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:الملخص
يسععععلبحث من حاللحخطوحخه ثلعحث ل اليرح الةثالرحثاسععععةحث بةيرحنمحم لح ال ة ح خةيهرحث ضه لحثاة ععععمح
حمحاللحخطوحلهميمحالل ييةحةياليرحميةيرحلللالالح، ثسعللال ا حثاة حمالا رحالشرعةث حث ب م يرحث ميةيرح الن نبرح ي
اللضيةث حث سععهحث هميلمح ثسععللال ا حثاة حث س ع ةالححنمحالن رح ل ععاليمحال اليوحةي ععمح نس ع سععيرحث ب م يرح
ثاة عيرح ث ل ثالوحث لمحيالحلسع محنمحالةارحث نسع سعيرحمح ةثحنبالحلمحثسعللال وحث اللهي حث ةياليرحاللحمي حث بالةح
حن عطحعلحمي حSRTEM 30ح مي حثاةلف ع حث ةياليرح اللنسعةحLandsat OLI8 2019ثاالةيكمح
ععععتحث حثلحلةاينيرح كوحاللي ةح نمحانلال يرحث لبالبح ث ل عععع ي ح
ث النه حث ف عععع ةيرحث ةياليرح ال وحمح
ث ال اعحملناليالحاليرحث ل ع ي حث الليةحالتحث السععمحث اليالث مح ثسععللال ا حثاة حث س ع ةالححنمحث الن نبرحمح للحح ح
ث ل ةجحنمحةسعمحقي يمحث ب م يرحث ميةيرحع بحخالةحق ع ح(حي م يرحع يرحاالثحمع يرحث ب م يرحمحالل سعهرحث ب م يرحمح
حهميلمحمرععة ح، حهميلمحسععلةثليامحمحالسععل، ي م يرح ععليفرحمح عاليمحث ب م يرح حح نمحثط حالسععل ي ح(حالسععل
 ح.حي موح طسلثال ةحث السلبم مح ح، ني حمحالسل
ح حrs - gisحث ضه لحثاة محمحث ب م يرحث ميةيرحمحث حثلحلةاينيرحمح:ث ك ال حث الفل نيرح
ح

ححAbstract
The research aim through its scientific steps and review of the theoretical
foundations in construction of a model of the map of land cover and land uses with
marker of the indicators of environmental susceptibility for governorate of
Nineveh، by applying digital environmental standards adopting natural medium
variables and prevailing land uses in an attempt to design a mathematical model of
sensitivity of land susceptibility and factors that may contribute to the degree of
sensitivity، so the digital data of the American satellite LANDSAT OLI 2019 and
the data of the digital elevation sensor for srtm30 as well as data of the digital
climatic space stations ، a preference weights adopted for each index according to
greatest probabilities ،supervised classification with specified accuracy of standard
classification with field survey، prevailing land uses in the governorate ،The results
were reinforced in the mapping of environmental susceptibility areas on 5 classes
(very high susceptibility، high susceptibility، medium susceptibility، weak
susceptibility، and untenable) according to 3 levels (natural strategic level، vital
natural human dynamic level، capable level of investment).
Keyword: landuse, susceptibility ecology, weights adopted ,Rs-Gis.

الةارحخةيهرحث ضه لحثاة مح نمحالشرةث حث ب م يرحث ميةيرح الن نبرح ي ،ح
م سلخالثمحث لنسةحث ةمح بمحث الل ال حث اضةثنيرح

المقدمة:

بدأ االهتمام باستتتاداتاا اض ب ب د أظ رت ا ا ا م ت تتت استتتاداتاا اض ب ض ف ت

الوالياا المتحد اضت يكية تن خالف تشا يع تنمويه عديد تثل تش ع الم ت االقتصادي ض اض
تتشت ت ت ت ت ت تجن عام  1962بتدف تاطيط الموا د الطبيعية إدا اض ب  ،اتا
بتنفيذ أ ف تش ت ع ل تتاتل لم تتت اس تتتاداتاا اض ب بادا

ا با بدأا ب يطانيا

، 1)Stamp Dudly1939 -1931

قد جاءا الد استة بالد جة اض ل عى ت تت تصتنين أنماس استتادام اض ب د استة ثانية تتدف

إل تحديد اض اض ت الصتتالحة لىة اعة بناء الا ا ط ،عىيه بال ت ا ب يطانيا بتحويل ت تتاةاا بي

تن أ اضت ت الحش تتا ر الم أ إل أ اضت ت لة اعة الحبو  ،تما أس تتتي
الة اعية تح م

ت ةية ال و االقتص تتادية

اً غذا ياً ي ت ت تتد  %60تن اةتياجاا س ت ت تتكانتا بن ت ت ت ة تةيد عن  %25س ت ت تتطيحة

 ، 2)104-96 :1972،لذلك د أص ت حم عمىياا ت تتت تاطيط اس تتتاداتاا اض ب اضس تتىو

ال ىم اضتث تتل ال تتذي ين أ الت ت كي تتد عىي تته ت ست ت ت ت ت ت ت تتاة لتطبيم ت تتاد إدا اض ب الم ت ت ت ت ت ت تت تتدات تتة
.)Sustainable Land Management

ي د التصنين البيئ اةد التصنيفاا الشاتىة لمجاالا استادام اال ب الأطاء اض ض ي ت ط

استاداته بالبياناا الت يتي استاالصتا تن ت طياا التح س النا

 ،ي د هذا التصنين تال ي

ألياا الت تية الم تادم

اجتة الحاسو

اال ب الماتىفة ضمن المنط ة الواةد غنيي ،3)137-2008:132،

الد اساا الح ىية المكتبية

يت اتل تع استاداتاا

ما هو ت ىوم اظ النموذأ

 )Modelهو تمثيل ت ط لىواقع ي اعد عى الوصف الفتي توقع يفية عمل االلياء

الحقي  ،النماذأ تمثل جتة نظ

اض يتا عن الحقي ة ذلك ب بب التفاعالا الت يد

ال الي
هذا

ال الي .تحمد  ،4)2008:51،اي ه تن سا ل الفتي لما يحدث عى سطت اال ب يمكن تي
ال القاا المكانية تن خالف االنموذأ ت الجتتا المحاكا ل ف ،5)2010،37،ي تادم الجأ ا
النمذجة الجأ افية بم اعد الت انة ال قمية الحديثة تن التح س النا

نظي الم ىوتاا الجأ افية

لتح يم ثالثة اهداف اض ف التقيي لت ييي الظواه الجأ افية  ،ثانيا الت دي لقياة الظواه الجأ افية

عناص ها تاثي اتتا البيئية ت دي اتتا ،ثالثا التنبؤ بالتأي اا الت تحصل عى الظواه الجأ افية

عب الةتن دا د.6)2018:171،

تو ب تجياا نظي الم ىوتاا الجأ افية إتكانية استاالص الم ىوتاا الم طياا تن ت طياا

التح س النا

بطتا تكانيا لىقيي المعيا ية بصيأتتا ال قمية الوصفية  ،تبويبتا بتيئة جدا ف

تصفو اا ذاا اب اد تحدد تمثل نموذأ صو ي ي كس تد جاا القيي اتا لونيا ا

التوازظ

ت تيب تطابم الم طياا بنفس الم جع الجأ ا

قميا لتح م

االس اس لمتأي اا تت دد ه

ت طياا الد اسة المطىوبة  ،ما تح م إتكانية التطابم الوزن ضمن التحىيالا المكانية تكوظ
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ذاا نمذجة الية تنتا الط اا الموز نة  )Weighted Overlayلكل  )1التجميع لال زاظ
))Sum

.

المصد

https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/spatial-analytics-data-:

لكل  )1يبين الم الجة المكانية

Weighted

الط اا

science/capabilities/spatial-analysis

 االدوات والوسائل والمفاهيم المستخدمة في الدراسة:ضمم اضد اا ب اتجياا تتاصصة

:

تجاف ت الجة الصو الفضا ية بناء قواعد البياناا تنتا

 -1ب ناتج  : ERDAS Imagineهو تن إص تتدا لتت ة  )ERDASاضت يكية الذي أعدته عام

 1995ي مل

رل بيئة نظام الوند ز

Under Windows

) الطا . 7)304-303 :2005،

أهي ال مىياا الت اعتمد عى هذا الب ناتج يتا  ،ه عمىية التصت ت ت تتحيت التندست ت ت ت

التصنين الم اقب الموجه

التصنين غي الموجه غي الم اقب.

ال اديوتت ي

 . -2ب ناتج . ARC GIS Desktop Software 10.7

يتض ت ت تتمن ب ناتج  Arc GIS 9.3ال ي ت ت ت ت أ بع ب اتج ه ،Arc View Arc Reader -:

 ، )، Arc Info،Arc Editorيضتتي تجموعة التطبي اا المتكاتىة الت ت مل ت ا
الا ا ط إدا قواعتد البيتانتاا عمىيتاا التحىيتل الماتىفتة ه

8

تجاف إعداد

) :2005: 18-29)،GIS Solution،ESRI

) Arc Map ، Arc Catalog ،Arc Tool box، Arc global ،Arc Scene

 -3ب ناتج  : Global Mapperي د تن أل ت ت ت ت تتت الب اتج التطبيقية المتاصت ت ت ت ت تص ت ت ت ت تتة
الم ىوتاا الجأ افية

أنظمة

تجاف بناء نماذأ التض ت ت ت ت ت ة ال قمية DTMإخ اأ اضلت ت ت ت تتكاف المج ت ت ت ت تتمة

الثالثية اضب اد  3Dإنتاأ قاعد بياناا تكانية قمية.
-4

 : spssب ناتج تحىيى

ال القاا ال ياضية فيما بينتا .

ةاسوب

ياض

ي مل عى

ت الجة الجدا ف ال قمية استا اأ

 : Exsel -5ضمن تجموعة ب تجياا  Microsoft officeي ت مل
ال قمية ال القاا ال ياضية بتيئة الكاف بيانية .
الوسا ل الت استادتم ه ت طياا قمية
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قية تنتا :

ت الجة المصفو اا
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م سلخالثمحث لنسةحث ةمح بمحث الل ال حث اضةثنيرح

انتاأ از الموا د الما ية هيئة الم اةة

-1الا ا ط الطوبوغ افية ال اقية بمقياة 100000/1
ال اتة ل نة . 1990

-2

الم ياا  Landsat OLI8ل نة https://libra.developmentseed.org/ 2014

 -3بياناا Shuttle Radar Topography Mission 1 Arc-Second Global : DEM 30

اما اهم المفاهيم والمصطلحات:

-1التضاريس  :ق بين اال تفاع

هناك ق بين التضا يس الطوبوغ افيا ةيث اظ الطوبوغ افيا

هو صف تفصيى لىمكاظ خصوصا عى الاا اة بما

ذلك تضا ي تا

ن بياَ سوء انم ابيعية ا تن صنع االن اظ تون . 9)22 :1977،

اية راه اا دا مة

-2استعماالت األرض :ي د هذا المفتوم تن المفاهيي الواس ة الم د تتما ت ددا اآل اء ،نتا
الذي يما ة فيه أنشطته الماتىفة الذي

تجمع عى ال القة المتفاعىة بين اإلن اظ الم ح الجأ ا

يتمثل باض ب االسدي. 10)10 :1996،

 -3األرض :ه الحية اليابس الصىب تن الك اض ضية تون  ،11)23 :1977،وت د المكاظ

أ الحية الذي ي وم عىيه ت ظي النشاااا االست ماالا ،ا اال ب حية اال ب مىكية اال ب

ك أسما هناك تن ي ب عنتا بمصطىت الت بة الذي ي د تجاالً لجميع النشاااا ال ش ية الماتىفة
كالح وف الم اة ع الضي اا لالنتاأ الة اع ) ،باالضا ة ال االستفاد تن النشاااا استاداتاا

أخ ى ت ود بالمنف ة عى الف د المجتمع .
-4الزراعــة :ت ن

ىمة الة اعة الح ة ال ي ية الت يمتتنتا سكاظ ال الي ت ن

تصد اً يدف عى ة ة

ىة ز ع المياح )13 :1976،

اآلكث انتشا اَ االكث نجاةاَ
تح ين غذاءه

12

لأة ال

ت تب لكالَ تن الكاف تنمية المصاد

تتدف جميع هذه االلكاف ال تح ين نظي اال ب لصالت االن اظ

تو ي المواد الاام

تواد الطاقة ابوعى .13)17 :2004،

-5التحسس النائي  :عىي ي تادم تجموعة تن اضساليب الت نية  techniquesلجمع الم ىوتاا

عن اضج ام  objectsالم الي  featuresالمناام areasد ظ تالت تتا ذلك تن ت ا اا

قد تكوظ ق ي ة أ ب يد صالت ،14)2 :2010،ل د ساعدا التطو اا الحديثة
النا

ت الجة صو اضقما

الصناعية

الحصوف عى

دقة .15) R.W.2000:724،Lillesan T.M and Kiefer

تجاف التح س

بياناا ة ىية أقل ىفة أكث

 -7نظم المعلومات الجغرافية  :GISيمكن ت ين نظي الم ىوتاا الجأ افية) (GISبا نه نظام
ةاست ت تتوب لىحصت ت تتوف ا التأىب عى المشت ت تتكالا ا خةظ الم ىوتاا ا االجابة عن الت ت ت تتا الا ا
تحىيل الظواه ا ع ب البياناا الجأ افية . 16)2002:2،Chany. Kang-tsurey
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 -8مفهوم النموذج الرقمي للتضرس ) DEM ( Digital Elevation Model
عف
ال قم

 ) Burroughانتا تمثيل قم لتأي اا التضا يس الم تم عب المجاف ي م االنموذأ
 .1989:39،( Burrbogh ) DTMت ين لك اك

لىتضت ت ت ت ت ت ت ة

Kraak . M.

 17)Jmorعام  1995عى انه التمثيل ال قم الثالث االب اد لى ت ت ت ت تتطت المتض ت ت ت ت ت ة تحديد أب اد
االلياء المكانية المت ى ة بتذا ال طت . 18)1995:104،Kraak

مشكلة البحث  :هل اظ ا ا م ت ت استاداتاا اض ب الأطاء اال ض يح م اتكانية الت ف

عى المال مة البيئية بتدف تاطيط الموا د الطبيعية إدا اض ب  ،ين كس ذلك عى أنماس استادام

اض ب الأطاء اال ض

تحا ظة نينوى ،ونتا الظتي االقتصادي االساة

توا د الد لة

ال اقية بن ة بي  ،هل تتو اتكانية تحديد اض اض الصالحة لىة اعة بناء الا ا ط االستثما ية
لال اض الم تثم ةاليا الواعد ت ت بال  ،ذلك باعتماد ة ا

تن خالف تحىيل ت طياا التح س النا

تؤل اا المال مة البيئية ذلك

بناء قواعد البياناا ال قمية .

فرضيات البحث :اظ استادام ت وةاا استاداتاا اض ب الأطاء اض ض المتكاتىة لم طياا

التح س النا

الم وةاا الميدانية الم طياا ال سمية لىبياناا الد اساا ال اب ة تمكن اظ يكوظ

نظام اعل العاد تاطيط البيئة الطبيعية م التوازظ لىموا د المتاةة إتكانية تحديد أقاليي انماس

االست ماالا بما يح م االستداتة

تحا ظة نينوى .

موقع منطقة  :تحا ظة نينوى ثالث اكب

الة اعة عى ت توى ال اق ت ع لماف غ
تحا ظت

أ بيل

وك اتا تحا ظت

الد لية تع د لة سو يا،

ةد إدا ية تن ةيث عدد ال كاظ اال ل

تجاف

ال اق ،تحدها تن الشماف تحا ظة دهوك تن الش ق

صالح الدين االن ا

ىكيا انتا ت ع بين خط اوف

تحدها جنوبا تن الأ

'41º 30' _44º 30

الحد د

ل قا دا ت ع ب

' ،35º 00' _37º 00لماال ،تشأل ت اةة  )37597.53ي 2تن تجمل ت اةة ال اق الشكل .)2
الشكل  )2توقع تحا ظة نينوى تن ال اق
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أهمية البحث  :بناء سى ىة تن الا ا ط الموضوعية لتكوظ قاعد بياناا يمكن استاداتتا
اختيا ا ضل المواقع لىمشا يع التنموية لىوصوف نحو اتااذ ال ا اا الصا ة
تن خالف الم اق ة الت ييي لىحد تن التىوث البيئ

تحا ظة نينوى .التاطيط ال ىم

ال ع

الجا

تجاف االستداتة

استنةاف الموا د الطبيعية

الميادين اإل ت اتيجية حماية الموا د الطبيعية ت اق ة البيئة

الحفاظ عىيتا .

أهداف البحث :أهداف تشا يع التنمية الم تداتة

تحا ظة نينوى هو الحفاظ عى التوازظ البيئ

رل ال مىياا التنموية الموجتة إل المجاالم األا ى اال تصادية ال م انية ...الخ ،عندتا اف

يتح م هذا التدف تحدث ا ثة بيئية تؤ د تؤدي بكل أتاف أهداف التنمية

تنتجية ال حث التيكىية :ي د المنتج التحىيى
ال ش ية باستادام ت نياا التح س النا

استن اس تحىيل الم طياا لى واتل الطبيعية

ب تجياا نظي الم ىوتاا الجأ افية اإلج اءاا

اإلةصا ية لىوصوف ال ا ضل النتا ج تن خالف تطبيم الم ايي
عى ثالثة تحا

الم ادالا  ،قد جاءا المنتجية

أساسية :

ثانيا  :القابلية البيئية للخصائص الطبيعية والبشرية :
تي استادام ت ايي

الاصا ص الطبيعية ال ش ية

بناء الا يطة النتا ية لىت ف عى

أصناف ال ابىية اض ضية

تحا ظة نينوى ةيث تي اعتماد تدخالا تحدد

 -الاصا ص الطبيعية لمىم عى :

-1

م

اآلت :

الجيولوجية والتكتونية :

جاءا هنا الم ايي ضمن الةتن الذي تشكىم به المحا ظة خالف ال صو الجيولوجية اعطيم

اال زاظ اض ل لى ص ال باع

20

الداغ تان  19)19 :2012،الصناعة الم ادظ )2000،

الم ؤ ف عن تشكيل ال سوبياا الت تأط المنط ة بشكل عام  ،يىيه ال ص الثالث

تبين

هكذا

ونه
ما

الجد ف  )1الشكل  3أ:

جدول ( )1االوزان الترجيحية ونسبها ومساحتها الزمنة التكوينات الجيولوجية والتكتونية حسب الصخارية
ت اةة ي2

%

االسي اال زاظ
تكويناا ال ص ال باع الةتن اال ف

5

3941.9

10.16

تكويناا ال ص ال باع الةتن الثان

4

9865.45

25.44

تكويناا ال ص ال باع الةتن الثالث

3

14064.18

36.22

تكويناا ال ص الثالث

2

10724.04

27.66

تكويناا الك يتاس

1

168.61

0.42
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الطوبوغرافية ( انحدار األرض و السطح )

-2

لىطوبوغ افية أهمية بي

اض ب ال ا د د جة االنحدا
ما تبين

تحديد قابىية استادام اض ب اعتمدا هنا ت ايي عى أساة لكل
تحددا بام ة أصناف ي ة ه

،21(zuidam &zuidam1979

اآلت :

الجد ف  )2الشكل 3

الجدول ( )2االوزان الترجيحية لالنحدار ونسبها ومساحتها
ت اةة ي2

%

االنحدا
0-1.9

ا اض تن طة

5

32885.34

85

2-7.9

ا اض ل ه تن طة

4

4869.02

12.58

8-15.9

ا اض ل ه تنحد

3

637.03

1.646

16-29.9

ا اض تنحد

2

265.19

0.68

more than 30

ا اض لديد االنحدا

1

31.46

0.08

-3

ال طت اال زاظ

التربة :

تصنين الت بة لى اق

تي االعتماد عى الت يماا الت جاء بتا الطا

ما جاءا بش ء تن

التفصيل خالف ت ي الم ةىة اال ل ) ،23( 2011, AL-Daghstani ، 22(Buring ,1960اعطيم
ا زاظ ة ب الاصا ص ال اتة المذ و

الجد ف  )3الشكل  3أ)

ما تبين

االت :

الجدول ( )3االوزان الترجيحية النواع الترب ونسبها ومساحتها
الت بة اال زاظ
ت بة بنية ذاا سمك عميم
ت

7303.57

18.87

بنية ذاا ال مك المتوسط الضحل تك و

الحصو ال اتيا ي عميم الت ية
الىيثوسوف تع الحج ال تى

الج س

ا اض صح ا ية ةج ية
ت

قاع الودياظ

-4

المياه السطحية :

ت مل عى بحي سد الموصل نت ي دجىة ال اة
عموم المحا ظة تي ضع ا زاظ ت جيحية ة ب
24

)161

719

ت اةة ي2
5

%

ما تبين

4

12182

31.48

3

1076.6

2.78

2

1146.5

2.96

1

16988.32

43.9

ضال عن الفيضاا المىحية الموسمية المنتش
المياه إتكانية االستادام الطا

الجد ف  )4الشكل 3د) تبين تا ي ت :

:2002،

الةارحخةيهرحث ضه لحثاة مح نمحالشرةث حث ب م يرحث ميةيرح الن نبرح ي ،ح
م سلخالثمحث لنسةحث ةمح بمحث الل ال حث اضةثنيرح

الشكل  )3الاصا ص الطبيعية لمحا ظة نينوى

الجدول ( )4االوزان الترجيحية للمياه السطحية ونسبها ومساحتها
اال زاظ

ت اةة ي2

%

المياه ال طحية
بحي سد الموصل

5

309.77

0.8

نت دجىة

4

938.7

2.426

نت ال اة اضعى

3

392.15

1.013

اال دية النت ية الموسمية

2

558.41

1.44

الفيضاا الك ا ي

1

555.86

1.436

-5

النباتات الطبيعية :

تي تصنين الن اتاا ال خم ة أصناف سا د

المنط ة ة ب الم اةة الكثا ة

 ،اعتمد عى بياناا اضقما الصناعية ذاا الم اةة الصو ية  5تت )

الت اق تصنين

الن اا تطاب ته تع البياناا ال سمية  ،لذا أعطيم اض زاظ ة ب اضهمية الن بية

الجد ف  )5الشكل  3هت)

فيالمحا ظة

ما تبين

اآلت :

الجدول ( )5االوزان الترجيحية للغطاء النباتي ونسبته والمساحة
الن اا

اض زاظ

ت اةة ي2

%

اض اض الم تة عة االست ماالا الة اعية

5

1544.08

73.46

الأاباا

4

212.32

10.1

الن اتاا الموسمية ن اتاا تجا ي الودية الموسمية

3

23.66

1.17

الن اتاا الشو ية

2

6.23

0.29

ن اتاا المجا ي الما ية ال صب الب دي الط ة)

1

315.4

15.08

ن اتاا ال تو
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الغطاء البيئي (الجيومورفولوجية ):

-6

ه اض اض المتدهو بف ل عدم التوازظ البيئ لىمظاه الموجود تحدد بالمظاه

الجد ف  )6الشكل  25(Buday,1980) ) 3االتية :

ما تبين

الجدول ( )6االوزان الترجيحية للغطاء البيئي للمظاهر األرضية ونسبها ومساحتها
اض اض المتدهو

اض زاظ

ت اةة ي2

%

اض اض المش ة تجا ي الودياظ الموسمية

5

9062.12

23.4

4

2688.38

6.94

3

4167.26

10.77

تناام الت ية الما ية النشطة عى التالف الج اف

2

6810.5

17.6

تنافضاا ال ااا المىحية

1

15959.6

41.25

اض اض الم ضة لىتصح
ةف اض اض الأا

-7

تجمع ال تاف الةاةفة

الكث اظ ال تىية

مجموع االمطار :

لى اوبة أهمية بي عى المنط ة لماتىف الم وتاتالت تشكل المنط ة سواء انم ابيعية ام

بش ية تن خالف تا ذ

نحدد مياا المطا
ما تبين

الت ي اض ف تن اث ال اوبة المطا عى النشاااا يمكن اظ

م خطوس ت ا ي المط

ال اوبة )http://chrsdata.eng.uci.edu ،

الجد ف  )7الشكل  3ز) باالت :

الفئاا

الجدول ( )7االوزان الترجيحية لمجموع التساقط المطري ونسبها ومساحتها
اض زاظ

ت اةة ي2

%

كث - 650

5

724.775

1.87

650 - 550

4

2600.05

6.7

550 - 450

3

9882.75

25.5

450 - 350

2

16958.7

43.79

350 - 250

1

8557.15

22.09

-8

درجات الحرارة :

كذلك الحاف بالن ة لىح ا

الطبيعية المنتش

اظ ال تفاع لد جاا الح ا يؤدي سىبيا عى الحيا البيئية الاصا ص

المحا ظة ،)http://chrsdata.eng.uci.edu ،تي إعطاء ا زاظ لم دالا

د جاا الح ا ة ب اضث الذي ت ب ه عى جميع الاصا ص اضخ ى
الشكل 3ح اآلت :

721

ما تبين

الجد ف )8

الةارحخةيهرحث ضه لحثاة مح نمحالشرةث حث ب م يرحث ميةيرح الن نبرح ي ،ح
م سلخالثمحث لنسةحث ةمح بمحث الل ال حث اضةثنيرح

الجدول ( )8االوزان الترجيحية لمعدالت درجات الحرارة المئوية ونسبها ومساحتها
اض زاظ

ت اةة ي2

%

الفئاا
–  12اقل

5

9066.31

23.42

16 – 12

4

6862.55

17.7

20 - 16

3

8012.01

20.69

24 - 20

2

5613.11

14.49

اكث - 24

1

9157.57

23.6

-9

المياه الجوفية :

تن خالف جمع ال ناص

الكيميا ية الفيةيا ية لتحىيالا المياه الجوفية بناء ا زاظ التكانية

االستاداتاا بشكل عام تي تحديد الوزاظ باالت

الجد ف  )9الشكل 3س

ما تبين

الجدول ( )9االوزان الترجيحية الستخدامات المياه الجوفية ونسبها ومساحتها
الفئاا

اض زاظ

ت اةة ي2

%

صالت لالستادام ال ش ي لىحيواناا

5

5581.6

14.4

صالت لة اعة الن اتاا الفواكه الاض ا اا

4

9140.3

23.6

صالت النواع ت ينة تن الاض ا اا

3

6459.9

16.68

2

12227.36

31.58

1

5307.078

13.70

غي صالت لىة اعة ي تادم

الصناعة

اليصىت الي استادام سوى الصناعاا االستا اجية النفطية

 -االستعماالت البشرية :

-1الم ت اا ال ش ية
-2ا ق الن ل
-3المطا اا

-4الصناعاا االستا اجية

-5انابيب المياه الأاز النفط

المصا

النفطية الأازية )

-6المشا يع اال ا ية
-7اض اض الة اعية
ما تبين

الجد ف  )10الشكل 4
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الجدول ( )10االوزان الترجيحية لالستعماالت البشرية ونسبها ومساحتها
الم ت اا ال ش ية– ا ق الن ل

اض زاظ

ت اةة ي2

%

االست ماالا

5

912.84

2.35

اض اض الة اعية

4

92.22 35775.23

المطا اا

3

204.76

0.52

ت اتل الصناعاا االستا اجية –ابا النفط الأاز المحاج

2

39.49

0.1

انابيب النفط الأاز – المشا يع اال ا ية

1

1858.57

4.791

الشكل  )4االست ماالا ال ش ية ال ا د

تحا ظة نينوى

ثالثا  :القابلية البيئية وفق االوزان الترجيحية:

تن خالف ل تا د أعاله تي الت اق تحديد ت ايي لبناء تصفو ة عالقاا ت اةية باب اد 10

كي(Kraak&Normaling,1995:104 ، 2

،

26

لكل خاصية تن هذه الاصا ص الطبيعية ال ش ية

ت الجتتا قميا ارت ا النتا ج خم ة ئاا تصنيفية ة ب قيمة زنية لكل تن هذه الاصا ص
ما تبين

الجد ف  )11الشكل :5

ت د عالقاا اال ت اس المت دد دليل

الجد ف  )12يتبين ما يأتي :

شف تدى تال مة الاصا ص الجأ افية ال ا د

 -عالقة قوية بين ل تن التكويناا الجيولوجية الصاا ية التكتونية ط ة توةد

تن

تصنين

الت بة ،المياه ال طحية ،الن اا االلكاف اض ضية ال ا د الأطاء البيئ ) االتطا  ،اتا ال القة
الضعيفة انم تع ال طت االنحدا  ،د جاا الح ا

يمكن الت ف عى اضس ا

الموضوعية لذلك .

 -د جة االنحدا لتا عالقة توج ة قوية تع الح ا

723

االست ماالا ال ش ية ،بمتاب ة الجد ف )11

ضعيفة تع باق المؤل اا .

الةارحخةيهرحث ضه لحثاة مح نمحالشرةث حث ب م يرحث ميةيرح الن نبرح ي ،ح
م سلخالثمحث لنسةحث ةمح بمحث الل ال حث اضةثنيرح

 -لىمياه ال طحية عالقة توج ة قوية عدا د جة الح ا

اظ عالقتتا ضعيفة تع المياه ال طحية لما

لىن اا عالقة قوية تع الاصا ص بشكل بي

توجب عدا ال القة ال ك ية ال ال ة تع

ت ك ه تن اث سىب تت اين .
-

االست ماالا ال ش ية ا تفاع د جة الح ا .
 -الأطاء البيئ

الح ا

االلكاف اض ضية) تت اينة ال القة تع الاصا ص ب اتة تكوظ قوية توج ة عدا

االست ماالا ال ش ية .

الح ا عالقة عك ية كىما ا تف م الح ا قىة االتطا  ،ال القة تع االست ماالا

 -االتطا

القة سىبية

ال ش ية تتوسطة توج ة بالن ة لالنمطا اتا ا تفاع الح ا

الجد ف  )11تصفو ة ال القاا المكانية لىمتأي اا ة ب الفئاا التصنيفية

الفئة األولى عالية

الفئات

الفئة الثانية جيدة القابلية

القابلية
الت بة

ت

الجيولوجية

ا اض صح ا ية ةج ية

قاع الودياظ

الفئة الثالثة

الفئة الرابعة قليلة

الفئة الخامسة محدودة

متوسطة القابلية

القبالية

القابلية

الىيثوسوف تع الحج
ال تى

الج س

ت

بنية ذاا ال مك

المتوسط الضحل تك و

الحصو ال اتيا ي عميم

ت بة بنية ذاا سمك
عميم

الت ية
تكويناا ال ص

تكويناا ال ص ال باع

تكويناا ال ص

ال باع الةتن اال ف

الةتن الثان

ال باع الةتن الثالث

تكويناا ال ص الثالث

تكويناا الك يتاس

ال طت

ا اض تن طة -0

ا اض ل ه تن طة -2

ا اض ل ه تنحد

ا اض تنحد -16

ا اض لديد االنحدا

االنحدا

1.9

7.9

15.9-8

29.9

 30اكث

المياه

بحي سد الموصل

نت دجىة

نت ال اة اضعى

اال دية النت ية الموسمية

الفيضاا الك ا ي

ال طحية
اض اض لم تة عة

الن اا

ن اتاا ال تو

الأاباا

االست ماالا الة اعية

الن اتاا الموسمية
ن اتاا تجا ي

ن اتاا المجا ي الما ية

الن اتاا الشو ية

ال صب الب دي

الودية الموسمية
الأطاء
البيئ

اض اض المش ة
تجا ي الودياظ

اض اض الم ضة
لىتصح

الموسمية

تجمع ال تاف

الط ة)

ةف اض اض الأا

تناام الت ية الما ية

تنافضاا ال ااا

الكث اظ ال تىية

النشطة عى التالف

المىحية

الج اف

الةاةفة

االتطا

كث 650 -

650 - 550

550 - 450

450 - 350

الح ا

–  12اقل

16 – 12

20 - 16

24 - 20

اكث

الجوفية

ال ش ي لىحيواناا

صالت لة اعة الن اتاا

صالت النواع ت ينة

غي صالت لىة اعة

اليصىت الي استادام

الفواكه الاض ا اا

تن الاض ا اا

االست ماالا

الم ت اا ال ش ية –

اض اض الة اعية

المطا اا

صالت لالستادام

المياه

ي تادم

350 - 250

الصناعة

24 -

سوى الصناعاا

االستا اجية النفطية
ا ق الن ل

ت اتل الصناعاا

انابيب النفط الأاز –

االستا اجية – ابا

المشا يع اال ا ية

النفط الأاز المحاج
الم اةة

5766.06

7727.06

10672.7

8721.48

4710.23

الن ة

15.33

20.55

28.38

23.19

12.5
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م المال مة البيئية لمحا ظة نينوى

الشكل  )5خ يطة التصنين الأطاء اال ض

الجدول ( )12عالقة االرتباط بين المتغيرات البيئية
الخصائص البيئية

التربة

الجيولو
جية

السطح

واالنحدار

التربة

1

الجيولوجية

1

1

السطح واالنحدار

-1

-1

1

المياه

النبات

السطحية

المياه السطحية

0.949

0.949

-0.949

1

النبات

0.959

0.959

-0.959

0.843

1

الغطاء البيئي

0.971

0.971

-0.971

0.877

0.946

الغطاء
البيئي

الجوفية

االستعماالت

1

االمطار

0.849

0.849

-0.849

0.767

0.801

0.774

1

الحرارة

-1

-1

1

-0.949

-0.959

-0.971

-0.849

1

المياه الجوفية

1

1

-1

0.949

0.959

0.971

0.849

-1

1

االستعماالت

0

0

0

0

-0.040

-0.157

0.504

0

0

يتبين تن خالف المطاب ة الوزنية باستادام ب ناتج

1

 ) ArcMap10.7االتتداد Spatial

 Analysesتن خالف  Wight Overlyتكوظ النتا ج ما

725

االمطار

الحرارة

المياه

الجد ف  )13الشكل . 4

الةارحخةيهرحث ضه لحثاة مح نمحالشرةث حث ب م يرحث ميةيرح الن نبرح ي ،ح
م سلخالثمحث لنسةحث ةمح بمحث الل ال حث اضةثنيرح

جدول ( )13تصنيف األنماط واالقاليم الجغرافية للغطاء األرضي في محافظة نينوى
ا

تصنين الأطاء اض ض

0

نطاق اال اض المتصح

1

تش ع ي الجةي الشمال

2

تدينة الموصل

142

3

بحي الموصل

313.14

0.809

4

ا اض تحاصيل الحبو الديمية ةنطة ل ي )

8512.21

21.983

5

المناام الجبىية اائة التضا يس ذاا الأطاء ال شب

1591.73

4.111

6

تناام تجمع الكث اظ ال تىية ةف االذابة الأا

6018.07

15.542

941.24

2.431

404.64

1.045

782.31

2.020

574.51

1.484

8609.12

22.233

3823.24

9.873

الت ية النشطة

ةوب دجىة ال اة

7

ا اض تحاصيل الاض اال ا ية

8

تجا ي الودياظ الموسمية

9

تناام جبىية عالية التضا يس ذاا غطاء ن ات

ثين

 10تنافضاا ال ااا المىحية
 11نطاق اال اض الم ضة لىتصح
 12نطاق التالف الت

تجمع ال تاف الةاةفة

ية ذاا غطاء عشب ت تادم لى ع

النتائج والتوصيات  :ن تنتج تما سبم تا ي ت :

الم اةة ي2

الن ة%

6786.08

17.525

224.18

0.579
0.367

 -إتكانية تصنين اضنماس االقاليي باستادام المتأي اا الطبيعية ال ش ية

الطبيعية ال القة بين ل المتأي اا ياضيا

صفيا .

 -اكب الم اةاا ة صالحة لالستثما بااصة

الكشف عن الموا د

تجاالا الة اعة بن ة ةوال

)%75

 -نتيجة لالهماف عدم التاطيط استاث ا الم اةاا المتصح تا ن بته  )%54تن تجمل

الم اةاا ه ضمن اإلقىيي الصالت لالستثما .
 -ال يتناسب االستثما

الحال

التاطيط لما تمتىكه المحا ظة تن إتكاناا

االقتصادية ا ة تن خالف تا نالةظه

المجاالا

الجد ف  )13الصناف االغطية ال ا ة الأي ت تأىة.
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التوصيات :

 -استادام ت طياا التح س النا

ت ىوتات تت ادف ي ةز ال القة
 -استادام الت نياا الجأ افية

الد اساا الميدانية الد اساا المكتبية ال اب ة تح م تكاتل

بناء ق ا قوي سي سياسة تاطيطية الستداتة بيئية تد سة

تجاالا سي ال ياساا التاطيطية ال ت اتيجية تطوي ها تن

المجاالا ال ىمية ا ة  ،ا لفتتا ضمن تؤس اا تاتص بال حث

خالف

ية تكاتل لماتصين

ال ىم

ط دعمتا بكل اإلتكاناا المتاةة .
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