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 الممخص:

فة  ننققةة  النبةات الرعةوو وتةا ير حالةة ال عةاه عميةو وتدىور حالةةركزت ىذه الدراسة عمى تقييم 
نةن الة    نست نعات نياه وادو  باب ضنن نناقق أعال  العرات ف  الصحراء الغربيةة نةن العةراق 

رصةةد ورسةةةم الةةةرارق التغيةةةرات التةة  حةةةد ت فةةة  اسةةةتالدانات ا رل والغقةةاء ا رضةةة  بسةةةبب ال عةةةاه 
حاولت الدراسة أيًضا تحديث بعل النعمونةات فة  ننققةة الدراسةة   وسوء اإلدارة داال  ننققة الدراسة

دلية  ن   استالدام ا رل / الغقةاء ا رضة  باسةتالدام قةرق نالتمعةة لتحوية  البيانةات وتحميميةا ن ة   
 .النو ة( والتصنيه NDVIالنبات  ) االالت فات لمغقاء

ا راض  النستشةعرة عةن بعةد  استند البحث إلى البيانات والنعمونات النستالمصة والنستالر ة نن
ةةةنة )TMلنالقةةةق الالةةةةرارق النوضةةةوع  )   فضةةةة عن+(  ETM( وصةةةةور الالةةةرارق النوضةةةةوعية النحس 

أوضةةةحت    9092-9002 لعتةةةرتين نةةةن السةةةنينغقةةةت الدراسةةةة   التحقةةةق النيةةةدان  ونصةةةادر أالةةةر 
شةةيدت   لرعةةوووك افةةة النبةةت االدراسةةة أن الغقةةاء النبةةات  القبيعةة    وا راضةة  ال ةةرداء    ونسةةاحة 

أربعةةةةة  ( NDVI) التغقيةةةةة النسةةةاحية النسةةةبية  الةةةرارق الدراسةةةة توضةةة نمحوظةةةة الةةة   فتةةةةرة  تغييةةةرات
)  عدينةةةة النبةةات    ميمةةةة النبةةةات    ننققةةة الدراسةةةة ضةةةنن  االت النبةةةت القبيعةة  وك افتةةةولحةةةأصةةناه 

عمةى ٪ 0.1٪ و 32.8٪ و 29.1٪ و 38.1ىنةا   9002لمعةام    ك يعة النبات(  نتوسقة النبات  
٪ 22.7٪ و 21.9٪ و 33.1٪ و 22.4ىنةا   9092الندروسة   بيننا ف  العام  لألصناهالتوال  

الةةى أراضةة  نتةةدىورة    ةةرداء أو أراضةة نةةنالغقةةاء النبةةات   ات انتشةةارنسةةاح وتغيةةراتعمةةى التةةوال    
نيةات التسةا ق وعةزا ذلة  الةى االت فةات فة  ك الة   السةنوات فتةرة الدراسةة ذات ك افات نباتيةة نالتمعةة 
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أوضةحت الدراسةة أن كة  نةن البيرةات القبيعيةة وا نشةقة البشةرية فة  ننققةةة  النقةرو لسةنين الدراسةة 
أ بتةةت الدراسةةة أن تقنيةةة االستشةةعار عةةن بعةةد   الدراسةةة  ةةد شةةيدت تغيةةرات نمحوظةةة الةة   فتةةرة الدراسةةة

والعنةةة  النيةةةدان  تن ةةة   (GPSالعةةةالن  ) تحديةةةد النوا ةةة ( ونظةةةام GISونظةةةام النعمونةةةات ال غرافيةةةة )
 تقنيات نينة ي ب االستعادة ننيا ف  ن   ىذه الدراسات.

تدىور  النبات   التغير النناال   ال عاه تغيرات الغقاء   ابية وادو ا باب )  الكممات المفتاحية
 .(ا راض   الصحراء الغربية العرا ية

The effect of drought on the distribution of natural plant 

density using the vegetative differences index (NDVI ) within 

the watershed of Wadi Ajbab - Western Iraqi desert 

Inaam Mohamed Ayed 

University of Anbar - Center for Desert Studies 

Abstract: 

This study focused on the assessment and deterioration of the condition of 

the grazing vegetation and the impact of drought on it in the watershed area 

of Wadi Ajbab within the areas of the upper Euphrates in the western desert 

of Iraq, by monitoring and mapping the changes that occurred in land uses 

and land cover due to drought and mismanagement within the study area. The 

study also tried to update some information in the study area such as land 

use/land cover by using different methods of data transformation and analysis 

such as: Variations Index for Vegetation Cover (NDVI) and Classification. 

The research was based on data and information extracted and extracted 

from remotely sensed lands for thematic maps (TM) and enhanced thematic 

maps (ETM +) images, as well as field verification and other sources, The 

barrenness, and the area and density of the grazing plant witnessed 

remarkable changes during the study period, The relative area coverage maps 

(NDVI) show four types of natural vegetation and its density within the study 

area (no vegetation, low vegetation, medium vegetation, dense vegetation), 

for the year 2009 there are 38.1% and 29.1 %, 32.8% and 0.1%, respectively 

for the studied varieties, while in the year 2019 there are 22.4%, 33.1%, 

21.9% and 22.7%, respectively, and the vegetation cover spread areas 

changes from barren or degraded lands to lands with different plant densities 
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during the years The study attributed this to differences in the amounts of 

rainfall for the years of the study, the study showed that both the natural 

environments and human activities in the study area have witnessed 

remarkable changes during the study period. Remote sensing, geographic 

information system (GIS), global positioning system (GPS) and fieldwork are 

important techniques that should be utilized in such studies. 

Keywords: (watershed Wadi Ajbab, vegetation cover changes, climate 

change, drought, land degradation, the Iraqi Western Desert). 

 : مقدمةال

دراسة الغقاء الالضرو ف  النناقق الصحراوية ضرورية لنعرفة تنوع  ن  إ      
النباتات النو ودة ف  الننققة   لناليا نن اىنية ا تناعية وا تصادية اذ ان النباتات 

ننققة التوا د واالنواع الحيوانية االالر  ف   لإلنسانالقبيعية  د توفر القعام والدواء 
والنحافظة عمى توازن النظام البير    وتعد الدراسات االستقصارية حو  التنوع 
البيولو     بنا ف  ذل  العمورا )العارمة النباتية (   نينة لتحديد بيانات توزي  النباتات 

 القبيعية لغرل التحمي ت وننذ ة است ابات النباتات لمتغاير النناال  العالن  . 

عى عمى احد الع  ة الوقيدة نا بين النناخ وعناصره وتوزي  الغقاء النبات  وال يال
وتنوعو وانتشاره . فض  عن نواسم الننو . اذ ان نوع النناخ يحدد نوع التربة وبالتال  
تحديد نوع النبات وتوزيعو النكان  . وف  ىذا البحث سيتم تناو  ا ر احد العناصر 

 وبالتال  حدوث ال عاه وا ره ف  الغقاء الالضرو .  النناالية وىو االنقار و متيا

نا ىو دور ال عاه ف  توزي  النبات القبيع  وك افتو ف  ننققة  مشكمة البحث :
 ا باب ضنن اليضبة الغربية العرا ية . 

ان لم عاه دور كبير ف  توزي  النبات القبيع  وك افتو فض  عن  فرضية البحث :
 تن  الييا . انواعو حسب العارمة الت  ين
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ييده البحث الى دراسة ا ر ال عاه ف  توزيعات النبت القبيع   هدف البحث :
 2019و 2009ودر اتو وك افتو وبيان ع  ة نقدار التسا ق النقرو ال   عان  

 .  NDVIبتم  التوزيعات باستالدام دلي  التوزيعات الالضرو 
ة ال عاه وتأ يراتو ف  اعتند البحث الننيج النوضوع  ف  دراس منهجية البحث :

النباتات وتوزيعيا . و د  اء ىذا الننيج نشعوعا باستالدام التقنيات الحدي ة النعتندة 
ف    NDVIعمى اال نار الصناعية الالاصة بيذا النوع نن الدراسات واستالدام دلي  

  .الدراسة . كنا تم اعتناد اسموب الدراسة النيدانية
 ق االت  .وينكن تحديدىا وف حدود البحث :

الحدود النكانية   تن مت بحدود نست ن  نياه وادو ا باب واليضبة الغربية العرا ية  -9
والق   شناال( ˭50.¯27.˚34 -34يق  بين داررت  عرل ) . والذو 

 ))( شر ا ضنن نحافظة االنبار . وتبعد بنسافة ¯41.˚41 - ¯23.˚41قو )
. وينتد الوادو بات اه  كم غربا عن ندينة عنو (38.2كم غرب بغداد و)305.8

 نوب  غرب  نحو الشنا  الشر   . اذ يمتق  دلتا الوادو ن  نير العرات غرب 
(. ويشتر  الق تقسيم نياه الوادو ن  ك  نن وادو القصر 9ندينة عنو . )الريقة 

 .  9كم  1376كم وبنساحة  216نن الشرق ووادو العحن  بنحيق 
 .  2019و2009الحدود الزنانية   وتن مت بالعانين  -9

 الالضرو الغقاء وك افة النبات توزي  بدراسة وتن مت   النوضوعية الحدود -3
 . NDVI دلي  باستالدام
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 (9الريقة )
 نو   وحدود ننققة البحث

 
 عن  الباحث باالعتناد عمى   النصدر  

 لسنة االدارية  االنبار الريقة العانة  النساحة نديرية النارية  النوارد وزارة -9
 (000000  9) نقياس  9000

 Arc GIS V. 10.2برنانج  -9
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  مستمزمات البحث :
لغرل تحقيق اليده الننشود نن البحث فقد تم اعتناد ن نوعة نن           

 النستمزنات الت  ساعدت عمى ا راء البحث وى   
بيانات نناالية نن نحقة رصد ننققة عنو النناالية ونو    -

(www.worldweatheronline.com.) 
الارقة  يولو ية  –تم االستعانة بالالرارق التالية   الارقة قوبوغرافية  -

الارقة اال اليم النناالية الزراعية   الارقة ادارية لقضاء عنو   (250000/1)
 ف  العراق . 

 بناء عمى التعسير NDVIتم استالدام التصنيعات الالاضعة لألشراه وتحمي   -
النرر  والعن  النيدان    تم تحديد النناقق والنسبة النروية لنناقق توزيعات 
النبات القبيع  ودر ة ك افتيا لعان  الن حظة   تم تقبيق نيج الكشه عن 
تغيير التصنيه بعد ذل  بناء عمى حساب الالريقة لتحديد دينانيكية التغيير 

 ف  توزيعات النبات . 
 7النحنولة  عمى التاب  الصنع  )  ETMنررية فضارية لمنتحسس  -

Landsat  نتر .  30بد ة تنيز  2009( لعام 
( Landsat 8النحنولة عمى التاب  الصنع  ) OIUنررية فضارية لمنتحسس  -

 نتر .  30بد ة تنيز  2019لعام 
لتقييم اكتشاه التغيير وال ن  بين ىذه الصور   تم ا راء العن  النيدان   -

 GPSبنساعدة  ياز تحديد النوا   نوع  2019ان نيس 16-1ال   العترة 
Garmin 60C   تم ا راء التصحي  اليندس  والتحسين الشان    تم االتيار  

http://www.worldweatheronline.com/
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ستة وستين نو   فحص باالعتناد عمى تعسير صور اال نار الصناعية لمتأكد 
 نن اصناه ك افة وتوزيعات النبات القبيع  . 

  تمهيد : 
عديده حاولت  نيعيا بيان ند  ع  تو  حظ  الغقاء الالضرو بدراسات  

بالنناخ وعناصره والاصة ال عاه . اذ ان التغيرات النناالية كان ليا ا ر كبير ف  تغير 
نظام السقوق النقرو ونا رافقو نن ارتعاع ف  در ات الحرارة وبالتال  سيادة ال عاه 

النبات ونقدار ونقدار تأ يره عمى النبت القبيع  وتوزيعو النكان  فض  عن الصارص 
تكيعو لمظروه النناالية . و د اعتندت الدراسات الحدي ة عمى قرق ووسار  واساليب 
نتعددة بيده نرا بة نقدار التغير وات اىاتو النكانية والزنانية ونن ىذه الدراسات .  

  ان ىنا  تعاع  نا بين النناخ والغقاء النبات   2017واالرون Temesgenأوض  
اذ ية نن ال   عنميات الرع  ال ارر وازالة الغابات والتقره النناال  واالنشقة البشر 

ن  ال عاه و  تعا م اإل ياد الحرارو النرتبق الم  ف  توازن القا ة والنياه ويحدث 
عاًنا  16التغيرات البيرية ف  نناقق القرن االفريق    استالدنت س س  زننية ندتيا 

كيعية تأ ير التعاع   بيده توضي نحسوسة لبيانات بيرية ال ( عن ُبعد2001-2016)
تقييم كيعية تأ ير ىذا التعاع  أ ناء فقدان ار والغقاء النبات  عمى ا رل و بين ا نق

الغابات وأحداث ال عاه  أظيرت النتارج أن الغقاء النبات  يتبعو أنناق نن التسا ق 
أكبر ف  نن الننققة  وقريقة سقوق ا نقار. تعاوتت بقوة  %81النقرو ف  

ا راض  العشبية والش يرات أك ر نن فرات النباتات ا الر   وبينت النتارج عمى أىنية 
دارة الغقاء ا رض  ف  تنظيم تأ ير ا حداث النتقرفة.  تغايرات الغقاء النبات  وا 

  بان النظم البيرية لمنراع  ف  الننمكة العربية 2018واالرون  Al-Rowailyأوض  
نميات تدىور نك عة ال   عقود عديدة بسبب النناخ النتقره السعودية تعرضت لع
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وا نشقة البشرية ن   الرع  ال ارر والتغيرات اال تناعية اال تصادية ف  نناقق حار  
لدراسة  9كم  92.90.93والقصيم ف  الننمكة العربية السعودية تم االتيار نساحة 

أك ر  Haloxylon salicor nicumالغقاء النبات  وحالة النراع . وكان نبات 
٪ نن النساحة الكمية. كان الن تن  البارز .0ا نواع انتشارا حيث غقى أك ر نن 

٪ نن النساحة  99  والذو يغق  حوال   Acacia-Lycium shawiiال ان  ىو 
٪ نن الغقاء النبات  ف  الننققة الت  تم نسحيا 0.اإل نالية. لقد و دت أن حوال  

٪ ف  حالة سيرة أو نتدىورة و وب 39 ًدا نقارنًة بةحوال   ف  حالة  يدة أو  يدة
عن   تدابير فعالة ن   تحديد الحنولة الرعوية و تنعيذ القدرات وتقوير أنظنة الرع  

 لضنان استدانة النوارد الرعوية .
نبات الكاتن ا ضنن الغقاء النبات  لدراسة  9092واالرون   Humbertoاالتار 

لم عاه ف  ننققة شبو  احمة لمننققة الشنالية الشر ية نن حالة النبات واست ابتو 
البرازي   وتم تحمي  االنناق الزنانية والنكانية لتأ ير ال عاه عمى ذل  الغقاء النبات  

واظيرت النتارج و ود ع  ة القية بين ىقو   .909و 9002لمكاتن ا نا بين عان  
ن الزنان  والنكان  ف  ننققة االنقار نن سنة الى االر  ودر ة نمحوظة نن التباي

الدراسة وتم استعنا  الع  ة نن ال   التغاير النعيارو ليقو  االنقار وتوزي  دلي  
( لنبات الكاتن ا   واظيرت النتارج ان لم عاه لو تا يرف  NDVIاالالت فات الالضرية )

اق ( نن ال   دينانيكية نقص كنيات االنقار وتأ يره عمى نش9090-9099االعوام )
ك افة غقاء  النبات عمى عكس االراض  الزراعية النروية والت  تظير حساسية  ميمة 

ونا بعدىا كان اك ر تأ يرا وان ال عاه ف   9209لم عاه وس مت الدراسة ان العام 
% نن النساحات النزروعة ف  .9كان  عافا شديدا وتأ يره عمى نسبة  9099العام 

تعسيرا اي ابيا الذو لوحظ ف  ك افة الغقاء النبات   تم  النناقق وتم ف  ىذه الدراسة
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% نن نباتات الكاتن ا   وان ىنا  ننارسات تؤ ر عمى 50ف  ىقو  االنقار عمى 
ك افة الغقاء النبات  ن   الرو والصره الردوء وزحه االدغا  والرع  ال ارر والت  

 تكون نقترنة ن  حاالت ال عاه النتكررة . 

 حالة المناخ 
الحةةرارة  وىةة  نةةن العناصةةر الننااليةةة النينةةة فةة  تكةةوين وتوزيةة  الن تنعةةات در ةةة 

النباتية عمى سق  التربة   وتتنيز ننققة الدراسة بو ةود نوسةنين رريسةيين   ا و  فة  
الصيه الحار ال اه وال ان  بارد  الشتاء   وىنا  نوسنان نتغيةران   الربية  والالريةه 

در ةةة نرويةةة  30 إلةةى وصةة  حيةةث   حةةرارة تدر ةةا  سةة   شةةير تنةةوز أعمةةى نتوسةةق 
 شةةةير أبةةةرد وىةةةو   ال ةةةان  كةةةانون شةةةير فةةة  كةةةان حةةةرارة در ةةةةلمنحقةةة   وأدنةةةى نتوسةةةق 

 .9 شك  (  و9   دو  )  الشتاء لنوسم
ا نقةةار  يعتبةةر النقةةر نةةن أىةةم أشةةكا  التسةةا ق فةة  ننققةةة الدراسةةة   ولةةو تةةأ ير  

    وكةذل  دور تغذيةة النيةاه ال وفيةة وارتعةاع كبير عمى تعرية التربة وننو الغقاء النبات
نسةةةبة الرقوبةةةة   ويبةةةدأ نوسةةةم ا نقةةةار فةةة  ننققةةةة الدراسةةةة. الننققةةةة نةةةن بدايةةةة تشةةةرين 
االو  حتةةى نيايةةة ايةةار   والتةة  يةةرتبق سةةقوقيا ببدايةةة نةةرور الننالعضةةات ال ويةةة فةةوق 

  البدايةة  ةم   حيةث تحةدث زالةات  ميمةة فة تشةرين االو الب د ال   النصه ال ان  نن 
 اذارشةةةيرو  و شةةةباقبيننةةةا يتنةةةا ص شةةةير    كةةةانون ال ةةةان و  كةةةانون االو تةةةزداد الةةة   

  كنيةة ا نقةار التة  تيقة  عمةى الننققةة تالتمةه  حزيةران  ويتو ه ف  نياية  نيسانو 
يتضةة  لنةةا أن إ نةةال  التسةةا ق   نةةن نوسةةم إلةةى والةةر   وكةةذل  الةة   السةةنوات الننقةةرة

النعدالت الشةيرية  9  ويبين الشك   9092عام  يونا .9دة نم ولن 52.3السنوو بمغ 
 ليقو  ا نقار )نم( لنحقة ننققة الدراسة.
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الرقوبة  ى  النسبة النروية بين كنية بالةار النةاء النو ةودة فة  ح ةم نعةين نةن اليةواء 
والكنية التة  ينكةن أن يتحنميةا نعةس ح ةم اليةواء لموصةو  إلةى در ةة التشةب  عنةد نعةس 

٪. أنةةةا بالنسةةةبة .9رة والضةةةغق   ونعةةةد  الرقوبةةةة النسةةةبية لةةةو وصةةةمت إلةةةى در ةةةة الحةةةرا
  حيةث سة مت النحقةة  كةانون ال ةان  عمى نعةد  لمرقوبةة النسةبية فقةد كةان فة  شةير 

بمغةت  9002%  انا ف  العةام   9.بمغت9002)الرقوبة النسبية ف  العام     ٪  92
   االنشةةةةةةةةةار إلييةةةةةةةةة اتيوضةةةةةةةةة  ىبةةةةةةةةةوب الريةةةةةةةةةاح نةةةةةةةةةن االت اىةةةةةةةةة 3والشةةةةةةةةك   %(   92
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 (9 دو  )

 2019 نعدالت عناصر النناخ ف  ننققة الدراسة

 
عمددا الباح ددة باالعتمدداد عمددا : بيانددات المونددل االلكتروندد  لوكالددة المصدددر: 
 (NASAالفضاء االمريكية )
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نحقة لمرصد    . در ة الحرارة الشيرية وىقو  ا نقار نن9 شك  

 9092النناال 

 
رياح تبين عدد الساعات ف  السنة الت  تيب فييا الرياح نن زىرة ال .9شك  

 (metoblue) النصدر) االت اه النشار إليو
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. كنيات وعدد أيام التسا ق النقرو )النصدر  3شك 

www.worldweatheronline.com) 

 
 منانشةالنتائج و ال

 :حالة توزيعات النباتات الرعوية ف  مناطق الدراسة 

الدراسةةة تصةةنيعيًا نةةن نسةةتو   ةواع النباتيةةة فةة  ننققةةتةةم نسةة  وتحديةةد ا نةة
العارمة إلى نستو  ا نواع   نن ال   النتةارج والعنة  النيةدان  فة  ربية  العةام 

نيدانيةةةة ن حةةةظ أن ننققةةةة الدراسةةةة   نةةةن العنةةة  الحقمةةة  والن حظةةةات ال9092
 تنيةةةزت بتنةةةوع الغقةةةاء النبةةةات  فييةةةا   وأن الظةةةروه الننااليةةةة وتغةةةايرات كنيةةةات
التسةا ق  النقةةرو لةةو تةأ ير سةةمب  عمةةى الغقةاء النبةةات  نةةن حيةث ك افةةة النبةةات 

ف   Poaceae فصيمة نباتية   وتعو ت عارمة 99وتوزيعو    وى  تنتن  إلى 
 Ephedraceae و Resedaceae عدد ا نواع النباتية   واحتمت عةار ت

حظ أن ىنةا  نوًعةا نباتًيةا واحةًدا لكة  ننيةا   و ةد لةو  Scrophulariaceae و
ك افةةة فةة  الغقةةاء النبةةات  ير ةة  إلةةى التوزيةة  ال غرافةة  النتنةةا ر باسةةت ناء بقةةن 
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نقارنةة والنسارات النارية النوسنية النؤ تة الت  تتنيز ببيرةة اك ةر ك افةة  ادوالو 
حالةةةة الننةةةاقق الن ةةةاورة   بسةةةبب كنيةةةات النيةةةاه والتربةةةة التةةة  تةةةم  نعيةةةا  نةةة  

عنةةد (9009)العمةةوان  بواسةةقة ال ريةةان السةةقح    وىةةذا يتوافةةق نةة  نةةا و ةةده 
دراسةةة حالةةة تةةوزع الغقةةاء النبةةات  القبيعةة  ضةةنن  ةة ث واحةةات فةة  الصةةحراء 

٪ 02.2تن ةة   نوًعةةا   90الغربيةةة فةة  العةةراق   تن ةة  ا نةةواع النباتيةةة السةةنوية 
نوًعةةا  95نةةن إ نةةال  ا نةةواع النباتيةةة النسةة مة   بيننةةا تن ةة  ا نةةواع النعنةةرة 

 .9  ال دو  ٪59.9نباتًيا   تن   

(   تعةةةةةةةةةوق ننةةةةةةةةةو ودورة حيةةةةةةةةةاة Raunkiaer/9239وبحسةةةةةةةةةب تصةةةةةةةةةنيه )
Therophytes  فةةةة  حةةةةين احتمةةةةت  Phanerophytes  نةةةةن النةةةةوع الظةةةةاىر

ت  فةة  ننققةةة الدراسةة لتةةدىور فةة  بعةةل أدنةى نسةةتو    وتعةةرل الغقةاء النبةةا
ال عاه وا ساليب البشرية ف  الضةغق عمةى  السباب عديدة أىنيا حالةأنواعو 

 Aizoonتمةةةة  النةةةةوارد الرعويةةةةة    ةةةةدرت تغقيةةةةة الغقةةةةاء النبةةةةات  لنبةةةةات 
hispanicum  حةول كان لمنبات ال  نا صالت الدراسة الىف  ننققة Eruca 

vesicaria  نةةةةن عارمةةةةةBrassicaceae ك افةةةةة نباتيةةةةة   بيننةةةةا مأعمةةةةى  ينةةةةة ل
عمةةى أ ةة   Poaceaeنةةن عارمةةة  Schismus arabicusحصةةمت ا نةةواع 
 . نناذج نن نباتات الرع  ف  نناقق الدراسة 9 ينة     الشك  
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  9ال دو  
 الصارص الغقاء النبات  القبيع  لننققة الدراسة

Life form Duration Family Commo
n name 

Species No
. 

Therophytes Annual Brassicaceae صعار Schimpera arabica 1 
Therophytes Annual Brassicaceae حمو  Arnebia  decumbens 2 
Therophytes Annual Brassicaceae شكارة Mathiola longipetala 3 
Therophytes Annual Papilionaceae حنيرة Lotus lanuginosus 4 
Therophytes Annual Brassicaceae  ر ير 

 برو
Eruca vesicaria 5 

Therophytes Annual Plantaginacea
e 

 Plantago ovata 6 زباد

Chamaephytes Perennial Chenopodiace
ae 

 Atriplex leucoclada 7 رغ 

Therophytes Annual Aizooaceae  دعدي Aizoon hispanicum 8 
Chamaephytes Perennial Brassicaceae العج Diplotaxis harra 9 
Therophytes Annual Geraniaceae بالترو Erodium cicutarium 10 
Therophytes Annual Brassicaceae  نع Melilotus indicus 11 

Therophytes Annual Caryophyllace
ae 

 Sclerocephalus ضريسو
arabicus 

12 

Phanerophytes Perennial Chenopodiace
ae 

 Hammada ثرن
salicornica 

13 

Chamaephytes Perennial Poaceae سبق Diplachne fusca 14 

Chamaephytes Perennial Asteraceae نكد Anvillea garcini 15 
Therophytes Annual Plantaginacea

e 
 Plantago ciliate 16 كريقة
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Geophytes Perennial Poaceae كباه Poa bulbosa 17 
Geophytes Annual Poaceae ركيشة Schismus arabicus 18 
Geophytes Annual Papilionaceae  حس Medicago laciniata 19 

Chamaephytes Perennial Resedaceae ذنبيان Reseda muricata 20 
Therophytes Annual Poaceae  نعاره

 الالي 
Bromus tectorum 21 

Therophytes Perennial Papilionaceae كععة Astragalus caprinus 22 
Chamaephytes Perennial Asteraceae  شي Artemisia herba-

alba 
93 

Therophytes Annual Asteraceae ربيان Anthemis 
rascheyana 

95 

Chamaephytes Perennial Chenopodiace
ae 

 Caroxylon volkensii 90 رو ة

Chamaephytes Perennial Ephedraceae عمنده Ephedra alata 26 
Therophytes Annual Papilionaceae   نع

 نشعش 
Medicago radiata 27 

Hemicryptophyt
e 

Perennial Geraniaceae ابرة الع وز Erodium 
glaucophyllum 

28 

Therophytes Annual Geraniaceae كرنوه Erodium laciniatum 29 
Hemicryptophyt

e 
Perennial Plantaginacea

e 
 Plantago albicanus 30 ربمة بيضو

Therophytes Annual Poaceae شعيربرو Hordeum glaucum 31 
Chamaephytes Perennial Scrophulariace

ae 
 Scrophularia deserti 32 ععينو

Therophytes Annual Poaceae نعينو Schismus arabicus 33 
Therophytes Annual Poaceae وصنع Stipa capensis 34 
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 ك افة النبات الطبيع  الرعوي و حالة توزيعات 

كشعت التحمي ت الزننية لألرل وصور ا  نار الصناعية أن                
النباتية  ف  ننققة الدراسة  أربعة أصناه نن حالة توزيعات وك افة ا نواع 

انحدار  ( عنDEMتحمي  ننوذج االرتعاع الر ن  ) 9توض  الالريقة 
  الحد ا  صى ل رتعاع يحدث ف  ال زء  وادو ا باب تضاريس  ابية

م بيننا الحد ا دنى لألرل  592ال نوب  نن ننققة الدراسة حيث يقترب نن 
 م. 900و  900يتراوح بين 
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 نست نعات النياه ف  وادو  بابل DEM ننوذج االرتعاع الر ن  (9الريقة )
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ن الد ةةةةةة الكميةةةةةة لالةةةةةرارق الغقةةةةةاء النبةةةةةات  أظيةةةةةرت نصةةةةةعوفات النتغةةةةةايرات أ
والتةةة  صةةةنعت الةةةى اربعةةةة اصةةةناه لمغقةةةاء  9092و  9002القبيعةةة  لعةةةان  

ك يعةةةة و  نتوسةةةقة النبةةةات   ميمةةةة النبةةةات  عدينةةةة النبةةةاتالالضةةةرو القبيعةةة  )
كانت نساحات االصناه االربعة  9002(  ضنن النوسم الربيع  لمعام النبات

( التةة  شةةغمتيا ك يعةةة النبةةاتو  نتوسةةقة النبةةات  ت ميمةةة النبةةا  عدينةةة النبةةات)
وبنسةةةةةةةب لمتغقيةةةةةةةة النسةةةةةةةاحية لةةةةةةةدلي  االالت فةةةةةةةات  9كةةةةةةةم 095 500 509 9

 .3   دو  % وعمى التوال  32.9 92.9 39.2 0.9الالضرية 

 ميمةة   عدينة النبةاتكانت نساحات االصناه االربعة ) 9092انا ف  العام 
 302 500 309 399( التةة  شةةغمتيا النبةةاتوك يعةةة  نتوسةةقة النبةةات  النبةةات
وبنسةةةةةةةةةةةةةب لمتغقيةةةةةةةةةةةةةة النسةةةةةةةةةةةةةاحية لةةةةةةةةةةةةةدلي  االالت فةةةةةةةةةةةةةات الالضةةةةةةةةةةةةةرية  9كةةةةةةةةةةةةةم

يوضةة    5انةةا شةةك    5 ةةدو   % وعمةةى التةةوال  99.5 33.9 99.2 99.9
 تغير النساحة ال   فترة الدراسة.

 2009( لننققة الدراسة لمعام NDVI. دلي  االالت ه الالضرو القبيع  )3 دو  
9حة كمالنسا الوصه ت  (%NDVIالتغقية النساحية لة) 
 38.1 524 عدينة النبات 9
 29.1 400  ميمة النبات 9
 32.8 451 نتوسقة النبات 3
 0.1 1 ك يعة النبات 5
 100.0 1376 الن نوع 

النصدر  نن عن  الباح ة باالعتناد عمى النررية العضارية لمنوسم الربيع  لمننققة 
 2009لسنة 
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 2019( لننققة الدراسة لمعام NDVIالالت ه الالضرو القبيع  ). دلي  ا 5 دو 
9النساحة كم الوصه ت  (%NDVIالتغقية النساحية لة) 
 22.4 308 عدينة النبات 9
 33.1 455  ميمة النبات 9
 21.9 301 نتوسقة النبات 3
 22.7 312 ك يعة النبات 5
 100.0 1376 الن نوع 

اد عمى النررية العضارية لمنوسم الربيع  لمننققة النصدر  نن عن  الباح ة باالعتن
 2019لسنة 

 
(  لمنوسم الربيع  ضنن 9092-9002( تغير النساحة ال   فترة الدراسة ) 5شك  )

 النساحة اال نالية  

 
(3 9النصدر ال دو  ر م )  
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حيث  9092كانت أعمى  ينة لصنه ك يعة النبات ف  العام  
والت  بمغت نسبة دلي  االالت ه  9002٪  نقارنة بالعام 99.2احتمت بنسبة 
٪  نن ن حظة نتارج ال دولين )و( بنا يالص النناقق 0.9الالضرو   

الالالية  نن توزيعات النبات القبيع  اظيرت النتارج تغايرا ف  ىذه النساحات 
ى  ال 095حيث انالعضت نن كانت  يم االراض  الالالية نن النبات  

عمى التوال   ويعزا ىذا التغاير الى كنيات التسا ق النقرو وعدد  9كم302
 9002يونا وعند العام  .9نم ولندة  52.3انقار  9092)ايام التسا ق 

تم إنشاء     5وكنا نوض  ف  الشك  ر م   يونا (  99نم ولندة 2.5انقار 
ظيار التوزي  الرارق غقاء نبات  ذات تاريخ واحد لك  نن اعوام النرا ية إل

النكان   ربعة اصناه لتوزيعات وك افة  لمغقاء النبات  ضنن نس نعات 
 (.3الريقة نياه وادو ا باب   )

ر   االنالعال ف  ك افة وتوزيعات النبات القبيع  الى عوان  االر  ي
زالة الش يرات   ورع  الناشية  عنمياتننيا  إلى حد كبير إلى ال الزراعية   وا 

  بسبب الحالة االننية النستنرة ف  الننققة  وىذا ي ع    و د يكون ذل
اإلنسان والنظام البير  أك ر عرضة لألضرار ال سينة والنالاقر النرتبقة 

النبات القبيع     ون  ذل    فإن الزيادة ف  كنيات النبات القبيع    بإزالة
نت ت بشك  رريس  عن كنيات التسا ق النقرو   تتوافق ىذه النتي ة ن  
الرصد والتقييم البيريين السابقين المذين تم إ راؤىنا ضنن نست نعات نياه 

 (..909وادو الكصر ضنن الصحراء الغربية نن العراق )العموان   
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 التحمي  الزنن  لتصنيه ننوذج االالت فات الالضرية ف  نست نعات (3الريقة )
 (9092و 9002ا باب )نياه وادو  
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ربنا تكون الك افة الننالعضة لمغقاء النبات  ف  ا زاء نن ننققة الدراسةة  نةن أىةم 
  نةة  ا نشةةقة البشةةرية   الرعويةةةالعوانةة  فةة  سةةياق الحعةةاظ عمةةى النةةوارد القبيعيةةة 

يتزايةد الضةةغق عمةةى الغقةةاء النبةات  نةة  تزايةةد القمةةب عمةى حقةةب الو ةةود   والتوسةة  
عمةةةى حةةةد سةةةواء( وأغقيةةةة أراضةةة  الرعةةة .  ةةةد الزراعةةة  )الزراعةةةة الكبيةةةرة والصةةةغيرة 

تةةؤدو ىةةذه بنةةرور الو ةةت إلةةى تةةدىور شةةديد أو تغيةةرات بيريةةة نتعةةددة ا بعةةاد كنةةا تةةم 
 ( .9090واالرون  Jingف  دراسة )

يةةةؤ ر توزيعةةةات وك افةةةة االنةةةواع النباتيةةةةة عمةةةى الننةةةو اال تصةةةادو أيًضةةةا بشةةةةك   
يع  وأنناق استالدام ا راض  نةن إي اب  عمى النوا   النكانية لمغقاء النبات  القب

 ال   تحسين فرص الدال  ف  الققاعات غير الزراعية. 
الة   فتةرة الدراسةة تغيةًرا واضةًحا نةا بةين عةام  NDVIبشك  عام   أظير نؤشر 

ونةةةن الن حةةةظ أن الغقةةةاء النبةةةات  كةةةان فةةة  أدنةةةى نسةةةتوياتو   9092وعةةةام  9002
  وينكةةةن أن يعةةةز  ىةةةذا 9092فةةة  العةةةامزداد بشةةةك  نسةةةتنر او  9002الةةة   عةةةام 

 التغيير إلى ال عاه وا نشقة البشرية وسوء اإلدارة.

التغييةرات فة  اصةناه الغقةاء النبةات  النالتمعةة تتوافةق  نةن دراسةة لذل  نسةتنتج 
نةة  التننيةةة اال تصةةادية وتقميةة  حالةةة تةةدىور االراضةة  والحةةد نةةن نظةةاىر التصةةحر 

تحديد تغييرات نينة ف  الغقاء النبات  لننققة الدراسة  ف  ىذه الدراسة الحالية تم 
  ىةةةذه النتةةةارج ت يةةةر الحا ةةةة إلةةةى نزيةةةد نةةةن الدراسةةةات 9092و  9002بةةةين عةةةان  

ا الةةر  النحتنمةةة لتغيةةر الغقةةاء النبةةات   الننااليةةة والعوانةة لتحديةةد ارتبةةاق التغييةةرات 
 0يوض  نناذج نن نباتات الرع  ف  نناقق الدراسة  انا الشك  5 شك    الرعوو

 .ض  النناقق  ميمة النبات القبيع  ضنن نست نعات نياه الوادويو 
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   نناذج نن نباتات الرع  ف  نناقق الدراسة 5شك  



 هـ3665-م  4244مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الرابعة / المجلد الرابع / العدد االول. لسنة 

 

 

  
9011 

 
  ميمة النبات القبيع  النناقق  . 0شك  

 
 االستنتاجات

تقدم ىذه الدراسة نحاولة لسد النقص الحال  ف  ن نوعات بيانات              
ية عالية لمبيرة   وتقترح أولو حراء الغربية نن العراق  ف  الصالغقاء النبات

الت  ال تحتوو حالًيا عمى نعمونات عمنية كافية  توض  النتارج أن الحساسة بيرًيا 
( ينكن GISال ن  بين البيانات النستشعرة عن بعد ونظام النعمونات ال غرافية )

النبات  ف  ننققة أن يوفر وسيمة د يقة وا تصادية لتصنيه ورسم الرارق لمغقاء 
حصاءات واسعة النقاق   تتوافق نتارج تحمي  تغير الغقاء النبات    الدراسة  وا 
الذو تم إ راؤه ف  ىذه الدراسة ن  التأ ير الواس  لحالة النناخ عمى ننو وانتشار 
النبات الرعوو  و توفر ىذه النتارج أدلة  د تساعد ف  تسيي  التالقيق النستقبم  

دارتيا وصن  القرار واي اد تشريعات إلدارة الرع  ف   لمغقاء النبات  الرعوو  وا 
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تم  النناقق ن  االالذ بالحسبان كنيات التسا ق النقرو والتنبؤ بعترات ال عاه 
واتالاذ اال راءات الو ارية لمحعاظ عمى االنواع النباتية ف  فترات ال عاه ف  ننققة 

  فإن ىذا التقييم لمتغيرات ف   نست نعات نياه وادو ا باب   باإلضافة إلى ذل 
الغقاء النبات  الرعوو  يساعد أيًضا ف  شرح النالاقر البيرية الناشرة واالست ابة 

كشعت الدراسة عن ع نات نالتمعة نن التصحر  ليا بععالية ف  ننققة الدراسة .
وتدىور ا راض  ف  ننققة الدراسة نن ال   التغير ف  أنناق وأنواع الغقاء 

أظيرت نتارج العن  النيدان  والنس  أن بعل التدىور ف  ا راض  كان   النبات 
النناقق الرعوية  ف  إدارةغياب تام وأظيرت ىذه التغييرات   بسبب سوء اإلدارة

التربة انتا ية الغقاء النبات  و وتننيتيا با ساليب الحدي ة لمحعاظ عمى استدانة 
 الدراسة.  ننققة  حو  وداال 

 التوصيات

 عمى ىذه النتارج ينكن ذكر التوصية التالية  بناءً 
. ينبغ  تكييه السياسات والننارسات ال ديدة لإلرشاد الزراع  لتنبيو النزارعين 9

تدىور التغير النناال  وزيادة ال عاه ونا يصاحبو نن إلى التيديد النا م عن 
 ا راض .

يقة أك ر فاعمية وتحمي  الصور والعن  النيدان  قر  NDVI. كان استالدام دلي  9
ينكن استالدانيا لتقييم تدىور ا راض  ورصد دورو لشدة وند  تدىور الغقاء 

 النبات .
 . ىنا  حا ة لبعل اإل راءات لتأالير تدىور ا راض  ف  ننققة الدراسة.3
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