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 الخالصة

 (( التغيرات المناخية على الغطاء النباتي لناحية مندلي )) ضمن الدراسة الحاليةتت          

فقد  وقد تم في هذا البحث التعرف على نسبة الغطاء النباتي ولربط التأثيرات المناخية ،

لتقييم  2021 -1991استخدمت اربع مرئيات فضائية لألعوام المحصورة بين فترة 

حيث تلخصت الدراسة بما ، اء النباتي في المنطقة الدراسةاالتجاه العام لمساحات الغط

 يأتي:

 إلى  1991هناك تغيرات في الغطاء النباتي في ناحية مندلي في المدة من عام :  اوال

لسبب الى الخصائص الطبيعية للناحية كالطوبوغرافية السطح و و يعود ا 2021عام 

  .و النبات الطبيعي التكوين الجيولوجي و المناخ و التربة

خالل دراسة وتحليل وتفسير هذه المرئيات االربعة لسنوات  حيث تم:  ثانيا

(على الغطاء النباتي نرى ان الغطاء النباتي كان متغيرا بين 1991،2001،2010،2021)

واخر وهذا ما يدل على أن التغيرات المناخية لها تأثير كبير على ازدياد ونقص في  عام

الغطاء النباتي في ناحية مندلي ان هذه التغيرات المناخية الحديثة جعلت الغطاء النباتي 

وأيضا ارتفاع  ىواخر بسبب انعدام سقوط االمطار بين سنه واخر عامأيضا متغير بين 

يؤثر على جفاف ( النتح )في درجات الحرارة وان هذا السبب الرئيسي جعل عملية التبخر 

 الغطاء النباتي.

لناحية مندلي لدراسة التغيرات في الغطاء  (NDVI)  تم اختيار اربع مرئيات : ثالثا

 لنباتي.( و التي أظهرت زيادة الغطاء ا2021، 2010، 2001، 1991النباتي و لألعوام )
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 مقدمةال1-1-

ا لدراسة طرق ادارة  هم الوسائل التي يتم استخدامهتعد دراسة الغطاء النباتي من ا

الجائر من   واالستغاللفي ظل تزايد عدد السكان  المختلفةوتطوير الموارد الطبيعية 

ت متسارعة اذ اشارت كثير من الدراسات في  العالم الالبشرية كافة بمعد االنشطة خالل

ور هعن بعد في تحديد وتقييم  حاالت التد االستشعارالى امكانية استخدام وسائل وتقنيات 

 المؤشرات الخضرية .  لىفي الغطاء النباتي باالعتماد ع

ً ل رايعد الغطاء مؤش تأثير  هغطاء النباتي لور البيئي؛ فالتغير في الهتدلومقياسا

رض بشكل عام، فالبد من استمرارية االت الرضي واستعمااالى الغطاء لكبيرة النباتي ع

بية، ويساعد ذلك توفر لمراقبة الغطاء النباتي وتحميل التغيرات سواء أكانت إيجابية ام س

لفضائية كما ا اlandsatدورا كبيرا في  هاة من المرئيات التي للت الزمنية الطويالالسج

ف الجوي عمى مدى العقود الا مع الغلهة أقمار رصد النظم البيئية وتفاعلسلفي س

ة من المرئيات الفضائية، كما أن التطور الكبير في لة زمنية طويلسلالماضية، وتوفر س

ت الستشعار عن بعد واستخدام مؤشرات النبات الطيفية واجراء المعادالتطبيقات ا

ساعدت العديد من  هافتلة تكلنجاز والدقة وقالتطبيق وسرعة احصائية وسيولة الالا

ا وأنشاء لهيلا وتحهور في الغطاء النباتي ورصدهالدراسات في كشف التغيرات والتد

  .اها وتحسين إدارتهقواعد بيانات لفترات زمنية متعددة، لمعمل عمى صيانت

ى تحسين لدف عهبستشعار عن بعد اللذا قدم الباحثين العديد من الدراسات في ا

لمعلومات ذه اهى لطرق إدارة الموارد البيئية، ومن التطبيقات التي تمكننا من الحصول ع

النباتي  VI (Indices Vegetationمؤشرات الغطاء حيث تم اقتراح عدد من  )

، حيث هايلومن ثم التعديل ع هوصحت هالمؤشرات التي تحدد الغطاء النباتي وتشير إلى قوت

ف الجوي العتبار عوامل خارجية مؤثرة مثل معامل انعكاس التربة والغالتأخذ بعين ا

  ا.هوكثافة الغطاء النباتي، وطبيعة الحالة الدراسية وغير

و الحصول عمى المزيد هت الذه التحسينات والتعديهساسي من كل الدف اهلذا فال

  نعكاسية .الاستشعار عن بعد الومات الموثوقة حول النباتات عمى أساس قيم المن المع
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( R) عكاس لنطاقيالنو قياس نسبة اهالشكل المعتاد لمؤشرات الغطاء النباتي 

شعة تحت الحمراء القريبة اعتمادا عمى الصفات الطيفية الا( NIR)شعة الحمراء الوا

النطاقات المستخدمة في المؤشرات  (VI)ى لوتحدد اعتمادا ع هالمنباتات وانعكاسات

ى محتوى لخصائص النبات، ففي النطاقات الحمراء يعتمد عنعكاس عن النباتية اال

 شعة تحت الحمراء القريبة وروفيل، وفي االلالك

 ا هذه النطاقات غير مترابطة مع بعضهية النباتية لخلي لليكل الداخهى الليعتمد ع

اك خصائص النبات هنغطاء النباتي .كذلك لر التباين الطيفي العالي لهالبعض، وأنما تظ

تاجية والخصائص الفيزيائية الحيوية والقدرة النة الحيوية والوالكت خضرةنسبة ال من حيث

رة هكثر شاالNDVI، خاصة بين المؤشر وباقي المؤشرات ليوروفيلى التمثيل الكلع

 .مؤشر التغطية النباتي
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 الدراسة :_ ةمشكل  -1-2

 النباتي في مندلي؟هل للتغيرات المناخية الحديثة تأثير على الغطاء  -1

لمستقبل التغيرات المناخية الحديثة على الغطاء النباتي في  هل يمكن رسم صورة -2

 مندلي؟

 فرضية الدراسة :_ -1-3

 ان للتغيرات المناخية الحديثة تأثير على الغطاء النباتي في  ناحية مندلي. -1

ي في ناحية يمكن رسم صورة لمستقبل التغيرات المناخية الحديثة على الغطاء النبات -2

 مندلي من خالل استخدام المرئيات الفضائية والتحسس الذاتي واالستشعار عن بعد.

 هدف الدراسة :_  -1-4

تمكن أهداف هذه الدراسة في توضيح بعض المبررات والتي يسعى الباحث 

برازها من خالل معرفة وإظهار مدى تباين الغطاء النباتي وتحديد المشاكل الجغرافي ال

 ت.والمعوقا

تهدف الدراسة إلى بيان تاثير التغيرات المناخية في ترتيبت الغطاء النباتي في  -1

  ناحية مندلي.

انشاء قاعدة بيانات عن التغيرات المناخية في ناحية مندلي قابلة بياناتها للتغير وفق  -2

 المتغيرات والمستجدات التي تطرأ المناخ.

عن تغيرات المناخية على الغطاء تهدف الدراسة التي إبراز اهم المشاكل الناجمة  -3

 النباتي في ناحية مندلي._

 تهدف الدراسة إلى تحديد اكثر مناطق الغطاء النباتي تغيرأ من ناحية مندلي. -4
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 :_منهجية الدراسة -1-5

اعتمدت الدراسة على المنهج العلمي والمنهج التحليلي فضالً عن المنهج الوصفي 

النباتي والتغيرات المناخية الحديثة من خالل منهجين هما في التحليلي عن دراسة الغطاء 

 المنهج العلمي والمنهج التحليلي.

 :_حدود الدراسة -1-6

تقع منطقة الدراسة في قضاء بلدروز في محافظة ديالى وتتمثل بالحدود اإلدارية 

ومن للقضاء. ويحد ناحية مندلي من الشرق إيران  ةلناحية مندلي التي تمثل الجهة الشرقي

الغرب قضاء بلدروز ومن الشمال قضاء خانقين وناحية السعدية ومن الجنوب ناحية 

 شرق مدينة بغداد. -ل شما كم(١٢٠قراتبة، تبعد)

 هيكلية الدراسة:  -1-7

جاءت هذه الدراسة في ثالث مباحث فضال عن مستخلص البحث واالستنتاجات 

 والتوصيات والمصادر وكما ياتي.

 كرس لدراسة )االطار النظري للبحث(المبحث االول: فقد 

 بينما خصص المبحث الثاني لدراسة ) الخصائص الطبيعية والبشرية لمنطقة الدراسة(

 )المرئيات ( في حين تضمن المبحث الثالث لدراسة

الدراسة بجملة من االستنتاجات والتوصيات المستخلصة  انتهت : االستنتاجات والتوصيات

 من النتائج التي تم التوصل اليها وفقا لفرضيات الدراسة واهدافها.
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  :الموقع 1-2-

دور مندلي، من مدائن العراق التي ورد ذكرها تكراراً في كتب التاريخ. وهي من 

مدن أطراف العراق الشرقي؛ تبعد عن الحدود اإليرانية بضع كيلومترات عن منطقة 

 )بشت كو(. 

كلم. وأقرب المدن العراقية  160كلم، وعن بغداد  93وتتبع بعقوبة وتبعد عنها مو

إليها بدرة وخانقين وبعقوبة والمقدادية. وتقع في لحق جبل حمرين الذي يمتد على طول 

 بدرة.  –حدودها الشرقية وينتهي نهائيا قرب أراضي )هشيمة( أي قرب حدود مندلي 

اسعة تسقيها الوديان التي تنبع من جبال إيران وتشرف قصبة المدينة على سهول و

وتصب في هذا السهل الفسيح حيث تنتشر البساتين اليانعة في أطراف المدينة وتكتنفها 

بعض القرى الواقعة على هذا السهل القريبة من بعضها البعض حيث تشرف عليها 

 الروابي والقريبة من الحدود.

( الذي ينبع من )هيوان( ويمر في ويسقي بساتينها ومزارعها )وادي كنكير 

ً جبل حمرين ويصب في  )سومار( أو )سمبار( اإليرانية، حيث يجتاز الحدود مخترقا

 السهل بعد أن ينقسم إلى عدة جداول ليسقي المزارع البساتين.
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 العوامل الطبيعية لناحية مندلي:  -2-2

 تعد دراسة الخصاص الطبٌعٌة المتمثلة بطوبوغرافٌة السطح والتكٌون  

 دراسة الغطاء   يلها دور مؤثر ف يوالتربة والمناخ من اهم العوامل التي ولوجلجيلا

   .يالنبات

 طوبوغرافية السطح :_ -2-2-1

   الل, وتتٌمز التيل والسهل الرسوبالقة الدراسة ضمن نطاق التتقع منط

  (وادي النفط و وادي حمران )ة عدة مثل يالمقطوعة بأود اللاحزمة من التبوجود 

 نحدار  اللة اليمن المنطقة , بأراًض سهلٌة ق يوالشمال الشرق يالجزء الشرق ي, ف

 ات السهل  بيها , اما رسومن يوسط المنطقة والى الجنوب الغرب ية فبمستو و

 ة منقولة من اقدام الجبال مثل  ينهرات يبصورة عامة عبارة عن رسوب يفه يالروسب

 .  (رانيا ي, زاكروس , وسومار الواقعة ف نيجبال حمر)

 ة السطح عدة اقسام منها :  يولطوبوغراف

 المنطقة المرتفعة او المتموجة :    -أ

 ة , وتكون على شكل  يراناليا -تمتد هذه المنطقة على طول الحدود العراقٌة   

 ان  ين الشرق الى الغرب , وتتخللها ودتمتد من الشمال الى الجنوب وم اللسلسلة ت

 وهو عبارة عن   (سومار  اللبت)ل التجاهات , وتتمثل التالمتشعبة ًف مختلف ا

 ة . وجبل كاًن سخت الذي  يراناليا –تشكل الحدود العراقٌة  يالت اللسلسلة من الت

 ة القائمة  يٌمله من الزاو يبا فين قروبعدها ٌكوليلة الميل ظهر على شكل طبقات قي

 تعرضت لها سطوح الجبال ولفترة طٌولة من   ية التية والتجويوبفعل عوامل التعر
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 هذه المنطقة  ي , وبشكل عامٌ ظهر ف اليةة العيلصخرنات ايلت التكويالزمن فقد از

 ا.ة الٌماه الى داخلهيمقدار نفاذي ؤثر فً ية ٌغر متماثلة مما يطبقات صخر

 المنطقة السهلٌة :  - -ب

 ة:ينيالمراوح الغرأوال: 

الدراسة , وقد شكلت نطاقا منطقة   يم مظاهر السطح واكثرها انتشارا فمن اهي وه 

العرض , وتكونت ي كم فً  15 ن لتصل الىيجوانب مرتفعات حمر ضا على طوليعر

رة القادمة غيالصقامت بها المجاري  يات البناء التمليجة عيمنطقة الدراسة نت يالمراوح ف

المنبسط تقل سرعتها  يلتقاء هذه المجاري بالسهل الرسوب, فعند االيرانيةمن الجبال ا

مع حجم ي سئيرتبط بحجم المراوح بشكل ري و ,جمع معظم ترسباتها على شكل مروحةفتت

 ئيةمستوى انحدار المجاري الما فين يعها وتتباميوج ف , ونوع الترسباتيحوض التصر

 .(1) اشكلته يالت

 : يضيالسهل الف ثانيا:     

قتصر على المجاري  يا من منطقة الدراسة ويقزا ضيح يضيحتل السهل الفي 

  يلغالب تكون هذه السهول متشابهة فا يوف (وادي حمران  )ان مثل ية للوديسيالرئ

ة بعد  ئيسية الريودالبدء بالظهور حول مجاري ايا , ية والمورفولوجيالصفات الترسب

تساع كلما ابتعدنا عن المراوح اي الى  االبدء بية ثم رينيةمغادرتها اجسام المراوح الغ

 يفكم عرضا , وتظهر   11بعض المناطق الى اكثر من  يسفل المجاري وقد تصل فا

اه يتأخذ مث  ياقدام المروحة وخارجها ح يقنوات تظهر ف يالمنطقة القنوات المتعرجة وه

هو فائض عن  ف كمايمساحات واسعة وتعتبر منطقة تصري مطار تغطالسهول جداول ا

 حاجة المروحة.

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اسحاق صالح مهدي العكام , ٌجومرفولوٌجة السهول المروٌحة بٌن مندًل وبدرة شرق العراق , رسالة  (1)
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 لناحية مندلي( دليل الطوبو غرافية الطبيعية 2خريطة )

 

السهول المروٌحة بٌن مندًل  جيومرفولوجيةاسحاق صالح مهدي العكام , المصدر: من عمل الباحث 

 وبدرة شرق العراق
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 : ةالتكوينات الجيولوجي -2-2-2

  -: ينات منطقة حوض مندليمن اهم تكو

 ن باي حسن : يتكو -أ

   ين فياحدث تكوعد يو ين على طول حافة سلسلة جبال مندلويظهر هذا التكي 

 منطقة الدراسة   يف م(300)ن الى يصل سمك التكوي العراق, و يف يلتتابع الطبقا

 , اذ تتشكل   ينيٌ الغر و يحجر الرمل ين على شكل تعاقبات فيوتظهر ترسبات التكو

 سفل منه وتقل  االالجزء  يا فيمسال ن ية نسبة كبٌرة من هذا التكوينيالصخور الط

 ة بعد  الساسيه من المكونات ايلمدملكات فعلى بسبب كثرة ااالالجزء  ينسبته ف

 على اال ات الحصى باتجاهيبزداد حجم حبي وتكون ذات اشكال مكورة و ينيةالصخور الط

 :  يترسبات الزمن الرباع -ب

 بصورة عامة وتظهر على  ي حوض مندلعي ت العصر الربايارسوب يتغط  

 او تكون على شكل مصاطب او على شكل ترسبات   رينيةالسطح بشكل مراوح اغ

 ات  بيالخشن والرمل الخشن . وتشمل رسوة تتٌمز بانها متكونة من الحصى ينهر

  (1)ة يد من اشكال الرسوبيم تضمن عديالقدي ث والعصر الرباعيالحد يالعصر الرباع

 ة : اآلتيٌ 

 ة : ينيات المراوح الغربيرسو 

ن , يحمر  اللون بصورة واضحة على طول امتداد تة تكيات المراوح الغٌرنبيرسو

رات ية ترافق التغيمتتالة  يب وتعريفترات ترس اللخ ينيةتكونت ترسبات المراوح الغرٌ 

المدمكات  ت وياوتحتوي رسوبالبالٌستوٌسن   عصر اللة خخيرات المنايالمتغ يالحاصلة ف

ن ومن فتتات رديء يوالطن يات من الرمل والغريتداخلت بها كم ة ,يوالكتل الصخر

عد الحصى و ية من الرمل , يالحصى الناعم والخشن مع نسبة عالتكون غالبا من ي الفرز

 . (2)جزاء الواقعة عند قمة المروحةاال يف ئيسيالمكون الر



 لناحية مندلي  خصائص الجغرافية الطبيعية و البشريةني: الالفصل الثا

11 
 

 يرواسب السهل الفٌض  : 

مغادرتها  بعد ليالها نظاما سه ين تبنا تاللنهار المنحدرة من اقدام الاالاستطاعت 

عند مخارجها ضة ينهار تكون متعرجة وعراال, وخصائص هذه  ينيةاجسام المراوح الغر

تضاءل باتجاه الغرب من منطقة يباتها  يتتٌمز بان حجم حب ي, وترسبات سهل الفٌض

ن ين وطيبات رمل ناعمة الى متوسطة مع غريحبالدراسة , وبصورة عامة تتكون من  

ة ي, بسبب نوع يستثمار الزراعاالنواع صالة المن اكثر ال السمك , وهذا النوع  يقل

 .(3)أخرى ي من جهيموسم ئيجهة وتوفر مصدر ما التربة لها من

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرابع ,  عباس احسان البغدادي , المراوح الغٌرنٌة , مجلة الجمعٌة الجغرافٌة العراقٌة , المجلد  (1)

 .61م , ص 1661

, دار الكتب الجامعٌة  1جغرافٌة الجو , طي العطا , الطقس والمناخ دراسة فً  ابو الليفهًم خ  (2)

 . 11م , ص 1662,  يةسكندراال, جامعة  

ة لحوض ياه الجوفيللم يدروكيميائيهموريلي وال هيدروكيميائي حسن , ي مصطفى علً  (3)

 .4م , ص 2007اد , كلٌة العلوم ,, شرق  العراق , اطروحة , جامعة بغد يمندل
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 لناحية مندلي ة( التكوينات الجيولوجي3خريطة )
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 المناخ :  -2-2-3

  بين   فها الختا اه الجوفٌة ويالمذية تغي د المناخ من أهم العوامل المؤثرة فً يع

   يةطار السنوالمت االسنة وأخرى, إذ تعتمد بشكل مباشر على معد ينفصل وآخر وب

  الساقطة على المنطقة.

ة. يدرولوجياله ن فًي الدورةيين أساسيعد للساقط المطري والتبخر طوريو

رتفاع  درجات الحرارة امطار, إذ إن الاه اية ميولدرجات الحرارة تأثٌر مباشر ًف كم

 . يةالضائعات المائٌ ة يكم يؤدي إلى ٌزادة فيس

جل المطار وتذبذبها, والرتفاع درجات الحرارة وقلة ااز مناخ منطقة الدراسة بيتمي

, ودرجة الحرارة, يشعاع الشمسالم  عناصر المناخ للمنطقة المتمثلة بايت قالحساب معد

 . (1)ة, والساقط المطري, والتبخريوالرطوبة  النسب

 ( 2020_1991) ن للمدة منيالخالص وخانق تيلمحطة  يواء الجوالنفقد إستخدمت معلومات ا

  -: سيةلسطوع الشموا يشعاع الشمسالا- 1

 يشعاع الشمسالللحرارة , اذ ان طول مدة ا يساساالتعد الشمس المصدر  

 شعة الواصلة  الة ايكم يرا فيوم , اثرا كبية سقوطها وصفاء السماء من الغيوزاو

 المنطقة  ي رتفاع لدرجة الحرارة فً الذلك على اًف اي منطقة , ٌونعكس رض الالى ا

   يساعات السطوع الشمس ةعد يةة السطوع الشمسوانخفاضها والمقصود بمد

 تؤثر على درجات الحرارة والرطوبة والتبخر, كما ان   يم الواحد والتيوال ية فيالفعل

ن يما  ب يةربرة العزيا وشمال شرق شبه الجيمن قارة اسي قع ًف الجزء الجنوبيالعراق 

 سقوط   يةع فان زاوجة لهذا الموقيبا ونتيتقر الشما( درجة 37-29 )دائرة عرض 

 .  (2)ا حسب فصول السنةنيومكا يااشعة الشمس تتباٌن زمان
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 ن اعلى معدالت السطوع ن إيتب( 1)والشكل  ( 1)حظة الجدول الم اللمن خ

 (  2.11ْ, 3.11, 4.11)( ران , تموز , أب يحز)شهر  يسجلت فية الفعل يةالشمس

 ن , يمحطة خانق ياعة ف(س ْ 2.11, 4.11, 5.11)محطة الخالص و يف عةسا

, وصفاء السماء, وان اكثر  يشعاع الشمسالسقوط ا يةرتفاع زاوابسبب  وذلك

 محطة الخالص يساعة ف ( 4.11ْ)ران بمعدلحزيٌ السطوع هو شهر ارتفاعا في الشهور  

ؤدي ين, وان عدد ساعات السطوع  يشهر تموز بالنسبة لمحطة خانق يساعة ف (4.11ْ)و

الحرارة مما تفاع درجات  ارأ يوبالتالي شعاع الشمسالة من ايرات كبيمها كمالإلى است

ي ت واقلها فً الالمعد, وسجلت أدنى يالنتح من التربة والغطاء النبات/ادة التبخريؤدي إلى زب

 (5.7، 5.6،  6.5) بمعدل (, شباط  ي, كانون الثانول الكانون ا لألشهر )فصل الشتاء 

 ساعة في (6.0، 5.5، 5.3)ص و لالخافي محطة  ساعة

 ن, وذلك بسبب حركة الشمس الظاهرة بأتجاه مدار الجدي, وسقوط  قيمحطة خان

ًّ هو شهر كانون اوم وأن اقل يشعة بصورة مائلة, ووجود الغالا  ول الالشهور اشعاعا

 ن  يول بالنسبة لمحطة خانقالمحطة الخالص, وشهر كانون ا يساعة ف ( 6.5ْ)بمعدل 

 ات أكبر من السطوع  يان محطة الخالص تتمتع بكم يساعة, وهذا ٌعن ( ْ 3.5)وبمعدل

 .(3)ن يوذلك بسبب الموقع الفلًك للمحطت ينمن محطة خانق يةالشمس
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  -درجة الحرارة :-2

 تعد درجة الحرارة من ابرز عناصر المناخ واهمها , وذلك بسبب تأثٌرها على    

 مطار , وتتصف  الاح والتبخر وايي والرخرى مثل الضغط الجوالعناصر المناخ ا

ٌ  يالحرارة ف  ن جعل مناخ  يف والشتاء , وسعة هذا التباين الصيها بينالعراق بتبا

 .ةيالقار اتتصف بالصفيالعراق 

 ( ان معدل السنوي لدرجات الحرارة في منطقة  2و يظهر من خالل جدول ) 

حين تنخفض  ْم   (23.5،  22.2)  وه ى التواليلنقين عالدراسة في محطتي الخالص وخا

وجود  و ى مدار الجدي,لشعة عالرية وتعامد اهفصل الشتاء, بسب حركة الشمس الظافي 

 ل الفصل البارد في  الحرارة خت لدرجات الالالغيوم. لذا سجمت أدنى معد

 ى  لقين ع, في محطتي الخالص وخان مْ ( 10.4,  9.7)غ لإذ ب( كانون الثاني هر )ش 

 رتفاع تدريجاً في فصل الصيف بسبب البا رارة توالي . وبعد ذلك تبدأ درجات الحال

 زيادة عدد ساعات سطوع الشمس, وصفاء السماء, وانخفاض الرطوبة النسبية 

 في   م ْ (36.2، 33.8)الفصل الحار في شير تموز  الل ى معدل خلأع , إذ سجل

 ومن ثم تبدأ درجات الحرارة  (،  2)ى التوالي شكل لمحطتي الخالص وخانقين ع

 .(2)مدار الجدي باتجاهتدريجياً بسبب حركة الشمس  ضباالنخفا
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  -: االمطار -3

 مطار  الى قيم للان محطة خانقين سجمت أع( 3)تشير معطيات الجدول  

 مطار السنوية في محطة خانقين  الغ مجموع الالساقطة من محطة الخالص. اذ ب

 تباين في متوسطات قيم   و يظهرم, ل(م 142.9) م وفي محطة الخالصل(م 285.4) 

 فصل الشتاء إذ   اللا, فتزداد بوضوح خهموسم سقوط اللمطار في المحافظة خالا

 مر الذي يتفق مع زيادة عدد المنخفضات  الالثاني اا في شير تشرين هيبدأ سقوط

 م في  لم( 55،  16.6)اق لتصبح القيم الساقطة بحدود الجوية القادمة باتجاه العر

 ولالر كانون اهت في شلى التوالي, وبعد ذلك سجلمحطتي الخالص وخانقين ع

 انون  ر كها في شتهمطار ذرواالغ بلم في المحطتين, ومن ثم ت( مل44.1، 20.8)

 ى معدل  لو أعه حطتي الخالص وخانقين وم في ملم( 59.2، 34)غ لالثاني لتب

 ر آذار تبعاً هطار الساقطة بعد شاالمالسنة. ثم تتناقص قيم ا اللمطار خاللكميات ا

 لتناقص تكرار المنخفضات المتوسطة. 

و م في محطة الخالص لم (3.8، 20.2) (نيسان وايارهري ) في ش اذ سجمت

ر حزيران همطار ابتداء من شالوط اقسم في محطة خانقين. ثم ينقطع  لم (6.6، 29.8)

لمداري واء اهالمنخفضات المتوسطية واستقرار ال تأثير إلقطاعول نتيجة لحتى شير أي

 . (4)مناطق العراق بلالقاري الحار الجاف في أغ
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  -الرطوبة النسبٌة : -4

 من انها دالة على اقتراب الهواء من التشبع ببخار   يةة الرطوبة النسبياهم يتأت 

 ل التبخر  يق بزيادتها نشاط التبخر في لتكاثف , كما انها عامل متحكم فالماء ومن ثم ا

 . نةية معريظروف حرا ية هامة فيويح , كما ان للرطوبة اثار حيوالعكس صح

كانت الرطوبة منخفضة استمرت  فكلما يةرار التبخر من المسطحات المائاستم يف

ة التبخر تضعف وتصل إلى درجة التشبع, يعملارتفاعها فان لتبخر بسرعة, وعند ة ايعمل

  ق النتح ويه عن طريافقده النبات من المية إلى ٌزادة ما يض الرطوبة النسبنخفايؤدي ا و

 .(5)النباتات يؤدي إلى هالك شدة الجفاف ممالي التبخر وبالتاادة  يدي ذلك إلى زيؤما 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, المنشأة العامة  ية لمنطقة لوح مندليائيميد وكٌ يا وهايرولوجيدر صالح , دراسة هيحاتم خض - (1)

 .  9م , ص0226تعدٌن ,  جيولويالجللمسح  

 .9 المصدر نفسه , ص -(2)

م , 1690, عمادة شؤون الكتاب , 1ة , طيدرولوجيت الهياز , اساسيمحمود حسان عبد العز - (3)

 .199ص

لى, يان والخالص, مجلة ديخانق طتية لمحيليلى دراسة تحليازهار سلمان هادي, مناخ محافظة دا( 4) 

 .440ص  , 2014الى, ية, جامعة ديبحاث المكانال(وحدة ا 62)العدد  

 1ع , طيدمشق , نور الطبع والنشر والتوز حسن موسى , موسوعة الطقس والمناخ ,ي عل – (5)

 . 311ص م , 2006,
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 التربة:  -2-2-4

  -منطقة الدراسة الى : يتنقسم التربة ف

  -ة :يالحافات الشرقٌة والسهول المروح ترب -1

 ط من الجنوب  ريتمثل هذه الترب مروحة مندلي التي تمتد على شكل ش

 ة , وقد تكونت  يالمقداد يالى اراض الوصو يالى الشمال الغربي شرق مندلً 

 ة. وتمتاز  ية من المرتفعات الشرقاآلتيرة ينهار القصاالول يهذه الترب بس

 نسبة الملوحة   يجة ناعمة الى متوسطة النعومة وبانخفاض فيبأنها ذات نس

  (3).% (17-4)ن  بيٌ  هايوتتراوح نسبة الجبس فٌ  يرضالنحدار ااالجة ينت يهاف

  -ة المتموجة :بسيالج نيةغريالتربة ال -2

 مة وتظهر خصوصا شمال  ية القدينيالترسبات الغر يف يسيتوجد بشكل رئ

 قة مغطاة  يد عميرتفاع وتظهر فٌها اخادالمنخفضة اي , وه يغرب مندل

 مناطق اخرى  ي ر من جبهاتها او تغطى بالحصى فً يالكث يد فجالميبال

 ر الري  ير مناسبة لتطويغ ن الهضاب واحات مالحة تجعلهايوتتواجد ب

 .(2)ةيالماش إلرواءدة ية مفليوتحتوي على برك فص

  -ة المنحدرة :ويالحص يراضاال -3

 تنحدر مع   يقل انخفاضا التالل االالمناطق ذات الت يتوجد هذه الترب ف  

 %   10ل عادة الى ية , والمنحدرات تمينيان الغريالمرتفعات الجرداء الى الود

 ظهر فٌها الحصى والجبس على السطح و معدل عمق  يرة ويد كثياخادولكنها ذات 

حبوب أنواع وانات وزراعة بعض يالح يرعي تها تكمن فً يواهم سم 60التربة اقل من 

 .(4)لية مندك المنطقة التًي تقع شمال ناحيتل يوانشاء بعض معامل الحصى والرمل ف

  -ان :يعان الوديتربة قٌ  -4

 ان وفروعها , وتتكون  ياه داخل الوديان الميتتخلف عن جر يالرواسب التهي 

 ن الرمل والحصى وان اصلها من الكلس والجبس ورواسب  يغرالبشكل اساس من ا



 لناحية مندلي  خصائص الجغرافية الطبيعية و البشريةني: الالفصل الثا

22 
 

 اتها من  ياحجامها وكم ين هذه الرواسب فيجام , وتتباالحة مختلفة اية رمليفتات

 رجة انحداره  حوض الى اخر حسب عدد من العوامل منها , شكل الوادي وطوله ود

 ات  يوكم يعن وجود الغطاء النبات الاه , فضيتجري فوقها الم يعة صخور التيوب

 ها . مطار وشدتالا

مختلف اجزاء  يان فيعان الوديق فيعة الرواسب يتحدد هذه العوامل مجتمعة طب

ان ديللو يةولاالب المراتي ات خشونة تتجمع عند المنابع وفً الوادي , ان بعض الرواسب ذ

اد يان وازديحول مصب الود ب ذات خشونة منخفضة كلما تقدمنا, وتكون هذه الرواس

ة على حمل الرواسب يالجار اهين , وذلك بسبب عدم قدرة المياة للوديالمراتب النهر

حظة هذه الرواسب المكن ميو ا، تها او مصادرهيتها وتعريدا عن اماكن تجويالخشنة بع

   .(5)يرةالحجم والصغ ةيان كبيعان الوديق يعة فالمتنو

قاع  ي حران ووادي النفط , وتشكل تربة الحجم مثل واديران كبيا رواسب الوديمس الو

 ة مندلي  يناح يان ترب اكثر انتشار فيالود

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 188,ص 1695ة, يسكندرااللمناخ, دار المعرفة الجامعٌة, االطقس وال ابو العطا, اله يفهم (1)

م , 1661,  4ة العراقٌة , ميالجغراف يةة , مجلة الجمعينيس احسان البغدادي , المراوح الغرعبا( 2)

  49-48ص

وبدرة ,  يمندلناحية  يعن ترسبات الحصى والرمل في عالر استطيونان , تقرٌ ي ينوفل جورج (3)

 .6م , ص1987والتحري ,  يولوجيالعامة للمسح الجالمنشأة 

وبدرة شرق العراق ,  ين مندلبية ية السهول المروحيومرفولوجيح مهدي العكام , جاسحاق صال (4) 

 .  41, ص  ر منشورة ,يت غيانا, بم 2002, جامعة بغداد ,  األداب يةر , كلسيٌ ماجرسالة 

ناحية مندلي وسبل  ية فيل الحقليات زراعة المحاصين عسكر الساعدي , امكانين حسياء الديض ( 5)

 .70, ص  2015, جامعة ديالى , ة للعلوم االنسانيةية التربير , كليساجرها, رسالة ميتطو
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 ( تبين انواع التربة في ناحية مندلي حسب موقعها4خارطة )
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   النبات الطبيعي:  -2-2-5

 د نوع  يلها تأثٌرها المباشر على تحدطقة المن ية السائدة فيان الظروف المناخ  

 المنطقة لكونها   يتنتشر ف ية التيعيوكثافته , وتتصف النباتات الطب يالغطاء النبات

  ية فياة النباتحير الساقطة لنموها لهذا اقتصرت المطاالة ايم كفاة لعديرة وفصليقص

 لة من  ية طوتتحمل الجفاف لمد يدغال ونباتات الصحراء التالهذه المنطقة على ا

  يلة التيق مد جذورها الطويف متعددة , عن طريالزمن لما تمتلكه من وسائل تك

 , او تكون ذات اوراق مغطاة  يعماق لتصل الى الماء الباطنالا يتضرب بها ف

 ف الظروف  الدغال باختالتفقده بالنتح وتختلف هذه ا الة فتختزن الماء ويبطبقة شمع

حلفاء والزباد , , ان ادغال السوس , والشوك , وال الحظ مثيالنتشارها , فالئمة الالم

منسوب ح  وذات الالماالة من يا الخالية طوبوغرافعاليالاألراضي  يالكسوب , تكثر ف

 يراضالا يظهر فتع , والعجرش , فانها  ي. اما ادغال الطرط ةقيالعم يرضالا يالمائ

 .  (1)بيالقر ئية وذات المنسوب المايالملح

 المنطقة الى عدة انواع :  يتقسم النباتات ف -

 مجموعة النباتات المحبة للرطوبة :  -1

 ة  يبطوبوغراف انها محبة للرطوبة وتتأثر الة ايعبارة عن نباتات ارض يوهً 

 ن  يل نبات السعد , والطرفة , والبربة مثينيالترب الط يرض وتنتشر فالا

   الطرفة ها نباتيظهر فيل السبع , كما يل , وابو ذي, والحرفش , وابو ذ يالسواج

 ة : يالنباتات البارزة او البرك القصبمجموعة - 2

 متاز بانه اطول  ي( الذي  يتها القصب والبردي والقصب الفارسومن اهم نباتا

 ان كذلك  االحيبعض  يلبردي وكذلك استقامته او تفرعه فمن القصب ا

 ن  يوالعنطران وبربخ الهور وبربلسوس ل البردي , والحلفاء وايوث ريالجرج

 .(2)الماء والنعناع

 



 لناحية مندلي  خصائص الجغرافية الطبيعية و البشريةني: الالفصل الثا

25 
 

 :  ( ة يالموسم )ة يالنباتات الحول- 3

 ئمة  الالمواسم الم ياتها فيمدة حي جل , اذ تقتضالرة ايت قصنباتا يوه 

 ء الموسم  ية عند مجيالتربة فتنمو ثان يلنموها , ثم تموت وتبقى جذورها ف

 طة والروطة  يح والخباز والحني: الشي هئم , ومن اهم هذه االنواع الالم

 ع والحرمل والكسوب والبابنج وابو سوف والشنان  يوالشاعور والطرط

   .(3)والجوز البري والرشاد البري والشوفان

 النباتات المعمرة : - 4

 فت نفسها للجفاف والحرارة  يها , وكيدل اسمها علينباتات دائمة كما ي ه

 مطار وكذلك  الة والجوفٌة واياه السطحيالنباتات تبعا للمة , تتنوع هذه يالعال

ث تنمو يثافة اي مبعثرة هنا وهناك حلة الكيبصورة عامة قل يتبعا لنوع التربة , وه

 .(3)والعوسج  يقرب والكبر والشوك والعاكول والعلالنباتات المعمر مثل الغ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًع , اطروحة يللنبات الطب يع الجغرافية على التوزيمد الزنكنة , اثر العناصر المناخث محمود محيل (1)

 . ر منشورةي, غ 26م , ص 2007داب , الة ايدكتوراه , جامعة بغداد , كل

 30 المصدر نفسه , ص( 2)

, العدد  2ة , المجلدي, مجلة القادس يةة لمحافظة القادسيعية الطبية الجغرافيرضا عبد الجبار , البن ( 3)

 .40م , ص2018,   12
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 ( تبين توزيع النبات الطبيعي لناحية مندلي5)خارطة 
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 العوامل البشرية لناحية مندلي:  -2-3

 عدد السكان و نموهم: -2-3-1
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 العددي:التوزيع  -2-3-2
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 التوزيع البيئي لسكان ناحية مندلي: -2-3-3
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 المقدمة 1-3-

تعد التأثيرات المناخية التي تترافق بانخفاض الهطول المطري وارتفاع درجة  

حرارة الهواء، خصوصا في البيئات الحدية، ذات آثار خطيرة على الموارد المائية والبيئة 

الحيوية والنشاطات االقتصادية. وتشير نماذج الدورة الهوائية العامة إلى أن شرق البحر 

رتفاع غازات الدفيئة في الغالف الجوي، حيث ستنخفض األمطار المتوسط سيتأثر سلبا با

 وتزداد درجة حرارة الهواء. 

لذا من المفيد دراسة التغيرات المناخية وتقييم آثارها المستقبلية على االنتاج  

 . ناحية مندليالزراعي والرعوي والموارد المائية في البيئات المختلفة في 

 ،ط التأثيرات المناخية ولربنسبة الغطاء النباتي رف على وقد تم في هذا البحث التع 

لتقييم  2021 -1991فترة لألعوام المحصورة بين مرئيات فضائية  اربعفقد استخدمت 

 االتجاه العام لمساحات الغطاء النباتي في المنطقة الدراسة.  

 2021-1991خالل الفترة  قد ارتفع الغطاء النباتي وقد أظهرت نتائج التحليل أن 

   %  21.6 -10.4بحدود

إلى  2021، 2010. 2001، 1991 تحليل المرئيات الفضائية لألعواموتشير نتائج  

. ووجد الخضراءوازدياد كبير جدا في مساحة األراضي  الجرداءتقلص مساحة األراضي 

الى  1991بين بداية  % 78.4- 89.6 بحدودانخفضت أن مساحة األراضي الجرداء قد 

صبح التغير المناخي من الظواهر الطبيعية التي أشعلت العالم في العقود لذا ا . 2021

 و إيجابية على الغطاء النباتي. األخيرة لما له من آثار سلبية 
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 لناحية مندلي على الغطاء النباتي.  1991لسنة  يةمرئية الفضائ -3-2

مالئمة الظروف لقد تم اختيار المرئية الفضائي اعتماد على توفرها من جهة  

الجوية ومن جهة اخرى إلى معرفة نسبة الغطاء النباتي في ناحية مندلي حيث تم معرفة 

حيث كان المساحة المنطقة الخضراء تقدر  1991نسبة الغطاء النباتي في سنة 

من مساحة الكلية لغطاء النباتي لناحية مندلي  ٪(10.4) وبنسبة 2(كم164.6بحوالي)

من  ٪(89.6) وبنسبة 2(كم1418.4منطقة الصحراوية حوالي )وحيث تقدر المساحة ال

لغطاء  ةالمساحة الكلية لغطاء النباتي لناحية مندلي حيث كانت المجموع المساحة الكلي

٪( وهذا  مما يدل على أن نسبة االمطار في سنة 100) وبنسبة 2كم(1583النباتي حوالي)

المساحة  من حيث أن ارتفاع نسبةكانت قليلة بسبب ارتفاع في درجات الحرارة  1991

يدل إلى قلة الغطاء  اكبر من المساحة المنطقة الخضراء وهذا ما المنطقة الصحراوية

 وكان السبب الرئيسي هو قلة االمطار وجفاف في 1991النباتي في ناحية مندلي في سنة 

 . 1991الصحراوية في سنة ةالغطاء النباتي وتوسع في المنطق

 

 لناحية مندلي  1991لسنة  بين مساحة الغطاء النباتيي( 7جدول رقم ) 

 النسبة % 2المساحة كم 1991المنطقة  

 10,4 164,6 المنطقة الخضراء

 89,6 1418,4 المنطقة الصحراوية

 100 1583 المجموع

 ( ArcGISالمصدر: باالعتماد على الفضائية األقمار االصطناعية باستخدام برنامج ) 
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 1991الغطاء النباتي في ناحية مندلي لعام (  6خارطة ) 
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  .لناحية مندلي على الغطاء النباتي 2001 لسنة  ةمرئية الفضائي -3-3

فكانت نسبة الغطاء النباتي في ناحية مندلي حيث إشارة من  2001اما بنسبة لسنة 

 وبنسبة 2(كم204.2) خالل المرئية الفضائي ان المساحة المنطقة الخضراء تقدر بحوالي

 2(كم1378.8) حوالي اما المنطقة الصحراوية حيث كانت مساحتها تقدر ٪(12.9)

 2(كم1583وان كان المجموع الكلي لمساحة الغطاء النباتي تقدر حوالي ) (78.1) وبنسبة

وان هذا يدل على أن نسبة المنطقة الصحراوية كانت اكثر من نسبة  ٪(100) وبنسبة

وان ارتفاع  الرئيسي هو قلة تساقط االمطار في هذا السنة المنطقة الخضراء وكان السبب

يدل على أن الغطاء  درجة الحرارة لها أثر كبير أيضا في جفاف الغطاء النباتي حيث ما

كانت قليلة واألمطار أيضا فيها نسبة المنطقة الصحراوية كبيرة اما  2001النباتي في سنة

الصحراوية في الغطاء  ةسع في المنطقنسبة المنطقة الخضراء قليلة حيث يدل على تو

 .2001النباتي لسنة 

 

 لناحية مندلي  2001لسنة  يبين مساحة الغطاء النباتي( 8جدول رقم )

 النسبة % 2المساحة كم 2001المنطقة

 12,9 204,2 المنطقة الخضراء

 87,1 1378,8 المنطقة الصحراوية

 100 1583 المجموع

 ( ArcGISالمصدر: باالعتماد على الفضائية األقمار االصطناعية باستخدام برنامج ) 
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 2001الغطاء النباتي في ناحية مندلي لعام (  6خارطة ) 
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 .لناحية مندلي على الغطاء النباتي 2010 لسنة  ةمرئية الفضائي  -3-4

حيث كانت المساحة كان الغطاء النباتي نسبته قليلة  2010 في عامونالحظ ان  

واما المساحة الصحراوية فكانت تقدر  ٪(3.2) وبنسبة 2(كم50.7الخضراء تقدر حوالي )

لغطاء النباتي تقدر  ةالمساحة الكلي حيث كانت ٪(96.8وبنسبة ) 2كم(1532.3حوالي)

ان المساحة المنطقة  ةحيث يدل في هذه السن ٪(100وبنسبة ) 2(كم1583حوالي )

دل على أن الغطاء ي ابر من المساحة المنطقة الخضراء وهذا ممالصحراوية كانت اك

منعدم بسبب قلة االمطار في هذه السنة مما إشارة هذه المرئية  2010النباتي في سنة 

الجرداء وهذا يدل على انعدام  ةالمنطقة الخضراء وتوسع في المنطقالفضائية على انعدام 

ى الى ارتفاع درجة الحرارة وجفاف الغطاء الكلي لسقوط االمطار في هذه السنة وهذا اد

 .2010النباتي في ناحية مندلي لسنة 

 

 

 لناحية مندلي  2010لسنة  يبين مساحة الغطاء النباتي( 9جدول رقم ) 

 النسبة % 2المساحة كم 2010المنطقة  

 3,2 50,7 المنطقة الخضراء

 96,8 1532,3 المنطقة الصحراوية

 100 1583 المجموع
 ( ArcGISالمصدر: باالعتماد على الفضائية األقمار االصطناعية باستخدام برنامج ) 

 

 

 



 تأثير التغيرات المناخية على الغطاء النباتي لناحية مندلي: الفصل الثالث 

                       

37 
 

 2010الغطاء النباتي في ناحية مندلي لعام ( 7خارطة )
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  .لناحية مندلي على الغطاء النباتي 2021مرئية الفضائية لسنة  -3-5

الغطاء النباتي في ناحية مندلي حيث تم فكانت نسبة  2021النسبة لسنة حيث كانت  

لمعرفة الغطاء النباتي حيث كانت مساحة المنطقة الخضراء تقدر  أخذ  المرئية الفضائية

من مساحة الغطاء النباتي وأما المنطقة  ٪(21.6) وبنسبة 2(كم341.9بحوالي )

احة من مس ٪(78.4وبنسبة) 2(كم1241.1الصحراوية حيث كانت تقدر مساحتها حوالي )

 2(كم1583لغطاء النباتي تقدر حوالي ) لكليةا الغطاء النباتي حيث تكون المجموع المساحة

وهذا مما يدل على أن نسبة الغطاء النباتي في هذه السنة قليلة وان نسبة  ٪(100) وبنسبة

يدل  المنطقة الخضراء قليلة ونسبة المنطقة الصحراوية اوسع في الغطاء النباتي وهذا ما

االمطار وارتفاع في درجة حرارة مما أدى إلى جفاف الغطاء النباتي وتوسع في  على قلة

 .2021المنطقة الصحراوية وقلة المنطقة الخضراء لسنة 

 

 لناحية مندلي  2021لسنة  يبين مساحة الغطاء النباتي( 9جدول رقم ) 

 النسبة % 2المساحة كم 2001المنطقة

 21,6 341,9 المنطقة الخضراء

 78,4 1241,1 الصحراوية المنطقة

 100 1583 المجموع

 ( ArcGISالمصدر: باالعتماد على الفضائية األقمار االصطناعية باستخدام برنامج ) 
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 2021الغطاء النباتي في ناحية مندلي لعام (  6خارطة ) 
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للغطاء  (2021, 2010، 2001، 1991) من خالل الدراسات التي أجريت لالعوام -3-5

 النباتي

ان من خالل دراسة وتحليل وتفسير هذه المرئيات االربعة لسنوات بين ت  

(على الغطاء النباتي نرى ان الغطاء النباتي كان متغيرا بين 1991،2001،2010،2021)

اعلى نسبة كانت للغطاء النباتي بسبب وجود امطار فيها،  2021حيث يعد عام  سنة واخر

يدل على أن  وهذا ما اقل نسبة غطاء نباتي بسبب قلت االمطار، 2010و يعد عام 

التغيرات المناخية لها تأثير كبير على ازدياد ونقص في الغطاء النباتي في ناحية مندلي ان 

جعلت الغطاء النباتي أيضا متغير بين سنة واخر بسبب  هذه التغيرات المناخية الحديثة

انعدام سقوط االمطار بين سنه واخر وأيضا ارتفاع في درجات الحرارة وان هذا السبب 

 الرئيسي جعل عملية التبخر /النتح يؤثر على جفاف الغطاء النباتي.

   االستنتاج -3-6

 ,النباتي لناحية مندلي معرفة التغيرات المناخية للغطاءفي هذه الدراسة تم   

  :ـليويمكن تلخيص االستنتاجات كما ي 

دراسة الغطاء  يتها فيفعال (NDVI  ) المرئياتستشعار عن بعد الة ايأثبت تقن -1

 ل فترة الدراسةالخمندلي  ناحيةطرأت على  يرات التيورصد التغ يرضالا

نظرة شاملة ي تعطة الدقة الكاملة ولكن يهذه التقن يتعطال  ، قد(2021- 1991)

  .القرار ألصحابوتعتبر مؤشر 

 إلى  1991المدة من عام  يف ية مندليناح يف يالغطاء النبات يرات فيهناك تغ  -2

و يعود السبب الى الخصائص الطبيعية للناحية كالطوبوغرافية السطح  2021عام 

 و التربة. و المناخ يو التكوين الجيولوج

ة التغيرات في الغطاء لدراسلناحية مندلي  (NDVI) تم اختيار اربع مرئيات  -3

( و التي أظهرت زيادة الغطاء 2021، 2010، 2001، 1991و لألعوام ) النباتي

 . اعلى نسبة 2021اقل نسبة و عام  2010حيث كان سنة  النباتي
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لبناء  بالوزان الترجيحية تكوين البيانات عن العناصر البيئية الحساسة وتعيير -4

بالمرئيات الفضائية ساعد في تشخيص الوحدات  انةباالستع ةالمعلوماتيالطبقات 

 المورفوتكتونيك المورفومناخية و مياتلوبفعل الع والخدميةبنائية رضية الالا

يا  عند تحديد درجات المخاطر البيئية لمع االستداللالتي تم  المور وديناميكية

 لمنطقة الدراسة.

درجات الحرارة حيث سجمت بعض ت الومعدمطار االناك تذبذبات في كميات ه- -5

مدة الدراسة  م سواء بالموجب او بالسالب طيمة افات عن المعدل العاالسنوات انحر

 .ثر الكبير على الغطاء النباتياالمما لو 

 

 

 التوصيات -3-7

بناءاً  على أساس الخبرة المكتسبة من جراء الدراسة الحالية, يمكننا اقتراح ما يلي  

 كأعمال مستقبلية:

 دراسة التغيرات المناخية للغطاء النباتي لبقية نواحي محافظة ديالى. -1

 نواحي ديالى. لو تأثيرها على الغطاء النباتي   ةدراسة التغيرات الجيولوجي -2

 دراسة طرق الحفاظ على الغطاء النباتي باستخدام وسائل مطورة و حديثة. -3

العوامل الطبيعية  نسان محدودة في التأثير عمى بعض االبالرغم من ان قدرة  -4

من التخفيف من آثاره   مكانإلبارض , لكن لالة كالمناخ والبنية الجيولوجية لالعام

يل من شدة المياه الساقطة عن طريق تقويم المنحدرات والمحافظة  عمى لل التقالخ

والحفاظ عمى الغطاء النباتي في  التربة من التعرية بإضافة المواد العضوية

 .المنطقة

 الموارد لاالستغالفير فرص كبيرة ى تولطة التي تعمل عسرق المبنشاء الط -5

نقل المنتجات الزراعية  علميةيل وتسي المواصالتالطبيعية في المنطقة وتسييل 

 في المنطقة.



 



 References                                                                                          المصادر      

42 
 

 

 القران الكريم -اوال

 الكتب. -ثانيا 

, دار   1ة الجو , طيجغراف ي, الطقس والمناخ دراسة فالنيخ هميابو العطا , ف ]1 [ 

 .11م , ص 1991ة , يسكندرالة , جامعة ايالكتب الجامع

حسن , موسوعة الطقس والمناخ , دمشق , نور الطبع والنشر لي موسى , ع[  2]

 .  311م , ص 1602,  1ع , طيوالتوز

 الرسائل و االطاريح -ثالثا 

,  يلحوض مندلة  يه الجوفياللم يميائيدروكيل هايلموداو  يميائةميدروكي, ه ليحسن , مصطفى ع [ 1]

 م 1202ة العلوم , يراق , اطروحة , جامعة بغداد , كلشرق الع

, يعيللنبات الطب يع الجغرافية على التوزيمحمود محمد , اثر العناصر المناخث يالزنكنة , ل [2]

 م 1102داب , االة يروحة دكتوراه , جامعة بغداد , كلاط

وسبل  ية مندليناحية فيل الحقليزراعة المحاص إمكانياتن عسكر , ين حسياء الديساعدي , ضال[ 3]

 م 1202الى , يجامعة د,   يةنسانالللعلوم ا يةالترب ية, كل ريرها, رسالة ماجستيتطو

العراق , قي وبدرة شر ين مندلية بية السهول المروحيومرفولوجي, جلعكام , اسحاق صالح مهديا [ 4]

 م 1102, جامعة بغداد ,  دابألا يةر , كليالة ماجسترس

 التقارير والبحوث   -رابعا 

ة  , المجلد الرابع , يالعراق يةة الجغرافية , مجلة الجمعينريالمراوح الغادي , عباس احسان , البغد [1]

 م ,  2971

,  2ة , المجلد يالقادسة , مجلة يلمحافظة القادس الطبيعيةة يالجغراف يةالجبار , رضا عبد , البن [ 2]

 م ,  9919,  2العدد 

المنشأة العامة  , يلوح مندل ة لمنطقةيايميكيدارا وهيدرولوجير , دراسة هيصالح , حاتم خض[ 3]

   .م1602ن , ديالتع يالجيولوجللمسح 



 References                                                                                          المصادر      

43 
 

 م  1992, عمادة شؤون الكتاب  , 1ة , طيدرولوجيات الهي, محمود حسان, اساس يرعبد العز[ 4]

الى, يوالخالص, مجلة دن  قيخان يلٌة لمحطتيالى دراسة تحليدي , ازهار سلمان, مناخ محافظة دها [5]

  1402الى, ية, جامعة ديبحاث المكانالا وحدة ( 62)العدد 

بدرة , و يقضاء مندليًع عن ترسبات الحصى والرمل فالر استطيجورج , تقرونان , نوفل ي [ 6]

 .9م , ص9919والتحري ,  يولوجيالمنشأة العامة للمسح الج

 المصادر االجنبية -خامسا 

[1] Lillesand, T., M. Kiefer, R.W. (1991) Remote Sensing and Image   

4th edition, ISBN: 7401544140 Interpretation. John Wiley & Sons; 

[2] Rouse, J.W., R.H. Haas, J.A. Schell, and D.W. Deering. (2001) 

Monitoring  vegetation systems in the Great Plains with ERTS. Third ERTS 

Symposium,NASA SP-141: pp: 179-110.  

[3]Crippen, R.E.1997. Calculating the vegetation index faster. Remote Sens.   

Environ.14:01–01.Forman RTT, Godron, M. 1991. Landscape ecology. 

Wiley,  New York  

[4] Chen, S. L, X. L. ( 2014). NEW BARE-SOIL INDEX FOR RAPID 

MAPPING  DEVELOPING AREAS USING LANDSAT 9 DATA, Remote 

Sensing and  Spatial Information Sciences, Volume XL-4, 5714 .  

[5] Khan , N . M ., V . V . Rastoskuev , Y . Sato and S . Shiozawa . (5774) .   

Assessment of hydrosaline land degradation by using a simple approach of   

remote sensing indicators. Agricultural Water Management. 00 : 91 – 179 .  

[6] 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 5715 ,p,1794 .  



 References                                                                                          المصادر      

44 
 

[7] World Meteorological Organization, 5715: Standardized Precipitation   

Index User Guide (WMO-No.2010), Geneva,  

[8] Piao, S., J.Fang, H. Liu, and B. Zhuo. 5774. NDVI- indicated decline in   

desertification in China in the Past two decades. Geophysical research letters.   

Vol. 15 

  

  


