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البحث العلمي وسيلتنا خلدمة اجملتمع
تقييم تأثير المظاهر الجيولوجية واستخدامات األرض عمى العمميات العسكرية باستخدام نظم المعمومات
الجغرافية  GISواالستشعار عن بعد في محافظة صالح الدين /العراق
سعد حردان محيميد الجميمي ،صبار عبدهللا صالح ،اميرة إسماعيل حسين
قسم عموم األرض التطبيقية  ،كميـة العمـوم ،جامعــة تكريت ،تكريت ،العراق

الممخص

تضمنت الدراسة استعراض العوامل الجيولوجية المؤثرة عمى حركة القطعات العسكرية والمجموعات الخارجة عن القانون ،كل حسب خصوصياتو
ضمن الحدود االدارية لمحافظة صالح الدين.
بيدف تشخيص نقاط الضعف والقوة لحركة القطعات العسكرية ضمن منطقة الدراسة من خالل تحكم االشكال االرضية والمظاىر الجيولوجية

والجيومورفولوجية بطرق المواصالت والمنشآت المدنية ذات الطابع المكاني (كالسكك الحديد ،والطرق الرئيسية والثانوية ،خطوط نقل الطاقة

الكيربائية ،خطوط نقل النفط ،والمواقع العسكرية) من جية ،وتحديد كيفية استغالل بعض االشكال االرضية كمواقع لتجمع وتواجد واختباء

المجموعات الخارجة عن القانون بسبب طبيعتيا الطوبوغرافية التي تساعد عمى تامين مخابئ ومواقع دفاعية يصعب الوصول الييا ومعالجتيا

عسكريا من جية أخرى ،استخدمت الدراسة تقنيات نظم المعمومات الجغرافية الشتقاق خرائط استخدامات األرض لمظاىرات ذات الطابع المكاني
(شبكة االودية ،شبكة خطوط نقل النفط ،شبكة خطوط نقل الطاقة الكيربائية ،شبكة خطوط سكك الحديد ،خريطة توزيع الحقول النفطية ،شبكة

الطرق الرئيسية والثانوية ،خ ريطة توزيع الجزر النيرية ،خريطة توزيع المدن واالقضية ،خريطة االبنية المشيدة ،خريطة توزيع السدود والجسور،
الخريطة التركيبية والتكتونية ،خريطة جيومورفولوجية ،خريطة االرتفاعات الرقمية ،خريطة االنحدار) لعموم المنطقة ،استخدمت لمدراسة البيانات
المناخية (درجة الح اررة ،عمق المطر ،سرعة الرياح ،الرطوبة النسبية ،الموجات الضبابية والغبارية) لتوضيح حالة الطقس لمفترة من ( 7987الى
 ) 7177من خالل رسم مدرجات تك اررية لممعدالت الشيرية السنوية لتمك البيانات ومناقشيا كعوامل مؤثرة بشكل ايجابي او سمبي عمى حركة

القطعات العسكرية النظامية من جية ،وحركة وتواجد المجموعات الخارجة عن القانون من جية أخرى ،تالىا تصنيف تربة منطقة الدراسة وتوزيع
أنواعيا المختمفة والتي اشتممت عمى ( )71صنفا في عموم المنطقة.

المقدمة
تيتم الجيولوجيا العسكرية بتحميل القدرة عمى المناورة في مناطق القتال
وتزويد الوحدات العسكرية بما يمزميا من معمومات مفيدة تتعمق بتمك

تمك العمميات بالمظاىر االرضية واستخدامات االرض والغطاء
االرضي بشكل كبير من خالل اعاقتيا او تحكميا بالطرق التي تسمح

المناطق مثل التضاريس والمواد المعدنية الخام ،باإلضافة الى تحديد

بحركة وانتقال القطعات العسكرية ،أي ان المظاىر األرضية تحكمت

مواقع المعسكرات والمطارات والتحصينات ] .[1,2ال تشمل الجيولوجيا

بحركة القطعات وكذلك تحكمت بتوزيع المجموعات الخارجة عن

العسكرية جيولوجيا سطح االرض المتمثمة باستخدام خرائط التضاريس،

القانون ب استخداميا لممظاىر االرضية (االستخدام الذكي االرضي)

التربة ،النباتات وغيرىا من الظواىر السطحية فحسب ،وانما تشمل

واتخاذىا كأوكار ومناطق انطالق ليذه المجموعات ،عمى سبيل المثال

ايضا جيولوجيا تحت سطح االرض من خالل تسميط الضوء عمى

اعتبرت منطقتي طيتي حمرين ومكحول من أكثر المناطق تعقيدا من

اىمية حفر الخنادق ،االنفاق ،تطوير امدادات المياه لمقوات[ [1حدثت

الناحية الجيومورفولوجية معيقة لحركة القطعات العسكرية من جية،

في محافظة صالح الدين عمميات عسكرية واسعة تمثمت بقيام

ومناسبة جدا لتواجد وانطالق المجموعات اإلرىابية من جية أخرى،

القطعات العسكرية (الجيش العراقي واألجيزة األمنية التابعة لمدولة

وبذلك يمكن القول ان المظير االرضي يؤثر عمى امرين :اوليما حركة

والقانون) بطرد المجموعات المسمحة الخارجة عن القانون ،وقد تأثرت

القطعات العسكرية واتصاالتيا ودعميا الموجستي وطرق انفتاحيا وحتى
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تغيير نوع االسمحة المستخدمة ،وثانييما تسييل حركة وتواجد وادامة

عرض

المعقدة طوبوغرافيا بشكل خاص.

والشمال الغربي ،محافظتي السميمانية وكركوك من الشرق والشمال

المجموعات الخارجة عن القانون وعممياتيا النوعية ضمن المناطق

)(33°,42′,15″و ) .(35°,43′,20″تحدىا محافظة بغداد

من الجنوب ،محافظة االنبار من الغرب ،محافظة نينوى من الشمال

جغرافيا ،تشمل منطقة الدراسة كل المساحة االدارية لمحافظة صالح

الشرقي ،ومحافظة ديالى من الشرق والجنوب الشرقي (شكل.)7-7

الدين التي تشغل بدورىا حي از كبي ار من شمال وسط العراق ،وىي

وتبمغ المساحة االجمالية لمحافظة صالح الدين ( )19171كيمو متر

محددة بين خطي طول ) (42°,35′,11″و) )45°,00′,00″ودائرتي

مربع].[4

الشكل  :3خريطة موقعيه لمنطقة الدراسة محافظة صالح الدين.
اىم المبررات ليذه الدراسة ىو حاجة القطعات العسكرية الى قاعدة

المدن واألقضية والمواقع العسكرية) ،باإلضافة الى كيفية استغالل

بيانات لممظاىر االرضية واستخدامات االرض والغطاء االرضي لبيان

بعض االشكال االرضية كمواقع لتجمع وتواجد المجموعات الخارجة

محافظة صالح الدين ،تشخيص نقاط الضعف والقوة لحركة القطعات

مخابئ ومواقع دفاعية يصعب الوصول الييا ومعالجتيا عسكريا.

تأثيرىا عمى العمميات العسكرية التي جرت وتجري داخل حدود

عن القانون بسبب طبيعتيا الطوبوغرافية التي تساعد عمى تامين

العسكرية ضمن مناطق المحافظة المقرر دراستيا ،وبيان كيفية تحكم

االشكال االرضية والظواىر الجيومورفولوجية بطرق المواصالت

تضمنت أىداف الدراسة ما يمي:
 .7تحديد المظاىر االرضية ذات الوحدات الجيومورفولوجية المختمفة

والمنشأة المدنية ذات الطابع المكاني (كسكك الحديد والطرق وخطوط

التي تقع ضمن محافظة صالح الدين من خالل اشتقاق خريطة

نقل الطاقة الكيربائية وخطوط انابيب النفط والحقول النفطية ومراكز

جيومورفولوجية.
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 .7توضيح االختالف باالرتفاع واالنحدار بين منطقة واخرى ضمن

وااليجابي عمى حركة القطعات العسكرية النظامية والمجموعات

المحافظة من خالل رسم خرائط طبوغرافية لعموم محافظة صالح

الخارجة عن القانون

الدين ،حيث تبرز ىذه النقطة كمحور اساسي وميم في التعرف االولي

 .5توضيح التأثير السمبي وااليجابي لتوزيع الجزر النيرية عمى حركة

عمى طبيعة االرض قبل االستطالع واالستكشاف والتشخيص.

القطعات العسكرية النظامية والمجموعات االرىابية المعادية ليا.

 .1تحديد التراكيب الجيولوجية (طيات وصدوع) المتواجدة في محافظة

 .6توضيح التأثير السمبي وااليجابي لمعوامل المناخية (درجة الح اررة،

صالح الدين من خالل اشتقاق خريطة تركيبية لعموم منطقة الدراسة،

االمطار ،الرطوبة النسبية ،سرعة واتجاه الرياح ،العواصف الغبارية)

وبيان تأثير تمك التركيب كمعوقات طبيعية عمى حركة القطعات

عمى حركة القطعات العسكرية النظامية والمجموعات االرىابية المعادية

العسكرية النظامية من جية ،واستغالليا من قبل المجاميع الخارجة عن

ليا.

القانون في الحركة والتنقل والـتخفي من جية اخرى.

جيولوجيا ،ينكشف في منطقة الدراسة عدد من التكوينات الجيولوجية

 .4تصنيف استخدامات األرض والغطاء األرضي باإلضافة الى

التي يتدرج عمرىا من الميوسين الى العصر الحديث ،متمثمة بتكوين

تصنيف وتوزيع التربة لمنطقة الدراسة ،ومناقشة تأثيرىم السمبي

بالجريبي ،الفتحة ،انجانة ،المقدادية ،باي حسن ،والترسبات الحديثة
والموضحة (شكل .)7

شكل  :2خريطة جيولوجية لمنطقة الدراسة (محافظة صالح الدين) توضح توزيع التكوينات والرواسب الحديثة في منطقة الدراسة ،مقتطعة من
خريطة العراق الجيولوجية] [5

تكتونيا ،يقع الجزء االكبر من منطقة الدراسة (محافظة صالح الدين)

جيومورفولوجيا ،يتألف الجزء الشمالي الشرقي والجزء الشمالي الغربي

ضمن نطاق دجمة الثانوي لمسيل الرسوبي الذي يشكل الجزء الشمالي

لمنطقة الدراسة من جزئيين ،يتمثل الجزء األول بمرتفعات طيات

من الرصيف المستقر ،ويقع الجزء االصغر منيا ضمن نطاق الطيات

مكحول وحمرين الشمالي وحمرين الجنوبي ،ويتمثل الجزء الثاني

الواطئة الثانوي الذي يشكل الجزء الجنوبي من الرصيف غير

بالمناطق المنبسطة المحيطة بتمك الطيات ] [7تتميز جيومورفولوجية

المستقر ].[6

الجزء االول من منطقة الدراسة بوجود التالل ،المنحدرات،
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المنخفضات ،الوديان الصغيرة والعميقة ،السيول...الخ .وان اعمى

نقطة فييا يبمغ ارتفاعيا  677متر فوق مستوي سطح البحر قرب

والسكك الحديد وخريطة خطوط نقل الطاقة وخريطة الحقول النفطية
وخطوط نقل النفط والغاز ،وخريطة توزيع المدن واالبنية ،وخريطة

مركز ناحية (قادر كرم) الى الشرق منيا ،بينما تتميز جيومورفولوجية

توزيع الجزر النيرية ،وخريطة توزيع الجسور والسدود .كما تضمنت

الجزء الثاني بوجود مناطق منبسطة وواطئة المنسوب ( 41متر)

ىذه المرحمة معالجة البيانات المناخية ممثمة باالمطار والح اررة وارطوبة

بالمقارنة مع مناطق الجزء االول.

النسبية وتمثيميا بيانيا لمناقشة عالقتيا مع اىداف الدراسة.

مناخيا ،تندرج منطقة الدراسة (محافظة صالح الدين) ضمن المناطق

تم تفسير الخرائط القديمة او المشتقة ضمن ىذه الدراسة والبيانات

ذات المناخ الجاف وشبو الجاف ،والذي يتمثل بشتاء بارد قميال (-°4

المناخية اعتمادا عمى تعمقيا بحركة القطاعات العسكرية النظامية او

 )°8متوسط االمطار وصيف حار ( )°48 -°41وجاف] .[4

طرائق البحث

حركة المجاميع والعصابات الخارجة عن القانون وكيفية استخداميا
لالرض.

اشتممت طرائق البحث عمى ثالثة مراحل وىي ،المرحمة التحضيرية،

النتائج والمناقشة

ومرحمة العمل الحقمي ،ومرحمة العمل المكتبي ،في المرحمة االولى تم

تميزت الخريطة الجيومورفولوجية لمنطقة الدراسة بظيور خمسة وحدات

جمع البيانات من المؤسسات الحكومية ذات العالقة وتمثمت ىذه

جيومورفولوجية (وحدات ذات أصل بنيوي ،وحدات ذات أصل تعروي،

البيانات بالمرئية الفضائية ( )Land sat8-2018ونموذج االرتفاعات

وحدات ذات اصل ترسيبي ،وحدات ذات اصل تبخري ،وحدات ذات

الرقمية ( )DEMوالخريطة الجيولوجية والخريطة التركيبية وخرائط

اصل ريحي) موزعة في عموم منطقة الدراسة (شكل  ،)1أن ليذه

التربة والمياه الجوفية .اما مرحمة العمل الميداني فتضمنت تثبيت

الوحدات الجيومورفولوجية وأشكاليا الظاىرة في منطقة الدراسة أىمية

المظاىر الجيومورفولوجية والجيولوجية والنبات الطبيعي والغطاء

كبيرة في الحسابات العسكرية وحركة قطعاتيا والياتيا عمى أرض

االرضي واستخدام االرض ذات العالقة ،واجراء بعض القياسات

المنطقة ،حيث أن األجزاء المرتفعة والمتمثمة بطيات (حمرين ومكحول)

الميدانية ،تضمنت المرحمة االخيرة معالجة واشتقاق الخرائط الجيولوجية

الواقعة شرق وشمال منطقة الدراسة تصعب الحركة والتنقل لمقطعات

والجيومورفولوجية المحدثة من المرئية الفضائية ،واشتقاق خريطة

العسكرية بشكل عام ،بالمقابل يسيل حركة وتنقل األفراد بسبب طبيعة

االرضي من خالل التصنيف غير

أرض المنطقة المتعرجة بظواىرىا وأشكاليا الطبيعية وليذا نجد نشاط

استخدامات االرض والغطاء

الموجو ،واشتقاق شبكة الجريان وخريطة االرتفاعات واالنحدار نموذج

االرتفاعات الرقمية ،كما تم رسم خرائط الطرق الرئيسية والثانوية

لحركة وتنقل عناصر المجاميع الخارجة عن القانون في ىذه المناطق
الواقعة ضمن منطقة الدراسة.

شكل  :1خريطة توزيع الوحدات الجيومورفولوجية لمنطقة الدراسة ،مشتقة من المرئية الفضائية ()Land sat8-2018
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واظيرت خريطتي االرتفاعات الرقمية واالنحدار في عموم منطقة

والرصد بنوعيو (جوي وارضي) من قبل القوات العسكرية النظامية

الدراسة (الشكل  4و )5ان لطوبوغرافية منطقة الدراسة تأثير واضح

ضمن منطقة الدراسة طيمة الفترة الماضية بالمناطق المرتفعة وشديدة

عمى توزيع عناصر المجموعات الخارجة عن القانون ،حيث اقترنت

االنحدار ،والتي تركزت ضمن الجزء الشرقي والشمالي من منطقة

اماكن تواجدىا ونشاط لحركتيا وديمومة حياتيا وتخفييا من المراقبة

الدراسة.

شكل  :1خريطة االرتفاع الرقمي لمنطقة الدراسة ،مشتقة من ال ).)DEM
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شكل  :1خريطة االنحدار الرقمي لمنطقة الدراسة ،مشتقة من ال ).)DEM
بينت الخريطة التركيبية ان تواجد التراكيب الجيولوجية (طيات وصدوع)

استيدفت القطعات العسكرية والمنشأة الحيوية والمارة من المدنيين،

ينحصر ضمن الجزء الشمالي الشرقي والشمالي من المنطقة (الشكل

ومن األسباب الرئيسية لنشاط وحركة عناصر المجموعات الخارجة عن

 ،)6كان ليا االثر الكبير عمى مساعدة المجموعات الخارجة عن

القانون في مناطق الطيات والصدوع شرق وشمال منطقة الدراسة ،يعود

القانون وعناصرىا التي اتخذت ىذه الظواىر الطبيعية اماكن لتخفييا

الى طبيعة ارض المنطقة ،وطوبوغرافيتيا المتعرجة بشكل كبير،

من انظار القطعات العسكرية النظامية ومناطق استقطاب وتواجد

وارتفاعيا عن المناطق المجاورة ،والصدوع التي تتواجد فييا ،كل ىذه

وحركة ونشاط لديمومة حياتيا واستم اررية عمميا طيمة الفترة الماضية

تؤدي الى صعوبة حركة وتنقل اليات القطعات العسكرية النظامية

في منطقة الدراسة ،حيث لوحظ ان مناطق الطيات المرتفعة (حمرين
ومكحول) وامتداداتيا قد استغمتيا عناصر المجموعات الخارجة عن

القانون بشكل كامل وبرزت فييا من خالل القيام بعمميات نوعية

وتشكيالتيا بالمقارنة مع عناصر المجموعات الخارجة عن القانون
والتي تكون قميمة بالعدد والعدة ويسيل عمييا الحركة والتنقل في تمك

المناطق ومثيميا في باقي اجزاء منطقة الدراسة.

شكل  :1خريطة تركيبية لمنطقة الدراسة].[8
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ولوحظ في خريطة االستخدامات األرضية والغطاء األرضي معا

أحدى أىم مصادر أدامة حياة الفرد باإلضافة لطبيعة األرض المحيطة

لمنطقة الدراسة (الشكل ،)7 ،تواجد الصفائح الرممية))Sheets

ببحيرة العظيم ساعدت عمى ديمومة حياة عناصر المجاميع الخارجة

والكثبان الرممية ( )Sand Dunesفي شمال منطقة الدراسة (جزاء

شمال غرب بيجي ،غرب الشرقاط ،وشرق قضاء الدور) ،وتواجد الترب
الجرداء أو القاحمة ( )Bare Soilوأراضي ال ( )Gypcrateفي الجزء

عن القانون بعيدا من أنظار القطعات العسكرية النظامية والتي يصعب

عمييا الحركة والتنقل ضمن أغمب المناطق المحيطة بالبحيرة أنفا ،أما

بحيرة الثرثار وبسبب موقعيا الجغرافي والتي يحدىا من الشرق والغرب

الغربي من منطقة الدراسة (غرب وادي الثرثار وشرق بحيرة الثرثار).

مناطق صحراوية تتخمل تمك المناطق شبكة من األودية التي ينحدر

اذ يعد ىذا النوع من الغطاء األرضي من المعوقات السمبية التي تواجو

القسم األكبر منيا الى البحيرة مما جعل ضمن محيطيا وأكتافيا

حركة وتنقل القطعات العسكرية النظامية والياتيا وليذا السبب نجد
حركة ونشاط لممجاميع الخارجة عن القانون ضمن أماكن تواجد ىذا
النوع من الغطاء األرضي وىو أراضي الصفائح والكثبان الرممية
المشار الييا أنفا في أجزاء من منطقة الدراسة .باإلضافة الى تخمميا
لشبكة من األودية (شبكة جريان سطحي) من الرتب األولى والثانية

الشرقية والغربية نشاط وتواجد لممجاميع الخارجة عن القانون.

وانحصرت مناطق حصاد المياه ( )Harvestedفي الجزء الشرقي من

منطقة الدراسة ،أن لشبكة المجاري السطحية (األودية) التي تقوم بجمع
مياه األمطار الموسمية ليا أىمية كبيرة لدى المجاميع الخارجة عن

القانون أثناء حركتيا وتنقميا وتخفييا عن أنظار القطعات العسكرية

قميمة العمق واالنحدار ،وقمة الغطاء النباتي الطبيعي في ىذا النوع من

النظامية واألخيرة يصعب عمييا السير والحركة في معظم ىذا النوع من

األراضي ،وأيضا قمة السكن والبناء في ىذا النوع لألراضي ،ونتيجة

الغطاء األرضي.

لمعوامل الطبيعية واإلنسانية التي أمتاز بيا ىذا النوع من الغطاء

وتواجدت األراضي الممحية المستوية ( )Salt flatفي األجزاء الشرقية

األرضي جعمتيا مناخ مناسب لتغمغل وتواجد المجاميع الخارجة عن

القانون بعيدا عن أنظار القطعات العسكرية النظامية .وتوزعت

والشمالية والغربية لبحيرة الثرثار ،وأيضا تواجدت الى الشرق من مجرى
وادي الثرثار ،وكذلك تواجد ىذا النوع من األراضي في الجزء الشرقي

المناطق الحضرية ( )Urbanعمى ضفاف المجاري النيرية (نير دجمة

لمنطقة الدراسة ،بمحاذات الجية الجنوبية الغربية لمكثبان الرممية

والعظيم) ،أن ليذا النوع من الغطاء األرضي خاصيو ميمة وىي

( )Sand Dunesوالمسماة ببحيرة الشاري ،في أغمب أماكن تواجد ىذا

تواجدىا عمى ضفاف األنيار وضمن أكتاف المدرجات النيرية

النوع من الغطاء األرضي نجد صعوبة لسير اليات القطعات العسكرية

أو ضمنيا شبكة المجاري السطحية ( األودية) التي تنحدر باتجاه

لممجاميع الخارجة عن القانون ضمن محيط ىذه المناطق الواقعة في

والمرتفعات القريبة من مجاري األنيار ( دجمة والعظيم) أي تحيط بيا

كون أراضي ىذا النوع رطبة ولزجة نوعا ما ،وليذا نجد نشاط وحركة

مجاري األنيار الرئيسية لترتبط بيا ،وليذا السبب نجد أن المجاميع

أجزاء من منطقة الدراسة.

المناطق الحضرية لتنفيذ عممياتيا النوعية بالمقابل نجد أن حركة

منطقة الدراسة ،أن لمغطاء األرضي لألراضي المروية والتي تمتاز

الخارجة عن القانون تقوم باستخدام شبكة األودية القريبة والمؤدية الى
القطعات العسكرية ضمن شبكة األودية والمدرجات النيرية التي تحيط
بيذا النوع من الغطاء األرضي تتحدد بالعوائق الطبيعية المشار الييا
أنفا .تالىا الغطاء النباتي ( )Vegetatedأيضا توزع عمى ضفتي نير

وتوزعت األراضي المروية ( )Irrigated Landجنوب وجنوب شرق

بغطاء نباتي زراعي كثيف في معظم مناطق جنوب وجنوب شرق
منطقة الدراسة كان لو دور ميم في حركة وتنقل المجاميع الخارجة عن

القانون خصوصا في المناطق البعيدة عن أنظار القطعات العسكرية

دجمة والعظيم والمناطق القريبة منيم وبعض من الغطاء النباتي توزع

النظامية.

في المناطق الصحراوية والنائية معتمدا عمى مصادر المياه الجوفية،

وتوزعت األراضي المزروعة ( )Cultivatedفي الجية الشرقية

أن لمغطاء األرضي النباتي المنتشر ضمن منطقة الدراسة لو أثر عمى

والجنوبية الشرقية من منطقة الدراسة ،أن لمغطاء األرضي الزراعي

حركة القطعات العسكرية النظامية وخصوصا الغطاء النباتي المنتشر

المنتشر ضمن أجزاء لممناطق المشار الييا في منطقة الدراسة ،كان لو

عمى ضفاف األنيار والجزرات النيرية حيث يعيق حركة وتنقل اليات

دور ميم في تحدد حركة وتنقل القطعات العسكرية وخصوصا المناطق

التي يزداد فييا كثافة الغطاء النباتي ،وليذا السبب نجد نشاط وحركة

لو أثر عمى أعاقة الرؤيا لمقطعات العسكرية أثناء حركتيا وتنقميا ضمن

القطعات العسكرية ويؤثر عمى الرؤيا لمرصد األرضي والجوي لألماكن
وتواجد لممجاميع الخارجة عن القانون في المناطق التي يزداد كثافة

الغطاء النباتي فييا خصوصا نباتات الغابات وسط وشمال منطقة
الدراسة وحقول البساتين الزراعية جنوب منطقة الدراسة.

تواجدت أجسام مائية ( )Waterشرق منطقة الدراسة ممثل ببحيرة

العظيم ،وجنوب غرب المنطقة ممثل ببحيرة الثرثار ،أن لألجسام
المائية دور ميم لنشاط وتواجد المجاميع الخارجة عن القانون
خصوصا التي تحتوي عمى المياه العذبة كبحيرة العظيم ،كون المياه

التي تحتوي عمى كثافة ألشجار البساتين والحمضيات الغير نفضيو لما
ىذا النوع من الغطاء األرضي ،وليذا السبب نجد نشاط نوعي لتواجد
المجاميع الخارجة عن القانون ضمن مناطق تواجد ىذا النوع لمغطاء

األرضي .وانتشرت األراضي الجرداء المختمطة ( Mixed Barren
 )Landفي عموم أجزاء منطقة الدراسة ،أن أقل الغطاءات األرضية

التي ال تناسب نشاط المجاميع الخارجة عن القانون ىو (األراضي
الجرداء المختمطة) كون معظميا مفتوحة أمام حركة وتنقل القطعات
العسكرية النظامية ضمن مناطق انتشار ىذا النوع في منطقة الدراسة.
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شكل  :1خريطة االستخدامات األرضية والغطاء األرضي لمنطقة الدراسة.
توجد لمتربة تصنيفات عدة من ابرزىا تصنيف الخبير اليولندي ][9

الترب وطبيعة الصفات العامة ليا ،تحقيقا ألىداف انظمة تصنيف

لتربة العراق .ثم ظير بعده تصنيف لمتربة حديث نسبيا قام بو ][71

التربة اليادفة الى كيفية االستخدام االمثل لمموارد الطبيعية وكيفية

والذي صنف فيو الترب الى ( )461صنفا عمى اساس جغرافي دقيق،

المحافظة عمييا.

وضع خاللو خريطة توزيع الترب لمعراق .تاله ] [77اعتمد في تصنيفو

وبينت ] [77في دراستيا بان تصنيف بيورنك يعد االكثر شموال ،لذا تم

حسب ما جاء في النظام االمريكي لتصنيف الترب باعتماد الصفات

اعتماده في دراسة اصناف تربة منطقة الدراسة ،والتي تضمنت

المميزة ،ومن تمك الصفات صنف النسجة ( )Textureوبناء التربة،

االصناف الموضحة في الجدول ( )7والشكل ( ،)8وىي كاالتي:

ومستوى الصرف ،والتجمعات الممحية ،لفيم تمك العالقة بين وحدات
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الجدول ( ) 3اصناف ترب منطقة الدراسة واستخدامها من ناحية حركة العجالت واالليات
د

اصناف الترب

7

ترثخ ثنيخ ذاد سمك
متىسظ
ترثخ ثنيخ ذاد سمك عميق
ترثخ انكثجبن انرمهيخ
مستنقعبد صحراويخ
مهحيخ
اراضي أخدوديه

6
7
8

ترة قبع انىديبن
ترة صحراويخ ججسيه
ترة ثنيخ محمرح ذاد
سمك متىسظ
ترة ثنيخ محمرح ذاد
سمك عميق
اراضي رديئخ )مشققخ(
ترثخ حصىيخ ججسيه
ترثخ انسهىل اننهريخ
انقديمخ
ترثخ انسهىل اننهريخ
انقديمخ
انمجمىع

7
1
4
5

9
71
77
77
71

النسبة%

االستخدام من ناحية الحركة لألليات

رقم
الصنف
7

المساحة
كم2
11409

ال تصهح عند سقىط االمطبر

701

7
1
4

51107
779706
748707

707
704
607

ال تصهح عند سقىط االمطبر
ال تصهح في اغهت منبطق تىاجدهب
ال تصهح ثسجت محبذاتهب او تىسطهب نترة انكثجبن انرمهيخ وعىامم أخري

5

747804

7107

6
7
8

7779
6179
765707

408
76
608

ال تصهح في أكثر منبطق تىاجدهب ثسجت مىقعهب ضمه انطيبد انمرتفعخ (حمريه
ومكحىل) وايضب طىثىغرافيتهب انمتعرجخ
تصهح نسير االنيبد
تصهح نسير االنيبد
ال تصهح عند سقىط االمطبر

9

77107

107

ال تصهح عند سقىط االمطبر

71
77
77

714104
577907
66407

401
7705
707

ال تصهح نسير األنيبد
تصهح نسير االنيبد
تصهح نسير االنيبد

71

87709

106

تصهح نسير االنيبد

7415808

%711

الشكل  :1خريطة اصناف التربة لمنطقة الدراسة ،حسب تصنيف ].[9 and 12
ان أصناف ترب منطقة الدراسة المبينة في الجدول ( )7والشكل ()8

واظيرت درجات الح اررة في منطقة الدراسة (شكل  ،)9تباين نسبي بين

كل منيا لو دور وخاصية ميمة بالنسبة لحركة القطعات العسكرية

مختمف المناطق سواء في الفصول الباردة او الحارة بسبب االرتفاع

النظامية من جية ،وكذلك حركة وتنقل عناصر المجموعات الخارجة
عن القانون من جية أخرى ضمن منطقة الدراسة.

عن مستوى سطح البحر ،حيث تكون درجات الح اررة عند المرتفعات

اقل من المناطق المنخفضة .ومن خالل حساب المعدل السنوي
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لممعدالت الشيرية لدرجة الح اررة العظمى والمتوسطة والصغرى في

عمى التوالي ،وسجمت قيم محطة سامراء ( 9و  7507و  7807و

محطات (سامراء تكريت والطوز وبيجي) موزعة في جنوب ووسط

 7805و  77و  7707و  7909و  )707عمى التوالي لألشير نفسيا.

وشرق وشمال منطقة الدراسة ،لوحظ عدم وجود تباين واضح بين
المحطات االربعة من ناحية درجة الح اررة ،مع وجود تباين فصمي
بدرجة الح اررة في منطقة الدراسة ،اذ بمغت اعمى ما يمكن  17درجات
مئوية في شير تموز في عموم منطقة الدراسة لمفترة (-7986
7177م) ،وان اقل معدل لدرجة الح اررة وصل الى  9درجات مئوية في

شير كانون الثاني ،وبالتالي فان ىذا العنصر المناخي سيكون محدد
اساسي لحركة االليات واالفراد واالسمحة التخصصية لقطعات الجيش
اثناء قياميا بعمميات نوعية ضمن منطقة الدراسة ،اذ تفضل الحركة

في الفترات التي تكون فييا درجات الح اررة معتدلة ،كما ينعكس ىذا
العنصر المناخي عمى حركة المجموعات الخارجة عن القانون ولكن

شكل  :30المعدل السنوي لممعدل الشهري لعمق المطر في محطات سامراء

بدرجة اقل بسبب سيولة حركة ىذه المجموعات لبساطة تسميحيا وعدم
امتالكيا ألليات ثقيمة ولقمة افرادىا مقارنة بقطعات الجيوش النظامية.

وتكريت وطوز وبيجي في جنوب ووسط وشرق وشمال منطقة الدراسة عمى
التوالي لمفترة ( 2031-3111م).

ان القطعات العسكرية النظامية بشكل عام تفضل التنقل خالل
عممياتيا االستراتيجية خالل االشير التي ينعدم او يقل فييا سقوط

االمطار وتتوخى الحذر في االشير التي يزداد فييا الساقط المطري
مما يؤدي الى صعوبة الرصد والحركة والتنقل ألليات الجيوش النظامية
خصوصا في سفوح المناطق المرتفعة والجبمية حيث شبكة االودية التي
ترتبط بتمك الجبال والمرتفعات وكذلك المناطق التي تغطى بترب طينية
تشبع بمياه االمطار وتزداد لزوجتيا ،باإلضافة الى حدوث الموجات
الضبابية والتي تؤثر بشكل مباشر عمى الرؤيا وسير وتنقل القطعات
العسكرية النظامية وخصوصا خالل شيري كانون االول والثاني بسبب

شكل  :1المعدل السنوي لممعدالت الشهرية لدرجة الحرارة العظمى والمتوسطة

زيادة رطوبة التربة واليواء ،ونجد العكس من ذلك لدى المجموعات

وشمال منطقة الدراسة عمى التوالي لممدة ( 2031-3111م).

والتنقل خالل االشير المطيرة وحدوث الموجات الضبابية وذلك

والصغرى في محطات سامراء وتكريت وطوز وبيجي في جنوب ووسط وشرق

الخارجة عن القانون في سير عمميا وتنقميا حيث تفضل الحركة

ومن خالل حساب المعدل السنوي لممعدالت الشيرية لعمق المطر في

لصعوبة استمكانيا من قبل القطعات العسكرية والرصد االرضي

وشرق وشمال منطقة الدراسة عمى التوالي لمفترة ( 7177-7986م)

بالقطعات العسكرية النظامية ،واعتمادىا عمى أسموب حرب العصابات.

محطات (سامراء وتكريت وطوز وبيجي) والموزعة في جنوب ووسط

والمبينة في الشكل ( ،)71لوحظ وجود تباين لسقوط االمطار بين

والجوي ويعود ذلك الى قمة العدد والعدة ليذه المجموعات مقارنة
وأكد ] [71أن تساقط األمطار كان لو تأثير مباشر عمى سير وحركة

المحطات االربعة حيث سجمت محطة الطوز اعمى القيم (15 7406

القطعات العسكرية والياتيا ،حيث تتوقف الحركة عند زيادة تساقط

(تشرين االول والثاني وكانون االول والثاني وشباط واذار) عمى

لمطيران وحركة العجالت تكون محدودة نتيجة رطوبة األرض العالية

 )7707 1806 5607 4405خالل الفترة ( )7177-7986لألشير

األمطار ،ويصبح الموقف لمدفاع فقط بسبب عدم وجود غطاء جوي

التوالي ،وسجمت االقل ( )508 7704في شيري (نيسان ومايس)

والتي تصبح لزقة القوام ،وكذلك الموجات الضبابية التي تحدث بعد

وانعدام المطر في اشير (حزيران وتموز واب وأيمول) لممحطات

سقوط األمطار سوف تحدد مدى الرؤيا أو تنعدم أمام حركة قطعاتنا

المناخية االربعة في منطقة الدراسة ،اما بالنسبة لممحطات الثالثة

العسكرية.

( 808و  7701و  7704و  1109و  7805و  7707و  )7907لألشير

لمرطوبة النسبية في محطات سامراء وتكريت وطوز وبيجي في جنوب

ونيسان ومايس) عمى التوالي وقيم محطة تكريت بمغت ( 77و 7705

 7177م) بمغ ( )7106 7607لشيري كانون االول والثاني لمحطة

الباقية فقد لوحظ تقارب كمية المطر السنوي بينيا اذ بمغ لمحطة بيجي

تبين من خالل الشكل ( )77ان اعمى معدل سنوي لممعدالت الشيرية

(تشرين اول وتشرين ثاني وكانون اول وكانون ثاني وشباط واذار

ووسط وشرق وشمال منطقة الدراسة عمى التوالي لمفترة (-7986

و  7606و  4705و  7704و  7708و  7406و  )508لألشير ذاتيا

بيجي وبمغ ( )7608 7709ايضا لشيري كانون االول والثاني لمحطة
سامراء ،تالىا المعدالت االقل لممحطتين االخرى ( تكريت والطوز)
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وان اقل معدل بمغ ( )7106 7708 7107لألشير (حزيران وتموز واب)

لمحطة تكريت ،ان التباين الشيري قميل لمرطوبة النسبية بين المحطات
االربعة الموزعة في منطقة الدراسة ،ولكن ىناك تباين فصمي اذ لوحظ

االستنتاجات

 ان الظواىر الجيومورفولوجية ذات المنشأ التركيبي التي تمتاز بكونيامناطق مرتفعة وذات انحدار عالي تمثل مناطق اعاقة لمقطعات

انخفاض في الرطوبة النسبية خالل اشير الصيف بسبب زيادة درجات

العسكرية ويصعب تقدم وحركة االليات فييا ،وعمى العكس فان

ان لمرطوبة النسبية دور ميم في حركة وتنقل اليات القطعات العسكرية

دفاعية ،ومثال عمى ذلك طيات حمرين ومكحول وخانوكة.

فكمما كانت الرطوبة النسبية عالية تكون صعوبة في الحركة والتنقل

واألودية) عمى حركة وتنقل القطعات العسكرية النظامية ىو سمبي من

الح اررة وعدم وجود االمطار ،وعكس ذلك في فصل الشتاء.
النظامية وكذلك الرؤيا لمرصد االرضي والجوي لمقطعات العسكرية،
ألليات القطعات العسكرية النظامية والعكس من ذلك عندما تقل

المجاميع الخارجة عن القانون تستخدميا لمتخفي واالختباء وكمواضع
 -أظيرت الدراسة بأن تأثير شبكة الجريان السطحية (مجاري األنيار

خالل أعاقتيا أو تأخيرىا لمحركة والتنقل ألليات القطعات العسكرية

الرطوبة النسبية حيث تسيل حركة وتنقل اليات القطعات العسكرية

بشكل عام ،وتأثير إيجابي عمى حركة وتنقل عناصر المجموعات

نجدىا تتحرك وتتنقل عند زيادة الرطوبة النسبية وتقل او تتحدد حركتيا

أمداد وتنقل في أغمب أماكن منطقة الدراسة التي ينشطون فييا تخفيا

بأعمال نوعية ضمن منطقة الدراسة خالل السنوات الماضية التي

 -اظيرت الدراسة تاثير واضح لخصائص التربة عمى حركة القطعات

النظامية ،اما حركة وتنقل عناصر المجموعات الخارجة عن القانون

الخارجة عن القانون بسبب استخداميا لشبكة الجريان السطحية كطرق

وتنقميا عند قمة الرطوبة النسبية وليذا وجد ان ىذه المجموعات قامت

من الرصد األرضي والجوي لمقطعات العسكرية النظامية.

كانت الرطوبة النسبية فييا عالية واقل عند السنوات التي كانت
رطوبتيا النسبية قميمة ،ويعود ذلك الى عدة اسباب منيا ،ان القطعات
العسكرية النظامية تحتاج في حركتيا وتنقميا عمى ضوابط نظامية عمى

العسكرية خصوصا التربة الطينية ومناطق السبخات التي تمثل مناطق
اعاقة لألليات خصوصا في االيام الممطرة ،اما مناطق الكثبان الرممية
فتمثل مناطق اعاقة لألليات واالفراد وخصوصا مع وجود العواصف

العكس من عناصر المجموعات الخارجة عن القانون ال تحتاج الى

الريحية التي تؤدي الى اثارة الغبار وحجب الرؤية.

العدة والعدد واالسمحة مقارنة بعناصر المجموعات الخارجة عن القانون

أماكن تواجد لعناصر المجاميع الخارجة عن القانون كون أغمبيا

ضوابط نظامية ،باإلضافة ان القطعات العسكرية النظامية كبيرة في

أن الجزر النيرية المتواجدة ضمن مجرى نير دجمة بشكل خاص ىي

والتي تتكون من افراد محدودة في العدد والعدة واالسمحة يسيل حركتيم

معزولة بعوائق طبيعية ،باإلضافة لتواجد كثافة في النباتات الطبيعية

وتنقميم في المكان الذي يتواجدون بو.

وبين ] [71كمما تزداد الرطوبة النسبية في الجو واألرض تصبح لدينا
صعوبة في سير العمميات وتتحدد حركة وتنقل اليات القطعات
العسكرية.

التي تنتشر وتغطي معظم مساحات ىذه الجزر النيرية والتي بدورىا

تساعد عمى تخفي عناصر المجاميع الخارجة عن القانون من أنظار
القطعات العسكرية ورصدىا األرضي والجوي.

 -أظيرت الدراسة بأن الحفر بالوعية التي تواجدت منيا في منطقة

الدراسة ،تقوم المجاميع الخارجة عن القانون باستخداميا لمتخفي والتنقل

وديمومة حياتيا بعيدا عن أنظار القطعات العسكرية النظامية ورصدىا
األرضي والجوي.
 لمعناصر المناخية تاثير واضح عمى حركة القطعات العسكرية ،ففيالوقت الذي تصعب فيو حركة اليات القطعات النظامية اثناء العواصف
المطري ة فانيا تستغل لمحركة الراجمة من قبل المجاميع الخارجة عن
القانون ،وكذلك الحال لفترات تصاعد الغبار.

شكل  :33المعدل السنوي لممعدل الشهري لمرطوبة النسبية في محطات
سامراء وتكريت وطوز وبيجي في جنوب ووسط وشرق وشمال منطقة
الدراسة عمى التوالي لمفترة (.)2031-3111
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