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  الخالصة
 أهـم تعتبر من   )  الحويزة وهور الحمار واالهوار الوسطى     هور( اهوار منطقة جنوب العراق             إن

 قديمـة  إنسانية مناطق العالم بالحياة وهي موطن لحضارة وثقافة     اغنيالمسطحات المائية في العالم ومن      
وتبلغ مـساحة االهـوار حـوالي       .لحقها الدمار نتيجة انخفاض الموارد المائية وتجفيف االهوار المتعمد        

 بـشبكة   والمغطاة بالقصب والبردي والمرتبطة  األعشابحيرات الضحلة الكثيفة     ميل مربع من الب    7700
  .من القنوات المائية المعقدة

 كميات المياه الواردة فـي نهـري        أخذت من عشرين عاماً عندما      أكثر عملية تردي االهوار منذ      وبدأت
لعـراق وايـران مـن    دجلة والفرات تتناقص بشكل كبير، وبسبب ما شهدته المنطقة خالل الحرب بين ا  

 بقص القصب والبردي وتنظيف مساحات      1986 و   1985عمليات عسكرية وقيام حكومة العراق عامي       
 قامت الحكومة العراقية بحملة مركـزة       1998 و   1993وخالل الفترة   . شاسعة من اهوار منطقة ميسان    

ار بعد عمليـات     هذه االهو  أراضي سياسية وعسكرية، وقد تدهورت      ألغراضومنظمة لتجفيف االهوار    
 ألي ذات ملوحة عاليـة التبـدي قبـوالً        أخرى وأراضي جرداء تسودها التشققات     أراضي إلى التجفيف

  . الحياة فيهاأنواع
 مارقالصور من األ   التجفيف وبعد عملية     أثناء لمناطق االهوار    األرضي دراسة الغطاء    إلىيهدف البحث   

 لعـام   MODIS واخرى من نوع     )متر14(درة تمييز بق2003الفضائية المتوفرة نوع الندسات الملتقطة      
 . باستخدام التقنيات الرقمية الحديثة)متر250(بقدرة تمييز 2005

 
Abstract  
          The Mesopotamian marshlands, the largest wetland in the Middle East and one of 
the most outstanding in the world have been lost mainly as a result of drainage and 
damming. The cause of the decline is mainly as a result of damming upstream as well as 
drainage schemes since the 1970s. The Tigris and the Euphrates are amongst the most 
intensively dammed rivers in the world. In the past 40 years, the two rivers have been 
fragmented by the construction of more than 30 large dams, whose storage capacity is 
several times greater than the volume of both rivers. Satellite images provide hard 
evidence that the once extensive marshlands have dried-up and regressed into desert, 
with vast stretches salt encrusted. Recent satellite imagery shows only limited areas of 
the marshlands have been reclaimed. The objected of this study was to classify a land 
cover methodology through digital analysis of historical and new satellite data. Two 
satellite images, Landsat (TM) and MODIS of AL-Kurmashia Marsh south of Iraq 
acquired in 2003 (before reflooded) and 2005 (after reflooded).                              
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