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 الممخص

رض والغطاء ألا الستخداماتيا التحسس النائي المتعاقبة زمنيًا لمراقبة التغيرات الحاصمة وتصنيفاستخدمت معطيات 

لى التنبؤ إ(. تيدف المقارنة الحالية  2014- 2001ولمفترة ما بين ))أربيل وربيعة( مدينة الموصل  يمنفذ  رضي لألا

عداد إ مالمدينة. تطار البيئي وانعكاسو عمى إلنافذ ضمن االفترة الزمنية وتقديره في كل من ىذه الم في اثناء ىذهبالتطور 

نواع أ( لتصنيف USGSمريكية )ألنظام مصمحة المساحة الجيولوجية ا عمى باالعتماد ،ينمنفذ  ليذين الغرضية  خرائط( 6)

وتم حساب مساحة كل صنف ونسبتو المئوية من  ،لى المستوى الثالثإرضي وصواًل ألرض والغطاء األاستخدامات ا

 %(.100 -% 87المساحة الكمية. بمغت دقة التصنيف الكمية ليذه الخرائط ما بين )

مما  ،خرآلا القسمنقصان في و رض ألاستخدامات ا فمن أصناعدد زيادة في البيئي وجود  التأثيرأظيرت نتائج معامل 

 زمة بيئيةأعمى  مقبلً يكون قد  أربيلمنفذ ن أر نذالتطور والنمو الحضري مما يعكس تدىور الظروف البيئية كنتيجة ليذا ي

 .ربيعةمنفذ مقارنة مع 

 .الخرائط الغرضية ،الغطاء االرضي ،التأثير البيئي ،: استخدامات االرض الكممات الدالة
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Abstract 

Time sequential remote sensing data were used for monitoring the changes in the 

classification of land use and land cover to the gateways of Mosul city (Erbil and Rabiaa) for 

the period between (2001 to 2014).Current comparison aims to predict the evolution during 

this time periods and appreciation in each of these gateways within the environmental 

framework and its reflection on the city. Have been prepared (6) thematic maps for the tow 

gateway of Mosul city,  following the USGeological Survey System(USGS)to classify the 

types of land use and land cover reaching to the third level, and has been account the area of 

each class and its percentage of the total area. The overall classification accuracy reached to 

these maps between (87% -100%). 

The results of the environmental impact coefficient factors showed then increase in some 

land use classes and decrease in others, reflecting the deterioration of environmental 

conditions as a result of this development and urban growth, which warns that Erbil gateway 

may be on the verge of an environmental crisis, comparing with Rabiaa gateway. 

Keywords: land use, Environmental Effect, land cover, thematic maps. 
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 المقدمة: .1
عدادىا التي تصنف استعماالت  ازداد في السنوات األخيرة االعتماد عمى تقنية التحسس النائي في مسح الخرائط وا 

تجمع بالطرائق األرض والغطاء األرضي وذلك لما تمتاز بو ىذه البيانات من خصائص عن البيانات األخرى التي كانت 
التقميدية. إحدى ىذه الخصائص أن ىذه البيانات تعطي تغطية شاممة لمناطق واسعة يصعب الوصول الييا بالطرائق 
التقميدية وأحيانًا تعترضيا الكثير من المشاكل الحقمية. كما أنيا تعطي درجة وضوح كافية لمختمف معالم سطح األرض 

 .[3]تكون كافية لعمل مختمف الدراسات

 وامتدادات مواقع عمى التعرف ،إلى لدراسةا ىذه في وتحميمو األرض واستعماالت األرضي الغطاء تصنيف فعممية   
التحسس  تقنيات عمى  باالعتماد مكانية معمومات قاعدة إلى النتائج وتحويل تمك ،  المنطقة في ونسبتيا أنماطياو  األراضي

من ناحية كونيا زراعية أو سكنية أو  ضبيا األر   لمكيفية التي تستخدم يعرف استعمال األرض عمى أنو الوصف . النائي
صناعية وغير ذلك, أما الغطاء األرضي فيو الوصف لمحالة الطبيعة أو الغطاء الطبيعي لألرض عندما ال تمارس عمييا 

 .[4] فعاليات من اإلنسان كالمراعي الطبيعية ومكاشف الصخور ومجاري األنيار...الخ

إن أحد الشروط الرئيسة للستعمال الجيد لألرض ىو امتلك المعمومات الكافية حول أنظمة استعماالت األرض الحالية 
ومجمل التغيرات التي تطرأ عمييا نتيجة تمك االستعماالت ومتطمبات الواقع مع الزمن من أجل وضع سياسة جيدة الستغلل 

لك جعل بعض االستعماالت متلئمة مع الحاالت الطبيعية المناسبة لألرض األراضي متلئمة مع قابمية تمك األراضي وكذ
 .[1]لتحقيق خطوط فعالة في مجال التطوير اإلقميمي لمبلد 

ختلف في الغمب إلى األال تتشابو طبيعة فعاليات ونشاطات اإلنسان باختلف الزمان والمكان، ويؤدي ذلك عمى ا
م مشاكل التموث قعن تفارة األراضي, فضل ً ادإعمى فعاليات  التي تمثل دليلً استخدامات األراضي والغطاء األرضي، 

 .[6]و [5] البيئي 

 موقع منطقة الدراسة .2
 °43و "24 '02 °43تنحصر بين خطي طول ) و التي في الجزء الشمالي من العراق الواقعة مدينة الموصل م اختيارت

مراقبة استخدامات األرض فييا  شماال لتمثل( "28 '17 °36و "00 '27 °36) شرقًا وبين خطي عرض ("00 '15
 .1الشكلمنفذ  ربيعة باتجاه الغرب كما موضح في و  منفذ  أربيل باتجاه الشرق,وخاصًة 
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 الهدف من البحث .3
 خيرةألالسنوات افي التوسع العمراني نمط مراقبة التغيرات الحاصمة في استعماالت االراضي و  لبحث الحالي إلىيدف اي

وتأثيراتيا في معامل التأثير  باستخدام معطيات التحسس النائي)اربيل وربيعة(  مدينة الموصل لمنفذي (،2014 – 2001)
 البيئي.

 
 يوضح موقع منفذ ي مدينة الموصل )أربيل وربيعة( واتجاىاتيا. : 1الشكل 
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 البحث منهجية .4
تضمنت الدراسة الحالية ثلث مراحل رئيسية وىي مرحمة العمل المكتبي ومرحمة العمل المختبري ومرحمة العمل الحقمي 

 البحث بالتفصيل يوضح منيجية 2 والشكل

 
 يوضح منياج العمل في الدراسة الحالية : 2 الشكل
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 ي)أربيل وربيعة(مقارنة استخدامات األراضي لمسنوات الثالث لمنفذّ  .5
( وحسب توفرىا في مركز التحسس النائي ولألعوام TMاستخدمت في الدراسة الحالية مرئيات فضائية نوع الندسات )

( عمى التوالي. تم االعتماد عمى اسموب التفسير البصري واعداد المرتسمات ليذه الخرائط وحسب 2014، 2008، 2001)
 ة الموصل.لمختبرات مركز التحسس النائي / جامع [ 7 ]( ITCنظام )

ىناك تطورًا واسعًا وكبيرًا في  نوربيعة بألمسنوات الثلث لمنفذ ي اربيل  ةالخرائط الغرضينلحظ من خلل مقارنة 
الزمن مما  راألخرى بمرو استخدامات األراضي, مما يدل عمى أن ىناك توسعًا لبعض األصناف عمى حساب األصناف 

يجابًا عمى فعاليات إدارة األراضي كما مبين ادناه  :انعكس سمبًا وا 

 :أربيل  منفذ
مجمل فعاليات استخدامات األرض والغطاء األرضي لمنفذ  اربيل  6, 5, 4الثلث األشكال تعكس الخرائط الغرضية 

التغيرات الحاصمة فيو لمسنوات  ةأعله ومقارنليذه الفترة. تم حساب المساحة ونسبة كل صنف من األصناف في الخرائط 
 في أدناه تفاصيل أصناف ومساحات ونسب كل صنف وعمى النحو اآلتي: .3 ، الشكلالثلث

تمثمت بالمجمعات السكنية )الشقق العمودية واألحياء المنتظمة كثيفة ومتوسطة السكان( إذ  : 11 المناطق السكنية صنف
وتمثمت أيضًا بالبناء العشوائي  تقريبًا, كما ىي 2014و  2008و  2001بقيت المساحة لممجمعات باألعوام الثلث 

%( واألحياء المنتظمة 1.3نسبة مئوية )( وب²كم 80بمغت مساحة الشقق العمودية ) .الكثيف والمتوسط والقميل السكان
%( 0.9( وبنسبة مئوية )²كم 56.6ظمة القميمة السكان )ت%( واألحياء المن4( وبنسبة مئوية )²كم 248.4كثيفة السكان )
 ليذا الصنف. بالمنطقة تغير واضحأي لم يحصل 

 عامي في ،و %(8مئوية ) ( وبنسبة²كم 467.52) 2001أما البناء العشوائي كثيف السكان كانت مساحتو في 
( وبنسبة مئوية ²كم 556.4زادت وتوسعت العشوائية وعدم االنتظام في األحياء السكنية وبمغت المساحة ) 2014و  2008

%( وفي 5( وبنسبة مئوية )²كم 301.52بمساحة ) 2001البناء العشوائي المتوسط السكان كان في عام  . أما%(9)
كانا في حالة تناقص والسبب في ذلك ىو زيادة مساحة مناطق عمى حساب مساحة مناطق أخرى  2014و  2008عامي 

كانت مساحتو في فقد أما البناء العشوائي قميل السكان  .%(3.3( ونسبتيا المئوية )²كم 212.64وبمغت المساحة عندئٍذ )
زادت ايضا كما ىو الحال في العشوائي  2014و  2008%( وفي عامي 3.4( وبنسبة مئوية )²كم 204.36) 2001

 %(.5.4( وبنسبة مئوية )²كم 345.93الكثيف وبمغت المساحة )

توسعت المخازن والمحلت العشوائية  إذتكون المناطق التجارية متباينة في األعوام الثلث  :12 المناطق التجاريةصنف 
%( 1.3( وبنسبة مئوية )²كم 75.87) 2001مساحتيا في عام لييا وكانت إبسبب حاجة اإلنسان  جداً  بشكل واضح وكبير
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 388.4بمغت مساحتيا ) 2014%(، وفي عام 3.5( ونسبتيا المئوية )²كم 225.87أصبحت مساحتيا ) 2008وفي عام 
 %(.6( وبنسبة مئوية )²كم

المعامل وحقول تربية الدواجن والصناعة والمموثات وبمساحات ونسب مئوية  صنف تشمل :13 المناطق الصناعية صنف
 2008%( وفي عامي 1.3( ونسبتيا المئوية )²كم 78.26 ) 2001بمغت مساحة المعامل والدواجن في عام  إذمختمفة، 

كبير في  وتوسع بشكل رالصناعة فتطو صنف أما  .%(1.5( وبنسبة مئوية )²كم 96.38أصبحت مساحتيما ) 2014و 
( ونسبتو المئوية ²كم 335.74) 2001ليو إذ كانت مساحتو في إلكثرة الحاجة  2001مقارنة بعام  2014و  2008عامي 

 599بمغت المساحة ) 2014%(، وفي  8.53( وبنسبة مئوية )²كم 540.4أصبحت ) 2008أما في عام  ،%(5.5)
( وبنسبة ²كم 10) فقط 2001مساحتيا قميمة في عام  تانالصناعية فك المموثات. أما %( 9.18( وبنسبة مئوية )²كم

( وبنسبة مئوية ²كم 55وبمغت مساحتيا ) 2014و  2008في عامي  جداً  %( وانتشرت بشكل كبير0.17مئوية )
(0.9.)% 

بمغت المساحة  إذوالنسبة المئوية  ياالمساحة نفسببقيت المقالع في األعوام الثلث  :14المناطق االستخراجيةصنف  
لكون المنطقة غير مؤىمة لعمميات استخراج المقالع وذلك لزيادة سمك الترب  %(4.7( وبنسبة مئوية )²كم 285.7)

 المنقولة الصالحة لمزراعة في ىذا النطاق وعدم وجود اي مكاشف صخرية.

بمغت  فقد محطة التمفزيون موقع أما ,أربيل لكونو بشكل خطي منفذ  طرق لم تحسب مساحة  :15النقل والمواصالتصنف 
 .يجةمس   لكونيا %(0.6( وبنسبة مئوية )²كم 36.21) 2014و  2008و  2001باألعوام  ثابتة مساحتيا

 179.89بالمقابر فقط ومساحتيا لم تتغير بل بقيت ثابتة في األعوام الثلث ) ىنا : متمثمة17المؤسسات الخدمية صنف
 .كونيا مناطق ذات حدود ثابتة مثبتة من قبل البمدية %(3( ونسبتيا المئوية )²كم

عما ىي عميو في عام  2014و  2008مساحة األراضي الزراعية بعامي  أظيرت نتائج التفسير نقصان : 2 الزراعة صنف
قمت وأصبحت  2008%(، وفي عام 61( ونسبتيا المئوية )²كم 3694.78) 2001كانت المساحة بعام  إذ 2001

( ²كم 3383.38وبمغت المساحة ) أكثرقمت فقد  2014%(، أما في عام 53.4( ونسبتيا المئوية )²كم 3414.78)
 %(.52.3) والنسبة المئوية ليا
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 يوضح المدرج التكراري ألصناف استخدامات األراضي لمنفذ  أربيل.:  3الشكل 
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 2001خارطة استخدامات األرض لمنفذ  أربيل لمعام  :4الشكل 

 

 2008خارطة استخدامات األرض لمنفذ  أربيل لمعام : 5الشكل 
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 2014خارطة استخدامات األرض لمنفذ  أربيل لمعام  :6الشكل 

 منفّذ ربيعة
( مجمل فعاليات استخدامات األرض 2014، 2008، 2001ربيعة لمسنوات الثلث ) منفذ  قدمت الخرائط الغرضية ل
تم حساب مساحة كل صنف من  من خلل ىذه الخرائط الغرضية .10، 9، 8األشكال والغطاء األرضي كما في 

 والتي سيتم توضيحيا بالفقرات اآلتية:  7الشكل األصناف ونسبتو المئوية

شمل المجمعات السكنية )الشقق العمودية واألحياء المنتظمة )الكثيفة والمتوسطة والقميمة(  :11المناطق السكنيةصنف 
كانت مساحة الشقق العمودية في األعوام الثلث ثابتة وبمغت إذ السكان( والبناء العشوائي المتوسط والقميل السكان، 

و  2001مم تكن موجودة في العامين فاألحياء المنتظمة الكثيفة السكان أما %(، 0.3وبنسبة مئوية قدرىا ) (²كم 15.71)
أما األحياء المنتظمة المتوسطة  .%(2.5وبنسبة مئوية ) (²كم 134) 2014ولكن بمغت مساحتيا في عام  ,2008

في عام و  ،%(0.6ونسبتيا المئوية ) (²كم 32.6) 2001السكان كانت مساحتيا متباينة بمرور الزمن وبمغت في عام 
أما في  .%(4.4وبنسبة مئوية قدرىا ) (²كم 238.5زادت المساحة بشكل كبير وتوسعت في المنطقة وأصبحت ) 2008
األحياء المنتظمة القميمة السكان كانت . %(4.7وبنسبة مئوية ) (²كم 259.5زادت المساحة أيضًا وبمغت ) 2014عام 

بينما صنف %(. 2.1ونسبتيا المئوية ) (²كم 113.3ر فييا وبمغت )ي تغيأمساحتيا في األعوام الثلث ثابتة لم يحصل 
%(، أما البناء 6.2وبنسبة مئوية ) (²كم 341فقط ) 2014البناء العشوائي المتوسط السكان بمغت مساحتو في عام 

زادت  2008%(، وفي عام 0.5وبنسبة مئوية قدرىا ) (²كم 26.4) 2001العشوائي القميل السكان كانت مساحتو في عام 
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توسع البناء  2014%(، أما في عام 0.8والنسبة المئوية ليا) (²كم 43.4العشوائية وتوسع البناء وأصبحت المساحة )
 %(.6.4وبنسبة مئوية ) (²كم 348.4العشوائي بشكل أكبر وبمغت مساحتو )

إذ بمغت  2014و  2008أقل مساحًة من العامين  2001التجاري في عام  الصنف عكس :12 المناطق التجارية صنف
 (²كم 171.3بمغت ) 2014و  2008 معاً  وفي العامين , %(2.7وبنسبة مئوية ) (²كم 138.7) 2001مساحتو في عام 
 %(.3.2ونسبتيا المئوية )

كانت مساحة  .المموثاتصنف تمثمت بمحطة توليد الكيرباء ومعامل الطحين والصناعة و  : 13  المناطق الصناعية صنف
%( وكذلك معامل الطحين بمغت 0.4وبنسبة مئوية ) (²كم 20محطة توليد الكيرباء في األعوام الثلث ثابتة وبمغت )

 (²كم147) 2001منطقة الصناعة فقد كانت مساحتيا في عام ال صنف أما . %(0.1ونسبتيا المئوية ) (²كم 7مساحتيا )
وبنسبة مئوية  (²كم277.2زادت وبمغت مساحتيا ) 2014و  2008وفي عامي   ,%( 2.76وبنسبة مئوية قدرىا )

والنسبة  (²كم 37.3ثابتة أيضًا في األعوام الثلث وبمغت ) شبو كانت مساحتياف الصناعية المموثاتأما مواقع  .%(5.1)
 %(.0.7المئوية ليا)

 2014أكثر في عام  أزدادو  2008المقالع في عام  صنف مساحة لوحظ نقصان في :14 المناطق االستخراجية صنف
قمت  2008(، وفي عام %13.4وبنسبة مئوية ) (²كم 694.81) 2001إذ كانت المساحة في عام  2001مقارنة بعام 

 (²كم 249.31أكثر وبمغت ) المساحة قمت 2014%(، وفي عام 8.6وبنسبة مئوية قدرىا ) (²كم 465.31) وأصبحت
 .نتيجة الستغلل ىذه المناطق في االستيطان والبناء (%4.5وبنسبة مئوية )

, ولم يحصل فيو تغير خلل ىذه ربيعة لكونو بشكل خطي منفذ   طرق : لم تحسب مساحة15النقل والمواصالت صنف
  .الفترة

بمقبرة وادي عكاب ومحطات الوقود إذ بقيت المساحة في أصنافيا ثابتة كما ىي  ىنا تمثمت :17المؤسسات الخدمية صنف
 اما، لكونيا منطقة محددة من البمدية %(6وبنسبة مئوية قدرىا ) (²كم 305.35وبمغت مساحة المقبرة ) ةفي األعوام الثلث

 .(%0.2وبنسبة مئوية ) (²كم 8محطات الوقود بمغت مساحتيا )

إذ  2001عما كانت عميو في عام  2014و  2008األراضي الزراعية في عامي صنف قمت مساحة  :2 الزراعة صنف
نقصت  2014و 2008%(، أما في عامي 21.4والنسبة المئوية ليا) (²كم 1111.58) 2001بمغت مساحتيا في عام 

الحاصل في  الخدمي ويعود السبب في ذلك إلى التطور (%20وبنسبة مئوية ) (²كم 1094.58المساحة وأصبحت )
 المنطقة عمى حساب مساحة األراضي الزراعية.
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 2676) 2001إذ كانت مساحتيا في عام  نقصان كبير مساحة األراضي الرعوية بمرور الزمن أظيرت :3 المراعي صنف
وبنسبة مئوية  (²كم 2603.4قمت المساحة وأصبحت )ف2008%(، أما في عام 51.5والنسبة المئوية ليا) (²كم
 (²كم 2098.4تقل المساحة بشكل أكبر ويحل محميا البناء العشوائي قميل السكان وبمغت ) 2014، وفي عام (48.2%)

 .(%38.3ونسبتيا المئوية )

 معامل التأثير البيئي .6
مدينة الموصل  يمنفذ  نوعية األراضي المختمفة ل فيلية حساب معامل تأثير اإلنسان آفي الدراسة الحالية إلى  قر تطتم ال

 :تيةألحساب معامل تأثير اإلنسان من خلل المعادلة ا من الثلث,لمسنوات و 

 .[ 8 ]المساحة % Xالمعامل= التصنيف 

ذات التأثير االيجابي في  لكل من أصناف استخدامات األرض منخفضة يةدرجات تصنيف في ىذه الدراسة عطيتأ
( 4) و لممناطق الرعوية (3و)لألراضي الزراعية  ( 2و) لممزارع والسكن الخاص )محميات( (1)درجة  : وكما يأتي البيئة

( لممناطق الخدمية )تعميمية ودينية, وصحية, وسياحية, ومقابر(, 5)الكثيف والمتوسط والقميل( و) لمبناء المدني المنتظم
 قطار. محطة, التمفزيون خاصة(, محطة وشركات, وكمارك, وقود محطة)وأخرى

( 6ألصناف استخدامات األرض ذات التأثير السمبي في البيئة كاآلتي: درجة ) عالية يةتعطى درجات تصنيف في حين
( 8))منشأ عسكري ومخازن عتاد وخندق أمني( و ( لممناطق العسكرية 7والقميل( و)  البناء العشوائي )الكثيف والمتوسط

 والبموك , ومعامل الكاشي )محطة توليد الكيرباء لممناطق الصناعية  (9و)لممناطق التجارية )المنتظمة والعشوائية( 
( لألراضي المضطربة ذات التأثيرات البيئية الواضحة مثل 10) و (الدواجن, وصناعي  تربية وحقول والغذائية والنسيج

 .)المقالع بأنواعيا ومكبات النفايات(

 معامل التأثير البيئي لمنفّذ أربيل1.6 
باالعتماد عمى نتائج تصنيف استخدامات  منفذ  معامل التأثير البيئي السمبي وااليجابي في طول ال 1الجدوليوضح 

(. وفيما يأتي توضيح نتائج مقارنة تغيرات 2014، 2008، 2001أربيل ولمسنوات الثلث ) منفذ  األرض والغطاء األرضي ل
 استخدامات األرض.

 2014و  2008( وبنسبة أقل في عامي 122.04) 2001بمغ أعمى معامل تأثير بيئي لألراضي الزراعية في عام 
( عمى التوالي، إذ حصل تأثير سمبي ليذه األراضي ونقصانيا بمرور الزمن مما يؤدي إلى تدىورىا. 103.72( )107.82)

 2008( وأقل تأثير في عامي 25.44) 2001في عام  البناء المدني المنتظم بمغ أعمى معامل تأثير بيئي لو أيضاً 
 2014( عمى التوالي. المناطق الخدمية والسياحية بمغ أقل معامل تأثير بيئي ليا في عام 23.64( )24.28) 2014و
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 2001( وىذا يؤدي إلى نقصانيا من عام 17.05) 2008(  وما بينيما 17.85) 2001( وأعمى معامل تأثير في 16.6)
 .2014إلى 
 2008(, وأقل نسبة في عام 47.6) 2014اما المناطق التجارية فبمغ أعمى معامل تأثير بيئي ليا في عام  

( ويؤثر تأثيرًا سمبيًا في المنطقة عمى حساب األراضي الزراعية. البناء العشوائي 10) 2001( وأقل بكثير في عام 28.56)
(. اما 96.48) 2001( وأقل في 102.54)  2014نسبًة في  ( وأقل105.6) 2008أعمى معامل تأثير بيئي لو في عام 

 2001 ( وأقل تأثير بيئي في 52.2) 2014(, وفي 53.8) 2008المناطق المضطربة التي كان فييا معامل التأثير في 
( وبنسبة أقل في 95.94)  2014. المناطق الصناعية بمغ أعمى معامل تأثير بيئي ليا في عام 1الجدول (48.9) 

( عمى التوالي اي علقتيم عكسية كمما زادت المناطق التجارية والصناعية قمت 61.56( و )90.45) 2001و 2008
 األراضي الزراعية. 

أعطت نتائج معامل التأثير البيئي لمنفذ  أربيل فكرة واضحة عمى مدى التدىور البيئي ضمن ىذا المنفذ  إذ كان ىناك 
زيادة ممحوظة في السنوات الثلث بالنسبة لصنف المناطق الصناعية والتجارية التي انعكست عمى الزيادة في نسبة 

األراضي الزراعية نقصًا كبيرًا أيضًا مما انعكس سمبًا عمى ىذا  األراضي المضطربة والبناء العشوائي، في حين شيدت
 .[ 2 ]المنفذ  الحيوي لممدينة وىذا يتوافق مع ما تم التوصل اليو من قبل 

 عناصر معامل التأثير البيئي لمنفذ  أربيل. : 1الجدول 

 

درجة  استخدامات نوع األرض
 التصنيف

المساحة 
2001% 

المساحة 
2008% 

المساحة 
2014% 

المعامل لعام 
2001 

المعامل لعام 
2008 

المعامل لعام 
2014 

 0 0 0 0 0 0 1 مزارع خاصة وسكن
 103.72 107.82 122.04 51.86 53.91 61.02 2 األراضي الزراعية
 0 0 0 0 0 0 3 المناطق الرعوية

 23.64 24.28 25.44 5.91 6.07 6.36 4 البناء المدني المنتظم
المناطق الخدمية 

 والسياحية
5 3.57 3.41 3.32 17.85 17.05 16.6 

 102.54 105.6 96.48 17.09 17.6 16.08 6 البناء العشوائي
 0 0 0 0 0 0 7 المناطق العسكرية
 47.6 28.56 10 5.95 3.57 1.25 8 المناطق التجارية
 95.94 90.45 61.56 10.66 10.05 6.84 9 المناطق الصناعية
 52.2 53.8 48.9 5.22 5.38 4.89 10 األراضي المضطربة

 442.24 427.56 382.27     المجموع
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 معامل التأثير البيئي لمنفّذ ربيعة2.6 
ربيعة باالعتماد عمى تصنيف استخدامات األرض والغطاء األرضي ليذا  منفذ  معامل التأثير البيئي ل  2 الجدوليبين 

 .منفذ  ولمسنوات الثلث التي تم المقارنة بيا. فيما يأتي توضيح لمجمل التغيرات في استخدامات األرض ليذا ال منفذ  ال
عمى  (39.94( و )40.54( و)41.68) 2014و  2008و 2001  بمغ معامل التأثير البيئي لألراضي الزراعية لعام

حال بالنسبة لممناطق الخدمية والسياحية إذ كانت قيم معامل التوالي وىي قيم متساوية تقريبًا لمسنوات جميعيا, كذلك  ال
( عمى التوالي. بمغ معامل التأثير 28.6( و)29( و)29.4) 2014و 2008و 2001التأثير متساوية تقريبا أيضًا لعام 

وكانت نسبة معامل  2014( لعام 144.87, و)2008( لعام 144.63, و)2001( في عام 150.51) يلمناطق الرع
 2001و 2008( وبنسبة أقل في عامي 38.2) 2014ثير البيئي لمبناء المدني المنتظم أعمى ما يكون في عام التأ
( وأقل بكثير 75.48) 2014( عمى التوالي. وكذلك بالنسبة لمبناء العشوائي إذ بمغت النسبة في عام 12.12( و)27.24)

مقارنة  2008و 2014ادت ىذه النسبة في عامي ( عمى التوالي, وازد3.0( و)4.8لتصبح ) 2001و 2008في عامي 
 2008و   2014لممناطق التجارية والصناعية, إذ بمغ معامل التأثير البيئي لممناطق التجارية في عامي  2001بعام 

 (.20.8) 2001( عمى التوالي وفي 25.36( و) 25.04)

( 50.04) 2008و 2014البيئي في عامي اما المناطق الصناعية فقد شيدت تغيرات واضحة إذ بمغ معامل تأثيرىا 
وكانت أيضًا قيمة  .2 الجدول( كما ىو مبين في 29.43) 2001( عمى التوالي وأقل منيما بكثير في عام 50.67و)

( وبنسبة أقل في عام 93.1) 2008( مقارنة بعام 137.3) 2001معامل التأثير البيئي لألراضي المضطربة عالية لعام 
 دل عمى التوازن بين المنطقتين من حيث استغلل األرض ونتائجيا البيئية لممنطقة.( وىذا ي52.3) 2014

ربيعة تصورًا واضحًا حول مدى استخدام المناطق الرعوية في التوسع الحاصل  منفذ  قدمت نتائج معامل التأثير البيئي ل
في البناء المدني المنتظم وعدم المساس في صنف األراضي الزراعية الذي حافظ عمى نسبتو في سنوات المقارنة، إلى 

المفيوم البيئي. إن  يتجو نحو التحسن في منفذ  جانب النقصان الحاصل في صنف األراضي المضطربة مما جعل ىذا ال
الزيادة الحاصمة في الصنف الصناعي والتجاري يعكس استقرار المنطقة ولكن ىناك ظاىرة سمبية واحدة أال وىي الزيادة 

 التي يجب االنتباه إلييا مستقبًل. 2014المفرطة في البناء العشوائي في العام 
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 عناصر معامل التأثير البيئي لمنفذ  ربيعة. :2الجدول 

درجة  استخدامات نوع األرض
 التصنيف

المساحة 
2001% 

المساحة 
2008% 

المساحة 
2014% 

المعامل لعام 
2001 

المعامل لعام 
2008 

المعامل لعام 
2014 

 0 0 0 0 0 0 1 مزارع خاصة وسكن
 39.94 40.54 41.68 19.97 20.27 20.84 2 األراضي الزراعية
 114.87 144.63 150.51 38.29 48.21 50.17 3 المناطق الرعوية

 38.2 27.24 12.12 9.55 6.81 3.03 4 البناء المدني المنتظم
المناطق الخدمية 

 والسياحية
5 5.88 5.8 5.72 29.4 29 28.6 

 75.48 4.8 3 12.58 0.8 0.5 6 البناء العشوائي
 0 0 0 0 0 0 7 المناطق العسكرية
 25.04 25.36 20.8 3.13 3.17 2.6 8 المناطق التجارية
 50.04 50.67 29.43 5.56 5.63 3.27 9 المناطق الصناعية
 52.3 93.1 137.3 5.23 9.31 13.73 10 األراضي المضطربة

 424.47 415.34 424.24     المجموع

 االستنتاجات .7
في منطقة الدراسة ( 2014، 2008، 2001) لمسنوات األرض والغطاء األرضي خداماتتصنيف استاستخدمت نتائج   .1
قياس مساحاتيا ونسبة كل صنف ومعامل التأثير البيئي ألصنافيا، ومراقبة و  ىااألرض وتحديد خداماتنواع استأحساب ل

 قد حصلَ  والتوسع التطور أن خلل المقارنة من , اذ تبينطبيعة الفعاليات البشرية وتجاوزاتيا والتغيرات الحاصمة لمنافذىا
 أقل. والتوسع التطور يكون ربيعة, إذ منفذ  مع  مقارنة  أكثر أربيل منفذ   في

المقارنة  سنوات في اثناءفي منطقة الدراسة  الستخدامات األراضي والغطاء األرضي ممحوظٌ  ىناك تغيرٌ  بصورة عامة  .2
إذ تشير خرائط استخدامات األرض أن ىناك تناقصًا كبيرًا في نسبة من منافذ الدراسة الحالية.  منفذ  الثلث أعله ولكل 

واألراضي الرعوية، في حين تشير الخرائط نفسيا إلى زيادة كبيرة في مساحات البناء المدني  مساحات األراضي الزراعية
, مما يحذر من أن المنطقة قد تكون مقبمة  المنتظم والعشوائي والمقالع والمموثات عمى حساب األراضي الصالحة لمزراعة

 عمى أزمة بيئية.

 منفذ  ربيعة مما يجعل ىذا ال منفذ  تكراري لمعامل التأثير البيئي, ان ىناك تأثير بيئي ايجابي لتحميل المدرج الأتضح من 
يتجو نحو التحسن في المفيوم البيئي, حيث كان ىناك نقصان كبير في قيمة معامل التأثير البيئي لألراضي المضطربة, 

أربيل, إذ كان التطور والتوسع  منفذ  تأثير سمبيًا لفضًل عن عدم المساس في صنف األراضي الزراعية. في حين معامل ال
عمى حساب مساحة األراضي الزراعية مما يعكس تدىور الظروف البيئية كنتيجة ليذا التطور والنمو الحضري من خلل 

 .الزيادة في صنف المناطق الصناعية والتجارية والبناء العشوائي
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