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 الملخص

هذه   والواقع شمال شرقي قضاء تتضمن  الكومل  نهر  النباتي لحوض  الغطاء  في  التغيرات  الدراسة تحديد 

كيلومترا مربعا. تم االعتماد على تقنيات التحسس    536.000العراق والبالغة مساحته  - الشيخان ضمن اقليم كردستان

يتين تابعتين للقمر الصناعي  ( باالعتماد على مرئيتين فضائ NDVIالنائي وذلك بتحليل دليل االختالف الخضري )

LANDSAT8    2والتي تمثل فترة الربيع، والثانية بتاريخ    2018-4- 7ولفترتين زمنيتين، االولى ملتقطة بتاريخ -

والتي تمثل فترة الخريف في تحليل مخرجات الدراسة. تمتاز هاتان الفترتان باختالف معدالت درجات    10-2020

ي اختالف النشاط الخضري ونمو النباتات في فترة الدراسة. تم تحليل االتجاه العام  الحرارة واالمطار السنوية وبالتال

( وربطه بتحليل االتجاه العام لنمو النباتات مع األخذ بنظر االعتبار التغير في  NDVI) لدليل االختالف الخضري

لنمو الدراسة. خلصت هذه الدراسة الى ان االتجاه العام  الغطاء الخضري وتوزيع    الساقط المطري خالل فترتي 

التام مع  الغطاء النباتي وكثافته تتوافق مع توزيع معدالت درجات الحرارة والساقط المطري اضافة الى التوافق 

طوبوغرافية المنطقة ومنحدراتها ونوعية الصخور والتربة فيها حيث تم ايجاد معامل االرتباط بين المتغيرات اعاله  

 (.  r=0.61والذي بلغ )

 غطاء نباتي، االختالف الخضري، درجات الحرارة، الساقط المطري، طوبوغرافية. الكلمات الدالة:

Specifying the Vegetation Cover Changes in Komel River River 

Using Remote Sensing Techniques 

          Mahmoud Shakur Hamrawi                          Ibrahim Anwar Ibrahim 

       Agricultural Research Department                       Department of Forestry 

                                                                     College of Agriculture and Forestry 

                                                                    University of Mosul  

ABSTRACT 

This study aims to specify the changes that occurred in the vegetation cover of the 

Komel River basin located in the northeastern Shikan distract in the Duhok –Kurdistan 

region in Iraq with a total area equal 536.000 km2. Two images from LANDSAT 8 

represent the study area for two different periods: the first one on 7/4/2018 during the 

spring period and the second one on 2/10/2020 during the autumn period. In this study, 

the vegetation cover is analyzed for the two periods taking into account the differences 

in annual temperature and rainfall. The final result of this study shows that there is an 

agreement between the distribution of the vegetation cover and the annual temperature 

and rainfall, this compatibility is evident by the study of the area topography and its 

slopes in addition to rocks and soil types where the correlation coefficient, r =0.61. 

Keywords: vegetation cover, vegetative variation, temperature, rainfall, topography. 
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 المقدمة  

في   جداً  كبيرة  تأثيرات  له  النباتي  الغطاء  في  فالتغير  البيئي،  للتدهور  ومقياساً  مؤشراً  النباتي  الغطاء  يعد 

( بشكل عام. لذا من األجدر في األمور البيئية االستمرار بمراقبة الغطاء النباتي  Land useاستعماالت األرض )

التغيرات التي تطرأ عليه سواًء أكانت إيجابية أم سلبية، حيث ان هذه الدراسة توفر معلومات وسجالت وتحليل كافة  

( التي لها دور كبير في رصد النظم البيئية  Land satلفترات زمنية طويلة من المرئيات الفضائية في سلسلة أقمار )

ما أن التطور الكبير في تطبيقات االستشعار عن  وتفاعلها الكامل مع الغالف الجوي على مدى العقود الماضية. وك

بعد واستخدام مؤشرات النبات الطيفية واجراء المعادالت اإلحصائية وسهولة التطبيق وسرعة اإلنجاز والدقة وقلة 

التكاليف قد ساعدت الكثير من الدراسات في كشف التغيرات والتدهور في الغطاء النباتي ورصدها وتحليلها وانشاء 

 بيانات لفترات زمنية متعددة وذلك للعمل على صيانتها وكيفية تحسين إدارتها. قواعد 

وعمل   لمعرفة  وذلك  للدراسة  باألولويات  أخذها  يجب  التي  الموضوعات  من  المناخي  التغير  أصبح  كذلك 

والمشاكل المتفاقمة والتي  الخطط الكاملة للتنمية في العالم بصورة أجمع حيث تعد ظهور المشاكل المناخية والبيئية  

وآخرون،   )السعدون  المناخ  وتأثيرات  البيئي  االقتصاد  بين  للعالقات  أفضل  لفهم  متكاملة  بصورة  دراستها  يجب 

(. وأن المؤشرات المتسارعة في التغيرات المناخية تدل على تسارع في ارتفاع درجات الحرارة والتناقص  2017

ألخرى والتغير الكبير في التوزيع المكاني، إذ تظهر في وقت واحد مناطق المستمر في كميات األمطار والسواقط ا

تعاني من فيضانات مفاجئة وكبيرة وأغلب األحيان تكون مدمرة ذات سيول جارفة، في حين وبنفس الفترة الزمنية 

  2017ري،  يضرب الجفاف والتصحر أجزاء أخرى من العالم وتظهر األوبئة والمجاعات والهجرات السكانية )الجبو

النباتي ونموه   في توزيع الغطاء  ( حيث تعتبر األمطار ودرجات الحرارة من أشد وأكثر العوامل المناخية تأثيراً 

( لذا من كل هذه األسباب أعاله تعتبر نظم المعلومات الجغرافية وتقنيات التحسس النائي  2003وتنوعه )الحمامدة،  

ل التقنيات لدراسة توزيع وكثافة وتنوع الغطاء النباتي، حيث  ( من أفضNDVIوخاصة دليل االختالف الخضري )

ان األساس باستخدام دليل االختالف الخضري يعتمد على ان النبات السليم له انعكاسية واطئة في الجزء المرئي من  

، في  الطيف لوجود صبغة الكلوروفيل وبقية الصبغات األخرى التي تمتص االشعة المرئية من الطيف الساقط عليها

النباتات   الداخلية ألوراق  االسفنجية  البقعة  بواسطة  الطيف  من  الحمراء  الجزء تحت  في  عالية  انعكاسية  لها  حين 

 . (Elhdi, et al., 2009( )Drawish, et al., 2004الخضراء)

 

 منطقة البحث 

لعراق بين  أقليم كردستان ا  –كلم في محافظة دهوك    20تقع منطقة الدراسة شمال شرقي الشيخان بحدود  

جنوباً. تتميز بانها  (    57º36-30= -46º36-30=) شماالً ودائرتي عرض(   29º43-0= -10º43-30=) خطي طول

  2كلم   536.000تقع ضمن المناطق الرطبة في للعراق وضمن مناخ البحر المتوسط وبمساحة كلية للحوض تبلغ  

( من منطقة قراءة منسوب النهر  1بة كما في الشكل )من اعالي خط التقسيم للمياه لهذا الحوض الى منطقة خنس القري

كلم وأعلى منطقة للحوض هي على    129.570وذلك لقياس مستوى النهر قرب جسر خنس االثري ويبلغ المحيط  

مترا عن مستوى سطح البحر. ان   416.6مترا عن مستوى سطح البحر في حين أوطأ منطقة تبلغ  1574.2ارتفاع 

.  2018( ملم على التوالي لسنة  65.0-17.5-191.5-94.0مطار في هذا الحوض قد بلغ )المعدل الشهري لسقوط اال

وما قبلها من أشهر.  في حين بلغ معدل درجات الحرارة لسنة   2/10/2020في حين لم يكن سقوط االمطار في  

2018   ( أعاله  معدل درجات 19.3-16.4-10.8-9.0وللفترة  بلغ  التوالي. في حين  مئوية على  الحرارة    ( درجة 

 (. 2مبين بالجدول ) التوالي كما( ملم على 24.3- 31.1-32.5) 2020لألشهر )آب أيلول تشرين األول( لسنة 
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 . موقع حوض نهر الكومل بالنسبة لخارطة العراق :1الشكل 

 

 

 ( 2019-2001محطة قسروك ) –المجموع الشهري لألمطار الساقطة   :1جدول ال

Month 

 

Years 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Sum 

2001      0.0 0.0 0.0 0.0 6.8 34.2 114.7 155.7 

2002 142.1 42.0 164.0 62.7 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 26.8 156.3 607.9 

2003 120.2 180.8 125.8 22.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.1 125.2 130.8 764.9 

2004 110.7 113.6 9.0 94.0 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 232.0 29.0 605.8 

2005 140.5 118.0 37.7 19.0 23.6 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 28.5 40.0 417.3 

2006 217.5 248.5 27.0 173.5 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 79.5 23.5 67.0 847.5 

2007 69.5 111.2 66.5 106.0 15.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 9.0 14.0 393.7 

2008 67.0 60.0 51.8 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 25.0 33.5 43.5 287.8 

2009 1.0 53.0 102.5 32.5 1.0 0.0 0.0 0.0 8.5 36.5 39.5 261.2 535.7 

2010 110.0 82.9 34.8 33.6 18.2 0.0 0.0 0.0 1.0 5.5 0.0 86.3 372.3 

2011 229.9 93.6 30.2 137.0 33.0 0.0 2.5 0.0 1.0 6.0 21.0 25.0 579.2 

2012 126.5 69.5 121.0 28.5 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 61.0 76.0 164.0 647.8 

2013 229.5 105.5 41.3 34.5 20.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 93.0 132.5 656.8 

2014 118.5 2.5 172.0 13.0 3.5 4.0 0.0 0.0 1.0 183.5 179.0 74.5 751.5 

2015 56.0 56.5 59.5 16.1 4.5 0.0 0.0 0.0 8.0 67.0 117.0 103.0 487.6 

2016 109.0 80.0 64.0 46.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 32.5 113.0 448.0 

2017 86.0 20.0 76.0 57.5 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 35.0 32.5 313.0 

2018 94.0 191.5 17.5 65.0 114.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.5 211.0 363.5 1100.0 

2019 112.5 84.5 286.5 141.5 21.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.5 17.5 149.5 827.5 

2020 149.5 105.5 193.0 65.0 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.5 45.0 600.5 
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 . (2019-2001محطة دهوك ) –معدالت درجات الحرارة السنوية  :2جدول ال

 

الى   المذكورة وزيادتها وقلتها تؤدي  الفصول  ان هذه االختالفات في درجات حرارة واألمطار خالل هذه 

االختالفات  اختالفات كبيرة في الغطاء النباتي سواًء في الغابات الطبيعية والتجديد الطبيعي واالصطناعي لها وكذلك  

الكبيرة في كثافة وقلة الغطاء النباتي سواًء للمراعي او المحاصيل المزروعة في هذا الحوض. تم تقسيم الحوض  

حوضا ثانويا، ومن خالل الحصول على المعلومات من الدوائر ذات العالقة وخاصة التوزيع السكاني وعدد    48إلى  

ك عدد القرى الواقعة ضمن هذا الحوض وعلى نوع المحاصيل  الحيوانات الرعوية من أبقار وأغنام وماعز وكذل

الزراعية التي تزرع وكذلك على األشجار البستنية تبين لنا بأن هناك في أعالي الجبال الغابات الطبيعية الموجودة  

صور  بين األراضي الفقيرة بالتربة حيث تقع ضمن المناطق الجبلية العالية وضمن الطبقات الصخرية كما موضحة بال

لألقمار الصناعية للحوض الرئيس لنهر الكومل، وكذلك هناك مناطق أخرى أسفل المناطق الصخرية تزرع بأشجار  

بستنية متساقطة ومستديمة وهي العنب واألجاص والرمان والكوجه واللوز والمشمش وكذلك الزيتون في المناطق  

لوديان والمستوية قليالً فتزرع المحاصيل االستراتيجية  التي تتوفر فيها العيون عادةً. اما في المناطق المنخفضة وا 

( فيوضح الحوض الرئيس  2كالحنطة والشعير والرز وهناك مناطق أخرى مخصصة ألغراض الرعي. أما الشكل )

 والقرى الواقعة عليه وكذلك بقية األحواض الثانوية التي يشكلها هذا الحوض. 

 
 . ضمن هذا الحوضيوضح حوض النهر والقرى الواقعة   :2شكل ال
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 الهدف من الدراسة 

(  NDVIتهدف الدراسة الى كشف وتحليل التغيرات في الغطاء النباتي لحوض نهر الكومل باستخدام نظام) 

  2/10/2020والفترة الثانية هي    2018أي في نيسان سنة    7/4/2018ولسنتين مختلفتين حيث تمثل الفترة األولى  

األماكن حيث تمتاز هاتان الفترتان المختلفتان أعاله باختالفات كبيرة في الغطاء لنفس الحوض في الخريف ونفس  

النباتي من حيث الكثافة والتوزيع واالختالفات الكبيرة في درجات الحرارة والرطوبة النسبية ورطوبة التربة وكذلك  

الخضري للفترتين أعاله. ولهذا    االختالفات في كميات سقوط األمطار واالختالفات الكبيرة في نشاط النبات والنمو

( وتغيراتِه معرفة االتجاه العام للنمو الخضري وكذلك  NDVIيمكن من خالل استخدام دليل االختالف الخضري ) 

 عالقته بكميات االمطار.  

 جيولوجية حوض نهر الكومل 
غل نطاق منابع لقد تأثرت جيولوجية حوض نهر الكومل بالتاريخ التكتوني لهذا الحوض في العراق. إذ تش 

السليمانية   حزام  الواقعة ضمن  االنحدارات  أقدام  العالية  الطيات  نطاق  الكومل  الشمالي    – نهر  الجزء  في  زاخو 

(. وقد أظهر المقطع الطولي لمجرى  Al-Kadhimi,1996للرصيف غير المنشق من تقسيمات العراق التكتونية )

واالن الحاد  التغير  يمثل  واضحاً  الكومل شذوذاً  بنشاط  نهر  تاثره  يعكس  مما  للوديان  واضحة  بحدود  ومقسم  حدار 

تكتوني تفاضلي عام ومحلي الى جانب الصدوع الزاحفة المصاحبة بعمليات الطي والتي تم توثيقها حقلياً من قبل  

(Salih and Al-Daghastani, 1993 ) ( ،2006الداغستاني والبناء .) 

 ف الصخرية( التكاوين الجيولوجية لحوض نهر الكومل )المكاش

  Gercus Formation: تكوين جركس 

يعد تكوين جركس من اكبر التكوينات مساحة في حوض نهر الكومل ويمتد عمر هذا التكوين من عصر 

طين ( ذات لون أحمر الحتوائه  –غرين  – االيوسين األوسط الى االيوسين األعلى ويتكون من مواد فتتاتية ) رمل 

اي  ويكون  الحديد  أكاسيد  االمطار  على  اثناء سقوط  السطحي  والجريان  المائية  التعرية  التعرية وخاصة  سريع  ضاً 

 وذوبان الثلوج بسبب طبيعته الفتاتية.

   Kolosh Formation:تكوين كولوش 

يمتد هذا التكوين من عصر الباليوسين األعلى الى االيوسين األسفل ويغطي طبقات تكوين الحوض ويتراوح  

طين( مما   -غرين    –كون من مواد فتاتية داكنة اللون بسبب ترسيبه بيئة أختزالية )رمل  م( ويت  4- 3سمكه بين )

 يجعله تكوينا قابال للتعرية بشكل سريع. 

   Aqra Formation :  تكوين عقرة 

يتميز هذا التكوين بالصالبة العالية مقارنة بالتكاوين المحيطة به ويقع في الجزء العلوي من الحوض، ويتكون   

مجاميع من الصخور الجيرية والمتكتلة والمتطبقة بصورة جيدة تطرأ عليها عالمات دملقة وإعادة تبلور شديدة.  من 

مترا. وقد دلت الدراسات على ان هذا التكوين يعود   20مترا الى أكثر من  0.2ويتراوح سمك التكوين للحوض من 

 (. 1983صر الكامباني )معروف،  الى عصر الماسترختيان وربما يعود الجزء السفلي منه الى الع

  Shiranish Formation: تكوين شرانش

يتكون من رمال وحجر جيري مارلي ذي لون رمادي داكن بسبب ترسيبه في بيئة اختزالية ويحتوي على 

 فواصل كبيرة تؤدي الى تعريته بشكل سريع. 

 : Mukdadiyah Formationمقدادية  -تكوين  

الى عصر   التكوين  هذا  من  يعود  ويتكون  الحوض  من  مناطق مختلفة  في  التكوين  هذا  الباليوسين ويظهر 

مدلكات رمادية اللون لم تتطبق بصورة جيدة وتحتوي في بنائها على مواد فتاتيه بحجوم السلت والرمل بلون رمادي  

 غامق الى اللون األحمر في الطيات المكشوفة.

 Pila Spi Formation:بالسبي  –تكوين  

اول من وصف تكوين البالسبي حيث اختار المقطع االنموذج في قرية بالسبي جموب   Less,1930يعد   

  .(Buday, 1980)متر    185شرق مدينة السليمانية على نطاق الطيات العالية حيث بلغ سمك التكوين فيه حوالي  

 يري الدولومايتي.  بان التكوين الرئيس هو صخور الدولومايت مع القليل من الحجر الج  1978وقد اوضح الجوادي,  
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 Injana Formation  تكوين  انجانة

عبارة عن صلصال أحمر أو أصفر    نجانةيوجد على شكل شريط في أجزاء مختلفة من الحوض، وأن تكوين ا

 (. 1961م( )الخلف، 152بمتداخالت من الحجر الرملي قد يبلغ سمكها )

   Fat'ha Formation  فتحة تكوين  

يمتد بشكل أشرطة ضيقة ليشمل األجزاء العليا من منابع نهر الكومل والخازر، وتتكون هذه التكوينات من  

   صلصال أحمر مع حزم متداخلة من الحجر الجيري والجبس واالنهيدرايت وحجر رملي ناعم 

 

 . الخارطة الجيولوجية لحوض نهر الكومل: 3 شكلال

 

 مناخ منطقة الدراسة 

منطقة في العالم على سير عناصر المناخ المختلفة ومدى تأثيرها بصورة مجتمعة في تلك يعتمد مناخ أي  

المنطقة، ويتميز مناخ المنطقة بأنه يخضع لظروف مناخ البحر المتوسط، حيث من المعلوم بأن هذه المناطق تخضع  

الحد األدنى لمعدل درجة   ملم في السنة وأن  800-400لسقوط األمطار في الشتاء والربيع ويتراوح مقدارها بين  

يعد    (.1990°م( )عقراوي،  12.77-4.44الشتاء يتراوح بين )  أشهر°م معدل درجة الحرارة في  23الحرارة هو  

المناخ من العوامل المهمة جداً والمؤثرة في تشكيل وتطور الظواهر األرضية، إذ يؤثر في العمليات الجيومورفية 

التي هي انعكاس مباشر للمناخ والتي تتمثل بعمليات التعرية الريحية والتعرية المائية والنقل والترسيب وبكميات  

كثاف في  الكبير  والتأثير  المائية  المجاري  تعرية  صرف  في  كبير  دور  لهُ  والذي  النباتي  الغطاء  وتوزيع  ونوعية  ة 

الصخور  وتماسك التربة والذي يؤدي الى اختالفات في االشكال الجيولوجية وحتى وأن تشابهت في التضاريس ونوع  

 (. 1979شاور، )

( االمطار  لسنة  65.0-17.5-191.5- 94.0بلغت  التوالي  على  ملم  لالمطار2018(  يكن سقوط  ولم  في   ، 

-10.8-9.0وللفترة أعاله )   2018وما قبلها من أشهر.  في حين بلغ معدل درجات الحرارة لسنة    2/10/2020

  2020( ملم على التوالي. في حين بلغ معدل درجات الحرارة لألشهر )آب أيلول تشرين األول( لسنة  16.4-19.3

ات الحرارة والرطوبة تأثيراً مباشراً وقوياً  ( درجة مئوية على التوالي. ومن المعلوم أن لدرج24.3- 32.5-31.1)

على التكوينات الجيولوجية والتفاعالت الكيميائية والفيزيائية وتأثيرات مباشرة على رطوبة الطبقات السطحية للتربة 

كذلك وله دور كبير للنبات من حيث نشاطه ونموه،  والتي لها دور كبير في توزيع وانتشار وكثافة الغطاء النباتي  
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المرستيمية  حي الخاليا  الطولي والعرضي ويقل نشاط  النمو  معدل  المنخفضة يقل جداً  الحرارة  انه في درجات  ث 

وخاليا الكامبيوم في االنقسام والتكاثر بينما في المواسم التي تزداد درجات الحرارة بالحد الذي يحتاجه النبات للنمو  

ذل  للنبات وعلى ضوء  الهرمونات واالوكسينات  التكاثر وخاصة  ينشط عمل  المسؤولة عن  الخاليا  ينشط عمل  ك 

الخاليا المرستيمية القمية للنبات وخاليا الكامبيوم وكذلك تتفتح البراعم الورقية والزهرية المسؤولة عن صنع الغذاء  

أن للرطوبة النسبية دور ال يستهان به وخاصة لنشاط النبات أو خموله وباألخص على عمليات   والتكاثر البذري.

لنتح بالنبات وهذا له دور كبير على النمو الخضري وانتشار األمراض واآلفات النباتية والحشرات التي تصيب  ا

النبات سواًء األوراق المسؤولة عن النمو الخضري ونشاط االنقسامات للخاليا وصنع الغذاء لوجود البالستيدات  

كاثر وانتشار النبات سواء من األخالف أو البذور الخضراء المسؤولة عن صنع الغذاء وبالتالي تؤثر على نشاط وت

حيث من المعلوم أنه في حالة زيادة الرطوبة النسبية في الجو يقل التبخر سواًء للتربة أو النتح للنبات والعكس صحيح  

ك  في حالة قلة الرطوبة النسبية يزداد تبخر التربة وبالتالي تقل رطوبة التربة وخاصة في الطبقات السطحية وكذل

يزداد النبات لحاجتِه للمياه لزيادة النتح منه وبالتالي قد تؤدي قلة الرطوبة النسبية مع زيادة درجات الحرارة الى 

 الذبول وخاصة البادرات الصغيرة ومهاجمتها من قبل الحشرات  واالمراض. 

 Normalized Difference Vegetation Index   (NDVI)تحليل دليل االختالف الخضري

الـ    يستخدم  وتحديد  NDVI)دليل  النباتي  الغطاء  حالة  وتقييم  ولتحديد  الحيوية،  الكتلة  في  التغير  لتحديد   )

المناطق الصخرية واألماكن الخالية من الغطاء النباتي الغابي وتحديد المراعي ومدى تأثيره على الغطاء النباتي عن  

النباتات واالشعة الساقطة عليها ضمن األشعة تحت  طريق قياس االشعة الطيفية المنعكسة الناجمة عن التفاعل بين  

الحمراء القريبة، واألشعة المرئية الحمراء. ففي مجال األشعة الحمراء يكون امتصاص األشعة من قبل النبات أعظم  

ويرتبط هذا االمتصاص بكمية اليخضور في النباتات، فكلما كانت عملية التركيب الضوئي أشد كان االمتصاص  

( فأن نسبة  NIRعة المنعكسة أقل مما يدل على كثافة الغطاء النباتي أما في مجال األشعة تحت الحمراء)أكبر واألش

األشعة المنعكسة تتناسب طردياً مع كثافة الغطاء النباتي إذ تبين أن النباتات الخضراء تعكس نسبة كبيرة من االشعة  

( عليها  الساقطة  القريبة  الحمراء  لغXUD et.al. 2009تحت  والتغيرات  (  النباتي  الغطاء  مناطق  تحديد  رض 

( لمنطقة الدراسة المختلفة  NDVIالحاصلة فيه لهذه الفترات الزمنية وقد تم اعداد خرائط دليل االختالف الخضري )

 ( باستخدام المعادلة التاليةArc mapباستخدام برنامج )  Landsat8للقمر الصناعي   المأخوذة من البيانات الفضائية

: 

𝑵𝑫𝑽𝑰 = 𝑻𝑴𝒃𝟓 − 𝑻𝑴𝒃𝟒/𝑻𝑴𝒃𝟓 + 𝑻𝑴𝒃𝟒 

 = قيمة انعكاس االشعة تحت الحمراء القريبة   b 5 حيث أن:

b 4  قمة انعكاس االشعة المرئية الحمراء = 

الى    1-لكل المرئيات فأن القيم من  )  NDVI( كنتيجة لحساب قيمة  1+  -  1-وتتراوح قيمة هذا الدليل من ) 

في   المأخوذة  الفضائية  للمرئية  الخضري  دليل االختالف  النباتية عند مالحظة خارطة  المعالم غير  تمثل  الصفر( 

( حيث أن القيم التي تكون أقل  +0.3  –  0.624- يتراوح بين )  NDVIنجد أن مدى الدليل الخضري    7/4/2018

ية من الغطاء النباتي في ذلك التاريخ المتمثلة باألراضي الجرداء والصخرية والسكنية،  من الصفر تمثل المناطق الخال 

( تمثل الغطاء النباتي في ذلك التاريخ والذي يشمل على 0.300+ -0.07بينما نجد أن القيمة التي تتراوح ما بين )+

الخارط الزراعية والبستنية والغابات والمراعي. وكذلك عند مالحظة  الفترة  المحاصيل  لنفس    2/10/2020ة في 

والمعدة من المرئية الفضائية الملتقطة   NDVIالحوض ولنفس األماكن لمالحظة خارطة دليل االختالف الخضري 

( حيث أن القيم  0.251+  -  -0.379يتراوح ما بين )  NDVIفي الفترة أعاله نجد أن مدى دليل االختالف الخضري  

المناطق   تمثل  أقل من صفر  تكون  الجرداء  التي  باألراضي  والمتمثلة  التاريخ  في ذلك  النباتي  الغطاء  من  الخالية 

(  NDVIوالمكاشف الصخرية والسفوح الجبلية والمناطق السكنية والبنايات. بينما نجد أن قيمة الدليل الخضري )

لمحاصيل الحقلية  ( تمثل مناطق الغطاء النباتي في ذلك التاريخ والذي يشمل ا 0.251+  -0.07التي تتراوح ما بين )+

 (. 5( والشكل )4والمراعي والغابات والبستنة وغير ذلك كما في الشكل )
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 17/4/2018في  (NDVI)يوضح خارطة دليل االختالف الخضري  :4 شكلال

 

 2/10/2020في  (NDVI)يوضح خارطة دليل االختالف الخضري  :5شكل ال

 

 النتائج والمناقشة 

االختالف   دليل  في  اختالف  هناك  بأن  التقاطها  تم  والتي  للفترتين  الفضائية  للبيانات  األشكال  من  يتضح 

.  ويتبين مدى االختالفات في التحليل لها حيث أن درجة الحرارة والرطوبة واألمطار قد لعبت NDVIالخضري  

وهي فترة الربيع   2018/ 4/ 7رة األولى كانت  دوراً مهماً في حصولنا على النتائج في الفترتين المختلفتين ألن الفت

التي تمتاز بزيادة الرطوبة لألرض وزيادة االمطار وارتفاع درجات الحرارة نوعاً ما مما يؤدي الى نشاط النبات  

والخاليا النباتية وخاصة البراعم الورقية ونشاط الخاليا المرستيمية لالنقسام ويزداد النمو الخضري للنبات في هذه  

قيم  الفتر بأن  نرى  ولهذا  الربيع  فترة  التي هي  قيمتها )+  NDVIة  قيم  0.30تكون  بينما  الخرائط  في  مبين  كما   )

NDVI    )الخريف( الثانية  الفترة  قيمة    2/10/2020في  القيم  NDVI  (0.25بلغت  كذلك  الربيع.  في  منها  أقل   )

والتي تمثل المناطق  الصخرية وغير المكسوة بالغطاء النباتي، في    2018( في  0.624بين )  NDVIاألخرى للـ  

( في المناطق األقل والتي تمثل المناطق الصخرية  0.379-)  2/10في    2020لسنة     NDNIحين بلغت قيمة الـ  



 25 تحديد التغيرات للغطاء النباتي في حوض نهر الكومل بإستخدام تقنيات التحسس النائي

وبة والحرارة  والمساكن والترب الجرداء وغيرها وهذا يدل داللة واضحة على دور األنواء الجوية والمتمثلة بالرط

 واالمطار على زيادة وقلة الغطاء النباتي.  

 االستنتاجات 

الصناعية   األقمار  بيانات  تدهور   Land Satأن  ومراقبة  النباتي  الغطاء  تدهور  مراقبة  في  مفيدة  تكون 

والرعي   علمية صحيحة  إدارة  األنهر  أحواض  إدارة  وعدم  المناخية  التأثيرات  بسبب  األنهر  وأحواض  األراضي 

جائر والقطع الكيفي للغابات وزيادة التعرية وانجرافات األراضي وخاصة في األراضي ذات الميل العالي وقد  ال

وكمية االمطار والحرارة والرطوبة النسبية وان هذه    NDVIأظهرت عالقة االرتباط بين دليل االختالف الخضري  

اتي الخضري حيث تتناسب تناسباً طردياً مع كثافة التأثيرات المناخية لها تأثير قوي في زيادة ونشاط الغطاء النب

وتوزيع وتنوع الغطاء النباتي بزيادة الرطوبة واالمطار ودرجات الحرارة المتوسطة ضمن المديات التي يحتاجها  

النبات للنمو واالنقسامات والنشاط وتفتح البراعم الزهرية . لذا وجب القيام ببرنامج متكامل للمحافظة على الموارد  

لطبيعية المتجددة والتي تشمل التربة والنبات والمياه من خالل إقامة مشاريع حصاد المياه واإلعتماد على المياه  ا

اإلدارات العلمية لمعالجة تدهور الترب والتقليل من ظاهرة التعرية    أفضلالسطحية الجارية والمياه الجوفية وايجاد 
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