
تقييم تدهور األراضي في الجمهورية اليمنية باستخدام      تقييم تدهور األراضي في الجمهورية اليمنية باستخدام      
الجغرافية الجغرافية تقنية االستشعار عن بعد ونظم المعلومات   تقنية االستشعار عن بعد ونظم المعلومات   

ورقة عمل مقدمة من  ورقة عمل مقدمة من  
 اهليئة العامة للبحوث واإلرشاد الزراعي     اهليئة العامة للبحوث واإلرشاد الزراعي    
مركز حبوث املوارد الطبيعية املتجددة      مركز حبوث املوارد الطبيعية املتجددة      

فؤاد أمحد قاسم القدسي  فؤاد أمحد قاسم القدسي  / / م م 



نظام االستشعار عن بعدنظام االستشعار عن بعد

1- Energy source
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2- Platform

4- Transmission Path
3- Sensors



Data Sources

LANDSAT  (TM)), 1970 (HC) Topo-Maps 1:100000 (HC) LANDSAT  (TM)), 1998 (CD-ROM)
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الصورة الرقمية    الصورة الرقمية    
X

Y

 أرقام مسجلة      بيكسل وفي آل   ) Pixel  ( بيكسلالصورة الرقمية تتكون من شبكة      
D N        بواسطة عدسة القمر الصناعي 



التصحيح الهندسي للصورة الفضائية

المعامالت التي تجرى على الصور الفضائية              



 تحسين الصورة       



.تصنيف المعلومات على الصور الفضائية

Raw image Classified image



 ترابط االستشعار عن بعد مع نظم املعلومات اجلغرافية

RasterRaster VectorVector

Remote sensing data:
Sat. images
Aerial images
Laser scanned data

Remote sensing data:
Sat. images
Aerial images
Laser scanned data

Roads
Pipe lines
Census data
Meteorological data, Etc.

Roads
Pipe lines
Census data
Meteorological data, Etc.

Vector attributesVector attributesRaster attributesRaster attributes



 ،شرقًا ودائرتي عرض درجة٥٥ودرجة ٤١تقع الجمهوریة اليمنية بين خطي طول      
. شماالً درجة ٢٠ درجة  ١١



تدهور األراضي 
تعاني الجمهوریة اليمنية من تدهور مستمر ومتصاعد على الموارد                            •

البيئية نتيجة لتضافر عدة عوامل أهمها النمو السكاني المتزاید                             
والتغيرات االجتماعية واالقتصادیة الذي أدى ویؤدي إلى الضغط                           
المتزاید على الموارد المحدودة والذي یترتب عليه توسيع رقعة                        

. الفقر والجوع وتهدید  األمن الغذائي واالقتصادي                          
    ٢٠٢٠م بحوالي     م بحوالي     ٢٠٠٤٢٠٠٤یبلغ عدد سكان اليمن وفقًا إلحصاء عام                یبلغ عدد سكان اليمن وفقًا إلحصاء عام                ••

% . % . ٣٫٠٢٣٫٠٢بمعدل نمو سكاني یقدر بحوالي          بمعدل نمو سكاني یقدر بحوالي          . . مليون نسمة     مليون نسمة     
من الناتج القومي ویوفر           من الناتج القومي ویوفر           %  %  ٢٠٢٠یشكل القطاع الزراعي حوالي            یشكل القطاع الزراعي حوالي            ••

وفقًا لدراسة تدهور        وفقًا لدراسة تدهور        . . من القوى العاملة     من القوى العاملة     %  %  ٥٩٥٩فرص عمل لحوالي       فرص عمل لحوالي       
م  والتي أظهرت بأن معظم األراضي            م  والتي أظهرت بأن معظم األراضي            ٢٠٠٢٢٠٠٢األراضي في اليمن         األراضي في اليمن         

  . تتألف من جبال وأراضي صحراویة               تتألف من جبال وأراضي صحراویة               



-:األهداف العامة   

.بناء قاعدة معلوماتية لتدهور األراضي اليمنية•
ة      • روف البيئي ت الظ ة تح ي اليمني دهور األراض يم ت تقي

.السائدة على المستوى الوطني واإلقليمي والمحلي
ا    • ادة تأهيله ل اع ن اج دهور األراضي م واع ت شخيص ان ت

سن      ا وح بة إلدارته ائل المناس رق  والوس اع الط بإتب
.استغاللها

دعم التوجه في تخطيط استخدام الموارد األرضية•



مواد وطرق الدراسة   
مراجعة الدراسات السابقة     •
تفسير صور األقمار الصناعية             •
استخدام الخرائط الطبوغرافية             •
استخدام خارطتي التربة والتضاریس للجمهوریة                  •
)الغرضية   (استخدام الخرائط النوعية             •
 GPSاستخدام اجهزة تحدید الموقع           •
إلنتاج الخرائط       GISاستخدام نظام    •
التأآيدات الحقلية للوحدات الخارطية        •



مواقع الصور الفضائية التي تغطي الجمهوریة اليمنية          
   Landsat TMالقمر الصناعي     



صورة فضائية        تفسير الصورة       

الكنتور   طبقة  طبقة األودیة        الخریطة النهائية       



صحراء وآثبان رملية 

أراضي مستقرة

تدهور ریحي 

تدهور آيميائي وفيزیائي 

أراضي صخریة 

تدهور مائي



تراآم الرمال   تراآم الرمال   



 اهم العوامل  الرئيسية يف تدهور االراضي بفعل الرياح
 

 عدم وجود غطاء نباتي          -٢قوام التربة الخشن                     -١
 الریاح قویة     -٤ سطح التربة الجاف                -٣

وتترسب الرمال  بسبب الریاح السائدة وهي الشمالية الشرقية  حيث                         
تسبب في فصل المادة السائبة من الربع الخالي  وترسيبها في سهول                             

اليمن وبين الجبال وخاصة سهل تهامة  الساحلي وتوجد الكثبان                             
الرملية بصورة اساسية في الشمال الغربي والشمال الشرقي والجنوب                              

الشرقي وعلى طول السهل الساحلي الى الغرب والجنوب ،آما ان  آثير                           
من الدراسات تشير ان الكثبان الرملية اعاقت الى حد آبير التنمية                       

. الزراعية في اليمن       



االنجراف الریحي    





 التدهور المائي
راالنجراف المائي وجد في الجزأین الغربي والجنوبي من الجمهوریة اليم          در آبيي ة وهي عرضة لق ني

اط                   ك المن شدة انحدار وطول تل ود ل دهور یع ذالك الهطول المطريمن التعریة المائية وسبب الت ق وآ
المرتفع 

م  ١٢٠٠ الى   – ٥٠٠حيث یتراوح من     ا/ م ا م ذلك الهطول المطري غالب ام آ سنویا في المتوسط الع
ات            ة في الغطاء النب سارعیكون على هيئة عواصف متكررة وعكس هذا التدهور قل ا ساعد في ت ي مم

هذا التدهور
ول  وتعر                ى الحق ا یعيق الوصول ال ذهوتشكل االخادید والجداول العميقة مم ل ه ادة تأهي ة اع ل عملي ق

ا الف      ي تلحقه رار الت ل االض ميا بفع ان موس ذه الودی م ه أثر معظ ةاالرض تت سبب التعری ضانات وت ي
للمصاطب الطميية العلویة

سریبات واأل               اطق الت سطوح ومن صفائح حسبتحدث انجرافا مائيا في مصاطب منحدرات ال د وال خادی
نوع التعریة السائدة

 هكتار وشملت ثالثة انواع من التدهور المائي هي٥٠٧٠٦٠٨وقد بلغت مساحة التدهور المائي  
تدهور بفعل االنجرافات المائية  

ًًًW1        هك٦٤٣٩٦٠خفيف
W2       هك١٨٤٦٨١٣متوسط
W3        هك٢٥٧٩٨٣٥شدید

 یمكن معالجتهما اقتصادیاW1,W2آما ان التدهور 



التعریة المائية       





التدهور الكيمائي     
يومورفولوجيةیوجد هذا التدهور في السهول الساحلية نظرا لطبيعة المادة االم والج               

مليمتر بينما الهطول    ٢٤٠٠والهيدرولوجية ونظرا الرتفاع البحر ليصل الى اآثر من          
 مليمتر  ویرجع سبب الملوحة الى     ٥٠المطري یصل الى حدود   

 عدم وجود شبكات صرف فعالة    -١
 عدم متابعة الملوحة للتربة بشكل دوري       -٢
 عدم تحدید مقننات الغسيل التي یجب ان تضاف مع مياه الري             -٣
لقطاعات     الطبقات السميكة المالحة العائدة الى الحقبين الثالث والرابع في ا                     -٤

الجيولوجيا    
 عدم اتباع دورات زراعية مناسبة    -٥

هكتاروهو من النوع البسيط      ٣٧٠٨٩مساحة االراضي المتدهورة بفعل هذا العامل          
یمكن معالجته   



التدهور الفيزیائي      
هكتار وهو تصلب القشرة االرضية١٢٧١٧یغطي هذا التدهور مساحة قدرها      

.ویمكن معالجته بإضافة المخصبات العضویة   





هكتار٦٦١٥٠٤االراضي الثابتة بفعل الصيانة             



االراضي الثابتة طبيعياً   
مجموع االراضي المستقرة       

هك٩٣٣٦٥٨
Sn  هك  ٢٧٢١٥٤ مستقرة طبيعيا

Shc  الصيانة ( مستقرة بفعل االنسان (
هك  ٦٦١٥٠٤





االراضي الغير مستخدمة  



النتائج 



45550245 إدجمالي  

661504Stable By conservation practices) الصيانة( مستقرة بفعل اإلنسان  

272154Stable Naturallyمستقرة طبيعيا  ٦
:933658Total Stable land out of:مجموع أألراضي المستقرة  منها 

28196804Rocksصخور

48347Wetland) سبخات(أراضي رطبة 

5815937Sand dunesآثبان رملية 

4856897Desertصحراء

٥

38917984Non-used Wasteland: أراضي غير قابلة لالستخدام  ومنها 

12717Physical deterioration (Crusting)) تصلب القشرة األرضية ( تدهور فيزيائي ٤

37089Chemical deterioration (Salinity)) تملح ( تدهور آيميائي ٣

102943Sheet erosion (E0)بفعل الرياح الخفيفة 

475246Overblowing (E3)بفعل هبوب الرياح الشديدة    ٢
578189Wind erosion (E): تدهور بفعل االنجراف الريحي منها  

2579835Severe Wتدهور مائي شديد

1846813Moderate Wتدهور مائي متوسط 

643960Slight Wتدهور مائي خفيف •
١

:5070608Water erosion (W), out of: تدهور بفعل االنحرافات المائية منها  

Degradation Type)هـ(المــساحة     نــــــوع التدهـــــــور            م 



م   تم تنفيذ العدید من الدراسات باستخدام تقنية االستشعار عن بعد ونظ           
: المعلومات الجغرافية ومنها       

.دراسة  الغطاء األرضي على مستوى الجمهوریة      ١.

.دراسة  الترب الوطنية على مستوى الجمهوریة     ٢.

.خرائط المناخ على مستوى الجمهوریة     ٣.











شــــكـــــــراً 


