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 املحىر الاول : الاطار الىظزي 

 : امللذمة :
ً
 اوال

غث جِىُاث الاؾدشلاع كً بلض )      وهـم اإلاللىماث ( RSًو

( GPS( باإلطاًت الى هـم جدضًض اإلاىاُم اللالمي )GISالجوغاًُت )

  ، 
ً
لالت في حمم البُاهاث وجدلُلها وكغطها مٖاهُا  صُُِت ًو

ً
ا ػُغ

جخظمً اإلاغئُاث الٌظائُت مللىماث مخجضصة كً ؾؼذ ألاعض 

وبشٖل مؿخمغ، والتي حلض الىؾُلت اإلاهمت الٓدشاي الخوحراث 

لى ؾؼذ ألاعض والوؼاء الىباحي ، وان هظه الخِىُاث التي جؼغأ ك

الخضًثت حؿاكض في جِلُل اهدشاع ؿاهغة الجٌاي والخصخغ 

ذ والجهض والخٖلٌت  غ لىا الُى لت الؼعاكُت ، خُث جًى وجِلص الُغ

في اللمل  ، وتهضي هظه الضعاؾت للٕشٍ كً مإشغ الوؼاء 

الوؼاء  في مغاُبت وجُُِم NDWIومإشغ اإلاُاه  NDVIالىباحي 

الىباحي واإلاائي باؾخسضام بغمجُاث هـم اإلاللىماث الجوغاًُت 

(GIS( وبُاهاث الاؾدشلاع كً بلض )RS إلاىؼِت زاهِحن ) للٌترة

ا في  2021و  2014الؼمىُت بحن  ، و ئن هظا الىـام ًللب صوًعا خُىًٍ

ئصاعة اإلاىاعص الؼبُلُت  ، والخسؼُؽ الاؾتراجُجي والىمظحت 

غ ملالجت الصىع الجساط ُغاع أًظ ل وجدؿحن ؤلاهخاحُت ، جًى

مُت للِمغ الصىاعي أصواث لخدلُل الصىعة مً زال٘  الُغ

اطُت ، والتي  حلخمض كلى  زىاعػمُاث مسخلٌت ومإشغاث ٍع

ض جم وطم اإلاإشغاث لدؿلُؽ الظىء  الخصائص الاولٖاؾُت ، ُو

مإشغ هباحي  NDVIكلى الؿماث اإلاهمت كلى الصىعة منها مإشغ 

خم جؼبُِه كلى هؼاَ واؾم في ألابدار اإلاخللِت بالخوحر مهم ، ً

البُئي واإلاىاخي للٕشٍ كً اإلاىاػّ التي حؿىص ًيها الىباجاث بٕثرة 

،   و لخُُِم هؼاء املخاصُل و عصض الجٌاي ، اما مإشغ اإلاُاه 

NDWI  الظي ٌؿاكض كلت آدشاي وحىص اإلاُاه الؿؼدُت ، و ٌلض

 الىمذجة الخزائطية لزصذ جغيرات الغطاء الىباجي في كضاء خاهلين 

افية   باسحخذام الاسخشعار عً بعذ وهظم املعلىمات الجغز

  *سالم سعىد حسين العزاوي 

افيةجامعة ثكزيد   / كلية التربية للبىات  / كسم الجغز

 امللخص  معلىمات امللالة

: ثاريخ امللالة ذ هظه الضعاؾت لخدضًض ػبُلت الوؼاء ألاعض ي في ُظاء زاهِحن لؿىت           .ازغث اللىامل  2021و 2014أحٍغ

ت والبُئُت كلى ػبُلت الوؼاء الىباحي للمىؼِت. لت البشٍغ غ خل٘ى ؾَغ للملالجت والخٌاؾ كلى  مما ًخؼلب جؼٍى

( لغصض GIS( وهـام اإلاللىماث الجوغاًُت )RSبِئتها واؾخضامتها. جم اؾخسضام جِىُاث الاؾدشلاع كً بلض )

الؿهاع ازخالي الخباًً اإلاٖاوي إلاىاُم الىباجاث في  NDWIفي اإلاىؼِت وعبؼها بمإشغ اإلاُاه  NDVIالخوحراث في ُُم 

( اإلاخلضصة OLIاإلاؿدشلغ ) Landsat 8و صىع الِمغ الصىاعي  ArcGIS10.8اإلاىؼِت. جم اؾخسضام بغهامج 

الاػُاي التي ًمًٕ اؾخسضامها لخدبم الخضهىع في الوؼاء الىباحي.  جم جىٌُظ كملُاث اؾخسغاج الوؼاء الىباحي 

ض ٓشٌذ الىخائج كً اهسٌاض الوؼاء الىباحي  مً زال٘ جؼبُّ كملُاث الخصيٍُ هحر الخاطلت لألشغاي ، ُو

 ٖل ٓبحر بؿبب اهسٌاض واضح في مؿخىي مُاه نهغ خلىان اإلاوظي الغئِـ للمىؼِت.بش
      

ش الاؾخالم:   13/4/2022 جاٍع

ش الخلضًل :   12/5/2022  جاٍع

ــــغ: ـــ٘ى اليــشــ   9/6/2022 ُبــ

  22/9/2022 مخىًغ كلى الىذ:
   

  الكلمات املفحاحية :

NDVI  ، NDWI ،  ٓشٍ الخوُحر، 

 . زاهِحن
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 الىمظحت الخغائؼُت لغصض حوحراث الوؼاء الىباحي في ُظاء زاهِحن باؾخسضام الاؾدشلاع كً بلض وهـم اإلاللىماث الجوغاًُت

ئاث اإلااء الؿائل اإلاىحىصة في مُِاًؾا لخِضًغ عػىبت التربت  وحٍؼ

صلُل للمىار  NDWIمـالث الوؼاء الىباحي . ًمثل مإشغ اإلاُاه 

( ، والن الوؼاء 1املخلي وزصائص التربت والىباث في اإلاىؼِت )

الىباحي ٌلخمض بشٖل اؾاس ي كلى اإلاُاه مً خُث الىمى والٕثاًت 

م ألحل احغاء اإلاِاعهت بحن مإشغ الوؼاء الىبا  NDVIحي والخىَػ

 إلاىؼِت الضعاؾت. NDWIومإشغ اإلاُاه 

 : مشكلة البحث وجساؤالثه : 
ً
ًمًٕ جدضًض مشٖلت البدث ثاهيا

 بما ًلي :

حلاوي مىؼِت الضعاؾت  مً جضهىع في الوؼاء الىباحي بؿبب     

ب  اصة اكضاص الؿٖان واؾخجزاي مىاعصها الؼبُلُت و جسٍغ ٍػ

بُئُت واُخصاصًت هـمها البُئُت ، مما ًإصي ئلى جْغ ازاع 

ذ الخاطغ و  واحخماكُت وصخُت و عبما ؾُاؾُت في الُى

 اإلاؿخِبل باالطاًت  الى جضهىع التربت و اهجغاًها .

 ومً زال٘ هظه اإلاشٖلت ًمًٕ ػغح الدؿاؤالث آلاجُت :

ما هي آلازاع البُئُت لخضهىع الوؼاء الىباحي في مىؼِت الضعاؾت  -1

 ؟

في مغاُبت   RSُاهاث و ب GISٍُٓ ًمًٕ ان حؿهم بغمجُاث  -2

في مىؼِت ( 2021-2014عصض جضهىع الوؼاء الىباحي للمضة )

 الضعاؾت ؟

 ( كلى جضهىع الوؼاء الىباحي ؟NDWIما هى جأزحر مإشغ اإلاُاه ) -3

 : فزضية الذراسة :
ً
ًمًٕ جدضًض ًغطُت الضعاؾت بالىِاغ  ثالثا

 آلاجُت :

في  ئن جضهىع الوؼاء الىباحي هاجج مً جضهىع مإشغ اإلاُاه -1

 مىؼِت الضعاؾت .

 (NDVIًمًٕ عصض حوحراث الوؼاء الىباحي باؾخسضام مإشغ ) -2

  RSو بُاهاث   GIS( باؾخسضام بغمجُاث NDWIو مإشغ اإلاُاه )

 في هظا الصضص . 

 : اهذاف الذراسة :
ً
ًمًٕ جدضًض اهضاي الضعاؾت  رابعا

 بالىص٘ى الى الىِاغ آلاجُت :

ء الىباحي باؾخسضام عصض و مغاُبت الخضهىع الخاصل بالوؼا -1

 و جىؿٌُها إلاغاُبت هظا الخضهىع . RSو بُاهاث   GISبغمجُاث 

ت  -2 جدضًض كىامل جضهىع الوؼاء الىباحي كلى الاوشؼت البشٍغ

 والاُخصاصًت و الاحخماكُت و البُئُت .

 : مىكع مىطلة الذراسة :
ً
 خامسا

جِم مضًىت زاهِحن في مداًـت صًالى في اللغاَ بالِغب مً خضوص 

لها الٌلٖي بحن صائغحي كغض ) اً ،  -۸۱، ° ٤٣، -۲۲غان طمً مُى

ا كلى °( ٣٤، -۲۸، ° ٣٤،  -۲۲شماال، وزؼي ػ٘ى ) °( ٤٣ شُغ

م مً مؿخىي ؾؼذ البدغ. ًخمحز ُظاء زاهِحن ٠٢٢اعجٌاق 

بمىاٍر ُملخض٘ ، و هَي صالخت لؼعاكت املخاصُل الؼعاكُت  و جىحض 

غ  ة مُاه الامؼاع شخاًء اعاض واؾلت صالخت للؼعاكت و طلٗ لًى

واإلاىار اإلاالئم، هحر ان اإلاىاػّ الؼعاكُت ازظث )جخصخغ( 

لٌِضانها الخصىبت اإلاىاؾبت لىمى اإلاؼعوكاث. ٓما جضزل الجاهب 

لت أؾهم في حٌاي  الؿُاس ي وحجؼ مُاه نهغ خلىان لٌتراث ػٍى

الاعض وبالخالي مىث الٕثحر مً اإلاؼعوكاث. واػصًاص اإلاىاػّ 

ىلُت واللشىائُت كلى خض ؾىاء، كلى خؿاب الؿٕىُت، ألاص

مؿاخت التربت الصالخت للؼعاكت وبالخالي اصي الى جضهىع في الوؼاء  

ؼت الىباحي ،   ( مىؼِت الضعاؾت لِظاء زاهِحن .1) جىضح الخٍغ

 ( مىكع مىطلة الذراسة للضاء خاهلين1الخزيطة )
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 الىمظحت الخغائؼُت لغصض حوحراث الوؼاء الىباحي في ُظاء زاهِحن باؾخسضام الاؾدشلاع كً بلض وهـم اإلاللىماث الجوغاًُت

 البياهات  والبرامج املسحخذمة:

حؿخسضم جِىُاث الاؾدشلاع كً بلض البُاهاث التي جم حملها    

بىاؾؼت أحهؼة اؾدشلاع ألاُماع الصىاكُت التي جِِـ ألاػىا٘ 

اإلاىحُت للظىء الظي جمخصه وحلٕؿه الىباجاث الخظغاء. جمخص 

أصبان ملُىت في أوعاَ الىباث ألاػىا٘ اإلاىحُت للظىء اإلاغئي 

بت  )ألاخمغ(.  حلٕـ ألاػىا٘ اإلاىحُت لألشلت جدذ الخمغاء الٍِغ

ت. اكخمض هظا اللمل كلى اإلاغئُاث  ، وهى هحر مغئي لللحن البشٍغ

 Operational Landاإلاؿدشلغ  Landsat 8الٌظائُت مً الِمغ 

Imager (OLI) Sensor  ( 1ًبحن الجض٘و )  .2021و 2014لؿيخحن

اصهاه مللىماث اإلاغئُت الٌظائُت و الىؼاُاث الؼٌُُت 

 . 8للِمغ الهضؾاث  اإلاؿخسضمت

 8( بياهات اللمز الصىاعي الهذسات 1الجذول )

Landsat 8 Operational Land Imager (OLI) Sensor 
Name of 

Satellite 

Date 
Resolution 

(meters) 

Wavelength 

(micrometers) 
Bands 

 

2014-

2021 

30 0.53-0.59 
Band 3 - 

Green 

30 0.64-0.67 Band 4 - Red 

30 0.85-0.88 
Band 5 - Near 

Infrared (NIR) 
    

و ان الهضي مً هظا البدث هى آدشاي حوحر الوؼاء الىباحي     

.حؿخسضم  2021و  2014في ُظاء زاهِحن للٌترة الؼمىُت لؿىت 

بُاهاث الاُماع الصىاكُت مخلضصة الاػُاي في ملالجت وجدلُل 

 ArcGISلبرهامج )الصىع لخِضًغ ٓثاًت الوؼاء الىباحي. اؾخسضم ا

ِا للملاصالث 10.8 ( في جدلُل البُاهاث وملالجتها وكغطها ًو

ت البدثُت ، ًخم اؾخسضام ؾلؿلت مً كملُاث  اإلاىضخت في الىُع

ملالجت الصىع لجلل الصىعة )التي ًخم جدمُلها كلى الىـام 

ٓمضزل( مىاؾبت الؾخسغاج اإلاللىماث طاث الصلت للخص٘ى 

ؼبُّ زؼىاث اإلالالجت اإلاؿبِت كلى أًظل هخائج و مً زم ج

الخالُت ؛ لِغاءة الصىع وجدلُل ألالىان ٓسؼىة أولى ملاًغتها ، 

وملالجتها باؾخسضام كملُت اػالت جأزحر الوالي الجىي ، والتي 

جِط ي كلى طىطاء الوالي الجىي اإلاإزغ. جم الٕشٍ كً 

ؼت و جٌؿحرها  مً زال٘  الوؼاء الىباحي و ٓثاًخه كلى الخٍغ

الُت ؾببُت بحن مإشغ الوؼاء الىباحي ومإشغ اإلاُاه ، ٓما اوشاء ك

 ( .1في الشٖل )

 ( مخطط سير العمل1الشكل )

 
 املحىر الثاوي : مؤشزات الجفاف الخاصة بمىطلة الذراسة  

 : مؤشز الغطاء الىباجي والاسخشعار عً بعذ :
ً
 اوال

( هي مجمىكاث مً الاولٖاؾاث VIsمإشغاث الوؼاء الىباحي )     

الؼٌُُت إلاىحخحن او آثر حؿخسضم هظه اإلاإشغاث إلؿهاع زاصُت 

ملُىت للىباجاث. ًخم  اشخِاُها باؾخسضام زصائص الاولٖاؽ 

للىباجاث. حؿخسضم ٔل مإشغ لخِضًغ هُاب أو وحىص زاصُت 

مسصصت لالؾخسضام في عؾم الخغائؽ الجوغاًُت  هباجُت واخضة.

طلٗ جٌؿحرها مً خُث  إلاٖىهاث الوؼاء الىباحي ، والتي ًمًٕ بلض

ؿغوي الىـام البُئي. ًخم جدضًض الاولٖاؽ مً الوؼاء الىباحي ئلى 

الؼٍُ الٕهغوموىاػِس ي )الاولٖاؽ الؼٌُي أو زصائص 

الاهبلار للىباجاث( مً زال٘ الخصائص الُٕمُائُت 
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 الىمظحت الخغائؼُت لغصض حوحراث الوؼاء الىباحي في ُظاء زاهِحن باؾخسضام الاؾدشلاع كً بلض وهـم اإلاللىماث الجوغاًُت

ىلىحُت لؿؼذ ألاوعاَ  ] [. حؿخسضم جِىُاث الاؾدشلاع 2واإلاىًع

اث الٕهغوموىاػِؿُت اإلاىلٕؿت كً بلض الؿلبُت لغصض اإلاىح

لها الى مللىماث. وجسخلٍ الاولٖاؾاث  مً مـالث الىباجاث وجدٍى

الؼٌُُت وؿبت الى هىق الىباث واملخخىي اإلاائي له. جخؼلب حمُم 

أحهؼة الوؼاء الىباحي ُُاؾاث اولٖاؽ كالُت الجىصة ئما مً 

أحهؼة اؾدشلاع مخلضصة ألاػُاي أو أحهؼة اؾدشلاع ًائِت 

لإلشاعة ئلى  BLUEو  REDو  NIRٍ حؿخسضم الصُى الغمىػ الؼُ

اإلاىؼِت الؼٌُُت إلاضزل الاولٖاؽ اإلاؿخسضم لخؿاب الوؼاء 

[. ًالخف الجؼء اإلاغئي مً ػٍُ الاشلت 3الىباحي ]

الٕهغوموىاػِؿُت ٌشول هؼاَ طُّ )ألاػعَ وألازظغ وألاخمغ 

َ  0.7ئلى  0.4مً   مٕغومتر كلى الخىالي (. أما ألاشلت ًى

مٕغومتر( 0.4البىٌسجُت جمثل هؼاَ اإلاىحاث الاُصغ )أُل مً 

 0.7في خحن جدخل ألاشلت جدذ الخمغاء املجا٘ ألاػ٘ى )أكلى مً 

 فى كملُت البىاء  [.5،  4مٕغومتر(  ]
ً
ُل حؼًء أؾاؾُا ًمثل الٖلىعًو

غ الؼاُت الالػمت  الظىئى.خُث ًمخص أشلت الشمـ لٖى جًى

ًمخص الؼاُت ًان له جأزحر مهم كلى  للملُت البىاء الظىئى. وألهه

ٓمُت الؼاُت التى جىلٕـ.وباالكخماص كلى اولٖاؽ الظىء اإلاغئى 

بت، ًان صالئل الوؼاء الاعض ى  وألاشلت جدذ الخمغاء الٍِغ

ُل اإلاىحىصة فى   كلى ٓمُت الٖلىعًو
ً
اإلاىخجت حلؼُىا مإشغا

 [.جىضح الاكخباعاث ألازحرة أن الخٌؿحر الٕمي7،  6] ثالىباجا

لبُاهاث الاؾدشلاع كً بلض مً الوؼاء الىباحي مهمت ملِضة.  

ّ اؾخسغاج  خضصث اللضًض مً الضعاؾاث هظا الخٌؿحر كً ػٍغ

مللىماث الوؼاء الىباحي باؾخسضام هؼاُاث أػُاي الظىء 

الٌغصًت أو مجمىكت مً الىؼاُاث الٌغصًت لخدلُل البُاهاث.  

هاث مً هؼاُاث ألاشلت وبالخالي ، هالًبا ما ًجمم الباخثىن البُا

بت ) م( بؼَغ  0.7-0.6م( وألاخمغ ) 1.1-0.7جدذ الخمغاء الٍِغ

ا ألهضاًهم املخضصة ] ًِ [. باؾخسضام مجمىكت مٌغصة 8مسخلٌت ًو

أو مدضوصة مً الىؼاُاث للٕشٍ ، كلى ؾبُل اإلاثا٘ ، الٕخلت 

ت للىباجاث.  حؿخسضم مئاث آلاالي مً اإلاىـماث في ٔل  الخٍُى

ًبا هـم اإلاللىماث الجوغاًُت للمل زغائؽ جخىاصل  مجا٘ جٍِغ

وجىٌظ الخدلُل وحشاْع اإلاللىماث وجدل اإلاشٕالث اإلالِضة خ٘ى 

ِت كمل اللالم ] اللالم.  [.  ًمًٕ لبرمجُاث هـم 9هظا ٌوحر ػٍغ

اإلاللىماث الجوغاًُت أن ًِِـ ٌُُٓت حوحر ؾماث مىؼِت ملُىت 

بحن ًترجحن ػمىِخحن أو أٓثر.  هالًبا ما ًخظمً آدشاي الخوُحر 

ت أو صىع ألاُماع الصىاكُت للمىؼِت التي  مِاعهت الصىع الجٍى

اث مسخلٌت.  جم اؾخسضام آدشاي الخوُحر  جم الخِاػها في أُو

كلى هؼاَ واؾم لخُُِم الؼعاكت اإلاخوحرة ، وإػالت الواباث ، والىمى 

الخظغي ، وجأزحر الٖىاعر الؼبُلُت مثل حؿىهامي ، والؼال٘ػ ، 

[.  أخض 10وحوُحراث الاؾخسضام / الوؼاء ألاعض ي ، ئلخ. ]

ئُت الخؼبُِاث الغئِؿُت لالؾدشلاع كً بلض في ئصاعة اإلاىاعص البُ

واجساط الِغاع هى الٕشٍ والخُُِم الٕمي للىباجاث الخظغاء.  

شٍ الخوحراث في  وبهظا اإلالنى ، ًان جدلُالث الوؼاء الىباحي ٓو

أهماغ وهُأل الوؼاء الىباحي هي مٌاجُذ لخُُِم اإلاىاعص الؼبُلُت 

وعصضها.  جخمخم اإلاـالث الصخُت للىباجاث الخظغاء بخٌاكل 

ء ملُىت مً الؼٍُ الٕهغوموىاػِس ي.  في مخمحز للواًت مم أحؼا

ُل في امخصاص ُىي للؼاُت ،  اإلاىاػّ اإلاغئُت ، ًدؿبب الٖلىعًو

الؾخسضامها بشٖل أؾاس ي في كملُت الخمثُل الظىئي.  ًبلى هظا 

اء مً الؼٍُ اإلاغئي ،  الامخصاص طعوجه في اإلاىاػّ الخمغاء والؼُع

ُل ، م ما ًإصي ئلى بِىما جىلٕـ اإلاىؼِت الخظغاء بالٖلىعًو

ذ هٌؿه ، جىلٕـ  اإلاـهغ ألازظغ اإلامحز إلالـم ألاوعاَ.  في الُى

بت مً الؼٍُ بِىة مً زال٘  مىؼِت ألاشلت جدذ الخمغاء الٍِغ

ٔان هظا الخباًً الِىي ، زاصت بحن  البيُت الضازلُت لألوعاَ.  

الؼاُت اإلاىلٕؿت في اإلاىاػّ الخمغاء وألاشلت جدذ الخمغاء 

بت مً الؼٍُ الٕهغوموىاػِس ي ، مدىع مجمىكت ٓبحرة  الٍِغ

غ مإشغاث ٓمُت لخالت الوؼاء  ومخىىكت مً املخاوالث لخؼٍى

[. ًخوحر الوؼاء 11الىباحي باؾخسضام صىع الاؾدشلاع كً بلض ]

ت وبُئُت جإزغ بشٖل ؾلبي كلى  الىباحي بؿبب كضة كىامل بشٍغ

يخج هظه الخوحراث بؿبب الخىؾم اللمغاوي  كلى الوؼاء الىباحي ٍو

 الوؼاء الىباحي وؿهىع مشأل الخضهىع البُئي للوؼاء الىباحي ،

م الوؼاء الىباحي والٖائىاث الخُت التي حلخمض  كملُت عصض جىَػ
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ّ جِىُاث الاؾدشلاعكً بلض وهـم  كلى وحىصه كً ػٍغ

اإلاللىماث الجوغاًُت حؿاكض كلى خماًت هظا الىـم البُئُت 

حي وأمآً جىاحضها زم والٕشٍ كلى أؾباب جضهىع الوؼاء الىبا

مغاُبتها كلى هؼاُاث مٖاهُت وػمىُت أٓبر مما هى ممًٕ مً زال٘ 

ت اإلاىاؾبت  .جِىُاث الخلضاص ألاعض ي ووطم الخؼؽ الخىمٍى

اكخمضث هظه الضعاؾت كلى مجمىكت مً اإلاإشغاث الؼٌُُت والتي 

أصبدذ مثل هظه الىماطج مؿخسضمت كلى هؼاَ واؾم. جم 

ّ اللال اطُت بحن املجاالث الؼٌُُت مثل خؿابها كً ػٍغ ُاث الٍغ

ٔان الوغض مً هظه  مإشغ الوؼاء الىباحي ومإشغ اإلاُاه  

 الضعاؾت هى الٕشٍ كً الخوحراث في مإشغاث الوؼاء الىباحي.

 Normalized Difference يمؤشز الغطاء الىباج -

Vegetation Index (NDVI): 

لخمغاء هى مإشغ ًصٍ الٌَغ بحن اولٖاؽ الاشلت جدذ ا    

بت ) ( اإلاىبلثت مً الوؼاء Red( والاشلت الخمغاء )NIRالٍِغ

 كلى مجمىكها. وهى اؾاس ي ليشاغ الخمثُل 
ً
الىباحي مِؿىما

مًٕ اؾخسضامه لخِضًغ ٓثاًت اللىن الازظغ كلى  الظىئي ٍو

خم جُُِم ٓثاًت الوؼاء الىباحي  [16.15]ضمؿاخت مً الاع  ، ٍو

جمثل الُِم  1 –و  1كلى اؾاؽ الُِم الىاججت والتي جتراوح بحن +

اإلاىحبت إلاإشغ الوؼاء الىباحي كلى ٓثاًت الىباجاث في اإلاىؼِت ، 

ٍ٘ للظىء اإلاغئي  وطلٗ الن اإلاىاػّ الخظغاء جخمخم بامخصاص كا

(Redلألشلت جدذ الخمغاء الٍِغ ٍ٘ ( ، مما NIRبت )( واولٖاؽ كا

كالُت وإًجابُت. اما الُِم الؿالبت جمثل  NDVIًيخج كىه ُُم 

اإلاىاػّ الخالُت مً الىباجاث الن  الىباجاث اإلادؿاُؼت أو الجاًت 

والثلج واإلااء والسخب والتربت جمخص ُضًعا أٓبر مً الاشلت جدذ 

بت )   NDVI( مما ًإصي ئلى اهسٌاض ُُم NIRالخمغاء الٍِغ

ِت خؿاب مإشغ الوؼاء 1ضح اإلالاصلت ). جى [17,16] ( ػٍغ

اطُا :  الىباحي ٍع

 

ؼت  ) لؿىت  NDVI( هخائج مإشغ الوؼاء الىباحي 2جىضح الخٍغ

، وجٖىن اإلاىاػّ باللىن الابُع مىاػّ طاث هؼاء هباحي  2014

الىباحي ًيها  واإلاىاػّ باللىن الغماصي ًٖىن وؿبت الوؼاءٓثٍُ 

ؼت )  NDVIمإشغ الوؼاء الىباحي ( جىضح 3مىسٌع ، وان الخٍغ

 . 2021لؿىت 

للضاء  NDVI( ثىضح مؤشز الغطاء الىباجي 2الخزيطة )

 2014خاهلين لسىة 

 
 

للضاء  NDVI( ثىضح مؤشز الغطاء الىباجي 3الخزيطة )

 2021خاهلين لسىة 

 

NDVI = (NIR – Red) / (NIR +Red) ………. (1) 
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 Normalized Difference Water Index مؤشز املياه -

(NDWI) : 

تراوح ُُمه بحن  NDWIمإشغ اإلاُاه  ئلى  1-هى مإشغ بال أبلاص ٍو

، اكخماًصا كلى مدخىي ماء ألاوعاَ و كلى هىق الوؼاء الىباحي  1+

واًظا كلى مدخىي اإلااء في التربت جخىاًّ الُِم اللالُت إلاإشغ 

مم املخخىي اإلاائي اللالي للوؼاء الىباحي اللالي.    NDWIاإلاُاه 

اإلاىسٌظت مم املخخىي اإلاائي اإلاىسٌع  NDWIجخىاًّ ُُم 

للوؼاء الىباحي اإلاىسٌع.  في ًترة ؤلاحهاص اإلاائي ، ؾِىسٌع 

NDWI( م ِت خؿاب مإشغ 2. جىضح اإلالاصلت ُع  اإلاُاه( ػٍغ

اطُا   ٍع

 
ؼخحن )  NDWI( جىضخان هخائج مإشغ اإلاُاه 5( و )4ٓما في الخٍغ

جٖىن اإلاىاػّ باللىن الابُع طاث مدخىي مائي كالي واإلاىاػّ 

 باللىن الغماصي ًٖىن وؿبت اإلاُاه ًيها مىسٌع.

للضاء  NDWIثىضح مؤشز الغطاء الىباجي ( 4الخزيطة )

 2014خاهلين لسىة 

 
 

للضاء  NDWIثىضح مؤشز الغطاء الىباجي ( 5الخزيطة )

 2021خاهلين لسىة 

 
 : ثصييف الصىر 

ً
 :ثاهيا

ئن اؾخسغاج اإلاللىماث هى الخؼىة ألازحرة هدى ؤلازغاج       

النهائي لخدلُل الصىعة. بلض اإلالالجت ، جسظم البُاهاث 

اإلاؿدشلغة كً بلض للخدلُل الٕمي لخلُحن وخضاث بٕؿل ًغصًت 

ت وهحر  ت اإلالغًو لٌئاث مدضصة.  ٌلخمض جصيٍُ الصىعة كلى الهٍى

ت لخصيٍُ ما جبِى مً الصىعة  التي جخٖىن مً جلٗ اإلالغًو

ت. ًسضم الخصيٍُ الصىع  ت هحر اإلالغًو البٕؿالث طاث الهٍى

كضص ال ًدص ى مً الاهضاي املخخلٌت، بشٖل زاص الخص٘ى 

كلى ُُاؾاث وجِضًغاث ٓمُت للمخوحراث الجُىبُىلىحُت 

ائُت او جدضًض ًئاث مً زال٘ جدلُل الصىع الىاججت ،  حًز والجًُى

شغاي باهه اللملُت التي ًخم و ٌلغي الخصيٍُ الوحر زاطم لال 

مً زاللها البدث كً البصمت الؼٌُُت اإلادشابهت وجدضًضها في 

. ال ًدخاج ئلى جدضًض ًئاث اللُىاث  [12]صىع مخلضصة الاػُاي

خدِّ الهضي مً هظا الخصيٍُ  ، اإلاصىٌت الؾخسغاج اإلاحزة ٍو

اكخماصا كلى ازخالي اإلاحزاث الاخصائُت ، خُث جم جؼبُّ 

 ArcGISغاث الوؼاء الىباحي باؾخسضام بغهامج )جصيٍُ مإش

NDWI = (Green - NIR) / (Green + NIR) ………. (2) 
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( حلغي كلى انها جِىُت جدلُل البُاهاث اإلاخٕغعة الخىـُم 10.8

طاجُا خُث ًخم خؿاب مخىؾؽ   الٌئت كلى اؾاؽ مىخض في 

بُاهاث اإلاغئُت الٌظائُت ، زم حؿخسضم جِىُت الخض ألاصوى 

م للمؿاًت لخجمُم وخضاث البٕؿل اإلاخبُِت بشٖل مخٕغع. جخ

ئكاصة خؿاب اإلاخىؾؽ  في ٔل جٕغاع ، وبىاء كلى اإلاخىؾؽ 

ِت مً اًظل الؼَغ في جصيٍُ   [13]الجضًض ، و حلض هظه الؼٍغ

اإلاغئُت الٌظائُت طاث الخضعج الغماصي )الالىان الؼائٌت( وجدِّ 

ًصال حُضا لللُىاث. خُث ًٖىن لٖل بٕؿل صعحت لىن مدضصة 

ُمت البٕؿل التي جم الخلغي كليها ب ىاؾؼت البرهامج هٌؿه ُو

كىضما جم جدضًض كضص الٌئاث اإلاؼلىبت أزىاء جصيٍُ مإشغ 

الوحر زاطم   NDWIومإشغ اإلاُاه  NDVIالوؼاء الىباحي 

ؼخحن  ) [14]لإلشغاي ( الخصيٍُ الوحر 7( )6.جىضح لىا الخٍغ

ؼخحن   (NDVIزاطم لألشغاي إلاإشغ الوؼاء الىباحي  ( ، اما الخٍغ

يٍُ الوحر زاطم لألشغاي إلاإشغ ( جىضخان الخص9( و)8)

 .(NDWI)الوؼاء اإلاائي 

ثىضح الحصييف الغير خاضع لألشزاف ملؤشز ( 6الخزيطة )

 2014الغطاء الىباجي للضاء خاهلين لسىة 

 
 

ثىضح الحصييف الغير خاضع لألشزاف ملؤشز ( 7الخزيطة )

 2021الغطاء الىباجي للضاء خاهلين لسىة 

 
 

الحصييف الغير خاضع لألشزاف ملؤشز ثىضح ( 8الخزيطة )

 2014الغطاء املائي للضاء خاهلين لسىة 
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ثىضح الحصييف الغير خاضع لألشزاف ملؤشز ( 9الخزيطة )

 2014الغطاء املائي للضاء خاهلين لسىة 

 
بحن الجض٘و ) (  وؿبت الوؼاء الىباحي الى الوؼاء 2( و الشٖل )2ٍو

 اإلاائي .

في وسبة الغطاء الىباجي و الغطاء  (  ًبين الحغيرات2الجذول )

-2014املائي الى املساحة الكلية ملىطلة الذراسة وللسىىات )

2021) 

 اإلاإشغاث 2014 2021 اإلاؿاخت

100% 8% 48% NDVI 

100% 2% 6% NDWI 
 

 

 

( ًىضح الحغيرات في وسبة الغطاء الىباجي و الغطاء 2الشكل )

 (2021-2014)املائي الكلية ملىطلة الذراسة وللسىىات 

 
 

 الاسحيحاجات :

أوضخذ الضعاؾت ُضعة جِىُاث الاؾدشلاع كً بلض وهـم  -1

اإلاللىماث الجوغاًُت في صعاؾت ألاهؼُت ألاعطُت ، وإهخاج صىع 

صُُِت ألهؼُت ألاعض وجدضًض أؾباب جضهىع الوؼاء الىباحي 

 ومىاُم جىاحضه .

 NDVIمً زال٘ اؾخسضام اإلاإشغ الؼٌُي للوؼاء الىباحي  -2

( 2021و  2014لِظاء زاهِحن ولؿىىاث ) NDWIومإشغ اإلاُاه 

ت زال٘ هظه  اجطح ان اإلاىؼِت زظلذ لخوحراث بُئُت ملىٍى

 اإلاضة .

اإلاىضخت في الخغائؽ  NDVIجىضح هخائج مإشغاث الؼٍُ   -3

وحض٘و البُاهاث ؤلاخصائُت ٓثاًت الوؼاء الىباحي وؿبت الى 

 NDVIالوؼاء هحر الىباحي. ٓشٍ مإشغ حواًغ الوؼاء الىباحي  

كً جغاحم واضح حضا للوؼاء الىباحي في اإلاىؼِت ، خُث اؿهغث 

 )ٓثاًت هباجُت  NDVIهخائج مإشغ الوؼاء الىباحي 
ً
 مىحبا

ً
همؼا

ثاً ت هباجُت ملخضلت(  وهمؽ ؾلبي )ٓثاًت هباجُت كالُت ٓو

ِا لىخائج مإشغ اإلاُاه  ًان وحىص مىاػّ  NDWIمىسٌظت(. ًو

ب مً اإلاىاػّ  الٕثٌُت و اإلالخضلت مً الوؼاء الىباحي ًٖىن ٍُغ

اإلاىحبت )مدخىي مائي كالي( اما اإلاىاػّ طاث  NDWIطاث الُِم 

ِا للُِم الؿالبت إلا إشغ اإلاُاه الٕثاًت الىباجُت اإلاىسٌظت ًو

 )مدخىي مائي مىسٌع(.

0%

10%
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30%

40%
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2014 2021 
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 الىمظحت الخغائؼُت لغصض حوحراث الوؼاء الىباحي في ُظاء زاهِحن باؾخسضام الاؾدشلاع كً بلض وهـم اإلاللىماث الجوغاًُت

ت والبُئُت ازغث بشٖل ملخىؾ كلى  -4 اجطح أن اللىامل البشٍغ

الوؼاء الىباحي في ُظاء زاهِحن. وان مً اهم اللىامل اإلاإزغة كلى 

الوؼاء الىباحي هى شخت مُاه نهغ خلىان خُث جـهغ لىا الخغائؽ 

ًللب اهدشاع الوؼاء الىباحي خ٘ى نهغ خلىان ومصباجه و الظي 

صوعا مهما واؾاؾا في عي اإلاىاػّ اإلاؼعوكت والاكخماص كلى اإلاُاه 

الامؼاع اصي الى جد٘ى اإلاىاػّ الؼعاكُت الى مىاػّ حغصاء مالخت 

اصة اللشىائُت في الخىؾم  كتهحر صالخت للؼعا ، باالطاًت الى الٍؼ

اللمغاوي والظي بضوعه ٌؿاهم في الخأزحر كلى الوؼاء الىباحي الظي 

الٕثحر مً اللىامل التي أصث بضوعها ئلى جضهىع الوؼاء ًخأزغ ب

 الىباحي.
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 )مثل التربت واإلاُاه والوؼاء الىباحي(

ئكضاص زغائؽ لخصيٍُ التربت في اإلاىؼِت لخِضًغ الِضعة كلى  .2

 الؼعاكت والىباجاث اإلاىاؾبت. 
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الجوغاًُت في وطم اًظل الخل٘ى اإلاىاؾبت للخٌاؾ كلى الوؼاء 

 الىباحي مً الخضهىع 
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Cartographic modeling to monitor 

vegetation cover changes in Khanaqin 

district using remote sensing and GIS 
 
 

Dr. Salam S. Hussein Al-Azzawi 
 

Abstract: 

   This study was conducted to determine the 

nature of the land cover in Khanaqin district. 

Human and environmental factors have 

affected the nature of the vegetation cover of 

the area. This requires the development of 

quick solutions for treatment and the 

preservation and sustainability of its 

environment.  Remote Sensing (RS) and 

Geographical Information System (GIS) 

techniques were used to monitor the changes 

in NDVI values   in the region and link them 

with the NDWI water index to show the 

spatial variation of vegetation locations in the 

region.  ArcGIS10.8 software and Landsat 8 

                                                                                                  

Multispectral Sensor (OLI) satellite imagery 

were used that can be used to track the 

degradation of vegetation.  The extraction of 

vegetation cover was carried out by applying 

unsupervised classification processes.  The 

results revealed a significant decrease in 

vegetation cover due to a clear decrease in the 

water level of Helwan River, the main feeder 

for the area. 

Key words: GIS, NDVI, NDWI, change 

detection, Khanaqin. 


