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 املستخلص                                            
ممسياه دورًا اساس في نسؾ الحيؾية. ف الثخوة الؾطشية عؾاملتعج السرادر السائية مؽ اىؼ 

استخجاميا في مختمف االنذظة الدراعية والرشاعية عمى الكخة االرضية بالحياة  أشكال وتظؾر
بة مرادر السياه بالظخق التقميجية عسمية صعبة وتحتاج إلى ، ومخاقوتؾليج الكيخباء والدياحة

شسال كؼ  3عمى بعج نفحت الجراسة عمى بحيخة حجيثة الؾاقعة عمى نيخ الفخات . وقت وكمفة
دراسة . بيجف معخفة حجيثة مؽ مقجمة الدج وتستج الى الذسال الغخبي باتجاه قزاء راوة مجيشة

االستذعار  تقانةاعتسادًا عمى  1074 حتى 7543 مؽ عامبحيخة متغيخ السداحة الدظحية ل
 ( NDWI) دليل اختالف الساء الظبيعي  نسؾذجا باعتسادعؽ بعج ونغؼ السعمؾمات الجغخافية، 

Index Normalized Difference Water وبعض السؤشخات   كسؤشخ لمجفاف
إنذاء  ية التي أعقبتالدمش مسجةالتغيخ في السداحات الدظحية لالييجرولؾجية ومجى تأثيخىا في 

( 105وتغايخ السداحة الدظحية لبحيخة حجيثة الستسثمة مداحتيا حؾالي ) 7541البحيخة عام 
في السدظح السائي خدارة الكبيخة لم مسثالً خسؼ بياني في السداحة بالتغييخ  ، إذ تؼ تسثيل1كؼ

كانت  حية لمبحيخةتغيخ السداحة الدظأعيخت الشتائج أن . البحيخةتعخضت ليا التي والسداحة 
مخبعا  1( كؼ 451و )   ( 547) انخفزت السداحة الدظحية مؽ  إذ، في ىحه السجةكبيخة 
وتذيخ  1074 عام 1كؼ ( 744) إلى  بالتتابع وانخفزت السداحة 7550و  7543 عام

م( فان مداحة البحيخة  7نتائج التحميل اإلحرائي لالنحجار كل زيادة بسشدؾب السياه بسقجار )
 ارتباط ؽ مداحة البحيخة والسشدؾب بكيسةيوىشاك ارتباط معشؾي ب 1(كؼ74.03اد بسقجار )تدد

0.973**
 . 
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Abstract 

 Water resources considered as one of most important vital 

national resources factors. Thus, water possesses necessary role to 

grow and develop the life and city by exploiting for different 

agricultural, industrial, electrical and tourist activities. Monitoring the 

water resources by traditional methods is difficult and needs cost and 

time. Haditha lake is located on Euphrates 7 KM north in front of dam 

extended to western north up to Rawah. Water storing in lake began 

1985-1986 with area of 503KM
2
. The study objected to investigate the 

changes of the surface area of the lake form 1987 up to 2018 depending 

on RS and GIS using Normalized Difference Water Index (NDWI) 

index for drought and using hydrological indices and its effect on 

surface area variation after lake establishment during 1985. Thus, the 

variation was represented in area using histogram which revealed that 

lake subjected to big losses in area at water. Results showed that the 

surface area possesses high variation. Thus, the surface areas was 

reduced from 341 and 432 KM
2 

in 1987 and 1990, respectively  to 148 

KM
2
 in 2018. Regression analysis indicated that each increase of water 

level about 1m caused increase of lake area of 18.07 KM
2
. Significant 

positive correlation between lake area and lvel was observed of 0.973
**

.                                

 

 
 انًمذيحأوالً: 

 

أثخ نيرخ بحيرخة حجيثرة عمرى نيرخ الفرخات فري محافغرة االنبرار لترخدان تعؾد فكخة انذاء سج و 
 فقج انجدوااذ تقؾم تخكيا وسؾريا بتخديؽ السياه  ،بالظاقات التخديشية لجول اعالي الحؾض الفخات

نيخ الفخات الى العخاق  فيمجسؾعة مؽ الدجود والخدانات التي تؤثخ عمى كسيات السياه الؾاردة 
اىسية انذاء سج حجيثرة والبحيرخة   . تكسؽوفي حال قمة الؾاردات السائية يربح ىشاك عجد مائي
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عسرل مؾازنرة مائيرة والسحافغرة عمرى السحاصريل الذرتؾية مرؽ خظرخ الفيزران وترؾفيخ السيراه في 
عرؽ طخيرق  لمسحاصيل الريفية عؽ طخيق خدن السياه والتحكؼ فري كسيرة السيراه حدرح الحاجرة

الدررج، إضررافة الررى تؾليررج الظاقررة الكيخومائيررة السالزمررة لمتظررؾر الرررشاعي والتجرراري والحزرراري 
 بالشدبة لإلندان.

مرجة زمشيرة  يدتغخق  ان رصج انحدار السدظحات السائية باستخجام الؾسائل التقميجية مكمفاً      
السعمؾمات ونقل البيانات السيسة كبيخة، لحا تعج التقانات الحجيثة احج الؾسائل التي تؾفخ وتحمل 

لررررجعؼ متخررررحي القررررخار فرررري القررررخارات الترررري يتظمررررح تشفيررررحىا دقررررة وسررررخعة ومرررررجاقية البيانررررات 
جراسة وتقجيخ لىحه التقشيات في البحث  تواستخجم ،والسعمؾمات الخاصة بأي دراسة أو مذخوع

ألىسيررة تمررػ ، 1074حتررى  7543انخفرراض ندرربة السدرراحة الدررظحية لبحيررخة حجيثررة لمسررجة مررؽ 
التقانرات فرري دراسررة السررؾارد السائيرة وسرريؾل متابعررة التغيررخات فزرال عررؽ تظررؾيخ قاعررجة البيانررات 

 الخاصة بالسؾارد السائية.
( ان بيانرررررات االستذرررررعار عرررررؽ بعرررررج تعرررررج مررررررادر اساسرررررية 1074اشرررررارة دراسرررررة )حدرررررؽ،

ادا عمررى اسررتخجمت عمررى نظرراق واسررع لكذررف التغيررخ فرري العقررؾد االخيررخ بعررج الترررشي  واعتسرر
طخيقرررة السقارنرررة لتسيرررد ثرررالث اصرررشاف لمغظررراء االرضررري وىررري نباترررات وميررراه واراضررري مبشيرررة، 

         ( شرريجت مشظقررة الجراسررة تغيررخات واضررحة ضررسؽ فتررخة الجراسررة NDWIواعتسررادا عمررى دليررل ) 
ضرررحة فررري عرررخض نيرررخ الكؾفرررة بدررربح التغيرررخات الكبيرررخة فررري اوعيرررخ زيرررادة و  (1007-1002)

 مظار.كسيات تداقط اال
( استشتجت وجؾد خظخ حكيقي ييجد بيئة السدظحات 1071اما دراسة )صايل واخخون،

السائية مؽ خالل رصجىا بؾسائل االستذعار عؽ بعج ، اذ انحدخت السياه في خدان بحيخة 
مداحة البحيخة  انحدخت( و 1001-1000) حجيثة الى ثمث السداحة السغسؾرة  خالل السجة 

 عمى التؾالي. 1كؼ 131الى  1كؼ 541 مؽ
( انخفاض السداحة الدظحية 1071واخخون،  Abdulwahhabواعيخ نتائج دراسة )

مؽ خالل  1071في عام  1كؼ 130إلى  7550في عام     1كؼ 7217مؽ  ةلبحيخة الخزاز 
 تحميل صؾر األقسار الرشاعية.

 تتزسؽ مذكمة البحث بالتداؤل اآلتي :ىل يسكؽ اعتساد بيانات االستذعار عؽ بعج
 لمبيانات في رصج انحدار بحيخة حجيثة ؟ رئيدياً  اً مرجر 
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 – 7543فيسا ييجف البحث الى دراسة تغيخ السداحة الدظحية لبحيخة حجيثة بيؽ عامي 
اعتسادًا عمى تظبيقات االستذعار عؽ بعج ونغؼ السعمؾمات الجغخافية، وباالعتساد  1074

شخ لمجفاف  وبعض السؤشخات ( دليل اختالف الساء الظبيعي كسؤ  NDWIعمى دليل ) 
 الييجرولؾجية ومجى تأثيخىا في التغيخ في السداحات الدظحية لمبحيخة.

 يصادر ويىاد انثحثثاَُاً:    
 

 يُطمح انذراسح -1

تسثل مشظقة الجراسة بالحجود السكانية لخدان سج حجيثة الؾاقع عمى نيخ الفخات في            
الى  السجيشةشسال غخب مؽ مقجمة سج حجيثة كؼ( 3عمى بعج )الجدء الغخبي مؽ العخاق   

 - -  543   40 - ، السحرؾر بيؽ االحجاثيات الفمكية  )الذسال الغخبي باتجاه قزاء راوه
، شخقاً  (473   11 - -  413   13 - )  طؾل و يوخظدائختي عخض شسااًل و  (543   75
 (.7شكل)

و طخحت ىحه الفكخة مؽ لجن شخكة  7515تعؾد فكخة انذاء سج حجيثة  إلى عام        
)تكشؾبخوم اكدبؾرت الدؾفيتية( بالتشديق مع وزارة الخي العخاقية، بعج اجخاء العجيج مؽ 

، وشسمت دراسة الجؾانح الفشية والتفريمية 7531الجراسات آخخىا الجراسة السعجة في عام 
وأنجدت إعسال  ،7534والتراميؼ التي تخص السذخوع، وبجأ العسل الفعمي لمسذخوع عام 

،وبجأ الخدن الفعمي لمسياه قبل ىحا التاريخ . جاءت ضخورة 7542/ 7/7مذخوع سج حجيثة في 
إنذرراء سج حجيثة بعج قيام تخكيا وسؾريا بالتحكؼ فرري ميرراه نيخ الفخات عررؽ طخيق بشاء الدجود 

رخض مياه نيخ الفخات عمى ىررحا الشيخ، كدرج كيبان فرري تخكيرررا، والظبقة فرري سؾريا مسا عر
 (.7543الؾاصمة إلى العخاق لمشقص الكبيخ والسيسا في فتخة الرييؾد ) وزارة الخي،
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 :وانثرايح انًستخذيح يىاصفاخ انثُاَاخ انفضائُح -2
 

 انثُاَاخ انفضائُح   - أ

 Landsatاستخجمت في البحث البيانات الفزائية لدمدة اقسار النجسات           
ونغؼ  BRVذامل لعجة مدتذعخات عمى متشو، وتذسل نغؼ كامخات تدسى االمخيكية وال

 Landsat 1وبجا العسل بالقسخ      Landsat 1,2,3في  MSSماسحات متعجد االطياف 
وبجأ العسل بو  Landsat 4,5لسدتذعخات  TM. اضي  الساسح السؾضؾعي  7531عام 
ا زاد مؽ تحديؽ الؾضؾح متحدذ مس 72، متزسشًا عجة متحددات لكل نظاق  7551عام 

      ، ِمٍاسِحافظت االٔبار  االدارٌتاٌعاِت ٌٍّساحت، خرٌطت اٌّذٌرٌت ، وزارة اٌّىارد اٌّائٍتاٌّصذر: جّهىرٌت اٌعراق، 

 . 0515، ٌسٕت 055555: 1 

 

 .فظح االَثارتحُرج حذَثح تانُسثح نًحاخرَطح  يىلع  (1)شكم 
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متخ،  50اليشجسي والخاديؾمتخي لمبيانات وتبمغ درجة الؾضؾح السكاني لمساسح السؾضؾعي 
وتدتخجم بيانات السدتذعخات في عجد كبيخ مؽ تظبيقات االستذعار عؽ بعج كإدارة السؾارد 

 ويسثل Landsat 7اطمق  7555(. وفي نيدان العام 1001واكتذاف الستغيخات ) جسعة،
وحدشت بو  +ETMجيال ججيجا مؽ االقسار الرشاعية ويحسل نؾعًا ججيجا مؽ الستحددات  

حدم( طيفية واستخجم لسدح  4، ويعسل بر ) Band 6الجقة السكانية وتحجيجا لمقشاة الحخارية 
(. وفي Tom,2003الكخة االرضية والتدويج ببيانات صؾرية عالية الجقة لدظح االرض  ) 

، ويتؼ مؽ خاللو مدح الكخة  Landsat 4احجث اقسار سمدمة النجسات  اطمقت 1075العام 
، TIR ومدتذعخ االشعة تحت الحسخاء OLI يؾم متزسشا مدتذعخات  72االرضية كامال كل 
 71( بجقة مكانية Band)  4( عجا الر Band 1-11متخ لمشظاق ) 50بجقة تسيد مكانية 

   (.       1001متخ) جسعة،
( يالحظ انؾاع السخئيات الفزائية السدتخجمة في البحث لمقسخ 7)مؽ خالل الججول 

لجراسة  1074 – 7544عبخ سمدمة زمشية تستج بيؽ عام  Landsat 4,5,7,8الرشاعي 
( يؾضح مخئية فزائية لسشظقة الجراسة 1التغايخ في السداحة الدظحية لبحيخة حجيثة والذكل )

 .Landsat 4اسظة القسخ ممتقظة بؾ  1074والسشاطق السجاورة ليا لعام 
 

 (1خذول رلى )

 Landsatانًرئُاخ انفضائُح انًستخذيح فٍ انثحث نهمًر انصُاعٍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

تاريخ المرئيات 
 الفضائية

نوع المستشعر 
(SENSOR_ID) 

القمر الصناعي 
(SPACECRAFT_ID ) 

09/08/1984 TM  Landsat-5 

11/03/1987 TM  Landsat-5 

27/03/1990 MSS Landsat-4 

03/02/2000 ETM+  Landsat-7 

14/04/2011 ETM+  Landsat-7 

21/03/2018 OLI_TIRS Landsat-8 
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 JPEGيتر ، ايتذاد ) 33( ، دلح Landsat 8) االيرَكٍ فضائُح ، نهمًر انصُاعٍيرئُح ( 2) شكم

 .2312 - 3 – 31تتارَخ ( ، 2000

 نثرايح انًستخذيح فٍ انثحث:ا  - ب
 . ERDAS IMAGINE 2014برٔاِج إٌرداس   -

 .Arc GIS 10.4.1برٔاِج االرن جً أي أس    -

 . IMB SPSS Statistic 23برٔاِج  -

 

 انثُاَاخ انهُذرونىخُح   -3
 

البيانررات الييجرولؾجيررة الترررخي  والررؾاردات السائيررة ومشدررؾب السيرراه كأحررج  تررؼ اسررتخجام        
د البحررث لسررا يررؾفخه مررؽ اىسيررة فرري معخفررة كسيررات السيرراه الررؾاردة الررى بحيررخة حجيثررة مرررادر ومررؾا

ويعررج الستررأثخ الررخئيذ مررؽ تغيررخ ,والسظمقررة مشيررا فزرراًل عررؽ تحجيررج مشدررؾب السيرراه فرري البحيررخة 
 السداحة الدظحية لسياه بحيخة حجيثة.

 تُاَاخ انتحهُم االحصائٍ   -4
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( لإلجخاء التحميل االحرائي االنحجار 1جول )استخجمت البيانات الؾاردة في الج        
الخظي واالرتباط اعتسادا عمى متغيخ ثابت ) تابع ( ومسثل بسداحة البحيخة السدتخخج 
مداحتيا مؽ السخئيات الفزائية واالخخ متغيخ ) مدتقل ( وىي بيانات مشدؾب البحيخة 

 .ة عمى مداحة البحيخةوالترخي  والؾاردات السائية لبيان مجى تأثيخ البيانات الستغيخ 

 (2خذول رلى )

 انثُاَاخ انًذروسح احصائُاً 

 

  طرَمح انعًم -5

 NDWI تطثُك يؤشر - أ
 

  تحجيج مشظقة الجراسة التي تقع في مدارpath-170   36والرف–Row  نتج ،
وتؼ اجخاء عسمية  عؽ ىحه العسمية مخئيات لسشظقة الجراسة لفتخات مختمفة ولشفذ االحجاثيات

التظبيقات و  واجخيت انتاج الخخائط   (،ERDASمج )دمج البانجات وعسل السؾزائيػ ببخنا
                   ( ضسؽ ممحقاتو الجاخمية، Arc GIS 10.4.1العسمية في بخنامج )

( وىؾ عبارة عؽ تظبيق لعسل الخخائط وتحميل السعمؾمات وعخض Arc Mapكبخنامج )
 الشتائج، اضافة الى التظبيقات االخخى ضسؽ البخنامج . 

 ٍف اٌصىر اٌفضائٍت ِٓ ٔىع ححًٍٍ أرشLandsat  ٌّٕطمت  0519 -1891ٌٍفخرة

حطبٍك ِؤشر ) و باسخخذاَ  اٌسطحٍت ٌٍبحٍرة حذٌثت تاٌبحث، ورٌه ٌّعرفت حغاٌر اٌّساح

NDWI  )Index Normalized Difference Water  ِٓ ًدًٌٍ اخخالف اٌّاء اٌطبٍع

 (0511( و ) حسٓ،Hanqiu,2006)  (McFeeters, 1996خالي حطبك اٌّعادٌت اٌخاٌٍت: ) 
 

               

 

 /ثا3الواردات م
Y3 3متغير 

 /ثا3التصريف م
Y2 2متغير 

 المنسوب / متر
Y1 1متغير 

مساحة البحيرة 
 2كم

X المتغير الثابت 
 السنوات

629 510 139.5 341 7897 

293 354 140.9 432 7881 

545 385 140.3 368 2000 

462 410 134.8 281 2011 

360 382 127.1 148 2018 

 

Band (Green) -  Band (NIR)   

 (1اٌّعادٌت رلُ ) = NDWI ………………………… ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 Band (Green) + Band (NIR)   
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)711 ) 
 

استشتج دليل السياه مؽ خالل االنعكاسية الظيفية لمساء تكؾن عالية في مجى الظؾل 
وقميمة ججا في مجى الظؾل السؾجي تحت االحسخ  μm( 0.11-0.20السؾجي االخزخ )

والتخبة في مجى ( كسا ان االنعكاسية العالية لمشبات  5،) شكل μm (0.32-0.50القخيح )
مؾجبة فيسا يخص السشاطق السائية  ( NDWI) الظؾل السؾجي تحت االحسخ تجعل قيؼ الر 

وعميو تبجو مشاطق مزيئة في السخئيات اما السشاطق الخزخاء تبجو داكشة ومغمسة وذات قيؼ 
 (.1074سالبة او صفخ. ) حدؽ،

 عكىسحًانًُحًُ انطُفٍ نهًُاِ انصافُح وانًُاِ ان (3) شكم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تطثُك انتحهُم االحصائٍ - ب

 حُ اجراء أسٍىب اٌخحًٍٍ االحصائً وفك االحً:      

 

 تحهُم االَحذار -1

مفيؾم االنحجار : وىؾ العالقة الخظية التي تخبط بيؽ أي متغيخيؽ ويعبخ عؽ مقجار التغيخ في  -
و اكثررخ مررؽ الستغيررخات والررحي يدررسى بالعامررل التررابع نتيجررة تغيررخ وحررجة واحررجة  ا Yعامررل معرريؽ 

(. كسا يسكؽ تعخي  االنحجار بانو 7550.   )الداىؾكيXالتؾضيحية  لمعامل الثاني السدتقل 
مجسؾعرررة مرررؽ الظرررخق االحررررائية التررري تتعامرررل مرررع الرررريغ السختمفرررة لمشسررراذج الخياضرررية التررري 



 جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية

 

 ( 1مج 3العدد )                   

 9112)كانون االول( 

 

  (712(  
 

ؤ تررررف العالقرررات بررريؽ الستغيرررخات بحيرررث يسكرررؽ اسرررتخجام نسررراذج ىرررحه العالقرررة ألغرررخاض التشبررر
باالسرررتشتاجات االحررررائية االخرررخى . ويسكرررؽ الثرررؾل ان تحميرررل االنحرررجار يخرررجم ثرررالث اغرررخاض 

 (.1004رئيدة ىي الؾصف والديظخة والتشبؤ )عبج االحج وسميؼ 
 الشسؾذج الخياضي -

 (.1071يسكؽ استخجام معادلة خط االنحجار والتي تدسى معادلة الخط السدتكيؼ وىي )زراك 
 
 

y  = a + b x ………………………… ( ُ2اٌّعادٌت رل) 

 
 حٍث اْ :           

 X & y ِخغٍراْ                                                                                                

=  
 a & b بجثىا                                                                                                   

=  

 

 يعايم االرتثاط -2

( او اكثرخ. او ىرؾ قرؾة x, y مفيؾم االرتباط : ىرؾ العالقرة الخياضرية التري ترخبط بريؽ متغيرخيؽ ) -
العالقة بيؽ متغيخيؽ، وىي قيسة حكيكية كسية خالية مؽ الؾحجات ) وحجات الكيراس( ويخمرد لرو 

 , 0 , 7اوح مقرجاره بريؽ )  بعرجد يترخ  ط( كتاب تقاس درجرة االرتبرا 1071(. ) زراك rبالخمد )
 (، وفي االرتباط ليذ شخطًا ان يتغيخ احج الستغيخيؽ دائسا بتغيخ االخخ. 7 -

 النموذج الرياضي -
(  1071يسكررؽ حدرراب معادلررة معامررل االرتبرراط وفررق العالقررة الخياضررية االتيررة ) زراك          -

 (.1004و) طبية 
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  الشحُتائح وانًُثانثاً: ان
 

 .َتائح تحهُم انًرئُاخ انفضائُح وحساب تغاَر يساحح تحُرج حذَثح  -1
 

( لسيرراه البحيررخة مررؽ تحميررل السخئيررات الفزررائية واعتسررجت Layersجت طبقررات )اسررتخخ         
 Normalized(  NDWIتظبيرق مؤشرخ ) خخائظيرا لحدراب مدراحة بحيرخة حجيثرة مرؽ خرالل 

Difference Water Index  تقرجيخ ندربة الجفراف الرحي ييرجد السراء الظبيعري لدليرل اخرتالف
 (.1والسعخوضة نتائجو في الججول ) .Arc GIS 10.4.1بخنامج باستخجام  البحيخة

 (2خذول رلى )

 2312 -1324يساحح وَسة انغطاء انًائٍ نثحُرج حذَثح نهًذج 

 

 

 

 

 

 

 

      

 .Arc GIS 10.4.1االرن خٍ أٌ أش تاستخذاو  ترَايح  2312-1324تحهُم ارشُف انًرئُاخ انفضائُح انًصذر: 

 التاريخ
مسااااااحة الغلاااااا  الماااااائي  -

 (2)كم
النسبة )%( من مساحة 

 الحوض

1984 36 7.2 

1987 341 67.7 

1990 432 85.9 

2000 368 73.2 

2011 281 55.9 

2018 184 36.6 

اللاقة االستيعابية 
 لمساحة الحوض

503 100.0 

 …………… (3اٌّعادٌت رلُ )
 



 جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية

 

 ( 1مج 3العدد )                   

 9112)كانون االول( 

 

  (714(  
 

وقجرت  7542-7541قبل ممئ الخدان عام  7544خات عام حدبت مداحة السياه لشيخ الف -
 TM 5أ ( مسثمررة مخئيررة النجسررات  4، كسررا مبرريؽ فرري الذرركل ) 1كررؼ 52كسيررة السيرراه بحررؾالي 

ب( يسثررل خارطررة طبقررة السيرراه السدررتخخجة لمسيرراه ضررسؽ حررؾض بحيررخة حجيثررة قبررل  4والذرركل )
 سشة السمئ.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 Arc GIS 10.4.1بخنامج وباستخجام  ( NDWI) تظبيق مؤشخ  بشفذ الظخيقة مؽ خالل -

وتسثل مداحة حجود البحيخة حؾالي  7543تؼ حداب مداحة السياه الرافية لبحيخة حجيثة لعام 
.شرركل  1كررؼ 105% مررؽ مدرراحة البحيررخة الكميررة البالغررة  23.3بشدرربة ميرراه صررافية  1كررؼ 547
 ب(. -أ 1)

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خرَطح  4شكم 

 TM 5 1324أ( يرئُح الَذساخ  4)       

) . تطثُاك يؤشار 1324 -2 –3تتاارَخ ( ، JPEG 2000يتار ، ايتاذاد )33، دلاح TM5الَذسااخ يرئُاح فضاائُح  نهمًار انًصذر : تاالعتًااد عهاً  

NDWI )  ترَايح وتاستخذاو.Arc GIS 10.4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 1324نعاو  ب( خارطح طثمح انًُاِ 4)                         
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 وصمت مداحة  7550لعام  MSSخ مخئية فزائية لمقسخ النجسات أ ( يغي 2الذكل ) -

ب( خارطة  1كسا مؾضح في الذكل ) 1كؼ 451البحيخة ومياىيا اعمى مداحة سجمت حؾالي 
 مداحة السياه في بحيخة حجيثة.

بسدراحة قرجرت  1077و 1000انخفزت مداحة وكسية السيراه فري بحيرخة حجيثرة برؽ عرامي  -
 (.4و  3بع شكل ) عمى التتا 1كؼ 147و  524

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

) . تطثُاك يؤشار 1321 -3 –11تتاارَخ ( ، JPEG 2000يتار ، ايتاذاد )33، دلاح TM5الَذسااخ يرئُح فضائُح  نهمًار نًصذر : تاالعتًاد عهً ا

NDWI )  ترَايح وتاستخذاو.Arc GIS 10.4.1 

 

 

 خرَطح  5شكم 
 TM 5 1321أ( يرئُح الَذساخ  5)         

 
 1321نعاو  ب( خارطح طثمح انًُاِ 5)            

 

) . تطثُاك يؤشار 1333 -3 –21تتاارَخ ( ، JPEG 2000يتر ، ايتاذاد )33، دلح MSS4الَذساخ يرئُح فضائُح  نهمًر نًصذر : تاالعتًاد عهً ا

NDWI ) ترَايح او وتاستخذ.Arc GIS 10.4.1 

 

 

 خرَطح  6شكم 
 MSS4 1333 ذساخأ( يرئُح الَ 6)

 

 

 1333ب( خارطح طثمح انًُاِ نعاو  6)

 



 جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية

 

 ( 1مج 3العدد )                   

 9112)كانون االول( 

 

  (720(  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واُ 191 ِسااحخها بحاىاًٌ لذرثواجهج اٌبحٍرة جفافا حمٍمٍا حٍث  0519فً عاَ  -
0

واساخخرجج اٌّسااحت  

 (.8شىً ) OLI – 8ِٓ خالي اٌّرئٍت اٌفضائٍت الٔذساث  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arc GIS 10.4.1.برٔاِج خذاَ وباسخ ( NDWI) حطبٍك ِؤشر . 0555 -0 –3بخارٌخ ( ، JPEG 2000ِخر ، اِخذاد )35، دلت ETM+7الٔذساث ِرئٍت فضائٍت  ٌٍمّر باالعخّاد عٍى اٌّصذر :        

 

 

 خرَطح  1شكم 
 ETM+7 2333 ذساخأ( يرئُح الَ 1)

 
 2333ب( خارطح طثمح انًُاِ نعاو  1)

 

 Arc GIS 10.4.1.برٔاِج اسخخذاَ وب ( NDWI) حطبٍك ِؤشر . 0511 -1 –11بخارٌخ ( ، JPEG 2000ِخر ، اِخذاد )35، دلت ETM+7الٔذساث ِرئٍت فضائٍت  ٌٍمّر باالعخّاد عٍى اٌّصذر :        

 

 

 خرَطح  2شكم 
 ETM+7 2311 ذساخأ( يرئُح الَ 2)

 
 2311ب( خارطح طثمح انًُاِ نعاو  2)
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تغايخ مداحة البحيخة مؽ خالل تظبيق وندبة ، يغيخ معجل 1في الججول رقؼ  -
ويسكؽ ان يتزح الجفاف الحي  اصاب البحيخة وتغايخ مداحتيا وقمة (  NDWI) مؤشخ 

 بحيخة حجيثةجسيع مشاطق  يؾضح ( 70). الذكل 1074 - 7544ندبة السياه لمسجة الدمشية 
ظخيقة ، في شكل واحج مؽ أجل رؤيتيا ب1074إلى  7544التي تغيخت مداحة السياه مؽ 

 .واضحة وجعل السقارنة بيؽ تمػ الدشؾات أكثخ سيؾلة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Arc GIS 10.4.1.برٔاِج وباسخخذاَ  ( NDWI) حطبٍك ِؤشر . 0519 -3 –01بخارٌخ ( ، JPEG 2000ِخر ، اِخذاد )35، دلت OLI 9الٔذساثِرئٍت فضائٍت  ٌٍمّر باالعخّاد عٍى اٌّصذر :        

 

 

 خرَطح  3شكم 
 OLI 2312  2ذساخ أ( يرئُح الَ 3)

 
 2312ب( خارطح طثمح انًُاِ نعاو  3)
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 ( 1مج 3العدد )                   

 9112)كانون االول( 

 

  (721(  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َتائح انتحهُم انهُذرونىخٍ. -0
   

 نحؾسداحة الخدان ابخز السؾاصفات الييجرولؾجية لخدان  بحيخة حجيثة يتسثل ب    
كؼ( وعخض  711وبظؾل )فؾق مدتؾى سظح البحخ م(  743) مشدؾب عشج(  1كؼ 105)

كؼ( في الجدء السقابل لقخية الخدفة  72كؼ( في أضيق نقظة جشؾب عشو الى ) 7يتخاوح بيؽ )
( . تقجر الدعة الخدنية لمخدان Mutib,1990) الجشؾبية ويأخح خظا مدتكيسا باالتجاه شخقاً 

م مشدؾب التذغيل  743خدنا حيا عشج مشدؾب  5مميار م 4.01مشيا  5مميار م 4.14
ويغظي قاع م،  771عشج مشدؾب  5مميار م 0.15، اما الخدن السيت يقجر ب االعتيادي

والغخيؽ والظيؽ والتخسبات  تتكؾن مؽ الخملمشتذخة برؾرة حجيثة الخدان رواسح نيخية 
 (.1001حجوده الخئيدة ) الشعيسي،الجبدية وتحيط بالخدان مختفعات تذكل 

 

 Arc GIS 10.4.1.ترَايح وتاستخذاو  3 -4انًصذر : تاالعتًاد عهً االشكال        
 

 

 2312- 1324نطثماخ يُاِ انثحُرج خالل انًذج  3Dًَىرج  13شكم 
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)725 ) 
 

 . انتصارَف انىاردج وانًطهمح يٍ سذ حذَثح

ؤثخ االطالقات السائية )الترخي ( او الؾارد السائي لمبحيخة عمى السداحة ت    
الدظحية لبحيخة حجيثة وتقتخن كسية االطالقات السائية مع مقجار الكسيات الؾاردة والدعة 
الخدنية لمبحيخة مسا يؤمؽ مشدؾب السياه التذغيل االعتيادي لسحظة سج حجيثة الكيخبائية، ومؽ 

أعمى التراري  الذيخية  في السحظة سجمت خررررررررالل  يتزح (5ججول)خالل تفديخ نتائج 
نياية شيخ  تذخيؽ الثاني الى( كانت في السجة السستجة مؽ شيخ )1074 - 7542) السرررررجة

اما اقل التراري  فتكؾن في األشيخ  أذار( والتي تتظابق مع الفتخة السظيخة في السشظقة،
 .وايمؾل(الجافة  وخاصة شيخ )تسؾز وأب 

( لكسيات التراري  الؾاردة والسظمقة لدج 4( و )5ومؽ خالل متابعة ججول )   
أقرى معجل ترخي  سشؾي وارد إلى خدان سج حجيثة فقج  1074حجيثة مشُح أنذائو ولغاية 

/ثا( بيشسا سجل أدنى معجل سشؾي وارد في سشة 5م7105( إذ بمغ )7544سجل في الدشة )
/ثا( وىحه الفخق واسعة ججًا 5م7150ثا( ليكؾن الفخق بيشيسا ىؾ )/ 5م175( إذ بمغ )1071)

بيؽ أقرى وأدنى ترخي  سشؾي وارد. أما أقرى معجل ترخي  سشؾي مظمق مؽ سج حجيثة 
/ثا( وأدنى معجل سشؾي مظمق في 5م7134(      إذ بمغ )7544فقج سجل في الدشة السائية )

  /ثا(.5م7553يسا ىؾ )/ثا( لشجج أن الفخق بيش5م153( إذ بمغ )1001)
 يُسىب يُاِ تحُرج حذَثح

ثؼ بجأ مشدؾب الخدن بالديادة  ، 7541في مايذ عام  استثسخت البحيخة لخدن السياه
( 7550) عامم( فؾق مدتؾى سظح البحخ في 740.5التجريجية الى أن وصل السشدؾب الى )

 . (1ججول ) العخاقيةبدبح زيادة تجفق الؾارد السائي مؽ االراضي الدؾرية الى االراضي 
م( في 753.4( و)7555) م( في سشة754.4بيؽ ) وتحبحب مدتؾى السياه في خدان حجيثة

( حؾالي 1074) في عامسشدؾب ال ، وسجل1005م( سشة 711واخفض الى )( 1007سشة  )
 (. 1( ججول )م713.7)

وتختمف السشاسيح الذيخية مؽ شيخ الى اخخ واعالىا تدجل في شيخ شباط  وفي 
ياية شيخ تسؾز بدبح زيادة الؾارد السائي مؽ دول الجؾار تخكيا نتيجة ذوبان الثمؾج بالجرجة ن

 االساس وسؾريا لسا يفؾق حاجتيا مؽ تؾليج الكيخباء وري االراض الدراعية
 
 



 جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية

 

 ( 1مج 3العدد )                   

 9112)كانون االول( 

 

  (724(  
 

 (3خذول رلى )

 / ثا( نهًذج 3انىارد انً خساٌ سذ حذَثح )و انًعذالخ انشهرَح وانسُىَح نهتصارَف يحطح حصُثح

 (2312 - 1326يٍ)

انسُح / 

 االشهر
 1ن 2خ 1خ اَهىل اب تًىز حسَراٌ  أَار َُساٌ ارار شثاط 2ن

انًعذل 

 انسُىٌ

1986 507 457 573 387 479 530 608 630 652 572 610 752 563 

1987 572 427 692 411 468 785 916 730 702 522 647 675 629 

1988 1475 1756 1930 2509 2990 2457 1120 753 979 452 726 889 1503 

1989 1750 1286 1273 565 344 278 266 201 238 913 1091 1483 804 

1990 191 241 191 246 224 359 523 390 331 284 328 207 293 

1991 510 399 381 194 427 387 410 434 345 295 351 562 391 

1992 496 552 351 296 293 343 280 247 221 2774 277 547 348 

1993 414 358 392 337 497 401 408 366 256 340 405 468 387 

1994 486 626 442 458 3334 356 418 517 733 432 427 527 480 

1995 1286 1235 861 704 351 296 376 513 528 950 1150 1232 790 

1996 1142 1309 1411 1497 815 502 696 743 663 590 1083 920 948 

1997 1056 1345 1127 1037 732 771 809 586 493 750 873 903 874 

1998 1132 1350 1443 817 865 580 589 675 644 713 989 1220 819 

1999 1013 945 623 429 370 310 262 258 303 698 832 1045 591 

2000 934 1187 802 366 343 336 339 262 250 355 611 751 545 

2001 310 377 287 214 231 153 331 606 281 285 285 303 305 

2002 616 391 216 299 229 303 335 273 287 238 247 613 337 

2003 663 635 796 548 367 288 282 308 487 348 582 825 508 

2004 710 1214 1789 665 1207 554 349 569 650 515 742 546 793 

2005 925 859 665 493 358 465 495 525 339 648 700 903 615 

2006 934 1331 623 512 574 603 809 873 979 625 731 537 763 

2007 1173 751 581 555 621 379 716 821 584 382 643 953 680 

2008 879 758 436 343 307 355 403 542 548 386 374 532 489 

2009 310 278 259 225 263 293 310 288 305 344 312 402 299 

2010 350 405 288 337 314 315 461 741 333 349 386 385 389 

2011 592 577 423 312 475 457 475 551 455 282 466 493 462 

2012 819 937 806 428 560 735 636 728 480 464 686 919 683 

2013 761 422 282 330 622 509 356 369 396 383 495 629 463 

2014 545 678 691 662 559 401 370 408 345 377 377 397 484 

2015 299 323 257 186 171 64 79 56 71 355 331 364 213 

2016 722 590 507 504 432 306 314 283 362 330 552 449 443 

2017 331 323 350 250 271 257 256 256 303 340 377 450 313 

 360 ـــ ـــ 295 320 280 275 460 355 270 510 490 350 2018

انًعذل 

 انشهرٌ
 ـــــــ 683 583 532 450 478 462 472 619 526 674 751 734

 

انًصذر / وزارج انًىارد انًائُح، انًذَرَاح انعاياح نهساذود وانخساَااخ، أدارج يشاروح ساذ حذَثاح، لساى انًاذنىالخ انًائُاح )تُاَااخ 

 غُر يُشىرج(



أ.د. امحد سلمان محادي               

 مشتاق امحد غربيد.
 

( لدراسة تغاير املساحة  NDWIدليل املياه ) 

 السطحية لبحرية حديثة
 

)721 ) 
 

 (4)خذول رلى 
 (2312 - 1326/ ثا( نهًذج يٍ) 3خساٌ سذ حذَثح )و واالطاللاخ انًائُح يٍانًعذالخ انشهرَح وانسُىَح نهتصارَف 

انسُح / 

 االشهر
 1ن 2خ 1خ اَهىل اب تًىز حسَراٌ  أَار َُساٌ ارار شثاط 2ن

انًعذل 

 انسُىٌ

1986 508 473 381 260 268 420 555 455 452 446 435 512 430 

1987 527 433 642 369 391 569 807 647 611 367 378 383 510 

1988 1422 1915 2035 2401 2451 2090 881 713 1036 1003 1244 1706 1574 

1989 1735 1292 1182 599 370 293 303 316 293 263 265 235 595 

1990 202 202 227 230 237 359 319 980 378 278 332 510 354 

1991 926 804 217 195 247 205 224 304 342 344 318 219 362 

1992 198 230 259 233 260 373 367 311 314 291 279 432 295 

1993 329 233 218 256 347 406 437 432 408 347 325 403 345 

1994 395 470 346 325 304 485 494 440 572 687 893 1062 539 

1995 1100 1163 815 679 504 523 339 465 564 478 725 829 682 

1996 825 838 1088 1519 691 715 837 988 732 521 688 789 852 

1997 783 1044 776 643 593 722 990 918 704 734 684 783 781 

1998 787 930 1123 683 769 830 855 1019 746 576 441 697 788 

1999 673 574 429 353 366 813 797 655 606 400 405 380 537 

2000 233 370 423 386 332 444 458 447 442 415 460 219 385 

2001 174 262 296 160 209 289 329 360 327 411 387 211 284 

2002 134 185 233 161 130 223 326 386 290 255 290 237 237 

2003 559 543 515 338 367 446 457 470 320 258 292 330 407 

2004 272 344 1132 577 633 587 512 538 537 501 472 537 553 

2005 706 654 571 531 407 486 629 598 472 401 400 389 520 

2006 365 882 506 401 399 557 664 685 631 636 609 433 564 

2007 639 666 443 438 569 555 633 700 684 615 609 527 589 

2008 416 409 419 353 400 459 600 612 650 546 414 371 470 

2009 300 300 276 250 205 278 372 400 400 369 377 247 314.5 

2010 209 299 203 200 200 283 363 435 488 470 515 405 339 

2011 387 243 335 296 256 350 442 446 557 515 669 435 410 

2012 432 489 565 375 366 650 650 700 142 596 528 629 510 

2013 539 1159 441 292 313 520 484 450 450 450 450 379 493 

2014 356 367 459 396 377 723 1119 890 656 558 490 400 565 

2015 400 325 200 248 208 200 200 200 200 250 350 350 260 

2016 350 382 350 350 350 350 400 400 400 400 479 419 385 

2017 367 536 441 284 296 513 550 550 503 517 465 419 453 

 382 ـــ ـــ 354 350 312 351 261 173 199 1212 262 353 2018

انًعذل 

 انشهرٌ
 ــــ 496 489 462 492 552 537 501 423 453 568 584 533

 

خ انًائُاح )تُاَااخ انًصذر / وزارج انًىارد انًائُح، انًذَرَاح انعاياح نهساذود وانخساَااخ، أدارج يشاروح ساذ حذَثاح، لساى انًاذنىال

 غُر يُشىرج(



 جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية

 

 ( 1مج 3العدد )                   

 9112)كانون االول( 

 

  (722(  
 

 (5خذول رلى )
 ( 2312 - 1326يعذل انًُاسُة انشهرَح وانسُىَح نثحُرج خساٌ سذ حذَثح يتر فىق يستىي سطح انثحر نهًذج يٍ ) 

انسُح / 

 االشهر
 1ن 2خ 1خ اَهىل اب تًىز حسَراٌ  أَار َُساٌ ارار شثاط 2ن

انًعذل 

 انسُىٌ

1986 129 128.9 129.3 130.1 131.7 133.6 133.1 134 135 136.4 136.5 138 132.9 

1987 138.2 138.3 138.3 138.3 138.3 138.4 139.8 139.8 139.9 140.1 141.4 143.5 139.5 

1988 140.3 144.3 143.5 143.2 144.4 146.2 146.7 147 147 146.8 146.7 146.4 145.2 

1989 146.1 145.9 146.1 146.3 146.6 146.4 145.8 144.5 144.1 143.9 143.6 143.8 145.2 

1990 143.4 143.3 143.6 143.5 143 142.5 142.2 140.9 137.3 137.2 137.3 137.4 140.9 

1991 137.1 130.7 130.5 130.9 132.4 134.2 135.8 136.9 137 136.7 136.1 137.4 134.6 

1992 140.2 142.5 143.7 143.9 144.2 144.2 143.8 143.3 142.9 142.9 143.8 144.2 143.3 

1993 144.6 144.9 145.5 145.8 146.4 146.5 145.8 145.5 144.4 144 144.5 145 145.2 

1994 145.2 145.7 145.8 146.2 146.3 145.7 144.7 144 143.9 144 144.7 144.8 145 

1995 145.4 146.1 146.2 145.9 145.1 143.5 142.3 142 141.3 141.1 142.2 143.3 143.7 

1996 143.4 145.1 147.1 146.9 146.8 146.1 143.9 141.8 139.7 139.8 140.9 141.4 143.5 

1997 142.2 143.5 144.4 146.2 146.9 146.7 145.6 143.1 140.6 138.9 140.1 142.2 143.3 

1998 143.6 145.4 146.4 146.9 147.1 146 143.7 141.1 138.5 138.3 139.2 141.7 143.1 

1999 143.5 144.7 145.8 146.3 146.1 144.4 140 135.6 131.3 128.4 128.3 132.1 138.8 

2000 135.8 141.1 144.4 144.6 144.5 143.6 142.2 140.5 142 136.5 135 133.7 140.3 

2001 143.7 136 136.2 135.8 135.8 134.6 133.1 133.7 167.6 132.4 129.7 131 137.4 

2002 135.8 139.1 139.6 139.4 140 140.1 140 138.9 137.7 137.4 138.5 140.6 138.9 

2003 142.3 142 142.6 142.9 142.8 141.4 139.5 137.1 135.6 136.4 137.9 139.3 139.9 

2004 140.5 143.4 145.9 146.2 146.2 146.6 145.1 144 143.5 143.6 143.9 144.8 144.4 

2005 145.9 146 146.3 146 145.3 144.6 143.5 142.3 140.7 139.7 141.2 141.6 143.5 

2006 143.3 145.9 146.1 146.4 146.3 146.5 145.7 145.4 144.5 143.2 141.9 142.6 144.8 

2007 145.4 146.1 146.5 146.7 146.8 145.9 144.9 144.5 143.7 142 139.9 138.8 144.2 

2008 139.7 142.2 143 142.1 141.2 140.1 138.3 136.4 135.1 131.6 128.5 127.2 137.1 

2009 127.5 126.9 125.6 124.5 123.8 123.8 123.3 121 118.5 116.3 116.3 119 122.2 

2010 121.5 125.5 126.9 127.8 129 129.1 128.6 130.4 131.5 129.7 129 128.1 128 

2011 131.4 133.8 135.4 135.1 136.1 136.6 136.2 136.6 135.6 133.8 132.6 134.8 134.8 

2012 138.7 141.2 144 144.7 144.7 144.8 144.1 143.9 142.8 141 139.7 140.7 142.5 

2013 143 143 142.4 142 142.9 144.3 143.5 142.9 142.5 142.2 142.2 141.9 142.7 

2014 142.3 143.5 144.4 145.4 146 145.8 142.2 138.3 134.1 130.5 128.5 127.5 139 

2015 126.8 125.5 125.1 124.1 122.5 120.7 119.5 118.3 118.3 124.8 124.7 127.6 123.1 

2016 131.8 134.8 135.9 137.6 138.5 138.6 138.7 137.1 136.8 136 135.5 136 136.4 

2017 137.7 139.6 140.4 139.8 138.7 138.5 137.1 134.5 132 129.5 126.6 125 134.9 

 127.1 ـــ ـــ 128.8 128.4 128 127.2 128.3 127.6 126.3 126.8 125.7 124.1 2018

انًعذل 

 انشهرٌ
 ــــ 137.5 136.7 136.7 138.6 138.5 139.5 140.5 140.7 140.5 140.4 144 138.7

 

شاروح ساذ حذَثاح، لساى انًاذنىالخ انًائُاح )تُاَااخ انًصذر / وزارج انًىارد انًائُح، انًذَرَاح انعاياح نهساذود وانخساَااخ، أدارج ي

 .غُر يُشىرج(



أ.د. امحد سلمان محادي               

 مشتاق امحد غربيد.
 

( لدراسة تغاير املساحة  NDWIدليل املياه ) 

 السطحية لبحرية حديثة
 

)723 ) 
 

 َتائح انتحهُم االحصائٍ. -3
 

 تحهُم االَحذار

استخجم تحميل االنحجار لتحجيج نؾع ومقجار العالقة التي تخبط مداحة البحيخة مع     
 الؾاردات وترخي  ومشدؾب السياه، كسحاولة لتؾقيع مقجار مجى تأثيخ تمػ الستغيخات عمى

 مداحة البحيخة. 
اوضح نتائج تحميل االنحجار العالقة السؾجبة السعشؾية بيؽ مداحة البحيخة والسشدؾب 

(، اما بكية العالقات فكانت غيخ معشؾية بالشدبة لمؾاردات والترخي  مع مداحة 2ججول )
 البحيخة.

 م( فان 7تؾضح معادلة الخط السدتكيؼ ان كل زيادة بسشدؾب السياه بسقجار )    
 (.77(  يؾضحيا شكل)1كؼ74.03مداحة البحيخة تدداد بسقجار )

 

 (6خذول رلى )

 لُى يتىسطاخ انًرتعاخ انُاتدح عٍ تحهُم االَحذار

 

 .SPSS ( تاستخذاو ترَايح 2تحهُم خذول )انًصذر: 
 

 

 

 

 

 

 

 MSقيم متوسلات المربعات 
 درجات الحرية

df 
 مصادر االختالف

S.O.V  مساحة البحيرة مع
 الواردات

مساحة البحيرة مع 
 التصريف

مساحة البحيرة مع 
 المنسوب

769.047NS 

 
 
 

24295.25 

7.81NS 

 
 
 

4540.33 

124.962** 
 
 
 

30.28 

1 
 
 
 

3 

 
 االنحدار

Regression 
 
 

 المتبقي
Residual 

 
 

 4 ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ
 المجموع 
Total 



 جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية

 

 ( 1مج 3العدد )                   

 9112)كانون االول( 

 

  (724(  
 

 

 وانًُسىبانعاللح انخطُح تٍُ يساحح انثحُرج  (11) شكم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحهُم االرتثاط

( ان قيسة االرتباط بيؽ مداحة البحيخة والسشدؾب 3اوضح نتائج التحميل ججول )    
مؾجبة ذات معشؾية عالية وىحا يذيخ الى انو كمسا زادت مشدؾب البحيخة ازدادت مداحة 

مشيا كسؤشخ لمتشبؤ بسداحة البحيخة ) كسية السياه(، وتعج ىحه السيدة ايجابية يسكؽ االستفادة 
البحيخة او معخفة الديادة او الشقران فييا. والستزح كحلػ بؾجؾد ارتباط مؾجح بيؽ الترخي  

( مقتخن ذلػ بيؽ كسية الؾاردات السائية الى بحيخة سج حجيثة 3والؾاردات السائية ججول )
بيؽ مداحة البحيخة  واالطالقات السائية وتاميؽ الخدن السيت لمبحيخة. اما قيسة االرتباط

والترخي  والؾاردات السائية واالرتباط بيؽ السشدؾب والؾاردات السائية واالطالقات جسيعيا 
   عالقة غيخ معشؾية.

 لُى َتائح تحهُم  االرتثاط (1خذول رلى )

 

                          
**

% و 1تشُر انً انًعُىَح عُذ  
*

 %           5تشُر انً انًعُىَح عُذ  

 .SPSS تخذاو ترَايح ( تاس2تحهُم خذول )انًصذر:                            

 المتغيرات الواردات التصريف المنسوب

0.973** 0.123N.S- 0.102N.S مساحة البحيرة 

 المنسوب 0.159N.S 0.328N.S ـــــــــ

 التصريف *0.822 ـــــــــ ـــــــــ

%1على مستوى    0.958 = r 
% 5على مستوى  0.111 = r 



أ.د. امحد سلمان محادي               

 مشتاق امحد غربيد.
 

( لدراسة تغاير املساحة  NDWIدليل املياه ) 

 السطحية لبحرية حديثة
 

)725 ) 
 

 

 انتىصُاخاالستُتاخاخ و

(  NDWI) استشتجت الجراسة انخفاض مداحة البحيخة مؽ خالل تظبيق مؤشخ     
و  7543والجفاف الحي  اصاب البحيخة وتغايخ مداحتيا وقمة ندبة السياه لمسجة الدمشية 

يخ عمى التؾالي يعج مؤشخ خظ 52.2الى  41.5و  23.3بشدبة  1074الى  7550
لالنخفاض كسية السياه في البحيخة وبالتالي يؤثخ عمى نؾعية السياه والتشؾع الحيؾي والسداحات 
الدراعية السخوية وكحلػ عمى كسيات االنتاج الكيخبائي مؽ سج حجيثة. فزال عؽ اىسية 

تعج جانح مؽ  70 -4تظبيق الظخق االحرائية لجعؼ الجراسة وتفديخ الشتاج . واالشكال 
 الجراسة. استشتاجات

تؾصي الجراسة بزخورة الخصج السدتسخ لسداحة البحيخة لتؾفخ البيانات الفزائية 
وسيؾلة استخجام التظبيقات الخاصة بيا لؾضع الدياسات الخاصة بالشغام الييجرولؾجي 
والبيئي لمسشظقة في حال نقص الكسيات الؾاردة مؽ السياه لجرء حجوث أي مذكمة بيئية او 

 ؾمة خدان بحيخة وسج حجيثة.التأثيخ عمى مشغ
 المصادر قائمة 
لكذف  NDWIو )) NDBIو )) NDVI. استخجام ادلة ))1074حدؽ، ابتيال تقي، -7

( 1002-1007التغيخات في غظاء االرض لسشاطق مختارة مؽ محافغة الشجف لمحكبة بيؽ )
 .74-71ص، 1، العجد2باستخجام بيانات االستذعار عؽ بعج، مجمة جامعة الكؾفة، السجمج 

. أسذ وتظبيقات االستذعار عؽ بعج، القاىخة، جسيؾرية 1001داود، جسعة دمحم،  -1
 .        43-44مرخ العخبية،ص

. مبادئ عمؼ االحراء التظبيقي لغيخ االختراص، وزارة 1071زراك، غازي عظية  -5
 .711-740التعميؼ العالي والبحث العمسي، جامعة تكخيت، كمية العمؾم، الظبعة االولى، ص

. تظبيقات في ترسيؼ وتحميل 7550الداىؾكي، د. مجحت، و وىيح  كخيسة دمحم،   -4
 .743-742التجارب، وزارة التعميؼ العالي والبحث العمسي، جامعة بغجاد، ص

أرشي  الرؾر  7544-1074االمخيكية، . Landsatسمدة اقسار النجسات  -1
 متخ. 50الفزائية ، دقة 
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 ( 1مج 3العدد )                   

 9112)كانون االول( 

 

  (730(  
 

. ، رصج انحدار السياه في البحيخات وخدانات 1071خخون ،صايل، خسيذ نبع وا -2
الدجود باستخجام تقشيات التحدذ الشائي ونغؼ السعمؾمات الجغخافية، السجمة العخاقية لجراسات 

 .37-25، ص1، العجد4الرحخاء، السجمج 
االردن،  –. مباديء االحراء،دار البجاية، عسان 1004طبية، د. احسج عبج الدسيع، -3
 .775ص
. استخجام اسمؾب تحميل االنحجار  1004عبج االحج، عالء فخيج، وسميؼ، بان متي ، -4

وتحميل التبايؽ لالنحجار في قياس الظاقة الزخيبية في العخاق، مجمة جامعة ذي قار، 
 .45-41، ص7، العجد4مجمج
. إمكانية تقانات االستذعار عؽ بعج ونغؼ 1001الشعيسي، احسج سعؾد دمحم خزخ، -5
في التقييؼ اليايجروكيسيائي لخدان سج حجيثة، رسالة ماجدتيخ،  GISعمؾمات الجغخافية الس

 .70-1جامعة االنبار، كمية اليشجسة، غيخ مشذؾرة، ص
. تخظيط إقميؼ أعالي الفخات وإعادة إسكان أىالي خدان حجيثة ، 7534وزارة الخي،  -70

 .777التقخيخ الخئيدي، السخحمة األولى، ص
لسؾارد السائية، السجيخية العامة لمدجود والخدانات، أدارة مذخوع سج حجيثة، قدؼ وزارة ا -77

السجلؾالت السائية، بيانات ىيجرولؾجية عؽ الؾاردات واالطالقات السائية والسشدؾب، غيخ 
 مشذؾرة.
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 مشتاق امحد غربيد.
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