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ABSTRACT 
    This study was conducted for the purpose of monitoring changes in the marshes of southern 

Iraq, depend on image processing techniques for Landsat images for the period from 1990 to 

2015.Landsat satellite images such as TM, ETM+, and LDCM for years 1990,2000, and 2015 

in addition to set of maps were used, and then all these data were analysed and extracted the 

information from it by using  ERDAS EMAGINE 2014 program also to extract the final maps 

layout the ARC GIS 10.2 program was used .Two important indices were extracted from 

satellite images, Transformed Normalized Difference Vegetation Index (TNDVI) and 

Normalized Difference Water Index (NDWI) for extract natural vegetation and water in study 

area. Supervised classification has been used to product three land cover maps for study area. 

After conducting all necessary analyses, the final results showed that the deterioration has 

happened largely in the waters of marshes and natural vegetation area in the period from 1990 

to 2000 and then this deterioration was beginning decrease gradually and marshes began to 

recover from 2000 to 2015, there is increase in the surface area of waters of the marshes and 

natural vegetation in year 2015 than in year 2000, but this increase does not reach to the area 

of water and natural vegetation in year 1990. 
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مراقبة التغييرات في اهوار جنوب العراق باستخدام تقنيات المعالجة الرقمية لصور 

 1122 الى 2991القمر الصناعي الندسات للفترة من 

  :خالصةال 

باالعتماد على  اجريت هذه الدراسة لغرض مراقبة التغييرات الحاصلة في اهوار جنوب العراق   

الى  0991وللفترة الزمنية من عام لقمر الندسات الخاصة باة الفضائي صورللالمعالجة الرقمية تقنيات 

الصور الفضائية الخاصة بسلسلة القمر الندسات وللمتحسسات وتم االعتماد على مجموعه من  . 5102

TM  ،ETM+  وLDCM  حيث تم  ومجموعة من الخرائط 5102، و  5111،  0991وللسنوات، 

اعدت الخرائط و  ERDAS IMAGINE 2014امج نم برباستخدا واستخالص النتائج منها تحليلها

تم استخراج دليلين مهمين من الصور الفضائية .ARC GIS 10.2بشكلها النهائي باستخدام برنامج 

لغرض ابراز النباتات الطبيعية والمياه    NDWIودليل المياه   TNDVI وهما الدليل النباتي المحول 

االعتماد على  ث خرائط للغطاء االرضي للمنطقة ايضا  من خاللوتم انتاج ثالالموجودة في المنطقة ، 

بينت النتائج النهائية انه قد حصل  .وبعد اجراء كافة التحليالت الالزمةتقنية التصنيف الرقمي الموجه
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تدهور بدرجة كبيرة في مساحة مياه االهوار والنباتات الطبيعية ) العنصرين المهمين في االهوار( في 

ثم بدا هذا التدهور يقل بنسبة تدريجية واخذت االهوار باالنتعاش من  5111الى  0991ام الفترة من ع

هنالك زيادة في المساحة السطحية لمياه االهوار والنباتات الطبيعية في عام وان  5102الى  5111عام 

بيعية في عام الط اتولكن هذه الزيادة ال ترتقي لمساحة المياه والنبات 5111عما هو عليه في عام  5102

0991. 
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