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األحزمة اخلضراء وأهميتها يف محاية املدن مه العىاصف 
 الرتابية ومكافحة ظاهرة التصحر

 (مدينة تكريت حالة دراسية)
ىىىىىىأ.م.د.محمودىحمادةىصالحىالجبوري

ىىىىىىىىىىىىىقدمىالجعرافوةظىالتببويوةظىىىاآلداب/كلوظى/ىجامطظىتكروت

ىن
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 مستخلص
ة خطيرة تهدد البيئة الطبيعية ومواردها االقتصادية ومػدهها التصحر ظاهرة بيئي

اههػا و  ،كما اف هذه الظاهرة تاخذ اشكاال متعددة وال تقتصر عمى جاهػ  واحػد ،وسكاهها
وال تقتصػػر  ،اصػػبحت تهػػدد معظػػـ دوؿ العػػالـ المتقدمػػة مههػػا والهاميػػة عمػػى حػػد سػػوا 

. عػداها الػى األراضػي المرويػةظاهرة التصحر عمى األراضي الجافة وشبه الجافة بػؿ تت
وهذا البحث يتهاوؿ مهطقة في محافظة صالح الديف وهي مديهة تكريت مركز محافظة 

اذ بمغ . صالح الديف تمؾ المهطقة التي تمثؿ اكبر تركز سكاهي عمى مستوى المحافظة
ثػػػػـ  =:?7فػػػػي تعػػػػداد عػػػػاـ هسػػػػمة ( ==9;7)الحضػػػػر  - عػػػػدد سػػػػكاف مركػػػػز المديهػػػػة

وقػػدر  =??7فػي تعػداد هسػمة ( ?<78:7) وبمػػغ. ==?7تعػداد فػي  هسػمة (;<=9;)
( هسػػػػػػػػمة مػػػػػػػػههـ :?9<?8بحػػػػػػػػدود ) =800سػػػػػػػػكاف المديهػػػػػػػػة حسػػػػػػػػ  تقػػػػػػػػديرات عػػػػػػػػاـ 

 .(7)الحضر -هسمة هـ سكاف مركز المديهة  (;>>;77)
اف هػػذه األعػػداد مػػف السػػكاف تحتػػاج الػػى بيئػػة لمسػػكف تتػػوفر فيهػػا شػػروط البيئػػة 

مشػكمة كبيػرة وهػي هبػو  العواصػؼ الترابيػة ومػا  غيػر اف المديهػة تعػاهي مػف ،الصحية
 خػالؿوخاصة التػي تهػ  عمػى المديهػة  ،يهتج عهها مف اثار بيئية تهدد صحة المواطف
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بسػػب  سػػعة المهػػاطؽ الشػػمالية لممديهػػة والتػػي هػػي  (الخريػػؼ ،الصػػيؼ ،الربيػػ )ؿ و فصػػ
ه المهاطؽ باألساس مكشوفة و خالية مف الغطا  الهباتي والسكهي وهبو  الرياح في هذ

وهػو . ممػـ سػهويا :;7قمة سقوط األمطػار والتػي ال تزيػد فػي معظمهػا كمعػدؿ عػف  م 
الشػمالية القؿ حركػة لمريػاح  تعريةما يساهـ مف تفاقـ مشكمة التصحر وتعرض التربة لم

وههػػا البػػد مػػف ايجػػاد معالجػػات لمثػػؿ هػػذه الحالػػة لي مكافحػػة حالػػة التصػػحر . الغربيػػة
يمة لحمايػػػة المػػػدف هػػػو اهشػػػا  احزمػػػة خضػػػرا  )مصػػػدات والتصػػػدي لهػػػا واف خيػػػر وسػػػ

لمريػػاح( والتػػي تقػػوـ بػػدور مهػػـ فػػي حمايػػة المػػدف مػػف االتربػػة والتيػػارات الهوائيػػة وكػػذلؾ 
كمػػػػا اهػػػػه بامكاههػػػػا اف تػػػػوفر البػػػػذور والثمػػػػار و لربمػػػػا يمكػػػػف . تقمبػػػػات درجػػػػات الحػػػػرارة

ة كصػػهاعة الخشػػ  وكمػػا يمكػػف اف تكػػوف تجاريػػ. اسػػتغاللها كمهػػاطؽ ترفيهيػػة وسػػياحية
األحزمػػػة )وههػػػا سػػػهحاوؿ بيػػػاف اهميػػػة مصػػػدات الريػػػاح . وكػػػذلؾ تهميػػػة الثػػػروة الحيواهيػػػة

الخضػػػرا ( واثبػػػات اهميتهػػػا فػػػي الحفػػػاظ عمػػػػى التربػػػة وحمايػػػة المديهػػػة مػػػف العواصػػػػؼ 
اذ اف هػػذه االحزمػػة لهػػا القػػدرة عمػػى مكافحػػة ظػػاهرة تعريػػة التربػػة بفعػػؿ حركػػة . الترابيػػة

ظػاهرة التصػحر وخاصػة اذا تجػاوزت الريػاح سػرعتها الحرجػة اذ تبمػغ الرياح والحػد مػف 
فػي الفصػػؿ الجػػاؼ  فػي شػػهر تمػػوزـ/ ثاهيػػة >سػرعة الريػػاح فػي مهطقػػة الدراسػػة بحػدود 

وبػػذلؾ وجػػػدها لزامػػػًا . وخاصػػة فػػػي ظػػػؿ الظػػروؼ المهاخيػػػة السػػػائدة فػػي مهطقػػػة الدراسػػػة
را فػػي التقميػػؿ مػػف مػػ ثرات تهػاوؿ المصػػدات واالحزمػػة الخضػػرا  التػػي تشػػكؿ اسػػهامًا كبيػػ

استهادًا الى الدراسات العممية ألثر المصدات في التقميؿ مف م ثرات  ،األحواؿ المهاخية
وههػػػا البػػػد مػػػف مسػػػاهمة . سػػػرعة الريػػػاح ودرجػػػات الحػػػرارة المرتفعػػػة عمػػػى بيئػػػة المديهػػػة
واف  ،ومجمػػػس المحافظػػػة ،م سسػػػات الدولػػػة واالفػػػراد وخاصػػػة الجامعػػػة وكميػػػة الزراعػػػة

مبػػػالغ لتهميػػػة األحزمػػػة الخضػػػرا  مػػػف مبػػػالغ تهميػػػة األقػػػاليـ لممحافظػػػة عمػػػى  تخصػػػص
وهػػذا االمػػر يتطمػػ  جهػػود كبيػػرة  هجػػاح  ،المديهػػة وسػػكاهها مػػف اثػػر العواصػػؼ الترابيػػة

 . مثؿ هذه االعماؿ وخاصة االهالي ووجود اختصاصيف في هذا المجاؿ
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الدراسة يتػتتى مػف خػالؿ اف الحاجة الفعمية لقياـ االحزمة الخضرا  في مهطقة 

الضػػػػرورة اذ اف مهطقػػػػة الدراسػػػػة تعػػػػػاهي مػػػػف تفػػػػاقـ ظػػػػػاهرة التصػػػػحر ووجػػػػود اراضػػػػػي 
والجغرافيػػػػوف يػػػػروف اهفسػػػػهـ اكثػػػػر اهتمامػػػػا  ،صػػػػحراوية جافػػػػة تحػػػػيط بمهطقػػػػة الدراسػػػػة

وقػػػد . كػػوههـ اكثػػػر عهايػػة بالعالقػػة بػػيف البيئػػػة الجغرافيػػة وا هسػػاف ،بموضػػوع التصػػحر
اسات العوامؿ المسببة لظاهرة التصحر سوا ًا ما كاف مهها طبيعيػا بيهت الكثير مف الدر 

‹ مصػػدات الريػػاح › األحزمػػة الخضػػرا  )وفػػي بحثهػػا الموسػػوـ ) ،كػػاف مههػػا بشػػريا او مػػا
سػهعالج اثػرا بيئيػا اال وهػو تعػػرض  ودورهػا فػي مكافحػة التصػحر وحمايػة بيئػة المديهػة((
ى اثرهػػا عمػػى البيئػػة وكيفيػػة حمايتهػػا مهطقػػة الدراسػػة الػػى هبػػو  العواصػػؼ الترابيػػة ومػػد

مف خالؿ بها  حزاـ او احزمة خضرا  تحمي المهطقة مف العواصؼ الترابية التي تهدد 
المديهػػػة وسػػػكاهها اذ اخػػػذت هػػػػذه الظػػػاهرة بالتزايػػػد الشػػػديد اذ تعػػػػرض العػػػراؽ فػػػي عػػػػاـ 

ويبػدو  (8)8000( عاصفة عاـ >7) ( عاصفة ترابية ثـ تدهت الى709)بمغت  7??7
وزيػادة العواصػؼ الترابيػة وذلػؾ  7??7ههاؾ عالقػة بػيف العػدواف عمػى العػراؽ عػاـ  اف

بسب  حركة القوات والقصؼ واهواع االسمحة التي تـ استخدامها مػف قبػؿ دوؿ العػدواف 
 . عمى العراؽ

اف مساحة األراضي المتصحرة والمهػددة بالتصػحر فػي محافظػة صػالح الػديف 
( دوهػػػـ 00:00??سػػػاحة المحافظػػػة البالغػػػة )( دوهػػػـ مػػػف مجمػػػوع م97;98:>تبمػػػغ )
 .(9)% مف مجموع مساحة المحافظة?.:>وتشكؿ 

وقػػػػد بػػػػدل االهتمػػػػاـ بدراسػػػػة البيئػػػػة ومشػػػػاكمها فػػػػي اوائػػػػؿ السػػػػبعيهات مػػػػف القػػػػرف 
 U.N.Conference Onالماضي عهدما عقد م تمراالمـ المتحدة حوؿ البيئة البشرية 

The Human Environment والػػػذي  8=?7لسػػػويد عػػػاـ فػػػي سػػػتوكهولـ فػػػي ا
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وههػا البػد مػف التػذكير بػاف مػف حػؽ  .(:)تمخض عهه والدة برهامج االمػـ المتحػدة لمبيئػة
االهسػػػاف اف يعػػػيش فػػػي بيئػػػة مالئمػػػة خاليػػػة مػػػف المموثػػػات لػػػه والسػػػرته تحقػػػؽ العػػػيش 

واذ البد مف التتكيد عمى المهاف  التي يمكف اف يحققػة هػذا البحػث اليجػاد بيئػة . السعيد
ة صػػالحة لالسػػتقرار السػػكاهي وهػػو مػػا يترتػػ  عميػػه االهتمػػاـ بهػػذا الموضػػوع مػػف مهاخيػػ

قبػػػػؿ الدولػػػػة وم سسػػػػاتها ودوائرهػػػػا البمديػػػػة والزراعيػػػػة والمػػػػوارد المائيػػػػة لمعالجػػػػة ظػػػػاهرة 
التصحر بتستخداـ هذا االسمو  وذلؾ لمعالجة هذه الظاهره والحػد مػف تفاقمهػا وتجهػ  

عمى التربة مف التعرية الريحية واهجرافها وبذلؾ البد وكذلؾ المحافظة  ،اخطارها البيئية
الف الظػػاهرة المدروسػػة هػػي ظػػاهرة تحتػػاج ، اف يػػدخؿ التخطػػيط كتسػػاس لمعمػػؿ البحثػػي

مػػػػف خػػػػالؿ االجػػػػرا ات  ،الػػػػى التخطػػػػيط لمعالجػػػػة المشػػػػكمة التػػػػي تعػػػػاهي مههػػػػا المديهػػػػة
تػي اهعكسػت اثارهػا والتدابير الالزمة والتي يمكف استخدامها لمعالجة ظػاهرة التصػحر ال

عمػػى المديهػػة مػػف خػػالؿ العواصػػؼ الترابيػػة وبالشػػكؿ الػػذي يجعمهػػا اكثػػر مالئمػػة لعػػيش 
السكاف والحفاظ عمػى صػحتهـ وتػوفير مهػاطؽ الراحػة واالسػتجماـ فػي مهػاطؽ األحزمػة 

وهػو  .(;)الخضرا  والتي يمكف استخدامها حتى لألهشطة الزراعيػة والصػهاعية والتجاريػة
عسى . يد مف دوؿ العالـ لتطوير الزراعة وصهاعة األخشا  وغيرهاما حصؿ في العد

اف هوفػػؽ فػػي هػػذه البحػػوث الميداهيػػة خدمػػة لتطبيػػؽ مبػػدل الجامعػػة فػػي خدمػػة المجتمػػ  
عممػػًا اف هػػذا البحػث هػػو ميػػداهي مػف خػػالؿ المعايشػػية . وتعشػيؽ الجامعػػة مػػ  المجتمػ 

ؼ الترابيػػة والغباريػػة الهابػػة عمػػى اليوميػػة لممديهػػة والمشػػاهدات الميداهيػػة لظػػاهرة العواصػػ
 . مديهة تكريت ومايترت  عميها مف اثار بيئية وصحية
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 (Research Obgective) ىذف البذث
حػػػزاـ اخضػػػر شػػػماؿ مديهػػػة تكريػػػت وذلػػػؾ لمقاومػػػة  زراعػػػةيهػػػدؼ البحػػػث الػػػى 

اذ اف المهطقػػػػة الشػػػػمالية  ،)التصػػػػحر( العواصػػػػؼ الترابيػػػػة والتػػػػي سػػػػببها تفػػػػاقـ ظػػػػاهرة
فعميًا والتي تػزداد  ابظاهرة التصحر وتعاهي مهه يئة ومهددةلممديهة مه غربيةة الوالشمالي

اف هػػذا الحػػزاـ سػػيقـو و  ،بشػػكؿ واضػػ  مػػف خػػالؿ الصػػور الفضػػائية والخػػرائط الالحقػػة
بحمايػػة المديهػػة مػػف العواصػػؼ الترابيػػة والغباريػػة والتػػي تهػػ  عمػػى المديهػػة وخاصػػة فػػي 

العواصػػػؼ بسػػػب  عوامػػػؿ الجفػػػاؼ وكػػػذلؾ االثػػػار  السػػػهوات االخيػػػرة التػػػي ازدادت فيهػػػا
المػػدمرة لمبيئػػة بسػػب  االحػػتالؿ لمعػػراؽ مػػف قبػػؿ القػػوات الغازيػػة ومػػا تفعمػػه مػػف تػػدمير 

كمػا اهػػه مػف الممكػف اف يكػوف هػذا الحػزاـ مهطقػػة . والبػايولوجي لمبيئػة وغطائهػا الحيػوي
 . السكافترفيهة او متهفس لسكاف المديهة وهو يمثؿ رئة المديهة المزدحمة ب

 ( Research Question) هشكلت البذث

؟ مػاهي الظػروؼ المحيطػة بهػا؟ تحدد فػي مجموعػة لسػئمة مػا هػو واقػ  المديهػة
هػؿ ههػاؾ ؟ مػاهي السػبؿ؟ هؿ اهها تعاهي مف مشػكمة هبػو  الريػاح وسػرعتها؟ ليف تق 

األيػػػدي ، المػػػوارد المائيػػػة، مػػػ هالت متاحػػػه  هشػػػا  مثػػػؿ هػػػذا الحػػػزاـ مػػػف حيػػػث المكػػػاف
 .  الكمؼ ،لعاممةا

 (Research Hypothesis) فرضيت البذث
تحديػدها بحقيقػة مفادهػا اف األحزمػة الخضػرا  تعػد مػف االهشػطة المهمػة  يمكف

التصػحر  والحد مهها وحماية المدف مػف مشػكمة ،واألساسية في معالجة ظاهرة التصحر
وده األهبسػػاط يسػػ سػػط  مهطقػػة الدراسػػةاذ اف . والعواصػػؼ الترابيػػة الهابػػة عمػػى المديهػػة

مػف ثػف زيػادة التعريػة سػرعة الريػاح و  يسػاعد عمػى زيػادةومفتوحة اماـ الريػاح ممػا  العاـ
وهػػذا مػػا يتطمػػ  ضػػرورة صػػياغة  ،الريحيػػة التػػي تعمػػؿ عمػػى تعميػػؽ مظػػاهر التصػػحر

توجهات مستقبمية تساهـ في اهشا  مثؿ هذه األحزمة والتي كاف قسما مهها موجػود فػي 
لػػػدواعي  قػػػوات االحػػػتالؿ ولكػػػف تػػػـ تجريفهػػػا مػػػف قبػػػؿتكريػػػت )مهطقػػػة العوجػػػة( جهػػػو  

 . امهية
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  (Research Methodology) هنيج البذث
لغػػرض وصػػوؿ البحػػث الػػى اهدافػػه والتحقػػؽ مػػف صػػحة فرضػػيته تػػـ األعتمػػاد 
عمى المػههج التحميمػي الميػداهي والمعايشػة اليوميػة لمهطقػة الدراسػة مػ  اعتمػاد البياهػات 

 مف مسببات التصحر.المهاخية التي تدخؿ ض
 (Structure Research) ىيكلت البذث

تعريػػػؼ : طمػػػ  الوصػػػوؿ الػػػى غايػػػة البحػػػث تقسػػػيمة الػػػى المحػػػاور ا تيػػػةفقػػػد ت
حاجػػػة المديهػػػة الػػػى االحزمػػػة ، اهواعهػػػا ،األحزمػػػة الخضػػػرا  وتعريفهػػػا، مفهػػػوـ التصػػػحر

رؽ زراعػة طػ، تصميـ الحزاـ ،مبررات اهشا  الحزاـ ،المهاخ، الخضرا  ومصدات الرياح
المهػػاطؽ المقترحػػة لالحزمػػػة فػػي مهطقػػػة  ،االحزمػػة الخضػػػرا  مميػػزات وفوائػػػد ،األحزمػػة
 . المراج  والمصادر ،االستهتاجات والتوصيات ،الدراسة

 دذًد هنطقت الذراست 
يتحػػدد البعػػد المكػػاهي لمهطقػػة الدراسػػة لمجمػػؿ مسػػاحة المديهػػة حسػػ  التصػػميـ 

األساسػػي الهافػػذ الػػذي  التػػي يغطيهػػا التصػػميـ االساسػػي لممديهػػة وحسػػ  مراحمػػه الزمهيػػة
 ومهطقػة الػديـو التػي تػـ اضػافتها الػى التصػميـ ;800لغايػة عػاـ  9<?7اعد في عاـ 

( والتػػػي 9) ،(8) ،(7رقػػػـ ) ،كمػػػا موضػػ  فػػػي االشػػكاؿ =800االساسػػي لممديهػػػة عػػاـ 
ربا تمتد مف وادي شيشيف جهوبا الى سياج جامعة تكريت شمااًل ومف الطريؽ السري  غ

 . لههر دجمة شرقا وكذلؾ داخؿ المديهة مهىالى الضفة الي
  مػػف جهتهػػا الشػػمالية   :9 ;.;:تقػػ  مديهػػة تكريػػت فمكيػػا بػػيف دائرتػػي عػػرض 

 مف جهتها الغربية    9: <: =9الجهوبية وبيف خطي طوؿ   مف جهتها   :9 <7 =0و
مف لػػػػذلؾ فػػػػاف موقعهػػػػا تحػػػػدد ضػػػػ. (7ة )يطػػػػ مػػػػف جهتهػػػػا الشػػػػرقية خر    9: =: 89و 

المهػػاطؽ شػػبه المداريػػة الحػػارة التػػي كػػاف لهػػا الػػدور البػػالغ عمػػى هػػوع المهػػاخ السػػائد فيهػػا 
 عمػى. كمػا اف موقػ  الفتحػة شػماؿ المديهػة يسػاعد (>)واهواع الحيػاة الهباتيػة سػمبا وايجابػا

ههػا الرياح باتجاه المديهة مرور تمثػؿ مهطقػة حديػة بػيف االقمػيـ شػبه  قادمة مف الغر  وا 
اال اف الصػفات المهاخيػة السػائدة فػي المديهػة  ،قميـ الجاؼ الصحراوي الحارالجاؼ واال

 .(=)اقر  الى االقميـ الصحراوي
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 الخصذر 
التي تواجه البيئة في العصػر الحػديث  تعد مشكمة التصحر مف اهـ المشكالت

وقػػػػد اشػػػػار مػػػػ تمر . ويهػػػػتج التصػػػػحرعف اخػػػػتالؿ التػػػػوازف البيئػػػػي بػػػػيف االهسػػػػاف والبيئػػػػة
اف التصػػػػحر عمميػػػػة بشػػػػرية واف االهسػػػػاف صػػػػاه   ==?7التصػػػػحر فػػػػي هيروبػػػػي عػػػػاـ 

Mans Desertوهػػػػػػو مػػػػػػا يطمػػػػػػؽ عميػػػػػػه صػػػػػػحرا  االهسػػػػػػاف  ،التصػػػػػػحر
وكػػػػػػاف  (<)

Aubreville خدـ كممػػػة تصػػػحر هػػػو اوؿ مػػػف اسػػػتDesertification 7عػػػاـ?:?(?) 
هػي اوؿ مػف اسػتخدـ لفظػة تصػحرمف  FAOوكػذلؾ الفػاو  ،وهي كممة فرهسية االصػؿ

 وقػػػػػػدـ لػػػػػػوهيرو المفػػػػػػظ االصػػػػػػطالحي تصػػػػػػحر. 8>?7بػػػػػػيف الوكػػػػػػاالت الدوليػػػػػػة سػػػػػػهة 
Desertification
ليقتصػػػر عمػػػى األراضػػػػي الجافػػػة غيػػػر اف لفظػػػػة تصػػػحر اعػػػػـ  (70)
 . تضـ مهاطؽ اخرى خالؼ تمؾ المهاطؽواشمؿ ولذا هجدها 

فتتخػػػػػػذ تعريفػػػػػػا اصػػػػػػر عميػػػػػػه فػػػػػػي عػػػػػػدد مػػػػػػف بحوثػػػػػػه  Dregneامػػػػػػا دريجػػػػػػف 
الهه  -عمى ما يبدو لي  -وهو افضؿ تعريؼ ممكف  (>=?7، <=?7، ==?7)اهظر

 : يضـ اغم  االعتبارات وثيقة الصمة بالموضوع فهو يعرفه عمى هذا الهحو
لبيئيػػػة الجافػػػة وشػػػبه الجافػػػة وشػػػبه التصػػػحر هػػػو عمميػػػة اضػػػمحالؿ االهظمػػػة ا

واهه عممية التغيير فػي  ،الرطبة هتيجة لمتاثيرات المشتركة بيف اهشطة االهساف والجفاؼ
هػػػػػذه االهظمػػػػػة البيئيػػػػػة والتػػػػػي يمكػػػػػف قياسػػػػػها باهخفػػػػػاض االهتاجيػػػػػة لمهباتػػػػػات المرغوبػػػػػة 

  عمػػى وتهػػوع الغطػػا  الهبػػاتي والحيػػواهي سػػوا Biomassوالتغيػػرات فػػي الكتمػػة الحيويػػة 
 .(77)هطاؽ ضيؽ او واس  وتزايد تدهورالتربة وتزايد االخطار التي تهدد السكاف

يػهجـ  ،وعرؼ التصحر باهه التدهور الكمي او الجزئي لعهاصر االهظمة البيئيػة
بسػػػب   ،عهػػػه تػػػدهي القػػػدرة االهتاجيػػػة ألراضػػػيها وتحولهػػػا الػػػى مهػػػاطؽ شػػػبية بالصػػػحرا 

فضػال  ،هساف وسو  اسالي  ا دارة التي يطبقهااالستغالؿ المكثؼ لمواردها مف قبؿ اال
عػػف التػػػتثيرات السػػمبية لمعوامػػػؿ البيئيػػة االخػػػرى غيػػر المالئمػػػة وخاصػػة عوامػػػؿ المهػػػاخ 
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. وهذا ما يهطبؽ عمى مهطقة الدراسة مػف حيػث الجفػاؼ. كمػا سػهالحظ ذلػؾ (78)الجاؼ
كريػت وازيػؿ في متف البحث ولقد تػـ ززالػة الحػزاـ األخضػر الموجػود فػي جهػو  مديهػة ت

وما يهتج عهه مف تدمير بيئػي لمهطقػة  8009بسب  ظروؼ االحتالؿ لمعراؽ بعد عاـ 
 . الدراسة وعمـو العراؽ

والتصحر هو االصطالح الذي يعبر عف درجة معيهة مف االختالؿ فػي تػوازف 
وهها يتتي التدهور البيئي ، العهاصر المختمفة المكوهة لمهظـ البيئية وتدهور خصائصها

تتعرض له مديهة تكريػت بسػب  عوامػؿ الجفػاؼ وتكػرار العواصػؼ الترابيػة الهابػة  الذي
عميها مما ي ثر بشكؿ سػمبي عمػى المديهػة وسػكاهها وهػو مػا يتطمػ  البحػث فػي اسػبا  
هػػذه الظػػاهرة وكيفيػػة معالجتهػػا وايجػػاد الحمػػوؿ المهاسػػبة لهػػا مػػف االسػػالي  العمميػػة التػػي 

 . ت الكثافة السكاهية الكبيرةتساهـ في تخفيؼ معاهاة المديهة ذا
 هربراث ًاىويت الذراست ًاالهكانياث ادلخادت القاهت االدزهت اخلضراء 

البد مف امعاف الهظر الػى الظػروؼ الطبيعيػة  ،مف اجؿ اعطا  الموضوع حقه
يشػكؿ المحيطة بمهطقة الدراسة والضوابط المهاخيػة التػي تشػكؿ الوسػط الجغرافػي الػذي 

المعمومػػات التػػي امكػػف الحصػػوؿ عميهػػا لمدراسػػة والتخطػػيط  خضػػاعزالمديهػػة وعهػػد  بيئػػة
كمػا اف تشػري  القػواهيف . ووض  السبؿ واالمكاهات عهد ذلؾ يمكف تحقيؽ هدؼ البحػث

التػػي تسػػاهـ فػػي اهشػػا  االحزمػػة الخضػػرا  وحمايػػة المػػدف ستسػػاهـ فػػي تحقيػػؽ الهػػدؼ 
غرافيػة و طػة الطوبير اذعهػد مالحظػة الخ. وهرى اف ههػاؾ مبػررات موجبػة لهػذا الموضػوع

( والصػػػػػػورة 8طػػػػػػة )يخر  سػػػػػػتويةضػػػػػػي مااههػػػػػػا عبػػػػػػارة عػػػػػػف ار  يتبػػػػػػيفلمهطقػػػػػػة الدراسػػػػػػة 
تق  مديهة تكريت في مهطقة بيهيػة مػابيف المهطقػة المتموجػة التػي تقػ  زذ  ،(7)الفضائية

في اقصى طرفها الشػمالي وبػيف السػهؿ الرسػوبي جهوبػًا اذ يمتػاز سػطحها بكثػرة الػتالؿ 
فوؽ مسػتوى سػط  البحػر  ـ770. ويرتف  سطحها عف (79)واالخاديدوالودياف والشعا  

ويكػػوف اهحػػدار ارضػػها مػػف الغػػر  الػػى الشػػرؽ لي باتجػػاه ههػػر دجمػػة وتسػػاير االوديػػة 
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وادي شيشيف في جهوبها عهد بداية الحزاـ االخضر )مثؿ  ،الموجودة فيها هذا االهحدار
الػػذي يختػػرؽ المديهػػة القديمػػة  خػػر الطيرفػػي شػػمالها ووادي الخػػر( ،الزلػػة، وكػػذلؾ القػػائـ

 .(:7)وقد عممت هذه الودياف عمى تصريؼ مياه االمطار بعد هطولها الى ههر دجمة
وههػػا مػػف الممكػػف اسػػتخداـ هػػذه الوديػػاف لعمميػػة حصػػاد الميػػاه واالسػػتفادة مههػػا 
لري مهطقة الحزاـ االخضر وتهمية الزراعة في المهػاطؽ المحيطػة بهػا ومكافحػة ظػاهرة 

تكويههػػػا الجيولػػػوجي كمهطقػػػة فهػػػي تعػػػود الػػػى عصػػػر الباليستوسػػػيف اذ  امػػػا. التصػػػحر
تغطي سطحها الترسبات العائدة لهذا العصر وتكثر فيها المفاصؿ والشػقوؽ وصػخورها 

امػػػا تربػػػة المهطقػػػة فهػػػي قميمػػػة العمػػػؽ . جبسػػػية ورمميػػػة قابمػػػة لمتفكػػػؾ كممػػػا زاد الجفػػػاؼ
عمػػى قمػػة الزراعػػة بسػػب  قمػػة وقػػد اهعكػػس ذلػػؾ  .(;7)واليتجػػاوز سػػمكها بضػػ  سػػهتمترات

بعوامػؿ التصػحر  كما اف ذلؾ يسػاهـ بشػكؿ فعػاؿ فػي زيػادة تػتثر المهطقػة ،سمؾ التربة
وهػػػذا مػػػا  ،اذ تسػػػاهـ حركػػػة هبػػػو  الريػػػاح فػػػي جػػػرؼ التربػػػة وتعرضػػػها لعوامػػػؿ التعريػػػة

يتطم  االهتماـ بالحزاـ االخضر لحماية التربة مػف التعريػة الريحيػة والمائيػة والحػد مػف 
 . رة التصحرظاه

وقد اظهرت بعض التجػار  اف لالغػراس الخضػرا  اهميػة خاصػة اذ تقمػؿ مػف 
. وهذا (>7)وتقمؿ مف هسبة التموث وحماية المدف ،في الهوا  تركيز اوؿ اوكسيد الكاربوف
اذ اهها تق  الى الجهو  مف قضا  بيجي المهطقة الصهاعية  ،االمر مهـ لمديهة تكريت

طقػػػػة صػػػػهاعية فيهػػػػا صػػػػهاعة البتروكيمياويػػػػات والزيػػػػوت وهػػػػي مه. الكبػػػػرى فػػػػي العػػػػراؽ
وهػػػػي مػػػػواد مموثػػػػة مشػػػػبعة بمػػػػادة اوؿ اوكسػػػػيد . االسػػػػمدة والطاقػػػػة الكهربائيػػػػة، الهباتيػػػػة
وههػػا تػػتتي اهميػػة دور االحزمػػة الخضػػرا  فػػي حمايػػة المديهػػة مػػف المموثػػات . الكػػاربوف

يػػة مػػف الغطػػا  وخاصػػة اذا مػػا عرفهػػا اف مديهػػة تكريػػت تقػػ  وسػػط مهطقػػة صػػحراوية خال
 الهباتي.
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وقػػػد اظهػػػرت  ،كمػػػا اههػػػا خاليػػػة مػػػف المهػػػاطؽ الخضػػػرا  بػػػؿ تػػػـ التجػػػاوز عميهػػػا
دراسة لمديهة تكريػت اف اغمػ  التجػاوزات التػي وقعػت عمػى التصػميـ االساسػي لممديهػة 

التػي تعػد متهفسػًا لسػكاف المديهػة والػذي كػاف مػف االحػرى ، هو عمػى المهػاطؽ الخضػرا 
ا لحاجة السكاف لها لقضا  اوقات الفراغ وتمطيؼ المهاخ في مديهة العهاية بها وتطويره

 .(=7)تكريت ذات الطاب  الصحراوي

 ،ف لالحزمػػػػػة الخضػػػػػرا  اهميػػػػػة اخػػػػػرى اذ تسػػػػػاهـ فػػػػػي امتصػػػػػاص االصػػػػػواتل
% مػػػػف االصػػػػوات ;8اذ تمػػػػتص االشػػػػجار المورقػػػػة  ،وخاصػػػػة فػػػػي المػػػػدف المزدحمػػػػة

ف تشجير مهطقة الحزاـ األخضر . وقد تبيف ا(<7)% مف االصوات الساقطة;=وتعكس 
مػرات مػف حجػـ الغبػار  :-;.9ـ يقمؿ مف كمية الغبار في الهوا  بحػدود 00;بعرض 

 .(?7)المتواجد في العاصفة الترابية
اف االسػػػػػػتعماؿ المػػػػػػهظـ والجيػػػػػػد لممغروسػػػػػػات الخضػػػػػػرا  المتمثمػػػػػػة باالشػػػػػػجار و 

ففػي  ،يئػة المديهػةوالشجيرات والحشائش تساهـ في تحسػيف المهػاخ المحمػي لمموقػ  او لب
 % مف االشعة الشمسية يتمكف الوصوؿ الى7الغابات الكثيفة جدا اقؿ مف 
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 8008المصدر// مديرية المساحة العامة بغداد 

 الخارطة الكنتورية لمنطقة الدراسة( 0خريطة رقم )
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 ( صورة فضائية لمدينة تكريت )منطقة الدراسة(1صورة رقم )

 ?800// القمر الهدسات األمريكي لسهة المصدر
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% فقط مف االشعاع يسػتطي  الوصػوؿ الػى سػط  االرض ;رض بواسطة التيجاف واال
% مػػف اشػػعة الشػػمس. والغابػػات ابػػرد ?>اف الغابػػة المختمطػػة تقطػػ  حػػوالي وقػػد تبػػيف 

%( مػف االشػعة 80صيفًا وادفت شػتاً  حتػى اف غطػا  الحشػائش الطويمػة تسػم  فقػط بػػ)
ا  تجربػػة عمػػى الحػػزاـ االخضػػر . وقػػاـ الباحػػث بػػتجر (80)الشمسػػية لموصػػوؿ الػػى االرض

فػػي جامعػػػة تكريػػت فوجػػػد اف درجػػة الحػػػرارة تػػػهخفض فػػي فصػػػؿ الصػػيؼ داخػػػؿ الحػػػزاـ 
( درجػػػات وفػػػي فصػػػؿ الشػػػتا  ترتفػػػ  درجػػػة الحػػػرارة عػػػف المهػػػاطؽ ;االخضػػػر بحػػػدود )

( درجػػػػػات وهػػػػػذا مػػػػػا يفيػػػػػد مهطقػػػػػة الدراسػػػػػة >الخاليػػػػػة مػػػػػف الحػػػػػزاـ االخضػػػػػر بحػػػػػدود )
سيسػػاهـ الحػػزاـ فػػي  مػػف ثػػـوالمفتوحػػة امػػاـ هبػػو  الريػػاح و الصػػحراوية الشػػديدة الحػػرارة 
 . تحسيف مهاخ مديهة تكريت

وههاؾ مهاطؽ متعددة في العالـ معرضة لمتصحر تـ حمايتها بواسطة االحزمة 
بعػػد اف تػػػـ زراعتهػػا باالشػػػجار  ،وتحولػػػت الػػى مهػػػاطؽ ذات قيمػػة اقتصػػػادية ،الخضػػرا 

( 800.000)ثار( التػي تبمػغ مسػاحتها )صحرا   ،المقاومة لمجفاؼ وعمى سبيؿ المثاؿ
 .(87)تـ تحويمها الى مهاطؽ زراعية خضرا  وتـ استقرار السكاف فيها، 8كـ

وكذلؾ تـ تحويؿ مهاطؽ في جزيرة هيوزيمهد الشمالية الى غابػة )ودهيػؿ( والتػي 
والمهطقػػػة مغطػػػاة بالرمػػػاؿ ويصػػػؿ ، ( كػػػـ مػػػف مديهػػػة )اوكالهػػػد( 0;7تقػػػ  عمػػػى بعػػػد )
متػػػر/ سػػػهة عمػػػى  (90 - 80وتتوسػػػ  بمػػػا يتػػػراوح بػػػيف ) ،( متػػػر0;7ارتفاعهػػػا الػػػى )

اذ تػػػـ اتبػػػاع اسػػػمو  زراعػػػي . كػػػـ 0:حسػػػا  االراضػػػي الزراعيػػػة وعمػػػى جبهػػػة طولهػػػا 
ثػـ يتبعػه بعػد مػػدة  ،اذ تػزرع اوال بهػػوع عشػبي قػوي ،كثيػؼ ومتواصػؿ ويػتـ بػثالث طػرؽ
بية واخيػػرا بػػيف البقػػ  العشػػ Lupinus Arborens غػػرس بػػذور شػػجيرات قرهيػػة تػػدعى

همػػػت  ،بعػػػد عػػػاميف تغػػػرس بشػػػتالت شػػػجرية مػػػف هػػػوع الصػػػهوبر وخػػػالؿ عشػػػريف عامػػػا
مركػػػػزا تجاريػػػػا لالخشػػػػا  وهمػػػػت فيهػػػػا  7<?7اشػػػػجار الصػػػػهوبر واصػػػػبحت بعػػػػد عػػػػاـ 

ـ تصػػب  عهصػػر لمظػػالؿ ;- 9. كمػػا تبػػيف اف االشػػجارعهدما يبمػػغ ارتفاعهػػا (88)المديهػػة
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يها ظؿ االشجار اذ تهخفض درجة الحرارة الجيد كما تساهـ في تبريد المهطقة التي يغط
ـ  بعد )88بحدود ) ( دقائؽ مف مرورها تحت ظؿ االشجار مقارهة م  الرياح الهابة ;( 

. وهذا مايسػاعد عمػى تمطيػؼ مهػاخ مديهػة تكريػت (89)بهفس الوقت في المهاطؽ الجردا 
حػة القامػة اما مػا يتعمػؽ باالمكاهيػات المتا. بسب  هبو  رياح جافة حارة عمى المهطقة

مثػػػؿ هػػػذه االحزمػػػة فههػػػاؾ المػػػورد المػػػائي وهػػػو االهػػػـ الدامػػػة وهمػػػو الحػػػزاـ االخضػػػر 
اذ ال يبعػػد ههػػر دجمػػة عػػف المكػػاف المقتػػرح القامػػة الحػػزاـ فػػي بعػػض المهػػاطؽ ، وتهميتػػه
كـ وهي مسافة قريبة جدا والتحتاج الى كمؼ عاليػة سػوى مضػخات مائيػة  8 - 7عف 

ار مختمفػػة ومػػف ثػػـ تتػػوزع مػػ  امتػػداد الحػػزاـ االخضػػر مػػ  اهابيػػ  بالسػػتيكية ذات اقطػػ
كمػػػػا اف االمكاهيػػػػات الماديػػػػة متػػػػوفرة كالمبػػػػالغ الماليػػػػة اذ اف ميزاهيػػػػة . ألغػػػػراض الػػػػري

مميػػػػار ديهػػػػار عراقػػػػي فػػػػاذا مػػػػا  ()(787هػػػػو ) 8070المحافظػػػػة لتهميػػػػة االقػػػػاليـ لسػػػػهة 
لمحافظػة( فػاف هػذا خصص مبمغ مميار ديهار مف حصة تهمية االقاليـ سهويا )ميزاهيػة ا

 المبمغ قادر عمى تهمية المهاطؽ الخضرا  والحػزاـ االخضػر لحمايػة المديهػة فضػال عػف
، الصػػحة، المػػوارد المائيػػة، ميزاهيػػة الػػوزارات السػػاهدة لمثػػؿ هػػذا المشػػروع وهػػي )الزراعػػة

 كمية الزراعة(.، جامعة تكريت،حقوؽ االهساف ،التعميـ العالي،البيئة
وههػػػاؾ ايػػػدي عاممػػػة  ،سػػػعة لزراعػػػة مثػػػؿ هػػػذه االحزمػػػةكمػػػا تتػػػوفر مسػػػاحات وا

عاطمة تبحث عف عمؿ وربما ستكوف لهذا الحزاـ امكاهية توفير فرص لبعض العاطميف 
وههػػػا البػػػد مػػػف تظػػػافر جهػػػود المجتمػػػ  المحمػػػي واالعػػػالـ فػػػي االسػػػهاـ بتهميػػػة الحػػػزاـ 

راضػػػي اذ تعػػػاهي المديهػػػة مػػػف هقػػػص حػػػاد فػػػي عػػػدد المتهزهػػػات واال ،االخضػػػر لممديهػػػة
الخضػػرا  وهػػو مايشػػج  عمػػى دفػػ  السػػكاف لممسػػاهمة فػػي تهميػػة االحزمػػة الخضػػرا  وقػػد 
تبيف في احدى الدراسػات اف حصػة الفػرد فػي الواليػات المتحػدة االمريكيػة مػف المهػاطؽ 

 . . وهي االف اكثر مف ذلؾ(:8)/ شخص8ـ:الخضرا  هي بحدود 
                                                      

()  8070/:/:7بياهات غير مهشورة متخوذة مف مجمس محافظة صالح الديف بتاريخ 
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واغمبهػػا خاليػػة  / شػػخص8ـ0;.0فهػػو ال يتعػػدى امػػا مايوجػػد فػػي مديهػػة تكريػػت
. وههػا تكمػف الحاجػة الماسػة القامػة مثػؿ هػذه االحزمػة ()مف الغطػا  الهبػاتي واالشػجار

بػػهفس الوقػت وقػػد اجػػرى الباحػػث اسػػتبياف لسػػكاف  ،لحاجػة السػػكاف اليهػػا وحمايػػة المديهػػة
المديهة لمعرفة حاجتهـ الى مثؿ هذه االحزمػة والمهػاطؽ الخضػرا  عمػى عيهػة عشػوائية 

 ،% مػػف العيهػػة>?ؼ شػػخص ولمختمػػؼ األعمػػار وقػػد اجػػا  مػػا هسػػبته تتكػػوف مػػف الػػ
بحاجتهـ الى هذا الحزاـ كهطػاؽ حػامي لممديهػة مػف العواصػؼ الترابيػة ومهطقػة ترفيهيػة 

% مػػػف العيهػػػة هفسػػػها بػػػاههـ بحاجػػػة ماسػػػة الػػػى مهػػػاطؽ 9?ولجػػػا   ،فػػػي الوقػػػت هفسػػػه
لسػكهية فػي المديهػة او خضرا  داخؿ المديهة لقمتهػا او عػدـ توفرهػا فػي بعػض االحيػا  ا

وهػػػذا مػػػا يسػػػتدعي  .()8009بسػػػب  التجػػػاوز عميهػػػا فػػػي السػػػهوات االخيػػػرة بعػػػد عػػػاـ 
االهتماـ الجدي باهشا  مثؿ هذه األحزمة لممديهة المعرضة لظاهرة التصحر والمكشوفة 
اماـ هبو  الرياح والخالية مف العوارض الطبوغرافية التي تعيؽ حركة الرياح مػ  تزايػد 

وكػػذلؾ يمكػػف اف  ،وحػػاجتهـ الػػى مهػػاطؽ لمراحػػة وقضػػا  بعػػض اوقػػات الفػػراغ السػػكاف
 . يكوف هذا الحزاـ مهطقة سياحية م  ما يتوفر في المديهة مف مقومات سياحية

                                                      

( )8070/:/80بمدية تكريت بتاريخ  مقابمة م  السيد رئيس المههدسيف فائؽ مطمؾ زيداف مدير. 
( )8070/>/7لغاية  ?800/=/7دة مف الدراسة الميداهية لمباحث لمهطقة الدراسة لمم. 
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 (ت دلنطقت الذراست )هذينت حكريجالضٌابط ادلناخي
 ًدًرىا يف حفاقن ظاىرة الخصذر

ي مختمػؼ المجػاالت اال اف عمى الػرغـ مػف التقػدـ العممػي الػذي شػهده العػالـ فػ
، واليمكػف تسػييرها وفػؽ رغبػة االهسػاف ،السيطرة عمى العوامؿ الطبيعيػة الزالػت محػدودة

اذ تمتػاز الظػروؼ الطبيعيػة بالثبػات . وفي عهاصر محددة فقط، اال عمى هطاؽ محدود
الهسػػبي وهػػذا مػػا يجعػػؿ السػػيطرة عميهػػا يتطمػػ  وسػػائؿ ثابتػػه مػػف شػػاهها الحػػد مػػف اثػػر 

الطبيعيػػػة وتتوقػػػػؼ سػػػيطرة االهسػػػػاف عمػػػى هػػػػذه الظػػػروؼ عمػػػػى درجػػػة تعممػػػػه  الظػػػواهر
 .(;8)وقابميته الخضاع تمؾ الظواهر  رادته

كما اف الظروؼ الطبيعية هي المحدد لمظروؼ البيئية والمتحكـ فيهػا وتخضػ  
لهػػػا العوامػػػؿ االخػػػرى ومػػػف المعػػػروؼ عػػػف الظػػػروؼ الطبيعيػػػة هػػػو التبػػػايف مػػػف مهطقػػػة 

ي كػؿ مهطقػة خصػائص تميزهػا عػف االخػرى وتتمثػؿ هػذه المميػزات اذ تتوفر فػ. ألخرى
. لػػػذلؾ سػػػهركز فػػػي هػػػذا البحػػػث عمػػػى ظػػػروؼ (>8)بػػػالظروؼ البيئيػػػة فػػػي تمػػػؾ المهطقػػػة

مهطقة الدراسة المهاخية وما لهػا مػف عالقػة فػي مظػاهر التصػحر لمعرفػة مػدى الحاجػة 
راسػػة تقػػ  فػػي ومهطقػػة الد ،مػػف عدمػػه الػػى زهشػػا  األحزمػػة الخضػػرا  فػػي مديهػػة تكريػػت

( 8مهطقػػػػة ذات سػػػػط  مهبسػػػػط مفتػػػػوح وخػػػػالي مػػػػف العػػػػوارض الطوبوغرافيػػػػة خريطػػػػة )
واف اتجاهػػا مػػف الشػػماؿ  ،اذ يالحػػظ اف ههػػاؾ مجموعػػة مػػف االخاديػػد واالوديػػة ،السػػابقة

الى الجهو  والجهو  الشرقي لي هحو المديهة وهػذا مػا يعطػي فرصػة  ،والشماؿ الغربي
وف وجود عوائػؽ او عػوارض تعيػؽ هبػو  الريػاح وهػو مػا لمرور الرياح هحو المديهة بد

فضػػػال عػػػف جفػػػاؼ التربػػػة ممػػػا يسػػػهؿ عمميػػػة هبػػػو   ،يسػػػاهـ فػػػي زيػػػادة سػػػرعة الريػػػاح
كمػا . العواصؼ واألتربة والغبار هحو المديهة وذلؾ ممػا سػهتطرؽ لػه عهػد دراسػة الريػاح

ف اثػر عمػى اف لموق  مديهة تكريت مف موق  الفتحػة فػي جبػؿ حمػريف شػماؿ المديهػة مػ
زيػػػػادة سػػػػرعة الريػػػػاح التػػػػي تمػػػػر عبػػػػر هػػػػذا الخػػػػاهؽ االرضػػػػي واهػػػػدفاعها هحػػػػو مديهػػػػة 
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. وسػػهتهاوؿ الظػػروؼ المهاخيػة لمديهػػة تكريػػت والتػػي لهػا عالقػػة بتفػػاقـ ظػػاهرة (=8)تكريػت
 . التصحر وموجبات اهشا  االحزمة الخضرا 

 االشعاع الشوسي ًدرجاث احلرارة
لشمسػػي لمهطقػػة الدراسػػة )مديهػػة تكريػػت( عهػػد الرجػػوع الػػى معػػدالت االشػػعاع ا

التي لها عالقة بمقدار كميػة الرطوبػة وتكػويف الغطػا  الهبػاتي والحفػاظ عمػى التربػة مػف 
اذ . الجفػػاؼ واهجرافهػػا وتعريتهػػا ومقػػدار التبخػػر بسػػب  زيػػادة كميػػات االشػػعاع الشمسػػي

ى ارتفػاع كمما ادى ذلؾ ال كمما زاد مقدار االشعاع الشمسي الواصؿ الى سط  االرض
درجات الحرارة وخاصة في فصؿ الصيؼ الحار وهذا يعتمد عمػى زاويػة سػقوط االشػعة 

اف االشعة الشمسية الواصػمة الػى سػط  االرض لمهطقػة  سهجد ،وشدة ومقدار االشعاع
تكوف عمودية او شبه عمودية حس  فصوؿ السهة وعهد مالحظة الجدوؿ رقـ  ،الدراسة

(7.) 
 (7جدوؿ رقـ )

 <800 - 0<?7اعات السطوع الشمسي الفعمية لمحطة تكريت لممدة معدؿ عدد س
دائػػػرة اهػػػوا  / وحػػػدة الرصػػػد الزلزالػػػي/ العراقيػػػةالهيئػػػة العامػػػة لالهػػػوا  الجويػػػة : المصػػػدر

 .?800 لسهةمهشورة غير تكريت بياهات 



 
 

   

 

ى ىاألحزمظىالخضراءىوأهموتها
ىفيىحماوظىالمدنىمنىالطواصف

 

ىأ.ىم.ىد.ىمحمودىحمادةىصالح
 0202األولىكانونى(3)ىالطدد

  246 

 

 جملة آداب الفراهيدي

ساعة في شهر  78يظهراف عدد ساعات السطوع الشمسي الفعمية تبمغ حوالي 
ة فتػػرة طػػوؿ وصػػوؿ االشػػعة الػػى االرض ويػػزداد االكتسػػا  وترتفػػ  تموزوهػػذا يعهػػي زيػػاد

 درجػػػات الحػػػرارة لسػػػط  االرض ويػػػزداد مقػػػدار التبخػػػر عمػػػى الػػػرغـ مػػػف قمػػػة او اهعػػػداـ
وهذا مايزيد مف شدة جفاؼ التربة م  قمة او اهعداـ الغطا  الهباتي الػذي يسػاهـ  المطر

يحية مما يساهـ في زيػادة العواصػؼ بشكؿ فعاؿ في زيادة قابمية التربة عمى التعرية الر 
الترابيػػة وتفػػاقـ مشػػكمة التصػػحر. امػػا مػػا يخػػص درجػػات الحػػراره اذ يالحػػظ اف درجػػات 

ـ  فػػي محطػػة تكريػػت وتصػػؿ فػػي <.<8الحػػرارة تبػػدل باالرتفػػاع مػػف شػػهر هيسػػاف وتبمػػغ 
 (8جدوؿ رقـ ) ـْ   ;.;:شهر تموز الى 
ـ  لمحطة العاـ والمعدؿ ى والصغر معدؿ درجات الحرارة العظمى  (8جدوؿ رقـ )

 <800 - 0<?7 لممدةتكريت 

تكريت دائرة اهوا  / وحدة الرصد الزلزالي/ العراقيةالمصدر:الهيئة العامة لالهوا  الجوية 
 . ?800 لسهةمهشورة غير بياهات 

اف هػػػذا االرتفػػػاع فػػػي درجػػػات الحػػػرارة يسػػػاهـ بشػػػكؿ فعػػػاؿ فػػػي زيػػػادة عوامػػػؿ 
ت الحػرارة والػذي سيسػهؿ عمميػات التجويػة لمتربػة مػ  التصحر وذلؾ بفعػؿ ارتفػاع درجػا

امكاهية زيػادة عػدد العواصػؼ الترابيػة وخاصػة مػ  حركػة الريػاح وتصػب  الحاجػة ممحػة 
 . الهشا  االحزمة الخضرا  لحماية المديهة مف العواصؼ الترابية



 
 

   

 

ى ىاألحزمظىالخضراءىوأهموتها
ىفيىحماوظىالمدنىمنىالطواصف

 

ىأ.ىم.ىد.ىمحمودىحمادةىصالح
 0202األولىكانونى(3)ىالطدد

  242 

 

 جملة آداب الفراهيدي

 االهطار
يعػػػػد عامػػػػؿ االمطػػػػار مػػػػف العوامػػػػؿ االساسػػػػية التػػػػي تسػػػػاهـ فػػػػي زيػػػػادة عوامػػػػؿ 

صػػحر او مكافحتهػػا وخاصػػة فػػي االقػػاليـ الجافػػة او شػػبه الجافػػة ولربمػػا تػػتحكـ بهػػذا الت
وهقصػػػها يفػػػاقـ المشػػكمة وعهػػػد الهظػػػر الػػػى  ،فزيػػػادة االمطػػػار تحػػػد مػػف الظػػػاهرة ،العامػػؿ

يظهػػػػر اف كميػػػػة االمطػػػػار السػػػػاقطة فػػػػي مهطقػػػػة الدراسػػػػة قميمػػػػة واليمكػػػػف  (9الجػػػػدوؿ )
ة واالشػػػعاع الشمسػػػي الكبيػػػر. اذ يالحػػػظ اف االعتمػػػاد عميهػػػا مػػػ  ارتفػػػاع درجػػػات الحػػػرار 

ممػـ فػي شػهر اذار واقمهػا فػي  =.?8اعمى كمية امطار ساقطة في محطة تكريت تبمغ 
وتهعػػػدـ فػػػي  ;.:;7ممػػػـ واف المعػػػدؿ السػػػهوي ال يزيػػػد عمػػػى  0.8شػػػهر ايمػػػوؿ اذ يبمػػػغ 

  )حزيراف وتموز وا ( االشهر الحارة وهي كميات قميمة فهػي ال تسػاهـ فػي همػو الغطػا
الهبػػاتي وبالتػػالي اهكشػػاؼ السػػػط  وتسػػهيؿ مهمػػة جػػرؼ التربػػػة بفعػػؿ عمميػػات الحراثػػػة 

وكػؿ ذلػؾ وحركة الحيواهات وحركة القػوات االجهبيػة الغازيػة التػي دمػرت البيئػة المحميػة 
 . يساهـ في زيادة قابمية الرياح عمى جرؼ التربة وتكويف العواصؼ الترابية

ت االمطار الساقطة ممـ لمحطة تكريت لمسهوات المعدالت الشهرية لكميا (9جدوؿ )
7?>0- 800> 

دائػػػرة اهػػػوا  / وحػػػدة الرصػػػد الزلزالػػػي/ العراقيػػػةالهيئػػػة العامػػػة لالهػػػوا  الجويػػػة : المصػػػدر
 . ?800 لسهةمهشورة غير تكريت بياهات 

 الخبخر
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تعهي عممية تبخر الما  مف سط  االرض ومف المسػطحات المائيػة والكائهػات 
وهذا االمػر يحػدث بسػب  الفػرؽ فػي درجػات الحػرارة ومقػدار  ،ؼ الجويالحية الى الغال

كممػا زاد الفػرؽ بػيف جفػاؼ المهطقػة ودرجػات الحػرارة زاد  مف ثػـو . تشب  الغالؼ الجوي
ومهطقػة الدراسػة ذات درجػات حػرارة مرتفعػة وخاصػة فػي فصػؿ الصػيؼ  ،مقدار التبخر

يسػاعد عمػى زيػادة  وهذا مػا. كما مر ذكره م  اهعداـ سقوط االمطار في فصؿ الصيؼ
 . تيزيادة جفاؼ المهطقة وكما يظهر مف الجدوؿ ا  مف ثـكمية التبخر و 
 ممـ في محطة تكريت لممدة/ ( المعدالت الشهرية والسهوية لمتبخر:جدوؿ )

7?>0 - 800> 

دائػػػرة اهػػػوا  / وحػػػدة الرصػػػد الزلزالػػػي/ العراقيػػػةالهيئػػػة العامػػػة لالهػػػوا  الجويػػػة : المصػػػدر
 . ?800 لسهةمهشورة غير ت بياهات تكري

وعهد مالحظة الجدوؿ ومقارهة مػ  كميػات االمطػار السػاقطة يالحػظ اف ههػاؾ 
وم  زيادة حركػة الريػاح ، عجزا مائيا كبيرا مما يساهـ في زيادة الجفاؼ لمهطقة الدراسة

تزداد عمميات جرؼ التربة وتكويف العواصؼ الترابية عمى مديهػة تكريػت وقػد تبػيف مػف 
( ممػـ فػي >87-)حدى الدراسات اف مهطقة الدراسة تعاهي مف عجز مائي بمغ بحدود ا

وهذا ما يزيد مف مشكمة التصحر والحاجة الماسة الى تبهي سياسات  (<8)محطة تكريت
التصػػحر ومههػػا اهشػػا  االحزمػػة الخضػػرا  لحمايػػة المديهػػة كاحػػد السػػبؿ  تعػػالج مظػػاهر

 . لمكافحة التصحر
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 :  الرياح
لعمميػػػػات هبػػػػو  العواصػػػػؼ الترابيػػػػة والغبػػػػار  األساسػػػػيالمحػػػػرؾ تعػػػػد الريػػػػاح 

 ْ   0:.:9و ْ   ;9.;9تقػػػ  مػػػا بػػػيف دوائػػػر العػػػرض  (مديهػػػة تكريػػػت) ومهطقػػػة الدراسػػػة
شماال وهذا الموق  يمثؿ الطرؼ الشػمالي لخميػة هػادلي وهػو الجػز  الهػابط لػدورة الريػاح 

ـ تتكػػوف 00; ارتفػػاعوتغطػػي المهطقػػة باكممهػػا صػػيفا وتتكػػوف طبقػػة حراريػػة تمتػػد عمػػى 
عههػػا تيػػارات هوائيػػة سػػطحية حػػارة وجافػػة واف التيػػار الهػػابط يعػػاهي ارتفاعػػا فػػي حرارتػػه 

 .(?8)وزيادة جفافه وهذه الوظيفة الطقسية تستمر لمعظـ اياـ الصيؼ
ومػػف المعػػروؼ اف لي غطػػا  هبػػاتي خضػػري شػػجري يسػػب  هػػوع مػػف االعاقػػة 

ى مسارها مف حيث القوة واالتجػاه والسػرعة سي ثر عم مف ثـالميكاهيكية لحركة الرياح و 
وتختمػػؼ درجػػػة التػػػاثير بػػػاختالؼ ارتفػػػاع وطػػػوؿ وعػػػرض الحػػػزاـ وكثافػػػة الحػػػزاـ وشػػػكمه 
المهفػػرد او الكمػػي وهػػوع االشػػجار وهػػذا مػػايهـ المهطقػػه المعرضػػة لهبػػو  الريػػاح والمػػ ثرة 

وهػػو مػػا  وخاصػػة الريػػاح المحممػػة بالغبػػار والريػػاح الحػػارة الجافػػة، عمػػى صػػحة السػػكاف
تتعرض له مهطقة الدراسة مف خالؿ مالحظة المعدالت الشهرية والسهوية لسرع الريػاح 

ومػػا يػػهجـ عههػػا مػػف اثػػار عمػػى المديهػػة بسػػب  هبػػو  ، التػػي تتعػػرض لهػػا مديهػػة تكريػػت
 -: تيالعواصؼ الترابية والغبارية كما يالحظ في الجدوؿ ا 
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 ياح لمحطة تكريت لممدة( المعدالت الشهرية والسهوية لسرع الر ;جدوؿ )
 ـ/ ثا <800 - 0<?7

دائػػػرة اهػػػوا  / وحػػػدة الرصػػػد الزلزالػػػي/ العراقيػػػةالهيئػػػة العامػػػة لالهػػػوا  الجويػػػة : المصػػػدر
 . ?800 لسهةمهشورة غير تكريت بياهات 

اذ يتبػػػيف اف سػػػرع الريػػػاح تبػػػدا باالرتفػػػاع مػػػف شػػػهر هيسػػػاف لتصػػػؿ الػػػى اعمػػػى 
وهػػي سػػرعة عاليػػة جػػدا خاصػػة فػػي فصػػؿ . اـ/ثػػ>ارتفػػاع لهػػا فػػي شػػهر تمػػوز وبحػػدود 

الصيؼ الحار والجاؼ مما يزيد مف جفػاؼ التربػة وتفككهػا ويسػاعد الريػاح عمػى جػرؼ 
زيادة تكػويف  مف ثـالتربة وهذا ما يساهـ في تفاقـ ظاهرة التصحر في مهطقة الدراسة و 

 العواصػػػػؼ الترابيػػػػة وتكرارهػػػػا وهػػػػذا االمػػػػر يتطمػػػػ  الحاجػػػػة الممحػػػػة لمعالجػػػػة مظػػػػػاهر
الحػػزاـ االخضػػر لحمايػػة المديهػػة  زراعػػةالتصػػحر باسػػتخداـ احػػد اسػػالي  المكافحػػة وهػػو 

 . مف ظاهرة العواصؼ الترابية والغبارية
 العٌاصف الرتابيت يف هنطقت الذراست

لغرض بياف العواصؼ الترابية الهابة عمػى مديهػة تكريػت البػد مػف الرجػوع الػى 
اف العواصػؼ الترابيػة التػي تهػ  . عمى المديهػة البياهات المهاخية المتاحة لمعرفة اثارها

كما اف العواصػؼ . ( يوما:=7عمى المديهة تهشط في فصؿ الصيؼ الذي يزيد عمى )
الترابية هي ظاهرة مهاخية تزداد في االقاليـ الجافة ومهطقة الدراسة كما اتض  اهفًا هي 

العػوارض الطبيعيػة مهطقة جافة كما اهها تعػاهي مػف تػدهور الغطػا  الهبػاتي وتخمػو مػف 
قمػػػة التػػػي يمكػػػف اف تحػػػد مػػػف حركػػػة الريػػػاح كمػػػا اف هػػػوع التربػػػة وقمػػػة الغطػػػا  الهبػػػاتي و 
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االمطػػار كمهػػا عوامػػؿ تسػػاعد فػػي زيػػادة عػػدد العواصػػؼ الترابيػػة والغباريػػة عمػػى مديهػػة 
والعواصػػؼ الترابيػػة التػػي تهػػ  عمػػى مديهػػة تكريػػت تكػػوف حػػارة وجافػػة بسػػب   ،تكريػػت

وهػػػذا مػػػا يػػػ دي الػػػى  ،لشػػػمس خػػػالؿ سػػػاعات الههػػػار الطويػػػؿتعػػػرض االرض ألشػػػعة ا
تتحػرؾ خاللهػا الريػاح الرتباطهػا بحركػة الضػغط  ،حدوث اضطرابات في الكتؿ الهوائية

والقسػػػػـ االخػػػػر بسػػػػب  تقػػػػدـ المهخفضػػػػات الجويػػػػة مػػػػف البحػػػػر المتوسػػػػط و األحمػػػػر اذ 
الحظػػة تتعػػرض مهطقػػة الدراسػػة الػػى هبػػو  ريػػاح حػػارة مػػف الغػػر  هحػػو الشػػرؽ وعهػػد م

( هجد اف ههاؾ زيادة في تكرار العواصؼ الترابية في محطة تكريػت مهطقػة >الجدوؿ )
 الدراسة وخاصة في فصؿ الصيؼ

 ( الهس  المئوية لتكرار العواصؼ الترابية في محطة تكريت>جدوؿ )
7?>0- 800> 

 الفصوؿ المحطة

 تكريت
 الخريؼ الصيؼ الربي  الشتا 
7<6<% 8<6=% :<% 8969% 

دائػػػرة اهػػػوا  / وحػػػدة الرصػػػد الزلزالػػػي/ العراقيػػػةالهيئػػػة العامػػػة لالهػػػوا  الجويػػػة : صػػػدرالم
 . ?800 لسهةمهشورة غير تكريت بياهات 

( والتػػػػي يظهػػػػر فيهػػػػا عػػػػدد االيػػػػاـ التػػػػي ?) (<( )=) وعهػػػػد مالحظػػػػة الجػػػػداوؿ
يحصؿ فيها غبار عالؽ وعواصؼ ترابية وغبػار متصػاعد عمػى مديهػة تكريػت وخاصػة 

اف ههػػػاؾ تزايػػػد فػػػي  يتبػػػيف <800ولغايػػػة عػػػاـ  8000االخيػػػرة بعػػػد عػػػاـ  فػػػي السػػػهوات
حػػاالت العواصػػؼ والبػػد اف لهػػا اسػػبابها وهػػو تفػػاقـ ظػػاهرة التصػػحر التػػي تسػػب  هبػػو  
العواصػػػؼ الغباريػػػة عمػػػى مديهػػػة تكريػػػت ممػػػا يتطمػػػ  االمػػػر االهتمػػػاـ المتزايػػػد ب هشػػػا  

تها في وكذلؾ وكتحد السبؿ لمعالج مف آثارها السمبيةمديهة الاالحزمة الخضرا  لحماية 
وتقميػػؿ حػػاالت اصػػابة المػػواطف باألختهػػاؽ بسػػب  الغبػػار مػػف المصػػابيف  ،الوقػػت هفسػػه

 . المحمي هابالربو في مديهة تكريت وتحسيف مهاخ
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 -?<?7لمحطة تكريت لمسهوات  ( عدد األياـ التي يحصؿ فيها غبار عالؽ=جدوؿ )
800? 

7?>? 0 0 9 = 77 7? 78 > ? 7: 8 7 
7??0 0 7 < ? ? = 70 8 ; > : 0 
7??7 0 0 7 ? 79 78 88 7= > 78 : : 
7??8 ; : 8 = 7< 7? 80 77 78 70 : 7 
7??9 7 0 = : 7; 7= 7? 78 9 < 8 8 
7??: 0 8 = 77 70 79 7< ; 7; ; 7 ; 
7??; 8 0 0 7 ; : 8 8 9 9 8 0 
7??< 0 ; 0 0 ; 7 ; 9 > < 0 7 
7??= 0 8 7 7 9 9 < : 9 ; 0 7 
7??> 0 0 8 0 7 7 9 9 9 : 9 7 
7??? 7 7 : : 7: 70 7< 7: < 7: : ; 
8000 < < 70 7> 88 8: 8: 7: 7= ; 7 0 
8007 0 0 9 0 87 87 8; 77 77 < 77 0 
8008 0 7 8 7 78 70 8< 78 9 > ? 9 
8009 ; 8 7 9 7= 77 88 ? < 77 > 7 
800: < < 77 ? 80 89 89 = > > = 8 
800; < > 7< 77 88 88 80 79 77 77 ; 7 
800< > = 7: 79 87 89 80 7? 70 7: < 0 
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800= 7 ? 87 87 88 7? 87 7> 79 78 ; 8 
800> 7 < ? 7> 7? 80 80 87 7? 70 8 8 
800? : 7: 7: 79 87 80 88 87 7= ? 9 < 
اهػػػوا   دائػػػرة/ وحػػػدة الرصػػػد الزلزالػػػي/ العراقيػػػةالهيئػػػة العامػػػة لالهػػػوا  الجويػػػة : المصػػػدر

 . ?800 لسهةمهشورة غير تكريت بياهات 
 (<جدوؿ )

 ?800 -?<?7لمحطة تكريت لمسهوات  عدد العواصؼ الترابية الهابة

0767 0 0 7 7 7 0 0 7 8 0 7 0 
0772 7 0 7 8 7 7 0 0 7 8 0 0 
0770 0 0 0 0 ? 0 9 0 7 7 7 0 
0770 0 0 0 7 : 7 7 8 8 0 7 0 
0771 0 0 : 0 8 7 0 0 0 7 7 0 
0772 0 0 0 : 8 7 0 0 7 8 0 0 
0773 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 
0774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0775 0 0 0 7 9 0 7 0 0 7 0 0 
0776 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 
0777 7 0 7 0 = 8 = 9 0 ; 0 0 
0222 7 0 9 = = > ; 7 0 0 0 0 
0220 7 7 8 = = < ; 8 7 8 7 7 
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0220 0 8 9 ; > : = < ; 9 7 7 
0221 7 9 8 : = ; = ; = 9 7 7 
0222 8 8 7 = < < < < ; 8 9 7 
0223 0 7 9 ; = > > = ; : 8 7 
0224 7 8 8 < > = ; 8 : 9 8 7 
0225 0 8 9 ; = > < ; 7 8 8 7 
0226 0 0 9 < ; ; 9 8 : 9 9 8 
0227 0 8 8 8 < < 9 ; : 9 8 7 
دائػػػرة اهػػػوا  / وحػػػدة الرصػػػد الزلزالػػػي/ العراقيػػػةالهيئػػػة العامػػػة لالهػػػوا  الجويػػػة : المصػػػدر

 . ?800 لسهةمهشورة غير تكريت بياهات 
عدد االياـ التي يحصؿ فيها غبار متصاعد في محطة تكريت  (?جدوؿ رقـ )

 ?800- ?<?7لمسهوات 

0767 0 0 8 8 ; = = ; 9 0 8 0 
0772 0 8 9 > ; = 70 ? < 8 7 7 
0770 0 7 7 ? 70 ? 7; 70 8 7 : 7 
0770 9 9 8 9 < 70 7; ; 0 7 7 0 
0771 8 0 9 7 = ; > 8 9 8 8 0 
0772 0 7 8 8 9 : = 9 7 0 7 7 
0773 0 0 0 7 < 8 : 7 7 8 0 7 
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0774 7 0 7 0 9 0 0 8 8 0 0 8 
0775 0 7 7 7 : 9 < < 7 7 0 0 
0776 0 0 7 0 8 8 7 0 8 7 0 0 
0777 0 0 9 9 ; 8 9 : 7 0 0 0 
0222 9 7 : = 8 : 0 8 7 7 0 0 
0220 8 7 ; : 8 9 7 8 7 0 7 7 
0220 7 8 9 : 8 9 8 7 9 ; 8 8 
0221 0 7 7 8 8 8 9 7 0 8 7 0 
0222 8 9 8 ; = > ; < 8 7 7 0 
0223 7 : 7 0 > = ; 8 9 0 7 0 
0224 7 8 0 ; < ; = 9 8 7 0 7 
0225 8 : 9 = < : 8 ; 9 7 0 7 
0226 7 9 : = 9 < 8 ; 8 9 7 7 
0227 8 9 < : 8 < 9 8 8 8 8 7 
دائػػػرة اهػػػوا  / وحػػػدة الرصػػػد الزلزالػػػي/ العراقيػػػةالهيئػػػة العامػػػة لالهػػػوا  الجويػػػة : المصػػػدر

 . ?800 لسهةمهشورة غير تكريت بياهات 
التصػحر  وهذه الظػاهرة ال يمكػف معالجتهػا مػالـ توضػ  حمػوؿ لمحػد مػف ظػاهرة

ات زيادة العواصؼ الترابية والغبارية والحد مهها ألهها تزداد بشكؿ مستمر بسب  ومسبب
عدـ وجود معالجات حقيقية لمثؿ هذه الظاهرة وبالتالي هجد اف الحاجػة ماسػة لألهتمػاـ 
بهذا الحقؿ في معالجة ظاهرة التصػحر والحػد مههػا وهػذا مػا ي كػد فرضػية البحػث التػي 
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ة هذه الظاهرة التي تهدد حياة السكاف في مديهة تكريػت ت كد الحاجة الماسة الى معالج
 . واالهتماـ بها مف اجؿ زيجاد الحموؿ المهاسبة لها

 ًاجتاه ادلصذاثاألهثل لزراعت احلزام األخضر سلٌب ألا
 ًاخخيار االصناف

اف اختيػػار الصػػهؼ المهاسػػ  مػػف المغروسػػات وحػػده ال يكفػػي لتحقيػػؽ الهػػدؼ 
كػػف ههالػػؾ اسػػمو  عممػػي مػػهظـ لعمميػػة التشػػجير لمشػػرائط لتحسػػيف بيئػػة المديهػػة مػػالـ ي

ولػػذا هػػرى اف االسػػمو  االمثػػؿ يجػػ  اف يكػػوف . واالحزمػػة الخضػػرا  المحيطػػة بالمديهػػة
كما اف  ،عمى شكؿ صفوؼ تتخممها فراغات وفجوات لغرض تكويف الحركة الميكاهيكية

يػػد حركػػة لمريػػاح التشػػجير المتهػػاو  بػػيف مجػػامي  االشػػجار العاليػػة والواطئػػة تضػػمف تول
حتػػى فػػي اوقػػات سػػكوهها وتسػػاعد عمػػى خفػػض هسػػبة تمػػوث الهػػوا  مػػف المػػواد المضػػرة 

اف مجموعػػػػة االشػػػػجار التػػػػي تكػػػػوف مهطقػػػػة الحػػػػزاـ االخضػػػػر . وتعمػػػػؿ عمػػػػى تصػػػػفيتها
ـ في الحالة التػي 87 - ـ ;.=7يفضؿ اف تكوف بعرض يتراوح بيف  ،المحيط بالمديهة

. ويتكوف الصؼ (90)(:ـ كما في الشكؿ );.8ـ او 9تكوف فيها المسافة بيف االغراس 
االخيػػػر مػػػف اشػػػجار مهخفضػػػة االرتفػػػاع وتػػػوزع عمػػػى الجهػػػة اليسػػػرى واليمهػػػى ثػػػـ تػػػاتي 

وفػػي . وفػػي وسػػط المجموعػػة تغػػرس االشػػجار العاليػػة الشػػكؿ ،اشػػجار متوسػػط االرتفػػاع
لحػزاـ المهاطؽ الجافة والصػحراوية يمكههػا تقمػيص ابعػاد المجػامي  عهػد تشػجير مهطقػة ا

ـ  90- 70صفوؼ والمسافة بيف مجموعة واخرى تتػراوح بػيف  >-:بحيث تتالؼ مف 
وهذا يعتمد عمى هوع التربػة ومسػاحة االرض المخصصػة لمحػزاـ وهػي كافيػة فػي مديهػة 

وههػػاؾ مقػػاييس متعػػددة الختيػػار العهصػػر الهبػػاتي المالئػػـ ومػػف هػػذه المقػػاييس . تكريػػت
. ويقصػد بهػا مػدى تحمػؿ العهاصػر الهباتيػة (97)اؿعمى سبيؿ المثاؿ القػدرة عمػى االحتمػ

اما اتجاه المصدات او زواية تقاطعهػا مػ  . )االشجار( لمظروؼ البيئية مف مهاخ وتربة
 ،البالغػػة الهػػه سػػيعمؿ حػػائط صػػد امػػاـ الريػػاح وتقميػػؿ حركتهػػا تػػهاهمي هاتجػػاه الريػػاح فمػػ
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ى اتجػاه الريػاح ازدادت ولقد اثبتت الدراسات اهه اذا كاهت المصدات بزاوية عموديػة عمػ
فتههػا بػذلؾ . ( مرة قدر ارتفػاع المصػد80كما اف المصد يوفر حماية لمسافة ) ،فعاليتها

هسػػتطي  عمػػى هػػذا االسػػاس تحديػػد الفاصػػؿ المسػػافي بػػيف مصػػد سيصػػؿ فػػي اوج همػػوه 
( 7:0( متر فتف بها  المصدات يقتضي اف ال تزيد المسافة بيف مصػد واخػر عػف )=)

وقػػػد يتطمػػػ  االمػػػر اهشػػػا  . بػػػر قػػػدر ممكػػػف مػػػف الكفػػػا ة والفاعميػػػةمتػػػر حتػػػى هحقػػػؽ اك
مصػػدات داخميػػة او خارجيػػة ذات ارتفاعػػات مختمفػػة واف تشػػتمؿ الصػػفوؼ عمػػى مراحػػؿ 

 .(98)بد ل بالصؼ الداخمي واالطواؿ واهتها ًا بالصؼ الخارجي
% لمسػػػافة اربػػػ  0:كمػػػا بيهػػػت دراسػػػات اخػػػرى اف سػػػرعة الريػػػاح تقػػػؿ بهسػػػبة 

 (.;المصد وكما موض  في الشكؿ التخطيطي ) اضعاؼ ارتفاع
( مجموعكككة األشكككجار التكككي تككككون الحكككزام 2شككككل رقكككم ) 
 األخضر المحيط بالمديهة 

 أجتاه الريح

 سآشجار ل
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 اتجاه الرياح

، المصدر: عثماف عدلي بػدراف، عمػو األشػجار وتكهموجيػا األخشػا ، دار المعػارؼ
 >=ص ،7=?7مصر، 

 

 البعد عن المصد باألقدام

 قدـ 0<بعد % عمى 0:ي  اهخفضت سرعة الر 

 أنخفاض سرعة الرياح بواسطة مصدات الرياح (3شكل رقم )

 0>7بعد % عمى 0:اهخفضت سرعة الري  

 0>7بعد % عمى 0:اهخفضت سرعة الري  
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وههػاؾ هػوع اخػػر مػف االصػهاؼ وهػػي مصػدات هافػػذة ومغمقػة وشػبه هافػػذة ويعػد الصػػهؼ 
الػػػذي يمكػػػف اختراقػػػه مػػػػف افضػػػؿ االصػػػهاؼ ولػػػه اهميػػػػة فػػػي توسػػػي  مسػػػاحة المهطقػػػػة 

مهطقة  المحمية خمؼ الحزاـ الهافذ واف يكوف عدد الصفوؼ ستة او اكثر ويفضؿ بيهها
اذ اف عدـ هفاذية المصد يخمؽ مهطقػة ضػغط مػهخفض  .(99)ـ90 - 70فارغة بعرض 

ورا  الحػػػزاـ وتقػػػـو بسػػػح  مجػػػرى الريػػػاح بسػػػرعة اكبػػػر وتكػػػوف مهػػػاطؽ تيػػػارات هوائيػػػة 
 . (>مضطربة خمفها )دوامات( كما في الشكؿ )

 مصد رياح )مغمق(

مصد رياح 
 (نافذ)

 اتجاه الرياح

دوامات 
 الرياح

 (4)شكل رقم 
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لػى الحػزاـ لو زف عممية زعاقة األشجار لتيار الهػوا  تػتـ عهػدما يصػؿ تيػار مػف الهػوا  ز
المصد فتف جز ًا مهه يهحرؼ زلى األعمى م  تغيير صػغير فقػط بالسػرعة اذ يمػر جػز  

ويمػػػر كػػػذلؾ جػػػز  ثالػػػث خػػػالؿ التيجػػػاف ، تحػػػت التيجػػػاف مػػػ  هبػػػوط شػػػديد فػػػي السػػػرعة
الشػجرية بسػرعة بطيئػػة جػدا وعهػدما يصػػطدـ الهػوا  بهػذا الحػػاجز الشػجري فاهػه يحػػدث 

هػػػا بيهمػػا يحػػػدث هبػػػوط اخػػر بسػػػيط فػػػي المجموعػػػة هبػػوط شػػػديد فػػػي سػػرعته بػػػالقر  مه
الشػػجرية ولهػػذا البػػد مػػف اسػػتثمار هػػذه الخاصػػية لألشػػجار لمقاومتهػػا لمريػػاح مػػف اجػػؿ 

فػػػي ظػػػروؼ مهطقػػػة الدراسػػػة ذات  تحسػػػيف بيئػػػة المديهػػػة والحػػػد مػػػف التصػػػحر وخاصػػػة
ه المهاخات الجافة واف زقامػة األحزمػة الخضػرا  )المصػدات( خػارج المديهػة وفػي االتجػا

المعاكس لحركة الرياح سيعمؿ ذلؾ عمى الحد مف حركػة الريػاح وسػرعتها وتهقيتهػا مػف 
وتقدر المسافة التي يحميها المصد عادة بحػوالي عشػريف  حماية المديهة مف ثـالغبار و 

ـ يحمػي مهطقػه تجػاوره تمتػد الػى ;ضعفًا مف ارتفاعه فػي السػياج الػذي يكػوف ارتفاعػه 
% ولمسػػافة 0:راسػػات زف سػػرعة الريػػاح سػػتقؿ بهسػػبة . وقػػد لظهػػرت الد(:9)ـ فقػػط700

شػػكؿ رقػػـ  السػػابؽ لربعػػة زضػػعاؼ ارتفػػاع المصػػد كمػػا موضػػ  فػػي الشػػكؿ التخطيطػػي
(;). 

% مػػف سػػرعة الريػػاح 80واف السػػماح بمػػرور . الغػػا  فعاليػػة الحػػزاـعهػػدها يػػتـ و 
خالؿ فجوات الحزاـ تػوفر مهطقػة حمايػة قصػوى خمػؼ المصػد وتمهػ  حػدوث الػدوامات 

عكسية وقد اجريت تجار  عمى اهواع مختمفة مف االحزمة تتراوح بيف الشكؿ الجداري ال
والمثمػػث والبيضػػوي واالشػػجار الختيػػار كفػػا ة تقميػػؿ الريػػاح ومهطقػػة الحمايػػة لكػػؿ مههػػا 

 (70)وكاهت كما في الجدوؿ 
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 ( كفا ة الحماية حس  هوع المصد70جدوؿ )

 نوع المصد
المسافة تقل عندها 

 %53 السرعة بنسبة

المسافة تقل عندها 
السرعة بنسبة 

32% 

المسافة تقل عندها 
السرعة بنسبة 

02% 
 ع;.87 ع;7.; ع79 المداري
 ع;.80 ع;7 ع;.70 المثمث

 ع:7 ع? ع= البيضوي
 ع=8 ع;.79 - االشجار

- Victory, Olgyay ''Design with Climat " Princeton University, Press, 

New jersey U.S.A. 1973.P,97 

ويتض  مف الجدوؿ اعاله اف مصػدات االشػجار كاهػت االكفػت عمػى الػرغـ مػف 
اال اف المهطقػػػػة المحميػػػػة بواسػػػػطتها اوسػػػػ  مقارهػػػػة . %;=اههػػػػا التػػػػوفر حمايػػػػة بهسػػػػبة 

بغيرهػػػا مػػػف االهػػػواع ثػػػـ يميهػػػا المصػػػد الجػػػداري ثػػػـ البيضػػػوي ثػػػـ الشػػػكؿ المثمػػػث وهػػػو 
ؿ الشػػػجري المكاهيػػػات اقامتػػػه وتػػػوفره مػػػايهطبؽ عمػػػى مهطقػػػة الدراسػػػة الجافػػػة هػػػو الشػػػك

مهطقػة )وهقتػرح اف يكػوف الحػزاـ األخضػر لحمايػة المديهػة ووجود المساحات الكافيػة لػه 
 .(=مف العواصؼ الغبارية كما في الشكؿ رقـ ) (الدراسة
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المصدر
 :

من عمل الباحث اعتمادا عمى:
 

0-
 

س لمدينة تكريت لعام 
خريطة التصميم األسا

0223.
 

0-
 

الدراسة الميدانية
 

شكل
 

رقم )
5

( المنطقة المقترحة لمحزام األخضر لمنطقة الدراسة
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 النخائج ادلخٌخاة هن اقاهت احلزام االخضر ًاجلياث ادلسخفيذة هنو
ق  مف اقامة االحزمػة الخضػرا  هتػائج تعػالج مشػاكؿ البيئػة المحميػة وحمايػة يتو 

( مف اعالف ريػو بشػتف البيئػة الصػادر 88المديهة التي يقاـ حولها وقد جا  في المبدل )
بػػتف )لمسػػكاف االصػػمييف وتجمعػػاتهـ المحميػػة دور  8??7عػػف قمػػة االرض فػػي حزيػػراف 

. ولمػػا كػػاف (;9)(يهـ مػػف معػػارؼ وممارسػػاتحيػػوي فػػي ادارة وتهميػػة البيئيػػة بسػػب  مالػػد
فػػتف ، الحػػزاـ ضػػربا مػػف ضػػرو  التهميػػة ويسػػاعد فػػي اسػػتقرار البيئػػة وتحسػػيف مكوهاتهػػا

السػػػػكاف السػػػػاكهيف فػػػػي المهػػػػاطؽ التػػػػي يمػػػػر فيهػػػػا الحػػػػزاـ يعتبػػػػروف فػػػػي مقدمػػػػة الفئػػػػات 
فػػالحزاـ االخضػػر مػػف خػػالؿ مكوهاتػػة الشػػجرية سيسػػاهـ  ،المسػػتفيدة مػػف هػػذا المشػػروع

خفػػػػؼ مػػػػف سػػػػرعة الريػػػػاح ويحػػػػد مػػػػف كميػػػػة االتربػػػػة ويقمػػػػؿ مػػػػف ازاحػػػػة طبقػػػػة الهػػػػوا  وي
السػػطحية الرطبػػة ليحػػؿ محمهػػا هػػوا  اكثػػر جفافػػا ممػػا يزيػػد مػػف فاعميػػة التعريػػة الريحيػػة 

كػػتقميـ مهطقػػة الدراسػػة التػػي هػػي باالسػػاس مهػػاطؽ ، وخاصػػة فػػي المهػػاطؽ الصػػحراوية
شػديدة فػي محافظػة صػالح ، متوسػطة،ةخفيف،معرضة لمتعرية الريحية بمختمؼ اصهافها

كما يمكف اف تساهـ األحزمػة  .(>9)% مف مجموع مساحة المحافظة?.70الديف بحدود 
وربمػػا يكػػوف  ،فػػي زقامػػة صػػهاعات ريفيػػة لو زهتػػاج بعػػض األطعمػػة فػػي بعػػض األحيػػاف

كما كاف موجودًا في جهو  مديهة تكريت  ،مشروع لتربية بعض الحيواهات مثؿ الغزالف
لػػػة )الحػػػزاـ االخضػػػر( مػػػف قبػػػؿ القػػػوات المحتمػػػة وبػػػذلؾ يمكػػػف زجمػػػاؿ الهتػػػػائج قبػػػؿ ززا

 : المتوخاة والجهات المستفيدة بما يمي
التجمعػػػات السػػػكاهية المجػػػاورة لمحػػػزاـ األخضػػػر وخاصػػػة فػػػي المهػػػاطؽ المعرضػػػة  -7

 . لمعواصؼ الترابية

تػػػوفير فػػػرص جديػػػدة لمػػػدخؿ وخاصػػػة لمفقػػػرا  مػػػف الػػػذيف يقومػػػوف بجمػػػ  الخامػػػات  -8
 . باتية وال توجد لهـ فرص عمؿاله

 . الصهاعات الطبية )ط  ا عشا ( والصهاعات التجميمية -9
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 . مهاطؽ لمراحة والهزهة -:

 السفرات الطالبية لممدارس والجامعات والمعاهد واألهالي -;

 . مراكز لمبحوث العممية وتدري  الطمبة في الجامعات والمعاهد والمدارس المههية ->

 . واألشجار وتهميتها داخؿ الحزاـ األخضر المحافظة عمى بعض الهباتات -=

فػي  المزارعوف الذيف يمكف زف يقوموا ببها  لحزمة حوؿ حقولهـ الزراعية زذ تساهـ -<
 .(=9)زيادة ا هتاج وتحسيهه

 . زيقاؼ التصحر والحد مهه -?

 . تكويف مصدر لالحتطا  لمسكاف الريفييف -70

 . حماية الودياف والمهحدرات مف جرؼ تربتها -77

 ي حصلخ النشاء احلزام االخضر يف هنطقت الذراستاالشجار الخ
تتػػوفر فػػي العػػراؽ اهواعػػا متعػػددة مػػف االشػػجار والتػػي يمكػػف اسػػتخدامها القامػػة 
الحػػػزاـ االخضػػػر لحمايػػػة المػػػدف مػػػف حركػػػة العواصػػػؼ الترابيػػػة والغباريػػػة وذلػػػؾ خػػػالؿ 

( 8المشػػاهدات اليوميػػة لمباحػػث ضػػمف حػػدود مهطقػػة الدراسػػة كمػػا يالحػػظ مػػف الصػػوره )
والتي تمثؿ الحزاـ االخضر داخؿ جامعة تكريت شرؽ المديهة واف هذه االشجار تتػوفر 

 : تيةفيها الصفات ا 
ـ فػػػي وقػػػت ;7 - 70اههػػػا سػػػريعة الهمػػػو بحيػػػث تصػػػؿ الػػػى االرتفاعػػػات بحػػػدود  -7

 .سهوات قصير اذ اف عمر الحزاـ االخضر داخؿ الجامعة عمره ال يتعدى سب 

تتػػتثر باهخفػػاض او ارتفػػاع درجػػات الحػػرارة وتبقػػى  اههػػا اشػػجار دائمػػة الخضػػرة وال -8
 . اوراقها طيمة العاـ وتتحمؿ االحواؿ المهاخية المتطرفة

ذات همػػو خضػػري كبيػػر ولهػػا جػػذور تصػػؿ الػػى الميػػاه الجوفيػػة وال تحتػػاج الػػى ري  -9
وكػذلؾ تػوفر الميػاه الجوفيػة لمهطقػة  ،مستمر مما يساهـ في قمة كمفها والعهاية بها
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حظ الباحث اف ههاؾ عدد كبير مف االبار فػي مهطقػة الدراسػة يعتمػد الدراسة اذ ال
 عميها في ري المحاصيؿ الزراعية

 . تكوف قوية التهكسر اغصاهها عهد هبو  الرياح الشديدة -:

قسـ مهها اوراقها رقيقة مما تسهؿ حركة الرياح وهفوذها مف خاللها وبالتالي يسهؿ  -;
وكػػذلؾ ال تتكػػوف خمفهػػا دوامػػات  وعػػدـ تكسػػرها ذلػػؾ مػػف عمميػػة مػػيالف اغصػػاهها

 . لمرياح

االغهػػػاـ( وبالتػػػالي ، المػػػاعز ،اشػػػجار غيػػػر مستسػػػاغة مػػػف قبػػػؿ الحيواهػػػات )االبػػػؿ ->
 . يساهـ ذلؾ في الحفاظ عميها وعدـ تعرضها لمرعي

اغمػػ  هػػذه االشػػجار ال تتػػتثر بػػاالمراض الفطريػػة التػػي تصػػي  األشػػجار االخػػرى  -=
اشػػجار دائمػػة الخضػػرة سػػريعة الهمػػو  (وهػػيEucalyptus –)اليوكػػالبتوس  ومههػػا

متػػػر وتتحمػػػؿ جفػػػاؼ التربػػػة والريػػػاح وارتفػػػاع ;7وقػػػد يصػػػؿ ارتفاعهػػػا الػػػى حػػػوالي 
هوعػػػا كمهػػػا تصػػػم   هشػػػا  الحػػػزاـ  80درجػػػات الحػػػرارة والبػػػرودة وههػػػاؾ مػػػا يقػػػار  

سػـ 707األخضر واف معػدؿ الهمػو السػهوي لهػذه االشػجار فػي السػهة االولػى يبمػغ 
 . سـ9=سـ والمعدؿ العاـ لهموها :8 وفي السهة الثاهية

( وهي اشجار سريعة الهمو ودائمة الخضرة وقػد يصػؿ Tamarix Articulata)االثؿ 
امتػػػار وتتحمػػػؿ الهمػػػو فػػػي التػػػر  الجبسػػػية الممحيػػػة  70ارتفاعهػػػا الػػػى اكثػػػر مػػػف 

)تربػػة مهطقػػة الدراسػػة( وتتحمػػؿ العطػػش والتحتػػاج الػػى عهايػػة واف معػػدؿ هموهػػا 
 . سـ:70بمغ

شجرة دائمة الخضرة سريعة الهمػو وكثيػرة االغضػاف ولهػا  (Casuarina ppازوريها)الك
قابميػػػة لمهمػػػو فػػػي مختمػػػؼ مهػػػاطؽ العػػػراؽ وتتحمػػػؿ العطػػػش والظػػػروؼ المهاخيػػػة 

 . ( سـ =?القاسية واف معدؿ هموها السهوي )
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متػػػػر ويمكػػػػف زراعتػػػػه فػػػػي مهطقػػػػة  ?( يصػػػػؿ ارتفاعػػػػه الػػػػى Salixalba)الصفصػػػػاؼ 
 . تحمؿ البرودةالدراسة الهها ت

( وهي مف الهوع المتساقط االوراؽ في فصؿ الشتا  ولكهها تهمو Populus spp)القوغ 
في فصؿ الربي  الى فصػؿ الشػتا  االخػر وسػريعة الهمػو ويصػؿ ارتفاعهػا بعػض 

( متػػػػر ممػػػػا يسػػػػاهـ فػػػػي زيػػػػادة صػػػػالحيتها كمصػػػػدات لمريػػػػاح ;7االحيػػػاف الػػػػى )
 . والتهكسر بسهولة ومقاومة لمرياح

رو وهي شػجرة عاليػة دائمػة الخضػرة تضػـ اهواعػا عديػدة وتػهج  زراعتهػا فػي جميػ  الس
 مهاطؽ القطر وتتحمؿ درجات الحرارة القاسية حرا وبردا )التطرؼ المهاخي(.

( شػػجرة متسػػاقطة االوراؽ شػػتا ًل ويصػػؿ ارتفاعهػػا الػػى Dalbergid Siseo)السيسػػـ 
ضػػػمف حػػػدود مهطقػػػة  متػػر تصػػػم  زراعتهػػػا فػػػي المهػػػاطؽ الوسػػطى والجهوبيػػػة;8

 . الدراسة تقاـو الجفاؼ الشديد والمموحة
( شػجرة كبيػرة الحجػـ متسػاقطة Fratimas Votundilfolnaلسػاف الطيػر  –)الدردار 

 ;االوراؽ شتا ًا تصم  في المهػاطؽ الوسػطى سػريعة الهمػو يصػؿ ارتفاعهػا الػى 
 امتار وتصم  زراعتها في المهاطؽ الشمالية

( شػػجرة كبيػػرة ذات اغصػػاف متعػػددة وواسػػعة االهتشػػار Cerataniasileqea)الخػػرو  
دائمػػة الخضػػرة تصػػم  زراعتهػػا فػػي المهػػاطؽ الوسػػطى والجهوبيػػة ، وسػػريعة الهمػػو

( والعطػش الشػديد وههػاؾ اهػواع متعػددة مثػؿ  وتقاوـ الحر والرياح الجافة )السمـو
 . والطرفة والدفمة والزيتوف، الخروع

ي مػػف االشػػجار دائمػػة الخضػػرة والمعمػػرة والقويػػة الهخيػػؿ وهػػ ،(Acaciahoria)اكاسػػيا 
التػػي تتحمػػؿ الظػػروؼ المهاخيػػة القاسػػية المتطرفػػة كمػػا اههػػا دائمػػة الخضػػرة وهػػي 
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متوفرة في محافظػة صػالح الػديف بشػكؿ كبيػر ويمكػف زراعتهػا والعهايػة بهػا لمػدة 
 . ثالث سهوات وهي ال تحتاج الى مياه كثيروال عهاية سوى مرة واحدة في السهة

 (8ورة رقـ )ص
 تمثؿ جاه  مف الحزاـ األخضر داخؿ جامعة تكريت شرؽ مهطقة الدراسة
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 االسخنخاجاث
اف مهطقة الدراسة تعػاهي مػف مشػكمة تفػاقـ ظػاهرة التصػحر وهػذا مػا يػهعكس عمػى  -7

مديهػػػة تكريػػػت اذ بمغػػػت مجمػػػوع االراضػػػي المتصػػػحرة فػػػي محافظػػػة صػػػالح الػػػديف 
% مػػػػػػف مجمػػػػػػوع مسػػػػػػاحة  ?.:>( دوهػػػػػػـ وتشػػػػػػكؿ حػػػػػػوالي 97;98:>بحػػػػػػدود )

 . الدور ،بيجي ،المحافظة اغمبها في قضا  تكريت

ممػػػػـ وهػػػػذا يزيػػػػد مػػػػف مشػػػػكمة تفػػػػاقـ ظػػػػاهرة  (8>8-اف ههػػػػاؾ عجػػػػز مػػػػائي بمػػػػغ ) -8
زيػػادة عػػدد  مػػف ثػػـالتربػػة و  التصػػحر واهعكاسػػاتها السػػمبية وهػػي ماتزيػػد مػػف جفػػاؼ

 . يادة هبو  الرياحوالمرتبطة بز  العواصؼ الترابية والغبارية عمى مهطقة الدراسة

وهػػي قميمػػة جػػدًا ممػػا تزيػػد مػػف  ممػػـ :;7اف معػػدؿ االمطػػار السػػاقطة ال تتجػػاوز  -9
 . مشكمة التصحر وتزايد جفاؼ التربة وسهولة تكوف العواصؼ الترابية والغبارية

مػف خمو المهطقة مف الظواهر الطوبوغرافية التي تعمؿ عمى اعاقة الريػاح الهابػة و  -:
الريػػػػاح وزيػػػػادة العواصػػػػؼ الترابيػػػػة وهػػػػو مػػػػا اتضػػػػ  فػػػػي  سػػػػرعة امكاهيػػػػة زيػػػػادة ثػػػػـ

 الجداوؿ الخاصة بعدد العواصؼ الغبارية والتربة العالقة

زيػػادة هسػػبة التبخػػر بفعػػؿ السػػطوع الشمسػػي وطػػوؿ االههػػار ممػػا يػػ دي الػػى زيػػادة  -;
 وتفاقـ ظاهرة التصحر والحاجة الى ايجاد سبؿ لمعالجتها.

بسب  حركة االليػات العسػكرية  بعد االحتالؿههاؾ تاثير كبير لمعمميات العسكرية  ->
تكػػػويف العواصػػػؼ الغباريػػػػة  وتػػػدميرها لمغطػػػا  الهبػػػاتي وتفتيػػػت التربػػػة ممػػػا يسػػػهؿ

 والترابية.

تعػػاهي مديهػػة تكريػػت مػػف قمػػة المهػػاطؽ الخضػػرا  داخػػؿ المديهػػة وهػػذا مايزيػػد مػػف  -=
طؽ الحاجػػة الػػى اهشػػا  االحزمػػة الخضػػرا  لكػػي تكػػوف مهػػاطؽ حمايػػة لممديهػػة ومهػػا

 لمترفية لمسكاف.
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تزيد عدد العواصؼ الترابية والغبارية عمى مديهة تكريت وخاصة في السهوات بعػد  -<
لي بعد االحتالؿ وهذا ما يعطػي اهطباعػا اف لمحػر  اثػر سػمبي عمػى  8009عاـ 

 . البيئة وتدميرها ما ساهـ في زيادة هبو  العواصؼ الترابية

هاطؽ الجافػة وهػذا يسػاهـ مػف تفػاقـ وقوع مهطقة الدراسة في مهاطؽ تق  ضمف الم -?
 ظاهرة التصحر وزيادة العواصؼ التربية.

بؿ اف ههػاؾ قسػـ ، بكافة دوائر الدولة في عممية التشجير قمة االهتماـ الحكومي -70
مػػػف الحػػػزاـ االخضػػػر تعػػػرض لمػػػدمار ولمتجريػػػؼ مػػػف قبػػػؿ القػػػوات المحتمػػػة ومػػػف 

سػعار المشػتقات الهفطيػة وقود لمطهي بسب  ارتفاع ا المواطهيف لالستخداـ كمادة
( 7فط االبػيض بحػدود )هاو عدـ الحصوؿ عميها اذ بمغ سعر المتر الواحد مػف الػ

 . دوالر م  اهخفاض دخوؿ المواطهيف او عدـ وجود دخؿ اصالً 
اظهرت الدراسة لالحزمة الخضرا  اهمية خاصة في حمايػة المػدف وتهقيػة الهػوا   -77

ؽ حماية لممديهػة مػف خػالؿ ارتفاعاتهػا مف المموثات واالتربة كما اهها توفر مهاط
 . التي تساهـ في صد تيارات الهوا  وتقميؿ مف سرعها
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 -:الخٌصياث
مف اجؿ مكافحة التصحر في مهطقة الدراسة البد مف اتباع كافػة السػبؿ مػف اجػؿ  -7

 . الحد مف هذه الظاهرة ومهها استخداـ االحزمة الخضرا 

وخاصػػة الحكومػػػات المحميػػة لمعالجػػػة البػػد مػػػف التعػػاوف الحكػػػومي الجػػاد والفاعػػػؿ  -8
ظػػػاهرة التصػػػحرواقامة االحزمػػػة الخضػػػرا  حػػػوؿ المػػػدف مػػػف خػػػالؿ رصػػػد االمػػػواؿ 

 . الالزمة لها

تشػػجي  االبحػػاث والدراسػػات ودعمهػػا ماديػػا مػػف اجػػؿ ايجػػاد افضػػؿ السػػبؿ لمعالجػػة  -9
 . ظاهرة التصحر

لزراعػة والبيئػة اف تقوـ الجامعات والمراكز البحثية وخاصػة كميػات الزراعػة ووزارة ا -:
 . بدورها في هذا االتجاه لغرض الحد مف مظاهر التصحر ومكافحتها

مػػف مديهػػة  تشػػجي  هظػػاـ الزراعػػة بػػالرش فػػي المهػػاطؽ المعرضػػة لمتصػػحروالقريبة -;
الدراسة لغرض تقميؿ جفاؼ التربة مما يسػاهـ فػي تقميػؿ تفتػت التربػة وقػدرة الريػاح 

 عمى جرفها وتكويف العواصؼ الترابية.

سػػتفادة القصػػوى مػػف ميػػاه ههػػر دجمػػة والتػػي التبعػػد عػػف حػػدود ومهطقػػة الدراسػػة اال ->
كـ وزيػادة اسػتغالؿ الميػاه لػري االحزمػة الخضػرا  والمهػاطؽ المفتوحػة 8بتكثر مف 

 . خارج مهطقة الدراسة

اقامػػػة سػػػدود )حصػػػاد الميػػػاه( فػػػي الوديػػػاف فػػػي المهػػػاطؽ الموجػػػودة شػػػماؿ وشػػػرؽ  -=
مههػا فػي فصػؿ الجفػاؼ وري االراضػي القريبػة و وغر  مهطقػة الدراسػة لالسػتفادة 

زراعتهػػا وبالتػػالي التقميػػؿ مػػف المهػػاطؽ الجافػػة وتكػػويف مهػػاطؽ زراعيػػة تسػػاهـ فػػي 
 .ر وتقميؿ المهاطؽ المعرضة لمتصحرايقاؼ او الحد مف تفاقـ ظاهرة التصح

زجػػرا  الدراسػػات التطبيقيػػة وتشػػجيعها ودعمهػػا ماديػػا مػػف قبػػؿ الجامعػػة وم سسػػات  -<
 األخرى كوزارة البيئة وحقوؽ األهساف والصحة ألهها تتتثر بهذه الظاهرة. الدولة

عمػػػؿ جػػػوائز ومسػػػابقات سػػػهوية لمحصػػػوؿ عمػػػى احسػػػف الحمػػػوؿ لمعالجػػػة مظػػػاهر  -?
 ،التصحر والحد مهها

هشر الوعي البيئي وبث البػرامج الخاصػة عمػى القهػوات الفضػائية لمعاجػة ظػاهرة  -70
األغػػاهي ومسمسػالت القتػػؿ واحتػػراؼ التصػحر والتػػي هػي اكثػػر اهميػة مػػف بػرامج 

 الجريمة.
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 اذلٌاهش
                                                      

التبػػايف المكػػاهي لهموسػػكاف محافظػػة ، محمػػود حمػػادة الجبػػوري وهجػػـ عبػػدا  احمػػد (7)
مجمػػة ، =800وافاقػػة المسػػتقبمية لغايػػة عػػاـ  =??7 -==?7صػػالح الػػديف لممػػدة 

 .=7;ص  ،8000لسهة  0>/ العدد ،بغداد، كمية االدا 

برهػػامج  (دراسػػة محدثػػة، جامعػػة الػػدوؿ العربيػػة )حالػػة التصػػحر فػػي الػػوطف العربػػي (8)
، المركز العربػي لدراسػات المهػاطؽ الجافػة واالراضػي القاحمػة، االمـ المتحدة لمبيئة

 . 997ص ،:800، دمشؽ،اكساد

ي محمود حمادة صال  الجبوري )ظاهرة التصحر واثرها عمى االراضي الزراعية ف (9)
، مقدمػة الػى كميػة االدا  ،غيػر مهشػورة، محافظة صػالح الػديف( اطروحػة دكتػوراه

 . 7?7ص ،8000، جامعة بغداد
همػػاذج دراسػػية فػػي ، عمػػي عمػػي البهػػا )المشػػكالت البيئيػػة وصػػياهة المػػوارد الطبيعيػػة (:)

 .:ص ،8000، القاهرة، دار الفكر العربي، 7ط (الجغرافية التطبيقية
  الجبوري )ظاهرة التصحر واثرها عمى االراضي الزراعية في محمود حمادة صال (;)

 . >>8ص، مصدر سابؽ (محافظة صالح الديف
مجمة جامعة تكريػت  (مجيد مموؾ السامرائي )العالقات المكاهية بيف الهقؿ والتجارة (>)

 . >7ص، 8009لسهة  ،?العدد ، لمعمـو االهساهية

، 7ط، 7ج، موسوعة مديهة تكريت (يتصال  فمي  حسف الهيتي )مهاخ مديهة تكر  (=)
 . 9=ص ،;??7، بغداد، دار الحرية لمطباعة

(8) Mustafa,M.,EL- Hagu Study Of Desertification Based 
Upon Landsat Imagery, Ph.Dtesis,State Unversity Of 
Ghent , Belgium , unpublished 1984 ,p8. 

(9) Aubreville, A., (1949)Climats, Forests et Desertification 

de IAfrique tropicale, societe d edition Geographiques, 
Maritimes et colonials,Paris p.p. 102-106.  
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(10) Le Houerou, H.1977(The Nature and Causes Of 

Desertization,in M.Glantz,(ed). Desertification: 

invironmental Degradation, in and around Araids 

Lands,Westview press , London pp.18-25.  

(11) Dreghe,H, Desertification of acrisis ,in paylore and 

R.Harey,Jr.,(ed), Desertification: 

a. Dreghe,H,(1976) Desertification of acrisis,in p.paylore 

and R. Haney ,Jr.(ed), Desertification process 

,problems ,persprectives ,pp.12-22.  

b. Dreghe,H,(1977) Desertification of Araid Land s, 

Economic Geography,vol.53 (4) pp.322- 331.  

c. Dreghe,H,(1978) Desertification: Mans Abuse of The 

Land , Journal of and Water Conservation vol. 33 ,pp. 

11-14.  

)اسػػتخدامات االراضػػي وغطػػا  االرض واالراضػػي حسػػ  عبيػػر يوسػػؼ العيسػػه  (78)
المعهػد العربػي لمتػدري  والبحػوث  (المهاخية الزراعيػة وتػدهور االراضػي المهاطؽ

 –دمشؽ ، ;800، / تموز=7-77، دورة حوؿ االحصائات البيئية، االحصائية
 .79ص، سوريا

ودورهػا فػي هػدوة تكريػت  (جابر خميؿ جػابر )مػواطف االثػار فػي تكريػت واهماطهػا (79)
 . 707ص ،7??7، جامعة بغداد، مكت  الطباعة المركزية ،7ج ،احيا  التراث

 ،7ج، موسػوعة مديهػة تكريػت (هعماف دهش العقيمي )البيئة الطبيعية فػي تكريػت (:7)
 . =;ص ، ;??7، بغداد، 7ط

 . =;المصدر هفسه ص (;7)

، والتهميػػػػة حيػػػدر عبػػػػد الػػػػرزاؽ كموهػػػػه )ظػػػػاهرة التمػػػػوث فػػػػي المػػػػدف( مجمػػػػة الػػػػهفط (>7)
 .7?-0?وص==?7، بغداد، 77العدد
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عماد طارؽ عمر الحديثي )التجاوزات الحاصػمة عمػى التصػميـ االساسػي لمديهػة  (=7)
، جامعػة تكريػت، مقدمة الػى كميػة التربيػة،غيػر مهشػورة، رسالة ماجسػتير، تكريت
 .888ص، >800

(18) Rubenstein, Harvey, M., Aguid to site and 

Environmental planning , 2eded , U.S.A ,  john wiley, 

1980, p.226.  

(19) Hackett , Brian , planning design, London , Macmillan 

,1979, p152. 
(20) Saini,Balwant Singh , Building in hot dry climates, 

New york, John wiley and sons,Ltd, U.S.A ,1980, p.86. 

صػػػراع البقػػػا  فػػػي اكثػػػر صػػػحاري العػػػالـ ، ير صػػػحرا  ثػػػاررادهاكريشػػػهاراو )تسػػػخ (87)
رقػـ ، .F.A.Oمجمػة مهظمػة االغذيػة والزراعػة ، المتهولة بالسكاف( مجمة سػيريز

 . 87ص، ><?7، هيساف -اذار، لبهاف، ?7السهة  ،8العدد ،770
تقهقػػر الكثبػػاف امػػاـ ، هوبػػؿ فييتمػػاير )ههايػػة سػػعيدة لمشػػكمة التصػػحر فػػي هيوزيمهػػد (88)

 . 90- ?8المصدر هفسه ص ، مجمة سيريز (االشجار
(23) Saini, Balwant Sing , Building in hot dry climates, 

op.cit ,p,88. 

(24) Joseph ,Dechiara ,Leekopplemant ,planning Desing 

Criteria ,NewYork, 1960,p.50.  

رة التعمػيـ العػالي ابراهيـ المشػهداهي )الجغرافيػة الزراعيػة( وزا، هوري خميؿ البرازي (;8)
 . 9:ص ،0<?7، بغداد، دار المعرفة ،7والبحث العممي ط

مجموعة الكت  ، االراضي الجافة( ترجمة عمي عبد الوها  شاهيف)كيهث والتوف (>8)
، االسػػػػػػكهدرية، دار بورسػػػػػػعيد لمطباعػػػػػػة، مكتبػػػػػػة هتشػػػػػػتوف الجامعيػػػػػػة، الجغرافيػػػػػػة
 . <7ص، >=?7

 ،7ج ،تكريػػت( موسػػوعة مديهػػة تكريػػت صػػال  فمػػي  حسػػف الهيتػػي )مهػػاخ مديهػػة (=8)
 . 9=ص ،;??7، دار الحرية لمطباعة بغداد، 7ط
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محمػود حمػادة صػال  الجبػػوري )ظػاهرة التصػحر واثرهػػا عمػى االراضػي الزراعيػػة  (<8)
 . 8=مصدر سابؽ ص (في محافظة صالح الديف

دراسػػػػة ، باسػػػػؿ احسػػػػاف القشػػػػطيهي )العهاصػػػػر المهاخيػػػػة لمتصػػػػحر واثرهػػػػا البيئيػػػػة (?8)
مركػػػػز ، ;العػػػػدد، الث اقػػػػاليـ مػػػػف حػػػػوض الرافػػػػديف( مجمػػػػة المخطػػػػط والتهميػػػػةلػػػػث

 ،=??7، كػػػػػاهوف اوؿ، بغػػػػػداد ،جامعػػػػػة بغػػػػػداد، التخطػػػػػيط الحضػػػػػري واالقميمػػػػػي
 . 8;-7;ص

 ،مجمػة الصػهاعة (حيدر عبد الرزاؽ كموهه )اهميػة التشػجير فػي تخطػيط المديهػة (90)
 . <:7ص ،<=?7، بغداد، مطبعة الثقافة العمالية ،>العدد 

(31) Rubenstein, Harvey, M., guid to site and Environmental 
planning op.cit p.228. 

دراسػة فػي التخطػيط البيئػي والتهميػة ، محافظة الجهػرا )زيف الديف عبد المقصود  (98)
 .8?ص، 7<?7، يهاير، الكويت، اصدارات الجمعية الجغرافية الكويتية (الريفية

ترجمػػػة داود سػػػميـ  (يط وبهػػػا  المػػػدف فػػػي المهػػػاطؽ الحػػػارةاهػػػاتولي ريمشػػػا )تخطػػػ (99)
 . ;9ص ،==?7، موسكو، دار مير لمطباعة والهشر، المهير

مهصور حمدي ابو عمي )االساس الجغرافػي لمشػكمة ، حسف عبد القادر مهصور (:9)
 . :80ص ، ?<?7، االردف، دار الشروؽ لمهشر والتوزي ، 7ط، التصحر

برهػػػامج االمػػػػـ  (االحزمػػػة الخضػػػػرا  فػػػي الػػػوطف العربػػػيجامعػػػة الػػػدوؿ العربيػػػة ) (;9)
، المركػػػز العربػػػي لدراسػػػات المهػػػاطؽ الجافػػػة واالراضػػػي القاحمػػػة، المتحػػػدة لمبيئيػػػة

 ;ص،>??7، اذار، دمشؽ، اكساد
الجبػوري محمػود حمػادة صػػالخ )ظػاهرة التصػحر واثرهػػا عمػى االراضػي الزراعيػػة  (>9)

 . 0=7مصدر سابؽ ص (في محافظة صالح الديف
 . 9=8المصدر هفسه ص  (=9)
 

 ادلصادر العربيت
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ابػراهيـ المشػهداهي )الجغرافيػة الزراعيػة( وزارة التعمػيـ العػالي ، هوري خميػؿ، البرازي -7
 .0<?7، بغداد، دار المعرفة ،7والبحث العممي ط

همػاذج دراسػية فػي ، عمػي عمػي )المشػكالت البيئيػة وصػياهة المػوارد الطبيعيػة، البها -8
 .8000، القاهرة، دار الفكر العربي، 7ط (ةالجغرافية التطبيقي

هػػدوة تكريػػت ودورهػػا فػػي  (جػػابر خميػػؿ جػػابر )مػػواطف االثػػار فػػي تكريػػت واهماطهػػا -9
 .7??7، جامعة بغداد، مكت  الطباعة المركزية ،7ج ،احيا  التراث

برهامج االمـ المتحدة  (جامعة الدوؿ العربية )االحزمة الخضرا  في الوطف العربي -:
، اكسػػػػاد، ركػػػػز العربػػػػي لدراسػػػػات المهػػػػاطؽ الجافػػػػة واالراضػػػػي القاحمػػػػةالم، لمبيئيػػػػة
 >??7، اذار، دمشؽ

برهػػامج  (دراسػػة محدثػػة، جامعػػة الػػدوؿ العربيػػة )حالػػة التصػػحر فػػي الػػوطف العربػػي -;
، المركز العربػي لدراسػات المهػاطؽ الجافػة واالراضػي القاحمػة، االمـ المتحدة لمبيئة

 .:800، دمشؽ ،اكساد

التبػايف المكػاهي لهموسػكاف محافظػػة ، حمػادة وهجػـ عبػػدا  احمػد محمػود، الجبػوري ->
مجمػػة ، =800وافاقػػة المسػػتقبمية لغايػػة عػػاـ  =??7 -==?7صػػالح الػػديف لممػػدة 

 .8000لسهة  0>/ العدد ،بغداد، كمية االدا 

محمػػود حمػػادة صػػال  )ظػػاهرة التصػػحر واثرهػػا عمػػى االراضػػي الزراعيػػة ، الجبػػوري -=
مقدمػػػة الػػػى كميػػػة  ،غيػػػر مهشػػػورة، اطروحػػػة دكتػػػوراهفػػػي محافظػػػة صػػػالح الػػػديف( 

 .8000، جامعة بغداد، االدا 
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عماد طارؽ عمػر )التجػاوزات الحاصػمة عمػى التصػميـ االساسػي لمديهػة ، الحديثي -<
، جامعػػة تكريػػت، مقدمة الػػى كميػػة التربيػػة،غيػػر مهشػػورة، رسػػالة ماجسػػتير، تكريػػت
800<. 

قػػػا  فػػػي اكثػػػر صػػػحاري العػػػالـ صػػػراع الب، رادهاكريشػػػهاراو )تسػػػخير صػػػحرا  ثػػػار -?
رقػػـ ، .F.A.Oمجمػػة مهظمػػة االغذيػػة والزراعػػة ، المتهولػػة بالسػػكاف( مجمػػة سػػيريز

 ><?7، هيساف -اذار، لبهاف، ?7السهة ،8العدد،770

ترجمػػػة داود سػػػميـ  (اهػػػاتولي )تخطػػػيط وبهػػػا  المػػػدف فػػػي المهػػػاطؽ الحػػػارة، ريمشػػػا -70
 ==?7، موسكو، دار مير لمطباعة والهشر، المهير

مجمػػػة جامعػػػة  (مجيػػػد ممػػػوؾ )العالقػػػات المكاهيػػػة بػػػيف الهقػػػؿ والتجػػػارة، سػػػامرائيال -77
 .8009لسهة  ،?العدد ، تكريت لمعمـو االهساهية

عبيػػر يوسػػؼ )اسػػتخدامات االراضػػي وغطػػا  االرض واالراضػػي حسػػ  ، العيسػػه -78
المعهػد العربػي لمتػدري  والبحػوث  (المهاخية الزراعيػة وتػدهور االراضػي المهاطؽ

 –دمشؽ ، ;800، / تموز=7-77، دورة حوؿ االحصائات البيئية، االحصائية
 . سوريا

، 7ج، موسوعة مديهة تكريػت (هعماف دهش )البيئة الطبيعية في تكريت، العقيمي -79
 . ;??7، بغداد، 7ط

تقهقػر الكثبػاف امػاـ ، هوبؿ )ههاية سعيدة لمشػكمة التصػحر فػي هيوزيمهػد، فييتماير -:7
، 770رقػػـ ، F.A.w ة االغذيػػة والزراعػػةمجمػػة مهظمػػ ،مجمػػة سػػيريز (االشػػجار
 . ><?7، هيساف -اذار ، لبهاف، السهة، 8العدد 
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دراسػػػة ، باسػػػؿ احسػػػاف )العهاصػػػر المهاخيػػػة لمتصػػػحر واثرهػػػا البيئيػػػة، القشػػػطيهي -;7
مركػػػػز ، ;العػػػػدد، لػػػػثالث اقػػػػاليـ مػػػػف حػػػػوض الرافػػػػديف( مجمػػػػة المخطػػػػط والتهميػػػػة

 .=??7، كاهوف اوؿ، بغداد ،جامعة بغداد، التخطيط الحضري واالقميمي

 ،مجمػة الصػهاعة (حيدر عبد الرزاؽ )اهمية التشجير في تخطيط المديهة ،كموهه ->7
 .<=?7، بغداد، مطبعة الثقافة العمالية ،>العدد 

، حيػػػدر عبػػػد الػػػرزاؽ )ظػػػاهرة التمػػػوث فػػػي المػػػدف( مجمػػػة الػػػهفط والتهميػػػة، كموهػػػه -=7
 . ==?7، بغداد، 77العدد

دراسة في التخطيط البيئي والتهميػة ، الجهرا  محافظة)زيف الديف عبد  ،المقصود -<7
 .7<?7، يهاير، الكويت، اصدارات الجمعية الجغرافية الكويتية (الريفية

مهصػػػػور حمػػػػدي ابػػػػو عمػػػػي )االسػػػػاس الجغرافػػػػي ، حسػػػػف عبػػػػد القػػػػادر، مهصػػػػور -?7
 .?<?7، االردف، دار الشروؽ لمهشر والتوزي ، 7ط، لمشكمة التصحر

، 7ج، موسػػوعة مديهػػة تكريػػت (مديهػػة تكريػػتصػػال  فمػػي  حسػػف )مهػػاخ ، الهيتػػي -80
 .;??7، بغداد، دار الحرية لمطباعة، 7ط

مجموعػػة ، االراضػػي الجافػػة( ترجمػػة عمػػي عبػػد الوهػػا  شػػاهيف)كيهػػث ، والتػػوف -87
، االسػكهدرية، دار بورسػعيد لمطباعػة، مكتبة هتشػتوف الجامعيػة، الكت  الجغرافية

7?=< . 
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Desertification is a critical environmental phenomenon 

threatening life economically , geographically and 

demographically. This phenomenon, however, threatens the 

majority of developing and developed countries. Indeed 

,desertification is not confined to dry and semi-dry land ,but even 

the irrigated lands are endangered by this phenomenon. The 

study is concduded in Tikrit, the centre of Salahaddin 

governorate.  

The population of Tikrit is 15377 in 1947 ; 53785 in 1977 

;124189 in 1997 in 2007 the population of Salahaddin is 298394 

;115665 of them are in the city. undoubtedly, the inhabitants of 

the city of Tikrit need a healthy environment; but , the city 

suffers from a real problem represented by the dust storms in 

spring ,summer and autumn due to the open distance in the north 

of the city which is neither populated nor implanted. The low 

rainfall which does not exceed 15 ml throughout the year 

complicates the situation even more since soil will be easily 

drifted by the northern and north eastern winds.  

As such ,there should be adequate solutions for this 

problem and the best way to defend cities is to establish green 

strips to be wind buffers that protect the city from dust storms 

and unstable temperature.  

These green strips may also provide seed and products as 

well as their importance in tourism. They may even be invested 

in wood production and animal breeding. In this paper, we are 

going to emphasize the significance of the green strips against 

the dust storms and in protecting the soil from erosion caused by 

the wind especially when the wind exceeds the critical speed. In 
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the dry season the wind speed in the study region is about 6m per 

second. Hence, we believe that it is essential to the investegate of 

these green strips which play a decisive role in softening the 

influence of the climate according to the scientific studies of the 

role of the wind buffers and wind and high temperature.  

The governmental establishment , especially the university 

of Tikrit and the college of Agriculture ,the governorate council 

and the individuals should all contribute to establishing the green 

strip which should be funded by the budget allocated to develop 

the provinces to protect the city and the population from the dust 

storms. To achieve this aim , plenty of effort is needed especially 

on the part of the inhabitants. Also, the availability of experts in 

this field is highly emphasized.  


