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Abstract:
The study aims to assess the ability, possibility and accuracy of using modern
geographic technologies to detect the change in land cover using spectral indicators,
as well as establishing a digital geographic database for the land cover in the study
area located in southern Iraq between two latitude (331 "33" 30°) and (37) "00'32 °)
north, and arcs along (12" 38 "45 °) and (38" 10 '47 °) east. The study relied on
satellite visualizations acquired from the American Landsat-8 satellite for the years
(2/28/2013, 2/26/2020), and adopted in its processing and analysis the analytical
approach and cartographic algebra method in analyzing space data, as well as the
means and tools for the software of the sensor data Remote and geographic
information systems. The study reached a set of conclusions, one of which was
showing the importance of integrating geographic information systems and remote
sensing techniques in monitoring and detecting the change of dynamic environmental
phenomena such as vegetation cover and water bodies, as it was an effective and fast
tool in obtaining results quickly and with little cost and effort.
Key words: Spectral Indices, Clues, Spectral Band, NDVI, NEAR-INFRARED.

:المستخمص
ييدؼ البحث الى تقييـ مدل دقة استخداـ المؤشرات الطيفية لكشؼ التغير في الغطاء األرضي
 فضالن عف انشاء قاعدة بيانات جغرافية رقمية لمغطاء األرضي في محافظة،باستخداـ التقنيات الجغرافية الحديثة
) شمالن كقكسي طكؿ°32 '00 "37( ) ك°30 '33 "331( ذم قار الكاقعة جنكبي العراؽ بيف دائرتي عرض

 اعتمد البحث عمى مرئيات فضائية مكتسبة مف القمر الصطناعي.) شرقان°47 '10"38( ) ك°45 '38 "12(

 كاعتمدت في معالجتيا كتحميميا المنيج،)2020/2/26 ،2013/2/28(  في التأريخييف8-األمريكي لندسات
 فضالن عف الكسائؿ كاألدكات لمبرامجيات التابعة،التحميمي كأسمكب الجبر الخرائطي في تحميؿ البيانات الفضائية

 تكصؿ البحث الى جممة مف الستنتاجات كاف مف،لمعطيات الستشعار عف بعد كنظـ المعمكمات الجغرافية

بينيا أىمية تكامؿ تقنيات نظـ المعمكمات الجغرافية كالستشعار عف بعد في مراقبة ككشؼ التغير لمظكاىر
 إذ كانت أداة فاعمة كسريعة في الحصكؿ عمى،البيئية التي تتسـ بالديناميكية كالغطاء الخضرم كالجساـ المائية
.النتائج بسرعة كبتكمفة كجيد قميميف
.NEAR-INFRARED ،NDVI ، النطاؽ الطيفي، القرائف، المؤشرات الطيفية:الكممات المفتاحية

:المقدمة
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اف العتماد عمى المرئيات الفضائية ،التي يتـ مف خالليا اشتقاؽ كتحميؿ المعمكمات لتحقيؽ

اىداؼ الدراسة ،كل سيما األماكف التي يصعب الكصكؿ الييا ،المر الذم يحقؽ أكبر قدر مف

الدقة في القياس كالتحميؿ كالتفسير ،كمف الجدير بالذكر اف استخداـ التقنيات الحديثة كتقنية نظـ

المعمكمات الجغرافية التي تعد كسيمة قكية كمثالية إلدارة البيانات كتسيـ في تبسيط المعمكمات
المتداخمة كالمتشعبة بتحكيميا الى خرائط تمتاز بالكضكح كالشمكلية كاليجاز لمكصكؿ الى نتائج

تدعـ صانعي القرار في خطط التنمية في شتى المجاؿ.

مشكمة البحث :ىؿ يمكف تكظيؼ المعطيات الرقمية الفضائية باستخداـ المؤشرات الطيفية في
الكشؼ عف تغيرات الغطاء األرضي في محافظة ذم قار كاعداد قاعدة بيانات جغرافية بغية
معالجتيا كتحميميا لتككف أساسا لعميات التخطيط كالتنمية.

فرضية البحث :يمكف كشؼ تغيرات الغطاء األرضي باستخداـ المرئيات الفضائية كذلؾ عف
طريؽ عدد مف المؤشرات الطيفية كبناء قاعدة بيانات جغرافية كمعالجتيا كتحميميا لتقديـ
المعالجات الناجعة لتطكير بيئة المنطقة المدركسة.

هدف البحث :ييدؼ البحث الى تقييـ قدرة كامكانية كمدل دقة استخداـ المؤشرات الطيفية لكشؼ

التغير في الغطاء األرضي باستخداـ التقنيات الجغرافية الحديثة ،فضالن عف انشاء قاعدة بيانات
جغرافية رقمية لمغطاء األرضي في منطقة الدراسة كالتعرؼ عمى اتجاه تغيرىا.

منهجية البحث :المنيج التحميمي كأسمكب الجبر الخرائطي في تحميؿ البيانات الفضائية ،فضالن
عف الكسائؿ كاألدكات لمبرامجيات التابعة لمعطيات الستشعار عف بعد كنظـ المعمكمات

الجغرافية.

حدود منطقة الدراسة :كالتي اشتممت عمى:

( )1الحػػدكد المكانيػػة :يتبػػيف مػػف الخ ػرائط ( )1،2اف محافظػػة ذم قػػار تق ػ بػػيف دائرتػػي عػػرض
("331

'33

 )°33ك ( )°32 '33 "37شػ ػػمالن كقكسػ ػػي طػ ػػكؿ ( )°45 '38 "12ك

( )°47 '13"38ش ػرقان .يحػػدىا مػػف الشػػماؿ محافظػػة كاسػػط ،كمػػف الشػػرؽ كالشػػماؿ الش ػرقي
محافظػػة ميسػػاف ،كمػػف الجنػػكب كالجنػػكب الشػػرقي محافظػػة البص ػرة ،كمػػف الغػػرب كالجن ػػكب

الغربي محافظة المثنى ،كمف الشماؿ الغربي محافظة القادسية .كتمتد محافظػة ذم قػار عمػى

مس ػ ػػاحة (13463428ك ػ ػػـ )2لتش ػ ػػكؿ نس ػ ػػبة ( )%3,1م ػ ػػف مس ػ ػػاحة العػ ػ ػراؽ الكمي ػ ػػة كالبالغ ػ ػػة
( 437385كـ ،)2كىي تقسـ الى عشركف كحدة ادارية (قضاء–ناحية).
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( )2الحػػدكد الزمانيػػة :تمثمػػت فػػي بيان ػػات القمػػر الصػػطناعي لنػػد سػػات  8-لمت ػػأريخيف (،2313
.)2323
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اوالً :تقنيات الدراسة

 -1تقنية االستشعار عن بعد Remote Sensing
تتمثؿ في البيانات الفضائية المعتمدة في البحث كىي عبارة عف مرئيات فضائية مكتسبة مف

القمر الصطناعي األمريكي لندسات 8-لمتأريخييف ( )2020/2/26 ،2013/2/28تـ
الحصكؿ عمييا مف المكق الرسمي لييئة المساحة الجيكلكجية المريكية ( ،)USGSكالتي تتميز

بدقة راديك مترية ( )16 bitكالجدكؿ ( )1يبيف خصائصيا:

جدكؿ ( )1خصائص مرئية القمر الصطناعي ()Landsat8

 -2تقنية نظم المعمومات الجغرافية Geographic information system
استخدمت ىذه البرمجية في المعالجات الرقمية لممرئيات الفضائية المستخدمة في الدراسة
كتمثمت المعالجات الرقمية بما يأتي:

أ -عممية المكزائييؾ :اجريت عممية الػمكزائييؾ ()Mosaic؛ ألف منطقة الدراسة تمتد عمى
ثالث مشاىد فضائية في منطقة تداخؿ القمر ( )Landsat8لمحصكؿ عمى مرئية كاحدة
يسيؿ التعامؿ معيا.
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ب -عممية القط  :تـ اجراء ىذه العممية ( )Clippingلمحصكؿ عمى مرئية تمثؿ فقط منطقة
الدراسة كالتخمص مف أجزاء المرئية التي تق خارج منطقة الدراسة كالتي تسبب مشاكؿ مثؿ
تأخر عمميات التحميؿ الرقمي.
ت -اجراء العمميات الحسابية عمى النطاقات الطيفية :تـ تطبيؽ المؤشرات ( )INDEXعف
طريؽ استخداـ أداة التحميؿ المكاني ) )Map Algebraكذلؾ لمحصكؿ عمى نماذج جاىزة
ذات دللة مكجية لدراسة معينة.
ث -عممية اإلخراج :كىي مرحمة تصميـ الخرائط كاخراجيا.
ثانياً :المؤشرات الطيفية

تعتبر ىذه المؤشرات أحد اىـ عمميات التحسيف الطيفي إذ يمكف اجراء عمميات جبرية

عمى النطاقات الطيفية بيدؼ انتاج مرئية جديدة مف ىذه العممية الحسابية ذات دللة مكجية

أ كثر قدرة عمى الشرح كالتفسير ،كتستخدـ ىذه المؤشرات المتعددة الطياؼ لمختمؼ التطبيقات
عف طريؽ التقنيف في الشعاع الطيفي كتحسينو (عمي ،)79 ،2018 ،كيعرؼ المؤشر

( )INDEXبانو كسيمة لمكشؼ عف ظاىرة ما ،عف طريؽ اشتقاؽ بعض العالقات الرياضية مف
الطيؼ الكيركمغناطيسي المسجؿ بكاسطة المتحسسات أم اف المؤشرات الطيفية مبنية عمى مبدأ

تفاعؿ الشعة م الجساـ اليدؼ ،كىي عديدة كمتطكرة فمنيا ما يختص بدراسة النبات كأخرل

بالتربة كغيرىا بالجيكلكجيا اك المكرفكمناخي(...الغامدم1429 ،ىػ.)5 ،

تستعمؿ المؤشرات الطيفية لمكشؼ عف المتغيرات الدقيقة كالتي ل يمكف تمييزىا بالتحميؿ

البصرم لممرئية الفضائية الخاـ أك باستخداـ المؤشرات البسيطة كالتي تعتبر اقؿ تعقيدان في
حسابيا مف المؤشرات المعقدة التي تنتج عف القسمة العددية لمبيانات الرقمية في النطقة الطيفية

أم بعبارة أخرل ىي عممية تطبيؽ معادلت رياضية عمى كؿ خمية لنطاقات طيفية مختمفة

لمحصكؿ عمى عالقات كمية ،كالمؤشرات المستخدمة في البحث ما يأتي:

 -1مؤشر االختالف النباتي (Normalize Difference vegetation Index )NDVI
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إف مؤشر الفرؽ المعيارم لمغطاء النباتي ( )NDVIىك في األغمب المؤشر األكثر انتشا ار كالذم

يربط البيانات مف األشعة تحت الحمراء القريبة م البيانات في المنطقة الطيفية الحمراء ،إذ

تمتص النباتات الخضراء الحيكية معظـ الشعة الحمراء الساقة كتعكس الجزء األكبر مف الشعة

تحت الحمراء القريبة في حيف يحدث العكس م النباتات المريضة غير الحيكية .يرتبط الػ

 NDVIبالعديد مف خصائص النباتات ،فمثال يتـ استخدامو لتحديد الحالة الصحية لمنباتات
كلتصكير التغيرات البيكلكجية الدكرية كلتقدير الكتمة الحيكية الخضراء كحجـ المحاصيؿ

كتطبيقات عديدة اخرل.

يتـ حساب  NDVIكفقا لمصيغة اآلتية (:)Lillesand, 1987, 721
حيث اف:
 = NDVIدليؿ الغطاء النباتي
 = NIRنطاؽ األشعة تحت الحمراء القريبة كىي اختصار ()NEAR-INFRARED

 = REDنطاؽ الشعة الحمراء

يتـ معايرتو كحساب القيـ بيف ( 1-ل تكجد نباتات) ك( 1كثافة نباتية) ،كالجدكؿ ( )2يكضح

ذلؾ.

جدكؿ ( )2مقياس دليؿ الفركقات النباتية
قيـ الدليؿ النباتي NDVI

مقياس الدليؿ النباتي Vegetation Index

< 0.1

جيد

0.01 – 0.1

متكسط

0 - 0.01

ضعيؼ

>0

ضعيؼ جدا

المصدرLioa,M.L.Liu,P.znu,J.yay,The Data set of 1km Resolution Monthly :
NDVI in China,1999
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جدكؿ ( )3مساحة الفئات النباتية لمؤشر  NDVIكـ 2كنسبتيا المئكية مف مساحة
منطقة الدراسة
2013

الفئات

2

2020
2

قيـ التغير(كـ)2

المساحة (كـ )

()%

المساحة (كـ )

()%

ضعيؼ جدا

1624,69

12,07

1621,58

12,04

3,11-

ضعيؼ

7300,69

54,23

5972,31

44,36

1328,38-

متكسط

2854,05

21,2

3516,1

26,12

662,05

جيد

1683,54

12,5

2353,28

17,48

669,74

المجمكع

13463,28

100

13463,28

100

-

المصدر :الخرائط (.)4،3

شكل (  ) 1التوزٌع النسبً ( )%للفئات النباتٌة
لمؤشر  NDVIمن مساحة منطقة الدراسة
44.36

54.23

2020

12.07

12.04

21.2

26.12

ضعيف

المصدر :جدكؿ (.)3
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12.5

متوسط

17.48

ضعيف جدا

2013

جيد
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يتبيف مف الخرائط ( )4،3كالجدكؿ ( )3كالشكؿ ( )1اف مؤشر الختالؼ النباتي ()NDVI
في منطقة الدراسة قد شيد تغي انر سمبيان (تناقص) كتغي انر ايجابيان (زيادة) كمف الجدير بالىتماـ اف
التغير السمبي قد حدث في الغطاء الخضرم األكثر انتشا انر في منطقة الدراسة ال كىك الضعيؼ
جدان كالضعيؼ اذ بمغت قيمة التغير ( )1328,38- ( ،)3,11-عمى التكالي ،اما التغير
اإليجابي فكاف في الغطاء الخضرم المتكسط كالجيد ،كقد يككف سبب ذلؾ في اف األراضي التي
شيدت تدىك انر ىي أراضي مراعي طبيعية كاىكار كمستنقعات أم انيا مف المفترض تككف
محميات طبيعية عامة ال انيا تتعرض الى رعي جائر في األكلى كقط جائر في الثانية .اما
التغير اإليجابي فكاف في األراضي الزراعية عمى الغمب إذ شيدت محطة منطقة الدراسة
المناخية زيادة في مجمكع المطر السنكم سنة  2020عنو في سنة .2013
 -2المؤشرات الجفافيةdrought indices :
الجفاؼ ىك خطر طبيعي يحدث بسبب نقص المكارد المائية ،كيسبب العديد مف اآلثار مثؿ
انخفاض جكدة اليكاء كالمياه كتدىكر األراضي كانخفاض إنتاجية األراضي الزراعية ،لذلؾ تعد

مراقبة الجفاؼ ام انر ضركريان لمن حدكث الجفاؼ اك تقميؿ أثره.

يمكف مراقبة الجفاؼ باستخداـ مؤشرات طيفية تعتمد عمى بيانات األقمار الصطناعية لككنيا

تعتبر أداة فاعمة كسريعة كغير مكمفة لرصد لجفاؼ مف العتماد عمى بيانات أخرل مثؿ بيانات

األرصاد الجكم كالييدركلكجيا في رصد ىذه الظاىرة ( .)1 ،2017 ،Amaloاستخدمت في
الدراسة المؤشرات الجفافية اآلتية:

أ -مؤشر حالة النباتvegetation condition index (VCI) :
يستخدـ ىذ المؤشر نطاقات ح اررية عالية الدقة ( )AVHRRلتحديد اجياد الغطاء النباتي

المرتبط بدرجة الح اررة ككذلؾ الجياد الناجـ عف الرطكبة المفرطة ،كيكفر معمكمات ميمة عف

الجفاؼ مف خالؿ مقارنة التغيرات في الغطاء النباتي زمنيان كيحسب بالصيغة اآلتية (،Singh
:)4395 ،2003
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حيث اف:
 = VCLمؤشر الحالة النباتية Vegetation condition index
 = NDVIالقيمة الفعمية لمؤشر الختالؼ الخضرم الطبيعي

 = NDVI maxاعمى قيمة لمؤشر الختالؼ الخضرم الطبيعي لسنكات متعددة بيف التأريخيف

 = NDVI minادنى قيمة لمؤشر الختالؼ الخضرم الطبيعي لسنكات متعددة بيف التأريخيف

جدكؿ ( )4تفسير مؤشر حالة النبات

المصدر:

الفئة

القٌمة ()%

متطرؼ

10 - 0

حاد

20 - 10

متكسط

30 - 20

خفيؼ

40 - 30

ل يكجد

100 - 40

https://www.fiverr.com/geospatialexprt?up_rollout=true
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جدكؿ ( )5مساحة فئات مؤشر الحالة النباتية  VCLكـ 2كنسبتيا المئكية مف مساحة منطقة
الدراسة
الفئات

2020

2013
المساحة (كـ)2

قيـ

المساح
( )%ة (كـ%( )2
)

شديد

جدان

الجفاؼ

14 1925, 35,

4754,42

31

(متطرؼ)

88

,3

التغير
2

(كـ )
2828,
54

شديد الجفاؼ

245,3 6,3

851,43

2

9

1,

-

606,0 82
4

جفاؼ معتدؿ

850,44

27

6,32

2,

574,37-

05 6,0
7
جفاؼ
خفيؼ

2,3 315,45 5,8 781,
41

4

ل يكجد 622

79, 10700, 46,

5,58

48

جفاؼ

465,96-

24

49

4474,91
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المجمكع 100 13463, 100 134
63,2

-

28

8
المصدر :الخرائط (.)6،5

شكل (  ) 2التوزٌع النسبً ( )%لفئات مؤشر
الحالة النباتٌة  VCLمن مساحة منطقة
الدراسة
2013

2020

79.48

35.31

46.24

14.3

6.32

1.82

6.32

2.05

5.8

2.34

ش د ي د ا ل ج ف ا ف ج دا ً
(متطرف)

شديد الجفاف

جفاف معتدل

جفاف خفيف

ال ي و ج د ج ف ا ف

المصدر :جدكؿ (.)5

يتضح مف الخرائط ( )6،5كالجدكؿ ( )5كالشكؿ ( )2اف الغطاء الخضرم في منطقة الدراسة
يتعرض إلجياد رطكبي متبايف كتغيره بيف السنتيف كاف إيجابي بشكؿ ممحكظ كذلؾ يرج الى
اختالؼ السنة المطرية بيف السنتيف  2013ك 2020إضافة الى العالقة الطردية بيف التساقط

المطرم كزيادة الغطاء الخضرم الذم مف شأنو اف يحافظ عمى المحتكل الرطكبي لمتربة.
ب -مؤشر الصحة النباتية )Vegetation health index (VHI

يستخدـ مؤشر صحة الغطاء النباتي ( )VHIعمى نطاؽ كاس لرصد حالت الجفاؼ
كتكصيفيا .كيعتمد عمى قيـ مؤشرم الحالة الح اررية ) (TCIالذم يحدد الجياد النباتي بفعؿ

329

Email: utjedh@utq.edu.iq

Website: jedh.utq.edu.iq

درجات الح اررة كالرطكبة العالية ،كمؤشر الحالة النباتية ( )VCIك يمكف حساب مؤشر ()VHI

بالصيغة التية (:)908 ،2008 ،Bhuiyan

)VHI = 0.5 × (VCI + TCI

حيث اف:

 = VHIقيمة مؤشر الصحة النباتية Vegetation Health Index

 = VCIقيمة مؤشر الحالة النباتية Vegetation condition Index
 = TCIقيمة مؤشر الحالة الحرارية

 = 0.5قيمة ثابتة

((

Temperature Condition Index

جدكؿ ( )6تفسير مؤشر صحة النبات ()VHI
الفئة

القيمة ()%

متطرؼ

10 - 0

حاد

20 - 10

متكسط

30 - 20

خفيؼ

40 - 30

ل يكجد

50 - 40

ل يكجد

60 – 50

ل يكجد

70 – 60

ل يكجد

80 - 70

ل يكجد

90 – 80

ل يكجد

100 - 90

المصدرhttps://www.fiverr.com/geospatialexprt?up_rollout=true :

( )تـ حساب قيـ مؤشر الحالة الح اررية ( )TCIباستخداـ الصيغةTCI=(BT Max _BT) / (BT Max _ :
BT Min ) * 100
حيث اف = TCI :مؤشر الحالة الحاررية  = BT ،Temperature Condition Indexالقيمة الفعمية لنطاؽ
ؽ األشعة الح اررية البعيدة لسنكات متعددة= BT Min ،
األشعة الح اررية البعيدة = BT Max ،اعمى قيمة لنطا

ادنى قيمة لنطاؽ الشعة الح اررية البعيدة.
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جدكؿ ( )7مساحة فئات مؤشر صحة النبات  VHIكـ 2كنسبتيا المئكية مف مساحة منطقة
الدراسة

2020
المساحة
(كـ)2
3,07
6,51
23,06

2013

0,02
0,05
0,17

40 – 30,1

2433,7

18,08

93,45

0,69

50 – 40,1

3210,86

23,85

1874,68

13,92

60 – 50,1
70 – 60,1
80 – 70,1
90 – 80,1
100 – 90,1
المجمكع

1377,15
1219,74
1229,47
1717,04
1634,44
13463,28

10,23
9,06
9,13
12,75
12,14
100

561,65
675,35
920,99
1165,32
8139,2
13463,28

4,17
5,02
6,84
8,66
60,45
100

الفئات

المساحة (كـ)2

()%

10 – 0
20 – 10,1
30 – 20,1

5,92
39,2
595,77

0,04
0,29
4,43

المصدر :الخرائط (.)7،8

()%

قيـ التغير
(كـ)2
2,8532,69572,712340,25
1336,18
815,5544,39308,48551,726504,76

شكل (  ) 3التوزٌع الن سب ً ( )%لفئات مؤ شر صح ة النبات
 VHIمن م ساح ة منطق ة الدر ا س ة

18.08

23.85
13.92

0.02
0.04

0.05
0.29

0.17
4.43

0.69

4.17
10.23

5.02
9.06

6.84
9.13

8.66
12.75

12.14

0 - 10

44-26

60.45

2020

2013

90 - 100 80 – 90 70 - 80 60 – 70 50 – 60 40 - 50 30 - 40 20 - 30

المصدر :جدكؿ (.)7

يتضح مف الخرائط ( )8،7كالجدكؿ ( )7كالشكؿ ( )3اف حالة الجفاؼ بحسب مؤشر

صحة النبات ( )VHIفي منطقة الدراسة متباينة كقد تغيرت اجمالن تغي انر ايجابيان كذلؾ كما في
المؤشر السابؽ ،إذ نالحظ في الفئة األخيرة ( )100-90كالتي تدؿ عمى انو ل يكجد جفاؼ ىي
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الفئة األكثر تغي انر في منطقة الدراسة بيف السنتيف ،إذ كانت تغطي مساحة ( 1634,44كـ)2

كبنسبة ( )%12,14سنة  ،2013أصبحت تغطي مساحة تبمغ ( 8139,2كـ )2بنسبة
( )%60,45سنة  2020بقيمة تغير ( 6504,76كـ )2زيادة .كىذا مرتبط بشكؿ كبير بعناصر
المناخ ككف اف المرئية مأخكذة في الفصؿ المطير ككشؼ التغير بيف السنتيف يعتمد بشكؿ كبير

عمى التساقط المطرم الذم شيد تغير إيجابي بيف السنتيف.

ج  -مؤشر القشرة البيولوجيةCrust index (cl) :

تعتبر قشكر التربة البيكلكجية جزء ميـ كاساس في نظاميا األيككلكجي كذلؾ مف خالؿ دكرىا في

عممية تشكيؿ كالخصكبة كالكقاية مف ألحت الريحي كالمائي ،إذ انيا تمتاز بوجود اآلشنات

واألعشاب والطحالب والبكتيريا ( .)Lange ،2003،110كيمكف الكشؼ عف الخصائص
الطيفية لبعض انكاع القشكر البيكلكجية باستخداـ الصكر المستشعرة عف بعد اذ اف مؤشر القشرة

( )CIيستخدـ ميزه فريدة مف نكعيا مف الصباغ ( )phycobilinالمكجكدة في قشكر التربة

الرب ) (Redكالنطاؽ الثاني
السايانكبكترية ،كيمثؿ مؤشر القشرة البيكلكجية الفرؽ بيف النطاؽ ا

( )Blueعمى مجمكعيما مطركحا منيما كاحد(السدم ،)119 ،2020 ،كيمتد المدل الدينامي
في ىذا المؤشر بيف ( )2 – 0كتتراكح قيمة المؤشر بيف ( )2-1عندما يككف نطاؽ الشعة

الزرقاء اعمى مف نطاؽ الشعة الحمراء ،كحسب المعادلة اآلتية (مجيد كالزىيرم،2019 ،

:)1156

حيث اف:

 = CIدليؿ القشرة البيكلكجية

 = Redالنطاؽ الحمر

 = Blueالنطاؽ األزرؽ
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جدكؿ ( )8تفسير مؤشر القشرة البيكلكجية )(CI
قيـ مؤشر القشرة البيكلكجية CI

مقياس القشرة البيكلكجية Crust index

0

ضعيؼ جدا

1

ضعيؼ

2

متكسط
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جدكؿ ( )9مساحة فئات مؤشر القشرة البيكلكجية ) (CIكـ 2كنسبتيا المئكية مف مساحة
منطقة الدراسة

2013
الفئات

المساحة

قيـ التغير

2020

()%

المساحة (كـ)2

()%

ضعيؼ

7857,86

58,37

6473,26

48,08

متكسط

5605,42

41,63

6990,02

51,92

المجمكع

13463,28

100

13463,28

100

(كـ)2

(كـ)2

1384,6
1384,6

المصدر :الخرائط (.)9،10

شكل (  ) 3التوزٌع الن سب ً ( )%لفئات مؤ شر الق شرة
البٌولوجٌ ة )  ) CIمن م ساح ة منطق ة الدر ا س ة
متوسط

ضعيف

58.37
41.63

48.08

51.92
2020

2013
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المصدر :جدكؿ (.)9

تتضح نتائج تطبيؽ مؤشر القشرة البيكلكجية ( )CIمف مقاربة الخرائط ( )10،9كاستقراء

جدكؿ ( )9كمقارنة شكؿ ( ،)3اذ يتبيف مف كسائؿ العرض السابقة اف القشرة المتكسطة ىي
المسيطرة في منطقة الدراسة كنتيجة لمتغير فييا اذ بمغت قيمة التغير ( 1384,6كـ ،)2تعاني
التربة بصكرة عامة مف تبدؿ قشرتيا بسبب عناصر المناخ مف ح اررة كامطار كرياح إضافة الى
الغطاء النباتي المرتبط بيما كما ليـ مف عالقة في نشاط عممية التعرية التي تسبب تبدؿ القشرة

البيكلكجية .لذلؾ نالحظ تقمص في مساحة القشرة الضعيفة إذ بمغت قيمة التغير (1384,6-

كـ )2تقابميا زيادة في مساحة القشرة المتكسطة.

د .مؤشر التربة العاريةBare Soil Index )BSI( :
يجم ىذا المؤشر بيف النطاقات الطيفية لألشعة تحت الحمراء ذات المكف األزرؽ

كاألحمر كاألشعة تحت الحمراء القريبة كقصيرة المكجات للتقاط تغيرات التربة .يتـ استخداـ ىذه
النطاقات الطيفية بطريقة طبيعية .تُستخدـ األشعة تحت الحمراء قصيرة المكجة كالنطاقات
الطيفية الحمراء لتحديد التركيب المعدني لمتربة ،بينما تُستخدـ النطاقات الطيفية الزرقاء كاألشعة
تحت الحمراء القريبة لتعزيز كجكد الغطاء النباتي .يمكف استخداـ  BSIفي العديد مف تطبيقات

الستشعار عف بعد ،مثؿ رسـ خرائط التربة كتحديد المحاصيؿ (بالشتراؾ م  )NDVIكما إلى

ذلؾ .كيمكف حساب ىذا المؤشر مف خالؿ المعادلة اآلتية (:(Nguyen, 2021,3
حيث اف:
 = BSIمؤشر التربة العارية

 = B6نطاؽ تحت الحمراء القصيرة األكلى
 = B4النطاؽ األحمر المرئي

 = B5نطاؽ الشعة تحت الحمراء القريبة
 = B2النطاؽ األزرؽ المرئي

تتراكح قيـ ىذا المؤشر بيف ( )1-،1كتـ تصنيفو باستخداـ العتبة كالتي تعتبر ابسط

طريقة لتحديد نكع غطاء ارضي معيف كالتي عمى أساسيا قسمت الخريطة الى نكعيف مف غطاء
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األرض العتبة التي تأخذ القيمة اإليجابية ىي التربة المكشكفة كاألخرل التي تأخذ القيمة السمبية

ىي التربة غير المكشكفة ،عمى الرغـ مف انو يمكف التصنيؼ بكاسطة خكارزميات مراقبة كأخرل
غير مراقبة ،ال انو ذىبنا الى ما ذىب اليو ( )Nguyen, 2021, 9في دراستو لقياس مؤشر

التربة العارية كالتي تكصؿ فييا الى اف عممية تحديد فئات مثمى لمفصؿ بيف اغطية األرض في

ىذا المؤشر تمثؿ تحديان نسبيان بسبب التداخؿ الكبير بيف الغطية ل سيما بيف المناطؽ الحضرية
كالتربة المكشكفة العارية .كتتضح نتائج تطبيؽ مؤشر الترة العارية ( )BSIفي منطقة الدراسة مف

خالؿ التحميؿ البصرية لمخريطتيف (.)12،11
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Salinity Index)SI( : مؤشر المموحة-ق

343
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تعد مشكمة التممح مف العكامؿ التي تؤثر بشكؿ كبير عمى خصكبة األراضي كقابمية

إنتاجيا ،كتعاني ارض العراؽ بصكرة عامة مف مشكمة الممكحة ،كلكنيا تتبايف مف مكاف إلى آخر
كتككف أشدىا في أراضي الجنكب ل سيما منطقة الدراسة.

يقيس مؤشر الممكحة ( )SIالعالقة بيف اليصالية الكيربائية ( )ECكالرطكبة ،اذ انو

يحسب العالقة بيف النطاؽ األزرؽ كالحمر كالخضر ليحدد لألرض المتأثرة بالتممح ،كيعتبر

مؤشر حساس لالنعكاس السطحي لألرض المتأثرة بالممكحة ،كيحسب بالعالقة الرياضية اآلتية

(السدم:)122 ،2020 ،

حيث اف:
 = B3يمثؿ النطاؽ الخضر
 = B4يمثؿ النطاؽ الحمر
 = B2يمثؿ النطاؽ الزرؽ

جدكؿ ( )10مقياس دليؿ الممكحة ()SI

قيـ الدليؿ الممحي (ds/m )SI

مقياس الدليؿ الممحي Salinity Index

اقؿ مف 3,8

قميمة الممكحة جدا

6,3 – 3,8

قميمة الممكحة

12,5 – 6,4

متكسطة الممكحة

23,2 – 12,6

عالية الممكحة

أكثر مف 23,2

عالية الممكحة جدا

341

Website: jedh.utq.edu.iq
Email: utjedh@utq.edu.iq
Said Nawar and others, Modeliing and Mapping of soil Salinity with Reflectance
spectroscopy and Land sat Data Using Two Quantitative Methods (PLSR and
MARS), Institute of Geography and spatial Management, Jagiellonian University,
Krakow،2014,
p:10818
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جدكؿ ( )11مساحة فئات مؤشر الممكحة )(SIكـ 2كنسبتيا المئكية مف مساحة منطقة الدراسة
343
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الفئات

2013
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2020

قيـ التغير

المساحة كـ2

()%

المساحة كـ2

()%

(كـ)2

قميمة الممكحة

3408,54

25,32

3276,17

24,33

132,37-

متكسطة الممكحة

3889,09

28,89

4600,44

34,17

711,35

عالية الممكحة

3537,74

26,28

3600,97

26,75

63,23

عالية الممكحة جدا

2627,91

19,52

1985,72

14,75

642,19-

المجمكع

13463,28

100

13463,28

100

المصدر :الخرائط (.)14،13

المصدر :جدكؿ (.)11

يتبيف مف تطبيؽ مؤشر الممكحة ( )SIاف منطقة الدراسة تعاني مف مشكمة الممكحة كالتي

تسيطر فييا الفئتيف الكسطى فئة الممكحة المتكسطة بقيمة تغير بيف السنتيف ( 711,35كـ)2
عمى حساب فئة الممكحة القميمة بقيمة تغير ( 132,37-كـ ،)2كفئة الممكحة العالية بقيمة تغير

( 63,23كـ )2عمى حساب فئة الممحة العالية جدا بقيمة تغير ( 642,19-كـ .)2نالحظ
بالرغـ مف التغير اإلي جابي في المؤشرات السابقة ال انو ل يكجد تغير إيجابي كبير في قيـ ىذا

المؤشر في عمكـ أراضي منطقة الدراسة ،كذلؾ بسبب سكء إدارة األراضي بشكؿ رئيس.
344
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ك -مؤشر المياهNormalized Difference Water Index )NDWI( :
يتعرض الغطاء النباتي عمى سطح األرض لضغط شديد خالؿ فترة الجفاؼ .إذا لـ يتـ

تحديد المناطؽ المتضررة في الكقت المناسب ،فقد تتمؼ المحاصيؿ بأكمميا .يمكف أف يمن

الكتشاؼ المبكر لإلجياد المائي العديد مف اآلثار السمبية عمى المحاصيؿ .يعكس مؤشر الماء

( )NDWIالفركؽ الطبيعية لمحتكل الرطكبة في النباتات كالتربة .كىذا يعني اف ىذا المؤشر
يؤثر بشكؿ مباشر عمى المؤشرات السابقة بشكؿ مباشر باعتبار اف منطقة الدراسة تتميز بقمة

التساقط ككقعيا مناخيان ضمف إقميـ الجفاؼ الدائـ.

يبنى ىذا المؤشر عمى أساس الخصائص الطيفية لممياه ،كالتي تمتاز بانيا تمتص الشعة بقكه
كتعكسيا ببطئ كذلؾ في النطاؽ الطيفي المرئي كالشعة تحت الحمراء ،كيحسب بتطبيؽ العالقة

اآلتية (:)McFeeters, 1996

حيث اف:

 = NDWIمؤشر المياه

 = GREENالنطاؽ األخضر المرئي
 = NIRنطاؽ الشعة تحت الحمراء القريبة

تتراكح القيـ الناتجة مف تطبيؽ المعادلة السابقة بيف ( 1-الى  )1+كتشير القيـ اإليجابية الى

المياه.
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جدكؿ ( )12مساحة فئات مؤشر المياه ) (NDWIكـ 2كنسبتيا

المئكية مف مساحة منطقة الدراسة
2013
الفئات

المساحة
كـ2

2020
()%

المساحة

أراضي

11105,0

82,4

جافة

6

8

6

548,88

4,08

742,01

غدقة
اجساـ
مائية
المجمك
ع

1809,35

13,44

13463,28

100

التغير
(كـ)2

()%

كـ2
11366,4

أراضي

قيـ

261,4

84,43

193,1

5,51

1354,81
13463,2
8

3
10,0
6
100

454,5
4
-

المصدر :الخرائط (.)15،16
المصدر :جدكؿ (.)12

عند تطبيؽ مؤشر المياه ) (NDWIعمى البيانات الفضائية المدركسة كالتي
أظيرت نتائجيا في الخرائط ( )16،15كالجدكؿ ( )11كالشكؿ ( )5نالحظ اف

الجساـ المائية في منطقة الدراسة احتمت مساحة قدرىا ( 1809,35كـ)2

كبنسبة ( )%13,44مف مساحة منطقة الدراسة سنة  ،2013في حيف تراجعت

سنة  2020لتشكؿ مساحة ( 1354,81كـ )2كبنسبة ( )%10,06بقيمة تغير

( 454,54-كـ )2كىذا مرتبط بشكؿ كبير عمى الطالقات المائية في أعالي
نيرم دجمة كالفرات كما يشكالنو مف أىمية في مراحؿ اغمار الىكار في منطقة

الدراسة.
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االستنتاجات:
 -1تبيف مدل أىمية تكامؿ تقنيات نظـ المعمكمات الجغرافية كالستشعار
عف بعد في مراقبة ككشؼ التغير لمظكاىر البيئية التي تتسـ بالديناميكية
كالغطاء الخضرم كالجساـ المائية ،إذ كانت أداة فاعمة كسريعة في

الحصكؿ عمى النتائج بسرعة كبتكمفة كجيد قميميف.

الدرسة مف بناء قاعدة بيانات جغرافية بالعتماد عمى العمميات
 -2تمكنت ا
الجبرية التي اجريت عمى المرئيات الفضائية في برنامج نظـ المعمكمات

الجغرافية.
 -3استخداـ المؤشرات الطيفية المستخدمة في الدراسة يكشؼ عف خصائص
كتكزي الظكاىر المدركسة مثؿ دليؿ الغطاء النباتي ( )NDVIكدليؿ
اختالؼ المحتكل المائي (.)NDWI
 -4لكحظ مف تطبيؽ المؤشرات الطيفية ( (NDVI, VCI, VHI, CI,
 BSI, SI, NDWIاف الغطاء الخضرم كالمؤشرات الجفافية قد شيدت

349

Website: jedh.utq.edu.iq

Email: utjedh@utq.edu.iq

تغي انر إيجابيان في فترة الدراسة ،كعمى العكس مف ذلؾ فقد شيد مؤشرم
الممكحة كالمياه تغي انر سمبيان.

المقترحات:
 -1تؤكد الدراسة عمى الىتماـ بتكامؿ تقنيات المعالجة الرقمية لمعالجة
البيانات الفضائية في كشؼ كرصد التغير في الغطاء األرضي ضمف
فترات زمنية منتظمة (مكسمية اك زمنية) ،كذلؾ لكفاءة ىذه المنيجية في
الكصكؿ الى نتائج دقيقة كمرضية في مختمؼ الدراسات المكانية كمكفرة
لمجيد كالكمفة كما في الدراسات الميدانية التفصيمية.
 -2تعميـ نتائج استخداـ المؤشرات الطيفية في دراسة كشؼ التغير في
الغطاء األرضي لمنطقة الدراسة عمى مناطؽ أخرل مجاكرة متشابية في
الغطاء األرضي.
 -3تكصي الدراسة بأنشاء مركز متخصص في الستشعار عف بعد كنظـ
المعمكمات الجغرافية في كؿ الجامعات العراقية ،كذلؾ لمعمؿ عمى
مشركع مكحد لمبمد لمتابعة التغيرات ،كتحديد مناطؽ التدىكر كالسيطرة
عمييا كتنميتيا ،كرسـ خرائط بيئية تكضح المالئمة كالقابمية كالمخاطر.
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المصادر:
 -1سعد أبك راس الغامدم1429( ،ىػػ) ،مراقبة التصحر في أجزاء مف
غرب كجنكب غرب المممكة العربية السعكدية باستخداـ تقنيات

الستشعار عف بعد ،مجمة جامعة الممؾ سعكد لمعمكـ الزراعية ،العدد
.2/20

 -2سمكل حازـ خمؼ السدم ،)2020( ،النمذجة المكانية لألشكاؿ
المكرفكمناخية في قضاء عمي الغربي – محافظة ميساف باستخداـ
تقنيتي الستشعار عف بعد كنظـ المعمكمات الجغرافية ،رسالة ماجستير،

كمية اآلداب ،جامعة البصرة.

 -3مصطفى حمك عمي ،)2018( ،دراسة تغيرات الغطاء األرضي

كاستعمالت األرض في محافظة ميساف باستخداـ تقنيتي الستشعار عف
بعد كنظـ المعمكمات الجغرافية ،أطركحة دكتكراه (غير منشكرة) ،كمية

التربية لمعمكـ اإلنسانية ،جامعة البصرة.

 -4ىالة محمد سعيد مجيد كعالء ميدم صالح الزىيرم ،كشؼ التدىكر
المؤشرت الطيفية لبيانات القمر الصناعي لند سات 8
ا
البيئي حسب

العرقي ،مجمة مداد اآلداب ،عدد خاص بالمؤتمرات - 2018
لمساحؿ ا

.2019
5- C. Bhuiyan، ) 2008), Desert vegetation During
Droughts: Response and sensitivity ،school of
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