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 منض النباتي الغطاء لدليل والمكانية الزمانية التغايرات لمعرفة الدراسة هذه نفذت 
 12050.5 مساحته وتشغل المثنى محافظة ضمن يقع والذي الزراعي المثنى مشروع
 5 ـــخدمـــتواستــ, الــــدراسة مـــــراحل خالل للمحافظة المناخية البيانات جمعت هكتاره

 خـــاصة للمنقـــطة, م30×30 مكانية وبدقة Landset Tem للقمر فضائية مــرئيات
-04-1982) (,22-04-1972) بــــتواريخ والملتـــــــقطة  المــــرجع مــــن بــــــالمشـــــروع

 اجراء تــــــــــــــم اذ (,2017-04-17) (,2002-04-21(, )1992-04-18) (,23
 جادإلي (Ark Map10.2) بــــــــبرنامج ادخاله بعد للمرئيات والتحسينات التصحيحات

 صورال تصنيف خالل من ومكانيا   زمانيا   للمشروع النباتي الغطاء لدليل التغاير قيم
 اشارت .النباتي الغطاء دليل في الطبيعي الفرق  قيم على اعتمادا اصناف اربع الى

 1982-1972 بين ما للفترة الدليل مؤشر في ملحوظ تغاير وجود عدم الى النتائج
 ألغلب  NDVI قيم فيها ارتفعت اذ, 1992 عند وضوحا اكثر اصبح التغاير ولكن

 اذ, واضحا تغايرا اظهر قد 2002 عام فان المكاني التغاير جهة من اما, المواقع
 في التناقص واستمر الدراسة قيد الفيزوغرافية الوحدات ألغلب المساحات تقلصت

 .2017 عام عند حتى المساحات
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Abstract 

The current study carried out to know the spatial –temporal Variance for Normalized  

difference vegetation index in Al-Muthana agricultural  project which locate on Al- 

Muthana governorate with total area 12,050.5 hectares. The climate data for 

governorate were collected through study periods. five satiate images Landset Tem 

for study region were cut out from Landsat reference which captured during 21-04-

1972, 18-04-1992, 31-04-2002 and 17- 04-2017. The necessary corrections and 

improvements were made to the images by using Arc view 10.2 program. To evaluate 

the variation on Normalized vegetation index (NDVI) values for the project spatially 

and temporally, images classified to four classes depending on natural difference 

value. 

The results showed no significant heterogeneity in NDVI during period 1972-1982 

but it was become more clearly difference to appear in 1992, were the values of NDVI 

raised temporally for most locations, while the spatially difference showed at period 

2002 a clearly variation, thus areas for most studied physiographic units were 

decreased, and this destruction in the areas were continued to the least levels at 2017. 
 

Keywords: Spatial-temporal variation, vegetation cover, spatial technologies.                                                                                                    
 

 المقدمة
لتي تمتزج معها الكائنات الحية ونواتج المواد المتحللة, أالتربة هي الطبقة السطحية المفككة من القشرة األرضية 

ترتبط و لكونها جزء من هذه البيئة,  غاير هو ميزة ثابتةوتتغاير التربة بشكل دائم ألنها نظام غير متجانس وهذا الت
لى النشاط البشري في الوقت اضافة ا تكوين التربة الىدت أالتي والعمليات القابلية على تغاير صفات التربة بالعوامل 

: االرضي هو نتيجة اسباب عدة منها تغايرات صفات التربة من مكان ألخر في المنظور نأ( ب16) , اشار(81) نفسه
تسببان فروقات محلية وتغايرات  تانلألوالطوبوغرافية ومادة االصل و تغايرات تدريجية وفجائية لذي يسبب أالمناخ 

 قصيرة المدى والفعاليات الحيوية والتي تسبب فروقات اقليمية.
 ه عام ومنطقتنا المحلية بوجه خاصجلنظام البيئي للمنطقة العربية بو ومع تغير ا يرةاالخ اآلونة بان في  (12اوضح )  

 ,الزراعي اإلنتاجالتي تعد اليوم من اهم العوائق امام التوسع في  Soil Degradation مشكلة تدهور التربة ظهرت
 .المتوازن  يئيالب بالنظام تؤدي الى االخالل  التيو 

الستشعار عن بعد ـى أهميـة اسـتخدام تقنات ااتها ودورياتها علللتنمية الزراعية في كثير من نشر اكدت المنظمة العربية 
المراعي الطبيعية في الوطن العربي باالعتمـاد على معطيات االقمار االصطناعية في رصد ومراقبة حالة التدهور في 

غرض تطورها في رسم خرائط المساحات للمراعي والتغيرات التـي تطـرأ عليهـا والكشف وتحديد المناطق المتدهورة ل
 .(4و 3 ,2وتحسينها وإدارتها )

التراجع كما ونوعا وتغير الحالة الصحية لها نتيجة  يةنتاجإلاة تدهور التربة بانه عملية انخفاض قدرة الترب (4ت )عرف
 .توفير السلع والخدمات للمستفيدينفي قدرة النظام االيكولوجي على 
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ن انعكاسية او امتصاص الطيف الكهرومغناطيسي كدالة للطول الموجي تعطي معالم اساسية خاصة با( 14) اشار
نها الصفة أووصف االنعكاسية الطيفية للتربة  ,Spectral Signatureللمواد المختلفة يطلق عليها البصمة الطيفية 

كدالة الساقطة  ىلابة بين الطاقة المنعكسة نها النسأبوعرفها  ,لتي تكمن الحاجة اليها في االستشعار عن بعدأاالساس 
 , اذ تتغاير االنعكاسية مع الطول الموجي بسبب تبعثر او امتصاص الطـــاقة الساقطة على الهدفللطول الموجي

الزراعية والبيئية  لالستخداماتواالدارة عند تقييم التربة  للنموذجةامكانية جديدة  توفيربدرجات متفاوتة حسب طبيعته. 
تعد الدالئل الطيفية  ن ثبتت جدوى عالقة االنعكاسية الطيفية للتربة بصفات التربة االخرى.أوالهندسية, السيما بعد 

لها معادالت حسابية تسهم النمو و الحالة الصحية للنبات و  مراحلالة الكيميائية للُترّبة و متنوعة تتغير قيمها بتغير الح
ذلك عبر اخضاع حزم طيفية معينة لعمليات حسابية تفرضها ددية مكانية في بيانات كل بكسل و في استنباط قيم ع

رسم خريطة لتوزيع الظواهر مثل   الىالحاجة  (7و 13) اكد لقد (.15) الصيغة الحسابية للمعيار الطيفي المقترح
 الغطاء النباتي والتضاريس أو أنماط استخدام األراضي في المناطق الحضرية والريفية في كل من الماضي الحاضر

 . عن بعد خدام تكنلوجيا االستشعاروسيلة ناجحة إلنجاز هذه المهمة هو استوك
التصحر( في (النائي أداة فعالة وقوية في دراسة ومراقبة مشكلة تدهور االراضي  نات التحسساتعتبر وسائل وتق

المناطق الجافة وشبه الجافة, لما لها من ميزات وقدرات في امكانية المراقبة والرصد لهذه الظواهر بمساحات واسعة 
مختلفة إذ يعتمد على نوع   Resolution))جدا  وبأوقات وأزمان مختلفة من السنة وضمن اطوال موجيـة وبقـوة تمييـز 

 .(13و 1)  متحصل عليهاوطبيعة المعطيات ال
نهـا أاهمية المعايير الطيفية الخضـرية فـي تحديـد امـاكن االجهـاد الملحـي فـي حقـول الـرز فـي اليابـان  أذ  ألي (9) اشار

 .علــى مــوارد مائيــة مالحــةتعكــس الحالــة الصــحية للنباتــات المزروعــة ضــمن المنــاطق الملحيــة او التــي تعتمــد فــي ســقيها 
ن تصنيف بيانات  الصور الفضائية مهمة لمعرفة كيفية دراسة انبعاثات الغطـاء النبـاتي أ( ب15و 11, 8)كل من اشار 

الدراســة الحاليــة للتعــرف علــى التغــايرات  هــذه لــذا نفــذت .تــالي دراســة حالــة النبــات والمنطقــة نظريــاالطيفيــة وانواعهــا وبال
لمشروع المثنى الزراعي باستخدام تقانـات االستشـعار عـن  النباتي الغطاء في دليل الطبيعي لقيم الفرق لزمانية والمكانية ا

 . 2017لغاية  1972وتقيم حالة التدهور لترب المشروع للفترة من  بعد ونظم المعلومات الجغرافية 
 

 المواد وطرائق العمل
وتقع بالتحديد عند دائرتي  ,هكتار 12050.5 مساحتهالذي تبلغ الزراعي مساحة مشروع المثنى  تم اختيار

السماوة في  شمال مدينة º45 "0 '33و º45 "00 '15شماال وخطي طول  º31 "00 '15و   º31 "00 '42عرض
وكما  نهر السوير ومن الغرب نهر الكريم ومن الشمال, يحده من الجنوب والغرب نهر الفرات ,محافظة المثنى

 .1موضح في الشكل
 تم استطالع المشروع  (5)والمنجز من قبل  1972الخرائط الخاصة بمشروع المثنى الزراعي لعام بعد الحصول على 

  .ضمن المشروع وكانت كما يلي طبيعة استغالل االرض ضمنها وتحديد الوحدات الفيزوغرافية الثانوية واالطالع على
 

        River levee                      كتوف االنهار ترب   -1     

                                   Depressionترب المنخفضات  -2

                      Irrigation levee كتوف قنوات الري ترب   -3
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                               River basin احواض االنهار ترب  -4

            Haurترب االهوار                                   -5

                                  Silted haur   االهوار المطمورة ترب   -6

البيانات المناخية الخاصة بمحافظة المثنى من محطة السماوة  لالنواء الجوية للمدة من عام بعض على  تم الحصول

للمنطقة وللفترات الموضحة في  land sat بعد الحصول على الصور الفضائية من المرجع  .2017ولغاية  1972
بعد أجراء التصحيح الهندسي  Errdasو  Arcview10.2حللت المرئيات الفضائية باستخدام برنامجي  1الجدول

(Geometric Correction), ( اذ تم في هذه الدراسة أستخدام طريقة التصحيح بصورة فضائية مصححةImage to 

Image( واعادة التحسين ,)Resampling نظرا  ألن عملية التصحيح قد تعمل على االخالل بحجم الخاليا فيزداد )
عن ما هو مفترض, لذا يتم أعادة التعيين لتوحيد التحسين لجميع الصور إلزالة االزاحة  األخرالبعض منها ويقل 

تحديد مناطق الدراسة بطريقة اقرب نقطة مجاورة كونها خرائط تحافظ على شكل المعالم الخطية وقيم الخاليا, بعدها تم 
(Subset( في مسار القمر )168/38( حيث يقع مشروع المثنى الزراعي تحديدا في محافظة المثنى )مدينة السماوة )

اذ تم قصها من جميع المرئيات الفضائية للعراق باستخدام احداثيات زوايا المنطقة ونتج عن هذه العملية صور لمناطق 
ويقصد بها أجراء عملية فرز  ((Classificationيات بعدها تم تصنيف هذه المرئيات الدراسة بأستخدام نفس االحداث

 .لكل عنصر في الصورة الفضائية حسب أنعكاسيته الطيفية

 
 اداريًا ضمن محافظة المثنى.قة الدراسة موقع منط 1 الشكل

 
 .بيانات القمر الصناعي المستخدمة للدراسة 1 جدولال

Date of images 

1 21-04-1972 
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2 23-04-1982 

3 40-18 -1992 
4 12-04-2002 

5 17-04-2017 
 

تم اعطاء لكل عنصر بصمة طيفية واحدة في منطقة التصنيف ومختلفة عن بقية العناصر ونتج عن هذه العملية 
منطقة خريطة غرضية موضح فيها المواقع الجغرافية والوحدات الفيزوغرافية وقد تم في هذه الدراسة تصنيف صور 

وبعد ذلك تم أجراء تصنيف مراقب  (, Unsupervised Classificationالدراسة بتصنيف غير مراقب )
(Supervised Classificationوفق )  للزيارات الميدانية لمنطقة الدراسة للتأكد من مجموعات التصنيف وتصحيح  ا

( 10النباتي من المعادلة الموضوعة من قبل )وتم بعدها احتساب قيم دليل الغطاء  معطيات صور االقمار الصناعية.
 والتي تنص على:

NDVI=Band4-Band3/ Band4+Band3........... (10) 

 أذ ان:
NDVI النباتي الغطاء في دليل الطبيعي : الفرق 

    B3 : الحمراء  الحزمةتشير الى ,B4  : تحت الحمراء القريبة  الحزمةتشير الى 
( 12و 18الرئيسية التي لها دور في الصفات الخاصة بالترب وتوزيع النبت الطبيعي )من العوامل يعد المناخ اما 

فان مناخ منطقة  2جدول الفي  ( والموصوفة1972-2017الجوية للسنوات ) لألنواءمحطة السماوة بيانات الى  واستنادا
اذ كانت مجموع ف مع كميات تبخر عالية الدراسة هو مناخ قاري شبه قاحل مع شتاء بارد ممطر وصيف حار وجا

تشكل كما و  مم 3889.2الى  2017كمية التبخر السنوي لعام  وأزداد مم3380.6كانت  1972التبخر السنوي لعام 
, اذ مم 110.0 كانت 1972لعام االمطار السنوي  التساقط جموعوبلغ ماذ  من عناصر المناخ االمطار عنصرا مهما

السنوات حيث تم التناقص في مجموعة تساقط االمطار فقد بلغ اقل قيمة لمجموع التساقط  كان اعلى  قيمة عن باقي
في سنة  ºم7.1مم واستنادا الى معدل درجات الحرارة الصغرى كانت اقل قيمة بلغت 89.0يقيمة  2017في سنة 

يتضح من . ºم16.7لتصل الى  2017بمعدل دجات الحرارة الصغرى اذ بلغت اعلى درجة في  التزايدحيث تم  1972
 ºم 45.7 اعلى قيمة 2017وسجلت في ºم38.6 بلغت العظمىعن معدل درجات الحرارة  1972في سنة  2 الجدول

  .نتيجة الى ظاهرة االحتباس الحراري  وذلك بسببلمعدل درجات الحرارة 
 2017ولغاية  1972 للمدة منمحطة السماوة لألنواء الجوية لالبيانات المناخية بعض  2 جدولال

 
 

معدل درجات          السنة
الحرارة 

 (º)مالشهري 

معدل درجات 
الحرارة العظمى 

 (º)م الشهري 

معدل درجات 
الحرارة الصغرى 

 (º)م الشهري 

مجموع التساقط 
 السنوي 

 (م)م

مجموع التبخر 
 السنوي 

 (م)م
1972 32.4 38.6 7.1 110.0 3380.6 

1982 35.8 36.2 8.4 108.0 3472.2 
1992 37.0 38.2 0.7 108.0 3320.4 
2002 38.2 41.7 15.1 90.0 3798.4 
2017 38.8 45.7 16.7 89.0 3889.2 
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 2017ولغاية 1972الدراسة  NDVIلتقدير قيم  دمةقيم الحزم الطيفية المستخ 3 جدولال

  

 

 النتائج والمناقشة
دليل  فرق  قيم 4ويبين الجدول  3 الحزم الطيفية الواردة في جدولتم تقدير دليل الغطاء النباتي اسنادا  على قيم   

اما بالنسبة  0.20االهوار المطمورة  تليها االهوار بواقع  ترب, في 0.88بواقع  1972لعام  NDVIالغطاء الخضري 
فقد كانت قيمه  اتالمنخفضاما بالنسبة لموقع  -0.25لموقعي كتوف قنوات الري واالحواض النهرية فقد كانت بواقع 

, وهذه القيم كانت بسبب التغدق الناتج عن حاالت الفيضان التي حصلت 0.09-اما كتوف االنهار فقد كانت  -0.13
 2كما هو موضح في خريطة و لمنطقة المشروع بأكمله 

اما , 0.71بواقع  االهوار منطقة  بان اعلى قيمة من نصيب 1982في عام  3خريطة وال 4بيانات الجدول  تشير 
-واقع ـــبالمطمورة ومنطقة االحواض النهرية واالهوار  اتمنطقة كتوف االنهار ومنطقة كتوف قنوات الري والمنخفض

ليصل  4والخريطة  4 بيانات الجدولدليل الغطاء النباتي كما هو موضح في  فقد ارتفع قيم 1992اما في عام  .0.33
, تليها على قيمةا  نتترب االهوار المطمورة كاو ض احو ترب اال ,, في ترب كتوف قنوات الري 0.88الى اقصاه بواقع 

 االهوار.في ترب , فقد كانت -0.50اما ادنى قيمة  0.20فقد كانت قيم دليلها  كتوف االنهار والمنخفضاتترب 

 

المشخصة ضمن المشروع خالل فترات  للوحدات الفيزوغرافية النباتي الغطاء في دليل الطبيعي قيم الفرق  4جدول ال 
 التقاط المرئيات المنتقاة للدراسة

 

 

 

 

 
 
 
 
    

2017 2002 1992 1982 1972 Physiographic 

unit Band 4 Band3 Band 4 Band 4 Band 4 Band 4 

 
Band 4 

 
Band 3 Band 4 Band3 

االنهار كتوف ترب 0.12 0.10 0.12 0.06 0.06 0.09 0.27 0.51 0.05 0.09  
المنخفضات ترب 0.13 0.10 0.12 0.06 0.10 0.15 0.15 0.08 0.15 0.02  

قنوات  كتوف ترب 0.10 0.06 0.12 0.06 0.02 0.34 0.05 0.10 0.09 0.13
 الري

 احواض ترب 0.10 0.06 0.12 0.06 0.02 0.34 0.27 0.36 0.05 0.09
 االنهار

هواراال ترب 0.20 0.30 0.05 0.30 0.06 0.02 0.16 0.27 0.05 0.09  

 االهوار ترب 0.06 1.00 0.12 0.06 0.02 0.34 0.27 0.36 0.13 1.00
 ممطوره

 السنوات الوحدة الفيزوغرافية
1972 1982 1992 2002 2017 

 RL -0.09 -0.33 0.20 -0.30 0.28 ترب كتوف االنهار

 D -0.13 -0.33 0.20 -0.30 0.76 ترب المنخفضات

 IL -0.25 -0.33 0.88 0.33 0.18 ترب كتوف قنوات الري 

 B -0.25 -0.33 0.88 0.14 0.28 ترب احواض االنهار

 H 0.20 0.71 0.50- 0.25 0.28 ترب االهوار

 SH 0.88 -0.33 0.88 0.14 0.76 ترب االهوار مطموره

 0.42 0.04 0.42 -0.05 0.10 المعدل العام للمشروع
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 1972لعام  لمشروع المثنى الزراعي دليل الغطاء النباتيقيم  توزيع 2 ريطةخ

سنة وهذا ادى بدوره الى قلة هذه البان معدالت درجات الحرارة قد انخفضت في  2جدولبيانات الكما هو مالحظ من و 
معدالت التبخر اضافة الى ارتفاع مجموع التساقط االمر الذي انعكس ايجابيا على انتعاش الواقع الزراعي والننسى دور 

 عىمما د عليهمر العراق في تلك الحقبة بظروف اقتصادية قاسية نتيجة للحصار الذي فرضت العامل البشري حيث 
زيادة كفاءة الى  الموارد الغذائية اضافة بالواقع الزراعي ألجل تعويض النقص الحاصل في االمر الى ضرورة النهوض

فان  2فمن المالحظ من جدول  2002ادارة الفالحين لمزارعهم وارتفاع مستواهم التعليمي واالقتصادي. اما في عام 
باس الحراري اضافة الى هجرة السكان و ظاهرة االحت ربما نتيجة الى معدالت درجات الحرارة والتبخر اخذت بالتزايد 

رفع نسبة ملوحة االراضي نتيجة شحة المياه وتلوثها  ضعف الخطة االروائية في توزيع الحصص المائية على الفالحين
, حيث كانت اعلى 5خريطة وال 4بيانات الجدول  كما هو موضح في 2002لعام النباتي  لغطاءفقد انخفضت قيم دليل ا

 اما ادنى قيمة فقد كانت في ترب كتوف االنهار 0.25بواقع  االهوارفي ترب كتوف قنوات الري تليها ترب  0.33قيمة 
في عام  ويالحظ 0.14اما ترب احواض االنهار واالهوار المطمورة كانت بواقع  .0.30-فقد كانت االمنخفضات و ترب 
القيم االعلى  المنخفضات واالهوار المطمورة لها نصيببان منطقة ترب  4والجدول  6طة يخر ال تفقد اوضح 2017
اما ترب كتوف قنوات الري فقد انخفضت  .280بواقع  وترب االحواض تليها ترب كتوف االنهار وترب االهوار 0.76
كان المعدل السنوي  2017ويتضح خالل الفترات الزمنية المنتقاة للدراسة بان اكثر التغاير كانت في سنة .0.18الى 

تعد من افضل السنوات التي تميزت بانتعاش قيم اذ  -0.05فقد كانت  1982اقل نسبة للمعدل السنوي لعام  0.42
بان االهوار المطمورة قد  1972عام في انه  5مكانيا تشير بيانات جدول لدراسة التغايرات  .دليل االختالف النباتي

اما % 17بنسبة  وترب االهوار كتوف االنهارترب % بالنسبة لمساحة المشروع كأعلى مساحة تليها 19شغلت 
% بالنسبة 16بنسبة فقد شكلت كتوف قنوات الري ترب و  ات وترب االحواضالمنخفضالوحدات الفيزوغرافية للترب 

% 19وبنسبة  هوار% تليها ترب اال20كتوف االنهار اعلى نسبة ترب احتلت  1982في اما  .قيد الدراسة للمشروع
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وادنى % 16ترب احواض االنهار بنسبة % و 18بنسبة المطموره والمنخفضات االهوار ترب تليها  بالنسبة للمشروع
كانت وحدة ترب كتوف قنوات  1992عام  قد شكلو   .%15بنسبة فقد كانت  ترب كتوف قنوات الري  نسبة كانت عند

ترب احواض % و 18بنسبة ترب االهوار المطموره % اما 21% تليها وحدة كتوف االنهار بنسبة 23الري تشغل نسبة 
بين ان  االهوارترب % في وحدة 13وان ادنى نسبة كانت % 16ترب المخفضات شكلة بنسبة , %17بنسبة  االنهار 

عن باقي الوحدات الفيزوغرافية وكانت % 19 لصالح ترب كتوف االنهار اذ شكلة نسبةاعلى نسبة كان  2002لسنة 
% 15ر% كما بلغ كال من ترب كتوف قنوات الري وترب األهوا17% وترب هوار المطمورة 18نصيب ترب االحواض 
ترب % في 18فقد انخفضت المساحات بشكل كبير حيث وجدت اعلى نسبة  2017وفي عام من مساحة المشروع. 

ب كتوف االنهار % ادنى قيمه سجلت لتر 16بواقع % وترب االهوار 17تليها وترب االهوار المطموره االنهار  احواض
  %.15والمنخفضات وكتوف قنوات الري بنسبة 

 

 

 1982دليل الغطاء النباتي لمشروع المثنى الزراعي لعام قيم  توزيع 3 خريطة

 
 1992دليل الغطاء النباتي لمشروع المثنى الزراعي لعام  قيم توزيع 4 ريطةخ
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 2002دليل الغطاء النباتي لمشروع المثنى الزراعي لعام قيم توزيع  5 ريطةخ

 
 2017دليل الغطاء النباتي لمشروع المثنى الزراعي لعام قيم توزيع  6 ريطةخ
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 7219 من للسنواتالمشخصة للمشروع لوحدات الفيزوغرافية ضمن امساحات الغطاء النباتي  5جدول ال
 2017ولغاية 

  
حدث فيها زيادة في الفيزوغرافية لترب كتوف االنهار بان معدل مساحات الوحدات  5يتضح من نتائج الجدول    

تليها ترب االهوار المطموره وترب كتوف قنوات الري وترب احواض االنهار في حين سجل ادنى معدل  NDVIموشر 
بترب الوحدات ويعزى ذلك الى انخفاض ملوحة التربة في هذه الوحدات مقارنة لترب المنخفضات وترب االهوار, 

في  ومكانيةيمن الدراسة اهمية استخدام التقانات الج تستنج .التي توثر سلبا في الغطاء النباتي المنخفضات واالهوار
للحفاظ على  في اتخاذ  القرارات  والمهمةالت التدهور مكانيا وزمانيا احة الغطاء النباتي للمنطقة وتشخيص تقيم حال
 . ضمن المحافظة ةالطبيعيالموارد 

 المصادر

1. Ammar S.E., A.A. Rasheed, J.K. Shalla (2017). Using of remote sensing 

Technologies in assessing degradation of soil and vegetation cover west Flod 

Makhoul. ISSN: 1813-1662. (pp:22-4). 

2. Arab Organization for Agricultural Development (1997). Use of remote sensing in  

monitoring nature pastures in the Arab world, proposed project to the Second Arab 

Conference on Space Research and Remote Sensitivity Arab League, 

Khartoum.(P.8-13)                                                          .     
3. Arab Organization for Agricultural Development (2000). Use of remote sensing in 

the management of natural resources. Arab League, Khartoum.( P. 182-3).   4. El-

Baz, F. (1984). Desert and Arid Lands, State University of Ghent, Belgium: pp.1-

194.       
4. FAO and Agriculture organization (1973). Calcareous Soils Iraq, Bull. No. 21, 

FAO. Rome. 

5. Matthias F., N. Carvalhais, J. Verbesselt, M. D. Mahecha, C.S.R. Neigh and M. 

Reichstein (2013). Trend change detection in NDVI time series :Effect of inter- 

Annual variability and methodology. Remote sensing .pp.2113-2144.  

الوحدات 
 الفيزوغرافية

  نسبة الوحدة الفيزوغرافية من المشروع % الوحدة ) هكتار(مساحة 
 المعدل 

1972 1982 1992 2002 2017 1972 1982 1992 2002 2017 

 18.4 15 19 21 20 17 2052.5 2238.3 2404.8 2491.1 2058.8 كتوف االنهار

 16.0 15 15 16 18 16 1836.3 1840.8 1898.7 2198.8 1970.8 المنخفضات

كتوف قنوات 
 الري 

1940.9 1538.8 2630.8 1918.3 2022.5 16 15 23 17 15 17.2 

ترب احواض 
 االنهار

1933.9 1866.8 1656.8 2135.1 2051.2 16 16 17 18 18 17.0 

 16 16 15 13 19 17 1971.6 1905.7 1631.1 2063.8 2005.5 هوار اال

هوار اال
 مطمورة

2133.9 1891.2 1828.2 2012.2 2116.5 19 18 18 17 17 17.8 



 ISSN: 1992-7479                E-ISSN: 2617-6211         2018، 1العدد  16ة مجلد مجلة األنبار للعلوم الزراعي

126 
 

6. McFeeters, S. K., (1996). The use of the Normalized Difference Water Index 

(NDVI) in the delineation of open water features. International Journal of Remote 

Sensing.17(7), 1425-1432. 

7. Oguro,Y.,C.Imamoto,Y.Suga and,S.Takeuchi (2001).Monitoring of rice field by 

Landsat-7 ETM+ and Landsat-5 TM Data. In Paper presented at the 22nd Asian 

Conference on Remote Sensing Vol. 5(pp: 9-15). 

8. Rouse, J.W.,R. H. Schell, J.A. and Deering, D. W.,(1973). Monitoring vegetation 

systems in the Great plains with ERTS. In 3rd ERTS Symposium , NASA SP351, 

(PP.309-317). 

9. Shallal J.k, Abbas M. A., Abdul Karim M.J.(2007) . Use of Natural Vegetative 
Differences (NDVI)in Determining and Evaluating the Degradation of Vegetation 

in Jabal Sinjar Region, Nineveh Province, Iraqi Journal of  Earth  Sciences. 7, 

2,(1-14). 

10. Shallal, J.K,  l. Saadi, G. R. Abdullah, (2017). The use of remote sensing 

techniques in the  assessment of the state of soil degradation and vegetation cover 

west of Makool. Tikrit Journal of Pure Sciences, 6.3,(1-9).            
11. Shallal, J.K., (1992). Application of Remote Sensing in Study of Desertification 

and Soil Degradation. Ph.D. dissertation. University of Brno, Czechoslovakia, 118 

p. 

12. Shepherd, K. D., and M. G. Walsh, (2002). Development of reflectance spectral 

libraries for characterization of soil properties. Soil Science Society of America 

journal, 66(3), 988-998. 

13. Singh, S. K., A. C. Pandey, and, D.Singh, (2014). Land use fragmentation analysis 

using remote sensing and Fragstats. In Remote sensing applications in 

environmental research (151-176). Springer, Cham. 

14. Smeck, N. E, E. C. A. ., Runge, and E. E. Mackintosh,(1983). Dynamics and 

genetic modeling of soil systems. Pedogenesis and soil taxonomy/edited by LP   

Wilding, NE Smeck, and GF Hall. 

15. Tucker, C.J., (1980). Spectral method for determining the Percentage Green 

Herbage Material Gripped Samples. Remote Sensing of Environment,9.2, (175–

181). 

16. Webster, R., and P.H.T.Beckett,(1968).Quality and usefulness of soil maps. 

Nature, 219  (5155), 680.Wojtowicz, N. P. Patrick Search Results. 

17. Zeidan, H., A. A. N. Nejim, T.A. Juaib, A. Razzaq, A. Jabbar, F. H. Hasan, and A. 

A.Zneinel (2015). Senior chief of agricultural engineer, November, Soil survey 

and hydrological investigation of Al-Muthanna project. 


