
 م3103  ًيسبى  ـ التبسعت السٌت/  33 العذد/   9 اجمللذ  

 339 
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خةل  السةليا  دراسة حركة  الكببة ا الريمية  تالر يةر الةدت  ةهدرة يلط ة  ال دراسة  إلىالبحث  يهدف
عديةةدم ييةة  العكةة  عمةةى طبيعةة  اليلط ةة     سةةلتال األيطةة ررعرضةةل لمافةة ف تالحبةة    إدالي ضةةيريا   

التقةتف عمةى التاقةل الحة لي  لمظة لرم الر ةحر  ااة يةا     في الةلظ  البييية  الاراعية  تب لر لي حدتث خم
تلظ  اليعمتي ل  RSفي لده الدراس  ر لي ل االسر ع ر عا بعد  اسرخد   عمى اللظ  الاراعي   ترأبيراره 
 0272 إلةةةى 7987يعرفةةة  الر يةةةر الح  ةةة  فةةةي حركةةة  الكببةةة ا الريميةةة  لمفرةةةرم يةةةا  فةةةيGIS الا رافيةةة  

 أخةةر الر ةةليف ريةةر اليتاةة  يةةرم تالر ةةليف اليتاةة  يةةرم  أاةةرا رةة   إدب العريةة د عمةةى اليرييةة ل الفضةة يي  
 لالبييية  الرةي رتضةر دراة  ربلة   خ رطة  اليخة ط إلةى تلمت ةت لميلط ة    األرضةي ال ط   عمى لمرعرف

لهةة  اليلط ةة  عمةةى  عرضةةلعمةةى  ةةدم اليخةة طر البيييةة  الرةةي ر الرعةةرفااةة   يةةااليخةة طر البيييةة  لميلط ةة  
  يسةرلديا فةي دلةل عمةى  GISداخة  بييية  لظة  اليعمتية ل الا رافية   ي ةر  الطب ة ل لعةدم خةرايط  أس  
ك ةةف البحةةث عةةا تاةةتد بلبةة  دراةة ل  إد  لظةة  اليعمتيةة ل الا رافيةة   ر ليةة لالرحميةة  اليكةة لي فةةي  أدتال

 ر ةك يلة ط  الكببة ا الريمية   أاد لاة إد ةدره   ثقضة   الحضةر رربة يا يةا حية يفة البييية يةا اليخة طر 
تالرربةةة   يراعةةةياليلط ةةة  التاقعةةة  بةةةيا ال بةةة خطةةةترم فضةةةلن عةةةا يلط ةةة  ال طةةة  ال الريميةةة   األكبةةةرالعل ةةةر 
 الاراعي . تاألراضي

Abstract 
The Research aims to study the movement of sand dunes and the change 
witnessed in the study area during the years years, as exposed to drought and 
entrapment rain for many years, which was reflected on the nature of the region, 
and thus a disruption in agricultural ecosystems, in order to stand on the current 
reality of the phenomenon of desertification and its impacts on agricultural 
systems, used in this study remote sensing techniques RS and GIS to know the 
change in the movement of sand dunes for the period from 1987 to 2010 
depending on the visualization space as it has been a classification is wave back 
and classification wave again to identify the land cover of the area, and access to 
the building map environmental risks that show degrees of environmental risks 
to the region in order to identify the severity of environmental hazards suffered 
by the region on the basis of classes for several maps derived within 
environmental geographic information systems GIS, basing at the tools spatial 
analysis in GIS techniques, as research revealed the existence of Three degrees 
of environmental risks in the urban district vary in intensity as we find that the 
areas of the sand dunes are the most dangerous element as well as the sandy 

Alguetaouat area and the area between the pasture, soil and agricultural land. 
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 ادلقذهت
يية  الرةي يتااههة  االسة ا فةي الع ةر يا اخطر الي كلل البي Desertificationالر حر  يعد

الحديث في يخرمف البيي ل الا ف  ت بة الا ف  ت بة الرطبة   تدلةل الررب طهة  ب السة ا تح ارةة اليراايةدم 
يعةةد الر ةةحر ي ةةكم  بيييةة  يعةةتد بعضةةة إلةةى الركةةتا البييةةي تالةةبعض ا خةةر إلةةى يي رسةة ل   اد إلةةى ال ةةدا 

ب لر ةةحر إلةةى  اليهريةةتا إليةةةتيرضةةر دلةةل يةةا خةةل  يةة     دلةة   االسةة ا الخ طيةة  تالاةة يرم فةةي بييرةةة.
 ررهة عمى الة اخطر ح ل  يا ح الل الرحدت الري رتااة االسةةة لي    تيي  يايد يةا خطت  ت ف الر حر

 ترةةربر  (   7) فةةي الرةةتااا البييةةي الطبيعةةي إلهةة  اةة  ل لرياةة  لمل ةة ط ل الب ةةري  الرةةي ايرةةدل لرحةةدث خمةةلن 
عمى البيي  ب ك  ع   تالررب  ب ك  خ ص  بت فه  التسط الدت رحدث فية رمل الي ةكم  ي كم  الر حر 

  ييةة  يةةردت إلةةى الرةةأبير عمةةى الاراعةة  تاالرةة ن الاراعةةي   كتلهةة  رحرةةتت عمةةى الي ةةدي ل الضةةرتري  لليةةت 
  تيةا بة  بةرتا  اللب ر ل الرةي ررةأبر كييرهة  تلتعيرهة  ب لخ ة يص الفياي يية  تالكييي يية  تالبيتلتاية  لمرربة 

ي كم  ر ي  الررب  بت فه  يترد طبيعي   حيث ال رسرطيل الررب  كلظ   بييي طبيعي رحي  لدا الخمة  
 .يي  يلا  علة ضعف في رتااله  تيا ب  ردلترل  تر حرل 

خةةرايط العل  ةةر البيييةة  الحس سةة  لميخةة طر دال الييةة  كبيةةرم لمرعةةرف عمةةى السةةطر بت ةةفه   ُرعةةد
 د ييهةة  ألرةةراض االسةةرعي   فةةي اخريةة ر اليتضةةل األيبةة  الت يلط ةة   كيةة  اا رحديةةد يةةخطةةتم أتليةة  لر ي

ر بير االراضي اليا ترم عمى االسرعي   بخ    في يلط   البحث الرةي رعةد يةا اليلة ط  دال االلاالقة ل 
هة    اد الر ةحر لبةرا بعضة ن يل تع. ترر  رعدد اليف لي  الري رل تلل يتضة (2) يخرمف االرضي  ب لتاعه  ال

يعرف الر حر أيض ن بألة ) ردلتر األراضي في اليل ط  ال  حمة  ت ةبة ال  حمة  تدتا الرطبة  الا فة  تلةت 
عةةرف الر ةةحر بألةةة رحةةت  األراضةةي الاراعيةة   كيةة . (3)فةةي ال  لةة  لةة رل عةةا الرةة بير الب ةةرت اليعةة ك ( 

الافة ف اليسةرير عةدم سةلتال تاليراعي الطبيعي  في اليل ط   بة الا ف  إلى  ةحرا  ريةر يلراة  بسةب  
 . (4)أت بفع  اسر لله  ب ترم رير يلرظي  تيفرط  أت ركتا الكبب ا الريمي  ترراك  األيلح

  البحث هشكلت
الر ةةحر يةةا ااةة  بلةة   خ رطةة   مي ةةكم  البحةةث فةةي ك ةةف دراةة ل اليخةة طر البيييةة  لظةة لر  ررحةةدد

الر يةةةر لمظةةة لرم اليدرتسةةة  بةةة  الحةةةد يةةةا  اليخةةة طر لمتاقةةةل الحةةة لي   تيةةة  ييكةةةا اا يلةةةرل عةةةا رتسةةةل حركةةة 
اليسةةرخرا  يةةا اليرييةة ل الفضةة يي  تالر ليةة ل  يةةييخةة طر لةةده الظةة لرم ب العريةة د عمةةى لرةة يل الرحميةة  الك

 الا رافي .
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 البحث أهويت
ي ةةكم  البحةةث فةةي دراسةة  اليخةة طر البيييةة  لظةة لرم الر ةةحر كتلهةة  ر ةةك  خطةةران بيييةة ن يهةةدد  ركيةةا

السرخدا  العيرالي عمى حدان ستا  تدلل يةا خةل  حركة  الكببة ا الريمية    تقةد اة   لةدا ال ط   اللب ري تا
ظةة لرم الر ةةحر تيلهةة  حركةة  الكببةة ا الريميةة  تر يةةر ال طةة   األرضةةي يعريةةديا فةةي  يخةة طرلر يةةي   لبحةةثا

لي لهةده دلل عمى ر لي ل االسر ع ر عا بعد تلظ  اليعمتي ل الا رافي  يا اا  التقتف عمى التاقل الحة 
 الظ لرم. 
  البحث هٌهجيت

البحةةةةث الحةةةة لي عمةةةةى اليةةةةلهل الرحميمةةةةي الكيةةةةي الةةةةدت يعريةةةةد عمةةةةى رحميةةةة   ةةةةتر األقيةةةة ر  يسةةةةرلد
  لظ لرم الر حر يا يراقبة  ال ل عي  حيث يعريد عمى أحداث الطر  الر لي  في حس   الر يرال اليك لي

راعي تالررب  تريرل  يا أ ل ف ال طة   األراضةي الر ير في حرك  الكبب ا الريمي  تاألراضي الاراعي  تالي
 . ب  الخرتن ببعض الخرايط الطبيعي  دال العلق  لبل   خ رط  اليخ طر البييي  .

 وادلسبحت ادلىقع
 9633قضةة   الحضةةر احةةد أقضةةي  يح فظةة  ليلةةت  فةةي الاةةا  الالةةتبي يلهةة  تربمةة  يسةة ح  ) ي ةةل

( ت بةةيا دايررةةي عةةرض)  434  294  ن00ت  474  454  ن2(   تي ةةل ال ضةة   احةةدابي ن بةةيا خطةةي طةةت ) 0كةة 
( يحده يا ال ر  قض   اليت   تيا ال ي   ال ربي قض   سةلا ر أية  344  544  ن00ت  364  764  ن50

يةةا اهةة  ال ةةر  فيحةةده قضةة   البعةة ن بيليةة  يحةةده يةةا اهةة  الالةةت  يح فظةة   ةةلح الةةديا تيةةا ال ةةر  
 .(1) الخارطة.  كتليح فظ  كر 

 
 العول وهٌبقشت الٌتبئج أسلىة
 البحث الح لي عمى يع لا  تر ليف ترحمي  اليريي ل الفض يي  بهدف الك ةف عةا الر يةر سرلدي

لم يةةر  الر بعةة  7987اسةةرخدا  يةةرييرا األتلةةى لسةةل     إد رةة  الريميةة  فةةي قضةة   الحضةةر افةةي حركةة  الكببةة 
 تالب ليةةة ربعةةة  حةةةا  طيفيةةة    يرةةةر تاليكةةةتا يةةةا ا 57تبدقةةة  رييةةةا يكةةة لي  MSS-EarthSat ال ةةةل عي 

تاليكتلة  يةا  يرةر 32تبدقة  رييةا يك لية   Landsat 7 ETMال ةل عي  م يةرل 0272يمر طة  فةي سةل  
 ArcGisفةةي برلةةة يل  Modelرةةة  ر ةةيي   إدفةةي برلةة يل  Model. إد رةةة  ر ةةيي  سةةبع  حةةا  طيفيةة  

V.9.3 الر ليف تالرحتي  يا ال ي     ليا اا  إارا  عيميRaster إلى Vecter  بة  إاةرا  عيمية ل
الر ليف لمتاقل الح لي لم ط   األرضي  ب  يةرل يرحمة   بخ رط  ااحل  داخ  اليتدي  الي ي  لمخرتن

 ب ض   الحضر .   البييي في بل   خ رط  اليخ طر  Modelاليتدي  
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 دلٌطقت الذراست حذاثي( ادلىقع اجلغرايف واال0) اخلبرطت

 
 0223  0ب داد   ط 7222222\7االداري  ا بي ي    ع ر عمى خ رط  ال ب العري د

 ( مخطط بناء النموذج لخارطة المخاطر البيئية1) شكل

 
 

 انطقه األمطبر خبرطة
يلط   الدراس  بردبد  كيية  األيطة ر السة قط  فيهة  لتقتعهة  ضةيا اليلط ة  ريةر يضةيتل   ررييا

 ة  الحبةت  يلهة    كية  ريرة ا ب مة  يعةدالل تخ   األيط ر يي  ي ك  ع ي ة ن أية   ليةت اليح  ةي  الاراعية
األيطةة ر السةةة قط  فيهةة  تقةةةد اعريةةةدل الدراسةة  عمةةةى يعةةدالل األيطةةة ر السةةة قط  بةة ارا  عيميةةة  االسةةةركي   
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Interpolation (70  يحط ) يرداداال ب سرخدا (Geostatistical Analysts)
 ArcGISبرل يل  في 

 : تك الري بلب  الط   يطري  إلىر  يا خلله  ر سي  خ رط  الط   اليطر  9.3.
يمة   052األت  : تي ي  األااا  ال ي لي  يا يلط   الدراس  اد ربمة  كيية  األيطة ر السة قط  فيةة  اللط   .1

 فأكبر.
الب لي : تي ي  األااا  ال رقي  تال ةي لي  تال ربية  يةا اليلط ة  تربمة  كيية  االيطة ر السة قط  فةي  اللط   .2

 يم . 052لده االااا  
 كية يمة  .  022كيي ل االيط ر فيه  عا    الب لث: تي ي  االااا  التسطى يا اليلط   تالري ر لط  ال .3

 (.0في خ رط  )
 ( انطقة المطر في قضاء الحضر2خارطة)

 
 ArcGIS .9.3باالعتماد علي محطات مناخية لمحافظة نينوى وبرنامج 

 لتحذيذ التضبريس منورج االرتفبع الرقمي
احةد التسة ي  اليهية  تالرطبي ة ل  (Digital Elevation Model)الرقيةي  فة عالررليةتدن ا يعةد

الحديب  في لظ  اليعمتي ل الا رافي    اد اا ليتدن االررف ع الرقيي تاليعريد عمى  تر الفض يي  تلظ   
ل الرتقيةةل العةة ليي تالخةةرايط الرقييةة  تحرةةى الخةةرايط الطتبتررافيةة  الي ةةحح  رهيةةن قي سةة ل ترح ليةة  تلرةة ي
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اد يظهةر فةي  (5)ترتاع اللبة ل الطبيعةي  ررف ع لدقي   علد اسرخلص اليعمتي ل في رحديد االراضي تاال
اليلط ةةة  الةةةةتاع عديةةةةدم يةةةةا اللب رةةة ل ال ةةةةحراتي  الرةةةةي رليةةةةت فةةةةي ف ةةة  ال ةةةةيف يبةةةة  ال ةةةةتل تالخرلةةةةت  

 . ومالحظات حقلية للمنطقة  Falsh Erath2011دلل يا خل  برل يل  يرضرتالسمي   تريرل  حيث 

 ( ارتفاع التضاريس3) خارطة

 
 الغطبء األرضي حتليل

تلظة  اليعمتية ل الا رافية   RS بعةد عةا ر د تيراقب  الر ةحر ب سةرخدا  ر لية ل االسر ةع ر ير  
GIS الل راةة  يةةا يسر ةةعرال ع ليةة  الريييةةا اليكةة لي تالرةةي رحةةدد يةةا   يي ب العريةة د عمةةى ال ةةتر الفضةة

اليلعكس  ضيا يا الل طيفي  . كي  ييكا يراقب    اليل ط  اليرأبرم ب لر حر   تف   لحا  األ عخلله  
ال طة   اللبةة ري تلتعيرةة تحسةة   يسة ح ل الر ييةةر  ىالر ةحر تالافةة ف يةا خةةل  الر يةرال الرةةي رطةرأ عمةة

د عمةى ال ةك  حركة  الكببة ا الريمية  أيضة ا  ب العرية  يراقبة  . تييكةا Change detectionتبية  يسةيى 
الفضة يي   يريية لعمةى ال اعرية د (6) تالرع قة  الايلةي لميعطية ل الفضة يي  طيفيت دم االلعك   ال تالليط

رةةةةةة  ااةةةةةةرا  الر ةةةةةةليف ريةةةةةةر اليتاةةةةةة   اداحةةةةةةف الكببةةةةةة ا الريميةةةةةة   ت حركةةةةةة تيراقبةةةةةة   دراسةةةةةة  الرقييةةةةةة  فةةةةةةي
Unsupervised   تالر ةةةليف اليتاةةةUnsupervised  خ ةةة يص ال طةةة   لميرييةةة ل الفضةةة يي  ليعرفةةة  
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لميرييةةة ل الفضةةة يي   Mosaic  رةةة  عيةةة  اليتااييةةةل  االرضةةةي بةةة  ا ةةةر    الكببةةة ا الريميةةة  يلهةةة   لمفرةةةرريا
ليلط ةة  الدراسةة  يةةا ااةة  اسةةر ط ع اليرييةة  تفةة  الحةةا  اليعريةةدم فةةي ر ةةليف ال طةة   االرضةةي كيةة  فةةي 

 ال ك  االري .
 ( عمل الموزائيك واستقطاع المرئية2) الشكل
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 1987األرضي لسنة  غطاء( ال4) ةخارط

 
 1987( مساحات الغطاء األرضي لسنة 1) جدول

 النسبة المساحة الصنف

 22.57 2174 محاصيل زراعية

 26.83 2584.01 مراعي

 25.43 2449.73 غطاءات رملية

 25.18 2424.94 تربة

 100 9632 المجموع

تبلسةةةب   0كةةة   2174الاراعيةةة  بم ةةةل  ( اا يسةةة ح  اليح  ةةةي 7( تالاةةةدت  )4يةةةا الخ رطةةة  ) يرضةةةر
تيبمةةةل  0كةةة  0584.27% يةةةا يسةةة ح  ال طةةة   االرضةةةي الةةةدال بيليةةة  بم ةةةل يسةةة ح  اليراعةةةي   22.57
% يا يايتع يس ح ل تلسة  ال طة   االرضةي 06.45 تبلسب 0ك   0449.73الريمي  ب مل  الال ط  
بةةدلل ر ةة  يسةة ح  ال طةة   % ت  06.78تلسةةب   0كةة  0404.94بليةة  بم ةةل يسةة ح  الرربةة   7987لسةةل  

 % .722تبلسب  ييتي  بم ل  0ك  9630االرضي الكمي  
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 1987االرضي لسنة  الغطاء( التباين في مساحة 2) الشكل

 
( الرةةةي ربةةةيا ا ةةةل ف 5الخ رطةةة  ) فةةةيكيةةة   0272اادل يسةةة ح  تلسةةة  الكببةةة ا الريميةةة  فةةةي سةةةل   بيليةةة 

ال طةة   الريمةةي رةةراك  ترطةةتر خةةل  الفرةةرم الييرةةدم يةةا  ال طةة   االراضةةي تالكببةة ا الريميةة   تلةةدا يبةةيا اا
يي  س عد عمى رتسل اليس ح  الري رطره  الكبب ا الريمي  تلدا ل رل عا السلتال الا ف   7987-0272

 الري رعرض له  ال ض   .
 2212لسنة  ألرضي( أصناف الغطاء ا5) خارطة

 



  RS & GIS    تقٌيبث ببستخذام احلضر قضبء يف التصحر لظبهرة البيئيت ادلخبطر               

 عبودىخضرىصالحىدطدم.مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىهابولىإولواىبادم.ىدأ.م.              

 348 

تاضةر فةي حركة  الكببة ا الريمية  تال طة  ال  ا( اا للة ل ربية 0تيةا الاةدت  ) أعةلهيا الخ رط   يربيا
% 73بفة ر  سةلتت ي ة  الةى  7987تلةت ية يفت  يسة حره  فةي سةل   0272الريمي  تيسة حره  فةي سةل  

حركة  الكببة ا  رتضةريا يس ح  ال ط   االرضي لمفررم اليدرتس  تعميه  رة  الخةترن بخ رطة  الر يةر الرةي 
 (6الريمي  بيا السلريا كي  في الخ رط  )

 ( مساحة الغطاء االرضي2) الجدول
 % النسبة 2كم المساحة الصنف
 5.76 554.81 ريمي  كبب ا

 33.37 3214.08 ريمي  دقي ي  رط  ال
 31.28 3013.62 اراعي  يل ط 
 29.59 2850.40 اردا  ررب 

 100 9632 اليايتع
 

 2212-1987( التغير في الكثبان الرممية والغطاءات لمسنة 6) خارطة
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 املخبطر البيئية درجبت
 خطرا طب   ك  ريب  بحيث الطب  ل يا يايتع  عمى ب العري  البييي  اليخ طر خ رط  اعداد ر 
 قةةديي  تلر ياهةة  تابع دلةة  الايلةةي الركةةرار تيعرفةة    االراضةةي طبيعةة  تفةة  اليلط ةة  بييةة  فةةي يةةربرا طبيعيةة 
 اسةرخدا  الية ط بفع  رلرل الري البييي  اليخ طر ي ا يتاضعه   ترحديد يسر بلن  حدتبه  في الرلبر ت تح لي ن 
 قبةة  يةا ريةة ر  الرةي العيمية ل بفعةة  يسةر بمي  رلييةة  حةدتث تقةف الةةى يةردت الةةدت اليخطةط ريةر االرض
 اليلة ط  عمةى ضة ط حةدتث الةى فرةردت يدرتسة   رليتية  بةرايل الرربةل تالرةي الحكتيي  تالاه ل االل لي
   . (7) يله   تال  بي الاراعي  تبخ    البييي 

 اليكة لي الرحمية  ادتال عمةى ب العرية د الريمية  الكببة ا لحركة  البييية  اليخة طر دراة  رحديةد ر  اد
 بة  Layers طب ة ل تب ةك  الدراسة  لير يةرال  (8) ا رافي  بي ل ل ق عدم ب ل    تدلل الدراس  ليتدن تف 
 االري ال ك  في تكي  Geoprocessing اليع لا  عيمي  ريل

 

 الدراس  ليلط   اليعدم البي ل ل ق عدم( 3) ل ك ا
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 الدراسة منطقة في البيئية المخاطر( 7) خارطة

 
 :لي اقس   بلب  الى رل س  الحضر قض   في البييي  اليخ طر درا ل اا الخ رط  يا يربيا

 فةي يرلة برم يلة ط  عةا فضلن  اليلط   يا ال ربي  تال ي لي  ال ربي  االااا  تريب  اليخ طر ع لي  يل ط  .1
 بم ةل اد 0272 لسل  الر ليف في ظهرل الري الريمي  الكبب ا يل ط  تريب  اليلط   يا الالتبي الاا 

 .داره  تلمسل  الايلي  الفررم للف  الريمي  الكبب ا يس ح  لف  يس حره 

 التسةةةطى االاةةةاا  فةةةي تررركةةةا اليلط ةةة  يسةةة ح  يةةةا%  33.4 لسةةةب  تريبةةة  اليخةةة طر يرتسةةةط  يلةةة ط  .2
 اليلط   يا ال ي لي  الاه ل في اااا  عا فضلن  كبير ب ك  تالالتبي 

 يةةةا% 62.9 لسةةةب  تريبةةة  اليلط ةةة  يةةةا اليرب يةةة  اليسةةة ح  اليلةةة ط  لةةةده تر ةةةك  اليخةةة طر قميمةةة  يلةةة ط  .3
 بيييةة  يخةة طر دال يلةة ط  لةةي اليلط ةة  يةةا% 42 لسةةب  اا عمةةى ي يةةد  تلةةدا اليرب يةة  اليلط ةة  يسةة ح 
 . قميم  يرل بر اراعي  اراضي عا فضلن  سكلي  يايع ل اليل ط  لده في ادل اد    ديدم
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 االسنتبجبت

 ر ةةيي  الةةى الت ةةت  الاةة  بعضةةه  يةةل الا رافيةة  العل  ةةر بةةيا اليرب دلةة  اليك ليةة  العلقةة ل ك ةةف ييكةةا .1
 بلة   فةي ية الرحم ادتال عمةى اعرية د البييية  اليخة طر لةدرا ل ير ةرا رعةد تالرةي االرضةي  التحةدال خرايط
 ررعةرض الرةي البييية  اليخة طر عةا ا رافةي أليةتدن ر ةيي  عمةى الطب  ل رس عد حيث   اليركب  الخرايط
 .الا رافي  اليعمتي ل لظ  في اليلط  

 دراةةة  عمةةةى يةةةد  ييةةة  اليلط ةةة  فةةةي الريميةةة  الكببةةة ا تاراةةة ه حركةةة  فةةةي السةةةريل الر يةةةر عةةةا البحةةةث ك ةةةف .2
 الخطةط تتضةل  % 73 0272-7987 يا الييردم لمفررم السلتت ف ر ال قيي  ربم ل اد  البييي  اليخ طر
 . اليخ طر لده يا لمحد اليسر بمي 

 تيةد  الريمية  الكببة ا تاراة ه حركة  حيةث يةا اليلط ة  طبيعية  يعكة  البييية  اليخ طر درا ل في الرب يا .3
 الحة لي التاقل رخد  ال سمبي  اب ر عميه  يضفي يي  االرضي ال ط   في ر ير اخر في ح   الدت الر ير

 اليخةةة طر ال ةةةديدم اليلةةة ط  بم ةةةل بيليةةة %   33.4 فيهةةة  البيييةةة  اليخةةة طر اليرتسةةةط  اليلةةة ط  بم ةةةل اد
 .  ITC الع ليي الر ليف حس  البييي  اليخ طر درا ل يا% 62.9

 الحةةة لي التاقةةةل يةةةل رةةةرلي  خ رطةةة  الةةةى الت ةةةت  فةةةي الا رافيةةة  اليعمتيةةة ل لظةةة  قةةةدرم عةةةا البحةةةث ك ةةةف .4
 لهةة  ررعةةرض الرةةي السةةمبي  االبةة ر طبيعةة  عمةةى التقةةتف فةةي الر ليةة ل لةةده الييةة  يركةةد ييةة  البيييةة  خةة طرلمي

 .البييي 



  RS & GIS    تقٌيبث ببستخذام احلضر قضبء يف التصحر لظبهرة البيئيت ادلخبطر               

 عبودىخضرىصالحىدطدم.مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىهابولىإولواىبادم.ىدأ.م.              

 353 

 بدرــاملص
                                                           

تية  تالر ة ره اليكة لي تأسةب بة اليايبي تعبد الراا  يحيد البطيحةي   الر ةحر يفه ي طفى (عبدال  در7)
 .04  ص 7999  طرابم     اليفرتح   الا يع   7  الاا  االت    ط حرةتلر ياة تسب  يك ف

( يحيى عيسى فرح ا  الرطبي  الهلدسي لمخرايط الايتيترفتلتاية   ل ةرم دترية  ل سة  الا رافية   ا يعة  0)
 . 07  ص 7982الكتيل  ك لتا الب لي 

  اح لةة  الر ةةحر ترلفيةةد خطةة  األيةة  اليرحةةدم ليك فحةة  الر ةةحرا   برلةة يل األيةة  اليرحةةدم  اليرحةةدم األيةة (3)
 . 7990 ب ط  5ة  3لمبيي    الدترم االسربل يي  الب لب    ليرتبي   كيلي    

فمةةير حسةةا لةة دت الطةة يي   اتاقةةل الر ةةحر فةةي الايهتريةة  العراقيةة  تطةةر  يك فحرةةة   اللةةدتم العربيةة   (4)
العميةةي تاليركةةا العربةةي لدراسةة ل  الدراسةة يةةل الكببةة ا الريميةة  تيك فحةة  الر ةةحر ا   يامةة  األتلةةى لربب

 .7  ص  7984   7ل 00ة  74ال  حم    ب داد  /  تاألراضياليل ط  الا ف  

ترطبي  رةة اليخرمفة   DEM( ل ل  يحيد سعيد تخمتد عمي ل دت   اليي  دراس  ليتدن االررفة ع الرقيةي 5)
 . 775  ص  0272   ربعتاالعدد الب لث تاال   دي لى  يام  

 ب سرخدا  ط رش العمي ت عمي حيضي دي   تق س  يحيتد السعدت   رحديد يل ط  الر حر ايي ( 6)
في يح فظ  اليبلى   يام  اترال للبحة ث العميية     في االسر ع ر عا بعد تلظ  اليعمتي ل الا را ر لي 

 .78  ص 0272  ر ريا االت     3  عدد  3اليامد 

 عية ا  ( عبي ا يحيد رلي   رخطةيط اسةرخدا  االرض الريفةي تالحضةرت  دار ال ةف   لمل ةر تالرتايةل 7)
 .000  ص 0227  7ط

 (
8

) Bob Booth, Andy MacDonald, Building Geodatabases Tutorial, ArcGIS, 
Printed in the United States of America, ESRI , 2006, p.2. 


