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معطیات التحسس النائيبإستخداملتركیب قند شمال غرب العراقاالخدودیةدراسة التعریة 
العالف                                     بسمان یونس حمیدسلیممحمد یونس

العراق-الموصل /ركز التحسس النائيم/جامعة الموصل

خالصةال
المعدة حیةـیف المیاه السطرالى استخدام خرائط انظمة تصتھدف الدراسة 

ضمن غرب في طیة قند والمناطق المحیطة بھا الواقعة في شمال االخدودیةفي رسم خرائط التعریة 
.

دثكذلك ، والمنتشرة في المنطقةرفولوجیةاھر الجیوموـــبالمظ
تربة  .WeirsCheck Damقدالتيولل

Surfer32ج ــــبرنامبإستخدام
% ١٤.٩٥ــشكل نطاذ، الثالثةبنطاقاتھا االخدودیةعریة بالت

دیدة ـ% ٤٤.٣٣وشكل نطاق التعریة المتوسطة نسبة 
ریةــ، %٤٠.٧٢نسبة 

.الشدیدةالمتوسطة الى 

المقدمة
اذ

أكما النھایة
. )١٩٩٣،عباس (عكرتھایاه وزیادة نوعیة الم

 .
مخاطرأثیر ت) ١٩٨٣(Bergsma، لم اإ

.Rao)الخرائط )١٩٧٥

ا. على شدة التعریة
)٢٠٠٣(الطائي.) ١٩٩٥،Ibrahim(بإستخدام

امل )١٩٩٩(سم  اأما .األرضیة وع
.)٢٠٠٠(

. معطیات التحسس النائيبإستخداملجبل بعشیقة االخدودیة
مسبقا تصریف أنظمةاستخدام خرائط إلى تھدف الدراسة

.بالمظاھر الجیومورفولوجیة المنتشرة في المنطقة

مواد البحث وطرائقھ
اذ: وصف منطقة الدراسة

)=٠٠٠٠٣٠=) (٤٣١٧تي عرض ) ٤٣ ائر ا ود ) ٣٠٣٧٣٦=(شرق
)=٣٠٤٢شماال) ٣٦ .

)٢٠٠٢(البناء درس .)١٩٨٧(
إعدادبإستخدامالجیومورفولوجیة  ب

وحة ،األرضیة المنتشرة في منطقة الدراسة ل ) ١(ال
-Flood plain and valley filling)الواديلء Recent deposits) ،

____________________________
١٠/٩/٢٠٠٨وقبولھ  ٦/٢٠٠٨/ ٨تاریخ تسلیم البحث 
-Alluvial terracesالمدرجات النھریة Fluvial depositsالمراوح الفیضیةAlluvial fans، السطوح

األراضي الردیئة المتأثرة ،Erosional glacisالتعرویةالسطوح ، Accumillation glacisالتجمیعیة
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ة ، الحواجز التركیبیBadlands area influnced by fluvial erosionالنھریةبالتعریة
-Dissected backوالمسیطر علیھ تركیبیاخلفيالمنحدر ال، Homoclinal structural ridgesالرأسیة

slope with structural control نجانةالمركزي للطیة ضمن تركیب إالتركیبي، وحدة اللبCentral
structural core of the anticline on Injana formation ،وحدة اللب التركیبي المركزي للطیة و

.Central structural core of the anticline on Fatha formationضمن تركیب الفتحة

)٢٠٠٢, البناء (عن الخارطة الجیومورفولوجیة لمنطقة الدراسة :) ١(ة اللوح
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)٢٠٠٢, البناء (عن خارطة تصریف المیاه السطحیة لمنطقة الدراسة : ) ٢(اللوحة 
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٣٨٠٠٠: ١ذات المقیاس ف المیاه السطحیة یصرتتم االعتماد على خارطة شبكة : تطبیقات التحسس النائي
إلعداد خارطة التعریة االخدودیة )٢٠٠٢(من قبل البناء ) ٢(صور الجویة، اللوحةبإستخدام المسبقا المعدة 

في تصنیف التعریة االخدودیة إلى سبعة درجات ) ١٩٨٣(Bergsmaم نظام ااستخدتم اذ. لمنطقة الدراسة
.یوضح فقرات النظام المتبع في التصنیف) ١(لتصنیف في منطقة الدراسة والجدول لوذلك لكونھ مالئما 

)١٩٨٣،Bergsma(عنالنظام المتبع في تصنیف التعریة االخدودیة لمنطقة الدراسة:)١(الجدول 

ن إ
وف وأرقام للمحورین السیني والصادالوحدات المساحیة وإعطاء الشبكة حر

استخدمجموع تبع ذلك حساب ی.المساحیة امب
Curvimeterن القأ

لكل تم حسابخادید لكل المواقع المشمولة بالدراسة وبعد أن تم حساب أطوال اال.)٢كم/م(
ـ:العالقة التالیةبإستخدامموقع 

)م(أطوال األخادید في الموقع
) ٢كم(مساحة الموقع 

.)٢(جدول الكما موضح في مساحة ونسبتھا المئویة بالنسبة لمساحة منطقة الدراسة

ومساحة كل درجة ونسبتھا المئویة في منطقة الدراسةدرجات التعریة السبعة: ) ٢(الجدول 
%النسبة المئویة٢المساحة كمعدد المواقعدرجة التعریة

١٧٦.٣١.٨٠
٢٢٩٢٦.١٧.٤٨
٣٢٢١٩.٨٥.٦٧
٤٦٢٥٥.٨١٥.٩٨
٥٦٤٥٧.٦١٦.٥٠
٦٤٦٤١.٤١١.٨٥
٧١٥٨١٤٢.٢٤٠.٧٢

٣٨٨٣٤٩.٢١٠٠المجموع

الى) السیني والصادي(اثیاتھا إدخال قیم التعریة لجمیع المواقع وإحدتم 
)Surfer 32 (

.البیانات 

النتائج والمناقشة
) ٣(الحصول على اللوحة تم

.عشوائي یتناسب مع الفئات أعاله

)كم/م(طول االخدود درجة التعریة)كم/م(طول االخدود درجة التعریة
٣٧٠٠ـ٤٠٠٥٢٧٠١ـ١١
٤٧٠٠ـ١٠٠٠٦٣٧٠١ـ٢٤٠١
٤٧٠٠أكثر من ١٥٠٠٧ـ٣١٠٠١
--٢٧٠٠ـ٤١٥٠١

=التعریة االخدودیة للموقع 
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خارطة التعریة االخدودیة موضحا علیھا انطقة التعریة: ) ٤(اللوحة 

موضحا علیھا درجات التعریةاالخدودیةالتعریة خارطة : )٣(وحة لال
ة للمساحات المبینة درجات التعریة السبعة إلى ثالثة انطقة باالعتماد على توزیع النسب المئویقسمت

والذي ٣و٢و١)٣(في الجدول 
٦و٥و٤. %١٤.٩٥شكل نسبة 

. لمساحة الكلیةمن ا% ٤٤.٣٣یمثل نطاق التعریة المتوسطة وشكل نسبة 
نسبة ٧یمثل التعریة الشدیدة والمتمثل بالدرجة   ذي شكل  ل . % ٤٠.٧٢وا

والتي تمثل نطاقات التعریة الثالثة وتوزیعھا على منطقة ٤قد تم إعداد اللوحة ) Surfer 32(وبإستخدام نظام 
.الدراسة

الثة من التعریة االخدودیة لمنطقة الدراسةیبین النطاقات الث:) ٣(الجدول 
النسبة المئویةالمساحةنوعھادرجة التعریة

٥٢.٢١٤.٩٥خفیفة١،٢،٣
١١٣.٤٤٤.٣٣متوسطة٤،٥
١٨٣.٦٤٠.٧٢شدیدة٦،٧

%٣٤٩.٢١٠٠المجموع
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والجریان السطحي وعوامل التعریة األخرى تساقط المطريإن معدل ال:المشاكل الناجمة عن التعریة
جیومورفولوجیة وجیولوجیة المنطقة والمیل لھم دور كبیر في حدوث التعریة السطحیة والتي تقوم بدورھا 

Severeشدیدةوھناك أنواع كثیرة من التعریة والتي تكون .األراضيكل غیرات في شبإحداث بعض الت
erosion التربة في بجرفتقوم اذملم ٢٠-٥وتؤدي إلى فقدان وضیاع جزء من التربة قد یصل إلى مابین

تكون قاسیة اذCatastrophic erosionوھناك نوع من التعریة یطلق علیھا التعریة المأساویة . زمن قصیر
Sureshتقوم بتدمیر الطبقة العلیا من التربةاذسنة /ھكتار/٣م٢٠٠٠ا وتؤدي إلى إزالة ما یعادلجد
الجریان السطحي المتزاید والذي یكون ذا تتكون من خالل Gully erosionاالخدودیةوالتعریة .)٢٠٠٠(

وقد یؤدي . ة من خط الجریانالتربة المتالصقأجزاءوإبعادسرعة وقوة عالیة والتي بدورھا تكون كافیة لنقل 
انزالق كتلة من التربة والتي بدورھا تؤثر على الموانع الھندسیة والتي تشید إلىاألخادیدفي جانبي الجریان 

ویمكن السیطرة على مثل ھذا النوع من التعریة وذلك . لمیاه لغرض االستخدامات المتنوعةفي الودیان لحجز ا
الھندسیة السدود المنشآتھذه أھمدامھا للسیطرة على الجریان ومن جدران یمكن استخأوبتشیید سدود 

من األرضالتي تحدث في باطن Tunnel erosionالـالتعریة النفقیةوھناك،Check damتراكمیةال
بتوسیع مثل ھذه وتقومالذوبان في الصخور التحت سطحیةالماء في الشقوق، والتي تسبب خالل جریان 

.الھندسیةالمنشآتفي تصدعاتحدوث إلىھار وتنخسف وتؤدي وقد تنالقنوات
مع ٤نطاقات

ر١الخارطة الجیومورفولوجیة، اللوحة 

:نطاقات التعریة المتحصل علیھا الىجیة الرئیسة في المنطقة، ویمكن توضیح والجیومورفول
: Slight Erosion Zoneـ نطاق التعریة الخفیفة  ١

.% ٣١٤.٩٥و٢و١
اسيإالجیومورفولوجیة للمنطقة ف من أس

ترس .تركماأقدیال
إن)٢٠٠٢(البناء 

.التعریة الخفیفة
یمثل ھذ: Moderate Erosion Zoneـ نطاق التعریة المتوسطة  ٢
أجزاء.%٤٤.٣٣، ویشكل نسبة  ٦و٥و٤

ءوروضي أقداماألعماق
جزاءأإنیالحظ إذ، الوادي

.التركیبأقدامفي نطاق التأثیرالرفع التكتونیة الحدیثة والتي تعمل على زیادة معدالت التعریة ، ویقل ھذا 
٣Severe Erosion Zone :درج ، ٧ةل

حدودیشكل ھذا النطاق. من المساحة الكلیة% ٤٠.٧٢ویشكل مساحة مقدارھا 
Rolling topography

األمر الذي أدالھذاتألف ی. القباب

)٢٠٠٢(.)
.ن دورا كبیرا في زیادة عملیات التعریةالمنتشرة في صخور ھذه التكاوی) والصدوع

STUDY OF GULLY EROSION OF KAND STRUCTURE NW OF IRAQ BY
USING REMOTE SENSING DATA

Mohammed Younis Salim Al-Allaf                     Basman Younis Hameed
University of mosul , Remote Sensing Center , Mosul , Iraq

ABSTRACT
The study aims to using the surface water's drainage system maps which

prepared from the aerial photographs to draw the gully erosion maps of Kand
Anticline and its surrounding areas in northern Iraq. Gully erosion means and its
intensity at different positions of study area were calculated. Its relation with the
distributed geomorphological aspects in the study area to determine the effects and
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deformation of soil that affects an engineering structures such as Weirs and Check
Dams. The analysis of gully erosion map which prepared by using computer
program (Surfer 32) revealed that. The area has been affected by gully erosion in
three zones, where as light gully zone formed 14.95% of the area, moderate gully
zone formed 44.33% of the study area and the severe gully zone formed 40.72% of
the total area. This show that the area interfere from moderate to severe gully
erosion effects.
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