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 المستخلص
 

لفالا  قاة حا ن ر ال اتم في البحث الحالي دراسة مدى التباين في استغالل المياه من خالل االختالف في  مساحة الغطاء النبااتي اخخرال لمنط     

تاي طناعية ، والار االصاتمت الدراسة مان خاالل اساتمدار ملتياا  اخقما بجاربيه الشلقي داخل اخراضي العلاقية والغلبي داخل اخراضي الس رية.

  T.M. (Thematic Mapper)من ر عية  U.S. Landsat، ب اسطة القمل الصناعي اخمليكي 2005التقطت لمنطقة الدراسة في ش ل أيار عار 

دياد ح، حياث تام تحليال ابقاا  الطياه الك لومغناايساي لمعلفاة وتERDAS Imagine V. 8.3 . وقاد تام تحليال  اله الصا ر باساتمدار بلراام  

ال ياة اخبعااد لمنطقاة اليقة التصنيه الم جه، كما واستمدمت تقنيا  رظم المعل ما  الجغلاقية في إعاداد مجساما    م اقع الغطاء النباتي باستمدار

 د علا    م جاالبحث ومن زوايا رظل ممتلفة ليظ ل ت زيع وارتشار ال ديان الريقة في مجلى ر ل الفالا  فاي منطقاة الدراساة بشاكل يحااكي ماا  ا

 المنطقة. اخرن وتحديد ابيعة التراريس اللضية لمنطقة الدراسة واستمدار تأ يلات ا المباشلة في الحد من مساحة اخراضي المرلاء في

احة الغطااء ساالكبيال فاي م أشار  النتات  إل  التباين الكبيل في استغالل مياه ر ل الفلا  عل  جاربي الحدود بين العلاق وس ريا وذلك من التغاايل   

اق، اكااد  ( مياال ملباع داخاال العال6.6ميال ملباع لمناااار سا ريا  و   29.3)النبااتي علا  الجارااس السا رض لحاا ن ر ال الفاالا ، وليبلا  حاا الي   

 ، فراال عان الدراسة ان السبس اللتيسي وراء ذلك يع د لطبيعة التراريس االرضية وخص صا ابيعة وعمار ال دياان التاي يمال من اا ر ال الفالا 

 تأ يل الت زيع العش اتي والم ازض للمجمعا  السكنية عل  ضفاف مجلى ر ل الفلا  وبماصة في الجارس العلاقي من الن ل.
 

 س ريا.المياه ، التحسس الناتي ، العلاق، الغطاء اخرضي، :الكلمات المفتاحية
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ABSTRACT 
     In the current research the variation in the exploitation of water have been  studding  by using the difference 

in the areas of green vegetation of the eastern part of the territory( inside Iraq) and western part ( inside Syrian) 

of the  Euphrates river valley. In this study the  visual satellite, which was taken for the study area in May 2005, 

by American satellite US Landsat-quality T.M. have been analyzed by  using ERDAS Imagine V. 8.3,and Arc 

View ver. 3.2. Where the spectral analysis of the studied areas has been identify and locate the green vegetation 

by using the oriented Supervised Classification and the geographic information systems techniques have been 

used to identify the real reasons of the variations in the water exploitation for this area. These techniques include 

preparation of the land cover, slop, contour, and three-dimensional maps of the studied area. The results showed 

great variability in the exploitation of the waters of the Euphrates, on both sides of the border Iraq and Syria, 

and this was detect from the great variability in the area of green vegetation on the Syrian side of the basin of 

the Euphrates River, and is about (29.3) seq.mile of the Syrian side, and (6.6) seq.mile on the Iraqi side. and the 

mean reason of this verity is due the nature and the distribution of the valley of the Euphrates River (widening 

and narrowing). 
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 :المقدمة
 

 الحديثة في التقنيا  اخخيلة اآلورةتط ر  في       

مجال التحسس الناتي ورظم المعل ما  الجغلافية 

 عن  فرال الفراتية الملتيا  وبماصة في مجال معالجة

 كثلواخكلفة  أخقلتقنيا  الحص ل عل  البيارا  الحقلية 

و  Range ،1996  ،Lillesandو   Ritchie  دقة

Kiefer ،2000).   قديلا  را بة تومن  له التطبيقا

التلبة وتصنيفا  الغطاء اخرضي واستمداما  

اخراضي وفئا  أر اع التلبة وفي حل العديد من 

ة المشاكل ال يدرول جية وتقديلا  كمية السي ل الفيري

، Shalabyو  Rango  منطقة معينة إل الداخلة 

1998.) 

ب دف تزويد   ةالفراتي الملتيا كما يمكن استمدار 

وت فيل بيارا  ومعل ما  عن المصادر الطبيعية من 

اجل تحقير أ داف وخطط التمطيط المحلية والعالمية 

من خالل تصنيه الظلوف الفيزياتية لظا لة معينة 

وملاقبت ا  فرال عن استمدار ص ر اخقمار الصناعية 

  DEM )Digital Elevation Modelفي إعداد  

اتط ذا  ارتفاعا  رقمية  ال ية و لا يعني عمل خل

كن يمكن من خالل ا دراسة أما (خلاتط كنت رية اخبعاد 

تجمع المياه ، ومصادر تزويد ا ويساعد في معلفة 

  االرحدارا  مما يساعد في تحديد إمكارية استصالح

   وتقديل  الزراعية  الطلق  شر  اخراضي،

      (.2004 ،وآخلونمدى ارجلاف التلبة   ليما  

في البحث الحالي تم استمدار تقنيا  التحسس الناتي 

 باينورظم المعل ما  الجغلافية  في دراسة وتحديد الت

لح ن ر ل الفلا  في المنطقة   المياهفي استغالل 

الحدودية بين العلاق وس ريا من خالل احتساب  مساحة 

الكامنة وراء  لا  اخسبابالغطاء النباتي والتعلف عل  

بشلية ار رتيجة ع امل ابيعية  أكارتس اء التغايل 

 الحل ل الممكنة ل له المشاكل .  إيجادومحاولة 

 موقع الدراسة

 قيةتقع منطقة الدراسة إل  الغلب من مدينة حديثة العلا

لتشغل مجلى ر ل الفلا  عل  جاربي الحدود العلاقية 

الس رية ولتشمل مناار مدينة القاتم ضمن محافظة 

( 1  إل  مدينة الب كمال الس رية الشكلاالربار وص ال 

ضمن منطقة ارتقالية بين رطاق الجزيلة شماال ورطاق 

 الصحلاء الغلبية  البادية الغلبية( جن با حسس احدث

  (. 2تقسيم لالرطقة اللتيسة المك رة للعلاق الشكل  

تم تقسيم منطقة الدراسة إل  الجارس الشلقي للن ل واللض 

ة، والجارس الغلبي اللض ضم يرم اخراضي العلاقي

لمنطقة  إلجماليةأ المساحة اخراضي ال اقعة في س ريا،

وتحديدا بين  ،²( ميل2174الدراسة تصل بحدود   

 (N″36 ′41 °34-″00 ′00 °34) خطي علن

 (. E′43   ′30 ″-4322  41″29   (وخطي ا ل

 

  
 موقع منطقة الدراسة .1 الشكل
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 طقة الدراسةوغرافية وجيولوجية منطوب

د الفاصل بين قطاعين تقع منطقة الدراسة عل  الح 

الجزيلة تلكيبين  ما قطاع الصحلاء الغلبية وقطاع 

تنكشه  .(Jassim ،2010  تقسيم تكن ري أحدثضمن 

 في منطقة البحث العديد من التك ينا  الجي ل جية  ي

عنه والفلا  والفتحة وارجارة ويظ ل أدقدم ا عل  

 ،وهرا فلا  وباخخص قلب مدينةضفاف ر ل ال

 وتنكشه صم ر الحجل الجيلض في تك يني عنة

كما أن الجبس  الفلا .والفلا  بالقلب من ح ن ر ل 

لمنطقة العاتد لتك ين الفتحة يعد اخكثل تكشفا في ا

وفي اغلس اخحيان تح لت ويغطي مساحا  واسعة من ا 

اخجزاء العليا منة إل  جبس  ار ض بفعل عمليا  

 في حين تمثلت تلسبا  العصل اللباعي بغطاء التج ية،

خفيه من اللمل والحص  وي جد قسم من ا كتلسبا  

كما ت جد التلسبا  الحص ية ضمن  لل ديان،مالئة 

تلسبا  المصااس الن لية والتي تع د إل  عصل 

 الباليست سين والمت اجدة بالقلب من ر ل الفلا  وفي

 كما تت اجد (.Jassim ،2010  حافا  ال ديان اللتيسية

في منطقة الدراسة التلسبا  الملحية في السباخ 

 بحيلا  ملحية( خص صا عل  الطلف الشمالي لمنطقة 

  الدراسة وأسباب رشأت ا  قد تع د  لعاملين: اخول  

وج د الف الر والثاري    إذابة الطبقا  الملحية 

الم ج دة في تك ين الفتحة وبالتالي تمسه المنطقة 

وامتالت ا بالتلسبا  الحديثة التي ظ ل  في ا عي ن 

 (.Jassim ،2010  ملحية

تنكشه في منطقة البحث العديد من التك ينا  

يظ ل الجي ل جية  ي عنة والفلا  والفتحة وارجارة و

وباخخص قلب مدينة  أقدم ا عل  ضفاف ر ل الفلا 

وتنكشه صم ر الحجل الجيلض في تك يني عنة  راوة،

كما أن الجبس  .بالقلب من ح ن ر ل الفلا   والفلا 

العاتد لتك ين الفتحة يعد اخكثل تكشفا في المنطقة 

اغلس اخحيان تح لت  من ا وفيويغطي مساحا  واسعة 

اخجزاء العليا منة إل  جبس  ار ض بفعل عمليا  

في حين تمثلت تلسبا  العصل اللباعي   التج ية،

جد قسم من ا  بغطاء خفيه من اللمل والحص  وي 

كتلسبا  مالئة لل ديان ، كما ت جد التلسبا  الحص ية 

ضمن تلسبا  المصااس الن لية والتي تع د إل  عصل 

الباليست سين والمت اجدة بالقلب من ر ل الفلا  وفي 

كما تت اجد  .(Jassim ،2010  حافا  ال ديان اللتيسية

 لز اأبمن  اخوديةرمط من  تتميز منطقة الدراسة بامتداد

مجلى ر ل الفلا  فرال عن ال ديان التي تصس في 

جيل  وأب مجلى ر ل الفلا   مجلى وادض الط يل 

وغيل ا( وتأ يلات ا المباشلة عل  ت زيع وارتشار 

ذا  الطابع  اخشكالحيث تنتشل  اخرضية اخشكال

الن لض مثل المصااس الفيرية والملاوح الغلينيه  

ذا   اخشكالكللك  والس ل الفيري  لمجلى الن ل،

التعلوض  والناتجة عن التأ يل المباشل  لل ديان  اخصل

التي تمتلق ا ومتمثلة بالجلوف الحادة ،حافا  المسااس 

المجززة والتي تك رت بفعل التعلية  واخراضيالفيرية 

الجاربية والعم دية لمجلى ر ل الفلا ، عم ما تلاوحت 

ن مست ض متلع150لمنطقة البحث بين   االرتفاعا

الجلوف  من  متل عند قمم 400سطح البحل وال  حدود 

 (.3 و 2الحادة  اخشكال 

 

 (Jassim ،2010  المصدر ،خارطة الموقع لمنطقة الجزيرة .2 الشكل
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  معدة ضمن البحث الحالية موقع منطقة الدراسرتفاعات الخارطة الكنتورية ال :3 الشكل

 

 

 البحث أهداف
 

 من تقنيا  التحسس الناتي االستفادةإل   ي دف البحث

ب دراسة اخسبا ورظم المعل ما  الجغلافية الحديثة في

ل  عفي استغالل مياه ر ل الفلا   باينالكامنة وراء الت

جاربي الحدود بين العلاق وس ريا واللض تم كشفه 

من خالل التغايل في مساحة اخراضي والتعلف عليه 

كدليل اللتيسي مجلى الن ل  عل  جاربي المرلاء

 تحديد ابيعةللتغايل أو التباين في استغالل المياه و

الشكال وتأ يللت ا المباشلة عل  ا اخرضيةالتراريس 

 .االرضية لمجلى ر ل الفلا 

 هجية البحث والحصول على البياناتمن
 

تم االستعارة بتقنيا  التحسس الناتي ورظم المعل ما   

الجغلافية في دراسة درجة التغايل في استغالل المياه من 

 أنخالل التغايل في مساحة الغطاء النباتي واللض يمكن 

يعكس كمية أو رسبة االستغالل لمياه الفلا  عل  جاربي 

الحدود بين العلاق وس ريا ، وذلك من خالل االستعارة 

بدقة ETM+ Landsat  2005الفراتية لملتيا ا

متل التي تم الحص ل علي ا من    3030مكارية 

الملكز العالمي للغطاء اخرضي الك ري ويطلر علية 

 The Global Land Cover Facilityاختصارا

(GLCF)     العاتد لجامعة ميليالرد  في ال اليا

 .المتحدة اخمليكية

م المعل ما  الجغلافي رظ ببلمجيا تم االستعارة و

،  والمعالجة اللقمية في إرتاج الملاتط الماصة بالبحث

  (Global Mapper10)حيث تم استمدار البلرام  

 

 

لقطع منطقة الدراسة وتثبيت النظار الجي ديسي ل ا 

ورسم الماراة الكنت رية باالعتماد عل  أرم ذج 

 Digital Elevation Model)االرتفاع اللقمي  

DEM) ) ر كما تم استمدار االمتداد 30بدقة مكارية

spatial analysis   بلرام في Arc GIS Ver. 9.1 

التمثيل الثال ي اإلبعاد لمنطقة الدراسة اعتمادا عل  في 

DEM) .)  

( تم .ERDAS IMAGINE ver.8.4  أما بلرام 

التصنيه استمدامه خغلان المعالجة اللقمية وإعطاء 

 مياه وغطاء  لمنطقة الدراسة للغطاء اخرضي الم جه

تم استمدار  حيث ،وتلب وصملض مع السكني( رباتي

  (Supervised Classification)التصنيه الم جه 

لحساب الغطاء النباتي لمنطقة الدراسة من خالل تقسيم ا 

واعتبل  المساحا   ،لمنطقتين متما لتي المساحة

ية المتبقية مساحا  أخلى و ي تح ض المناار العملار

واخصناف بما تح يه من رشااا  إرسارية، الق، 

 أران جلداء ، الصم ر الجلداء وغيل ا. اخخلى 

 النتائج والمناقشة
 

 ديدراقشت الدراسة العديد من البح ث امكارية اجلاء الع

من المقاررا  في مساحا  الغطاء عل  عل  منطقتين 

ممتلفتين وايرا دراسة االختالفا  في مساحة الغطاء 

 ،وآخلون  ليما  لنباتي مع الزمن من ا دراسةا

باين قي الغطاء التباتي عل  ضفتي ر ل التعن  (2004

االردن الشلقية والغلبية ودراسا  اخلى لنفس الغلن 

 .(Flasse)  ،1993الملك ر من ا بحث
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تم إجلاء التصنيه الم جة لمنطقة في البحث الحالي  

منطقة الدراسة الدراسة عل  الملتية الفراتية المج زة ل

وذلك إلعطاء تصنيه الستمدار اخرن اللتيسة  مياه 

سكني( من ووغطاء رباتي اخرل وتلب وصملض 

خالل تقسيم ا لمنطقتين متما لتي المساحة عل  الجارس 

 5والجارس العلاقي الشكل  1والجدول  4ل الس رض الشك

امكن تقسيم ا ال   مارية اصناف  حيث  2 والجدول

مياه، الغطاء االخرل ،التلب الصلبة رتيسة شملت ال

،التلب اللملية ، والملحية ، والسكني،  التلب اللابة 

و  4و  2  بعد إعداد الملتيا  الملكبة من دم  القن ا 

ولتمثل احسن ت ليفة تعكس التغايل في اخرماا ( 7

 اخرن. راللتيسة الستمدا

 
 

 )يسارا( الغطاء النباتي للجانب السوري من نهر الفراتخارطة استخدامات األرض )يمينا( وتصنيف  .4 الشكل

 (7و 4و 2مع المرئية الفضائية المؤلفة من دمج القنوات ) 

 

 خرمااالكبيل في المساحة الكلية  باينالنتات  الت أظ ل  .

كما وبينت ، لمنطقة الدراسة اخرناستمداما  

أن مساحة المناار  2005التحليال  اللقمية لعار 

ء عل  الجارس الس رض قد بلغت ما يقارب المرلا

   % من المساحة الكلية و ي2.7وتشكل  ²( ميل29.3 

، بينما في الجارس العلاقي فقد 1الجدول  ²( ميل 1087  

وصلت مساحة  اخراضي الزراعية المرلاء إل   

% من المساحة الكلية 0.61وتشكل  ²ميل (6.67)

 . 2و 1الجدولين  ²ميل 1087) 

 لمربعالمساحة الكلية لألصناف الرئيسة الستخدام األرض على الجانب السوري من نهر الفرات مقاسه بوحدة الميل ا .1 الجدول
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Supervised 

classification

Composed 

image 

StatisticSupervised classification

(vegetation)

Iraq

 
 لفضائيةااألرض )يمينا( وتصنيف الغطاء النباتي للجانب العراقي من نهر الفرات)يسارا( مع المرئية  تخارطة استخداما .5الشكل

( في الوسط 7 و 4 و 2المؤلفة من دمج القنوات )  

 
 عميل المربال من نهر الفرات مقاسه بوحدةالعراقي المساحة الكلية لألصناف الرئيسة الستخدام األرض الرئيسة على الجانب  .2الجدول

 

 
 

في المساحا  اإلجمالية  التغايل 6 كما يظ ل الشكل

للغطاء النباتي كدليل عل  التغايل في استغالل المياه عل  

اخمل اللض يظ ل  ،وس رياالحدود بين العلاق جاربي 

 االختالفا  الكبيلة في مساحة الغطاء النباتي.
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 وسوريا ين العراقبالتغاير في المساحات اإلجمالية للغطاء النباتي كدليل على التغاير في استغالل  المياه على جانبي الحدود  .6الشكل
 

زوايا رظل  كما ورم إعداد مجسم  ال ي اخبعاد من   

ممتلفة وليظ ل ت زيع وارتشار ال ديان الريقة في 

مجلى ر ل الفلا  في منطقة الدراسة بشكل يحاكي 

ما    م ج د عل  اخرن فعال، ومن  لا المجسم  

تم تحديد ص رة عن ابيعة التراريس واستمدار 

تأ يلات ا العلمية في  تحديد رسس اخراضي 

لحدود بين المرلاء من الجلداء عل  جاربي ا

 .9 - 7العلاق وس ريا اإلشكال 

 

 
 

 مجسم ثالثي اإلبعاد لموقع منطقة البحث يظهر التضييق في مجرى نهر الفرات  .7الشكل

 )اتجاه شمال الخارطة إلى شرق المنظر(

 

 
 

 الفرات داخل  مجسم ثالثي اإلبعاد لموقع منطقة البحث يظهر االتساع الكبير في مجرى نهر .8الشكل

 )اتجاه شمال الخارطة إلى جنوب المنظر( راضي السوريةاأل 



ISSN:1994-7801 

 راءالمجلة العراقية لدراسات الصح

 9 (2): 2019 
 

43 

 

Iraqi. J. Des. Stud. 9 (2): 36-45, 2019 

 
 

 
 

 مجسم ثالثي اإلبعاد لموقع منطقة البحث يظهر التباين  الواسع في مجرى نهر .9الشكل

 على جانبي الحدود  الفرات 

 

 ورسبته المئ ية واظ ل ت زيع الميل واالرحدار   

Slopes      فرال عن الماراة الطب غلافية المعدة

 ( لمنطقة  DEMرم ذج االرتفاع اللقمي  من 

 

الدراسة التأ يل المباشل لطبيعة التراريس 

اخرضية عل  مدى اتساع وترير مجلى وادض 

 .11؛ و10؛ 3ر ل الفلا  اإلشكال 

 

 
 االرتفاعات المختلقة لمنطقة البحث لتظهر االرتفاع العالي على الجانب العراقي .10الشكل

 لجنوبية من المجرى()الضفة ا لنهر الفرات 
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 الحادة على حافات(يظهر االنحدار الواسع ووجود ال slopخارطة توزيع المنحدر ). 11الشكل

 الجانب العراقي من مجر نهر الفرات 

 
كما بينت الص ر الف ت غلافية ابيعة اخرماا      

مجلى  اخرضية وت زيع المنحدرا  الحادة عل  حافة

  ت زيع المجمعا  اقي فرال عنر ل الفلا  للجارس العل

السكنية ومدى تأ يلات ا المباشلة عل  مدى ارتشار 

 .13و 12واتساع الغطاء النباتي اخخرل اإلشكال

 

 

 

 

 توزيع حافة المنحدر الصخري للحافة الشمالية لضفة نهر الفرات ويظهر تأثرها المباشر  .12الشكل

عة على الحد من امتداد المناطق الصالحة للزرا
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 توزيع حافة المنحدر الصخري وانتشار المجمعات السكنية الموازي )األفقي ( للحافة الجنوبية لضفة .13الشكل

 نهر الفرات وتأثيرها المباشر على الحد من امتداد المناطق الصالحة للزراعة.  

 

 :االستنتاجات
 

فاااي   لوجاا د تبااااين كبيااا ص البحاااث الحاااالي إلااا  ماال   

ر اال الفاالا  وذلااك ماان التغااايل الكبياال فااي اسااتغالل مياااه 

مساحة الغطاء النباتي عل  الجارس الس رض لح ن ر ال 

 لمناار س ريا ميل ملبع  29.3) الفلا ، وليبل  ح الي 

يعاا د بصاا رة  والاالض داخاال العاالاق مياال ملبااع( 6.6  و

مباشاالة إلاا  ابيعااة  سااطح اخرن واإلشااكال اخرضااية 

نحدرا  الشديدة الميال الساتدة ويص ره خاصة ت اجد الم

علاا  الطاالف العلاقااي ماان الحاادود بااين العاالاق وساا ريا 

ة  لا فرال عن التأ يل المباشل لت زيع المجمعاا  الساكني

المااا ازض لمجااالى ر ااال الفااالا  مماااا يحاااد مااان ت سااايع 

واستغالل اخراضي الزراعياة فراال عان أساباب أخالى 

تعااا د إلااا  سااا ء االساااتغالل والتمطااايط الزراعاااي فاااي 

 . المنطقة
 

 :ةالمصادر العربي
 

دراسة "التغيل " .2004 ص فيـا ليما ، .رشاوض خلدون ،وسعد 

 ح ن ر ل اخردن ةاخخرل لمنطق في مساحة الغطاء النباتي

  اخبحاثمع د  عد "باستمدار "تكن ل جيا االستشعار عن ب

 ردوة ح ل االستمداما  المستدامة لألراضي(ة التطبيقي

 .199-186ص
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