغنى 

 357 77658 3525 6716323 نباتات غنٌة 

 100 206415525 100 206415525 المجموع 

 

 2021 -2015( لعامً NDVI( دلٌل االختالفات الخضرٌة الطبٌعٌة المعدل ) 2شكل )

 

 (6المصدر : من عمل الباحث باالعتماد على بٌانات جدول )
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  2015( لعام NDVI( دلٌل االختالفات الخضرٌة الطبٌعٌة المعدل ) 3خرٌطة )
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 2021( لعام NDVI( دلٌل االختالفات الخضرٌة الطبٌعٌة المعدل ) 4خرٌطة )
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 ( IPVIمؤشر نسبة الغطاء النباتً لألشعة تحت الحمراء ) – 2

  -( بالصٌغة االتٌة :IPVIٌمكن حساب )

IPVI = 0.5 *(NDVI) + 1 

(  ( Arc Toolbox / Spatial Analyst Tools / Map Algebra / Raster Calculatorخالل قائمة 

 (5( خرٌطة )1و   0وتطبٌق المعادلة االتٌة نقوم بكاتبة المعادلة ونستخرج قٌمة تتراوح بٌن ) 

انعكاس عالً فً  , وكما متعارف علٌه بان الغطاء النباتً السلٌم ٌعطً   0 – 1( من IPVIتتراوح قٌم )

المنطقة تحت الحمراء من الطٌف الكهرومغناطٌسً وبالتالً اعتمد هذا المؤشر لمحاكاة حالة وصحة الغطاء 

  ( 1)الذي ٌكون سالبا فً حالة ندرة الغطاء النباتً  (NDVI)النباتً وتكون قٌمه موجبة على عكس من ال 

 2(كم191756456( تبٌن آن النباتات المتوسطة شغلت المرتبة االولى بواقع )3( وشكل )7من خالل جدول )

( فً حٌن انخفضت فً عام 4خرٌطة ) 2015(% من اجمالً مساحة منطقة الدراسة لعام 92689وبنسبة )

مرتبة الثانٌة بواقع (% , بٌنما شغلت النباتات الغنٌة ال90681وبنسبة ) 2(كم187456148لتصل الى ) 2021

(% من 7689وبنسبة ) 2(كم16296219الى ) 2021(% وارتفعت فً عام 6656وبنسبة ) 2(كم1355681)

و  0653وبنسبة ) 2(كم2676158,  1106259مجموع مساحة المنطقة , اما النباتات الفقٌرة فقد بلغت )

 (. 6(% على التوالً خرٌطة )1629

 2021-2015( لعامً IPVIتً لألشعة تحت الحمراء )( مؤشر نسبة الغطاء النبا7جدول )

 5150 5102 الفئات

 نسبة % 5مساحة/كم نسبة % 5مساحة/كم

 0556 5345025 1520 001,526 نباتات فقيرة 

 61550 054125015 65556 06042,123 نباتات متوسطة 

 4556 03565506 3523 0022,50 نباتات غنية 

 011 513105252 011 513105252 المجموع

 

 2021-2015( لعامً IPVI( مؤشر نسبة الغطاء النباتً لألشعة تحت الحمراء )3شكل )

 

 ( 7المصدر : من عمل الباحث باالعتماد على بٌانات جدول )

                                                
1
 -Crippen, R.E.1990. Calculating the vegetation index faster. Remote Sens. 

Environ.34:71–73.Forman RTT, Godron, M. 1986. Landscape ecology. Wiley, New 

York 
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 2015( لعام IPVI( مؤشر نسبة الغطاء النباتً لألشعة تحت الحمراء )5خرٌطة )
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 2021( لعام IPVIلألشعة تحت الحمراء ) ( مؤشر نسبة الغطاء النبات6ًخرٌطة )
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 ( SIالدلٌل الملحً ) -3

  (1)كما فً المعادلة التً اوردها  يستخدم هذا الدليل لبيان مدى مموحة التربة وبيان حالة الممحية في التربة

 تم حساب الدلٌل الملحً وفق المعادلة االتٌة 
SI = ( B3 * B4 ) / B2 

والذي ٌعد دلٌل مهم للتنبؤ عن  si( الدلٌل الملحً 4( والشكل )8من خالل نتائج جدول )

مواصفات التربة السطحٌة من خالل البٌانات الطٌفٌة , اذ ٌالحظ وجود تغاٌرا واضحا بٌن قٌم 

فقد تباٌنت القٌم نظرا  2021و  ( 4خريطة ) 2015هذا الدلٌل فً منطقة الدراسة بٌن عامً 

ببعض صفات التربة المتغٌرة فقد شكلت الفئة الرابعة ذات الملحٌة المرتفعة المركز لتأثرها 

على التوالً , فً حٌن شغلت  2021و   2015(% لعامً  29675,  31655االول بنسبة )

 2015(% فً عام 29618الفئة الثالثة المعتدلة الملوحة المركز الثانً اذ بلغت نسبتها )

, جاءت بعدها الفئة الخامسة ذات الملحٌة (5خريطة ) 2021م (% فً عا28وانخفضت الى )

(% فً عام 19662وارتفعت الى ) 2015(% فً عام 18651القوٌة جدا بحٌث بلغت نسبتها )

, امل الفئة الثانٌة القلٌلة الملحٌة فقد جاءت بالمركز الرابع بتركز ملحً قلٌل بحٌث بلغت  2021

لدراسة على التوالً , بٌنما احتلت الفئة االولى ذات (% لسنوات ا17616و  15682نسبتها )

وارتفعت الى  2015(% فً عام 469التركز الملحً القلٌل جدا المركز االخٌر بنسبة بلغت )

 .  2021(% فً عام 5638)

  2021 – 2015( لعامً SI(الدلٌل الملحً )8جدول )

   الفئات

 النسبة  2مساحة /كم النسبة  2مساحة /كم

ملحً   ds/m 368اقل من 

 قلٌل جدا

10136494 4590 1126644 5638 

368 – 663 ds/m  ًملح

 قلٌل

32666703 15582 35436088 17516 

663 – 1265ds/m  ًملح

 معتدال 

60246813 29518 57916762 28 

1265 – 2352 ds/m 

 ملحً قوي

65136771 31555 61426265 29575 

5868 ds/m  ًفأكثر ملح

 قوي جدا 

38226744 18551 40516766 19562 

 206415525 100 206415525 100 

 

 

                                                
1
 -Khan , N . M ., V . V . Rastoskuev , Y . Sato and S . Shiozawa . (2005) . 

Assessment of hydrosaline land degradation by using a simple approach of remote 

sensing indicators. Agricultural Water Management. 77 : 96 – 109 . 
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 2021 – 2015( لعامً SI( الدلٌل الملحً )4شكل )

 

 (8المصدر : من عمل الباحث باالعتماد على بٌانات جدول )
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  2015( لعام SI( الدلٌل الملحً )7خرٌطة )
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  2021( لعام SIالدلٌل الملحً )( 8خرٌطة )
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 (WIدليل المياه ) -4

 (1)تم حساب دلٌل المٌاه وفق المعادلة االتٌة 

WI = NIR – SWIR / 2  

ٌتم استخدام مؤشر المٌاه لتمٌز ومراقبة االجسام المائٌة عن االرض االخرى اذ تظهر الترب اكثر 

دكانة على المرئٌة وٌعزى ذلك الى امتصاص طاقة االشعاع الساقطة من قبل المٌاه التً تختنزنها 

خفاض التربة السطحٌة وخصوصا فً النطاقٌن المرئً وتحت الحمراء القرٌبة من الطٌف مسببا ان

 كمٌة الجزء المنعكس الى المتحسس 

( ان منطقة الدراسة صنفت الى ثالثة فئات تمثل فئة 5( وشكل )9نستشف من بٌانات جدول )

(% 57647وبنسبة ) 2(كم118646694االرضً الجافة المساحة االكبر من منطقة الدراسة بواقع )

(%  من اجمالً منطقة 56بنسبة ) 2(كم115776913( وانخفضت الى )9خرٌطة ) 2015لعام 

 2(كم57416918( , بٌنما شغلت االراضً الغدقة مساحة )10خرٌطة ) 2021الدراسة لعام 

 (% من اجمالً مساحة المنطقة على التوالً . 27553,  27581وبنسبة ) 2(كم56836465و)

  5150 – 5102( لعامي WI( دليل المياه )6جدول )

 5150 5102 الفئات

 النسبة  5مساحة /كم النسبة  5مساحة /كم

 54520 2350,132 54550 2410,605 اراضي غدقة   

 23 00244,600 24514 00531,361 اراضي جافة 

 03504 0051,014 01541 0101,600 اراضي رطبة 

 011 513105252 011 513105252 المجموع

 5150 – 5102( لعامي WI( دليل المياه )2شكل )

 

 ( 9المصدر : من عمل الباحث باالعتماد على بٌانات جدول )

                                                
1
 - zeyad jameel AL-Seedi and others , change Detection in Hour-ibn njam , middle of 

iraq by water index (wi) Algebra , Department of geology , university OF Babylon , 

Iraq 2012 ,p,1085 . 
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  2015لعام  (WIدليل المياه ) (9خرٌطة )
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  2021لعام  (WIدليل المياه ) (10خرٌطة )
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 التأثير سمًبا عمى الزراعة ُيؤّثر التصّحر عمى الزراعة بشكل سمبي، -ثانيا 

إذ ُيساىم في انخفاض خصوبة التربة مّما ُيؤدي إلى انخفاض الغطاء النباتي وخاّصًة  
الغطاء العشبي، والشجيرات الغازية، باإلضفة إلى جعل الزراعة أمرًا شبو مستحيل مّما 

[ وُيشار إلى أّنو ُيمكن اتّباع بعض الممارسات ١يعود بالضرر عمى كاّفة المستويات،]
 د من التصّحر واآلثار المترتّبة عميو، ومن ىذه الممارسات ما يأتيالتي ُتساىم في الح

 إدارة المياه.  

 الممارسات الزراعية المستدامة. 

 .المشاركة المجتمعية في الحّد من األسباب المؤدية لمتصّحر

 انخفاض غمة المحاصيل

ُيؤدي التصّحر إلى انخفاض غّمة المحاصيل مّما ُيؤّثر سمبًا عمى المزارعين؛ فقد يفقد  
بعض المزارعين مصدر رزقيم العتمادىم عمى الزراعة كمصدر وحيد لمدخل، وُيذكر 
أّنو وبمجّرد تحّول األراضي الزراعية إلى أراٍض قاحمة ستنخفض غّمة المحاصيل نتيجة 

 تيلعدة أسباب، ومنيا ما يأ

 انخفاض خصوبة التربة. 

 فقدان الغطاء النباتي.

 .فقدان األعالف 

ُتعّد الوقاية من التصّحر أكثر فعالية وجدوى من حيث التكمفة مقارنًة بإعادة التأىيل، إذ 
ُيمكن الحّد من انخفاض غّمة المحاصيل من خالل زراعة العديد من األشجار، حيث 
ُتساىم جذور األشجار في تعزيز تماسك التربة والحّد من تآكميا، إضافًة لذلك ُيفّضل 
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ن خالل الحّد من عدد حيوانات الرعي، واستخدام روث الحيوانات تحسين جودة التربة م
 لتخصيب المحاصيل الزراعية وتعزيز اإلنتاجية

 نقص الغذاء

ُيعّد وجود نقص في المصادر الغذائية في مناطق التصّحر أمرًا طبيعيًا، إذ إّن  
ذلك بمشكالت  التصّحر ُيؤّدي إلى تقميل اإلنتاجية البيولوجية لألراضي الجاّفة، و يرتبط

الجوع ونقص التغذية لكّل من السكان والحيوانات، لذلك ُتعّد اإلدارة المتكاممة لألراضي 
الزراعية ولممياه من األساليب والطرق الرئيسية التي ُتساىم في منع التصحر واآلثار 

 الُمترتّبة عميو كنقص الغذاء

 زيادة التعرض لمفيضانات

ساىمة في زيادة التعّرض لمفيضانات؛ وذلك ألّن ُيعّد التصّحر من األسباب المُ  
التصحر يرتبط بقّمة وندرة الغطاء النباتي الذي ُيعّد عاماًل ميمًا في الحّد من 
الفيضانات، إذ يمنع الماء من التجّمع واالنتقال من مكان آلخر، كما ُيساعد عمى تثبيت 

ت تكون أكثر قوة في التربة لمحّد من الجريان السطحي، وُيشار إلى أّن الفيضانا
األراضي المتصّحرة مقارنًة بغيرىا؛ لذلك يجب وضع حّد لعمميات قطع األشجار، 
واالنتباه لمممارسات الزراعية التي ُتؤّثر سمبًا عمى الغطاء النباتي، مثل استخدام اآلالت 

 الثقيمة والضخمة

 تدني جودة المياه 

ا وثيًقا في الحفاظ عمى جودة المياه ترتبط الحياة النباتية والغطاء النباتي ارتباطً 
ونظافتيا، إذ ُتعّد النباتات مرشحات طبيعية لممياه، ومع قّمة الغطاء النباتي ستقّل جودة 
المياه وسيزداد تموثيا، كما أّن وجود الفيضانات في المناطق المتصّحرة يزيد من فرصة 
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ه،  ولمحّد من تموث المياه يجب التقاط الماء لممموثات، مّما ُيؤّدي إلى تدىور نوعية الميا
نشاء المصاطب في المناطق المنحدرة،  تكثيف الجيود بإدارة األراضي الزراعية، وا 

 دوزراعة األشجار، وحماية الغطاء النباتي

 انقراض الحيوانات والنباتات 

يمعب التصّحر دورًا كبيرًا في زيادة أعداد النباتات والحيوانات الميددة باالنقراض؛ وذلك 
الرتباطو بالعديد من المؤثرات السمبية الُميدِّدة لمحياة، مثل: التموث، والجفاف، وحدوث 
الكوارث الطبيعية، وغيرىا من الُمؤثرات التي تستنفذ مصادر الغذاء والحياة، حيث إّن 
بعض الكائنات الحية قد تتكّيف مع النظام البيئي الُمتغّير، وبعضيا اآلخر قد يفشل 

رتو عمى التكّيف، ويذكر أّن عالج المشكالت البيئية الناجمة عن وينقرض لعدم قد
التصّحر كالجفاف وتموث المياه من ِقبل الجيات المسؤولة ُيساىم في الحفاظ عمى 

 الكائنات الحية من االنقراض

 فقدان التنوع البيولوجي 

الجفاف، ُيساىم التصّحر في فقدان التنّوع البيولوجي من خالل الظواىر الناتجة عنو ك
وفقدان الغطاء النباتي، وتموث المياه، إذ ُيحدث ذلك ضررًا عمى النظام الذي يدعم حياة 
الكائنات وأشكال الحياة المختمفة عمى األرض، وُيشار إلى أّن التصّحر قد ُيجبر بعض 
السكان عمى اليجرة من المناطق المتصّحرة لصعوبة العيش فييا، مّما يزيد من خطر 

ع البيولوجي، وال ُيمكن معالجة ذلك إاّل من خالل استراتيجيات محّددة من فقدان التنوّ 
ِقبل إدارة األراضي والمياه، مع التوعية المستمّرة حول كيفية الحّد من اآلثار الناجمة 

 .عن التصّحر
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 االستنتاجات 

ظير أن مشكمة التصحر في منطقة الدراسة مشكمة تعبر عن الكثير من المظاىر التي  -1
تركت آثارىا في األراضي الزراعية والمراعي الطبيعية وفي البيئة بشكل عام . وأن تعدد ىذه 

نتج من تظافر الكثير من العوامل الطبيعية والبشرية التي أدت إلى وصف مشكمة المظاىر 
التصحر بأنيا مشكمة متحركة وليست ثابتة ومن ىنا تكمن خطورتيا ، ومادام التصحر مسرحو 

 األول التربة وخصوبتيا لذلك بات ييدد مستقبل األمن الغذائي بالخطر

المتمثمة بارتفاع الحرارة ، وطول مدة الجفاف وتكرار  كما بينت الدراسة أن لمعوامل الطبيعية -2
ىبوب الرياح الجافة وشدتيا وسرعتيا الجافة واحتواء التربة عمى األمالح المعدنية، دورًا واسعًا 

 في اتساع مشكمة مموحة التربة وتفاقميا

سمبية  تبين من خالل متن الدراسة ان لقمة وفجائية كميات سقوط األمطاروتذبذبيا آثاراً  -3
أحدثت خماًل بيئيًا في المناطق البعيدة عن مصادر المياه السطحية والتي تروى ديمًا . إذ لم يِع 
المزارع أو الفالح عدم استقرار الظروف الطبيعية وتذبذبيا ، عند ممارسة الزراعة في تمك 

ة وحرثيا وتفتيتيا المناطق ، إذ يقوم بتييئة التربة لعوامل التعرية من خالل قمع النباتات الطبيعي
 وزراعتيا اعتمادًا عمى تساقط األمطار

تعرض مساحات واسعة في منطقة الدراسة الى عمميات التممح نتيجة لعدم تبطين أجزاء  -4
من المشاريع االروائية وتعرضيا لعمميات التخريب وعدم كفاءة المبازل أو االىتمام  تنمو فييا 

 فانباتات محبة لممموحة مثل القصب والطر 

اتضح ان السكان في حالة نمو متزايدة وىذا أدى الى زيادة الطمب عمى الخدمات كالسكن  -5
والخدمات األخرى مما ساىم في زيادة المساحات المتصحرة من خالل زيادة مساحات التوسع 

 العمراني وىذا الزحف ىو غير منتظم وعشوائي ويحتل أخصب األراضي الزراعية . 
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 التوصيات

اإلىتمام باإلنسان وتوعيتو ألنو العنصر الرئيس في عممية مكافحة التصحر ، وألنو العامل  -1
األساس في التعامل مع ظاىرة التصحر ، عمى الرغم من أثر العوامل الطبيعية في حدوثيا ، 
لذلك يجب تزويد مزارعي منطقة الدراسة وفالحييا باألدوات واألجيزة الفنية الالزمة لمكافحة 

ر ، وتوضيح ابعاد مشكمة التصحر واآلثار الناجمة عنيا والسبل الكفيمة بمعالجتيا عن التصح
 طريق عقد الندوات الجماىيرية في مختمف انحاء منطقة البحث

تطوير وتحديث مراكز البحث العممي ومؤسساتو التي تعنى بظاىرة التصحر وتجييز ىذه  -2
لجة ىذه المشكمة ورفدىا بالكوادر العممية المراكز األجيزة والمعدات كافة الضرورية لمعا

 المتخصصة

إدخال وسائل الري الحديثة ) الري بالتنقيط والري بالرش ( في ري المحاصيل الزراعية  -3
المزروعة في الترب الصحراوية الجافة بداًل من استعمال اسموب الري بالواسطة عمى النير أو 

ري من فوائد متعددة لممحاصيل الزراعية والمحافظة عمى مياه اآلبار ، لما ليذا األسموب من ال
 عمى التربة من التعرية أو التممح

ضرورة توعية الفالحين ألىمية قنوات الري المبطنة وضرورة المحافظة عمييا وصيانتيا  -4
وكري الترسبات الطينية والنباتات المائية التي تنمو فييا وذلك بغية المحافظة عمييا والحيمولة من 

رشح المياه منيا والتي تعمل عمى ارتفاع مستوى المياه الجوفية ومن ثم تممح التربة أو  دون
 تغدقيا

االستفادة من المياه الجوفية في عمميات الري التكميمية لمزراعة المطرية لسد النقص  -5
 الحاصل في كميات التساقط في المناطق التي تعتمد عمى اإلمطار والتحكم بالمياه المتدفقة من

 العيون واآلبار لمتقميل من حجم الضائعات المائية ومنع التممح والتغدق في التربة
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 القران الكريم  –اوال 

 ,  8811عمي حسين الشمش , مناخ العراق , مطبعة جامعة البصرة ,  - 1
ازهار سممان هادي, مناخ محافظة ديالى دراسة تحميمية لمحطتي خانقين والخالص, مجمة ديالى,  2 

 , 6182( وحدة االبحاث المكانية, جامعة ديالى, 26العدد )
عبد مخور نجم الريحاني , ظاهرة التصحر في العراق وآثارها في استثمار الموارد الطبيعية -3        

  8812ورة ( كمية االداب , جامعة بغداد , ,اطروحة دكتوراه )غير منش
محمود حمادة صالح الجبوري , ظاهرة التصحر واثرها عمى االراضي الزراعية في محافظة صالح -4

 ,   6111الدين , اطروحة دكتوراه )غير منشورة( كمية االداب , جامعة بغداد , 
صالح حسن عمي خمف الجوهر , مشكمة التصحر في محافظة ديالى وابعادها البيئية , رسالة   - 5

 ,  6182ماجستير )غير منشورة( , كمية التربية لمعموم االنسانية ,جامعة ديالى , 
 , 6991عبد العزيز طريح شرف, الجغرافيا المناخية و النباتية, دار المعرفة الجامعية,  - 6
 ,6112لمياه في عمان, وزارة البمديات االقميمية والبيئية وموارد المياه, سمطنة عمان, موارد ا - 7
 , 6186بيروت, الطبعة الثانية,  –كمال الشيخ حسين, جغرافية التربة, دار المنهل المبناني  - 8
عمر عبد الرسول فالح العزاوي , تحميل جغرافي لواقع البساتين في قضاء الخالص المشاكل  - 9

 ,  4162والحمول , اطروحة دكتوراه ) غير منشورة( , كمية اآلداب _ جامعة بغداد , 
عمي غميس ناهي ألسعيدي, المفهوم والمنظومة الجغرافية لظاهرة التصحر, مجمة ميسان لمدراسات  -  10

  6118, كمية التربية , جامعة ميسان ,  82االكاديمية , المجمد الثامن , العدد 

 , 6112منظمة األمم المتحدة , تقرير التنمية البشرية,   -11

لتصحر في منطقة الفرات االوسط واثارها البيئية باستخدام مشكمة اعتاب يوسف كريم ألمهيبي ,  -  12
, رسالة ماجستير )غير منشورة( , كمية التربية لمبنات , جامعة   Gisنظم المعمومات الجغرافية 

 ,  6111الكوفة , 
عمار عبد الرحيم حسين, واقع التصحر في أبي الخصيب ,مجمة أبحاث البصرة لمعموم اإلنسانية, - 13

 ,6188(,كمية التربية, جامعة البصرة,6(, العدد )22المجمد)
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