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الملخص
هدفت الدرا�سة اإىل الك�سف عن اجلفاف مبحافظة الطائف 

درجاته  حتديد  مع   ) 1970-2013م   ( من  الفرتة  خالل 

بع�ض  توظيف  خالل  من  وذلك  به  تاأثرت  التي  وامل�ساحة 

موؤ�سرات اجلفاف كموؤ�سر حالة النبات

 vegetation condition index (VCI)       
وموؤ�سر احلالة احلرارية   

Temperature Condition Index (TCI)       
Vegetation Health Index (VHI ( وموؤ�سر �سحة النبات

  Geographic  با�ستخدام تقنيتي نظم املعلومات اجلغرافية

  Information System (GIS)S
Remote Sensing (RS( ووسائل االستشعار عن بعد

اأقمار  من  امللتقطة  الف�سائية  املرئيات  على  اعتمادًا   

 .LOI لالقط    Landsat8 و   TM لالقط   Landsat5
وتو�سلت الدرا�سة اإىل وجود اتفاق بني املوؤ�سرات الثالث يف 

2000م  عام  يف  الدرا�سة  منطقة  من  كبرية  م�ساحة  تعر�ض 

م�ساحة  اإجمايل  من   %77 مبتو�سط  املتو�سط  اجلفاف  اإىل 

كما  املكاين،  االنت�سار  ذلك  �سكل  يف  اختلفت  واإن  املنطقة 

 VCI نتائج موؤ�سري  توافق بني  اإىل وجود  الدرا�سة  تو�سلت 

درجاته  وحتديد  املنطقة  يف  اجلفاف  ت�سنيف  يف   VHI و 

اإىل  الدرا�سة  واأو�ست  للموؤ�سرين.  متقاربة  م�ساحة  بن�سب 

�سرورة االعتماد على البيانات امل�ست�سعرة عن بعد يف مراقبة 

اململكة  يف  اأخرى  مناطق  لي�سمل  اأو�سع  نطاق  على  اجلفاف 

املهددة  للمناطق  بيانات  قاعدة  وبناء  ال�سعودية،  العربية 

النباتي  للغطاء  احلماية  لتوفري  ال�سديد  اجلفاف  خلطر 

على  املعتمد  الزراعي  اال�ستثمار  الطبيعي من جهة، وجتنب 

االأمطار يف تلك املناطق من جهة اأخرى.

المقدمة
تتعدد الكوارث املناخية التي تتعر�ض لها جميع البيئات على 

تكرار حاالت  الكوارث هي  اأهم هذه  ولعل من  االأر�ض  �سطح 

جماالتها  يف  التنمية  معوقات  اأهم  اأحد  تعد  والتي  اجلفاف 

اجلافة  و�سبة  اجلافة  البيئة  كانت  واإن  بيئة،  اإي  يف  املتباينة 

اأكرثها ح�سا�سية يف حال ا�ستمرار موجات اجلفاف ل�سنوات 

متتالية. 

باختالف  العلوم  خمتلف  بني  اجلفاف  مفهوم  ويتفاوت   

كما  فاجلفاف  ملفهومه،  اأ�س�ض  حتديد  على  يتم  الذي  املعيار 

ظاهرة  باأنه  الت�سحر  ملكافحة  الدولية  االتفاقية  يف  جاء 

ملحوظًا  انخفا�سًا  الهطول  ينخف�ض  عندما  توجد  طبيعية 

في�سبح دون امل�ستويات الطبيعية امل�سجلة مما ي�سبب اختالاًل 

االنتاج/ نظم  على  معاك�سًا  تاأثريًا  يوؤثر  خطريًا  هيدرولوجيًا 

موارد االأرا�سي ) جبور، 2003م، �ض31(. 

البيئة  ي�سكل خطرًا على  فان اجلفاف  التعريف  وفق ذلك 

والتنمية امل�ستدامة على �سطح االأر�ض حيث يوؤدي اإىل نق�ض 

يتطلب  وهذا  النباتي،  لغطائها  وفقدان  الزراعية  املحا�سيل 

للك�سف وحماولة  الباحثني  اإجراء درا�سات تطبيقية من قبل 

التخفيف من خماطرة البيئية. 

منطقة الدراسة:
مكة  منطقة  االإدارية  الناحية  من  الطائف  حمافظة  تتبع 

املكرمة، ومتتد املحافظة على �سل�سلة جبال احلجاز، وتتو�سط 

وتبلغ   ،)1 )�سكل  املكرمة  مكة  منطقة  منت�سف  املحافظة 

8000كم2. وتتميز املحافظة بتنوع الت�ساري�ض بها  م�ساحتها 

يف  وتقل  2500مرت،  اإىل  ت�سل  جنوبًا  �ساهقة  جبال  بني  ما 

االرتفاع كلما اجتهنا �سمااًل. وتتميز حمافظة الطائف بكونها 

اأحد اأهم امل�سائف يف اململكة العربية ال�سعودية اإذ يبلغ معدل 

ترتاوح  م، يف حني   ْ22 املحافظة  ال�سنوية يف  درجة احلرارة 

الطائف         ال�سنوية ما بني 160،7ملم يف مدينة  االأمطار  كمية 

ب�سهرتها  املحافظة  تتميز  كما  ال�سفا،  مركز  يف  و295،5ملم 

يف االإنتاج الزراعي املعروفة منذ القدم حيث يكرث باملحافظة 

انتاج العنب والرمان. 

نبات  بني  ما  الطائف  حمافظة  يف  الطبيعي  النبات  ويتنوع 

غني جدًا يف القمم اجلبلية وجماري االودية ونباتات فقرية 

كما  االأودية،  جماري  وبع�ض  االرتفاع  قليلة  املناطق  يف  جدًا 

تظهر هذه الفئة على ال�سل�سلة اجلبلية يف بع�ض املناطق التي 

تعر�ست اأجزاء كبرية من تربتها لالجنراف. ومن بني االأنواع 

العرعر    اأ�سجار  جند  املحافظة  يف  املميزة  الطبيعية  النباتية 

 Olea )عتم(  الربي  والزيتون   Juniperus procera
.Acacia asak وال�سهيان europaea ssp.africana
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�سكل 1 موقع منطقة الدرا�سة

مشكلة الدراسة
يعد اجلفاف اأحد امل�سكالت البيئية التي ال يقت�سر ظهورها 

على البيئات اجلافة و�سبة اجلافة بل يحدث يف جميع االنظمة 

املناخية. ويوؤثر اجلفاف ب�سكل �سلبي على املدى الطويل؛ وقد 

تعر�ست اململكة العربية ال�سعودية لعدد من موجات اجلفاف 

الفطرية  تاأثري على احلياة  لها  وكان  2000م  خا�سة يف عام 

والعديد من القطاعات مثل الزراعة والرعي وم�سادر املياه. 

ولذلك وجد من ال�سروري البحث يف مو�سوع اجلفاف وحتديد 

اأن�سب الطرق للك�سف عنه من خالل االعتماد على املرئيات 

الف�سائية التي توفر معلومات مكانية مبنظر ف�سائي واحد. 

أهمية الدراسة
ترجع اأهمية الدرا�سة يف كونها اإحدى الدرا�سات التطبيقية 

العوامل  اأهم  من  يعد  والذي  اجلفاف  مو�سوع  تتناول  التي 

املوؤدية اإىل حدوث الت�سحر ومظاهر التدهور البيئي وانح�سار 

الغطاء النباتي االأخ�سر، كما ترجع اأهمية الدرا�سة باأنها تهتم 

بت�سنيف اجلفاف من حيث النوع، واحلجم، ودرجة اخلطر 

املرتبطة بانحبا�ض وانخفا�ض املطر، وبالتايل فاإن نتائج هذا 

امل�ستدامة  البيئية  للتنمية  خطط  و�سع  يف  �ست�ساهم  البحث 

للنبات الطبيعي يف اململكة العربية ال�سعودية. 
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الهدف من الدراسة:
يهدف هذا البحث اإىل اال�ستعانة بالبيانات امل�ست�سعرة عن بعد 

واملتمثلة بتوظيف بع�ض موؤ�سرات اجلفاف للك�سف عن مدى 

تعر�ض حمافظة الطائف للجفاف مع حتديد درجاته وامل�ساحة 

التي غطاها يف خالل الفرتة من )1987م-2013م(.

الدراسات السابقة:
قدم ثينك ابيل Thenkabail وزمالوؤه ) 2004م ( درا�سة 

ور�سد  لتقييم  بعد  عن  اال�ست�سعار  بيانات  ا�ستخدام  عن 

الدرا�سة  منطقة  وت�سمل  اآ�سيا.  غرب  جنوب  يف  اجلفاف 

ومت  الهند.  من  الغربية  واالأجزاء  وباك�ستان  اأفغان�ستان  دولة 

اال�ست�سعار  من  امل�ستمدة  املوؤ�سرات  من  عدد  على  االعتماد 

  Normalized التطبيعي  النبات  موؤ�سر فرق  بعد وهي  عن 

Difference Vegetation Index (NDVI) I  وموؤ�سر  
Vegetation Condition Index (VCI ) I   وموؤ�سر 
 Temperature Condition Indexاحلرارية احلالة 

     Advanced Very اعتمادا على بيانات القمر  (TCI) I
High Resolution Radiometer (AVHRR)
 Moderate-Resolution Imaging Rوالقمر 
وتو�سلت    .Spectro-Radiometer (MODIS)S
اإىل حالة من اجلفاف يف  تعر�ست  املنطقة  اأن  الدرا�سة اىل 

عام )1987م( مما اأدى اإىل حدوث اأ�سرار بالغطاء النباتي 

الطبيعي، اأما يف عام )1993م( فاإن حتليل موؤ�سرات اجلفاف 

الدرا�سة  وتو�سلت  رطبة.  حلالة  املنطقة  تعر�ض  اىل  ي�سري 

كذلك اإىل اأن موؤ�سر VCI  لديه ح�سا�سية لظروف اجلفاف 

يف حني اأن موؤ�سر TCI ال ميكن االعتماد عليه لر�سد اجلفاف 

وغري م�ستح�سن للدرا�سات امل�ستقبلية.

بعد  عن  اال�ست�سعار  تقنية  )2015م(  الرحيلي  ا�ستخدمت 

ملراقبة اجلفاف واأثره على الغطاء النباتي يف اأجزاء من غرب 

وجنوب غرب اململكة العربية ال�سعودية. وهدفت الدرا�سة اإىل 

اأقل  وحتديد  الدرا�سة  منطقة  على  وتاأثريه  اجلفاف  مراقبة 

واأكرث املناطق تعر�سًا للجفاف با�ستخدام موؤ�سرات اجلفاف 

امل�ستمدة من و�سائل اال�ست�سعار عن بعد وهي، موؤ�سر احلالة 

Temperature Condition Index(TCI) احلرارية 

 Vegetation Condition النباتية  احلالة  وموؤ�سر   I
 Vegetation النبات  �سحة  وموؤ�سر   Index (VCI)I
واأقل  اأدنى  على  معتمدة   Health Index (VHI)I

املعياري  املطر  موؤ�سر  اإىل  باالإ�سافة   NDVI ملوؤ�سر  قيمة 

 .(Standardized Precipitation Index (SPI)I
وتو�سلت الدرا�سة اىل وجود توافق بني �سنوات اجلفاف وفق 

VHI واأن  و   TCI و   VCI SPI وموؤ�سرات اجلفاف  موؤ�سر 

كان هناك اختالف يف توزيع اجلفاف داخل منطقة الدرا�سة، 

كما تو�سلت اىل تعر�ض اجزاء من املنطقة اىل اجلفاف ادى 

اىل تدهور غطائها النباتي والق�ساء عليه.

منهج الدراسة واساليبها:
اعتمدت الدرا�سة على تطبيقي منهجني علميني هما:

ال�سبب  درا�سة  من  املنهج  هذا  يتخذ  التطبيقي:  املنهج 

امل�سكلة  يعالج  اأنه  اأي  منه،  الغر�ض  لتحقيق  و�سيلة  والنتيجة 

امل�سكلة  على  توثر  التي  العوامل  يدر�ض  بحيث  اجلغرافية 

املعنية وتتبعها والو�سول اإىل تف�سري لها. 

املناخية  للعمليات  التحليلي  املنهج  يهتم  التحليلي:  املنهج 

الغالف  من  ال�سفلى  الطبقة  بني  املتبادلة  النظم  بدرا�سة 

جهة  من  احليوي  والغالف  االأر�ض  و�سطح  جهة  من  اجلوي 

اأخرى  ) ال�سماك والعزاوي، 2011م، �ض85 (.

الذي  الكارتوجرايف  اال�سلوب  على  الدرا�سة  اعتمدت  كما 

يعتمد على عدد من العمليات التي يتبعها الباحث للو�سول اىل 

خرائط متثل الظاهرة اجلغرافية ) �سرف، 2010م، �ض31(. 

ومر العمل الكارتوجرايف بعدة مراحل، وهي:

 :Digital data 1-حتويل البيانات الورقية اىل رقمية

 Digital data مت حتويل اخلرائط الورقية اإىل هيئة رقمية

من خالل برنامج    ArcGIS10، وقد ا�ستملت على اخلارطة 

ومن   ،Digitizing وترقيمها  املكرمة  مكة  ملنطقة  االإدارية 

ثم ح�ساب م�ساحة منطقة الدرا�سة.

2- املعاجلة الأولية للمرئيات الف�سائية وحتليلها:

تطلب العمل على املرئيات الف�سائية املرور بعدد من املراحل 

خالل  من  وذلك  الف�سائية،  املرئيات  معاجلة  اأجل  من 

برنامج ERDAS14 IMAGIN الأعوام الدرا�سة الثالثة 

)1987م – 2000م – 2013م(، وقد اعتمدت عليها الدرا�سة 

 13 بـ  كون الفا�سل ما بينها ميثل دورة مناخية �سغرى تقدر 

 Landsat عامًا، ومت تغطية معظم منطقة الدرا�سة مبرئيات

لتلك االأعوام، وا�ستملت على املراحل الآتية: 

املرحلة الأوىل: الت�سحيح الهند�سي

مت ت�سجيل املرئيات غري امل�سححة يف عام 1987م و2000م 
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2013م  عام  يف   OLI للقمر     Landsat8 مرئيات  اإىل 

 .)Irons, et al., 2012, p.11( امل�سححة

املرحلة الثانية: الت�سحيح الراديومرتي

مت اإجراء ت�سحيح للغالف اجلوي من خالل برنامج اإيردا�ض 

ERDAS IMAGIN14 من خالل طريقة طرح الهدف 
املظلم Dark Object Subtraction والتي تقوم بتحديد 

الأحد   )Initial Haze Value( لل�سبابية  اأولية  قيمة 

احلمراء  حتت  اأو  االأحمر  اأو  االأخ�سر  اأو  )االأزرق  النطاقات 

القريبة( يف املرئية )العمران، 2012م، �ض63(؛ ليتم اختيار 

بالنطاق  وت�سمى  املرئية  يف  )اأ�سود(  ظلمة  االأكرث  اخللية 

املرجعي، وتتاأخذ املعادلة ال�سيغة االآتية: 

                          Dark Object Subtraction = b – d
 b= النطاق املحدد

d = القيمة االنعكا�سية املحددة بالنطاق املرجعي 
 https://www.youtube.com

watch?v=9ED3jnYod6w

اأعداد  من  الف�سائية  املرئيات  حتويل  الثالثة:  املرحلة 

رقمية اإىل قيم اإ�سعاعية وانعكا�سية و�سطوع: 

املرئيات  حتويل  يف  املعادالت  من  عدد  على  االعتمـاد  مت 

Digital number (DN)الرقميـة القيم  من  الف�سائيـة 

انعكا�سية  وقيم   ،Radiance اإ�سعاعية  قيم  اإىل   N
 .Brightness وقيم �سطوع ،Reflectance

اإذ اإن املرئيات الف�سائية يف �سورتها االأولية تكون على هيئة 

للمظاهر  الرمادي  اللون  م�ستوى  عن  تعرب   DN رقمية  قيم 

ونظرًا  امل�ست�سعر  باختالف  القيم  هذه  وتختلف  االأر�سية، 

الدرا�سة  منطقة  لتغطية  مرئيات   9 على  الباحثة  العتماد 

اأنواع خمتلفة من امل�ست�سعرات من  باأكملها )جدول1(، ومن 

التحويالت  من  عدد  اإجراء  ذلك  تطلب   Landsat اأقمار  

للو�سول اإىل قيم ت�سف القيا�ض احلقيقي للمتح�س�ض؛ وذلك 

وقيم   Radiance اإ�سعاعية  قيم  اإىل  حتويلها  خالل  من 

  Brightness �سطوع  وقيم   Reflectance انعكا�سية 

 ،(Thenkabail, 2004, p5) بالن�سبة للنطاقات احلرارية

وفق املعادالت املو�سحة يف )اجلدول 2(.

Mosaic images املرحلة الرابعة: جتميع املرئيات

 Landsat اعتمدت الباحثة لتغطية منطقة الدرا�سة مبرئيات

 3 بواقع   Landsat8 و   Landsat5 من  م�سارات   9 على 

 Mosaic  مرئيات لكل عام؛ لذلك مت عمل جتميع للمرئيات

images لكل عام من اأعوام الدرا�سة. 

Subset املرحلة اخلام�سة: القتطاع

 Landsat8 و   Landsat5 اأقمار  م�سارات  بع�ض  ا�ستملت 

مت  لذلك  الدرا�سة؛  منطقة  حدود  خارج  تقع  اأجزاء  على 

اقتطاع منطقة الدرا�سة على �سكل م�ستطيل اأواًل، ويف مرحلة 

تالية مت االقتطاع �سمن حدود املنطقة.

جدول 1 املرئيات الف�سائية امل�ستخدمة يف الدرا�سة

املرحلة ال�ساد�سة: حتديد املوؤ�سرات امل�ست�سعرة عن بعد :

اال�ست�سعار  اأ�ساليب  عل  املعتمدة  املوؤ�سرات  ا�ستخدام  يعد 

النباتية  الدرا�سات  يف  الت�سنيف  و�سائل  اأف�سل  من  ُبعد  عن 

املوؤ�سرات  على  الرتبة  �سطوع  تاأثري  م�سكلة  اأن  اإال  واجلفاف، 

من  تعد  القليلة  النباتية  التغطية  ذات  املناطق  يف  النباتية 

الدرا�سات،  من  الكثري  اإليها  اأ�سارت  التي  امل�سكالت  اأهم 

حيث ي�سعب الف�سل يف تلك املناطق ما بني انعكا�ض النبات 

يف  الباحثة  واعتمدت  الواحدة.  اخللية  يف  الرتبة  وانعكا�ض 

تطبيقها  مت  التي  النباتية  املوؤ�سرات  اأهم  على  املرحلة  هذه 

للرتبة  املعدل  النباتي  الدليل  موؤ�سر  وهو  اجلافة  البيئات  يف 

 Optimized Soil Adjusted Vegetation املُح�سن 

Index (OSAVI)I  ليكون االأ�سا�ض الذي يعتمد عليه يف 
بناء موؤ�سرات اجلفاف )VCI – VHI( والتي تعتمد اأ�سا�سًا 

 .NDVI يف بنائها على موؤ�سر

وتتخذ هذه املوؤ�سرات ال�سيغ الآتية:

التاريخامل�سارالقطالقمر

Landsat5TM45-1681987/7/19م

Landsat5TM44-1691987/6/24م

Landsat5TM45-1691987/5/7م

Landsat5TM45-1682000/7/22م

Landsat5TM44-1692000/6/11م

Landsat5TM45-1692000/6/11م

Landsat8LOI45-1682013/7/26م

Landsat8LOI44-1692013/7/1م

Landsat8LOI45-1692013/7/1م
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جدول 2 معادالت التحويل من قيم   DN لكل القط

املعادلةالتحولالقط

OLA

Radiance 

Reflectance 

Brightness 

  TM

Radiance 

Reflectance

Brightness 

-  موؤ�سر الدليل النباتي املعدل للرتبة املُح�سن

 Optimized Soil Adjusted Vegetation Index (OSAVI)
OSAVI= (1+L)(NIR-R)/(NIR+R+L)                  
وحتت  احلمراء  االأ�سعة  قيم  اإىل  ت�سري   NIR و   R اإن  حيث 

ثابتة  قيمة  فهي   L قيمة  اأما  التوايل  على  القريبة  احلمراء 

 .(kasawani, 2010, p.27) 0،16 تعادل

- موؤ�سر احلالة النباتية

Vegetation Condition Index (VCI)   
والتي حت�سب باملعادلة الآتية:  

VCI = (OSAVIJ-OSAVIMIN)/               

             (OSAVIMAX-OSAVIMIN)×100
اإذ اإن OSAVIMIN و OSAVIMAX ت�سري اإىل احلد االأدنى 

واالأعلى جلميع ال�سنوات و OSAVIJ ت�سري اإىل متو�سط �سنة 

.( Thenkabail, 2004, p6 ) ما

- موؤ�سر احلالة احلرارية 

Temperature Condition Index (TCI)   

والتي حت�سب باملعادلة الآتية:  

            TCI=(BTMAX–BTj )/( BTMAX – BT MIN)×100
االأدنى  احلد  اإىل  ت�سري   BTMAX و   BTMIN اأن  حيث 

 BTj اأما  ال�سنوات،  جميع  يف  احلراري  للنطاق  واالأعلى 

متو�سط النطاق احلراري ل�سنة املرئية  

.(Thenkabail, 2004, p7)
- موؤ�سر �سحة النبات 

Vegetation Health Index (VHI)
والتي حت�سب باملعادلة االآتية:  

                                           VHI=0.5 ×VCI+0.5×TCI
VCI = موؤ�سر احلالة النباتية

TCI = موؤ�سر احلالة احلرارية
.(Niemeyer, 2008, p.p267,271( 0.5 = معامل ثابت
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منى �سامل حممد احلربي   توظيف المؤشرات المستشعرة عن بعد في الكشف عن الجفاف بمحافظة الطائف 

النبات  ملوؤ�سرات  الثانوي  الت�سنيف  ال�سابعة:  املرحلة 

واجلفاف

ا�ستمل الت�سنيف الثانوي للموؤ�سرات على الآتي: 

ت�سنيف موؤ�سر )OSAVI(: مت اإجراء ت�سنيف غري موجه 

 )OSAVI( للموؤ�سر    Unsupervised Classification
العتبة    حد  خالل  من  الرتبة  عن  النباتية  اخلاليا  لعزل 

�سنوات  يف  الطبيعي  النبات  ت�سنيف  ثم  ومن   Threshold
الدرا�سة الثالث اإىل 5 فئات  )نبات غني جدًا- نبات غني- 

نبات متو�سط الغنى- نبات فقري – نبات فقري جدًا( وعزل كل 

فئة وح�ساب م�ساحاتها. 

VHI و TCI و VCI ت�سنيف موؤ�سرات اجلفاف -

- اعتمدت الباحثة على ت�سنيف بويان Bhuiyan  يف حتديد 

 )VCI- TCI - VHI( الثالث للموؤ�سرات  درجة اجلفاف 

املو�سحة يف  اجلدول )3(. 

جدول )3( ت�سنيف درجات اجلفاف وفقا ملوؤ�سرات اجلفاف 

VHI و TCI و VCI

) Bhuiyan, 2008, p.908( :امل�سدر

3- مرحلة اإنتاج اخلرائط:

مت اإنتاج جميع خرائط الدرا�سة بربنامج ArcGIS10، ومت 

االعتماد على عدد من الطرق الكارتوجرافية ومنها: 

 Cartographic اخلرائطي  التعميم  طريقة   -

 :generalization
املر�سومة  لالأ�سكال  والكمية  النوعية  املعطيات  تعديل  هي 

)الزيدي  معينة  ل�سروط  لت�ستجيب  اخلارطة  بناء  بق�سد 

الت�سنيفات  بع�ض  اإجراء  ومت  �ض82(.  2005م،  وم�سعود، 

لتب�سيط  للو�سول  الدرا�سة  ملتغريات   Classification
مفردة  قيمة  اإيجاد  خالل  من  املعنية  الظاهرة  لفهم  ن�سبي 

)املتو�سط( لكل خلية اأو م�سلع، كما مت اإجراء طريقة التنعيم   

درجة 

اجلفاف
و�سفة

درجة 

اجلفاف
و�سفة

اأقل من 10
جفاف 

متطرف
30 – 20.1

جفاف 

متو�سط

من 10 – 20
جفاف 

�سديد

40 – 30.1
جفاف 

طفيف

اأكرب 

من40

ال يوجد 

جفاف

اإنتاج بع�ض خرائط الدرا�سة، وهي اإحدى  Smoothing يف 
طرق التعميم كذلك والتي يتم فيها ا�ستبدال الزوايا احلادة 

باأخرى اأكرث تب�سيطًا وتنعيمًا )ال�سبعاوي والق�ساب، 2009م، 

الرتميز  عملية  على  اعتمد  حني  يف  �ض365-364(،  �ض 

ر�سوم  هيئة  على  الدرا�سة  متغريات  الإخراج   Symbology
 .(,p.451 Robinson, et al., 1995) سمن �سياق اخلريطة�

المناقشة والنتائج
الدرا�سة  منطقة  اأن  و)ال�سكل:2(  )اجلدول:4(  من  يالحظ 

وفق موؤ�سر VCI مل تتعر�ض اإىل حالة من اجلفاف املتطرف 

 ،) 1987-2000-2013م   ( الثالث  الدرا�سة  �سنوات  خالل 

عامي  خالل  املنطقة  على  املتو�سط  اجلفاف  �سيطر  حني  يف 

وانت�سر  التوايل،  و66% على   %74 بن�سبة   ) ) 1987-2000م 

ذلك اجلفاف ب�سكل كبري يف معظم اأجزاء املنطقة كما تظافر 

لتقع  2000م  ال�سديد يف عام  املتو�سط مع اجلفاف  اجلفاف 

املنطقة �سمن حالة من اأ�سوا حاالت اجلفاف والتي مل ي�سبق 

لها مثيل خالل �سنوات الدرا�سة الثالث مما اأدى اإىل خ�سارة 

م�ساحات كبرية من النبات الطبيعي. 

وا�ستمرت حالة اجلفاف ال�سديد يف االت�ساع يف عام 2013م 

لتغطي ن�سبة 85% من اإجمايل م�ساحة منطقة الدرا�سة يف حني 

اإذ  العام  ذلك  يف  والطفيف  املتو�سط  اجلفاف  ن�سبة  تقاربت 

بلغت ن�سبة 9% و5% من اجمايل م�ساحة منطقة الدرا�سة على 

التوايل يف حني ال ت�سكل احلالة الطبيعية ن�سبة تذكر اإذ بلغت 

ن�سبة 1% من اجمايل م�ساحة منطقة الدرا�سة يف عام 2013م.

)اجلدول:5(  يف  احلرارية  احلالة  موؤ�سر  ت�سنيف  وي�سري 

يف  ال�سديد  اجلفاف  حالة  م�ساحة  تراجع  اإىل  و)ال�سكل:3( 

منطقة الدرا�سة مقارنة مبوؤ�سر VCI اإذ بلغت اأعلى م�ساحة 

اجمايل  من   %11 بن�سبة  2013م  عام  يف  اجلفاف  لذلك 

املتو�سط  اجلفاف  �سيطر  حني  يف  الدرا�سة،  منطقة  م�ساحة 

على منطقة الدرا�سة يف عامي 2000م و2013م بن�سبة %95 

ذلك  اأن  كما  الدرا�سة  منطقة  م�ساحة  اجمايل  من  و%80 

1987م  عام  يف  املنطقة  م�ساحة  من   %32 غطى  اجلفاف 

وذلك ل�سيطرة اجلفاف الطفيف على املنطقة يف ذلك العام 

65% من اجمايل م�ساحة منطقة الدرا�سة، كما بلغت  بن�سبة 

احلالة الطبيعية ن�سبة م�ساحة 3% من اجمايل م�ساحة منطقة 

الدرا�سة يف حني مل ي�سكل اجلفاف املتطرف اأي م�ساحة تذكر 

.TCI وفق مو�سر
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احلالة

198720002013

%كم2%كم2%كم2

000 00جفاف متطرف

120015264033680085جفاف �سديد

5920745280667209جفاف متو�سط

880118014005جفاف طفيف

0000801طبيعي

VCI جدول: 4 ت�سنيف اجلفاف وفق موؤ�سر

VCI سكل:2 ت�سنيف اجلفاف وفق موؤ�سر�

احلالة

198720002013

%كم2%كم2%كم2

000000متطرف

00320488011جفاف �سديد

256032760095640080جفاف متو�سط

5200658017209جفاف طفيف

24030000طبيعي

TCI جدول: 5 ت�سنيف اجلفاف وفق مو�سر
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TCI سكل:3 ت�سنيف اجلفاف وفق موؤ�سر�

ويالحظ من )اجلدول:6( و)ال�سكل:4( اأن حالة اجلفاف يف 

منطقة الدرا�سة وفق موؤ�سر VHI يف عام 1987م تعد االأقل 

امتدادًا مقارنة بعامي 2000م و2013م، اإذ مل ي�سكل اجلفاف 

يف  الدرا�سة،  منطقة  م�ساحة  اجمايل  من   %2 �سوى  ال�سديد 

63% كما غطى اجلفاف  حني امتد اجلفاف املتو�سط بن�سبة 

حني  يف   ،%30 بن�سبة  املنطقة  من  متفاوتة  اأجزاء  الطفيف 

�سادت احلالة الطبيعية بن�سبة 5% من اجمايل م�ساحة منطقة 

الدرا�سة والتي ارتكزت يف جنوب غرب املحافظة. 

اأما يف عام 2000م فاإن م�ساحة اجلفاف ازدادت عن عام 

1987م اإذ �سكل اجلفاف املتو�سط 70% من اإجمايل م�ساحة 

منطقة الدرا�سة كما ات�سعت م�ساحة اجلفاف ال�سديد لت�سل 

اإىل ن�سبة 17% من م�ساحة منطقة الدرا�سة الذي تركز ب�سكل 

م�ساحة  تقل�ست  حني  يف  املحافظة  غرب  �سمال  يف  كبري 

اجلفاف الطفيف اإىل ثلثي ما كانت عليه يف عام 1987م كما 

تقل�ست م�ساحة احلالة الطبيعية اإىل 1% من اجمايل م�ساحة 

منطقة الدرا�سة، يف حني اأن 3% من اإجمايل م�ساحة منطقة 

الدرا�سة تاأثرت باجلفاف املتطرق وذلك يف جزء حمدود من 

�سمال املحافظة.

�سكل  اإذ  2013م  عام  يف  اأعالها  اجلفاف  �سدة  وبلغت 

منطقة  م�ساحة  اجمايل  من   %70 ن�سبة  ال�سديد  اجلفاف 

الدرا�سة، كما �سكل اجلفاف املتو�سط ن�سبة 23% والذي ارتكز 

ن�سبة  الطبيعية  احلالة  و�سكلت  الدرا�سة  منطقة  جنوب  يف 

املحافظة يف  اأجزاء حمدودة من جنوب غرب  وذلك يف   %4

2% و1% من اجمايل  حني �سكل اجلفاف الطفيف واملتطرف 

م�ساحة املنطقة على التواىل .

عن  امل�ست�سعرة  اجلفاف  موؤ�سرات  تطبيق  خالل  من  ويت�سح 

اأن املوؤ�سرات الثالث تتفق يف �سيطرة اجلفاف املتو�سط  بعد 

ب�سكل كبري على منطقة الدرا�سة خا�سة يف عام 2000م، اإذ 

تعر�ست م�ساحة كبرية من منطقة الدرا�سة اإىل ذلك اجلفاف 

كان  واإن  املنطقة  م�ساحة  اإجمايل  من  وذلك   %77 مبتو�سط 

هناك اختالف يف �سكل ذلك االنت�سار وتوزيعه، كما يالحظ 

ت�سنيف  يف   VHI و   VCI موؤ�سري  نتائج  بني  توافق  وجود 

اجلفاف يف املنطقة وحتديد درجاته بن�سب م�ساحة متقاربة 

للموؤ�سرين، وت�سري نتائج هذين املوؤ�سرين اإىل تعر�ض م�ساحة 

اجلفاف  اإىل  2013م  عام  يف  الدرا�سة  منطقة  من  كبرية 

ال�سديد مبتو�سط يبلغ نحو 81% من اإجمايل م�ساحة املنطقة. 

خالل  الطائف  حمافظة  يف  اجلفاف  تتبع  خالل  ومن 

ال�سنوات الثالث املدرو�سة )1987-2000-2013م( يالحظ 

واملتو�سط  ال�سديد  اجلفاف  م�ساحة  ات�ساع  يف  التباين  مدى 

ب�سكل خا�ض باملنطقة؛ مّما يدعونا اإىل االهتمام واملحافظة 

مع  خا�سة  املناطق،  تلك  يف  الطبيعي  النباتي  الغطاء  على 

تكرار حدوثه ل�سنوات متتالية؛ حتى ال تتعر�ض للتدهور، وما 

على  الق�ساء  بل  النباتية،  لالأنواع  انقرا�ض  من  عليه  يرتتب 

البيئة الربية ب�سكل كلي.
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  VHI جدول:6 ت�سنيف اجلفاف وفق موؤ�سر
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