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 و   GISالتوزيع الجغرافي الستعماالت االرض السراعية في مشروع ري كركوك باستخدام 

RS 
 مراد اسساعيل احسد

 .جامعة كخكؾك ،كمية التخبية لمعمؾم االندانية ،قدؼ الجغخافية ،استاذ مداعج 

 السدتخلص

لسداحة تختكد عسمية التشسية الدراعية عمى تؾفيخ مياه الخي وليحا يعج مذخوع ري كخكؾك مؽ السذاريع االروائية السيسة في السشظقة ، اذ تبمغ ا 
8 ( دونؼ وليحا لو دور ميؼ في الشذاط الدراعي22830018947(  دونؼ ومداحة االراضي الدراعية ضسؽ السذخوع )63181958978الكمية لمسذخوع )

ييجف البحث الى عخض اسمؾب عمسي في دمج طخائق تكامل السعظيات ومعالجتيا احرائيا مؽ خالل تظبيق معاييخ واوزان تخجيحية بغية تحميميا 
شتي ل سمكانيا والتي تدتخجم مع تقشيات نغؼ السعمؾمات الجغخافية واالستذعار عؽ بعج مؽ خالل كذف وتحميل التغيخات في انساط الغظاء االرضي خال

طياف السمتقظة بتاريخ ( متعجد االland sat7 ETM( استخجمت ليحا الغخض مخئيات فزائية السمتقظة بالقسخ الرشاعي )2016و 1995الجراسة )
 Cluster Analysis، وصؾال الى كذف نساذج التبايؽ السكاني الستعساالت االرض الدراعية باستخجام التحميل العشقؾدي 5/4/2016و 6/4/1995

Morans I وىي احجى ادوات التحميل االحرائي السكاني ))Sptial Statistics Tools   في نغؼ السعمؾمات الجغخافية وتؼ بشاء نساذج خخائظية تعكذ
في  لألرضسكانية طبيعة التؾزيع الجغخافي الستعساالت االرض الدراعية وتبايشيا السكاني وتغيخىا خالل مجة الجراسة ومؽ ثؼ تقييؼ السالئسة والقابمية ال

 8السشظقة واخيخا اىؼ الشتائج التي تؾصل الييا البحث

 8التغيخ السكاني، التحميل العشقؾدي، السالئسة، االحتسالية، الترشيف السفتاحية:لكلسات ا

GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION OF AGRICULTURAL LAND USES IN 

THE KIRKUK IRRIGATION PROJECT USING G.I.S AND R.S 

Murad I. Ahmed 

Assist Prof., Department of Geography, University of Kirkuk, College of Education for Human Sciences, Iraq. 

 

Abstract 

 The agricultural development process is based on providing irrigation water. That is why the Kirkuk 

irrigation project is one of the important irrigation projects in the region, as the total area of the project 

is(6318195.978) dunums and the area of agricultural land within the project (2283001.947) dunums, and this is why 

it is important in agricultural activity.  The research aims to present a scientific method in merging the methods of 

data integration and statistical treatment by applying criteria and weights in order to analyze them spatially, which 

are used with the techniques of geographic information systems and remote sensing through the detection and 

analysis of changes in land cover patterns during the two years of the study (1995 and 2016) were use For this 

purpose, satellite images captured by the (Land Sat7 ETM) multi- Spectra captured on 6/4/1995 and 5/4/2016, all the 

way to the detection of spatial variance models, agricultural land uses using (Cluster Analysis Morans) which is one 

of the tools of spatial statistical analysis in geographic information systems, and cartographic models were built 

reflects the nature of the geographical distribution of agricultural land uses, its spatial variation and its change 

during the study period, then assessing the adequacy and spatial viability of the land in the area and finally the most 

important findings of the research. 

Keywords: Spatial change, Cluster analysis, Suitability, Probability, Classification.السقجمة 
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السقدمة

استعساالت تيجف ىحه الجراسة الى ترشيف 
االرض الدراعية والغظاء االرضي وتقييسيا بيجف تحقيق 
التشسية مؽ خالل مدح ومخاقبة التغيخ السكاني لمغظاء 

 1995الت االرض الدراعية لدشتي االرضي واستعسا
ومؽ ثؼ ابخاز مجى مالءمة وقابمية االرض  2016و

لمدراعة إلعجاد الخظط والبخامج التشسؾية الالزمة لمشيؾض 
اقع الدراعي في السشظقة باستخجام تقشيات نغؼ بالؾ 

السعمؾمات الجغخافية واالستذعار عؽ بعج لسخاحمو كافو 
والتي تزؼ خسدسائة وستو وخسدؾن مقاطعة الؾاقعة في 
ثالث محافغات ىي كخكؾك، صالح الجيؽ، ديالى، اذ تؼ 

وتؼ  1975البجء بتشفيح اعسال مذخوع ري كخكؾك سشة 
السخحمة االولى مؽ مشظقة دبذ الى  تشفيحىا بعجة مخاحل 

السخحمة الثانية ضسؽ الحجود االدارية لقزاء داقؾق  –تازة 
السخحمة الثالثة مؽ مشذاء سايفؾن داقؾق الى مشذاء  –

السخحمة الخابعة مؽ  – R3سايفؾن طؾز عشج الشاعؼ الثالث 
لتؾفخ ،  يؼمشذاء سايفؾن طؾز الى مشظقة كفخي والعغ

مقؾمات انذاءه الستسثمة بتؾفخ االرض الخربة لمدراعة 
وطبيعة السشاخ السالئؼ لدراعة انؾاع متعجدة مؽ السحاصيل 
الدراعية تبمغ السداحة االجسالية لألراضي السخوية مؽ 

دونؼ ضسؽ السحافغات  22830018947السذخوع 
 ، وعمى ىحا االساس تأتي اىسية ىحه الجراسة8 الثالثة

مذكمة البحث بالدؤال التالي ماىي تتسثل 
االمكانات البيئية ومالئستيا لمدراعة وىل باالمكان 
االستفادة مؽ التقشيات الجغخافية الحجيثة في مدح 
وترشيف ومخاقبة تغيخات الغظاء االرضي واستعساالت 

الرض الدراعية في مذخوع ري كخكؾك8 اما فخضية ا
ؼ بذكل كبيخ ان انذاء مذخوع ري كخكؾك قج تداى البحث

في التؾسع في استعساالت االرض الدراعية واالستيظان 
ا البيئية واالستفادة مؽ الخيفي خالل مجة الجراسة لسالءمتي

8 كسا اسيست التقشيات الجغخافية الحجيثة في بيان السذخوع

8 ىا في السالئسة السكانية لمدراعةاثخ االمكانات البيئية ودور 
، (1985البحث ىي دراسة  مؽ الجراسات الدابقة لسشظقة

ىجفت ىحه الجراسة الى ابخاز دور السذاريع  1985)
االروائية في التشسية الدراعية ومداىستيا في احجاث تظؾر 

ويجىا بالخجمات عسخاني لمسدتؾطشات الخيفية القائسة وتد 
 8العامة والدراعية

تيجف ىحه  AL-SHATI) ،(1997ودراسة  
ري راعية في مشظقة مذخوع الجراسة الى ابخاز التشسية الد 

، (8Ibrahim اما دراسة كخكؾك بالشدبة لمسخحمة االولى
لسذخوع فتيجف الى دراسة االثار الييجرولؾجية  2010)

 8Ministry of وكحلػ دراسة ري كخكؾك السخحمة الثانية

Water Resources) ،2013 وىي دراسة معجة مؽ )
لتذغيل مذاريع الخي قبل وزارة السؾار السائية اليياة العامة 

والبدل اذ تيجف ىحه الجراسة الى ترشيف االراضي ضسؽ 
 السذخوع وتؾزيعيا الجغخافي8

 الخرائص السكانية والظبيعية لمسذخوع   1.

 الحجود السكانية والدمانية 1818

 ʺ10تقع اراضي السذخوع بيؽ دائختي عخض )
42ʹ 33º( و )35 ʹ42 ʺ28º  شساال  وخظي طؾل )

(30ʺ 44ʹ 43ºو ) (44 ʹ58 ʺ50º  شخقا، اسفل )
مختفعات كخكؾك والداب الرغيخ وجبل حسخيؽ عمى شكل 

، مداحتيا حؾالي 1سيل مدتظيل كسا في الخخيظة
دونؼ مؾزعة عمى ثالث محافغات  63269578581

 267مقاطعة ىي كل مؽ محافغة كخكؾك  556تغظي 
مقاطعة، محافغة صالح  166مقاطعة ، محافغة ديالى 

8 اما الحجود 1اطعة8 كسا مبيؽ في الججول مق 123الجيؽ 
 1995الدمانية اقترخ عمى سشتيؽ جعمت مؽ سشة 
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إلجخاء السقارنة وذلػ لغخض كذف  2016االساس وسشة 
التبايؽ السكاني الستعساالت االرض الدراعية وتغيخىا 

 السكاني اعتسادا عمى التقشيات الجغخافية الحجيثة8

 

 
 مؾقع مشظقة البحث بالشدبة لمعخاق8  1خخيظة 

 1000000/1، 2016 ،االدارية لمعخاق، الخارطة العامة لمسداحة اليياءة -السرجر :

 8 عجد السقاطعات ومداحاتيا في مذخوع ري كخكؾك واىسيتيا الشدبية1ججول 

 الشدبة السئؾية  السداحة بالجونؼ  عجد السقاطعات  السحافغة 
 43813 27289368663 267 كخكؾك

 27878 17577558564 123 صالح الجيؽ 
 29809 18402658353 166 ديالى 

 100 63269578581 556 السجسؾع
 ARC GIS 10.2العامة لتذغيل مذاريع الخي والبدل ، و بخنامج  ةالييأوزارة السؾارد السائية ،  -:السرجر

تترف طبيعة السشظقة التي يقع   . مظاهر الدطح:1.2
فييا السذخوع مؽ الشاحية الظؾبؾغخافية بشفذ الخرائص 
الظؾبؾغخافية لديل حسخيؽ حيث يغظي ىحا الديل جسيع 

اراضي  السذخوع اذ يترف بانيا عبارة عؽ التؾاء مقعخ 
واسع يستج بيؽ التؾائيؽ محجبيؽ مؽ الذخق ىزبة كخكؾك 

ضت الى عؾامل التعخية ومؽ الغخب جبال حسخيؽ وقج تعخ 
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سمتيا بظبقة سسيكة مؽ التخسبات الخممية والظفيمة التي ح
الجبال السحيظة بالديل  8االنيار والديؾل مؽ التالل

(Khaalf ،(1961 8 ومؽ خالل دراسة السغيخ االرضي

لسشظقة الجراسة اعتسادا عمى ترشيف خرائص االرتفاع 
 28الى خسدة اصشاف كسا مؾضح في الخخيظة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8 اصشاف االرتفاع لسذخوع ري كخكؾك2خخيظة 
باستخجام بخنامج  2015لؾكالة ناسا  SRTMمتخ السكؾك الفزائي  30دقة تسييد  DEMتحميل السخئية الفزائية الخادارية نؾع  -السرجر:

ARC GIS 10.2 

 
مؽ  بيؽ اعمى وادنى ارتفاع ، مالالرتفاعات الستداوية

متخ عؽ مدتؾى سظح البحخ وىحا  75787 – 11586
يجل عمى ان السشظقة تقع ضسؽ السشظقة الستسؾجة مؽ 

بيؽ  العخاق واىؼ السعالؼ السؾجؾدة سيل حسخيؽ اذ يقع ما
8 ية لجبال حسخيؽ وحافة ىزبة كخكؾكالدفؾح الذخق

وبذكل عام انحجار السشظقة يكؾن مؽ الذخق نحؾ الغخب 
مياه ىحه السشظقة تشرخف بشفذ االتجاه  والجشؾب ليحا فان

خاصة جاي، وادي )بؾاسظة السجاري السائية والؾديان 
، وادي زغيتؾن( التي تقظع الديل في شسو، وادي الشفط

 5عجة مشاطق وتكؾن روافج نيخ العغيؼ الحظ الخخيظة 
السبيؽ فييا الذبكات السائية والتي تبيؽ انتذار عجد مؽ 

8 اما اتجاه االنحجار فيتزح لسشظقةاالودية الظبيعية في ا
والخاصة بترشيف  3مؽ خالل الشغخ الى الخخيظة 

الظبيعة  Abdullah) ،(2016 درجات االنحجار
 :التزاريدية الدائجة في السشظقة عمى الشحؾ التالي

 4297291تبمغ مداحتيا  :2.21 – 0الرشف االول 
% مؽ 68دونؼ ىي عبارة عؽ مشظقة سيمية تغظي ندبة 

مداحة مشظقة البحث تتخكد فييا التخب العسيقة لكؾنيا 
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مشاطق لتجسع الخواسب فزال عؽ ان الرخؾر ذات 
 8 لعسميات الحتمقاومة قميمة  

 1382309مداحتيا  :3... – 2.21الرشف الثاني 
، ىحه السشظقة لسشظقة% مؽ مداحة ا21دونؼ بشدبة 

يط وتكؾن مؾازية تترف بانيا مشظقة سيمية ذات تسؾج بد
 8 لمسشظقة الديمية

 472400تبمغ مداحتيا  :1... – 3...الرشف الثالث 
%، تعج مؽ السشاطق الستؾسظة االنحجار 785دونؼ بشدبة 

فيي تسثل اراضي وعخة تتخمميا بعض التالل الؾاطئة 
وتقظعيا الؾديان وتكؾن اراضي ذات رواسب خذشة يداىؼ 
ىحا االنحجار في اعادة تؾزيع مياه االمظار وتحجيج كسية 

داخل االرض يغؾر مشيا  يجخي عمى سظح االرض وما ما
(Al-Jubouri ،2015)8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . اصشاف درجات االنحدار في مشطقة البحث.خريطة 
 ARC GIS 10.2باستخدام برنامج  1023لوكالة ناسا  SRTMمتر السكوك الفزائي  0.دقة تسييز  DEMالسردر تحليل السرئية الفزائية الرادارية نوع 

 

مداحة ىحا الرشف  :21.21 -0... الرشف الرابع
% ىي عبارة عؽ مشظقة 282دونؼ وتذكل  138840

سل شجيجة تسثل جانب مؽ الدال مشحجراتمتسؾجة تتخمميا 
 8الجبمية السؾجؾدة في السشظقة
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تترف ىحه  :30.23 – 21.10الرشف الخامس 
السشظقة باالنحجار الذجيج ججا تسثل السشاطق الجبمية في 

 8دونؼ 27356% بسداحة 084ندبة  كمتمشظقة البحث ش
اذ يترف ىحه السشظقة بان عسق التخبة ضحل لتعخضيا 
الى عسميات االنجخاف وعسميات التجؾية اذ يحتؾي عمى 
االودية التي يكؾن فييا التخبة اكثخ عسقا وندبة السادة 

العزؾية اكثخ مؽ السشاطق الجبمية وىحه السشظقة تسيل الى 
االخخى ذلػ الن الدفؾح الذجيجة الجفاف اكثخ مؽ السشاطق 

االنحجار تقل فييا الكيسة الفعمية لمتداقط وتتعخض الى 
عسميات التعخية تتؾاجج في مشاطق قميمة كسا مؾضح في 

 38الخخيظة 

 8 اصشاف درجات االنحجار ومداحاتيا بالجونؼ2ججول 

 االىسية الشدبية  السداحة/الجونؼ الفئة ت
1 0 - 1818  4297291809 68801 
2 1819 - 3834  1382308897 21888 
3 3835 - 6869  472400800 7848 
4 687 - 12819  138840800 2820 
5 1282 - 50814  27356800 0843 

 100800 6318196806 السجسؾع
 GIS10.2باستخجام  2015لؾكالة ناسا  SRTMمتخ السكؾك الفزائي  30دقة تسييد  DEMالسخئية الفزائية الخادارية نؾع السرجر: تحميل 

 ترشيف التخبة في مذخوع ري كخكؾك  381
ان عسمية مدح وترشيف التخب ضخورية الستثسار أي 
مشظقة اذ تعتسج الحياة البذخية عمى التخب السختمفة وتعتسج 
التخب الجيجة الى حج ما عمى العشاية التي تتمقاىا مؽ 

الستشؾعة ليا ويعج دراسة البذخ وعمى االستعساالت 
وترشيف التخبة وخرائريا مؽ السكؾنات السيسة في 
تحجيج نؾعية التخبة واستعساالتيا وبقائيا وكحلػ انتاجيا 

(Al-Joseph and Aldakhyl ،(2007 8 في ىحا
السشحى سشتظخق الى اىؼ اصشاف التخب في مشظقة مذخوع 
 ري كخكؾك اذ صشفت الى ثسانية اصشاف اعتسادا عمى

الحي يعج احجث  2006ترشيف مشغسة الفاو لدشة 
 وىي كاالتي: 3وججول  4ترانيف التخبة الحظ الخخيظة 

وىي تحتؾي عمى ندبة عالية مؽ  :التربة الجافة الكلدية
ىي تخبة رديئة  125الكمذ في افاقيا العميا وحتى عسق 

الشدجة تتؾاجج في السشاطق شبو القاحمة التي يسكؽ يكؾن 
فييا زراعة جافة وقج تذكمت مؽ مراطب االنيار القجيسة 

، سؼ 40ا الجيخ عمى عسق وىي تخبة جيخية يكؾن فيي

لظبقات الجاخمية مشيا بدبب وجؾد تخاكؼ جيخي وتكؾن ا
 085بالمؾن البشي السحسخ وتحتؾي عمى ندب تتخاوح بيؽ 

"% مؽ السادة العزؾية في السشاطق السدروعة  089الى 
% او اكثخ ان 1وقج ترل ندبة السؾاد العزؾية الى 

 Mohsen and وججت ضسؽ عخوف مشاخية معتجلة
Fleh)، 2011 )االصشاف  وان ىحا الرشف مؽ اكثخ

دونؼ  194525384ومداحتيا  سيادة في مشظقة الجراسة
 %30888وبشدبة 

ىي تخب ليذ ليا مقظع واضح  :التربة الجبدية الرمادية
يؾجج طؾر ثاني ذات نديج متؾسط وانحجار خفيف اقل  وال

% تذكل ىحه التخب مراطب الشيخ القجيؼ والديؾل  8مؽ 
صحخاوية  الرخخية القجيسة التي تذكمت ضسؽ مشاخات

قاحمة ويحتؾي ىحا الرشف عمى تخاكؼ جيخي مخكد بشدب 
% يتؾاجج عمى عسق يتخاوح بيؽ 60الى  40تتخاوح بيؽ 

ممؼ وقج جخفت ىحه التخب السستجة عمى  40الى  30
ػ بقع مداحات واسعة بذكل كبيخ بحيث يشتج عؽ ذل

8 وليذ ليحه التخبة قيسة جيخية عجيجة عمى سظح االرض



 

74                                                                                                                            Iraq J Desert Studies • 2021  • Vol. 11  • Iss. 1 

Ahmed. 2021 

ي الخعي ويتؼ استخجام مزخات السياه عمى وفعالية اال ف
سؼ عمى االقل  70تمػ التي يرل فييا عسق التخبة الى 

Ibrahim) ،2010)  يبمغ مداحة ىحا الرشف مؽ التخب
 %16878( دونؼ بشدبة 105403883) 

 10445786مداحة ىحا الرشف  :التربة الجبدية الجافة
%، تترف بؾجؾد تخاكؼ مؽ الجبذ فييا 187دونؼ وبشدبة 

8 تكؾنت ضسؽ عخوف مشاخية شبو قاحمةبجال مؽ الجيخ 
سؼ  80 – 20يتخاكؼ الجبذ في ىحه التخبة عمى عسق 

ويحجد سسػ التخبة الحي يغظي الجبذ الكيسة الدراعية 
لمتخبة وىي تخبة مشاسبة لمدراعة وتذكل االراضي الدراعية 

 8 ةجافاليامذية ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 . اصنبف انترة نًنطقت انبحث4خريطت 

 ARC باستخجام بخنامج The Digital Soil Map of the World , FAO/UNESCO, Version 3.6,  January 2006: انًصذر

GIS 10.2   

 
وىي التخب التي تحتؾي عمى مادة  : الترب القلوية الطيشية

% تتكؾن فييا شقؾق عسيقة 30الظيؽ بشدبة اكثخ مؽ 
وبدبب ىحه الذقؾق يحجث انييار لمتخب الؾاقعة عمى 

8 مداحة ىحا ذقؾق وليحا تدسى بالتخب السقمؾبةحافات ال
 %، يتخكد وجؾدىا 788دونؼ بشدبة  49363580الرشف 
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التالل ويدتخجم داء سفؾح في الؾديان الجبمية وبعض اج
 8 لمدراعة

 تأثيخاارتفاع ندبة الكمذ يتخك  :الترب الكلدية الرمادية
مباشخا وغيخ مباشخ لسعادن الكاربؾنات عمى بكية صفات 

رتباط بيؽ مكؾنات التخبة التخبة االخخى وخاصة حالة اال
دونؼ وبشدبة 814179682 مداحة ىحا الرشف االخخى 
 8 كالديؾماذ تحتؾي عمى كاربؾنات ال ،2284%

 
 8 اصشاف التخب ومداحاتيا في مذخوع ري كخكؾك3ججول 

 االهًيت اننسبيت انًسبحت/ ببنذونى انريس االسى

 Xk28-b 1945253.4 30.79 انترة انجبفت انكهسيت

 Yy10-2ab 1054038.3 16.68 انترة انجبسيت انريبديت

 Xy5-a 104457.6 1.65 انترة انجبسيت انجبفت

 Vc49-3a 493635.0 7.81 انترة انقهىبت انطينيت

 Yk34-b 1417976.2 22.44 انترة انكهسيت انريبديت

 Jc1-2a 200568.8 3.17 ترة انسهم انفيضي

 Rc32-1ab 328170.6 5.19 ترة ريهيت جبفت

 Zo22-2/3a 774096.4 12.25 انترة انًهحيت

 100 6318196.2 انًــــــــــــــــــــــــجًىع

( ببستخذاو برنبيج 4وانخريطت رقى ) The Digital Soil Map of the World , FAO/UNESCO, Version 3.6,  January 2006: انًصذر

ARC GIS 10.2 

 
تؾجج عشج االنيار تغظي مداحات  :تربة الدهل الفيزي

   دونؼ بشدبة  20056888قميمة مؽ مشظقة البحث 
غخيشية لشيخ دجمة تتألف مؽ % تتكؾن مؽ رواسب 382

رواسب حرؾية ورممية وطيشية التي رسبتيا االودية 
، لحلػ تترف ىحا الشؾع سؾسسية الجخيان عشج مرباتياال

مؽ التخب بتججدىا السدتسخ وتعج مؽ افزل انؾاع التخب 
لالستثسار الدراعي ، يتخكد في السشاطق السشخفزة وبظؾن 

 االودية8 
ب جبدية تحتؾي عمى جديئات ىي تخ  :تربة رملية جافة

الرخؾر الرغيخة والسعادن وعادة  ما يكؾن تخاكيبيا مؽ 
الخمل وتكؾنت بفعل العؾامل الجؾية وتفكػ مجسؾعة 
مختمفة مؽ الرخؾر ويديل الدراعة عمييا ولكشيا تدسح 

% 35بسدتؾى كبيخ مؽ الرخف ويسثل تكؾيؽ الخمل فييا 
سا يؤدي الى ومؽ ابخز خرائريا انيا ذات قؾام خفيف م

انخفاض معجالت الخرؾبة في التخبة ويبمغ مداحتيا 
% مؽ مجسؾع مداحة 582دونؼ بشدبة  32817086

، (Mohsen and Flehاصشاف التخب في السشظقة 
.(2011 

وىي تخب تحتؾي عمى كسيات كبيخة مؽ  :الترب السلحية
دونؼ   77409684الدبحة تبمغ مداحتياـاالمالح وتدسى ب

 %8 12825بشدبة 
يتزح مؽ دراسة مشاخ مشظقة البحث انو  : السشاخ 4.1.

ذات مشاخ انتقالي تارة يتجو نحؾ الخطؾبة بدبب تؾغل 
السشخفزات الستؾسظية( وتارة الى شبو ) وتكخار االعاصيخ

الييا  الجاف عشج قمة عجد السشخفزات الستؾسظة الؾاصمة
فيي جدء مؽ اقميؼ السشاخ السعتجل الجافئ حدب الترشيف 

في حيؽ ترشف حدب الكيسة  ،االشعاعي لثؾران ثؾيت
الفعمية لمتداقط الى شبو رطب ليحا اترف بانو مشاخ 
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-ALانتقالي لتحبحب مؾقعو بيؽ الدشؾات الخطبة والجافة )

Obeidi ،2004)،  ويعج درجات الحخارة مؽ اىؼ عشاصخ
السباشخ بعشاصخ السشاخ االخخى  التأثخذات  السشاخ

ويترف درجات الحخارة في مشظقة البحث بتبايشيا اذ ان 
معجالت الحخارة تشخفض في اشيخ الذتاء والسيسا في شيخ 
كانؾن الثاني ويبمغ معجل االشعاع الذسدي ذروتو في 

يؽ نغام التداقط اذ بتبا تأثيخشيخ حديخان وىحا التبايؽ لو 
مؽ شيخ تذخيؽ االول ويدتسخ الى شيخ  اء  يدداد ابتج

واضح عمى نغام الجخيان  تأثيخمايذ ىحا التبايؽ لو 
الدظحي اذ يدداد جخيان الساء خالل مؾسؼ التداقط 

ويتخفض في فرل الريف ليرل الى التقظع والتجفيف 
(Alezzi ،2005)،  اذ يترف بتبايشو وتحبحبيا الدماني

ؽ االمظار في فتخة والسكاني اذ تدقط كسيات غديخة م
طؾيمة كسا انيا  ألوقاتقريخة بيشسا يشعجم سقؾط االمظار 

تدقط في مشاطق معيشة بيشسا يدؾد الجفاف في مشاطق 
اخخى في الؾقت نفدو وذلػ بدبب اختالف الغخوف 
والعؾامل السؤثخة عمى سقؾط االمظار اذ يتشاقص معجالت 

 الججول الحظ ،ار كمسا اتجيشا جشؾب مشظقة البحثاالمظ
48

 
 2016 – 81990 معجل درجات الحخارة والتداقط والخطؾبة الشدبية وسخعة الخياح مؽ 4ججول 

 
السحظات 

 السشاخية

العشاصخ 
السعجل  1ك 2ت 1ت أيمؾل آب تسؾز حديخان مايذ نيدان آذار شباط 2ك السشاخية 

 الدشؾي 

 كخكؾك

 3913 1015 1614 3115 3212 3512 3519 3217 2810 20132 13184 10150 9114 الحخارة
 42110 6011 4218 1217 016 0105 0125 0116 3111 4411 6312 6514 6717 االمظار
 44149 7017 5715 3518 2418 2116 2117 3115 37 45 5513 6914 69 الخطؾبة
 114 019 111 113 113 117 118 117 119 117 117 115 111 الخياح

 الخالص

 2383 1087 1787 3686 3387 3589 3687 3385 2883 2684 1484 1088 986 الحخارة
 17217 3614 21 717 011 صفخ صفخ 116 2 1812 2411 2912 3214 االمظار
 49166 7913 6812 53 4218 3618 3618 3811 44 5419 6314 6916 80 الخطؾبة
 213 113 116 115 2 217 314 3 217 3 217 214 2 الخياح

 طؾز

 1286 1788 2484 3086 3489 3587 3281 2787 21 1487 1084 1081 984 الحخارة
 289 4885 3782 1184 084 صفخ صفخ 084 885 3787 4082 4289 6281 االمظار
 51175 8211 66 4616 32 2818 2718 2816 3814 5914 6412 6919 7716 الخطؾبة
 2104 114 116 118 119 215 2104 216 215 215 212 2 115 الخياح

 العغيؼ

 2515 1712 2014 2518 3316 3813 3619 3614 3012 2313 1512 1316 1516 الحخارة
 0154 115 016 صفخ صفخ صفخ صفخ صفخ صفخ 019 111 018 214 االمظار
 5518 1814 6618 6412 3415 2914 3116 3617 5814 8613 5011 5819 8113 الخطؾبة
 2832  181  188   182 2  289  288  389 381 289 286 285 181 الخياح

 20178، مشذؾرة ، بيانات غيخالجؾية والخصج الدلدالي، قدؼ السشاخ لألنؾاءالسرجر: وزارة الشقل والسؾاصالت  اليياة العامة 

 
ان مشظقة البحث خالية مؽ الجخيان  السؾارد السائية: 581

الدظحي الجائؼ الجخيان طؾال العام بدبب قمة الشذاط 
الفرمي وان السجخى الدائج في السشظقة ىؾ عبارة عؽ 
اودية مؾسسية الجخيان مثل مجخى قؾري جاي ووادي شيخ 
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محدؽ ويسكؽ االستفادة مؽ ىحه االودية في فرل الذتاء 
 ،(Ibrahim)، 2010 ذتؾيةالسحاصيل الدراعية ال إلرواء

 58الحظ الخخيظة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8 االودية الظبيعية ومخاتبيا في مشظقة البحث5خخيظة 
 ARC GIS 10.2برنامج  باستخدام 1023لوكالة ناسا  SRTMمتر السكوك الفزائي  0.دقة تسييز  DEMالسردر: تحليل السرئية الفزائية الرادارية نوع 

 

 السخئيات الفزائية السدتخجمة في البحث8 5ججول 
 SPACECRAFT_IDانقًرانصنبعي  SENSOR_IDنىع انًستشعر   تبريخ انًرئيبث انفضبئيت

6  /4 /1995 TM) Thematic Mapper ( Land sat5 

5 /4  /2016 MEnhanced Thematic Mapper (ETM) Land Sat 8 

 السرجر: مؽ عسل الباحث
  السشهجية واجراءات الدراسة. 1

: مخحمة الجليل الشغخي لمبحث تؼ خالليا االطالع 182
عمى اىؼ الجراسات والبحؾث والتقاريخ التي تشاولت دراسة 

االروائية في  مشظقة البحث برؾرة خاصة ودراسة السذاريع
 8العخاق برؾرة عامة

 :  مخحمة العسل السكتبي تسثل بجسع البيانات والخخائط282
ظقة البحث و الجوائخ ذات والرؾر الفزائية عؽ مش

 8العالقة
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مؾاصفات البيانات الفزائية والبخامج السدتخجمة  382
 استخجمت في البحث البيانات الفزائية لدمدمة اقسار النج

االمخيكية والذامل لعجة مدتذعخات كسا  land satسات 
قاعجة بيانات  إلنذاءوىي اداة ميسة 8 5مبيؽ في الججول 

واسعة تفيج في عسميات تقييؼ السؾارد الستاحة والكامشة 
، لسا تترف بو مؽ دقة وشسؾلية مشظقة أليوتخظيظيا 

وسخعة في االنجاز وتكخارية زمشية في تقجيؼ صؾرة واقعية 
لمسشاطق السجروسة اعتسادا عمى خرائص انعكاسيا 

 Mulhem) ،2012 (8الظيفية وانبعاثاتيا 

مخحمة معالجة البيانات االحرائية لتدييل عسمية  482
التحميل االحرائي السكاني استعان البحث بتقشيات نغؼ 
السعمؾمات الجغخافية والحي تؾفخىا ادوات التحميل السكاني 

 ARC GIS – Analysesاالحرائي في بخنامج 

Tools  تسثمت بالتحميل العشقؾدي ،Morans I  ىي ،
حرائي السكاني تعشى بجراسة احجى ادوات التحميل اال

تجسعات البيانات او الؾحجات السكانية الستذابية في 
خرائريا الحاتية في مجاميع متجاندة فيسا بيشيا ومختمفة 
عؽ باقي السجاميع اعتسادا عمى مجسؾعة مؽ الرفات او 
الستغيخات اذ يتؾلى تحميل التبايؽ والتؾزيع السكاني وافخاز 

 إلبخازيعيا في مجسؾعات عشقؾدية البيانات االولية وتجس
مقجار احتسالية التبايؽ السكاني الستعساالت االرض 
الدراعية وتغيخىا السكاني وصؾال الى بشاء انساط لمتؾزيعات 

 (Rsaan) ،2015الجغخافية الستعساالت االرض الدراعية 
 :(Jay Lee ،2001وفق السعادلة التالية )

 
 
 
 
 
 

( يفدخ (local Moran's Indexان معامل مؾرانذ 
ومؽ ثؼ    Pالسحدؾبة او قيسة  Zضسؽ اطار درجة 

 Moran'sاختبارىا مؽ خالل معخفة فيسا اذا كانت قيسة 
ذات داللة احرائية عشج درجة ثقة معيشة 8حيث يتؼ قياس 
احتسال التذابو بيؽ الغؾاىخ ومجاورتيا التي التشتج 

تجل عمى احتسال الخظا في    Zمرادفة لحلػ فان قيسة 
رفض الفخضية العجم وتعشي ان الغؾاىخ تتؾزع بذكل 

(، مؽ خالل استخجام نسؾذج  Ahmed ،2020عذؾائي )
Moran's   يتؼ انذاء فئة ججيجة تتكؾن  مؽ اربعة خخائط

 وىي تسثل مايمي: 1كسا مؾضح في الذكل 
وىي مجخالت  Moran's Iخارطة تجسعات قيسة 

لمبيانات تسثل فيخسة وتغيخ قيؼ مؾجبة وتعشي ان الغاىخة 
السجروسة محاطة بغؾاىخ مجاورة ذات قيؼ متذابية لو 8 

تذابية الكيؼ وتعبخ اي ان الؾحجات السكانية الستجاورة م
عؽ خرائص الغاىخة سؾاءا كانت ىحه الكيؼ مختفعة او 
مشخفزة 8 اما الكيؼ الدالبة تعشي ان الغاىخة محاطة بكيؼ 

 (Khaled ،2019 8غيخ مذابية لكيستو )
  الكيؼ الحخجة لمجرجات السعيارية Z Score خارطة قيسة 

ضسؽ   Moransويتؼ مؽ خالليا تفديخ خارطة معامل 
ر الجرجة السعيارية السحدؾبة ويغيخ اي مؽ ىحه اطا

التجسعات تحسل داللة احرائية ولسعخفة فيسا اذا كانت 
 (Fuالتجسعات مذكمة مؽ الكيؼ السختفعة او السشخفزة 8 

 (8 2014واخخون، 
تؾضح مدتؾى الجاللة  P Valuesخارطة قيسة 

مؽ  Z Score االحرائية والتأكيج عمى صحة قيسة 
 والتأكيجخالل ىحه الخارطة يسكؽ رفض الفخضية الرفخية 

عمى وجؾد تجسعات عالية الكيؼ او مشخفزة بسدتؾى 
 p( اذ كمسا كانت قيؼ 0801( او )0805معشؾية اما )

تعشي ان التؾزيع الجغخافي  0805اقل مؽ  صغيخة ججا
لمغاىخة بعيج عؽ العذؾائية ويتؼ رفض الفخضية الرفخية 

8 اما مة التي تؤكج بؾجؾد تجسعات لمكيؼية البجيوقبؾل الفخض
عشج ذلػ يكؾن التؾزيع الجغخافي  0805اذا كانت اعمى مؽ 

https://www.wiley.com/en-us/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3AJay+Lee
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 (28الحظ الذكل ) Putra, and Others (2020)  ذات نسط عذؾائي التؾزيع
 

 
 
 
 
 
 

 8I Moran's نسؾذج 1شكل 
 Morans Iتسثمت بالتحميل العشقؾدي ،   ARC GIS10.2 – Analyses Tools بخنامجالسرجر: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 P Values و Z Score . قيم 1شكل 

 Morans I التحليل العشقودي،   ARC GIS10.2 – Analyses Tools برنامج -السردر:

تسثل ىحه  ((Cluster Typeخارطة انواع التجسعات 
اذ يتؼ مؽ خالليا قياس   morans Iالخارطة اختبارا لكيسة

احتسال تذابو الكيؼ بيؽ الغؾاىخ ومجاورتيا ليحا يتؼ حداب 
والتي تسثل احتسال الخظاء في رفض فخضية  Zقيسة 

العجم وتعشي ان الغؾاىخ تتؾزع بذكل عذؾائي مؽ خالليا 
، Zhang)تغيخ اربعة فئات كل واحجة تسثل عاىخة معيشة 

الؾحجات السكانية يسيد بيؽ  HH)) وىي كاالتي: (2008
ذات التكتالت السختفعة الكيسة وذو اىسية احرائية بسدتؾى 

لكيسة ( يخمد لمتكتالت ذات اLL) (08058داللة )
( يخمد لمؾحجات HL)8 السشخفزة لمؾحجات السكانية

ة بؾحجات مكانية السكانية ذات الكيسة السختفعة والسحاط
وىي الؾحجات السكانية  LH))8 ذات قيسة مشخفزة

، Mathur) شخفزة الكيسة والسحاطة بكيؼ مختفعةم
2015) 8 

لمغاىخة : تعشي ان نسط التؾزيع الجغخافي الفرضية الرفرية
8 وتكؾن الغاىخة ذات نسط ىؾ ذات نسط تؾزيع عذؾائي

تؾزيع عذؾائي اذا كانت الكيؼ قخيبة مؽ الرفخ ويظبق 
عمييا فخضية العجم التي تعشي ان الغاىخة عذؾائية في 

  8(Shawkat ،2019تؾزيعيا الجغخافي )
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: تعشي ان نسط التؾزيع بعيج عؽ العذؾائية الفرضية البديلة
وقخيب الى التكتل والتجسع او التباعج ويتؼ اثبات ذلػ مؽ 

مؽ خالل مدتؾى الثقة    p , zخالل استخخاج قيسة 
وىي  3كسا مؾضح في الذكل  1896يقابميا  0805

والتي تعشي اذا   Moran's مخخجات نتائج تحميل نسؾذج
اقل مؽ مدتؾى السعشؾية تعشي ان الغاىخة   Zكانت قيسة 

عذؾائية في تؾزيعيا الجغخافي وتقبل بفخضية العجم وتخفض 
اكبخ مؽ مدتؾى  Zالفخضية البجيمة اما اذا كانت قيسة 

السعشؾية تعشي ان الغاىخة ليدت عذؾائية في تؾزيعيا 
اي الفخضية الرفخية  الجغخافي 8 وتخفض فخضية العجم

والتاكيج عمى الفخضية البجيمة التي تؤكج عمى وجؾد تكتل 
 Pin Lin andاو تجسع لمتؾزيع الجغخافي لمغاىخة  

others) ،2011)8 

 الشتائج والسشاقذة 
نتائج ترشيف انساط الغظاء االرضي 
واستعساالت االرض الدراعية في مذخوع ري كخكؾك بيؽ 

تؼ وتحجيج التغيخات التي طخأت عمييا  2016و 1995سشتي 
ترشيف مشظقة البحث لمكذف عؽ االستعساالت االرض 

 1995الدراعية وتؾزيعيا الجغخافي ومداحاتيا لمدشتيؽ )
فيا ىي 8 واصشا6جول والج 7و 6 ائطالخخ  الحظ (2016و

 كاالتي:

ىحا الرشف مداحتيا  اراضي مفتؾحة )نباتات(:
8 اما مداحة 1995% لدشة 889دونؼ وبشدبة  56269488

 590015830فيي  2016ىحا الرشف لدشة السقارنة سشة 
 27320846%8 ومقجار تغيخىا السكاني 9834دونؼ وبشدبة 

 الشباتي8لديادة في مداحة الغظاء دونؼ ، أي اتجيت نحؾ ا

مداحة االراضي الدراعية في مذخوع ري  االراضي الدراعية:
دونؼ واىسيتيا  78636088 بمغت 1995كخكؾك سشة 

بمغت  2016%8 اما في سشة 12844الشدبية 
% ومقجار التغيخ فقج 36813دونؼ وبشدبة  2283001895

دونؼ، أي اتجو التغيخ السكاني  1496641817كانت 

ضي الدراعية بالتدايج في جسيع لمسداحة السخررة لألرا
 8مقاطعات مشظقة البحث

دونؼ  11042889 بمغت 1995مداحتيا سشة  -السياه :
بمغت  2016%8 بيشسا سشة 1875واىسيتيا الشدبية 

%8 وكان 1832دونؼ وندبتيا السئؾية ىي  83407886
 8-270218019تغيخىا نحؾ التشاقص بسقجار 

ىحا الرشف ضسؽ مداحة  :االراضي الحزخية )االنذظة(
دونؼ وندبتيا  9485384سشة الجراسة في مذخوع ري كخكؾك 

 49293860مداحتيا  2016اما في سشة  18508%
% لشفذ الدشة، اما مقجار التغيخ السكاني ليحا 088وبشدبة 
 أي تخاجع مداحة ىحا الرشف8  -45559882الرشف 

مداحتيا  قاحمة مكذؾفة الرخؾر البادالنج: اراضي
8 في حيؽ 1995% سشة 7823دونؼ وندبتيا  45689186

دونؼ  1040070 2016نجج ان مداحة ىحا الرشف سشة 
ي نحؾ التدايج بسقجار % واتجيت تغيخىا السكان16846وبشدبة 

5831788188 

بمغت  1995مداحتيا سشة  اراضي قاحمة متخوكة:
%8 اما سشة 50888دونؼ واىسيتيا الشدبية  3214365

%8 اال 31883 ـدونؼ بشدبة تقجر ب 2010876فيي  2016
ان مداحة ىحا الرشف قج تغيخت وتشاقرت بسقجار 

 دونؼ8 -1203489883

 1995اراضي قاحمة متسمحة: مداحة ىحا الرشف سشة 
بيشسا مداحتيا 8 %15849دونؼ وبشدبة  978463بمغت 
ومداحة تغيخىا  %2841دونؼ وبشدبة  15241089سشة 

دونؼ أي تشاقرت مداحة االراضي  -826052814السكاني 
 الستسمحة8

مداحة ىحا الرشف في  اضي قاحمة رممية )كثبان رممية(:ار 
اما في سشة  %18818دونؼ وندبتيا  114138سشة االساس 

وتغيخت  %18738دونؼ بشدبة  10912087السقارنة فكانت 
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دونؼ أي تشاقرت مداحة ىحا  -5017833مداحتيا 
ل دراسة اصشاف الغظاء االرضي ندتشتج مؽ خال الرشف8

 2016و 1995واستعساالت االرض الدراعية خالل الدشتيؽ 

ان ىشاك تغيخ مكاني في اصشاف الغظاء االرضي 
يخ عمى واستعساالت االرض الدراعية وقج اثخ ىحا التغ

 8استعساالت االرض الدراعية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1995سشة 8 اصشاف الغظاء االرضي 6خخيظة 
 6/4/1995متعجد االطياف السمتقط بتاريخ  Land Sat5 TMالبيان الفزائي لمقسخ الرشاعي  -السرجر :

 
 2016و 81995 اصشاف الغظاء االرضي واستعساالت االرض الدراعية لدشتي 6ججول 

 االصنبف
1995انغطبء االرضي سنت  2016انغطبء االرضي سنت    

 انتغير
 اننسبت انًئىيت  انًسبحت دونى  اننسبت انًئىيت  انًسبحت دونى 

 45559.8- 0.78 49293.6088 1.50 94853.4332 االنشطت انبشريت

 27320.46 9.34 590015.2956 8.91 562694.8372 اننببث انطبيعي

 1496641 36.13 2283001.947 12.45 786360.7732 اراضي زراعيت

 583178.2 16.46 1040069.756 7.23 456891.578 اراضي ببدالنذ

 27021- 1.32 83407.8568 1.75 110428.876 ييبه

 1203490- 31.83 2010875.618 50.87 3214365.446 يتروكت

 5017.33- 1.73 109120.7032 1.81 114138.0324 كثببٌ ريهيت

 826052- 2.41 152410.886 15.49 978463.0224 يتًهحت

 5/4/2016و  6/4/1995متعجد االطياف السمتقط بتاريخ  Land Satباالعتساد عمى البيان الفزائي لمقسخ الرشاعي  السرجر :
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 82016 اصشاف الغظاء االرضي سشة  7خخيظة 
 5/4/2016متعجد االطياف السمتقط بتاريخ  Land Sat8 ETMالبيان الفزائي لمقسخ الرشاعي  :السرجر

 
نتائج التحميل االحرائي السكاني لمتبايؽ السكاني 

 الستعساالت االرض الدراعية في مذخوع ري كخكؾك 
التبايؽ السكاني الستعساالت االرض الدراعية لدشة  -1

1995 
خارطة دليل قيؼ  8خخيظة ال  Local Morans Iخارطة 

التبايؽ السكاني الستعساالت االرض الدراعية  
LMilndex IDW تسثل مجخالت  في مشظقة البحث وىي

لمبيانات التي تؼ استخخاجيا بؾساطة السخئيات الفزائية بعج 
ترشيفيا، اذ تبيؽ ان مخخجات ىحه الخارطة صشفت 
السشظقة الى خسدة فئات اال ان تؾزيعيا لؼ يكؽ برؾرة 

وىي  مساثمة بل كانت متبايشة في اتجاىاتيا السكانية
 :كالتالي

ؼ الدالبة تعشي ان االراضي الدراعية محاطة بكيؼ غيخ الكي
متذابية لمتؾزيع الجغخافي الستعساالت االرض الدراعية في 

الى تؾزيعيا العذؾائي ضسؽ ىحه  باإلضافةالسشظقة 

السجسؾعة اذ عيخت في الفئة االولى والثانية التي تخاوحت 
و الثانية  -0800106الى  -0800012في الفئة االولى  

 8كسا مؾضح في الخخيظة  0800011 الى 0800023
وعيخت امتجادىا السكاني بذكل مبعثخ في عجد محجود مؽ 

 السقاطعات امتجت وسط السشظقة باتجاه الذسال8 
الكيؼ السؾجبة تذيخ الى وجؾد تجسع الكيؼ السختفعة او 
السشخفزة لمدراعة في مشظقة البحث التي تخاوحت بيؽ 

والخابعة  0800024 الى 0800080الفئات الثالثة 
 الى 0800436والخامدة  0800081 الى 0800207
عمى التؾالي، امتجت ىيئتيا السكانية عمى شكل  0800208

، اي ان ؽ شسال مشظقة الجراسة الى جشؾبيانظاق مترل م
الؾحجات السكانية لمدراعة ىي ذات قيؼ متقاربة واماكؽ 

 8بذكل متجسع انتذارىا
تسثل قيؼ الجرجات السعيارية  9 الخخيظة :z scorخارطة 

لالراضي الدراعية في مشظقة البحث الي تؤكج عمى صحة 
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( وبجرجة 1896% ) 95ئية التجسعات ذات الجاللة اإلحرا
اذ تقؾم بحداب درجة الثقة التي يتستع بيا  ،0805ثقة 

التبايؽ السكاني لمدراعة في مذخوع ري كخكؾك وىي 
  :كاالتي

تسثمت بابتعاد الكيؼ عؽ الؾسط  :الشسط العذوائي التوزيع
الحدابي اذ كمسا كانت الكيؼ قخيبة مؽ الرفخ كان دليال 
عمى ان الكيؼ تتذابو وان نسط التؾزيع يكؾن عذؾائيا  وىشا 

، وىحا جم التي تشص عمى عذؾائية التؾزيعتقبل بفخضية الع
 الى -084652يغيخ بؾضؾح في الفئة االولى 

السكانية عمى مقاطعات  التي اقترخت ىيئتيا -286191
 الى 083571محجودة انحرخت شساال والفئة الثانية 

امتجت لياتيا السكانية عمى شكل نظاق  -084651
 مترل باتجاه الؾسط8

خارج مشظقة  z: تقع قيسة الشسط الغير العذوائي التوزيع
الخفض وتخفض الفخضية الرفخية التي تشص عمى 

عذؾائي وانسا متجسع  عذؾائية التؾزيع ويكؾن تؾزيعيا غيخ
وىحا واضح  0805% وبجرجة ثقة 95بجاللة احرائية 

والخابعة  083572-281171بالشدبة لمفئات الثالثة 
، اذ 786130-2283381والخامدة  786129-281172

، امتجت 1896( ضسؽ ىحه الفئات اكبخ مؽ zبمغت قيسة )
ىيئتيا السكانية عمى شكل نظاق مترل لمفئة الثالثة مؽ 

، في حيؽ قة البحث الى وسظيا باتجاه الذخق ل مشظشسا
امتجت الييئة السكانية لمفئة الخابعة جشؾب غخب مشظقة 
البحث باتجاه الؾسط ، اما الفئة الخامدة نجج انيا تستج مؽ 
شسال غخب السشظقة نحؾ الذخق8 )الحظ خارطة دليل 

8 ىحا يجل عمى (LMiZScore IDWالجرجات السعيارية 
 1995الدراعية سشة  لألراضيان نسط التؾزيع الجغخافي 

قج رفزت  zضسؽ ىحه الفئات ليذ عذؾائيا وان قيؼ 
الفخضية الرفخية التي تشص عمى عذؾائية التؾزيع 

 0805% وبجرجة ثقة  95الجغخافي وبجاللة احرائية 
والقبؾل بالفخضية البجيمة التي تؤكج عمى وجؾد تكتالت 

الدراعية في مشظقة البحث8  راضيلأليع الجغخافي لمتؾز 
تذيخ خارطة التؾزيع الجغخافي لمدراعة  :pvalue خارطة

 LMiPValue 10خخيظة الفي مذخوع ري كخكؾك 

IDW))  الى احتسالية قبؾل او رفض الفخضية الرفخية
التي تشص عمى عذؾائية التؾزيع لمغاىخة وتؤكج درجة الثقة 

السعبخة عؽ مدتؾى  pاالحتسالية اذ كمسا كانت قيسة 
يتؼ رفض الفخضية  0805السعشؾية صغيخة ججا اقل مؽ 

الرفخية والتأكيج عمى وجؾد تكتالت اما مختفعة او 
ووجؾد درجات مختفعة او  Z ةمشخفزة وتديج مؽ ثق

تكؾن مشخفزة ججا وعشج  Pفان قيؼ Z مشخفزة لجرجات 
نجج ان مدتؾى السعشؾية  Pمع خارطة   Zمقارنة خارطة

والجاللة االحرائية قج تظابق الكيؼ الؾحجات السكانية 
مع الكيؼ السشخفزة   zتكتمة والسختفعة والسشخفزة لكيسةالس

والتي تسثل اغمب p لمؾحجات السكانية نفديا لكيسة 
السقاطعات في مشظقة البحث وىحا يجل عمى صحة 
الفخضية االحرائية  وعمى حكيقة الشتائج مؽ خالل وجؾد 

كانت مختفعة او  كتل وتذابو لمكيؼ الستجاورة سؾاء  ت
تجل عمى عذؾائية   Pـوالكيؼ السختفعة ل pمشخفزة لكيسة 

ال التؾزيع لكيؼ الؾحجات السكانية لتذسل السقاطعات التي 
  في قيستيا8 وتتذاب

تذيخ عمى التؾزيع  11الخخيظة : Cluster Typ  خارطة
السكاني لمدراعة في مذخوع ري كخكؾك وباستخجام الخخائط 
العشقؾدية بظخيقة مؾرانذ، اذ نجج ان ىشاك فئتيؽ الفئة 

الى عجم وجؾد تكتالت لمسداحات السدروعة االولى تذيخ 
بالسحاصيل في السشظقة وذلػ بدبب اختالف قيؼ 
السداحات في السقاطعات التابعة لسشظقة البحث والتي 

 .11تغظي معغسيا وكسا مبيؽ في الخارطة 
خت عمى بعض نجج انيا اقتر (HH) الفئة االولى

مى ، اذ امتجت ىيئتيا السكانية عالسقاطعات في السشظقة
شكل نظاق مترل باتجاه الذسال الغخبي واالتجاه االخخ 
عيخ في غخب مشظقة البحث باتجاه الجشؾب  كسا في 

8 تذيخ ىحه التجسعات الى وجؾد الكيؼ 11الخخيظة 
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السختفعة ومحاطة بتجسعات مختفعة انحرخت في ىحه 
  8السشاطق مؽ السقاطعات السؾجؾدة في مشظقة البحث

( امتجت ىيئتيا السكانية شخقا مقترختا HLالفئة الثانية )
عمى مقاطعة واحجة، وتسثل الؾحجات السكانية ذات الكيؼ 

   السختفعة محاطة بؾحجات مكانية مشخفزة8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1995لمتبايؽ السكاني الستعساالت االرض الدراعية لدشة  ((8local Moran's Index معامل مؾرانذ 3شكل 

 Arc GIS 10.2برنبيج  -انًصذر :
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 2016( لمتبايؽ السكاني الستعساالت االرض الدراعية لدشة (8local Moran's Index معامل مؾرانذ 4شكل 
 Arc GIS 10.2بخنامج  :السرجر
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التي تسثل قيؼ الجرجات  13خخيظة ال Z scorخارطة 

ويسكؽ ترشيفيا الى  (LMiZScore IDW)السعيارية 
  :مجسؾعتيؽ ىي

، التي تسثمت بالفئات االولى والثانية نسط التوزيع العذوائي
و  -581336 الى -Z    185840تخاوحت فييا قيسة 

عمى التؾالي8 امتجت لياتيا  -185839 الى 084069
شكل نظاق مترل مؽ شسال مشظقة الجراسة السكانية عمى 

اقل مؽ مدتؾى السعشؾية   Zالى الجشؾب8 تعشي ان قيسة 
اي ان التؾزيع الجغخافي  1896وبجاللة احرائية  0805

الستعساالت االرض الدراعية ىي عذؾائية في تؾزيعيا 
الجغخافي وتقبل فخضية العجم وتخفض الفخضية البجيمة التي 

ؾزيع الجغخافي الستعساالت االرض تشص عمى عذؾائية الت
 الدراعية8

عيخت في الفئات الثالثة والخابعة   نسط التوزيع الستجسع
الستعساالت  والخامدة التي تخاوحت درجاتيا السعيارية

 الى 186424االرض الدراعية في مشظقة البحث 
 الى 1086417و  16425 الى 584885و )  084070
عمى التؾالي، امتجت ىيئتيا السكانية عمى شكل  584886

نظاق مترل شسال السشظقة ووسظيا بالشدبة لمفئة الثالثة 
اما الفئة الخابعة والخامدة امتجت عمى شكل نظاق مترل 

 13في الخخيظة    Zفي جشؾب مشظقة البحث8 ان قيسة 
 085ضسؽ ىحه الفئات ىي اكبخ مؽ مدتؾى السعشؾية 

وان التؾزيع الجغخافي الستعساالت  1896رائية وبجاللة اح
االرض الدراعية لسذخوع ري كخكؾك ليدت عذؾائية في 
تؾزيعيا والتأكيج عمى الفخضية البجيمة التي تؤكج عمى تكتل 
الكيؼ الخاصة بالتؾزيع الجغخافي الستعساالت االرض 

 8البحثالدراعية لسشظقة 
( (LMiPValue IDW 14خخيظة ال p valueخارطة 

 Zيتزح تظابق قيسة  Pو  Z مؽ خالل مظابقة الخارطتيؽ
ي مذخوع ري لكيؼ السقاطعات السؾجؾدة ف Pمع قيسة 

كانت مختفعة او مشخفزة ىحا يؤكج  كخكؾك والستكتمة سؾاء

خخيظة الصحة الفخضية وحكيقة الشتائج التي عيخت في 
 كتل وتذابو الكيؼ الستجاورة سؾاءالتي تؤكج عمى ت 14

السعبخة عؽ  Pعة او مشخفزة، اذ نجج قيسة كانت مختف
عيخت في الفئات االولى  0805مدتؾى السعشؾية اقل مؽ 

بيؽ  والثانية فقط كسا مبيؽ في الخارطة  التي تخاوحت ما
عمى  082157 الى 084700 و 080000 الى 082156

التؾالي، بيحا تقبل الفخضية البجيمة التي تشص عمى وجؾد 
نسط مكاني متجسع او متباعج وبجاللة احرائية ورفض 
الفخضية الرفخية التي تشص عمى عذؾائية التؾزيع 
الجغخافي الستعساالت االرض الدراعية اذ كمسا كانت قيسة 

P   السعبخة عؽ مدتؾى السعشؾية صغيخة ججا اقل مؽ
عمى  والتأكيجفان الفخضية الرفخية يسكؽ رفزيا  0805

اعية في ان التؾزيع الجغخافي الستعساالت االرض الدر 
كانت مختفعة او مشخفزة   مشظقة البحث متجسعة سؾاء

 Z 8وتديج مؽ درجة الثقة لكيسة 
تبيؽ الؾحجات السكانية  CLUSTER Typeخارطة 

السكانية السشخفزة ذات التكتالت السختفعة الكيؼ والؾحجات 
الكيؼ وعيخت في ىحه الخارطة الخاصة باستعساالت 

ثالث  2016 االرض الدراعية لسذخوع ري كخكؾك سشة
فئات ، الفئة االولى التي تسثل مقاطعات مشظقة الجراسة 

تذكل اي نسط مؽ التؾزيع ذلػ لعجم  السختمفة الكيؼ التي ال
مقاطعات  التذابو فيسا بيشيا وشكمت معغؼ السداحات في

 8 15مشظقة الجراسة، كسا مؾضح في الخخيظة 
( وىي الفئة التي تبيؽ قيؼ الؾحجات السكانية HHفئة )

السختفعة الكيؼ الستعساالت االرض الدراعية في السذخوع 
والسحاطة بؾحجات مكانية، يستج ىيئتيا السكانية غخب 

 مشظقة الجراسة ووسظيا8 
اال وشخق السشظقة ( امتجت ىيئتيا السكانية شسHLفئة )
امتجادىا الؾحجات السكانية السختفعة الكيؼ لمسداحات  تتسثل

والسحاطة بؾحجات مكانية مشخفزة  2016السدروعة لدشة 
 الكيسة الستعساالت االرض الدراعية8
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( تقع في غخب مشظقة الجراسة مؽ الؾسط وىحه LHفئة )
السشاطق ىي مشخفزة الكيسة لمدراعة والسحاطة بسشاطق 

مؽ خالل دراسة ى مختفعة الكيسة لمغاىخة نفديا8 اخخ 
التؾزيع الجغخافي الستعساالت االرض الدراعية في مشظقة 

( نجج ان احتسالية 2016و 1995البحث لمدشتيؽ )
تؾزيعيا الجغخافي تؾضح مدتؾى معشؾية الجاللة االحرائية 
عالية ورفض الفخضية الرفخية والتأكيج عمى وجؾد نسط 

الجغخافي سؾآءا كانت مختفعة او مشخفزة مكاني لمتؾزيع 
اال ان اتجاىاتيا السكانية لؼ تغيخ برؾرة متساثمة في 

لدشتي   zجغخافي وىحا تديج مؽ الثقة لكيسةتؾزيعيا ال
8 085ىي اصغخ مؽ مدتؾى السعشؾية ( 2016و  1995)

التي تؤكج عمى ان ىحه الكيؼ تتخح تكتال ضسؽ جيات 
 8بحثمعيشة في مقاطعات مشظقة ال

رض الدراعية في 8السالءمة السكانية الستعساالت اال3
8 اصشاف محجدات االرض في 1مذخوع ري كخكؾك 

تدتخجم محجدات االرض كظخيقة  :مذخوع ري كخكؾك
لمتعبيخ عؽ صفات االرض او خؾاصيا والسحجدات ىي 

انحخاف صفات االرض او خرائريا عؽ الغخوف 
تعساالت االرض السثالية التي تؤثخ بذكل سمبي عمى اس

8 ان االشكال االرضية (Al-Daloo ،2006) الدراعية
ومغاىخ سظح االرض في مشظقة البحث ىؾ انعكاس 
لمغخوف الظبيعية ، ىحه االشكال  تؤدي الى تبايؽ ىحه 

اذ تؼ  ،7والججول  16السحجدات كسا مبيؽ في الخخيظة 
ترشيف محجدات االرض الى خسدة اصشاف ، مداحة 

دونؼ ىي ارتفاع ندبة  20196981023السحجد االول 
% اما السحجد الثاني 3820ندبية  وبأىسيةالخطؾبة 
% ىي  29801دونؼ وبشدبة  1833219875مداحتيا 

دونؼ  1547016878تخب تعخوية، مداحة السحجد الثالث 
بتيا مؽ مجسؾع مداحة شكمت ندىي قؾام تخبة ضعيف و 

%، اما السحجد الخابع محتؾى جبذ عالي 24849السشظقة 
%، 26842دونؼ وبشدبة  16694428278مداحتيا 

والسحجد الخامذ ىؾ محتؾى جبذ عالي مع قمة االمظار 
% مؽ 16889دونؼ بشدبة  10665488059مداحتيا 

 Ghoneim) ،2008)8 مداحة مشظقة البحث

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . محددات االرض للزراعة في منطقة البحث61خريطة 

 ARC GIS 10.2اعتسادا عمى خارطة التخبة واالنحجار واالرتفاع بؾاسظة بخنامج  :السرجر
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 . اصنبف يحذداث االرض نهسراعت ويسبحتهب في ينطقت انبحث7جذول 
 االهًيت اننسبيت انًسبحت/دونى انًحذداث انسراعيت

قهت االيطبر يحتىي جبس عبني يع  1066548.1 16.88 

 29.01 1833219.7 ترة تعرويت

 26.42 1669442.3 يحتىي جبس عبني

 24.49 1547016.8 قىاو تربت ضعيف

 3.20 201969.1 ارتفبع نسبت انرطىبت

 100 6318196 انًجًىع

  ARC GIS 10.2( باستخجام بخنامج 4و 3و 2تحميل خخيظة االرتفاعات واالنحجار والتخبة رقؼ )  -السرجر :

 
ان ىحه السحجدات ليا اىسية في ىحا البحث وىي خظؾة 
اولية لتقييؼ االرض الستعساالت االرض الدراعية  في 
السشظقة والحي تؼ ترشيفيا حدب مالءمتيا لمدراعة الى 

، الحي 8والججول  17ستة اصشاف كسا مبيؽ في الخخيظة 
تعكذ العالقة الستبادلة التي تخبط مغاىخ الدظح مع 
بعزيا مؤشخا لسجى مالءمة االرض لمدراعة وقابميتيا 
باإلضافة الى اعجاد قاعجة بيانات جغخافية عؽ التؾزيع 

8 رالحة الستعساالت االرض الدراعيةالسكاني لألرض ال
ض ىي تقجيخ او تخسيؽ لفاعمية او كفاءة فتقييؼ االر 

االرض عشجما تدتخجم لغخض محجد او معيؽ ويذسل عمى 
وتفديخات والكيام بسدؾحات ودراسات لمغظاء  إجخاءات

استعساالت  ألنؾاعاالرضي لغخض تذخيص وعسل مقارنة 
التقييؼ وىؾ  ألغخاضاالرض الؾاعجة بريغ قابمة لمتظبيق 

رض8 مؽ خالل دراسة مفتاح لتخظيط استعساالت اال
االمكانات البيئية لسشظقة البحث وبشاء خخائظيا وابخاز 

السالءمة  ألصشافدورىا في تحجيج السشاطق البيئية 
الستعساالت االرض الدراعية في مذخوع ري كخكؾك  

 :وىي كالتالي 17 خخيظةالالحظ 
 اصشاف السالءمة في مذخوع ري كخكؾك8 2

مداحتيا : الرشف االول جيجة لمدراعة
%، اترفت بجؾدتيا 14836دونؼ ندبة  90711983

الستعساالت االرض الدراعية امتجت لياتيا السكانية شسال 
، اذ يترف بان اراضي ة باتجاه الجشؾب غخبامشظقة الجراس

ىحا الرشف يسثل ضسؽ الديل التجسيعي والديل الفيزي 

قميل االنحجار يتخاوح درجة انحجار سظح ىحا الرشف 
اذ تكؾن جيجة لمرخف بدبب وجؾد تخبة  332- 11586

السؾاد العزؾية الديل الفيزي وخرؾبتيا مشاسبة لؾجؾد 
شظقة تتخكد فييا ليحا فان ىحه الس ،لعسق قظاع التخبة

 8 الدراعة الكثيفة
الرشف الثاني متؾسظة السالئسة لمدراعة مداحة 

مؽ  %22871دونؼ بشدبة  1434753 ىحا الرشف
لسكانية في 8 عيخت لياتيا امداحو اصشاف السالئسة

، تتسثل بسداحة واسعة مؽ اراضي الذخق والذسال الغخبي
مشظقة البحث التي تشتذخ فييا التخب الجافة الكمدية 
والتخب الجبدية الجافة والتخب الكمدية الخمادية ليحا فان 
ىحه السشظقة تعاني مؽ بعض السحجدات السسثمة بتسؾج 

بيؽ درجة انحجار  لدظح االرض الحي يتخاوح ما قميل
ووجؾد ىحه السحجدات ادى الى  11587 -19581سظحيا 

 حرخ االستخجامات الدراعية8
الرشف الثالث محجودة لمدراعة تقع في الجيات 

دونؼ  1086449الذسالية مؽ مشظقة الجراسة مداحتيا 
%8 يترف بانحجار اراضييا وىي 17820 بأىسية ندبية

مسا ادى الى تعخض التخبة في ىحه  195-27185
السشظقة الى االنجخاف بدبب قمة تساسكيا اذ تحتاج الى 
استرالح لتكؾن صالحة لمدراعة وتتسثل ىحه التخب بالتخب 

، باإلضافة الى ان وجؾد االودية اسيست الجبدية الجافة
في تحجيج مداحة استعساالت االرض الدراعية ليحا فيي 

 8 صالحة لمخعي
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ف الخابع مستازة لمخعي امتجت لياتيا الرش
السكانية في الؾسط الجشؾبي مؽ مشظقة البحث مداحتيا 

% مؽ مجسؾع 15833دونؼ وندبتيا  968864483
 ىي:تخب ىحه السشظقة  ،اصشاف السالءمة في السشظقة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

في مشظقة البحث8 اصشاف القابمية االرضية لمدراعة ومداحاتيا 17خخيظة   
 ARC GIS 10.2انًصذر : ببالعتًبد عهً خبرطت االنحذار واالرتفبع وانتربت ويحذداث االرض ببستخذاو برنبيج 

 
تخب كمدية رمادية تكؾن جيجة لمخعي اال ان قؾاميا 

، اذ ان السحجدات زعيف ادى الى صعؾبة الدراعة فيياال
ص التخبة فيي تخبة التي تعاني مشيا ىحا الرشف وباألخ

ممحية والسحافغة عمييا مؽ التجىؾر تحتاج الى صيانو 
بذكل مدتسخ وخرؾصا السشظقة تترف بانيا ذات 

  يعيق الدراعة وحخاثة االرض8 انحجار شجيج مسا

الرشف الخامذ جيجة لمخعي مداحة ىحا 
دونؼ  1319233الرشف مؽ السداحة الكمية لمسالءمة 

% تقع ضسؽ مشاطق متعجدة امتجت شساال 20888بشدبة 
الى وسط مشظقة البحث8 تترف بان  باإلضافةوجشؾبا 

الستغيخات تتجىؾر بفعل السحجدات التي تعاني مشيا التي 
ية اضافة الى انحجارىا تتسثل بؾجؾد التخب الكمدية الخماد
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الذجيج ووجؾد االودية الجافة التي اسيست بجعميا مخاعي 
 جيجة لمخعي8 

الرشف الدادس متؾسظة الجؾدة لمخعي امتجت 
 دونؼ وبشدبة 60199789غخب مشظقة الجراسة مداحتيا 

8 تترف بانخفاض % مؽ مجسؾع مداحة السشظقة9853
 8افةوجؾد التخب الخممية الجمدتؾيات االنحجار و 

 
. اصشاف السالئسة1جدول   

 ARC GIS 10.2السردر: باالعتساد على خارطة االنحدار واالرتفاع والتربة ومحددات االرض باستخدام برنامج 
 

  االستشتاجات
اسيؼ السذخوع في احجاث نقمة نؾعية وكسية في 

االوضاع االقترادية مجال التشسية الدراعية وتظؾر 
واالجتساعية لدكان السشظقة اذ اتجيت مداحة االراضي 

 1496641817جة الجراسة بمغت الدراعية بالتدايج خالل م
 8دونؼ

وفخت تقشيات االستذعار عؽ بعج اعجاد خخائط 
لكذف وتسييد وتحجيج وتعخيف وترشيف التبايؽ السكاني  

وتغيخىا لمغظاء االرضي واستعساالت االرض الدراعية 
السكاني8 امكانية تقشيات نغؼ السعمؾمات الجغخافية مؽ 
خالل ادوات التحميل االحرائي السكاني في اجخاء عسميات 

الشسحجة السكانية الستعساالت االرض الدراعية وانساطيا 
8 ان اط وتحميل العسميات التي اوججتياووصف ىحه االنس

لسكانية التؾزيع غيخ متساثل وعذؾائي في قيؼ الؾحجات ا
وان مدتؾى السعشؾية والجاللة االحرائية تظابق الكيؼ 

مع الكيؼ  zالؾحجات السكانية الستكتمة والسختفعة لكيؼ 
8 ىشاك اختالف في pالسشخفزة لمؾحجات السكانية لكيؼ 

االمتجاد السكاني لمكيؼ الستكتمة سؾاء السختفعة الكيؼ او 
السشخفزة الكيؼ بيؽ سشتي الجراسة اذ عيخت اليياة 
السكانية لمكيؼ الستكتمة في فئتيؽ اتجيت لياتيا السكانية 

بيشسا عيخت اليياة  1995شخق مشظقة الجراسة سشة 
متجت غخبا وشسال السكانية لتكتالت الكيؼ في ثالث فئات ا

 االهًيت اننسبيت انًسبحت/دونى انقببهيت انسراعيت

 14.36 907119.3 جيذه نهسراعت

 22.71 1434753.1 اراضي يتىسطت نهسراعت

 17.20 1086448.641 يحذودة انسراعت

 15.33 968644.2927 يًتبزة  نهرعي

 20.88 1319232.7 جيذة نهرعي

 9.53 601997.9 يتىسطت انجىدة نهرعي

 100 6318195.978 انًجًىع
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8 اعيخت الجراسة بؾجؾد تغيخ مكاني اذ مشظقة الجراسة
تؾضح احتسالية التغيخ السكاني الستعساالت األرض 
الدراعية مدتؾى معشؾية الجاللة االحرائية عالية ورفض 

اة السكانية ليحا التغيخ الفخضية الرفخية وتبايؽ امتجاد اليي
 8السكاني

االرض بيشت الجراسة ان لسغاىخ سظح 
وامتجادىا السكاني االثخ في التبايؽ السكاني الستعساالت 
االرض الدراعية والتي صشفيا الى ستة اصشاف اذ بمغت 

% ومتؾسظة الجؾدة 14ندبة االراضي الجيجة لمدراعة 
 8%17% والسحجودة لمدراعة 22دراعة لم
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