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 ملخص بحث

 االستفادة من بيانات االستشعار عن بعد في دراسة األراضي الرطبة 
 (شرق السعودية  -منطقة األحساء)

يتناول هذا البحث األراضي الرطبة في المنطقة الشرقية من المملكة العربيةة العةعوةية معةتايةا مةن 
متةةر وتحتةةل  051اعةةة ةون منعةةور وتقةةأ لبلةةر األراضةةي الرطبةةة محةةل الةر . بيانةةاا اتعتشةةعار عةةن بعةةة

وتقةةأ األراضةةي الرطبةةة فةةي لحةةوا  . كةة  55موقعةةا ةايليةةا يبعةةة عةةن يةةط العةةاحل بمعةةافة يبلةة  متوعةةط ا 
وتعةةةةوة فةةةي هةةةةذ  األراضةةةةي . متةةةةروا ةون منعةةةةور عةةةطا األر  الم ةةةةاور 01إلةةة   5يتةةةراوم عمق ةةةةا بةةةةين 

ال طينيةة وملحيةة ومعةتنقعيةف  فضة  المظاهر المرتبطة بتتابأ الغمر وال ااف ومةا يتشةكل عن ةا مةن لشةك
عةةةن انتشةةةار معةةةطحاا ماذيةةةة شةةةبب عذبةةةةف ولحةةةوا  ب يةةةاف  وت معةةةاا نباتيةةةة بنيةةةةف  ومواذةةةل للطيةةةورف 

 .وظاهراا عبيية تقليةية
وقة اعتمة البحث عل  تطبيق م موعة من وعاذل التحليل البصري للمرذياا الاضاذية لعقب ا 

ث  القيا  بةراعة ميةانية اعتكشافية تلت ا زياراا ( و ب و بير المو بالم)إ راء تصنيف البياناا الرقمية 
ميةانية لكل حو  من األراضي الرطبة عل  حةة للتحقق من عملياا تاعير وتحليل بياناا اتعتشعار 

وقة تبأ ذلك رصة التغير في األراضي الرطبة من ي ل مضاهاة المرذياا الاضاذية لتواريخ . عن بعة
 (.1112-0917)ميتلاة 

ونظرا ترتباط األراضي الرطبة الحالية بظروف بيذية قةيمة في المنطقة الشرقية من المملكة 
العربية الععوةية فقة ل أ الباحث إل  تتبأ األراضي الرطبة القةيمة من ي ل  مأ البصماا الطياية 

ماة عل  طريقة التصنيف وت  ذلك باتعت. لرع  يريطة األراضي الرطبة قبل بزوها بالتكويناا الرملية
المو ب التي قا  في ا الباحث برع  األراضي الرطبة الحالية وتو يب برنامج تحليل المرذياا الاضاذية 
للبحث عن القي  الطياية المتشاب ة في بقية مناطق الةراعة والتي تقأ بشكل منعزل وفي لماكن متارقة 

 .من النتاذج والتوصياا وقة ايتت  البحث بعةة. عن األراضي الرطبة الحالية
األحعاءف المنطقة الشرقية من الععوةيةف األراضي الرطبةف العبيااف الب ياف : الكلمات المفتاحية

 . اتعتشعار عن بعةف التصنيف المو ب وبير المو بف رصة التغيرف ال يومورفولو يا
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Abstract 

Using Remote Sensing Data in the Study of  Wetlands  

(Al-Hassa area- Eastern Saudi Arabia) 

Atef. M. Abdel-Hamid  

 

Wetlands represents a major geomorphic unit in Eastern Saudi 

Arabia. Most of the wetlands lies in inner shallow basins (3-12m 

under the surroundings contours) isolated from the coastline of the 

Arabian Gulf by a huge dunefields (Al-Jafura desert) which extend 

for some 35 km westward. This study depends on analyzing satellite 

images (TM 1987 & Spot 2004) to map land cover/geomorphic units 

of sebkhas, marshes, wet/dry lakes, playas, salt pans and mud flats. 

 The study used remotely sensed data (via 

supervised/unsupervised classification); field checks and change 

detection techniques in order to enhance wetlands mapping and 

reconstructing the paleoenvironment of wetlands geomorpholgy. 

Keywords: Al-Hassa area, Saudi Arabia, wetlands, sebkhas, 

playas, remote sensing, supervised/unsupervised classification, 

change detection, geomorphology. 
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 :مقدمة
تزايةةة فةةي العةةنواا األييةةرة الل ةةوء إلةة  بيانةةاا اتعتشةةعار عةةن بعةةة فةةي ةراعةةة عةيةةة مةةن لشةةكال 

وهةو مةا قةة  نوافةذ  ةيةةة ل طة ل   Land Use / Land Coverالغطةاء العةطحي واعةتيةاماا األراضةي 
البيانةاا لن ةا  ويبةو  ليا لمةن تعامةل مةأ هةذ . عل  إمكاناا واععة في تحصيل المعرفة ال يومورفولو ية

األمةر . ت تصنأ معرفة  غرافية بمعزل عن العنصر البشري واليبرة الذاتية التي تتااوا مةن باحةث ريةر
الذي ي عل القول بةأن هةذ  البيانةاا قةاةرة بمارةهةا علة  تقةةي  نتةاذج  يومورفولو يةة معةتقلة بةب قةةر كبيةر 

 .من المبالغة
اذية  يعةةوة الباحةةث إلةة  ميتلةةف الوعةةاذل التقليةيةةة فاةةي لبلةةر مراحةةل التعامةةل مةةأ المرذيةةاا الاضةة

العةةابق اتعتمةةاة علي ةةا فةةي لعةةالير البحةةث ال يومورفولةةو ي كةةاليراذط ال يولو يةةة والطبوبرافيةةة والصةةور 
 . الخ..ال وية والةراعة الميةانية

ل وقةةة شةة ة العقةةة األييةةر تعةة ي  كبيةةرا للبةةاحثين ل عةةتااةة مةةن بيانةةاا اتعتشةةعار عةةن بعةةةف باضةة
عة ولة اللغةة التةي صةارا تكتةر ب ةا الكتةر األصةولية وتبعةيط كثيةر مةن األعةالير ايحصةاذية والرياضةية 

 & Chandraو  Adams & Gillespie (2006)وفي مقةمة تلك األعمال ما قةمةب كةل مةن . المعتيةمة

Ghosh (2006 )   وAronoff (2005)     فض  عن لعمالCampbell( 2002) وVerbyla (1995.  

كمةةةا عةةةاه  فةةةي شةةةيوه اعةةةتيةا  هةةةذ  التقنيةةةة بةةةزارة اينتةةةار البحثةةةي فةةةي تطبيقةةةاا اتعتشةةةعار عةةةن بعةةةة 
 Internationalوبصةةاة ياصةةة اينتةةار المتةةوالي والمنةةتظ  مةةن الم لةةة الةوليةةة ل عتشةةعار عةةن بعةةة 

Journal of Remote Sensing   التةةةي صةةةارا المر ةةةأ األعاعةةةي للم تمةةةين بال وانةةةر النظريةةةة
التةةةي تناةةةذ  Softwaresعةةة ولة التعامةةةل مةةةأ الحةةةز  البرم يةةةة فضةةة  عةةةن . طبيقيةةةة علةةة  حةةةة عةةةواءوالت

العملياا الرياضية مأ عر  كافة التااصيل ايحصاذية بطريقةة النوافةذ وعة ولة التحةرك بةين المرذيةاا 
 . الاضاذية للباحثين المبتةذين

عةة ولة فةةي تةةوفير المعةةاةتا األكثةةر   ER Mapperوبرنةةامج   Erdas Imagineويعتبةةر برنةةامج 
الرياضية وايحصاذية وعرض ا في يياراا ولوامر  اهزة للتشةغيل ارلةيف األمةر الةذي لعاة  المعةتية  
مةةن مشةةاق كبيةةرة وم ةةا  ععةةرة كةةان مضةةطرا إلي ةةا عةةلااف وكانةةا قةةة لةا إلةة  عةةزوف الةةبع  عةةن هةةذ  

 . التقنية نظروا لمتطلبات ا الرياضية وايحصاذية المعمقة
لةراعةةة األراضةةي الرطبةةة الواقعةةة  ل الةراعةةة الحاليةةة علةة  تطبيةةق تقنيةةة اتعتشةةعار عةةن بعةةة وتعمةة

وتقةةأ لبلةةر (. 0شةةكل ) شةةرق واحةةة األحعةةاء إلةة  الغةةرر مةةن اليلةةيج العربةةي بالمملكةةة العربيةةة العةةعوةية 
بةين متر وتحتل موقعا ةايليةا يبعةة عةن يةط العةاحل بمعةافة تتاةاوا  051األراضي الرطبة ةون منعور 

 5وتتاق  ميعوا في وقوع ا في لحوا  يتراوم عمق ا عن منعور العطا الم اور بةين . ك  51إل   11
متةروا وتعةوة في ةةا المظةاهر المرتبطةة بتتةابأ الغمةةر وال اةاف ومةا يتشةكل عن ةةا مةن لشةكال طينيةةة   01إلة  

 . وملحية ومعتنقعية نات ة عن نشأ الماء ال وفي
الةراعةةةةاا األصةةةةولية عةةةةن منطقةةةةة األحعةةةةاء لطلقةةةةا علةةةة  هةةةةذ  وعلةةةة  الةةةةرب  مةةةةن لن عةيةةةةةا مةةةةن 

إت لنةةب ( 0999عبةةة اا الطةةاهرف ) لو العةةبياا ( 0997عبةةة اا الةةوليعيف ) الظةةاهراا معةةم  العةةبا  
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ليس من الةقيق من و  ة نظر الباحث تعمية  ميأ هةذ  المنةاطق ب ةذا اتعة ف إذ تيتاةي مةن عةيةة من ةا 
 . يةية وبصاة ياصة المرتبطة بترعيباا األم متلك الظاهراا العبيية التقل

فاي األحةوا  الةايليةة محةل البحةث تنتشةر معةطحاا ماذيةة شةبب عذبةةف ولحةوا  ب يةا نموذ يةة 
نت ا عن نشأ ماذي تحا عةطحيف  وت معةاا نباتيةة بنيةةف  ومواذةل للطيةور الم ةا رةف  نبةا إلة   نةر 

نيةةة الملحيةةة والقشةةور الملحيةةة واألحةةوا  العةةبيية مةةأ بعةة  ظةةاهراا عةةبيية تقليةيةةة كالمعةةتنقعاا الطي
ونظةروا ل ةذا المةزيج مةن المظةاهر . ذاا الغطاء النباتي المت الك نتي ة تشبأ التربة باألم م وعةاي الرمةال

ل شةةةةارة إلةةةة  تلةةةةك " Wet Landsاألراضةةةةي الرطبةةةةة "المورفولو يةةةة ف نةةةةب مةةةةن األحةةةةر  اعةةةتيةا  معةةةةم  
 . الظاهراا

 :بة في  المنطقة محل البحث نظاما  يومورفولو يا يتألف منوتمثل األراضي الرط

  مةي ا النظةا  الممثلةة فةي الميةا  الباطنيةة التةي تتةةفق إلة  األحةوا  الرطبةة نتي ةة  :أ
التاريخ ال يولو ي المرتبط بتكوين يزاناا ماذية في صيور الح ةر ال يةريف ويةةل علة  ذلةك العةيةة مةن 

وقليةةةل مةةةن هةةةذ  المةةةةي ا يةةةأتي مةةةن . نةةةور بةةةرر حةةةو  مريقةةةرالعيةةةون فةةةي بةةةرر بحيةةةرة األصةةةار و 
 1111مل  عنوياف ويبةة من قيمت ا تبير يزيةة عةنويا عةن   11األمطار الاصلية التي ت يت اوز مقةارها 

ملةة ف ويةةرتبط هةةذا التبيةةر بةةةور  بايشةةعاه الشمعةةي الةةذي يعةةاه  فةةي ت ايةةف معةةاحاا واعةةعة مةةن العةةبية 
وفةةةي العقةةةوة األربعةةةة األييةةةرة لضةةةياا مةةةةي ا  ةيةةةةة  علةةة  . وملحيةةةةوتحويل ةةةا إلةةة  معةةةطحاا  افةةةة 

الميزانيةةة الماذيةةة ليراضةةي الرطبةةة منةةذ  إقامةةة مشةةروه الصةةرف الزراعةةي والصةةحي فةةي األحعةةاء وتو يةةب 
 . المصارف إلي ا

 العملياا العاذةة ةايل هةذا النظةا ف ولهم ةا الغمةر واتنحعةار المةاذيف ومةا ينةتج عةن  :ب
وبينمةا تعتبةر . من ظاهراا  يومورفولو يةة كالمعةطحاا الطينيةة واألشةكال العةبيية الغةقةة هذ  العملياا

عن تشكيل عةية من الظاهراا الماذيةف تلعر الريةام ةوروا م مةاو فةي ةفةأ  ةعملياا المة واتنحعار معؤول
كالارشةةاا  كميةاا كبيةرة مةن رمةال كثبةان ال ةافورة إلة  العةةبيااف ومةن ثة  تشةكيل ظةاهراا رمليةة متنوعةة

 .والبريانياا والنباك

  مير ةةاا النظةةا  الممثلةةة فةةي تةةةفق ميةةا  األحةةوا  الرطبةةة الغربيةةة إلةة  نظيرت ةةا الشةةرقية  :جـــ
إلة  منعةور عةطا البحةر فةةي  111بحكة  انحةةار لر  المنطقةة مةن الغةرر إلة  الشةرقف مةن منعةور 

تتةأثر ببعضة ا الةبع  نتي ةة ولعل هذا ما  عل معاحاا واعةعة مةن األراضةي الرطبةة . اليليج العربي
لعةةال  –تصةةريف ميةةا  الصةةرف الزراعةةي والصةةحي مةةن العةةبياا الغربيةةة إلةة  العةةبياا الشةةرقية ومن ةةا 

ومةن مير ةاا هةذا النظةا  ليضةا المعةاحاا الرطبةة القةيمةة التةي انكشةاا . إلة  البحةر -رمال ال ةافورة
القةيمةةف كيطةوط الشةواطل القةيمةة  بعة  ااف األحوا  فيلاا مناطق واععة تشير إل  ارثار البيذية

 .  ومعاحاا الغمر البحيري والكثبان المتصلبة وبيرها
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 الدراسات السابقة
ُل ةةري عةةةة مةةن الةراعةةاا عةةن موضةةوه األراضةةي الرطبةةة والعةةبياا والب يةةا منةةذ عةةبعينياا القةةرن 

عقةةين مةن الةراعةةاا العشةرين وهةو مةا تبلةور فةةي عقةة مةؤتمر ةولةي لةراعةةة هةذ  الظةاهراا بعةة لكثةةر مةن 
وصةةةةةارا هةةةةةذ  (  Reeves, 1972لنظةةةةةر ل عةةةةةتزاةة ) المناةةةةةرةة فةةةةةي الةةةةةةورياا والم ةةةةة ا ال غرافيةةةةةة 

ثة  الةراعةة   Cooke & Warren , (1973)الموضوعاا مألوفة لل غرافيين مأ الةراعة القيمة التي قةم ا 
اصةةة العةةبياا والب يةةا والبحيةةراا البترو رافيةةة ال امعةةة التةةي تناولةةا بيذةةاا الترعةةير الميتلاةةة وبصةةاة ي

 تلت ةةةةةةةا الةراعةةةةةةةة الشةةةةةةةاملة التةةةةةةةي قةةةةةةةةم ا مةةةةةةةابوا   Reineck & Singh, (1975)الةايليةةةةةةةة 
( Mabbutt, (1977  عةن لشةكال األر  الصةحراوية وبصةاة ياصةة ةراعةتب ألحةوا  العةبياا والب يةا

قاذمةة شةةاملة مةن المرا ةةأ وبيرهةا مةةن الةراعةاا األصةةوليةف ول Cooke et. al, (1982)ةراعةةة ثة  لحقتةب 
  Paul et. al, (1990)لنظر ةراعة  

وهنةةاك عةةةة مةةن الةراعةةاا التةةي ل ريةةا فةةي العةةنواا األييةةرة حةةول األراضةةي الرطبةةة فةةي منةةاطق 
ف بعضة ا تنةاول الظةاهرة بمةن ج  يومورفولةو ي مةن حيةث قريبة من منطقة الةراعة او متشاب ة مع ا بيذيةاو 

اا الملحيةةة والتشةةققاا الطينيةةة وترعةةباا ال ةةبس واألمةة م  مةةأ فحةة  رصةةة األشةةكال الةقيقةةة كالمضةةلع
وبعةة  الةراعةةاا تناولةةا الموضةةوه مةةن يةة ل اتعةةتااةة بالبيانةةاا . العوامةةل البيذيةةة المةةؤثرة فةةي الظةةاهرة

المعتمةة من األقمار الصناعية وتحليل البصماا الطياية لرع  صةورة مورفولو يةة لو التحقةق مةن فاعليةة 
ومةةةن لمثلةةةة هةةةذ  الةراعةةةاا باللغةةةة . البحةةةث ال ةيةةةةة فةةةي ةعةةة  ةراعةةةاا األراضةةةي الرطبةةةة بعةةة  لعةةةالير

( . 1112)عبةةة الحميةةةة ( 1115) البةةاروةي ( 0992) التركمةةاني ( 0990) عاشةةور وريةةرون : العربيةةة
 :وباللغة اين ليزية

 Johnson et. al,(1978), Al-Guwaizani, (1994), Verma et.al, (1994), Al-Ayedi, (1996), 

Kalra & Joshi, ( 1996), AL Saifi & Qari, (1996), Eastwood. et. al, (1997) Heathcote 

& King, (1998), Glennie et. al, (1998), Kendall et. al, (1998), Saleh et. al, ( 1999), 

Dwivid, (1999), Al-Kaier, (2003). 
مة باألراضي الرطبة تركيزها عل  ال وانر والم حظ عل  ةراعاا اتعتشعار عن بعة الم ت

 :وبصاة ياصة في النواحي التالية( مثل المعال اا الرقمية للمرذياا الاضاذية) التقنية 
معتوياا عكس النباتاا والميا  للمو اا الك رومغناطيعية وتصنيا ا حعر لطوال األطياف  .0

 المو ية

التحليل البصري ليلوان الزاذاة للمرذياا  تيريط األراضي الغةقة والترباا المتملحة بناء عل  .1
False Color Composite  

في تصنيف للوان المرذية حعر لشكال العطا  PCAاتعتعانة بتحليل العامل الرذيعي  .5
 وةر اا التشبأ بالميا  كنوه من لنواه التصنيف ارلي للبياناا
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  األطياف المو ية إ راء عةية من الت ارر في التحليل البصري للمرذياا للوقوف عل .2
األكثر تمثي  ليراضي الرطبة ومن ث  تحليل ا بشكل منارة للحصول عل  نتاذج بعين ا 

 (.كنعبة تشبأ األر  باألم م لو الميا )

وبصاة ياصة )إ راء عةية من الت ارر عل  مرذياا األقمار الصناعية الميتلاة الصنأ  .5
ا لكثر إفاةةف نتي ة التااوا في ةر ة الوضوم وتحةية لي من ( ال نةية والارنعية واألمريكية

  .Spectral Resolutionالطياي 

في تحةية المواقأ الحقلية تيتبار نتاذج التحليل البصري وبصاة  GPSاتعتعانة بأ  زة  .2
ياصة حين يكون المعتية  قاةرا عل  تحةية التوقيا الزمني للمرذياا لكي يتوافق مأ 

 .رح تب الميةانية

لنقطة األييرة عل  ةر ة عالية من األهميةف إذ من المحقق لن معتوياا تشبأ األر  وتعتبر ا
كمياا األمطار وات اهاا وعرعة )بالميا  وةر اا بةق األراضي تتوقف عل  عوامل منايية من ناحية 

ةر ة تعرر الميا  والرشا تحا )وعوامل بيةولو ية من ناحية لير  ( الريام ومعتوياا التبير
وبالتالي ف نب لكي يت  تحليل مثالي للمرذياا الاضاذية ف بة لن يتوافق بشكل تا  زمن التقاط  (العطحي

بناء عل  ( عواء كان فصل الغمر لو فصل ال ااف)المرذية مأ الاصل المنايي الذي يحةة  الباحث 
 . متطلباا ةراعتب عل  لن تت  ةراعتب الميةانية في ذاا التوقيا

 –زمن التقاط المرذية )باحثين من تحقيق توافق في تلك المتغيراا الث ثة وت يتمكن كثير من ال
وبالتالي ف ن كثيروا من نتاذج مثل هذ  الةراعاا ي ر ( األهةاف النظرية للةراعة –وقا الةراعة الميةانية 

 .لن تؤيذ بقةر من الحذر
ث ثة نظرا لصعوبة توفير والةراعة الحالية من تلك الةراعاا التي ل  تتمكن من توفير الشروط ال

مرذياا فضاذية لتواريخ حةيثة كما لن فتراا إ راء الةراعة الميةانية كانا متارقة عل  مةار ث ث 
 . عنواا

بير لن ثمة ث ثة عوامل في الةراعة الحالية تعو  هذا القصورف بل ربما  تعطي رفاقا لير  
 :في البحثف وهي

رطبة في منطقة الةراعة يرتبط في العقوة الث ثة لن النظا  الماذي ليراضي ال: األول -
األييرة بعوامل بشرية لكثر من ارتباطب بعوامل طبيعية إذ يت  ةفأ كمياا هاذلة من 

وهو ما ي عل . ميا  الصرف الزراعي والصحي في تلك األحوا  البحيرية والعبيية
نة بل عل  ماذية تلك األحوا  ت تتوقف عل  فصل منايي لو موع  من مواع  الع

 .الضخ اليومي للميا  عبر لنابير الصرف
إمكانية اتعتااةة بالمرذياا القةيمة نعبيا في مقارنة التغير المعاحي : الثاني -

وال يومورفولو ي في األراضي الرطبة من ي ل تتبأ التغير من عنة ألير  لو بين 
 . تارييين من التواريخ المتوفرة للمرذياا
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 مأ من ناحية بين المن ج ال يومورفولو ي التقليةي المنشغل لن الةراعة الحالية ت -
بةراعة عوامل نشأة األراضي الرطبة ونظام ا ال يومورفولو ي وتطورها واألشكال 
النمطية المرتبطة ب ا ومن ناحية لير  ت ت  هذ  الةراعة بتحليل بياناا اتعتشعار من 

 . ة لتةعي  الةراعة ال يومورفولو يةبعة من ي ل اتعتااةة بتطبيق بع  الوعاذل التقني

 الخصائص الجغرافية والجيومورفولوجية لمنطقة الدراسة
يمكنن تحةية عةة من اليصاذ  ال غرافية وال يومورفولو ية تحكما في نشأة وتطور األراضي الرطبة  

 :في شرق األحعاء لهم ا
ال ةافورة الممتةةة فةي  تتألف الرواعر العةطحية المحيطةة باألراضةي الرطبةة مةن رمةال كثبةان .0

ولةةيس هنةةاك تكوينةةاا . نطةةاق هاذةةل المعةةاحةف مةةن شةةمال شةةبب ال زيةةرة العربيةةة إلةة  صةةحراء الربةةأ اليةةالي
لكةن فيمةا تحةا . مكشوفة في األراضي الرطبة تعوة إل  ما قبل الزمن الرابأ إت في بقاه مبعثةرة ومحةةوةة

( الميوعةةةين والب يوعةةةين)متةةةة صةةةيور النيةةةو ين رواعةةةر العةةةبياا والب يةةةا والعةةةياحاا والكثبةةةان الرمليةةةة ت
متةةةر مؤلاةةةة مةةةن صةةةيور مةةةن الح ةةةر الرملةةةي وال يةةةريف وتبةةةةي هةةةذ  الصةةةيور قابليةةةة عاليةةةة  015بعةةةمك 
وتعتبةةر هةةذ  الطبقةةة (.  55   0999نقةة  عةةن الطةةاهر  Leichtweiss- Institute 1978)للةةذوبان 

ومةةن ثةة  فةة ن الميةةا  التةةي تغةةذي . لعيةون والينةةابيأحاويةة لليةةزان ال ةةوفي فةةي واحةةة األحعةةاءف وتتةةةفق من ةةا ا
األحوا  الرطبة تعوة إلة  العيةون وتعةرر الميةا  مةن طبقةة النيةو ين إلة  العةطا العلةوي كعةين ل  حيشةة 

 .في بحيرة األصار وعين مريقر في حو  مريقر
تتةةألف األحةةوا  الرطبةةة فةةي المنطقةةة مةةن حبةةاا الكةةوراتز والعةةلا ونعةةر لقةةل مةةن الطمةةي  .1

لمةةةا المةةةواة ال حمةةةة فأبلب ةةةا مةةةن . صةةةالف بينمةةةا تحتةةةوي كيمياذيةةةا علةةة  عةةةلااا وكربونةةةاا الكالعةةةيو والصل
ويتةةراوم محتةةو  الرطوبةةة الطبيعةةي فةةي عةةبياا . األرا ونايةةا والكالعةةايا وال ةةبس واألن يةةةرايا وال اليةةا

تبةاين مماثةل ف وينعكس هذا التباين الكبير فةي محتةو  الرطوبةة علة  % 25إل   1هذ  األحوا  ما بين 
وهناك عةية من المشك ا ال نةعةية التةي تصةير الطةرق الممتةةة . في الكثافة والح   والتماعك والمقاومة

 Johnson et. alرا ةأ للتاصةيل)  Ruttingفةي العةبياا مثةل التشةقق وتكةون الحاةر الوعاذيةة والتيةةة 

1978 , .) 
طوبةةة فةةان ال بةةوط والتنةةاق  الكبيةةر وألن تربةةاا العةةبياا فةةي شةةرق األحعةةاء شةةةيةة الحعاعةةية للر 

ويعةةز  ذلةةك إلةة  بعةة  المةةواة ال حمةةة التةةي تةةربط المةةواة . فةةي طاقةةة التحمةةل يتاةةاق  حةةين اتصةةال ا بالميةةا 
المعةنية معاف وهي في حة ذات ا مواة شةيةة القابلية للذوبان فةي الميةا ف مثةل ال اليةا والمةواة األقةل ذوبانةا 

عةةةن انياةةةا  طاقةةةة التحمةةةل لتربةةةاا  لوالعامةةةل اريةةةر المعةةةؤو . عةةةيامثةةةل ال ةةةبس واألرا ونايةةةا والكال
شةةيةة الملوحةةف حيةث تبلة  ملوحت ةا   Concentrated solutionsالعبياا هو و وة المحاليةل المركةزة 

 (.Ahmed.I 1997. p9)لربأ إل  يمس مراا قةر ملوحة ميا  البحر 
  مةةن المطةةر عةةو  كميةةاا تتعةر  العةةبياا لمعةةةتا مرتاعةةة مةةن البيةةر فةي وقةةا ت تتلقةة .5
ملة ف ت يت ةاوز إ مةالي المطةر  1111وفةي الوقةا الةذي تصةل فيةب كميةاا التبيةر العةنوي إلة  . محةوةة
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وزارة الزراعةةةة . ) مةةةرة عةةةن كميةةةاا المطةةةر 12ملةةة ف ومةةةن ثةةة   تتاةةةوق كميةةةاا التبيةةةر بنحةةةو  71العةةةنوي 
 ( 0992 – 0929الععوةية ف المعةتا المنايية 

وهو مشروه . الصرف في األحعاء في الميزانية الماذية للعبياايتحك  مشروه الري و  .2
ب قامة م موعة من قنواا الصرف تحمل الميا  الزاذةة عن التربة لتلقي ب ا يارر  0970لنشل في عا  

وقة وقأ اتيتيار عل  العبياا التي تحيط باألحعاء لتيلي  الواحة من ميا  الصرف الزراعي . الواحة
ألراضي الرطبة المحيطة بالواحة لما ل ا من لهمية كبر  في إيقاف زحف الرمال والصحيف وتةعي  ا

 . الم ةةة ليراضي الزراعية

وينت ةي إلة   D1مصةرف : المصارف الزراعية التي تنت ةي إلة  العةبياا وهةي( 1)ويوضا شكل 
وينت ةةي إلةة  عةةبية   D3وينت ةةي إلةة  عةةبية األصةةارف ومصةةرف  D2عةةبية صةةراة الحبيةةلف ومصةةرف 

 0511قناة صرف فرعية ب  مالي طةول يقتةرر مةن  0951وتتصل ب ذ  المصارف الث ثة نحو . يويمط
وتشةير بيانةاا هيذةة الةري والصةرف . متةر 051إلة   011ك ف وت  حارها علة  معةافاا بينيةة تتةراوم بةين 

 111للةف و  71إل  لن هذ  المصارف تلقي بكمياا متذبذبة من ميا  الصرف  تتراوم بةين  1112لعا  
 (. 5شكل )للف متر مكعر يوميا 

وعلة  . ليراضةي الرطبةة ةتع   التنمية العمرانية فةي تعةةيل بعة  الم مةا ال يومورفولو ية .5
الرب  من لن لبلر األراضي الرطبة تقأ يارر نطاق الكتل العمرانية الرذيعةية إت لنةب فةي بعة  الحةاتا 

الطةةرق التةةي تصةةل واحةةة األحعةةاء بعةةاحل اليلةةيج امتةةةا لذره التنميةةة العمرانيةةة إلةة  تلةةك المنةةاطق بشةةق 
العقيةر الةذي يةربط شةرق الواحةة بعةاحل اليلةيج ميترقةا  –فاي العةنواا األييةرة ُمةة طريةق ال شةة . العربي

وعل  الرب  من لن الطريق قة شةق قبةل . وقة تعبر الطريق في فصل العبية إل  شطرين. عبية مريقر
يؤة  إل  تغير كبيةر فةي ميزانيةة العةبية الماذيةة ومةا يةرتبط ب ةا  يمس عنواا فقط إت انب من المتوقأ لن

 . من نطاقاا  يومورفولو ية

التةةي تةةربط مةينةةة العيةةون فةةي شةةمال ( 0صةةورة )كمةةا ي ةةري فةةي الوقةةا الحاضةةر مةةة بعةة  الطةةرق 
العقيرف وذلك بطريق يقطأ عةبية العةاالة مةن الغةرر إلة  الشةرق -واحة األحعاء بالطريق الرذيعي العيون

وقةة اتضةا مةن الةراعةة الميةانيةة كيةف لةا عمليةاا . ومن ث  ياصل ا ليضا إل  شةطرين شةمالي و نةوبي
مةةة المةةةقاا فةةي هةةذ  العةةبية إلةة  تحويةةل ال ةةزء األوعةةط من ةةا إلةة  لحةةوا  منعزلةةة عيعةة ل فةةي المعةةتقبل 

مؤةيةة إلة  رة  تآكل ا وطمرهاف ويعاعة ذلك عملياا الزحف الرملي المتتابعةة مةن الشةمال إلة  ال نةورف ال
 . العبية من لطراف ا الغربية والشمالية الغربية

 أهداف الدراسة 
مةةن ( شةةرق العةةعوةية) التقيةةي  ال يومورفولةةو ي ليراضةةي الرطبةةة فةةي شةةرق واحةةة األحعةةاء  .0

 .حيث ضوابط النظا  ال يومورفولو ي والنطاقاا الارعية ل ذا النظا 

تمةة  مةن لقمةار ميتلاةة ال قطةاا فةي ةراعةة اتعتااةة من بياناا اتعتشعار عن بعة المعة .1
 . يومورفولو ية األراضي الرطبة والتغير في معاحات ا

 . إعاةة رع  يريطة األراضي الرطبة القةيمة من ي ل تحليل بياناا اتعتشعار عن بعة .5
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 منهج الدراسة 
المةي ا : ث ثةين ج البحث الحالي من ج النظ  ال يومورفولو ية القاذ  عل  رصة األبعاة ال

 . ويتةع  هذا المن ج بتحليل كل عبية عل  حةة كنظا  فرعي. والعملياا والمير اا
 األسلوب المنهجي لتطبيق الدراسة 

 :قة اتبأ الباحث في ةراعتب م موعة من اليطواا هي
الصاةرة عن وزارة البترول والثروة )  510111:   0تحليل اليراذط الطبوبرافية مقياس  .0

الصاةرة عن وزارة )  0110111:  0ويراذط التربة مقياس ( . هة 0210ة عا  المعةني
الصاةرة عن ) ومرا عة الةراعاا العابقة والبياناا المنايية (.    0912الزراعة والميا  عا  

 . ويصاذ  التكويناا الرعوبية( 0992 – 0929المعةتا المنايية وزارة الزراعةف 
يل البصري للمرذياا الاضاذية من ي ل عر  تطبيق م موعة من وعاذل التحل .1

للتعرف عل  تااصيل األراضي الرطبةف وتمييز   FCCالبياناا بطريقة األلوان الزاذاة 
معالم ا عما يحيط ا من ظاهراا لير  في مقةمت ا التكويناا الرملية واألراضي الزراعية 

 .  والمناطق العمرانية

الحاكمة لو وة " الضوابط ال يومورفولو ية"ية وقة عاهما اليطوتان العابقتان في تحة
 األراضي الرطبة في منطقة الةراعة

من ل ل الوقوف عل   Unsupervised Classificationإ راء التصنيف بير المو ب  .5
ليراضي الرطبةف وهي قي    DNsةر ة تشبأ األراضي بالميا  وذلك بمقارنة القي  الرقمية 

راضي الرطبة وشبب الرطبة ليشعة الشمعية ومن ث  تيتلف بايت ل ةر ة امتصا  األ
 . ةر ة عكع ا للمو اا الك رومغناطيعية

إ راء ةراعة ميةانية اعتكشافيةف ث  زياراا ميةانية لكل حو  من األراضي الرطبة  .2
وكان من بين لهةاف هذ  . عل  حةة للتحقق من هوية التصنيف بير المو ب وفذاتب العشر

. البيانااف ورصة صور التةيل البشريف ورع  بع  اليراذط الميةانيةالزياراا التحقق من 
ث  يتما  1112ومطلأ ش ر مارس  1115وتما هذ  الزياراا في ن اية ش ر نوفمبر 

 .1117بمرا عة ن اذية في ش ر مارس 

بناء عل  الةراعة الميةانية  Supervised Classification إ راء تصنيف مو ب .5
وقة ن ا ذلك في تعيين تعأ نطاقاا . نيف بير المو بوع ر القصور في التص

 . يومورفولو ية باألراضي الرطبة شملا كافة الظاهراا الرذيعية والارعية
من ي ل مضاهاة   Change Detectionرصة التغير في األراضي الرطبة  .2

ل ةول المرذياا الاضاذية لتواريخ ميتلاة باتعتعانة بما توفر للباحث من مرذياا يمثل ا ا
 :التالي

 
 شرق األحعاء -مصاةر البياناا المعتشعرة عن بعة في ةراعة األراضي الرطبة( 0) ةول 
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ــــــــــة  التاريخ  سنة االستشعار   اسم القمر   مسلسل ــــــــــاف الموجي عــــــــــدد األطي
 المستخدمة في الدراسة

 حجم  البيكسل 

0 Landsat-5 1987 01  فةةةي الطيةةةف المرذةةةي واألشةةةعة  2 يناير
 تحا الحمراء

 51  X 51 متر 

1 Spot- 2 1997 15  01  (بانكروماتيك) 0 مارس  X 01 متر 

5 Landsat-7 2001 50 فةةةي الطيةةةف المرذةةةي واألشةةةعة  2 مارس
 تحا الحمراء 

 15  X 15 متر 

2 Spot- 4 2004 09  نوفمبر 
 

فةةةةةةي نطةةةةةةاق األشةةةةةةعة المرذيةةةةةةة  5
 وتحا الحمراء القريبة

 11  X 11 متر 

 

  Spectralبة القةيمة من ي ل  مأ البصماا الطياية تتبأ األراضي الرط .7

Signature ويت  . ب ةف إعاةة رع  يريطة األراضي الرطبة قبل بزوها بالتكويناا الرملية
ذلك من ي ل اعتماة طريقة التصنيف المو ب التي يقو  في ا الباحث برع  األراضي الرطبة 

ة للبحث عن القي  الطياية المتشاب ة في بقية الحالية وتو يب برنامج تحليل المرذياا الاضاذي
 . مناطق الةراعة والتي تقأ بشكل منعزل وفي لماكن متارقة عن األراضي الرطبة الحالية

 الوقوف عل  نتاذج وي صة هذ  الةراعة .1

 المناقشة والتحليل 
 تصنيف األراضي الرطبة : أوالا 

 Thematicرقمية ينتار يراذط توزيعاا هناك عةية من الطرق التي تعتية  لتصنيف البياناا ال

mapping.  وقة ايتار الباحث طريقتين رذيعيتين تؤةي األول  من ا إل  الثانية وهما التصنيف بير
وك هما   Supervised Classificationوالتصنيف المو ب   Unsupervised Classificationالمو ب 

نطاقاا  يومورفولو ية )ا  ا في شكل فذاا م معة تير  المتشاب ة DNsيقو  بتصنيف القي  الرقمية 
ف فاي الطريقة األول  يت  التصنيف رليا حعر عةة النطاقاا التي يحةةها الباحث (في ةراعتنا الحالية

وفي الطريقة الثانية بعة التأكة  الحقلي ومعرفة نوه الظاهراا يقو  الباحث بتحةيةها عل  المرذية 
 .باقي النطاقاا التي ل ا ناس قي  اتنعكاعاا الك رومغناطيعية الاضاذية ويقو  الحاعر برع 

 :التصنيف غير الموجه( أ)
 : ويتبأ في إ راذب ث ثة لنظمة من العملياا الرياضية

  .  Histogram-Based Classificationتصايف البياناا بطريقة المنحن  التكراري  -0
 .Sequential Clusteringلمتتابأ تصنيف البياناا بطريقة التحليل العنقوةي ا  -1

  Iterative Self-Organization Data Analysisالتنظي  الذاتي التكراري للبياناا  -5
    ISODATA Algorithmويعرف ايتصارا بة 

كعملية رياضية  Erdas Imagine ver. 8.6والذي يوفر  برنامج )وبتطبيق األعلور األيير 
 : ليكانا النتاذج كالتا( افتراضية

قة  التصنيف ارلي بير المو ب لربأ فذاا ليراضي الرطبة وعةة من الاذاا ليراضي   -
وكانا الاذة األولي . الرملية ت   مع ا في فذة واحةة لتع يل عملية التمييز بين ا وبين األراضي الرطبة
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لا بالتالي عل  في األراضي الرطبة هي لكثر الاذاا تشبعا بالميا  ومن ث  لكثر األراضي رطوبة وحص
 (. 2) وكانا هذ  القي  عل  النحو الذي يوضحب شكل . لقل القي  الرقمية في األطياف المو ية المرذية

تتمثل في ( األراضي الغةقة)لن اكثر العبياا بن  بالمحتو  الرطوبي (  5)ويتضا من شكل 
ن اللتان تتلقيان قنواا الصرف منطقة الةراعة في بحيرة األصار تلي ا عبية صراة الحبيل وهما المنطقتا

لميا  DNs وللمقارنة ف ن القي  الرقمية . متر 1إل   0شكل في ما بحيراا تتراوم لعماق ا بين تالزراعي وت
 = Blue= 36 , Green) اليليج العربي لما  عاحل المنطقة تبل  قيما مشاب ة وان كانا لقل نعبيا 

28 , Red = 16  )  52بمتوعط  بحيرة اتصار الذي يبل  مقارنة  17بمتوعط مقةار. 
ك  مأ و وة  2-1تتابعا النطاقاا الرطبة حول مراكز العبياا في ات ا  إشعاعي في حةوة  -

وقة تناقصا  نعبة الرطوبة . معاحاا رطبة مبعثرة بعيةة عن العبياا تحاصرها الكثبان الرملية
وقة . ل نور الغربي إل  الشمال الشرقيباتبتعاة عن مركز العبياا باتت ا  من الغرر للشرق ومن ا

وحين حعر . ةل عل  ذلك تتبأ قي  محتو  الرطوبة في هذ  العبياا بمقارنة القي  الرقمية للي يا
ف  12ف 92كانا النتاذج ( األزرق واأليضر واألحمر)متوعط قي  الي يا في األموار الطياية الث ث 

وقة ةل ذلك . لحبيلف العاالةف نايفف عل  الترتيرلعبياا األصارف مريقرف صراة ا 92ف 000ف 92
 . عل  تشابب هوامش األراضي الرطبة وت انس قيم ا الرقمية

ونتي ة لذلك  تناقصا كمية الرطوبة في كافة األراضي الرطبة إشعاعيا عل  النحو الذي يعبر 
 .ثةوالمبني عل  متوعط القي  الرقمية ليطياف المو ية الث ( 2)عن ا رقميا شكل 

وهناك بع  الم حظاا التي تع ل عل  تطبيق التصنيف بير المو ب في األراضي الرطبة 
 :بمنطقة البحثف لهم ا

لن المعاحاا الواععة التي تغطي ا النباتاا البحيرية حصلا عل  ناس القي  المو ية وضما  .0
عبر عن كثافة في التصنيف ضمن األراضي الغةقةف رب  ع ولة تمييزها بصريا بلون ا األحمر الم

ومن ث  فقة فشل التصنيف بير المو ب في تصنيف هذ  المعتنقعاا النباتية في فذة . الغطاء النباتي
 .معتقلة
رب  فاذةة التصنيف بير المو ب في تنميط األراضي الرطبة إل  نطاقاا حعر محتواها من  .1

ا  يومورفولو ية لو لشكال الرطوبة إت انب كان من الصعر تمييز ما يرتبط ب ذ  النطاقاا من ظاهرا
 .وبصاة ياصة عة  القةرة عل  تمييز المعطحاا الملحية. تقليةية
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تةايلا كافة األشكال الغةقة ضمن فذاا تصنياية واحةة رب  ايت ف مصةر الميا  في اف  .5
 .وبصاة ياصة التةايل بين لشكال الب يا والعياحاا النات ة عن تصريف ميا  الصرف الزراعي

للنطاقاا الرطبة في المنطقة ( 7شكل )يحعر ل ذا التصنيف لنب وفر للباحث يريطة توزيعاا لكن 
محل البحث لمكن من ي ل تاحص ا  يةا اعتنباط بع  األشكال ال يومورفولو ية في المنطقة وتوقأ 

ة لو اماكن و وةها والمرحلة التي تمر ب ا بناء عل  ارتباط هذ  األشكال بالغةق والرطوبة من ناحي
وبني عن الذكر لن معتو  اتعتنباط والتوقأ عييتلف من . ال ااف والتةهور النباتي من ناحية ثانية

 . باحث رير حعر اليبرة الميةانية
 

 :التصنيف الموجه( ب)
تقةةو  فكةةرة التصةةنيف المو ةةب علةة  انتيةةار عينةةاا مةةن األلةةوان التةةي تتةةألف من ةةا المرذيةةة الاضةةاذية 

بعين ا من لشكال عطا األر  معروفة علاا للمعتية ف  وال ةف من ايتيةار تلةك  باعتبارها تمثل مظاهر
وتعةةم  هةةذ  العينةةاا باعةة  . العينةةاا تحةيةةة القةةي  الطيايةةة الممثلةةة لكةةل نةةوه مةةن لنةةواه المظةةاهر األرضةةية

ف وتعةةةرف القةةةي  الطيايةةةة الممثلةةةة فةةةي هةةةذ  الي يةةةا باعةةة  البصةةةماا Training Fieldsي يةةةا التةةةةرير 
 .Spectral Signaturesية الطيا

وبم رة لن يت  تعيين القي  الطياية المنتيبة لكل مظ ةر مةن مظةاهر العةطا فةان المرذيةة يمكةن لن 
والةذي يحةةث لن كةل (. من ي ل تعمي  تلةك العينةاا علة  بةاقي القةي  الرقميةة  المشةاب ة)تصنف بأكمل ا 

قةةي  الطيايةةة التةةي ايتارهةةا المعةةتية  لتميةةز يليةةة مةةن ي يةةا المرذيةةة تصةةنف بنةةاء علةة  مةةة  تشةةاب  ا مةةأ ال
 . شك  من لشكال العطا

 :وهناك طريقتان للتصنيف المو ب
وتعتنة هذ  الطريقة عل  اليبرة الميةانية للباحث مما يع ل تمييز األشكال . الطريقة البصرية

 On-Screen Digitizingاألرضية بصريا عل  المرذية ث  الرع  ايحةاثي للظاهراا عل  الشاشة 
ويت  ذلك ةون الحا ة إل  إ راء عملياا . وتصنيا ا في شكل وحةاا  يومورفولو ية معروفة معبقا

وتحتار هذ  الطريقة إل  فراعة عالية من قبل المعتية  ومعرفة ميةانية بأبلر . رياضية لو إحصاذية
الغالر ما تكون هناك بقأ كما انب في . التااصيلف وهو هةف بعية ت يصل إليب إت القليل من الباحثين

 . مبعثرة صغيرة المعاحة ت تتمكن عين المعتية  من م حظت ا بع ولة

لقصور الذي يكتنف الطريقة البصرية وبصاة ياصة قلة التااصيل ا وتعو . الطريقة اإلحصائية
ر وتعتنة هذ  الطريقة عل  نماذر رياضية تقو  بحعا. ورةاءة التصنيف الناتج عن العامل البصري

ويكون ةور المعتية  هو تعيين بع  . مة  انتماء كل يلية من الي يا في المرذية لاذة من الاذاا
العيناا الصغيرة عل  المرذية كنقاط إرشاة للمعاةتا الرياضية التي يعتعين ب ا برنامج تصنيف 

 . المرذية
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" إلقاء"رحلتين يقو  المعتية  بة ويحعن تشبيب الع قة التكاملية بين المعتية  والبرنامج الرياضي بم

بذور الاذة المراة تصنيا ا في المرحلة األول  بينما يقو  البرنامج بتنمية وتكبير البذور في المرحلة 
التي وضع ا " البذرة" الثانية فيت  ت ميأ عشراا الي يا المشاب ة في قيم ا الرقمية مأ الي يا 

 .المعتية  في المرذية
 :اضية لتحقيق تلك الاكرة لش رها وهناك عةة طرق ري

 . Minimum Distance Classifierحعار المعافة األقرر  -

 . Parallelepiped Classifierتصنيف الي يا في لطر  امعة  -

  Maximum Likelihoodاتحتمال األقرر  -

ع  وتحويل ا ال  نموذر ارتااعاا م  510111وبعة مرا عة تاصيلية لليراذط الطبوبرافية مقياس 
واتعتااةة بنتاذج التصنيف بير المو ب الذي ل ري في (  1شكل )  Surfurباعتيةا  برنامج 

معتعينا ب  از تحةية  1115المرحلة العابقةف قا  الباحث بةراعة ميةانية في ن اية ش ر مارس 
ونعية ورقية من المرذياا الاضاذية لمناطق العبياا مما عاعة في إعطاء  GPSايحةاثياا 

التي كانا ةلي  ( 9شكل ) يز لولي للظاهراا ال يومورفولو ية ورع  الميططاا الميةانية ترم
ي راء التصنيف المو بف وتمكن الباحث بالتالي من رع  ميطط النظا  ال يومورفولو ي ليراضي 

 (.01شكل ) الرطبة في المنطقة محل البحث 
ية في صورت ا الرقمية عل  الحاعور وصار بعة ذلك من اليعير الر وه إل  المرذياا الاضاذ

التي يقةم ا برنامج   Parallelepiped Classifierبالطريقة الرياضية الثانية )وا  راء التصنيف المو ب 
ث  ترميزها بألوان ومعمياا تتاق  من ي ل رع  وحةاا إحةاثية عل  الشاشة ( إيرةاس كطريقة افتراضية

مكن الباحث بناء عل  ذلك من تحةية تعأ وحةاا وقة ت. مأ ما ةرعب الباحث في الميةان
 : يومورفولو ية هي 

ويمثةل ال عة  األصةلي الةذي تتشةكل حولةب الظةاهراا الرطبةة عةواء نت ةا عةن  المسطح البحيري .0
ويتعر  هةذا العمةق فةي البحيةرة . متر 1ع  ال   51ويتااوا العمق بين . لشكال عبيية او لشكال ب يا

 .لزراعيةف وحعر كمياا الصرف التي تضي ا المصارف اللتذبذر بين الشتاء والصي
 وشةةةرقي بمعةةةاحة 1كةةة 7بربةةةي بمعةةةاحة : وفةةةي منطقةةةة األصةةةار ينقعةةة  هةةةذا المعةةةطا إلةةة  شةةةطرين

  ويتعةةةر  للطمةةةر الةةةةاذ  مةةةن قبةةةل الرمةةةال العةةةافية 151ويصةةةل بةةةين الشةةةطرين عنةةةق باتعةةةاه . 1كةةة  5 
مة لنبوبين من الصرف المغط  لعةال منطقةة  المتحركة من الشمال الغربي لل نور الشرقي مما اعتو ر

 .متر 0075إل   005العنقف ويبل  عمق هذا المعطا ما بين 
ويتركةةز المعةةطا البحيةةري فةةي عةةبية مريقةةر فةةي طرفةةي العةةبية الشةةمالي وال نةةوبي وييلةةو مةةن ليةةة 

ن النطاقةاا متر ويؤثر عل  معاحة واعةعة مة 105وت يزية عمقب عن . نباتاا ماذية ترتااه ملوحة الميا 
 .التي تحيط بب من المعطحاا الملحية والعبياا الطينية
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عة   05ويمثل المعطا البحيري في عبية نايف األقل عمقا عل  اتطة ق حيةث ت يزيةة عمقةب عةن 
 . شتاء ويت ش  تماما في فصل الصيف

تةي انتشةرا علة  محةيط وحةواف المعةطا البحيةريف ف ويقصةة ب ةا النباتةاا الالمستنقعات النباتية .1
.  وزاة انتشارها في العقوة الث ثة األييرة بعبر مة قنواا الصةرف الزراعةي فتشةكلا منةاطق وفةرة نباتيةة

بلون ةا األحمةر المعبةر عةن  0917ويمكن تمييةز هةذ  المنطقةة بيعةر علة  المرذيةاا الاضةاذية منةذ عةا  
وفةةي الشةةطر الشةةرقي مةةن المعةةطا . تيةةذ شةةكل الةةةلتا فةةي بحيةةرة األصةةارالكثافةةة النباتيةةة العاليةةة والتةةي ت

 (.5و 1صورتا )البحيري تناظر الةلتا النباتية معاحة مماثلة من النباتاا البوصية والعشبية 
ونظرا لضحالة عمق المعطا البحيري في مريقر ونايف ف ن المعتنقعاا النباتية ت تشةغل معةاحاا 

 . الب يا الرطبة الغنية بالش يراا والنبكااتذكر وتحل محل ا الروضاا و 
وتحةةةيط بالمعةةةطا البحيةةةري وتعتبةةةر األكثةةةر تمثةةةي  للظةةةاهراا العةةةبيية التقليةيةةةة التةةةي  الســـياحات .5

يشةيأ و وةهةا فةي كافةةة المنةاطق ال افةة وشةبب ال افةةة مةن بةرك منعزلةة ومعةةطحاا طينيةة وفرشةاا ماذيةةة 
 (.2صورة ) يري ضحلة تتناور علي ا عملياا المة وال زر البح

وتقةةةأ عنةةةة التقةةةاء العةةةياحاا بةةةالبحيرة لكثةةةر المنةةةةاطق وفةةةرة فةةةي النباتةةةاا الماذيةةةة بميتلةةةف لنواع ةةةةاف 
والبوصية من ا بشكل يا ف التي تمثل مواذل مثالية للطيور الم ا رة والتةي ت عةل مةن األراضةي الرطبةة 

مناةةذا للعةةياحة البيذيةةة مةةن محطةةة م مةةة فةةي طريةةق ه ةةرة الطيةةور مةةن ناحيةةة و ( وياصةةة بحيةةرة األصةةار)
 .مواقأ العياحاا حول بحيرة األصار( 00شكل ) وتوضا المرذية الاضاذية  في . ناحية ثانية

وتنتشر عل  لطراف هذ  العةياحاا ع مةاا ليطةوط بحيريةة قةيمةة تشةكلا ية ل فتةراا عةابقة مةن 
اصةةأ الةةذي يعكةةس ت حةة  رمةةال المةةة البحيةةري ولمكةةن تمييزهةةا علةة  المرذيةةاا الاضةةاذية بلون ةةا األبةةي  الن

 .الكثبان الرملية بميا  المة البحيري مأ انتشار رواعر ملحية و بعية
وتعاعة اليريطة الطبوبرافية في التعرف عل  اعماء محلية قةيمة ألراضي  افة اليو  ولكن ةا تحمةل 

ومؤلةةف مةةن  1كةة  51الةةذي تبلةة  معةةاحتب نحةةو " العةةيا البرانةةي"اعةة  عةةياحاا قةيمةةة لعةةل اهم ةةا منطقةةة 
وتنتشةةر .  طبقةةاا رعةةوبية مةةن الح ةةر الرملةةي وال يةةري ويشةةكل عةةطحا معةةتويا تارشةةب الحصةة  والحصةةباء

فةةي منطقةةة العةةيا البرانةةي الكثبةةان المت حمةةة التةةي تةةةع  اتعتقةةاة بةةان عةةبية مريقةةر كانةةا مةةن اتتعةةاه 
 . عن حةوةها( براني)والعمق ما ع ل ل ا بمر تلك المنطقة وتشكيل عيا يار ي 

وتنتشر في معاحاا محةوةة من عبياا المنطقةةف وبصةاة ياصةة فةي عةبية نةايف فةي . الباليا .2
ومةةن المايةةة ايشةةارة الةة  إنةةب لةة  يكةةن ممكنةةا التمييةةز بةةين الب يةةا والعةةياحاا علةة  . شةةمال منطقةةة الةراعةةة

 وقةةةةةةةة عةةةةةةةاهما الزيةةةةةةةارة الميةانيةةةةةةةة . المرذيةةةةةةةاا الاضةةةةةةةاذية تقتةةةةةةةرار البصةةةةةةةماا الضةةةةةةةوذية بةةةةةةةين النةةةةةةةوعين
ومةةا يةةرتبط ب ةةا مةةن ( 2و 5صةةورتا )لعةةبية نةةايف فةةي تمييةةز عةيةةة مةةن لحةةوا  الب يةةا ( 1117مةةارس )

 (.7صورة )لشكال  يومورفولو ية نموذ ية لهم ا الكةواا التي تطورا في بيذة بحيرية مثالية 
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كةة  المشةةبعة  105وهةةي م موعةةة مةةن األحةةوا  الصةةغيرة التةةي ت يزيةةة قطرهةةا عةةن . الروضــات .5
وفةةي بعةة  المنةةاطق المناصةةلة عةةن ( 1صةةورة )األمطةةار التةةي ت معةةا فيمةةا بةةين الكثبةةان الرمليةةة بميةةا  

وينةةر . الرطبةة-العبياا انتشرا عةية من الروضاا الغنية بأش ار النييةل والمعةاحاا الرطبةة والرمليةة
 مةأ بةين ان تو ة لشكال ملحية او معتنقعية في هذ  األحةوا  التةي تةةين فةي و وةهةا لميةا  المطةر المت

ونظةةةرا لصةةغر معةةةاحة الروضةةاا وتبعثرهةةةا بةةين حقةةةول الكثبةةان صةةةار متعةةةذرا  . الكثبةةان والارشةةةاا الرمليةةة
إذ يةةرتبط تصةةنيا ا بتصةةنيف الكثبةةان الرمليةةة وبصةةاة ياصةةة األحةةوا  البينيةةة . إعطاءهةةا تصةةنياا معةةتق 
 .وهو ما يحتار ال  ةراعة معتقلة. والكثبان المثبتة بالنباتاا

وتشةغل معةاحاا متقطعةةة فةي كةل مةن عةبيتي مريقةةر ونةايف وتنتشةر ب ةا الظةةاهراا   المالحـات .2
وتةةرتبط معةةاحة الم حةةاا عكعةةيا بمصةةارف . ال يومورفولو يةةة التقليةيةةة كالصةةحاف والمضةةلعاا الملحيةةة

الصةةرف الزراعةةي التةةي تةةةفأ بكميةةاا كبيةةرة مةةن الميةةا  شةةبب العذبةةة إلةة  األراضةةي الرطبةةة فتةةذير األمةة م 
التةي )  كانا منطقة األصار لقل المنةاطق التةي تو ةة ب ةا م حةاا بينمةا كانةا منطقةة نةايف ب اف ومن ث

 (.  9صورة )ذاا تمثيل نموذ ي ل ذ  الظاهرة ( ت تتلق  لية مصارف

ــة الملحيــة .7 وتنتشةةر فةةي لبلةةر منةةاطق األراضةةي الرطبةةة فةةي منطقةةة الةراعةةة  المســطحات الطيني
وتنتشر ب ا كافةة األشةكال النمطيةة مةن . العقير-يق ال شةوبصاة ياصة عبية مريقر حيث يشطرها طر 

.  معطحاا طينيةة ومضةلعاا ملحيةة مغمةورة بالرواعةر الطينيةة وقشةور وتشةققاا طينيةة مشةبعة بةاألم م
عةةةن نمةةةط متكةةةرر فةةةي هةةةذا النطةةةاق ولهم ةةةا القبةةةار والمضةةةلعاا والصةةةحاف ( 00و 01)وتعبةةةر صةةةورتا 
 .الملحية والطينية

وقةة مةرا . وتنتشةر علة  األطةراف اليار يةة للنطاقةاا العةابق ذكرهةالرطبة المسطحات الرملية ا .1
هةةذ  المعةةطحاا بالمراحةةل الةةث ث لتطةةور العةةبيااف فانتقلةةا مةةن معةةطا مةةاذي إلةة  عةةبية طينيةةة ثةة  مةةأ 
زحف الرمال تحولا إلة  عةبية تغطي ةا األشةكال الرمليةة مةن نبةاك وفرشةاا رمليةة ولكمةااف كمةا وصةلا 

 . ةة من الكثبان ال  لية والمعتعرضةالي ا األذره الممت

والارشةاا (  المعروفةة محليةا بالزيبةارة)وتيتلةف لنواع ةا مةا بةين ظ ةور الحيتةان . األشكال الرملية .9
ولهةة  هةةذ  اتنةةواه الكثبةةان البريانيةةة التةةي تضةة  اكبةةر ت مةةأ . الرمليةةة والكثبةةان ال نينيةةة وال  ليةةة والقبويةةة

في لشةكال ا بةين ال  ليةة النموذ يةة وال  ليةة المعتعرضةة وال  ليةة  رملي حول األراضي الرطبة وتتااوا
التةةةي يشةةةير في ةةةا )وال  ليةةةة المعكوعةةةة ( التةةةي يتمةةةاس في ةةةا قرنةةةان لكثيبةةةين ه لةةةين مت ةةةاورين)المزةو ةةةة 

 . وال  لية المعتعرضة( القرنان إل   انر مقتبل الريام وليس إل  منصرف الريام
لحةةةرة التةةةةي تمكنةةةةا مةةةن اتناصةةةةال عةةةةن البريانيةةةاا العةةةةابقة علةةةة  تغييةةةةر وتعمةةةل الكثبةةةةان ال  ليةةةةة ا

مورفولو يةةة األراضةةي الرطبةةة وتتعةةق فةةي صةةاوف متوازيةةة تصةةنأ مةةا يعةةم  بةةالييوطف يضةة  كةةل يةةيط مةةا 
وتعتبر قرون هذ  الكثبان المصةر األعاعي الةذي يغيةر مةن معةال  األراضةي . كثبان ه لية 2إل   2بين 

كمةةا تعةةاه  الارشةةاا الرمليةةة فةةي طمةةر المنياضةةاا العةةبيية وتةةتمكن فةةي . الرمةةالالرطبةةة وي ةةةةها بعةةاي 
كمةةا تتشةةكل حةةواف بعةة  . بعةة  الحةةاتا مةةن طمةةر لر  العةةبية والب يةةا بحقةةول ناضةة ة مةةن النبةةاك

 (.01صورة  )العبياا بعلعة مت حمة من الكثبان القةيمة 



 27 

ر وه ال  الميةان في زيارة لييرة في ش ر وبناء عل  ما قا  بب الباحث في المراحل العابقة وبعة ال
للتحقق من بع  التةايل في الاذاا ال يومورفولو ية مأ تحةية ايحةاثياا بال ي بي  1117مارس 

والتي تحوي عبأ فذاا بةت من ( 01)إس لمكن تقةي  يريطة التصنيف المو ب التي يعرض ا شكل 
 . الروضاا مأ األشكال الرملية تعأف نظرا تنةمار فذة الب يا مأ العياحاا وفذة

 رصد التغير المورفولوجي بمقارنة المرئيات الفضائية: ثانيا
عل  مضاهاة المرذياا بالطريقة التي كان يت  ب ا  Change Detectionتقو  فكرة رصة التغير 

بمضاهاة وقة قا  الباحث . علاوا مضاهاة اليراذط الطبوبرافية لو الصور ال وية لتواريخ زمنية ميتلاة
مرذية القمر الارنعي ) 1112ومرذية عا   (  مرذياا القمر األمريكي تنةعاا) 0917مرذياا عا  

مأ الر وه بالاح  البصري إل  تارييين وعيطين هما . عنة 07وذلك باارق زمني مقةار  ( عبوا
 . لتتبأ ات اهاا التغير ومحاور  1110و  0997

للمرذياا برع  Vector Overlayث ب  راء مقارنة إحةاثية ولرصة التغير بين تارييين قا  الباح
وت  تةعي  ذلك بةمج   Vector Layers الوحةاا المورفولو ية بتتبع ا بصريا في طبقاا  معتقلة 

 2لطياف مو ية بةت من   9وذلك لتحليل  Image Overlay مرذيتي كل عبية في مرذية واحةة 
لطياف في مرذية عبوا فقطف وذلك من ي ل اتعتااةة من لطياف في مرذية تنةعاا فقط لو ث ث 

التباين اللوني الذي تتيذ  الظاهراا بين تارييي المقارنةف نتي ة ظ ورهما كلونين مت اورين عل  المرذية 
وقة  مأ الباحث نتاذج المقارنة الميتلاة ولي  بيانات ا المتعةةة في ال ةول ال امأ . ال ةيةة المةم ة

 : 1112وعبوا  0917ني عل  قياعاا مرذيتي تنةعاا التالي المب
 1112و0917التذبذر في معاحة العبياا والنطاقاا الرطبة بين عامي ( 1) ةول 

 التغير في المعاحة المنطقة والوحةاا المورفولو ية

 
 األصار

عةةا  ( 1كةة )المعةةاحة 
0917  

عةةةةةةةةةا  ( 1كةةةةةةةةة )المعةةةةةةةةةاحة 
1112  

المعةةةةةةةاحة منعةةةةةةةوبة لعةةةةةةةنة 
0917  )% ( 

  9007 0101 0509 معطا البحيريال

  00205 1005 0101 العياحاا

 21 507 707 المعتنقعاا النباتية

 92 51 2102 إ مالي المعاحة

  مريقر

  25 505  01 المعطا البحيري
 ت شي تا  1 101 الم حة

  511 0902 5 األراضي الطينية 

  21   1 0501 األراضي الرملية 

  011 5109 5102 إ مالي المعاحة 
  العصي ء

  175 105 1011 المعتنقعاا النباتية
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  12 105 009 األراضي الغةقة
  27 201 101 األراضي الرطبة
  92 0102 0101 العبية الرملية

  092 0102 502 لراضي زحاا علي ا الرمال 
  97 12 1209 اي مالي 

  نايف

  109 7 501 األراضي الغةقة
  11 209 701 ةاألراضي الرطب
  10 0205 01 العبية الرملية
  97 1102 19 اي مالي 

فةةي المنطقةةة يعةةير بشةةكل متذبةةذر  يراضةةي الرطبةةةويعةةتنتج مةةن القياعةةاا العةةابقة لن اتت ةةا  العةةا  ل
ف كمةا لن هنةاك اطةراةا فةي تنةاق  معةاحة % 2إلة   5مأ ات ا  طايف نحو التناق  بمعةل يتراوم بةين 

فةةةي كةةةل مةةةن منطقتةةةي األصةةةار ومريقةةةر لصةةةالا زيةةةاةة فةةةي معةةةاحة العةةةياحاا وتنةةةامي  المعةةةطا البحيةةةري
ن كةةان يصةةعر مضةةاهاة التغيةةر فةةي معةةاحة نطاقةةاا عةةبيية بغيرهةةا لعةةة  . األشةةكال العةةبيية التقليةيةةة وا 

وتناقصةةا فةةي  األراضةةي الرطبةةةتمثيل ةةا فةةي كافةةة العةةبياا كالمعةةتنقعاا النباتيةةة التةةي تزايةةةا فةةي بعةة  
 . كن ل ا تمثيل في مواقأ لير  بالمنطقة محل الةراعةلير  ول  ي

والم حظاا المورفولو ية التي يمكن رصةها بقةر من الثقة تقأ في تلةك الاذةة مةن تبةاةل المعةاحاا 
الرطبةةة وال افةةةف حيةةث كانةةا الزيةةاةة فةةي المعةةطحاا البحيريةةة فةةي كةةل مةةن األصةةار ومريقةةر تةةأتي علةة  

 . حعار األراضي الرملية المحيطة
فقةةة اتضةةا مةةن مقارنةةة الع قةةة بةةين األشةةكال الرطبةةة والرمليةةة فةةي عةةبية األصةةار فةةي ث ثةةة تةةواريخ 

لن عشةةةراا الكثبةةةان ال نينيةةةة والكثبةةةان القبويةةةة والت معةةةاا الرمليةةةة ( 05شةةةكل ) 1110-1112– 0917
ي تلةك   بمرا وتحولةا الة   ةزر رمليةة مةأ التذبةذر فةي معةاحة البحيةرة فة005التي ت تزية ارتااعا عن 

 .التواريخ الث ثة
ومن الم   ايشارة إل  لنب يصعر في مثل هذ  التغيةراا المعةاحية الاصةل بةين مةا هةو را ةأ للتغيةر 
في منعور الميا  تحا العةطحية والتذبةذر فةي كميةاا األمطةار والبيةر مةن ناحيةة ومةا هةو را ةأ للعامةل 

 . ا المصارف الزراعية من ناحية لير البشري المرتبط بالتغير العنوي في كمياا الميا  التي تحمل
للتغيةةر فةةي معةةاحة النطاقةةاا الرطبةةة بةةاألحوا  الرذيعةةية ومةةن ي لةةب يمكةةن ( 05) ويعةةر  شةةكل 

تتبةةأ التغيةةر المورفولةةو ي بصةةريا وكةةذلك مرا عةةة القيةةاس ايحصةةاذي للتغيةةر المعةةاحي فةةي التةةواريخ محةةل 
 . الةراعة
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 ع األراضي الرطبة القديمة عبر البصمات الطيفيةتتب: ثالثا

تمثل األراضي الرطبة في منطقة األحعاء ع ماا لبيذاا قةيمة كانا لكثر وفرة في الموارة الماذية 
 :وثراء في مكون ا النباتي واألحياذي وتتمثل له  هذ  الع ماا فيما يلي

وهي بمثابة ع مة عل  . لغررإحاطة واحة األحعاء  ب ذ  األراضي الرطبة من ال نور وا .0
فقة قاما هذ  الواحة عل  عشراا من العيون الماذية . طبيعة البيذة القةيمة الغنية بموارة الميا 

الطبيعية التي  كانا تتةفق من  وف األر  في نموذر مثالي لليزاناا ال وفية القريبة من 
ياا  معتو  الميا  ال وفي وذلك قبل لن يؤةي اتعت  ك المتتابأ للميا  إل  ان. العطا

وتوقف العيون عن التةفق الطبيعي واتعتعانة بمضياا تصل لعماق لنابيب ا إل  ما بين 
 متر  11-51

و وة بع  العيون الماذية تناظر عيون األحعاء في قلر األراضي الرطبة الصحراوية ولهم ا  .1
للتةهور في العقوة  عين ل  حيش في بحيرة األصار وربار الميا  في مريقر التي تعرضا

 األييرة

التوععاا الزراعية عل  لطراف األراضي الرطبةف معتايةة من ضخ الميا  من معافة قريبة من  .5
 عطا األر 

ارثار ال يومورفولو ية في البيذاا الرطبة وبصاة ياصة ظاهرة الكةواا التي تةل عل  بيذاا  .2
إضافة إل  . الي في منطقة عبية نايفبحيرية مثالية في ترعيب اف وتو ة هذ  الظاهرة بشكل مث

و وة الكثبان الرملية المت حمة والرواعر البحيرية عل  حواف بع  األراضي الرطبة  وبصاة 
ياصة في عبية مريقر مما يةل عل  بلوغ منعور الميا  في هذ  المناطق ال  ةر ة بمر 

 .الحواف الرملية

لمعتو  ايقليمي تعرف المنطقة باع  فعل  ا. ةتتا األعماء الطبوبرافية في المنطقة .5
م موعة بحيراا )والبحر الةايلي ( اليليج العربي)في ةتلة بليغة عل  البحر الكبير " البحرين"

فض  عن و وة لعماء ت تعبر عن مظ رها ال يومورفول ي الحالي كمنطقة (. األراضي الرطبة
يقر والتي لظ ر تتبع ا عل  وهي منطقة  افة ال  ال نور من عبية مر " العيا البراني"

ويبةو اتع  معبرا . المرذياا الاضاذية ان ا امتةاة مكمل لعبية نايف عل  ال ب ة ال نوبية
تعبر عن التةفق اليار ي لبحيرة مريقر " البراني"تناظر العياحاا الحالية و" العيا"للغاية فة
 .القةيمة

حيرة األصارف وكما هو معروف فان ه رة الطيور الموعمية إل  المنطقة وبصاة ياصة إل  ب .2
معاراا ه رة الطيور ترتبط باتراا طويلة من الزمن وليس بتغير حةيث في الميزانية الماذية 

ومن المحتمل لن هذ  ال  راا كانا تعت ةف منطقة لكثر اتعاعا . لمنطقة رطبة لو شبب رطبة
ضي الرطبة التي نعال  ا ولعل من الماارقاا لن منطقة األرا. من األراضي الرطبة الحالية

كانا المصةر األعاعي تنتشار مر  لنالونزا ( وبحيرة األصار عل  و ب التحةية)بالبحث 
 .1117-1112الطيور إل  المملكة العربية الععوةية في عامي 
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تبةةاةل الميةةا  بةةين األراضةةي الرطبةةةف وبةةاألحر  تةةةفق ميةةا  البحيةةراا والمعةةتنقعاا مةةن األراضةةي  .7
وذلك عل  الةرب  مةن انتشةار كثيةف للتكوينةاا . إل  الشرقية بحك  انحةار األر  الرطبة الغربية

ويةةت  التةةةفق عبةةر الثغةةراا البينيةةة ومةةن يةة ل عمليةةة تشةةبأ الرمةةال بالميةةا ف وهةةي ظةةاهرة . الرمليةةة
كصةةةحراء ح يةةةر علةة  عةةةبيل المثةةةال فةةةي ) متكةةررة فةةةي عةيةةةة مةةن البيذةةةاا الصةةةحراوية األيةةر  

" الحبةال"فق ميا  العيول لعال رمال الكثبان الطوليةة المعروفةة باعة   نور شرق مصر حيث تتة
ولعةةل عمليةةة التبةةاةل هةةذ  تةةةل علةة  و ةةوة اتصةةال قةةةي  بةةين كافةةة األراضةةي الرطبةةة ومعةةاراا (. 

 .عابقة للميا 

انتشةةةةار ظةةةةاهرة الروضةةةةاا الغنيةةةةة بالنباتةةةةاا فةةةةي قلةةةةر الكثبةةةةان الرمليةةةةةف وهةةةةذ  الظةةةةاهرة ن ةةةةةها  .1
ل ال ةةةةافورة ومةةةةن يةةةة ل ةراعةةةةت ا ميةةةةةانيا ن ةةةةةها نمةةةةاذر مصةةةةغرة للبحيةةةةراا بالعشةةةةراا فةةةةي حقةةةةو 

ويعتقةةة الباحةةث لن هةةذ  الروضةةاا هةةي ةليةةل واضةةا علةة  . واألراضةةي الرطبةةة الواعةةعة اتمتةةةاة
 .انتشار واعأ المة  ليراضي الرطبة في شرق الععوةية

ملية بحقول ال افورة عقر حالة اتنتعاش والوفرة الماا ذة في الغطاء النباتي في الصحراء الر  .9
عقوط األمطار والتي تؤشر عل  لن معتو  الميا  تحا العطحية من القرر والغني بما يوفر 

 .الارصة األعاعية لعة  تعرر ميا  األمطار وضياع ا في لعقار فتراا عقوط المطر

 
إلة  منطقةة  لعةاة الباحةث النظةر( والتةي قةة ترقة  إلة  معةتو  األةلةة)واعتماةا عل  هذ  المؤشراا 
فةةأمكن لعةاةة رعةة  يريطةةة األراضةةي الرطبةةة " ماتاحةا لةراعةةة الماضةةي"األراضةي الرطبةةة الحاليةةة باعتبارهةةا 

 :بطريقتين
ونقصة ب ا  مأ األراضي الرطبة الحالية وما يرتبط ب ا مناطق  الطريقة البصريةف -

رشاةا  بالةراعة رطبة متقطعة في يريطة واحةة وذلك باتعتعانة بالمعال  الطبوبرافية واعت
ول  ت ر في هذ  العملية لية يطواا احصاذية لو . الميةانية والتاعير البصري للمرذياا الاضاذية
وكانا نتي ة ذلك التاعير البصري رع  اليريطة . تطبيق وعاذل رقمية لتحليل المرذياا الاضاذية

 ( 02) التي يعرض ا شكل 
التحليل ايحصاذي وت رير طرق وهذ  هي ثمرة . تتبأ البصماا الضوذية رقميا -

بحيث قا  . التصنيف المو ب وبير المو ب والةراعة الميةانية ورصة التغير في األراضي الرطبة
باتباه لعلور التصنيف ) الباحث ب مأ كافة البصماا الضوذية الارعية ليراضي الرطبة 

ج واحة مأ اعطاء بقية ول ر  عل  المرذية الاضاذية طريقة  مأ هذ  البصماا في منت( المو ب
الذي ( 05)وكان نتي ة ذلك التطبيق شكل . األشكال األرضية في المنطقة بصمة لير   امعة

يعة لكثر ةقة من الطريقة البصرية وبصاة ياصة احتواء  عل  المناطق المبعثرة من األراضي 
 . الرطبة
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 نتائج الدراسة 
كثيةةةرة كةةةان مةةةن الماتةةةر  لن تناةةةق فةةةي العمةةةل  وفةةةرا المرذيةةةاا الاضةةةاذية   ةةةةا كبيةةةرا ولمةةةوات .0

الميةةةةاني وذلةةةك بمةةةا قةمتةةةب مةةةن تاصةةةيل النطاقةةةاا المورفولو يةةةة للمنطقةةةة محةةةل الةراعةةةةف ووفةةةرا للباحةةةث 
وي ةةر التأكيةةة هنةةا علةة  لن التبةةاين . إمكانةةاا كبيةةرة فةةي ةراعةةة وتحليةةل هةةذ  النطاقةةاا باألراضةةي الرطبةةة

صةةمات ا الضةةوذية الةاكنةةة فةةي مقابةةل البصةةماا الضةةوذية الااتحةةة ال يومورفولةةو ي بةةين األراضةةي الرطبةةة بب
متةةر فةةوق لر  العةةبياا قةةة عةةاعة فةةي تمييةةز  51و  01للكثبةةان الرمليةةة وارتااعات ةةا التةةي تتةةراوم  بةةين 

 .العبيية وتتبع ا بين تواريخ الةراعة الميتلاة ةال يومورفولو ي األشكالعةية من 

بتصةةغير ح ةة  اليليةةة علةة  المرذيةةة  - )**(ح ةة  ي ياهةةا ن حةا المرذيةةاا الاضةةاذية الموحةةةة فةةي .1
لتتوافةةةق مةةةأ ح ةةة  اليليةةةة للمرذيةةةة  -متةةةر  51متةةةر إلةةة   11مةةةن  2الملتقطةةة مةةةن القمةةةر الارنعةةةي عةةةبوا 

فةةي رصةةة التغيةةر بةر ةةة فاذقةةة مةةن الةقةةةف وبتحقيةةق    - 7و  2تنةعةةاا  يالملتقطةةة مةةن القمةةر األمريكةة
افة الوحةةاا المورفولو يةة فةي العةبياا ومةا يحةيط ب ةا مةن كثبةان لقص  حة ممكن من تتبأ التغير في ك

 .رملية

واحةةةة مةةن لهةةة  المصةةاةر البحثيةةةة   Panchromaticمثلةةا المرذيةةة الاضةةةاذية لحاةيةةة الطيةةف  .5
فةةةةي منةةةةةاطق العةةةةةبياا وبصةةةةاة ياصةةةةةة فةةةةي تتبةةةةةأ النطاقةةةةةاا  ةلرصةةةةة وتحليةةةةةل المعةةةةال  ال يومورفولو يةةةةة
وكةةان ل ةةذ  المرذيةةة الاضةةل األكبةةر فةةي تحةيةةة لنةةواه الكثبةةان . حيريةةةال يومورفولو يةةة حةةول المعةةطحاا الب

 .الرملية حول العبياا وتحةية الةور ال يومورفولو ي الذي تلعبب

  Layer Stackوطريقةة ةمةج المرذيةاا الاضةاذية   Image Overlayن حا طريقة المضاهاة  .2
واتضةا لن األراضةي الرطبةة . لاةة للةراعةةفي تتبأ التغير ورصة اتيت فاا المورفولو ية بةين تةواريخ ميت

النموذ يةة التةي لبةةا اعةت ابة عاليةة لةراعةت ا وتحليةل ات اهةاا تغيرهةا  ةإحة  الظاهراا ال يومورفولو ي
 . عبر تقنية اتعتشعار عن بعة

في األراضي الرطبةة بالمنطقةة فةي شةكل مركةزي حةول المعةطا  ةتتوزه النطاقاا ال يومورفولو ي .5
وتتمثةل بةاقي النطاقةاا . ة يكةون مرتبطةا بعةين ماذيةةف لو بمصةر لحةة المصةارف الصةناعيةالماذي الةذي قة

التي تقأ حول المركز  في المعتنقعاا النباتيةف والعةياحااف والمعةطحاا الطينيةةف والمعةطحاا الملحيةةف 
شةةكال هةةذا وتتمثةةل فةةي عةةبياا شةةرق األحعةةاء كافةةة األ. والعةةبياا الرمليةةةف والكثبةةان التةةي تحةةيط بالعةةبية

 .النمطية كالقبار الملحية والمضلعاا الملحية والاقاعاا الملحية والطينية وبيرها

تحاصةةر الكثبةةان الرمليةةة عةةبياا المنطقةةة مةةن كةةل  انةةرف وتتاةةاوا فةةي لشةةكال ا بةةين البريانيةةاا  .2
ةيمةةة الكثبةةان العرضةةية ع)المعقةةةةف ويطةةوط الكثبةةان المعتعرضةةةف والكثبةةان ال  ليةةة النموذ يةةةف والزيبةةارة 

وتقةو  الع قةة بةةين .  والكثبةان القبويةةف والةت ل الرمليةةة عةيمةة الم مةاف والارشةاا الرمليةةة والنبةاك( القةرون

                                                 
(**)

ه فر )يتقة  الباحث بالشكر ليعتاذ الةكتور عبة الرحمن الحعيني من  امعة ايما  محمة بن ععوة   
 . لتاضلب ب  راء عملية توحية ح   الي يا في كافة المرذيااف وما يرتبط بذلك من تصحيا هنةعي( األحعاء
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الكثبةةان والعةةبياا بنةةاء علةة  مقةةةار اتنكمةةاش الةةذي تتعةةر  لةةب عةةبياا المنطقةةةف ويةةؤة  بالتةةالي إلةة  
 .  ااف البيذة العبييةف ومن ث  زياةة نشاط حركة الكثبان الرملية

وعلةةةة  الةةةةرب  مةةةةن ضةةةةعف إمكانيةةةةة اتعةةةةتااةة مةةةةن بيانةةةةاا المرذيةةةةاا الاضةةةةاذية فةةةةي فصةةةةل التغيةةةةر 
بةةةةفأ ميةةةا  الصةةةرف )المورفولةةةو ي النةةةا   عةةةن مصةةةاةر طبيعيةةةة عةةةن نظيةةةر  النةةةا   عةةةن مصةةةاةر بشةةةرية 

ة ف إت لن الةراعة الميةانية لعةية من األراضي الرطبة لظ ةرا لن حركةة الرمةال قة(الصحي والزراعي إلي ا
ن حا في تقلي  معةاحة بعة  العةبيااف فضة  عةن تحويةل مظ ةر الةبع  اريةر إلة  فرشةاا رمليةة 
عةةميكةف وهةةو مةةا ينبةةل بيطةةورة امتةةةاة الرمةةال الزاحاةةة علةة  حعةةار العةةبياا فةةي المنةةاطق الشةةمالية مةةن 

 (.األراضي الرطبة شرق بلةة العيون عل  و ب اليصو ) الواحة 

فقةة . اا الرطبة عة  و ةوة ات ةا  موحةة نحةو الزيةاةة لو النقصةانلظ را مراقبة التغير في النطاق .7
اتعةةما عةةبياا المنطقةةة بالتذبةةذر فةةي ميزانيت ةةا الماذيةةة والتغيةةر فةةي معةةاحاا النطاقةةاا الرطبةةة وال افةةة 

ويعةز  العةبر الرذيعةي فةي ذلةك إلة  تذبةذر المنصةرف مةن ميةا  الصةرف الزراعةي والصةحي . نتي ةة ذلةك
مطيةةوي ومةةا ل مةةا مةةن ةور فةةي التةةأثير علةة  األراضةةي الرطبةةة الواقعةةة إلةة  إلةة  حةةو  األصةةار وعةةبية 

 . الشرق من ما

فمةن . لظ را الةراعة لن العبياا الحالية تمثل بقايا لبيذةة واعةعة اتمتةةاة مةن األراضةي الرطبةة .1
ي ل تتبأ البصماا الضوذية لمناطق العياحاا والعبياا شبب الرطبةةف والبحةث عةن المتشةابب مع ةا فةي 
المناطق المحيطة بالعبيااف والتي طمرت ا الكثبان الرمليةة لمكةن رعة  يريطةة المنةاطق الرطبةة فةي شةرق 

 .األحعاء وهي مناطق تزية معاحت ا بنحو ث ثة لمثال عما هي عليب اليو 

تلعةةةر األراضةةةي الرطبةةةة الواقعةةةة شةةةرق األحعةةةاء ةورا إي ابيةةةا بحمايت ةةةا األراضةةةي الزراعيةةةة مةةةن   .9
ذا كةةان ذلةةك يتمثةةل بشةةةكل لعاعةةي فةةي عةةبية صةةةراة الحبيةةل التةةي يمكةةةن زحةةف الكثبةةان ال رمليةةة علي ةةةاف وا 

اعتبارها ةرعا حاميا لواحة األحعاء من ناحية الشمالف ف ن عبياا نايف ومريقر ومطيةوي قةةما حمايةة 
 .لير  ألراضي اتعتص م الزراعي التي قاما في  نور و نور شرق الواحة

ةرا م مةا مةن مصةاةر الترفيةب ياصةة مةا ي تمةأ في ةا تمثل بع  األراضةي الرطبةة مصة .01
وتعتبةر بحيةرة . من مظاهر المعطحاا الماذية والكثبان الرمليةة التةي تمثةل مقصةةا م مةا للةرح ا اليلويةة

األصار واحةة من لش ر المقاصة العياحية لعكان األحعاء نظرا لما يحط في ةا مةن الطيةور الم ةا رة مةن 
يةةرانالمشةةرق العربةةي ومةةن تركيةةا و  كمةةا يمثةةل حةةو  مريقةةر المرتبةةة الثانيةةة بالنعةةبة لمرتةةاةي الةةرح ا . ا 

وفيما بين مريقر و بةل األربةأ تو ةة بعة  الممارعةاا الترفي يةة كعةباقاا الييةول  التةي تعةتاية . اليلوية
 (02و  05صورتا . )من تارة المكان بمظاهر  التي ت مأ بين األراضي الرطبة والت ل المنعزلة

نعةةةان مةةةن األراضةةةي الرطبةةةة صةةةغيرة المعةةةاحة باتعةةةتغ ل الموضةةةعي فةةةت  اعةةةتااة اي  .00
 صةةةورة)تحويةةةل عةةةبية اليةةةور فةةةي لقصةةة   نةةةور شةةةرق واحةةةة األحعةةةاء إلةةة  معةةةتوةه للناايةةةاا الصةةةلبة 

ف كمةةا تةة  تحويةةل قلةةر عةةبية العةةاالة إلةة  معةةتوةه لةةناس النةةوه مةةن الناايةةاا وان تركةةا عاريةةة فةةي ( 05 
ناايةاا فةي عةبية اليةور نموذ ةا  يةةا ل عةتغ ل الموضةعي المناعةر للبيذةة ويعتبر مةفن ال. قلر العبية

. من ي ل اتعتااةة من قابلية العبية للحار وقابلية الكثبان الرمليةة المحيطةة ب ةا لل ةرف ورة  الميلاةاا
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ويعةةةة ايتيةةةار هةةةذ  العةةةبية ةون بيرهةةةا ايتيةةةارا موفقةةةا للغايةةةة ف ةةةي تقةةةأ فةةةي منصةةةرف الريةةةام وفةةةي لقصةةة  
 . ال نوبي الشرقي للواحة وت تتعار  مأ مشروعاا التوعأ الزراعي لو العمراني الطرف

تمكن اينعان مةن إقامةة نشةاط زراعةي علة  هةامش األراضةي الرطبةة معةتايةا مةن وفةرة  .01
بعةةة  اربةةةار التةةةي تعةةةتمة مياه ةةةا مةةةن معةةةافة قريبةةةة ت تتعةةةة  لربعةةةة لمتةةةار ةون عةةةطا األر  ولقيمةةةا 

المحةة ا )ا زراعيةةة فةةي منطقةةة العةةيا البرانةةي ووفةةرا مصةةةرا تعةةتقرار ال  ةةر باتعةةتااةة من ةةا معةةتعمرا
( بةرر نةايف)كما كانا بع  هذ  اربار حول عةبية العةاالة . بزراعة اليضر والااك ة( البةوية المبعثرة

 .مصةرا رير لقيا  نشاط زراعي عل  لطراف العبية

 
 :توصيات الدراسة

ة وحمايت ةةا مةةن ميةةاطر التلةةوث وتاعيةةل حمايةةة المنةةاطق ضةةرورة العنايةةة ببيذةةة األراضةةي الرطبةة .0
وفةي ذاا الوقةا مراقبةة األوضةاه البيذيةة فةي هةذ  األراضةي . المميزة من ا مةن الناحيةة الطبيعيةة

لكون ا منافذ محتملة تنتشار مر  لنالونزا الطيور نظرا لمةا تمثلةب مةن منةاطق اعةتقبال للطيةور 
محةةتم  تنتشةةار مةةر  لنالةةونزا الطيةةور فةةي المملكةةة كانةةا بحيةةرة األصةةار موطنةةا ) الم ةةا رة 

 ( 1117العربية الععوةية في عا  

اتهتمةةةا  بالةةةةور ال يومورفولةةةو ي ليراضةةةي الرطبةةةة المتمثةةةل فةةةي حمايةةةة واحةةةة األحعةةةاء مةةةن  .1
ونظةةرا لمةةا تلعبةةب هةةذ  األراضةةي كمصةةةاا طبيعيةةة لكةةبا حركةةة . ليطةةار زحةةف الكثبةةان الرمليةةة

 . وا ر مراقبة التذبذر في هذ  األراضي وتغير النطاقاا الغةقة في االرمال الزاحاة فمن ال

عة  ت ايف المعاحاا ال امشية في تلك األراضي والعمل عل  ضةبط الميزانيةة الماذيةة الةوارةة   .5
ويرتبط هذا ارتباطا وثيقةا بةالتوازن المةاذي الزراعةي ومعةتو  المةاء . من المصارف الزراعية إلي ا

 .حعاءال وفي في واحة األ

ةع  الةراعاا ال يومورفولو ية والبيذية الم تمةة بالع قةة بةين الكثبةان الرمليةة واألراضةي الرطبةة  .2
ال يومورفولو يةة والبيذيةة  ةعل  المعتو  ايقليمي في ةول اليلةيج العربيةة نظةرا ترتبةاط األنظمة

 . الارعية ببعض ا البع 

راقبةةةة األراضةةةي الرطبةةةة بعقةةةة الةةةةوراا تاعيةةةل اتعةةةتااةة مةةةن بيانةةةاا اتعتشةةةعار عةةةن بعةةةة فةةةي م .5
التةريبيةةةة والحلقةةةاا النقاشةةةية والنةةةةواا بةةةين المؤععةةةاا البحثيةةةة المشةةةتركة فةةةي اليلةةةيج العربةةةي 

 . والةول العربية ذاا البيذاا المتشاب ة
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 قائمة المراجع

 :باللغة العربية
. ة العةةةعوةية يومورفولو يةةةة مملحةةةة القصةةةر بالمملكةةةة العربيةةة( 0992) ةةةوةة فتحةةةي التركمةةةاني  -

 .الريا . ال معية ال غرافية الععوةية. 09علعلة بحوث  غرافية العةة 

األنمةاط ال يومورفولو يةة للعةبا  العةاحليةف ةراعةة لمواقةأ ميتةارة علة  ( 1115)ععية الباروةي  -
مةن علعةلة رعةاذل  110العةة . المملكة العربية الععوةية –طول العاحل الشرقي للبحر األحمر 

 الكويا.لصاةرة عن قع  ال غرافيا ب امعة الكويا وال معية ال غرافية الكويتية غرافية ا

. رصةةة التةةةيل البشةةري فةةي ال ةةامش العةةاحلي لغةةرر الةةةلتا( 1115)عةةاطف معتمةةة عبةةة الحميةةة  -
مةةةةن علعةةةلة رعةةةاذل  غرافيةةةةة  511العةةةةة ( 1112-0912)تحليةةةل بيانةةةاا معتشةةةعرة عةةةةن بعةةةة 
 الكويا. الكويا وال معية ال غرافية الكويتيةالصاةرة عن قع  ال غرافيا ب امعة 

مكانةةاا اعةةتغ لب عةةياحيا( 1112)عةةاطف معتمةةة عبةةة الحميةةة  - .  يومورفولو يةةة عةةاحل العقيةةر وا 
 . 72العةة .  علعلة بحوث  غرافيةف ال معية ال غرافية الععوةية

 الريا ف بةون ةار نشر.ةراعة  غرافية: األحعاء ( 0999)عبة اا الطاهر  -

بةةةون .  يولو يةةة و يومورفولو يةةة المملكةةة العربيةةة العةةعوةية(  0992)اا ناصةةر الةةوليعي عبةةة  -
 . الريا . ةار نشر

ةراعةةةةةة . لشةةةةةكال عةةةةةطا األر  الرذيعةةةةةية بواحةةةةةة األحعةةةةةاء( 0990)محمةةةةةة صةةةةةبري محعةةةةةور  -
 .م لة كلية البنااف  امعة عين شمسف القاهرة.  يومورفولو ية

مال الغزاليف عةية عبةة الغاةورف ريتشةارة شاكعةبيف لحمةة محموة عاشورف ص م عبة المغيثف   -
. حيويةة- يولو يةة–العبياا في شبب  زيرة قطةرف ةراعةة  يومورفولو يةة ( 0990)عبة الع   

 . مركز الوثاذق والةراعاا اينعانية  امعة قطرف الةوحة

ذط الطبوبرافيةةةةة اليةةةةرا( هةةةةة 0215)وزارة البتةةةةرول والثةةةةروة المعةنيةةةةة بالمملكةةةةة العربيةةةةة العةةةةعوةية  -
 .510111ف و 1510111مقياس 

ف هيذة الةري والصةرف باألحعةاءف إةارة قعة  الميةا  والتربةة بالمملكة العربية الععوةيةوزارة الزراعة  -
إلةةة  عةةةةبيتي  D2و D1بيانةةةاا بيةةةر منشةةةورة عةةةةن كميةةةاا المنصةةةرف مةةةةن مصةةةرف ( 1112)

 .  األصار وصراة الحبيل

 . اليريطة العامة للتربة( 0912)عربية الععوةية وزارة الزراعة والميا  بالمملكة ال -

) قعةةةة  ال يةةةةةرولو يف المعةةةةةتا المناييةةةةة  - بالمملكةةةةة العربيةةةةة العةةةةعوةيةوزارة الزراعةةةةة والميةةةةا   -
0929 – 0992 ) 
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