
79العـدد اخلام�س      2013

ة عند تقدير  ة الطيفيَّ التكافؤ الوظيفي بين المؤشرات النباتيَّ
التغطية النباتية من بيانات األقمار الصناعية في منطقتي 

َرَوات َفا شمال جبال السَّ الَهَدا والشَّ

د. ب�سمة بنت �سالمة الرحيلي

e-mail: basma122008@gmail.com



العـدد اخلام�س      2013 80

ة  ة الطيفيَّ التكافؤ الوظيفي بين المؤشرات النباتيَّ
عند تقدير التغطية النباتية من بيانات األقمار 

َفا  الصناعية في منطقتي الَهَدا والشَّ
َرَوات شمال جبال السَّ

د. ب�سمة بنت �سالمة الرحيلي

e-mail: basma122008@gmail.com

ملخص البحث :
النباتية الطيفية يف تقدير  امل�ؤ�شرات  اأدى اختالف كفاءة 

النباتية  امل�ؤ�شرات  من  العديد  تط�ير  اإىل  النباتية,  التغطية 

ا�شتك�شاف  على  قادرة  نباتية  م�ؤ�شرات  اإىل  ال��ش�ل  بهدف 

اخلاليا النباتية, والف�شل بني الرتبة والنبات بفاعلية كبرية. 

لذلك قامت الدرا�شة بالتعرف على التكاف�ؤ ال�ظيفي لنح� 22 

م�ؤ�شر نباتي طيفي, عند تقدير التغطية النباتية يف منطقتي 

خالل  من  وذلك  َرَوات.  ال�شَّ جبال  �شمال  َفا  وال�شَّ الَهَدا 

وعالقتها  ببع�ض,  بع�شها  النباتيَّة  امل�ؤ�شرات  عالقة  معرفة 

NIR, وحتديد املدى  القريبة  الأ�شعة حتت احلمراء  بنطاق 

الديناميكي لكل م�ؤ�شر نباتي. وقد اعتمد البحث لتحقيق ذلك 

SPOT-5, وخ�شعت البيانات  على بيانات القمر ال�شناعي 

 ERDAS IMAGINE9.1, Idrisi برامج  يف  للمعاجلة 

 Regress, وظائف  با�شتخدام   ,Taiga16.0, ArcGIS9.2
 Spatial modeler, Operator, Classification,

.Overlay, Spatial analyst
 MGNDVI , م�ؤ�شري  اأن  اإىل  الدرا�شة  ت��شلت  وقد 

بجميع  ارتباطًا  ة  النباتيَّ امل�ؤ�شرات  اأقل  ميثالن   MNDVI
بني  ق�ية  ارتباط  عالقة  هنالك  واأن  ة.  النباتيَّ امل�ؤ�شرات 

 GEMI, DVI , TSAVI2, AVI, PVI2,م�ؤ�شرات

الفرتة  يف   NIR ونطاق   GNDVI, TSAVI1, EVI2
ونطاق   DVI, GEMI, AVI, PVI2 وم�ؤ�شرات  اجلافة, 

NIR يف الفرتة الرطبة. كما تبني اختالف املدى الدينامكي 
ة, اإذ مل يتفق مدى م�ؤ�شرين نباتيني  جلميع امل�ؤ�شرات النباتيَّ

مل�ؤ�شرات اأن  ات�شح  وقد  نف�شها.  الزمانية  الفرتة  يف  حتى 

 TSAVI2, NRVI, NDVI, GESAVI, GNDVI,

تبني  كما  للنبات.  مرتفعة  ح�شا�شية   TSAVI1, OSAVI
 DVI, PVI2, WDVI, م�ؤ�شرات  ح�شا�شية  انخفا�ض 

والرطبة.  اجلافة  الفرتتني  يف  للنباتات   PVI1  ,EVI2

 TNDVI, IPVI, مل�ؤ�شرات  احل�شابي  املت��شط  اأظهر  وقد 

GEMI, MGNDVI, MNDVI اأن منطقة الدرا�شة كثيفة 
 OSAVI, النباتات. كما �شنف املت��شط احل�شابي مل�ؤ�شرات

 PVI2, SAVI, DVI, MSAVI2, MSAVI1, EVI2,

 TSAVI1, ومل�ؤ�شرات  اجلافة,  الفرتة  يف   WDVI, PVI1
GESAVI, EVI2, WDVI, PVI1 يف الفرتة الرطبة منطقة 
نهايتها  يف  الدرا�شة  واأو�شت  نباتيًا.  فقرية  باأنها  الدرا�شة 

ا�شتخدام  عند  طيفي  نباتي  م�ؤ�شر  من  اأكرث  اأخذ  ب�شرورة 

خ�شائ�ض  من  خا�شية  اأي  تقدير  يف  النباتيَّة  امل�ؤ�شرات 

الغطاء النباتي.

كلمات مفتاحيه: 
التكاف�ؤ  الطيفية,  النباتية  امل�ؤ�شرات  بعد,  عن  ال�شت�شعار 

.SPOT-5 ال�ظيفي, التغطية النباتيَّة, بيانات القمر ال�شناعي

1- مقدمة:
ة الطيفية اأ�شل�ب حتليلي فعال للك�شف  تعد امل�ؤ�شرات النباتيَّ

الأقمار  بيانات  من  كميًا  وتقييمها  اخل�شراء  النباتات  عن 

امل�ؤ�شرات  وحت�شب   .)Eastman, 2001, p.89( ال�شناعية 

النباتية الطيفية كن�شبة اأو تطبيع للفروق بني نطاقي الأ�شعة 

على  وا�شتخدمت  املرئية,  والأ�شعة  القريبة  احلمراء  حتت 

للنبات  البي�فيزيائية  اخل�شائ�ض  ل�شتخراج  وا�شع  نطاق 

 Vescovo and Gianelle,( عق�د  ثالثة  من  لأكرث 

�شطح  مظاهر  بني  التفاوت  ك�شف  وقد   .)2008, p. 1765
واملراعي  الكثيفة  الغابات  مناطق  مثل:  الطبيعية  الأر�ض 

امل�ؤ�شرات  تطبيق  م�شكالت  من  كثري  عن  والرطبة,  اجلافة 

نح�  وتط�ير  ظه�ر  اإىل  اأدى  مما  البيئات,  تلك  يف  النباتيَّة 

 Verrelst, et al.,( 150 م�ؤ�شرًا نباتيًا يف الأبحاث العلمية

p.678 ,2006(. وذلك يف حماولة لتح�شني ح�شا�شية امل�ؤ�شر 
اأو  تقدير  فاعليته يف  يقلل من  ما  كل  على  والتغلب  النباتي, 

الظروف  العتبار  يف  الأخذ  مع  النبات,  خ�شائ�ض  ر�شد 

يف  النباتي  امل�ؤ�شر  قدرة  يف  ت�ؤثر  التي  والداخلية  اخلارجية 

املنطقة املدرو�شة. 

وقد حظيت بع�ض الظروف الطبيعية بالن�شيب الأكرب من 

اهتمام الباحثني مثل: الرتبة يف املناطق اجلافة و�شبه اجلافة, 

فيها,  والظل  الكثيفة,  النباتات  مناطق  يف  اخل�شرة  ودرجة 

الرغم من عدم  وعلى  الغالف اجل�ي.  اإىل مك�نات  اإ�شافة 

املناطق ذات  النباتيَّة يف  امل�ؤ�شرات  الرتبة على  تاأثري  اأهمية 
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َرَوات       َفا  شمال جبال السَّ الَهَدا والشَّ

ة الكثيفة, اإل اأن حدتها تربز كلما قل مقدار  التغطية النباتيَّ

التغطية النباتيَّة )Ramachandra, 2007, p.18(, وذلك 

يف املناطق التي ت�ش�د فيها الأ�شجار والأجزاء قليلة اخل�شرة, 

واملبعرثة التي تتزايد م�شافة التباعد بينها, كاملناطق اجلافة 

ة املنخف�شة, والتي  و�شبه اجلافة التي تتميز بتغطيتها النباتيَّ

ل تزيد ن�شبتها عن 40٪, مما ي�ؤدي اإىل انخفا�ض قدرة ل�اقط 

النباتات,  اكت�شاف  على  ال�شناعية  الأقمار  )م�شت�شعرات( 

 Karnieli, et al.,( للرتبة  غالبًا  الطيفية  الإ�شارة  واإظهار 

p.4076 ,2002(. بحيث ي�شعب الف�شل بني انعكا�ض الرتبة 
وانعكا�ض النبات �شمن اخللية ال�احدة, وبالتايل يحدث خطاأ 

 Gilabert, et al., 2002,( يف تقدير مقدار التغطية النباتيَّة

اإذ  �شلبًا,  ة  النباتيَّ امل�ؤ�شرات  اأداء  بذلك  ويتاأثر   .)p.303
ت�شبح غري قادرة على التح�ش�ض للنباتات الفقرية والفقرية 

جدًا, وتك�ن اأكرث ح�شا�شية لختالفات اخل�شائ�ض الطيفية 

ن�شبة  تقدير  يف  املبالغة  اإىل  ي�ؤدي  مما  وال�شخ�ر,  للرتبة 

الرتبة اجلافة �شديدة ال�شط�ع وال�شخ�ر اإىل النباتات قليلة 

اخل�شراء  الكتلة  اختالفات  فهم  اإ�شاءة  وبالتايل  اخل�شرة, 

ب�شكل دقيق  النباتي  الغطاء  احلية, وعدم تقدير خ�شائ�ض 

 .)Elvidge and Lyon, 1985, p.265(

امل�ؤ�شرات  امل�شكلة ظهرت جمم�عة من  وللتغلب على هذه 

 NDVI, TNDVI, PVI, SAVI,(للرتبة املعدلة  ة  النباتيَّ

حماولة  يف   ,  )OSAVI, MSAVI, GESAVI, ...etc
 Richardson and(للتقليل من تاأثري �شط�عها على النبات

 Wiegand, 1977; Tucker, 1979; Lantenschlager
 and Perry, 1981; Perry and Lautenschlager, 1984;
 Huete, 1988;  Crippen, 1990; Anderson and
 Hanson, 1992; Qi, et al.,1994; Leprieur, et al.,

 1994; Rondeaux, et al., 1996; Huete, et al., 1997;
 )Lawrence and Ripple, 1998; Gilabert, et al., 2002
ة املعدلة للرتبة اختلفت يف  اإل اأن قدرة تلك امل�ؤ�شرات النباتيَّ

ة  ا�شتبعاد تاأثري الرتبة, اإذ ا�شتطاعت بع�ض امل�ؤ�شرات النباتيَّ

ا�شتبعادها بكفاءة عالية, يف حني اأن البع�ض الأخر مازال يف 

حاجة اإىل مزيد من التعديل, ليك�ن اأكرث ح�شا�شية للنبات. وقد 

اهتمت درا�شات عديدة بتقييم كفاءة تلك امل�ؤ�شرات النباتية 

تقدير  يف  فاعلية  النباتية  امل�ؤ�شرات  اأف�شل  معرفة  بهدف 

ال�ظيفي  التكاف�ؤ  مقدار  وحتديد  النباتي  الغطاء  خ�شائ�ض 

 McDonald, et al., 1998; Nagler, :بينها, منها درا�شات

 et al., 2001; Driss, et al., 2004; Guo and Richard,

 2004; Vaiopoulos, et al., 2004; Vińa, et al., 2004;
 Skianis, et al., 2005; Ajorlo and Abdullah, 2007;  Ji
 and Peters, 2007; Wu, et al., 2007; Darvishzadeh,

 et al., 2008; Vescovo and Gianelle, 2008; Sjostrom,

الختالف  ورغم   ,  )et al., 2009; Stevena, et al., 2010
بينها يف اختيار امل�ؤ�شرات النباتية, ويف املناطق التي طبقت 

عليها, اإل اأنها خل�شت جميعًا اإل اأن اأغلب امل�ؤ�شرات النباتية 

لي�شت متطابقة ولكنها مرتابطة اإىل حد كبري جدًا يف املناطق 

التي طبقت عليها. 

يف  الطبيعي  النباتي  الغطاء  طبيعة  لختالف  ونظرًا 

ال�شروات عن  �شمال جبال  ال�اقعتني  َفا  وال�شَّ الَهَدا  منطقتي 

تلك املناطق التي طبقت عليها تلك امل�ؤ�شرات النباتية, وقلة 

فيها,  وال�شخ�ر  النحدارات  وكرثة  بها,  املنب�شطة  املناطق 

مما قد ي�ؤثر على قدرة امل�ؤ�شرات النباتية يف متييز التغطية 

النباتية يف املنطقة بكفاءة عالية. لذلك كان لبد من معرفة 

تقدير  عند  النباتية  امل�ؤ�شرات  بني  ال�ظيفي  التكاف�ؤ  مقدار 

ال�شناعية يف منطقتي  الأقمار  بيانات  النباتية من  التغطية 

النباتية  امل�ؤ�شرات  عالقة  معرفة  خالل  من  َفا,  وال�شَّ الَهَدا 

احلمراء  حتت  الأ�شعة  بنطاق  وعالقتها  ببع�ض,  بع�شها 

القريبة NIR, وكفاءة متغرياتها الكمية عند تقدير التغطية 

النباتية  امل�ؤ�شرات  اأكرث  حتديد  اأجل  من  وذلك  النباتية, 

فاعلية يف تقدير التغطية النباتية يف تلك املنطقة.  

2- مشكلة البحث:
امل�ؤثرات  على  التغلب  يف  النباتيَّة  امل�ؤ�شرات  قدرة  تفاوت 

اخلارجية والداخلية, لذلك برزت �شرورة ملحة للتعرف على 

درجة تكاف�ؤها ال�ظيفي عند تقدير ور�شد خ�شائ�ض الغطاء 

يف  متباينة  بيئات  ويف  العامل,  مناطق  من  كثري  يف  النباتي 

مناخها وت�شاري�شها ونباتاتها, يف حماولة لَتطِبيع جميع هذه 

 Ideal vegetation index الختالفات يف م�ؤ�شر نباتي مثايل

النباتي,  للغطاء  عالية  وح�شا�شية  وا�شع,  دينامكي  ذي مدى 

املكانية  التمييز  بقدرة  يتاأثر  ل  للرتبة,  وح�شا�شية منخف�شة 

بالغالف  التاأثر  وقليل  ال�شناعية,  الأقمار  لل�اقط  والطيفية 

 Bannari and( اجل�ي وتاأثريات البيئة, ول يت�شبع ب�شرعة

 .)Asalhi, 2004
َرَوات  َفا �شمال جبال ال�شَّ ونتيجة ل�ق�ع منطقتي الَهَدا وال�شَّ
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مل�شكلة  عر�شة  منهما  يجعل  جافة,  و�شبة  جافة  منطقة  يف 

مع  للنبات,  ة  النباتيَّ امل�ؤ�شرات  بع�ض  ح�شا�شية  انخفا�ض 

اإىل  امل�شكلة  تلك  ت�ؤدي  ما  وغالبًا  للرتبة.  ح�شا�شيتها  ارتفاع 

الرتبة  �شط�ع  ب�شبب  والنبات,  الرتبة  بني  الف�شل  �شع�بة 

العايل, الذي يف�ق انعكا�ض النبات, مما يعيق حتديد مقدار 

حمت�ى  ومقدار  ال�شايف,  الإنتاج  ور�شد  النباتيَّة,  التغطية 

امل�ؤ�شرات  تتاأثر  كذلك  باملنطقة.  النباتات  يف  الكل�روفيل 

َفا بال�شخ�ر التي تغطي اأغلب  النباتيَّة يف منطقتي الَهَدا وال�شَّ

م�شاحتها, اإذ قد تنخف�ض قدرة بع�شها على التح�ش�ض للنبات, 

النبات,  انعكا�ض  من  اأكرث  ال�شخ�ر  بانعكا�ض  تاأثرها  نتيجة 

مما يقلل من قدرتها على متييز التغطية النباتية يف املنطقة.  

بني  ال�ظيفي  التكاف�ؤ  على  التعرف  الدرا�شة  راأت  لذلك 

النباتية,  التغطية  تقدير  عند  الطيفية  النباتيَّة  امل�ؤ�شرات 

والتي ط�رت يف بيئات قد ل متاثل يف كثري من الأحيان بيئة 

العالقة  على  التعرف  طريق  عن  َفا,  وال�شَّ الَهَدا  منطقتي 

التغطية  تقدير  عند  ببع�ض  بع�شها  النباتية  امل�ؤ�شرات  بني 

النباتيَّة, با�شتخدام بيانات اأقمار �شناعية متعددة الأطياف 

ليمثل فرتة جفاف  2010م  عام  وذلك يف   ,Multispectral
الرتبة  رط�بة  فرتة  ليمثل  2011م  وعام  والنبات,  الرتبة 

ونطاق  النباتية  امل�ؤ�شرات  بني  العالقة  اإيجاد  مع  والنبات. 

مقدار  عن  والك�شف   ,NIR القريبة  احلمراء  حتت  الأ�شعة 

كفاءة املتغريات الكمية للم�ؤ�شرات النباتيَّة يف تقدير التغطية 

َرَوات. َفا �شمال جبال ال�شَّ النباتية يف منطقتي الَهَدا وال�شَّ

3- أهداف البحث:
الوظيفي  التكافوؤ  على  التعرف  اإىل  البحث  هذا  يهدف 

من  النباتية  التغطية  تقدير  عند  النباتية  املوؤ�سرات  بني 

من  َفا  وال�سَّ الَهَدا  منطقتي  يف  ال�سناعية  الأقمار  بيانات 

خالل ما ياأتي: 

بع�شها  النباتية  امل�ؤ�شرات  بني  العالقة  على  التعرف  اأ- 

َفا. ببع�ض عند تقدير التغطية النباتية يف منطقتي الَهَدا وال�شَّ

الأ�شعة  ونطاق  النباتية  امل�ؤ�شرات  بني  العالقة  اإيجاد  ب- 

حتت احلمراء القريبة NIR عند تقدير التغطية النباتية يف 

َفا. منطقتي الَهَدا وال�شَّ

ج- الك�شف عن مقدار كفاءة املتغريات الكمية للم�ؤ�شرات 

َفا  النباتيَّة يف تقدير التغطية النباتية يف منطقتي الَهَدا وال�شَّ

َرَوات. �شمال جبال ال�شَّ

4- منطقة الدراسة:
جبال  من  ال�شمايل  اجلزء  يف  الدرا�شة  منطقة  متتد 

دائرتي  بني  وذلك  ة,  ُع�ِديَّ ال�شُّ العربية  اململكة  يف  َرَوات  ال�شَّ

عر�ض 33ً  00َ  21˚ و33ً  23َ  21˚ �شماًل, وخطي ط�ل 17ً  

َفا  12َ  40˚ و3ً  28َ  40˚ �شرقًا, وهي تتمثل يف منطقتي ال�شَّ

الغربي  اجلن�ب  اإىل  َفا  ال�شَّ منطقة  وتقع  )�شكل1(.  والَهَدا 

1800-2000م  مابني  ارتفاعها  يرتاوح  ائف,  الطَّ من مدينة 

ف�ق م�شت�ى �شطح البحر, وي�شل اأق�شى ارتفاع فيها اإىل نح� 

2600م ف�ق م�شت�ى �شطح البحر, لذلك تتمتع مبناخ معتدل 

غطائها  وفرة  يف  �شاهم  مما  ال�شيف  ف�شل  �شه�ر  خالل 

 .)347 �ض119,  �ض  1428هـ,  الزراعة,  )وزارة  النباتي 

على  املطل  اأعاله,  من  الك��شتا  اأو  اجلال  جرف  ه�  َفا  وال�شَّ

1426هـ, �ض163(.  غ�ر تهامة من جبال احلجاز )الغنيم, 

ائف, وهي  اأما منطقة الَهَدا فتقع اإىل الغرب من مدينة الطَّ

منطقة جبلية وعرة ي�شل ارتفاعها اإىل اأكرث من 2100م ف�ق 

النباتي  غطائها  ب�فرة  اأي�شًا  وتتمتع  البحر,  �شطح  م�شت�ى 

اأجل  ومن   .)347 �ض119,  �ض  1428هـ,  الزراعة,  )وزارة 

طبيعي  حد  اتخاذ  مت  دقيق,  ب�شكل  الدرا�شة  منطقة  حتديد 

َفا والَهَدا عن ما يجاورهما, ويتمثل هذا  يف�شل منطقتي ال�شَّ

1900م,  الكنت�ري  اأو اخلط  الرتفاع  احلد يف خط من�ش�ب 

وذلك لتمثيله قيمة العتبة Threshold التي تعد احلد الفا�شل 

ظه�ر  منها  يبداأ  والتي  امل�شت�ية,  واملنطقة  املنحدرات  بني 

م�شت�ية,  كمنطقة  َفا  ال�شَّ منطقة  بقليل  وبعده  الَهَدا  منطقة 

وذلك  الظه�ر  يف  )الك��شتا(  اجلال  راأ�ض  عندها  يبداأ  اأو 

من اجلهة الغربية للمنطقة. وبذلك تغطي منطقة الدرا�شة 

م�شاحة تقدر بنح� 419,401كم2, تختلف يف طب�غرافيتها 

من مكان لآخر, وتتن�ع يف نباتاتها ودرجة كثافتها من جهة 

لأخرى )�شكل1(. 

5- منهج البحث: 
مت التعرف على التكافوؤ الوظيفي بني املوؤ�سرات النباتيَّة 

عند تقدير التغطية النباتية من بيانات الأقمار ال�سناعية 

باململكة  َرَوات  ال�سَّ جبال  �سمال  َفا  وال�سَّ الَهَدا  منطقتي  يف 

ُعوِديَّة، وفق املنهج الآتي:  العربية ال�سُّ

 Selection of الطيفية  النباتية  املوؤ�سرات  اختيار  اأ- 

 :vegetation indices
يف  اختربت  التي  الطيفية  النباتية  امل�ؤ�شرات  اختيار  مت 
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التي  ال�شابقة  الدرا�شات  نتائج  على  بناًء  الدرا�شة,  منطقة 

تناولت فاعلية امل�ؤ�شرات النباتية الطيفية يف تقدير التغطية 

النباتية, واأكرثها �شي�عـًا

ة عند تقدير التغطية النباتية من بيانات األقمار الصناعية في منطقتي  د. ب�شمة بنت �شالمة الرحيلي ة الطيفيَّ التكافؤ الوظيفي بين المؤشرات النباتيَّ

َرَوات       َفا  شمال جبال السَّ الَهَدا والشَّ

�شكل )1( م�قع منطقة الدرا�شة.

ومك�نات  الرتبة,  انعكا�ض  تاأثريات  تفادي  على  وقدرة 

الغالف اجل�ي, والت�شاري�ض )الظالل(, وهي

الظروف التي من املت�قع اأن تك�ن الأكرث تاأثريًا يف امل�ؤ�شرات 

النباتية يف منطقة الدرا�شة.كما ا�شتبعدت الدرا�شة امل�ؤ�شرات 

النباتية التي تعتمد على نطاق الأ�شعة الزرقاء, لعدم وج�د 

القمر  بيانات  يف  امل�جية  الأط�ال  �شمن  لها  طيفي  نطاق 

�شمت  وقد  البحث.  علية  يعتمد  الذي   SPOT-5 ال�شناعي 

معامالت  على  تعتمد  م�ؤ�شرات  املختارة  النباتية  امل�ؤ�شرات 

تاأثري  لإزالة  ثابت  معامل  على  تعتمد  واأخرى  الرتبة  خط 

الرتبة, واأخرى ل يدخل فيها اأي معامل لإزالة تاأثري الرتبة, 

)جدول1(. 

ب- م�سادر البيانات:

امل�ؤ�شرات  بني  ال�ظيفي  التكاف�ؤ  على  التعرف  اأجل  من 

النباتيَّة يف منطقة الدرا�شة, مت العتماد ب�ش�رة كبرية على 

البيانات ال��شفية كجزء مهم ومكمل للبيانات املكانية, والتي 

امل�ؤ�شرات  تناولت  التي  العلمية  والأبحاث  الكتب  اأهمها  من 

النباتية ومعادلتها والغطاء النباتي يف منطقة الدرا�شة,
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جدول )1( معادلت امل�ؤ�شرات النباتية املختارة يف هذا البحث.
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ة عند تقدير التغطية النباتية من بيانات األقمار الصناعية في منطقتي  د. ب�شمة بنت �شالمة الرحيلي ة الطيفيَّ التكافؤ الوظيفي بين المؤشرات النباتيَّ

َرَوات       َفا  شمال جبال السَّ الَهَدا والشَّ

والإح�شاءات احلك�مية, التي مت احل�ش�ل عليها من وزارة 

الزراعة, �شمن م�شروع ح�شر الغابات يف املنطقة اجلن�بية 

م�شادر  تتن�ع  كما  ة.  ُع�ِديَّ ال�شُّ العربية  اململكة  من  الغربية 

البيانات املكانية التي اعتمد عليها البحث والتي هي كالأتي:

- بيانات األقمار الصناعية: 
اأ�شا�شية على بيانات القمر  اعتمد يف هذا البحث ب�ش�رة 

فرتتني  يف  الالقط  هذا  بيانات  اأخذت  وقد   , ال�شناعي   

لتمثل  2010/06/06م,  بتاريخ  ال�شيف  ف�شل  يف  اإحداهما 

الربيع  ف�شل  يف  والأخرى  والنبات,  للرتبة  اجلافة  الفرتة 

للرتبة  الرطبة  الفرتة  متثل  والتي  2011/04/25م,  بتاريخ 

والنبات وذلك للتعرف على قدرة امل�ؤ�شرات النباتية يف عزل 

النعكا�ض الطيفي للنبات عن النعكا�ض الطيفي للرتبة, ويف 

متييز التغطية النباتية يف منطقة الدرا�شة. وقد مت احل�ش�ل 

على بيانات الأقمار ال�شناعية من ق�شم ال�شت�شعار عن بعد, 

يف مدينة امللك عبد العزيز للعل�م والتقنية يف اململكة العربية 

ة. كما مت ال�شتعانة ببيانات من�ذج الرتفاع الرقمي  ُع�ِديَّ ال�شُّ

املعل�مات  نظم  مركز  من  30مرتًا,  دقته  البالغ   ,DEM
اجلغرافية التابع ملدينة امللك عبد العزيز للعل�م والتقنية يف 

ُع�ِديَّة. اململكة العربية ال�شُّ

ج- معاجلة البيانات:  

2010م  لعامي   SPOT-5 مرئيتي  وحتليل  معاجلة  مت 

التحليل  واأ�شاليب  الطرق  من  جمم�عة  وفق  و2011م, 

واملعاجلة, وهي على النح� الآتي: 

:Atmospheric correction ت�شحيح الغالف اجل�ي -

تاأثري  ت�شحيح  لعملية  الدرا�شة  بيانات  جميع  خ�شعت 

 6S Model الريا�شي  النم�ذج  با�شتخدام  اجل�ي  الغالف 

يف  الت�شحيح  عملية  وتتلخ�ض   ,))Vermote, et al., 1997
اخلط�ات الآتية:

2010م و2011م من  لعامي   SPOT-5 مرئيات  حت�يل   •
اأعداد رقمية  Digital number  اإىل قيم انعكا�شات طيفية 

Reflectance’s, وذلك با�ستخدام املعادلة الآتية:

)23(                                                                              

 TOA هي انعكا�ض اأعلى طبقة من الغالف اجل�ي P :حيث

reflectance, Dc الأعداد الرقمية Digital count, G قيمة 
 Solar ال�شم�ض  ميل  زاوية   θs الالقط,  يف  املعايرة   Gain

Solar radiation يف  zenith angle, ES الإ�شعاع ال�شم�شي 
.)Houlès, et al., 2006, p. 32( الط�ل امل�جي املنا�شب

هذا  ويتطلب   ,6S Model الريا�شي  النم�ذج  تطبيق   •
باحلالة  تتعلق  التي  البيانات  من  جمم�عة  اإدخال  النم�ذج 

ال�شناعي,  القمر  لبيانات  الطيفية  والنطاقات  الهند�شية, 

والظروف اجل�ية كالرط�بة والع�الق اجل�ية وغريها؛ وذلك 

من اأجل احل�ش�ل على قيمة   التي تدخل يف معادلة ت�شحيح 

الغالف اجل�ي, والتي هي كالآتي: 

 )24(                                                                              

xc القيمة  y قيمة النعكا�ض الطيفي للنطاق )ن(,  حيث: 

امل�شتخرجة من تطبيق النم�ذج الريا�شي6S Model  للنطاق 

النم�ذج  بناء  مت  وقد   .)Vermote, et al., 1997( )ن( 

بطريقة   ,ERDAS IMAGINE9.1 برنامج  يف  الريا�شي 

ُتطبق فيها املعادلة لكل نطاق طيفي على حدة, ومن ثم جتمع 

مرئية  على  للح�ش�ل  الطيفية  النطاقات  جميع  النهاية  يف 

واحدة م�شححة من تاأثري الغالف اجل�ي.

 : Geometric correction الت�سحيح الهند�سي -

الف�شائية  املرئيات  ت�شحيح  عند  البحث  هذا  اعتمد 

هند�شيًا على اخلريطة الطب�غرافية مقيا�ض 50000:1. وقد 

)م�شقط   UTM املرتية  لالإحداثيات  وفقًا  املرئية  �شححت 

حتكم  86نقطة  اأخذت  ذلك  بعد  امل�شتعر�ض(,  مريكت�ر 

اأر�شية يف املرئية املراد ت�شحيحها, وزعت على كامل املرئية 

بطريقة املثلثات, من اأجل املحافظة على اتزان املرئية وتقليل 

ن�شبة اخلطاأ. وقد بلغت ن�شبة خطاأ الت�شحيح الهند�شي نح� 

RMS( 0,455= 0.455(, وهي اأقل ن�شبة خطاأ مت ال��ش�ل 

اإليها, واأظهرت تطابق مكاين مع بني املرئيتني.

:Soil line ح�ساب خط الرتبة -

قام البحث من اأجل ح�شاب خط الرتبة باخلط�ات الآتية:

الرتبة جميع  النباتات تغطي  اقتطاع منطقة خالية من   -

اأجزاوؤها, وذلك من مرئيات SPOT لعامي 2010م و2011م. 

يف  املقتطعة  املنطقة  على  الرتبة  خط  معادلة  تطبيق   -

الرتبة  خط  معادلة  وتاأخذ   .Idrisi Taiga16.0 برنامج 

ال�سكل الأتي:

   )25(                            NIRsoil= a Rsoil + b               

ويبني جدول )2( معامالت خط الرتبة )معامالت النحدار 

والنحدار   Intercept-a التقاطع   )Regression اخلطي 

2010م و2011م, والتي  Slope-b, التي مت ح�شابهما لعامي 

P  Dc π
 G.cos(θs).Es

acr = y ÷ ( 1 + xc × y)
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قيمًا  اأنهما �شجال  اإل  العامني,  يالحظ رغم اختالفهما بني 

 R2 1٪. كذلك وجد اأن معامل التحديد  لالنحدار اأعلى من 

مرتفع بني

جدول )2( معامالت خط الرتبة.

2011/4/25م2010/6/6ممعامالت خط الرتبةالو�سفنوع الرتبة

تربة رملية جافة

الأ�سعة احلمراء 

كمتغري م�ستقل

intercept-a0.0323850.019187

slope-b1.0900571.118554

R0.9570.973

R2
0.9160.948

الأ�سعة حتت احلمراء 

كمتغري م�ستقل

intercept-a0.006217-0.000609-

slope-b0.8405540.847717

R0.9570.973

R2
0.9160.948

احلمراء  حتت  والأ�شعة   Red احلمراء  الأ�شعة  نطاقي 

القريبة NIR يف العامني, مما يدل على جتان�ض تربة املنطقة 

املختارة. 

وذلك  الرتبة,  منطقة  م�قع  اختيار  �شحة  من  التحقق   -

النحدار  معادلة  وتطبيق  الرتبة  معامالت خط  نتائج  باأخذ 

 .ERDAS9.1 اخلطي عليها يف برنامج

)التقاطع  الرتبة  خط  معامالت  ح�شاب  نتائج  اإدخال   -

امل�ؤ�شرات  معادلت  يف   )Slope-b والنحدار   Intercept-a
هذه  يف  الرتبة  خط  ح�شاب  تتطلب  التي  الطيفية  النباتية 

الدرا�شة.

- اقتطاع منطقة الدراسة: 
2010م  عامي  مرئيتي  من  الدرا�شة  منطقة  اقتطعت 

 ERDAS9.1 يف برنامج Subset و2011م با�شتخدام وظيفة

بت�شنيف  وذلك  املقتطعة,  للمرئية   Mask عمل  مت  ثم  اأوًل. 

املرئية لفئتني فقط, بحيث ت�شبح املنطقة خارج حدود منطقة 

الدرا�شة لها قيمة �شفر, وفيما داخل حدود منطقة الدرا�شة 

لها قيمة واحد. بعد ذلك مت اقتطاع املرئية با�شتخدام وظيفة 

يف  املرئيات  �شرب  طريقة  فيها  يختار  حيث   ,Operator
وبذلك   .Intersection القتطاع  عملية  يختار  كما   ,Mask

اأ�شبحت املرئية معده لتطبيق امل�ؤ�شرات النباتية عليها.

- بناء النماذج الرياضية للمؤشرات النباتية: 
امل�ؤ�شرات  معادلت  بناء  يف  الدرا�شة  ا�شتخدمت 

 ERDAS برنامج  يف   Spatial modeler وظيفة  النباتية 

من�ذج   22 الدرا�شة  لدى  اأ�شبح  بحيث   .IMAGINE9.1
ذلك  بعد  به.  النباتية  امل�ؤ�شرات  حل�شاب  جاهز  ريا�شي 

2010م, ومن ثم  النباتية على مرئية عام  امل�ؤ�شرات  طبقت 

خط  معامالت  تغيري  على  احلر�ض  مع  2011م,  عام  مرئية 

الرتبة لكل عام. 

المتغيرات  بين  المكانية  العالقات  حساب   -
اإلحصائية للدراسة:

بني  املكانية  العالقة  معرفة  اإىل  الدرا�شة  هذه  تهدف 

لذلك وظيفة  ا�شتخدم  وقد  لبياناتها,  الإح�شائية  املتغريات 

 Idrisi برنامج  يف   linear regression اخلطي   لنحدار 

امل�ؤ�شرات  بني  العالقة  ح�شاب  اأجل  من  وذلك   ,Taiga16.0
النباتية  امل�ؤ�شرات  بني  والعالقة  ببع�ض,  بع�شها  النباتية 

NIR. وبذلك متكنت  ونطاق الأ�شعة حتت احلمراء القريبة 

الدرا�شة من اإيجاد 484 عالقة ارتباط بني امل�ؤ�شرات النباتية 

النباتية  امل�ؤ�شرات  بني  ارتباط  عالقة  و22  ببع�ض,  بع�شها 

ونطاق NIR, لكامل خاليا منطقة الدرا�شة.
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ة عند تقدير التغطية النباتية من بيانات األقمار الصناعية في منطقتي  د. ب�شمة بنت �شالمة الرحيلي ة الطيفيَّ التكافؤ الوظيفي بين المؤشرات النباتيَّ

َرَوات       َفا  شمال جبال السَّ الَهَدا والشَّ

5- المناقشة والنتائج: 
اأ- عالقة املوؤ�سرات النباتيَّة الطيفيَّة بع�سها ببع�ض: 

 Correlation ثبت من خالل مالحظة م�شف�فة الرتباط

عالقة  وج�د  نباتيًا,  م�ؤ�شرًا   22 بني  ح�شبت  التي   matrix
ارتباط ق�ية بني اأغلب امل�ؤ�شرات النباتيَّة لكن بدرجة متفاوتة 

النباتيَّة وفقًا  امل�ؤ�شرات  بني م�ؤ�شر نباتي واآخر. وقد ق�شمت 

لق�ة ارتباط بع�شها ببع�ض اإىل ثالث جمم�عات كما ياأتي:

 AVI, DVI, م�ؤ�شرات  ت�شم  وهي  الأوىل:  املجموعة 

عالقة  لق�ة  وذلك   ,GEMI, GNDVI, PVI2, TSAVI2
تراوح  ارتباط  معدل  اأعلى  �شجلت  اإذ  بينها,  فيما  الرتباط 

ما بني 0.999 اإىل 0.862 يف الفرتة اجلافة. يف حني زادت 

تراوحت  الرطبة حيث  الفرتة  بينها يف  الرتباط  ق�ة عالقة 

ما بني 0.999 اإىل 0.948, مما يدل على ت�شابه قدرة هذه 

للنبات, وتكاف�ؤها  النباتيَّة يف ح�شا�شيتها املرتفعة  امل�ؤ�شرات 

هذه  م�ؤ�شرات  بني  ارتباط  معدل  اأقل  بلغ  وقد  ال�ظيفي. 

اأظهرت  اإذ   ,MGNDVI, MNDVI م�ؤ�شري  مع  املجم�عة 

جميع م�ؤ�شرات هذه املجم�عة عالقة ارتباط منخف�شة جدًا 

معهما يف الفرتة اجلافة, حيث تراوح معدل الرتباط ما بني 

0.044 اإىل 0.025, واإن كان ظهر بع�ض التح�شن يف الفرتة 

اإىل   0.316 بني  ما  الرتباط  معدل  تراوح  حيث  الرطبة, 

0.218, )جدول3 و�شكل 2(.  

من  كبرية  جمم�عة  ت�شمل  وهي  الثانية:  املجموعة 

 EVI2, GESAVI, MSAVI1, وهي:  النباتيَّة  امل�ؤ�شرات   

 ,MSAVI2, OSAVI, PVI1, SAVI, TSAVI1, WDVI
بينها,  ق�ية  ارتباط  عالقة  هناك  اأن  الدرا�شة  وجدت  حيث 

اإذ تراوح اأعلى معدل ارتباط بينها يف الفرتة اجلافة ما بني 

0.999 اإىل

جدول )3( تق�شيم امل�ؤ�شرات النباتية اإىل جمم�عات وفقًا لعالقة الرتباط بينها.

 املجموعة
الفرتة 

املناخية

املوؤ�سرات النباتية التي لها 

اأعلى معدل ارتباط
معدل الرتباط

املوؤ�سرات النباتية 

التي لها اأقل 

معدل ارتباط

معدل الرتباط

الأوىل

جافة 

,AVI, DVI, GEMI )2010م(
GNDVI, PVI2, TSAVI2

0.862 -0.999

 MGNDVI,
MNDVI

0.025 -0.044

رطبة 

)2011م(
0.948 -0.9990.218 -0.316

الثانية

جافة 

)2010م(

 EVI2, GESAVI,
 MSAVI1, MSAVI2,

 OSAVI, PVI1, SAVI,
TSAVI1, WDVI

0.979 -0.9990.049 -0.091

رطبة 

)2011م(
0,998 - 0,9990.339 -0.360

الثالثة

جافة 

,IPVI, NDVI, NRVI )2010م(
TNDVI, WDRVI

0.998 - 10.089

رطبة 

)2011م(
0.999 - 1 0.333 -0.341
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  اأ- اأعلى معدل ارتباط 

  اأ- اأعلى معدل ارتباط 

ب- اأقل معدل ارتباط

ب- اأقل معدل ارتباط

�شكل )2( معدل الرتباط بني امل�ؤ�شرات النباتيَّة يف املجم�عة الأوىل وفقًا مل�شف�فة الرتباط.

�شكل )3( معدل الرتباط بني امل�ؤ�شرات النباتيَّة يف املجم�عة الثانية وفقًا مل�شف�فة الرتباط.

0.979, مما يدل على ت�شابه ح�شا�شيتها للرتبة مع زيادة 

جفافها. ويف الفرتة الرطبة ا�شتمرت عالقة الرتباط الق�ية 

اأعلى  تراوح  النباتيَّة يف هذه املجم�عة, حيث  امل�ؤ�شرات  بني 

معدل ارتباط بينها ما بني 0.999 اإىل 0.998, وذلك نتيجة 

للتكاف�ؤ ال�ظيفي بني هذه امل�ؤ�شرات النباتيَّة يف متييز الرتبة 

َفا. وقد �شجلت م�ؤ�شرات  عن النبات يف منطقتي الَهَدا وال�شَّ

 MGNDVI, م�ؤ�شري  مع  لها  ارتباطًا  اأقل  املجم�عة  هذه 

 0.091 بني  ما  الرتباط  معدل  تراوح  حيث   ,MNDVI
0.049 يف الفرتة اجلافة, مع ارتفاع طفيف يف الفرتة  اإىل 

الرطبة, حيث تراوح ما بني 0.360 اإىل 0.339     ,  )جدول3 

و�شكل3(.

 IPVI, م�ؤ�شرات  املجم�عة  هذه  �شمت  الثالثة:  املجم�عة 

NDVI, NRVI, TNDVI, WDRVI, وذلك لق�ة عالقة 
الرتباط بينها مقارنة ببقية امل�ؤ�شرات النباتيَّة, حيث �شجلت 

1 اإىل0.998  اأعلى معدل ارتباط فيما بينها, تراوح ما بني 

يف الفرتة اجلافة, وما بني 1 اإىل 0.999 يف الفرتة الرطبة,. 

امل�ؤ�شرات  بني  ال�ظيفي  التكاف�ؤ  درجة  ارتفاع  ب�شبب  وذلك 

 MGNDVI, م�ؤ�شري  اأن  تبني  وقد  للرتبة.  ح�شا�شيتها  يف 

ة ارتباطًا مب�ؤ�شرات  MNDVI ميثالن اأقل امل�ؤ�شرات النباتيَّ
هذه املجم�عة, حيث بلغ معدل الرتباط يف الفرتة اجلافة نح� 

0.089    , اأما يف الفرتة الرطبة فقد تراوح ما بني 0.341 

الطيفية  النطاقات  لختالف  نتيجة  وذلك   ,   0.333 اإىل 

الأ�شعة  )نطاقا  النباتيان  امل�ؤ�شران  عليها هذان  يعتمد  التي 

عن  اخل�شراء(,  والأ�شعة   SWIR الق�شرية  احلمراء  حتت 

النطاقات الطيفية التي تعتمد عليها بقية امل�ؤ�شرات النباتيَّة 

القريبة  احلمراء  وحتت  احلمراء  الأ�شعة  )نطاقا  الأخرى 

NIR(, )جدول 3 و�شكل4(. 
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ب- اأقل معدل ارتباط  اأ- اأعلى معدل ارتباط 

�شكل )4( معدل الرتباط بني امل�ؤ�شرات النباتيَّة يف املجم�عة الثالثة وفقًا مل�شف�فة الرتباط.

ونطاق  الطيفيَّة،  النباتيَّة  املوؤ�سرات  بني  العالقة  ب- 

:NIR الأ�سعة حتت احلمراء القريبة

اأن   ,)4( جدول  مالحظة  خالل  من  عامة  ب�شفة  تبني 

الدرا�شة  هذه  يف  املختارة  ة  النباتيَّ امل�ؤ�شرات  بني  العالقة 

تختلف   ,NIR القريبة  احلمراء  حتت  الأ�شعة  ونطاق 

باختالف ق�ة الرتباط بينها بغ�ض النظر عن ك�ن امل�ؤ�شرات 

ة اأ�شا�شها ن�شب ريا�شية اأو اأ�شا�شها م�شافة بني نطاقي  النباتيَّ

الأ�شعة احلمراء وحتت احلمراء القريبة NIR, اإذ كلما زاد  

دل   ,1 قيمة  الرتباط  معدل  يبلغ  الرتباط حتى  ق�ة عالقة 

ذلك على عدم ح�شا�شية امل�ؤ�شر النباتي الطيفي للرتبة وعدم 

قدرته على ف�شل انعكا�شها عن انعكا�ض النبات. وكلما كانت 

العالقة مت��شطة واقرتب معدل الرتباط من قيمة 0,500 دل 

للنبات, وقدرته  الطيفي  النباتي  امل�ؤ�شر  ذلك على ح�شا�شية 

ة, وف�شلها عن الرتبة بكفاءة  على متييز فئات الكثافة النباتيَّ

النباتيَّة  امل�ؤ�شرات  بني  العالقة  �شعف  دل  حني  يف  عالية, 

NIR, واقرتاب معدل الرتباط من قيمة �شفر على  ونطاق 

قدرته  وانخفا�ض  للرتبة,  النباتي  امل�ؤ�شر  ح�شا�شية  ارتفاع 

على متييز انعكا�شها عن انعكا�ض النبات, وبالتايل انخفا�ض 

منطقة  يف  النباتي  الغطاء  خ�شائ�ض  تقدير  على  قدرته 

الدرا�شة. 

امل�ؤ�شرات  لبع�ض  اأن   )5( و�شكل   )4( جدول  من  ويت�شح 

اأظهرت  NIR, يف حني  بنطاق  ق�ية  ارتباط  النباتيَّة عالقة 

الرتباط,  الأخرى عالقة مت��شطة  النباتيَّة  امل�ؤ�شرات  بع�ض 

اأما بع�شها الآخر فقد كانت لها عالقة ارتباط �شعيفة بنطاق 

NIR. ووفقاً لقوة هذه العالقة �سنفت املوؤ�سرات النباتيَّة 
اإىل ثالث جمموعات هي: 

ة عند تقدير التغطية النباتية من بيانات األقمار الصناعية في منطقتي  د. ب�شمة بنت �شالمة الرحيلي ة الطيفيَّ التكافؤ الوظيفي بين المؤشرات النباتيَّ

َرَوات       َفا  شمال جبال السَّ الَهَدا والشَّ
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.NIR جدول )4( الرتباط بني امل�ؤ�شرات النباتيَّة, ونطاق الأ�شعة حتت احلمراء القريبة

اأق�سام املوؤ�سرات 

النباتيَّة

قوة عالقة 

الرتباط
املوؤ�سر النباتي

NIR-2010
قوة عالقة 

الرتباط
املوؤ�سر النباتي

NIR-2011
معدل الرتباط 

R
معدل الرتباط 

R

املوؤ�سرات 

النباتيَّة التي 

اأ�سا�سها ن�سب 

ريا�سية

ق�ية 

الرتباط

GEMI0.782

ق�ية الرتباط

GEMI0.639

AVI0.675AVI0.634

GNDVI0.657

مت��شطة الرتباط

GNDVI0.570

EVI20.615EVI20.545

مت��شطة 

الرتباط

MSAVI20.599MSAVI20.525

SAVI0.564SAVI0.482

OSAVI0.483

�شعيفة الرتباط

OSAVI0.396

�شعيفة 

الرتباط

TNDVI0.390TNDVI0.311

IPVI0.385IPVI0.310

NDVI0.385NDVI0.310

NRVI0.385NRVI0.310

MGNDVI0.311MNDVI0.246

MNDVI0.105-MGNDVI0.132

املوؤ�سرات 

النباتيَّة التي 

اأ�سا�سها م�سافة 

بني نطاقي 

NIR/Red

ق�ية 

الرتباط

DVI0.760

ق�ية الرتباط

DVI0.725

TSAVI20.741PVI20.634

PVI20.675

مت��شطة الرتباط

WDVI0.522

TSAVI10.637TSAVI20.514

مت��شطة 

الرتباط

MSAVI10.597GESAVI0.466

GESAVI0.578PVI10.462

WDVI0.562MSAVI10.448

PVI10.419

�شعيفة الرتباط

TSAVI10.392

�شعيفة 

الرتباط
WDRVI0.383WDRVI0.310
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.NIR شكل )5( الرتباط بني امل�ؤ�شرات النباتيَّة ونطاق الأ�شعة حتت احلمراء القريبة�

 GEMI, AVI, م�ؤ�شرات  ت�شم  وهي  الأوىل:  املجموعة 

GNDVI, EVI2, DVI, TSAVI2, PVI2, TSAVI1, وقد 
متيزت م�ؤ�شرات هذه املجم�عة بق�ة عالقتها بنطاق الأ�شعة 

ما  ارتباطها  معدل  تراوح  اإذ   ,NIR القريبة  احلمراء  حتت 

بني 0.782 اإىل 0.419 يف الفرتة اجلافة. ويعد هذا املعدل 

مرتفع عن معدل 0.500  , مما يدل على عدم ح�شا�شية هذه 

الظروف  تغري  مع  ولكن  اجلافة.  للرتبة  النباتيَّة  امل�ؤ�شرات 

 GEMI, AVI, DVI, مل�ؤ�شرات  كان  املنطقة,  يف  املناخية 

PVI2 فقط عالقة ارتباط ق�ية بنطاق الأ�شعة حتت احلمراء 
القريبة NIR, واإن كانت مبعدل ارتباط اأقل من معدل الفرتة 

اجلافة, تراوح ما بني  0.725 و0.634. 

املجموعة الثانية: ا�شتملت هذه املجم�عة على امل�ؤ�شرات 

احلمراء  حتت  الأ�شعة  بنطاق  الرتباط  مت��شطة  النباتيَّة 

 MSAVI2, SAVI, م�ؤ�شرات   ت�شم  وهي   ,NIR القريبة 

يف   OSAVI, MSAVI1, GESAVI, WDVI, PVI1
 0,599 بني  ما  ارتباطها  معدل  تراوح  حيث  اجلافة,  الفرتة 

اإىل 0,419. يف حني اأدى حت�شن الظروف املناخية يف الفرتة 

بنطاق  النباتيَّة  امل�ؤ�شرات  بع�ض  اإىل حت�شن عالقة  الرطبة, 

م�ؤ�شرات   لت�شم  عددها,  وزيادة  اجلافة  الفرتة  عن   NIR
 GNDVI, EVI2, MSAVI2, SAVI, MSAVI1,

التي تراوح معدل   ,  GESAVI, WDVI, PVI1, TSAVI2
0.448. ويعد معدل الرتباط  0.570 اإىل  ارتباطها ما بني 

يف الفرتتني اجلافة والرطبة قريب جدًا من املعدل املت��شط 

النباتيَّة  امل�ؤ�شرات  )0.500(, مما يدل على ح�شا�شية هذه 

للنبات, وانخفا�ض ح�شا�شيتها للرتبة. 

امل�ؤ�شرات  من  املجم�عة  هذه  تتك�ن  الثالثة:  املجموعة 

حتت  الأ�شعة  بنطاق  الرتباط  �شعيفة  اأو  منخف�شة  النباتيَّة 

 TNDVI, IPVI,:م�ؤ�شرات وهي   ,NIR القريبة  احلمراء 

يف   NDVI, NRVI, MGNDVI, MNDVI, WDRVI
 0.390 ارتباطها ما بني  الفرتة اجلافة, حيث تراوح معدل 

م�ؤ�شرات  �شمت  فقد  الرطبة  الفرتة  يف  اأما   .0.105- اإىل 

 OSAVI, TNDVI, IPVI, NDVI, NRVI, MNDVI,

معدل  تراوح  حيث   .MGNDVI, TSAVI1, WDRVI
ارتباطها بنطاق NIR ما بني 0.396 اإىل 0.132, وه� معدل 

 .)0,500( املت��شط  املعدل  عن  كثريًا  ويقل  جدًا  منخف�ض 

وقد يرجع �شبب ذلك اإىل انخفا�ض قدرة هذه امل�ؤ�شرات على 

عزل انعكا�ض الرتبة عن انعكا�ض النبات. 

ج- املدى الديناميكي للموؤ�سرات النباتيَّة الطيفيَّة:

الَهَدا  منطقتي  على  نباتيًا  ُم�ؤ�شرًا   22 تطبيق  عند  ُوجد 

مداها  يف  النباتيَّة  امل�ؤ�شرات  جميع  اختالف  َفا,  وال�شَّ

الدينامكي, حيث مل يتفق مدى م�ؤ�شر نباتي واحد مع مدى 

م�ؤ�شر نباتي اآخر حتى يف الفرتة الزمانية نف�شها. اإذ اأظهرت 

جميع امل�ؤ�شرات النباتيَّة كما يت�شح من �شكل )6( و�شكل )7( 

م�شافة بني  اأو  ريا�شية  ن�شب  اأ�شا�شها  ك�ن  النظر عن  بغ�ض 

نطاقي NIR/Red, تفاوتًا يف قيم معدل احلد الأعلى, حيث 

تراوح ما بني 1 اإىل 0,190 يف الفرتة اجلافة, وما بني 1اإىل 

قيم  يف  ذلك  مثل  احلالة  وكانت  الرطبة.  الفرتة  0.214يف 

 0.319- اإىل   0.686 مابني  تراوح  اإذ  الأدنى,  احلد  معدل 

0.699 اإىل -0.187 يف الفرتة  يف الفرتة اجلافة, وما بني 

الرطبة. وي��شح ات�شاع املدى للحدين الأعلى والأدنى مقدار 

ة عند تقدير التغطية النباتية من بيانات األقمار الصناعية في منطقتي  د. ب�شمة بنت �شالمة الرحيلي ة الطيفيَّ التكافؤ الوظيفي بين المؤشرات النباتيَّ

َرَوات       َفا  شمال جبال السَّ الَهَدا والشَّ
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�شدة  متييز  يف  النباتيَّة  امل�ؤ�شرات  بني  الكبري  الختالف 

خ�شرة النبات و�شدة �شط�ع الرتبة. 

- الحد األعلى للمدى الديناميكي:
يظهر احلد الأعلى للمدى الديناميكي قدرة امل�ؤ�شر النباتي 

 )5( جدول  خالل  من  يت�شح  اإذ  للنبات,  التح�ش�ض  على 

لذلك  الديناميكي,  للمدى  الأعلى  تفاوت احلد  و�شكل )8(, 

ق�شمت امل�ؤ�شرات النباتيَّة وفقًا ملعدل حدها الأعلى اإىل اأربع 

جمم�عات, وذلك كما ياأتي: 

 TNDVI, AVI, املجموعة الأوىل: وهي ت�شمل م�ؤ�شرات

 GESAVI لها م�ؤ�شر  , وي�شم   ,GEMI, IPVI, TSAVI2
ح�شا�شيتها  ب�شدة  امل�ؤ�شرات  هذه  ومتتاز  الرطبة.  الفرتة  يف 

للنبات, وعدم ح�شا�شيتها للرتبة يف الفرتتني اجلافة والرطبة, 

مما اأدى اإىل مبالغة هذه امل�ؤ�شرات النباتيَّة يف تقدير التغطية 

معدل احلد  تراوح  َفا. حيث  وال�شَّ الَهَدا  منطقتي  النباتية يف 

يف  اإىل0,615   1 بني  ما  الأوىل  املجم�عة  مل�ؤ�شرات  الأعلى 

الفرتة اجلافة, وما بني 1 اإىل 0.569 يف  الفرتة الرطبة. 

ة التي اأ�شا�شها مت ح�شاب الن�شب الريا�شية. �شكل )6( املدى الديناميكي للم�ؤ�شرات النباتيَّ

اأ- امل�ؤ�شرات النباتيَّة يف الفرتة اجلافة 2010م.
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ة التي اأ�شا�شها ن�شب ريا�شية. تابع �شكل )6( املدى الديناميكي للم�ؤ�شرات النباتيَّ

ب- امل�ؤ�شرات النباتيَّة يف الفرتة الرطبة 2011م.

ة عند تقدير التغطية النباتية من بيانات األقمار الصناعية في منطقتي  د. ب�شمة بنت �شالمة الرحيلي ة الطيفيَّ التكافؤ الوظيفي بين المؤشرات النباتيَّ

َرَوات       َفا  شمال جبال السَّ الَهَدا والشَّ
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.NIR/Red ة التي اأ�شا�شها م�شافة بني نطاقي �شكل )7( املدى الديناميكي للم�ؤ�شرات النباتيَّ

اأ- امل�ؤ�شرات النباتيَّة يف الفرتة اجلافة 2010م.
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.NIR/Red ة التي اأ�شا�شها م�شافة بني نطاقي تابع �شكل )7( املدى الديناميكي للم�ؤ�شرات النباتيَّ

ب- امل�ؤ�شرات النباتيَّة يف الفرتة الرطبة 2011م.

ة عند تقدير التغطية النباتية من بيانات األقمار الصناعية في منطقتي  د. ب�شمة بنت �شالمة الرحيلي ة الطيفيَّ التكافؤ الوظيفي بين المؤشرات النباتيَّ

َرَوات       َفا  شمال جبال السَّ الَهَدا والشَّ
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.SPOT جدول )5( احلد الأعلى للم�ؤ�شرات النباتيَّة املطبقة على مرئية

املجموعةاأق�سام املوؤ�سرات النباتيَّة

الفرتة الرطبة 2011مالفرتة اجلافة 2010م

احلد الأعلىاملوؤ�سر النباتياحلد الأعلىاملوؤ�سر النباتي

املوؤ�سرات النباتيَّة التي 

اأ�سا�سها ن�سب ريا�سية

الأوىل

TNDVI1.00TNDVI1.00

AVI0.951AVI0.995

GEMI0.851GEMI0.904

IPVI0.790IPVI0.797

الثانية

NRVI0.580NRVI0.595

NDVI0.580NDVI0.595

GNDVI0.558GNDVI0.574

OSAVI0.517OSAVI0.543

الثالثة

MGNDVI0.487MGNDVI0.497

MNDVI0.435MNDVI0.487

SAVI0.449SAVI0.483

MSAVI20.441MSAVI20.481

EVI20.246EVI20.273الرابعة

املوؤ�سرات النباتيَّة التي 

اأ�سا�سها م�سافة بني 

NIR/Red نطاقي

TSAVI20.615GESAVI0.676الأوىل

الثانية

GESAVI0.578TSAVI10.569

TSAVI10.542TSAVI20.484

WDRVI0.449WDRVI0.467

MSAVI10.404MSAVI10.443

الثالثة

DVI0.347DVI0.408

PVI20.346PVI20.374

الرابعة

WDVI0.299WDVI0.338

PVI10.190PVI10.214
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.SPOT شكل )8( احلد الأعلى للم�ؤ�شرات النباتيَّة املطبقة على مرئية�

  NRVI,م�ؤ�شرات من  تتك�ن  وهي  الثانية:  املجموعة 

 NDVI, GNDVI, OSAVI, GESAVI, TSAVI1,

 TSAVI2, م�ؤ�شري  لها  وي�شاف   ,WDRVI, MSAVI1
ة  النباتيَّ امل�ؤ�شرات  هذه  وتتميز  الرطبة,  الفرتة  يف   DVI
بح�شا�شيتها املرتفعة للنبات, لكن ب�شكل مل ي�ؤدي اإىل املبالغة 

َفا  وال�شَّ الَهَدا  منطقتي  يف  النباتيَّة  التغطية  كثافة  تقدير  يف 

تراوح معدل احلد  الأوىل. حيث  املجم�عة  م�ؤ�شرات  كما يف 

بني  ما  النباتيَّة  امل�ؤ�شرات  لهذه  الديناميكي  للمدى  الأعلى 

0.580 اإىل 0.404 يف الفرتة اجلافة, وما بني 0.595 اإىل 

0.408 يف الفرتة الرطبة. 

 MGNDVI, م�ؤ�شرات  ت�شمل  وهي  الثالثة:  املجموعة 

وذلك   MNDVI, SAVI, MSAVI2, DVI, PVI2
حل�شا�شيتها املت��شطة للنباتات يف الفرتتني اجلافة والرطبة, 

با�شتثناء م�ؤ�شر DVI يف الفرتة الرطبة, حيث تراوح معدل 

احلد الأعلى ما بني 0.487 اإىل 0.346 يف الفرتة اجلافة, 

ويبني هذا  الرطبة.  الفرتة  0.338 يف  اإىل   0.497 وما بني 

املعدل قدرة م�ؤ�شرات هذه املجم�عة على التح�ش�ض للنباتات 

الكثيفة.

 EVI2, م�ؤ�شرات  �ش�ى  ت�شم  مل  الرابعة:  املجموعة 

WDVI, PVI1 , التي متيزت بانخفا�ض ح�شا�شيتها للنبات, 
 0.190 اإىل   0.246 بني  ما  تراوح  اأعلى  حد  مبعدل  وذلك 

نح�  بلغ  مبعدل   EVI2, PVI1 وم�ؤ�شري  اجلافة,  الفرتة  يف 

0.214على الت�ايل يف الفرتة الرطبة. وذلك  0.273 ونح� 

امل�ؤ�شر  وجعل  الرتبة,  تاأثري  لإزالة  معامل  اإ�شافة  ب�شبب 

النباتي اأقل ح�شا�شية لها, مما اأدى اإىل ت�شبع قيم هذا امل�ؤ�شر 

النباتي, ومن التقليل من قدرته على التح�ش�ض للنباتات.

الديناميكي: للمدى  الأدنى  • احلد 
ُيظهر احلد الأدنى للمدى الدينامكي قدرة امل�ؤ�شر النباتي 

على التح�ش�ض للرتبة, وقد ات�شح من جدول )6( و�شكل )9(, 

اأن هنالك تفاوت بني امل�ؤ�شرات النباتيَّة يف حدودها الدنيا. 

الأدنى  احلد  ملعدل  وفقاً  النباتيَّة  املوؤ�سرات  ق�سمت  لذلك 

للمدى الديناميكي اإىل ثالث جمموعات كما ياأتي:

ة عند تقدير التغطية النباتية من بيانات األقمار الصناعية في منطقتي  د. ب�شمة بنت �شالمة الرحيلي ة الطيفيَّ التكافؤ الوظيفي بين المؤشرات النباتيَّ

َرَوات       َفا  شمال جبال السَّ الَهَدا والشَّ
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.SPOT جدول )6( احلد الأدنى للم�ؤ�شرات النباتيَّة املطبقة على مرئية

املجموعةاأق�سام املوؤ�سرات النباتيَّة

الفرتة الرطبة 2011مالفرتة اجلافة 2010م

احلد الأدنىاملوؤ�سر النباتياحلد الأدنىاملوؤ�سر النباتي

املوؤ�سرات النباتيَّة التي 

اأ�سا�سها ن�سب ريا�سية

الأوىل

TNDVI0.686TNDVI0.699

IPVI0.485IPVI0.494

GEMI0.302GEMI0.346

AVIشفر�AVIشفر�

الثانية

EVI20.010-EVI20.005-

MSAVI20.018-MSAVI20.010-

 SAVI0.020- SAVI0.010-

OSAVI0.022-OSAVI0.010-

NDVI0.028-NDVI0.010-

NRVI0.028-NRVI0.010-

الثالثة

GNDVI0.123-GNDVI0.026-

 MGNDVI0.104- MGNDVI0.054-

MNDVI0.118- MNDVI0.099-

املوؤ�سرات النباتيَّة التي 

اأ�سا�سها م�سافة بني 

NIR/Red نطاقي

الأوىل

TSAVI20.069TSAVI20.072

PVI20.021PVI20.012

DVI0.003DVI0.020

الثانية

MSAVI10.018-MSAVI10.010-

WDVI0.044-WDVI0.060-

PVI10.049-PVI10.056-

الثالثة

GESAVI0.113-GESAVI0.109-

WDRVI0.203-WDRVI0.187-

TSAVI10.319-TSAVI10.130-
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.SPOT شكل )9( احلد الأدنى للم�ؤ�شرات النباتيَّة املطبقة على مرئية�

املجموعة الأوىل: وهي تتك�ن من امل�ؤ�شرات النباتيَّة غري 

وهي  الدرا�شة,  منطقة  يف  للرتبة  التح�ش�ض  على  القادرة 

 TNDVI, IPVI, GEMI, AVI, TSAVI2, م�ؤ�شرات 

PVI2, DVI, حيث تراوح معدل احلد الأدنى ملدها ما بني 
اإىل   0.699 بني  وما  اجلافة,  الفرتة  يف  �شفر  اإىل   0.686

ة  النباتيَّ امل�ؤ�شرات  بع�ض  وحتقيق  الرطبة.  الفرتة  يف  �شفر 

�شمن هذه املجم�عة ملعدل تزيد قيمته عن 0.300 يف منطقة 

النبات  خاليا  بني  الرتبة  خاليا  فراغات  تكرث  جافة,  �شبه 

فيها, ل يدل على �شدة غنى منطقة الدرا�شة بالنباتات, بقدر 

ما يدل على مبالغة هذه امل�ؤ�شرات النباتيَّة يف تقدير التغطية 

النباتية. 

التي  ة  النباتيَّ امل�ؤ�شرات  ت�شم  وهي  الثانية:  املجموعة 

يف  واجلافة  الرطبة  للرتبة  ح�شا�شيتها  بانخفا�ض  متيزت 

 EVI2, م�ؤ�شرات   من  تتك�ن  وهي  َفا,  وال�شَّ الَهَدا  منطقتي 

 MSAVI2, SAVI, OSAVI, NDVI, NRVI, MSAVI1,

للمدى  الأدنى  حدها  معدل  تراوح  حيث   .WDVI, PVI1
الدينامكي ما بني -0.010 اإىل -0.049 يف الفرتة اجلافة, 

وما بني -0.005 اإىل -0.060 يف الفرتة الرطبة التي ي�شم 

م�ؤ�شرات  قدرة  ارتفاع  على  يدل  مما   .GNDVI م�ؤ�شر  لها 

هذه املجم�عة على ف�شل الرتبة عن النبات. 

 MGNDVI, م�ؤ�شرات  وت�شم  الثالثة:  املجموعة 

 ,MNDVI, GNDVI, GESAVI, WDRVI, TSAVI1
والرطبة  اجلافة  للرتبة  جدًا  مرتفعة  ح�شا�شية  ذات  وهي 

الذي   GNDVI م�ؤ�شر  با�شتثناء  ّفا,  وال�شَّ الَهَدا  منطقتي  يف 

معدل  تراوح  اإذ  الرط�بة.  زيادة  مع  ح�شا�شيته  انخف�شت 

ما  النباتيَّة  امل�ؤ�شرات  لهذه  الديناميكي  للمدى  الأدنى  احلد 

بلغ  حني  يف  اجلافة,  الفرتة  يف   0.319- -0.104اإىل  بني 

اإىل  بني -0.054  ما  الرطبة  الفرتة  الأدنى يف  احلد  معدل 

-0.187. وذلك نتيجة احل�شا�شية املرتفعة للرتبة التي اأدت 

اإىل فقد امل�ؤ�شرات لقدرتها على التح�ش�ض للنباتات. 

• المتوسط الحسابي للمدى الديناميكي:
يعك�ض املت��شط احل�شابي طبيعة كثافة الغطاء النباتي يف 

املنطقة, وغالبًا ما ي�شتدل به ب�شفته م�ؤ�شر اأويل على حالة 

كما  الدرا�شة  وجدت  وقد  املنطقة.  يف  وفقره  النبات  غنى 

بني  كبري  اختالف  هناك  اأن   ,)10( و�شكل   )7( جدول  يف 

من  الرغم  على  النباتيَّة  للم�ؤ�شرات  احل�شابية  املت��شطات 

اأن جميعها طبق على املرئية نف�شها, وذلك نتيجة لختالف 

قدرة كل م�ؤ�شر نباتي على متيز خاليا النبات وف�شلها عن 

اأو  ارتفاع  اإىل  بينها  اخللط  ي�ؤدي  ما  وغالبًا  الرتبة.  خاليا 

وتبعاً  ة,  النباتيَّ للم�ؤ�شرات  احل�شابية  املت��شطات  انخفا�ض 

لذلك ق�سمت املوؤ�سرات النباتيَّة اإىل ثالث جمموعات وفقاً 

ملتو�سطاتها احل�سابية وذلك كما ياأتي: 

التي  ة  النباتيَّ امل�ؤ�شرات  ت�شم  وهي  الأوىل:  املجموعة 

م�ؤ�شرات  وهي  بالرتفاع,  احل�شابية  مت��شطاتها  متيزت 

يف    ,TNDVI, IPVI, GEMI, MGNDVI, MNDVI
يف   AVI, GNDVI م�ؤ�شري  اإىل  اإ�شافة  اجلافة,  الفرتة 

لها ما  املت��شطات احل�شابية  الرطبة. حيث تراوحت  الفرتة 

بني 0.777 اإىل 0.243 يف الفرتة اجلافة, وما بني 0.811 

اإىل 0.229 يف الفرتة الرطبة. وتعد هذه املت��شطات مرتفعة 

�شبه  منطقة  يف  ال�اقعة  الدرا�شة  منطقة  تظهر  حيث  جدًا, 

الفرتتني  يف  بالنباتات  جدًا  كثيفة  اإىل  كثيفة  باأنها  جافة 

ة عند تقدير التغطية النباتية من بيانات األقمار الصناعية في منطقتي  د. ب�شمة بنت �شالمة الرحيلي ة الطيفيَّ التكافؤ الوظيفي بين المؤشرات النباتيَّ

َرَوات       َفا  شمال جبال السَّ الَهَدا والشَّ
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اجلافة والرطبة, يف حني اأن كثافة الغطاء النباتي فيها اأقل 

انعكا�ض  لدخ�ل  الرتفاع  ذلك  �شبب  يرجع  وقد  ذلك.  من 

املت��شطات  واأل�ان ال�شخ�ر والرتبة يف ح�شاب قيم  الظالل 

انعكا�شها  بني  النباتيَّة  امل�ؤ�شرات  خلط  نتيجة  احل�شابية, 

وانعكا�ض النبات.

 GNDVI, AVI, املجموعة الثانية: وهي ت�شمل امل�ؤ�شرات

 NRVI, NDVI, TSAVI2, PVI2, DVI, MSAV1,

 NRVI, NDVI,وامل�ؤ�شرات اجلافة,  الفرتة  يف   WDVI, PVI1
 OSAVI, SAVI, MSAVI2, TSAVI2, PVI2, DVI,

MSAV1, GESAVI, WDVI, PVI1  يف الفرتة الرطبة, 
وهي ت�شنف منطقة الدرا�شة �شمن املناطق مت��شطة الكثافة 

النباتيَّة. حيث تراوحت املت��شطات احل�شابية لهذه مل�ؤ�شرات 

الفرتة اجلافة, وما  0.009 يف  اإىل   0.182 النباتيَّة ما بني 

بني 0.158 اإىل 0.028, واإن كان هذا املت��شط ينطبق على 

َفا يف الفرتة الرطبة نتيجة زيادة كثافة  منطقتي الَهَدا وال�شَّ

النبات عقب هط�ل الأمطار, اإل اأنه ل ينطبق عليه يف الفرتة 

يف  املجم�عة  هذه  م�ؤ�شرات  فاعلية  على  يدل  مما  اجلافة, 

الفرتة الرطبة فقط.

ة التي  املجموعة الثالثة: وهي تتك�ن من امل�ؤ�شرات النباتيَّ

فقرية  باأنها  الدرا�شة  منطقة  احل�شابية  مت��شطاتها  �شنفت 

 OSAVI, SAVI, MSAVI2,   EVI2, نباتيًا, وهي م�ؤ�شرات

,GESAVI, TSAVI

.SPOT جدول )7( املت��شط احل�شابي للم�ؤ�شرات النباتيَّة املطبقة على مرئية

املجموعةاأق�سام املوؤ�سرات النباتيَّة

الفرتة الرطبة 2011مالفرتة اجلافة 2010م

احلد الأدنىاملوؤ�سر النباتياحلد الأدنىاملوؤ�سر النباتي

املوؤ�سرات النباتيَّة التي 

اأ�سا�سها ن�سب ريا�سية

الأوىل

TNDVI0,777TNDVI0,811

IPVI0,552IPVI0,579

GEMI0,466GEMI0,561

MGNDVI0,316MGNDVI0,317

MNDVI0,243MNDVI0,249

الثانية

GNDVI0,182AVI0,232

AVI0,126GNDVI0,229

NDVI0,104NDVI0,158

NRVI0,104NRVI0,158

الثالثة

OSAVI0,085OSAVI0,140

SAVI0,068SAVI0,120

MSAVI20,059MSAVI20,110

EVI20,033EVI20,062

املوؤ�سرات النباتيَّة التي 

اأ�سا�سها م�سافة بني 

NIR/Red نطاقي

الثانية

TSAVI20,144TSAVI20,126

PVI20,077DVI0,118

DVI0,060PVI20,104

MSAVI10,058MSAVI10,108

WDVI0,025TSAVI10,077

PVI10,009GESAVI0,065

الثالثة

GESAVI0,013-WDVI0,056

TSAVI10,022-PVI10,028

WDRVI0,073-WDRVI0,017-
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.SPOT شكل )10( املت��شط احل�شابي للم�ؤ�شرات النباتيَّة املطبقة على مرئية�

  EVI2,  WDRVI يف الفرتة اجلافة, وم�ؤ�شري  WDRVI
احل�شابية  املت��شطات  تراوحت  حيث  الرطبة.  الفرتة  يف 

يف   0.073- اإىل   0.085 بني  ما  النباتيَّة  امل�ؤ�شرات  لهذه 

0.062 و-0.017 يف الفرتة الرطبة.  الفرتة اجلافة, ونح� 

ومتثل هذه املت��شطات احل�شابية اإىل حد كبري واقع التغطية 

اأما  اجلافة,  الفرتة  يف  َفا  وال�شَّ الَهَدا  منطقتي  يف  النباتية 

فاعلية  على  يدل  ل متثلها, مما  قد  فاإنه  الرطبة  الفرتة  يف 

م�ؤ�شرات الفرتة اجلافة لتقدير التغطية النباتية يف منطقتي 

َفا.  الَهَدا وال�شَّ

الخاتمة: 
بالنبات  باخت�شا�شها  الطيفيَّة  ة  النباتيَّ امل�ؤ�شرات  تتميز 

ووفرة  وتن�ع  وكثافة  تغطية  من  بخ�شائ�شه  يتعلق  ما  وكل 

و�شحة ومر�ض وغريها. ورغم ذلك تختلف كفاءة امل�ؤ�شرات 

خذ 
ُ
اأ النبات. وقد  اإحدى خ�شائ�ض  الك�شف عن  النباتيَّة يف 

التعرف  اأجل  من  طيفيًا,  نباتيًا  م�ؤ�شرًا   22 البحث  هذا  يف 

على تكاف�ؤها ال�ظيفي عند تقدير التغطية النباتيَّة, وحتديد 

يف  النبات  عن  الرتبة  ف�شل  يف  بينها  الختالف  مقدار 

ل  التي  الطبيعية  خ�شائ�شها  لها  والتي  الدرا�شة,  منطقة 

امل�ؤ�شرات  تلك  عليها  طبقت  اأخرى  منطقة  اأي  مع  تت�شابه 

ة  النباتيَّ امل�ؤ�شرات  عالقة  معرفة  خالل  من  وذلك  النباتيَّة. 

احلمراء  حتت  الأ�شعة  بنطاق  وعالقتها  ببع�ض,  بع�شها 

NIR, وحتديد املدى الديناميكي لكل م�ؤ�شر نباتي.  القريبة 

القمر  بيـــــــانات  على  ذلك  لتحقيق  البحث  اعتمد  وقد 

يف  للمعاجلة  البيانات  خ�شعت  وقد   ,SPOT-5 ال�شناعي 

 ERDAS IMAGINE9.1, Idrisi Taiga16.0, برامج 

 Regress, Spatial modeler,وظائف با�شتخدام   ,ArcGIS9.2
.Operator, Classification, Overlay, Spatial analyst

الأوىل  املجم�عة  مل�ؤ�شرات  اأن  اإىل  الدرا�شة  ت��شلت  وقد 

بينها  فيما  جدًا  ق�ية  ارتباط  عالقة  والثالثة,  والثانية 

م�ؤ�شري  اأن  ات�شح  كما  والرطبة.  اجلافة  الفرتتني  يف 

النباتيَّة  امل�ؤ�شرات  اأقل  ميثالن   MGNDVI, MNDVI
ارتباطًا بجميع امل�ؤ�شرات النباتيَّة. وقد وجد اأن هنالك عالقة 

 GEMI, DVI, TSAVI2, AVI,ارتباط ق�ية بني م�ؤ�شرات

PVI2, GNDVI, TSAVI1, EVI2 ونطاق NIR يف الفرتة 
 NIR ونطاق DVI, GEMI, AVI, PVI2 اجلافة, وم�ؤ�شرات

املدى  اختالف  الدرا�شة  من  تبني  ومما  الرطبة.  الفرتة  يف 

مدى  يتفق  مل  اإذ  ة,  النباتيَّ امل�ؤ�شرات  جلميع  الدينامكي 

م�ؤ�شرين نباتيني حتى يف الفرتة الزمانية نف�شها. كما ت��شلت 

 TNDVI, AVI, GEMI, IPVI الدرا�شة اإىل متيز م�ؤ�شرات

مما  للرتبة,  ح�شا�شيتها  وعدم  للنبات,  ح�شا�شيتها  ب�شدة 

منطقتي  يف  النباتية  التغطية  تقدير  يف  مبالغتها  اإىل  اأدى 

 DVI, َفا. كما تبني انخفا�ض ح�شا�شية م�ؤ�شرات  الَهَدا وال�شَّ

PVI2, WDVI, EVI2, PVI1 للنباتات يف الفرتتني اجلافة 
 TNDVI, والرطبة. وقد اأظهر املت��شط احل�شابي مل�ؤ�شرات 

IPVI, GEMI, MGNDVI, MNDVI اأن منطقة الدرا�شة 
�شنف  كما  والرطبة.  اجلافة  الفرتتني  يف  النباتات  كثيفة 

 OSAVI, PVI2, SAVI, DVI, املت��شط احل�شابي مل�ؤ�شرات

الفرتة  يف   MSAVI2, MSAVI1, EVI2, WDVI, PVI1
 TSAVI1, GESAVI, EVI2, WDVI, ومل�ؤ�شرات  اجلافة, 

ة عند تقدير التغطية النباتية من بيانات األقمار الصناعية في منطقتي  د. ب�شمة بنت �شالمة الرحيلي ة الطيفيَّ التكافؤ الوظيفي بين المؤشرات النباتيَّ

َرَوات       َفا  شمال جبال السَّ الَهَدا والشَّ
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PVI1 يف الفرتة الرطبة منطقة الدرا�شة باأنها فقرية نباتيًا. 
م�ؤ�شر  من  اأكرث  اأخذ  ب�شرورة  نهايتها  يف  الدرا�شة  واأو�شت 

يف  الطيفية  ة  النباتيَّ امل�ؤ�شرات  ا�شتخدام  عند  طيفي  نباتي 

تقدير اأي خا�شية من خ�شائ�ض الغطاء النباتي, يف املناطق 

الطيفية,  ة  النباتيَّ امل�ؤ�شرات  فاعلية  فيها  تخترب  مل  التي 

الرتبة عن  ال�ظيفي يف ف�شل  تكاف�ؤها  لتفاوت درجة  وذلك 

النبات, اإذ قد يعطي العتماد على م�ؤ�شر نباتي واحد فقط 

نتائج مظللة اأو خاطئة عن واقع الغطاء النباتي يف املنطقة, 

خ�ش��شًا يف املناطق اجلرداء قليلة التغطية النباتيَّة كباقي 

ُع�ِديَّة. مناطق اململكة العربية ال�شُّ

المراجع:
الغنيم, عبداهلل ي��شف )1426هـ(, اأ�سكال �سطح الأر�ض 

القدمية,  العربية  امل�سادر  يف  العربية  اجلزيرة  �سبه  يف 

الك�يت: م�ؤ�ش�شة الك�يت للتقدم العلمي. 

يف  الغابات  ح�سر  م�سروع  )1428هـ(,  الزراعة,  وزارة 

ُعوِديَّة,  ال�سُّ العربية  اململكة  الغربية من  اجلنوبية  املنطقة 

الثاين,   املجلد  الأوىل,  املنطقة  يف  الطبيعية  الغابات  ح�شر 
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