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في لوضع خطة تشجیراستخدام نظم المعلومات الجغرافیة ومعطیات التحسس النائي في التحلیل المكاني 
منطقة بعشیقة شمال مدینة الموصل

بسمان یونس حمید      محمد یونس العالف        خنساء عبدااللھ احمد
العراق/جامعة الموصل /مركز التحسس النائي

خالصةال
) GIS(استخدام معطیات التحسس النائي ونظم المعلومات الجغرافیة الى ف الدراسة تھد

اصل في توظیفھا في وضع خطة النشاء مشاجر الغابات المختلفة التي تخدم االھداف االنتاجیة لسد النقص  لح ا
منالتربة وصیانةاالخشاب الصناعیة المختلفة انتاج 

األولىأسفرت.
دودیة في المنطقة اضافة الى تحدید صفات وشدة التعریة االخاألرض والغطاء األرضيواصناف استخدامات 

قسمت فقد أما .

ا من ) ٣٢(متطلبات  نوع
وعان ترحتنن طرق أق

.لمواقع المدروسةلالزراعة المالئمة 

المقدمة

، اال ان 

٦٠بكوارث عدیدة ن وتشی
لخولي  ). ١٩٩٠(ا

اصبحت ة،  و
لمسا %) ٧٤(ا

).١٩٩٩(العربیة للتنمیة الزراعیة

).١٩٨٧(Lillisand and Kieferاالراضي في المنطقة المدروسة 
Geographical(معطیات التحسس النائي ونظالى استخدام تھدف الدراسة

information systems) (GIS ( ة جرد في
ئرتي )٤٣◌ْ ٢٦–٤٣◌ْ ١٤(بین خطي طول شمال مدینة الموصل ضمن حدود محافظة نینوى ودا

٢كم)٢٩١.١٤() ٣٤٣٦◌َ –٢٦٣٦( َعرض 

الطبیعیة وتھیئة قاعدة معلومات دقیقة عنھا تتمثل بأعداد مجموعة من الخرائط الغرضیة من اجل ت

.على البیان الفضائيتظھریوضح منطقة الدراسة كما ) ١(

وطرائقھمواد البحث
-:تضمنت طریقة البحث مرحلتین اساسیتین ھما

تضمنت:

+ETMلصناعي لقمر ا مسار Landsat 7ل ل لصف ١٧٠ول ٣٥٣٠وا
و٢٠٠٢

False color composite image٠.٥١–٠.٤٥
٤/٦/٢٠٠٩وقبولھ  ٢٧/١/٢٠٠٩تاریخ تسلم البحث 
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والقناة ٠.٦٩–٠.٦٣وباللون االزرق
١.٧٥–١.٥٥

اسوبي لح ، وكما في Integrated software for multispectral image classification(ISMIC)ا
.) ١(الشكل 

)٢٠٠٢(البیان الفضائيعلىموقع منطقة الدراسة كما تظھر: ) ١(الشكل 

Arcview ري
تواعداد خارطة االشكال االرضیة

Salih and Al-Daghastani)٢٠٠٠(ف)١٩٩٣ (
اسة لاألرضتم فصل وتحدید الوحدات الجیومورفولوجیة واعداد خارطة اشكال . بعشیقة  در ل نطقة ا لوحة (م ال

١ (Arcviewبو)Break of slope ( ناصر الع و
لة باللون والناالساسیة المتبعة في التفسیر البصري  المتمث لموقعو Lillisand andوا

Kiefer)١٩٨٧(
.)١الجدول (اعاله والموضحة فيالمذكور

خارطة اشكال سطح االرض لمنطقة الدراسة) ١(للوحة ا

جبل بعشیقة

بعشیقة
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نسبھا المئویة من المساحة الكلیةوحدات الجیومورفولوجیة ومساحات ال:)١(الجدول 
%لكلیةاالنسبة المئویة من المساحة ٢المساحة كماسم الوحدة الجیومورفولوجیة

وحدة االنحدارات القلیلة المیل : الوحدة األولى 
٢٠.٢١٦.٩٤في الجزء المركزي من تركیب بعشیقة

دیدة : 
٦٤.٧٢٢٢.٢٣المیل في الجزء المركزي من تركیب بعشیقة

 :
٤٨.٧٤١٨.٦٦التعرویة المتوسطة المیل

 :
١٤٦.٩٥٥٠.٤٧التراكمیة قلیلة المیل

١٠.٥٢٣.٦١القرى السكنیة
%٢٩١.١٤١٠٠المساحة الكلیة

خارطة استخدامات االرض والغطاء االرضي لمنطقة الدراسة) ٢(اللوحة 

األرضخارطة تصنیف استخدامات أعدت
لمعد من ضواعتمادا على نظام تصنیف استخدامات االرArcviewباستخدام برنامج ) ٢(اللوحة البصري  ا

مح.) ١٩٧٦(واخرون Andersonقبل  ل رض ا اال ات  ام تخد اس اف  اصن من  نف  كل ص احة  مس اب  ددة وتم حس
).٢الجدول (وباستخدام البرنامج المذكور 

ونسبتھا المئویة من المساحة الكلیةاألرضيوالغطاء رضاألاستخدامات أصنافمساحات :)٢(الجدول 
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%المئویةالنسبة٢المساحة كماسم الصنف
١٠.٥٢٣.٦١كنیةالقرى الس

١٧٤.٠٥٥٩.٧٨أراضي المحاصیل الحقلیة
٩.٣٧٣.٣٤أراضي بساتین الزیتون

١٢.٢٧٤.٢٠أراضي المراعي العشبیة 
٨٤.٩٣٢٩.١٧األراضي الصخریة 

%٢٩١.١٤١٠٠المساحة الكلیة

لوحةشدة  ل ) ٣(، ا
اسوبيلمنطقة الدراسة  Drainage Pattern)(التصریف السطحیة لح مج ا ا برن ام ال تخد اس Surferب نظام و8

)Bergsma ،لجدول وثالثة انطقةإلىاألخدودیةشدة التعریة في تقسیم ) ١٩٨٣ ) ٣(ا
.كل نطاق من تلك االنطقة

ة انطقة التعریة االخدودیة لمنطقة الدراسةخارط) ٣(اللوحة 

خارطة انطقة التعریة االخدودیة لمنطقة الدراسة) ٣(اللوحة 

انطقة التعریة االخدودیة ونسبھا المئویة من مساحة المنطقة:) ٣(الجدول 
%النسبة المئویة نوعھادرجة التعریة

١٢.٩٤خفیفة٣،٢،١
٢٤.٩٩متوسطة٥،٤
٦٢.٠٥شدیدة٧،٦

كما ) ٢٠٠٥(اما فیما یتعلق بمناخ منطقة الدراسة فقد اعتمد على ما تم دراستھ من قبل الباحثة الدلیمي 
) ٤الجدول (مبین في

)٢٠٠٥(الدلیمي معدالت درجات الحرارة والساقط المطري والرطوبة النسبیة : ) ٤(جدول ال
%ة النسبیة الرطوبالساقط المطري ملمºمعدل درجات الحرارة ماالشھر
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٨.٠٥٦٣.٣٧٩.٣كانون الثاني
٨.٨٥٨٧٢.٣شباط
١٢.٥٧١.٤٦٦.٧اذار
١٧.٨٦٠.٤٦٢.٣نیسان
٢٤.٢٢٠.٢٤٤.٣مایس

٣٠.٢٦.٦٢٧.٩حزیران 
٣٤.١٠.٤٢٥تموز
٣٣.١٠٢٦.٨اب

٢٨.٤٠.١٩٣٠.٩ایلول
٢٢.٤١٦٤٣تشرین االول
١٤.٥٣٧.٢٦١.٢تشرین الثاني
٩.٢٧٠.٨٧٨.٨كانون االول

عنومن اجل جمع المعلومات 
منطقــ ال ج ــة 

تتوزیع ترسبافي دراسة) ٢٠٠٥(الدلیميا ـبھتة التي قامـالدراس
ابةالباحث

حیث تم التعرف على صفات التربة
.)٥الجدول (

:المرحلة الثانیة-١
األرض

. ض الر

)
٢٠٠٢) (1976, Goor and Barney(.

النتائج والمناقشة
ل :األرضخارطة اشكال : اوال

: وھي، ) ١(اللوحة،االرضیة المنتشرة في المنطقة
-:تركیب بعشیقةمنوحدة االنحدارات القلیلة المیل في الجزء المركزي -١

ذات ت)%٦.٩٤(
اغسدرجة ٧-١بینراوح ـة قلیلة المیل یتـطوبوغرافیة متموج لد لجزء ) ٢٠٠٧(ا في ا تقع 

.االعلى من تركیب بعشیقة، وقد اخذت اراضي ھذه الوحدة اشكاال ھندسیة بسبب استخداماتھا الزراعیة 
نسبة :-٢ % ٢٢.٢٣وتشكل 

وتاألولىالوحدة بأراضيوتحیط منطقة الدراسة،
١٥

.متر عن مستوى سطح البحر٧٢٥وبمعدل ارتفاع مقداره 
اضيتمتد من المساحة% ١٨.٦٦وتأخذ نسبة :وحدة اقدام االنحدارات التعرویة متوسطة المیل-٣ أر

.درجة١٥-٥المتوسط الى الشدید في بعض االجزاء حیث تتراوح درجة المیل من 
من ا% ٥٠.٤٧نسبة : -٤

وتشمل على
ب٥-٠

.الزیتون
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ضمت :والغطاء االرضيضخارطة تصنیف استخدامات االر: ثانیا
:وھي)٢اللوحة (في المنطقةاستخدامات االرضاصناف 

وبلغت مساحتھا شمل ھذا الصنف قصبة بعشیقة والقرى المنتشرة ضمن منطقة الدراسة: المناطق السكنیة-١
.من المساحة الكلیة% ٣.٦١

.المنطقةطرق المواصالت الرئیسیة المعبدة في تشمل : خطوط المواصالت-٢
و: اراضي المحاصیل الحقلیة-٣

اضي . على محصولي الحنطة والشعیر اضافة الى محاصیل اخرى مثل السمسم والعدس وغیرھا ار نتشر  ت

.من مساحة المنطقة% ٥٩.٧٨حیث بلغت مساحتھا سطح االرض للمنطقة
: اراضي بساتین الزیتون-٤

فظة  محا في 
.من المساحة الكلیة% ٣.٣٤وى وشكلت نسبة نین

: اراضي المراعي العشبیة-٥

.من المساحة الكلیة% ٤.٢٠لربیع وتبلغ مساحتھا واالعشاب الحولیة في فصلي الشتاء وا
: االراضي الصخریة-٦

مساحة  من %٢٩.١٧وتشمل 
.مساحة المنطقة المدروسة

) ٣(یشیر الجدول :لتعریة االخدودیةخارطة اا: ثالثا

اس لح Surferوا لوحةإعدادتم 8 )٣(ال
 .

-:التوصل الى االستنتاجات التالیة
% ١٢.٩٤ویمثل ھذا النطاق نسبة : نطاق التعریة الخفیفة-١

.نحدارات التراكمیة قلیلة المیل ویمتاز ھذا النطاق بانحدار اراضیھ الخفیفوحدة اقدام اال
% ٢٤.٩٩: نطاق التعریة المتوسطة-٢

.المركزي من تركیب بعشیقةالجزء
% ٦٢.٠٥بلغت یشكل نسبة كبیرة من مساحة منطقة الدراسة : نطاق التعریة الشدیدة-٣

.لاجزاء من وحدة اقدام االنحدارات التعرویة المتوسطة المی
 ::)٤ (

)٢٠٠٥ (
:منطقة الدراسة كانت كاالتي

: تربة وحدة االنحدارات القلیلة المیل في ا-١

. في حینفیھا جیدة في المناطق المزروعة 
.الى ضعیفة القاعدیة وان تربة الموقع غیر ملحیةمتعادلة 

٢- :

ضعیفة القاعدیة وانھا غیر ملحیة الى تفاعل التربة متعادلة
: تربة-٣

. جیدة الصرف والتھویة
.یفة القاعدیة وان تربة الموقع غیر ملحیةتفاعل التربة متعادلة الى ضع

٤- :
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مزروعةالعضویة فیھا عالیة في الم ل اطق ا ن
.وان التربة غیر ملحیة درجة تفاعل التربة متعادلة الى قاعدیة قلیال

ان التنوع في طبیعة المواقع وذلك حسب وقوعھا في اراضي منبسطة او متموجة :خطة التشجیر المقترحة
ة بین الخفیفة والشدیدة ووقوع المواقع بین اراضي المراعي واراضي بدرجات مختلفذات تعریةاو اراضي 

انتاج محاصیل الحبوب واالراضي الصخریة المنحدرة اضافة الى االختالف في صفات التربة الفیزیائیة 
المدروسة اعطى فرصة كبیرة في اختیار االنواع وادى ذلك الى امكانیة تاسیس مشاجر المناطق والكیمیائیة 

من تركیب ةة والصخریة او المناطق المعرضة لتعریة شدیدة كما ھو الحال في المناطق المنحدرالجبلی
التربة وتقلیل التعریة فیھا وامكانیة انشاء مصدات الریاح في الحقول بعشیقة او امكانیة تاسیس مشاجر لتثبیت 

و التشجیر الھداف اوالبساتین ومشاجر اخرى لتحسین البیئة فضال عن عملیات تشجیر جوانب الطرق 
.سیاحیة وجمالیة

. تاالخیرة م

 .
)٣٢ (

EucalyptusPines)٦ .(
)Reader-Rotzch،و١٩٦٩Goor وBarney ،و ١٩٧٦NAOS،و ١٩٨٠NAOS ،و ١٩٨٣

، و١٩٩٤، رةتو١٩٩٣، و ١٩٨٨، و ١٩٨٦،
) .٢٠٠٢، رمضانو ١٩٩٩

USING GIS AND REMOTE SENSING DATA IN SPATIAL ANALYSIS TO
SELECT FOREST TREES IN BASHIQA AEREA NORTH

Basman Y. Hameed    Mohammed Y.  Al-Allaf    Khansaa A.Ahmed
Remote sensing Centre / Mosul University / Iraq

ABSTRACT
The purpose of this study is to use remote sensing data and Geographical

information systems as a modern tools in the study of natural resources in Bashiqa
area to prepare accurate data base to suggest an afforestation plan to establish
suitable different plantations for production purpose of the industrial woods, fixing
the soil and processing the erosion soil in study area as well as in the first stage of
this study three thematic maps were prepared to representing landforms , land use /
land cover classes and gully erosion as well as physical and chemical properties of
the soil . In the second stage the studied area was divided into 4 sites according to
site elements analysis of the first stage. The ecological and climatic requirements
for forest types were studied and suggested an afforestation plan included the
selection of (32) species of the coniferous and broad leaves, ( 2) species are regional
and others are exotic to Iraq. Several agricultural methods were proposed for the
four sites of the studied area.

المصادر
ھاك الصحراء لالرض عائق في وجھ انت(التصحر في الوطن العربي) . ١٩٩٠(الخولي ، محمد رضوان 

.صفحة) ٢١٣(الطبعة الثانیة ، مركز دراسات الوحدة العربیة ) االنماء العربي 
تحل.) ٢٠٠٠(ـ ح ــال

ألرض واستخدام ــعات االستشــــا
.١٢٩ـ١١٦) :                ٣(١١ن، ــوم الرافدیـمجلة عل. ةــیقـبعش
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 )٢٠٠٧ . (
١(٧ : (

٧٤-٦١.
) . ٢٠٠٥(الدلیمي، میادة محمود حسین، 

١٣٥. باستخدام معطیات التحسس النائي
.صفحة

.كلیة الزراعة والغابات، جامعة الموصلالتشجیر، كتاب غیر منشور، .) ٢٠٠٢(رمضان، محمود فتحي 
ھ.) ١٩٩٤(

.٢٧-٤والسبل لمعالجتھ، مجلة الزراعة والمیاه، ص 
.زراعةجدول بالمشاجر االصطناعیة في العراق، وزارة ال.) ١٩٩٩(الشركة العامة للبستنة والغابات 

.) ١٩٨٨(عبد هللا، یاووز شفیق 
.صفحة٢٣٥دار الكتب للطباعة والنشر، 

)١٥٧)٣(.) ١٩٨٦
.صفحة

.صفحة١٨٠. غابات المناطق القاحلة، دلیل الفنیین المیداني، روما، إیطالیا.) ١٩٩٣(فاو 
)١٩٩٩ (.

الوطن . 
.العربي، العدد الرابع، جامعة الدول العربیة، الخرطوم، السودان
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)٢٠٠٥الدلیمي ،( ، في منطقة الدراسةنتائج التحلیالت المختبریة لنماذج الترب: ) ٥(الجدول
درجة مواقع العینات

pHالتفاعل 
التوصیل الكھربائي 

ECds.m-1
Caco3% المادة

%العضویة
الجبس

%
الكثافة 
الظاھریة

المسامیة
%

النسجةمفصوالت التربة% 
طینسلترمل

طینیة٧.٦٠.٢٥٩٣٤.١١٠.٩٩٦١.٣٧٦١.٥٤٣١٢.٨٢٥٦٢.٢الوحدة االولى
طینیة مزیجیة٧.٦٠.٥٦١٢٤.٥٦٠.٦٨٨٢.٠٦٤١.٤٤٧٣٥.٨٣٧٢٧.٢الوحدة الثانیة
طینیة مزیجیة٧.٦٠.٣٥٩٣٧.٢٩٠.١٧٢١.٧٢١.٦٤٠٤١.٨٢١٣٧.٢الوحدة الثالثة
طینیة مزیجیة٧.٤٠.٢٣٥٣٣.٢١.٦١٦١.٧٢٠١.٦٤٠٤١.٨٢١٣٧.٢الوحدة الرابعة

خطة التشجیر المقترحة لمنطقة الدراسة:) ٦(الجدول 
المقترحراعةموعد الزطرق الزراعة المقترحةاألصلالنوعاألسم العلمياألنواع الغابیة المقترحة

الحفر األعتیادیة في ألواح-١محليإبریةPinus brutiaالصنوبر البروتي
الضغط او الكبس-٢
المصاطب-٣
حفر في مصاطب-٤
مصاطب شقوق طولیة في -٥

مع تراكیب حجریة

الغرس الخریفي 
والغرس الربیعي في 

حالة توفر الري 
التكمیلي

مدخلإبریةPinus      halepensisالصنوبر الحلبي
مدخلإبریةPinus pineaالصنوبر الثمري
مدخلإبریةPinus nigraالصنوبر األسود
خلمدإبریةCupressus sempervirensالسرو األخضر
مدخلإبریةCupressus arizonicaالسرو الفضي

مدخلعریضة األوراقAcacia cyanophellaاألكاسیا ذات األوراق الزرقاء
Acacia fernesianaمدخلعریضة األوراق

Acacia niloticaمدخلعریضة األوراق
Acacia auriculiformisمدخلعریضة األوراق

Acacia niloticaمدخلعریضة األوراق
مدخلعریضة األوراقAcacia mearensiiاألكاسیا السوداء

مدخلعریضة األوراقAcacia cyclopsالطلح
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مدخلعریضة األوراقAcacia tortilisالطلح
مدخلعریضة األوراقGladitsia triacanthoseالكالدیشیا

مدخلعریضة األوراقAzadiracta indicaشجرة النیم
مدخلعریضة األوراقProsopis julifloraأشجار السلم
الحفر األعتیادیة في ألواح-١مدخلعریضة األوراقProsopis albaأشجار السلم

الضغط او الكبس-٢
المصاطب-٣
حفر في مصاطب-٤
شقوق طولیة في مصاطب -٥

مع تراكیب حجریة

الغرس الخریفي 
یعي في والغرس الرب

حالة توفر الري 
التكمیلي

مدخلعریضة األوراقProsopis chilensisأشجار السلم
مدخلعریضة األوراقProsopis tamaragoأشجار السلم

مدخلعریضة األوراقElaeagnus angustifoliaالزیتون الروسي
Haloxylon aphyllumمدخلعریضة األوراق
Haloxylon persicumمدخلعریضة األوراق

مدخلعریضة األوراقZizyphus maurianaالسدر
محليعریضة األوراقZizyphus spina-christiالسدر

مدخلعریضة األوراقParkinsonia aculeataشوك القدس
مدخلعریضة األوراقCeratonia siliquaالخروب

Eucalyptus camaldulensisمدخلوراقعریضة األ
Eucalyptus gomphocephalaمدخلعریضة األوراق

Eucalyptus microthecaمدخلعریضة األوراق
Eucalyptus leucoxylonمدخلعریضة األوراق
Eucalyptus sideroxylonمدخلعریضة األوراق
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