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 :الممخص
 تعد بيانات االستشعار عن بعد مصادر اساسية استخدمت عمى نطاق واسع لكشف التغيير         

البحث اختيرت بعض التقنيات لكشف التغيير وهي  العقود االخيرة. في هذافي في االغطية االرضية 
 NDVI ) (Normalized Difference Vegetation Index-الطبيعي    دليل االختالف الخضري 

وطريقة  Normalized Difference Water Index (NDWI)(ودليل اختالف الماء الطبيعي  
فين رئيسة لغطاء االرض, وهي نباتات, اجسام مائية. إلجراء تحميل المقارنة ما بعد التصنيف لتمييز صن

لممتحسس  ( LAND SATكشف التغيير في منطقة الدراسة تم استخدام مرئيتين لمقمر الصناعي )
TM)( و المتحسس )OLI-TIR لغرض حساب المؤشرات  2020 و  2011( الممتقطة في التأريخين

ئيس لمدراسة الحالية هو تحميل طبيعة التغيرات في غطاء ان الهدف الر  NDWI.و  NDVIالطيفية  
 NDVI المؤشرات،تمييزا في مرئيات  أكثراالرض.  كانت البصمة الطيفية لمصنفين لغطاء االرض 

ان تجمعات االصناف معزولة بشكل جيد. لذلك فالتقنيات  االصمية كمامن الصورة  NDWIو
 المستخدمة اثبتت انها فعالة وموثوقة.

 .دليل اختالف الماء الطبيعي الخضري،دليل االختالف  ،المعالجة الرقمية لممرئيات: مفتاحية كممات
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Using spectral indicators (NDVI - NDWI) to detect changes in the land 

cover in Fallujah district for the period (2011-2020) using remote sensing 

data 
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Abstract: 

         Remote sensing data are basic sources that have been widely used to 

detect change in land cover in recent decades. In this research, some 

techniques were chosen to detect change, namely, the Normalized Difference 

Vegetation Index (NDVI), the Normalized Difference Water Index (NDWI), 

and the post-classification comparison method to distinguish two main types 

of land cover, which are plants and water bodies. To conduct a change 

detection analysis in the study area, two satellite images (LAND SAT) of the 

TM sensor and the sensor (OLI-TIR) captured on the dates 2011 and 2020 

were used for the purpose of calculating the spectral indices NDVI and 

NDWI. The main objective of the current study is to analyze the nature of the 

changes in the ground cover. The spectral signature of the two land cover 

cultivars was more distinct in the visual indicators, NDVI and NDWI than 

the original image and the cultivar populations are well isolated. Therefore, 

the techniques used have proven to be effective and reliable. 

Keywords: digital visual processing, vegetative variation index, natural 

water variation index 

 
 Introduction :المقدمة اوال:

تعددددد صددددور االقمددددار الصددددناعية وسدددديمة ممتددددازة لمراقبددددة غطدددداء سددددط  االرض           
والتغيرات الجاريدة عميدب باسدتمرار. تتطمدب عمميدة المراقبدة السدريعة تطبيدق تقنيدات معيندة 
لتمييدددز نمدددط الصدددورة ومدددن بدددين هدددذد التقنيدددات هدددو اسدددتخدام تقنيدددات كشدددف التغييدددر. ان 

حالددددة االجسددددام او الظددددواهر وذلددددك كشددددف التغييددددر هددددو عمميددددة تمييددددز االختالفددددات فددددي 
حيدث يتضدمن القدددرة عمدى تحديدد التدأثيرات الزمنيددة  مختمفدة،بمالحظتهدا فدي حقدب زمنيددة 

يعددد كشددف التغييددر تطبيددق مهددم لتقنيددة  (1)االزمنددة باسددتخدام مجموعددة بيانددات متعددددة 
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االستشعار عن بعد حيث يزود الباحثين بمعمومات عن التوزيع المكاني لممظاهر فضال 
عن لممعمومات الكميدة والنوعيدة لممعدالم المتغيدرة. ان اندواع التغييدرات فدي غطداء االرض 
التددي يمكددن ان تكددون بمسددتون معددين مددن االهتمددام يمكددن ان تتددراوح مددن ظددواهر قصدديرة 
المدددن مثددل مراقبددة الثمددوج او ميدداد الفيضدددانات او تقيدديم الضددرر فددي النباتددات والتغيدددرات 

مراقبددة  الحضددري،الددى ظددواهر بعيدددة المدددن مثددل التطددور  ،المراعدديالموسددمية فددي انتدداج 
عددادة إجددراءات كشددف  .(2)وغيرهددا  الددزالزلالتصددحر وتددأثيرات الكددوارث الطبيعيددة مثددل 

التغييددر يجددب ان تتضددمن بيانددات مكتسددبة بواسددطة نفددس المتحسددس المحمددول عمددى مددتن 
بالدقددة المكانيددة نفسددها والدقددة الطيفيددة والحزمددة  ومسددجمة)لددب مشددابب  الصددناعي( اوالقمددر 

 االستشدعاران أسداس اسدتخدام بياندات  (.3)اليدوم الطيفية والى حد ما بالوقت نفسب مدن 
عدددن بعدددد فدددي كشدددف التغييدددر هدددو ان التغيدددرات فدددي غطددداء االرض يجدددب ان يدددؤدي الدددى 

فدي قديم االشدعاع الناتجدة  تالمتحسس، والتغيدراتغيرات في قيم االشعاع المستمم من قبل 
مدا قورندت بتغيدرات االشدعاع الناتجدة  إذامن تغيرات غطاء االرض يجب ان تكون كبيدرة 

مدددن عوامدددل اخددددرن مثدددل اخدددتالف الظددددروف الجويدددة او اخدددتالف فددددي زاويدددة الشددددمس او 
اخدتالف فدي رطوبددة التربدة. تددأثيرات هدذد العوامدل يمكددن ان تقمدل نسددبيا باختيدار البيانددات 

بيانددات الندسددات التددي تعددود الددى الوقددت نفسددب مددن السددنة  المثددال،عمددى سددبيل  المالئمددة.
 (.4)التربة تقمل المشاكل من اختالف زاوية الشمس ورطوبة 

 النظري:الجانب  :ثانيا  
  :البحثمشكمة  – 1

كالميدداد والغطدداء النبدداتي تتمثددل مشددكمة البحددث بصددعوبة رصددد تغيددرات الغطدداء االرضددي 
والتقنيدددات الفضدددائية المرئيدددات دون وجدددود مدددن ولفتدددرات زمنيدددة طويمدددة وتفسددديرها بصدددريا 
 الجغرافية الحديثة.
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ان لممؤشدرات واالدلدة الطيفيدة دورا اساسديا ومهمدا فدي الكشدف عدن  :البحثفرضية  – 2
التغيددرات فددي االغطيددة االرضددية ومنهددا الغطدداء النبدداتي والمددائي وذلددك بمسدداعدة التقنيددات 

 الحديثة.الجغرافية 
  يهدف البحث إلى البحث:هدف  - 3

استخدام تقنيات االستشدعار عدن بعدد ونظدم المعمومدات الجغرافيدة فدي رصدد تغيدرات 
خددالل اعددداد نمدداذج باادلددة والمؤشددرات الطيفيددة لمميدداد والغطدداء  االرضددية مددناالغطيددة 
 . النباتي

 : منهج البحث   - 4
تسددددتند هددددذد الدراسددددة عمددددى المددددنهد التحميمددددي الددددذي يعتمددددد عمددددى تحميددددل صددددور ااقمددددار 
الصناعية وعمى مراجعة أحدث طرائق حساب التغير بواسطة صور ااقمدار الصدناعية، 
وقد تم استعمال طريقة التحميل مدا بعدد التصدنيف فدي معالجدة بياندات ااقمدار الصدناعية 

 الغطداء المدائي والغطداء النبداتيالدراسدة تغيدر  الرقمية بهدف الكشف عدن التغيدر. شدممت
لمقمدر الصددناعي  مدرئيتين مددن خدالل االعتمداد عمدى تحميددل  المؤشدرات الطيفيدةباسدتخدام 
Landsat  )متر. 33بتواريخ مختمفة وبدرجة وضوح مكاني)قدرد تمييزية 

  :الدراسةمنطقة  – 5
يحددها مدن الشدمال محافظدة  االنبدار،يقع قضاء الفموجة فدي الجدزء الشدرقي مدن محافظدة 

ومدددن الجندددوب محافظدددة  بابدددل،ومحافظدددة  بغدددداد،ومدددن الشدددرق العاصدددمة  الددددين،صدددالح 
( 1مالحظددة الخريطددة رقددم ) الرمددادي. ومددنأمددا مددن جهددة الغددرب يحدددها قضدداء  كددربالء،

 (  444 ،33الى  434 ،33)يتبين ان منطقة الدراسة تقع بين خطي طول 
تتصددف ( شددماال  ، وهددي بهددذا الموقددع  334  47الددى    324 47)ودائرتددي عددرض  شددرقا ،

بمناخ المنطقة الوسطى من العراق ، إذ يكدون مناخهدا حدار جداف صديفا  ، وبدارد معتددل 
ان المسددداحة الكميدددة لقضددداء الفموجدددة ( 1يظهدددر مدددن الجددددول )شدددتاء  فدددي اغمدددب ايامدددب . 

%( 14يحتمها مركز قضاء الفموجدة الدذي يشدكل ) 2( كم 678منها ) 2( كم 4783تبمغ)
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من المساحة الكمية لمقضاء ، في حين بمغت مساحة االقضية المرتبطة بدب ) الصدقالوية  
لكدددل منهدددا عمدددى التدددوالي ،  2( كدددم 2732،  1138،  235، الكرمدددة ، العامريدددة ( : ) 

 . % ( لكل منها عمى التوالي ايضا   57% ، 24% ،  5وتشكل نسبة قدرها ) 
 

 
 

 محافظة االنبار.لمعراق و بالنسبة  منطقة الدراسة( خريطة  موقع 1) خريطة
جمهوريددة العددراق، وزارة المددوارد المائيددة، المديريددة العامددة لممسدداحة، خريطددة :1المصدددر: 

جمهوريددددة العددددراق، وزارة :2 .2313، لسددددنة 13333333: 1االداريددددة، مقيدددداس  العددددراق
: 1، مقيددداس  خريطدددة الفموجدددة الطبوغرافيدددةالمدددوارد المائيدددة، المديريدددة العامدددة لممسددداحة، 

 8) لمقمدددددر الصدددددناعيمرئيدددددة الفضدددددائية ،  وكالدددددة ناسدددددا، :3. 1999، لسدددددنة 133333
Landsat ), نوع(OLI)  (.2323/ 23/34بتاريخ ), متر  33 يةدقة تميز 
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 ومساحتها في قضاء الفموجة الوحدات االدارية (1جدول )
 النسبة% (2المساحة الكمية )كم اسم الوحدة االدارية          ت

 14 678 مركز قضاء الفموجة  1

 57 2732 قضاء العامرية  2

 24 1138 الكرمة  قضاء 3

 5 235 ناحية الصقالوية  4

 133 4783 المجموع 

الجهاز المركزي  والتعاون االنمائي،جمهورية العراق، وزارة التخطيط  المصدر:    
 احصاء الفموجة، بيانات غير منشورة. لإلحصاء، مديرية احصاء االنبار، دائرة 

 : الجانب العمميثالثا  : 
 المعالجة الرقمية :  – 1

( لمرئيددددددات ااقمدددددددار Images Processingتعنددددددي المعالجددددددة الرقميددددددة)        
التعامل معها وتحميمها من خالل أجهدزة الحاسدوب ( Satellite Imagesاالصطناعية )

اآللددي والبددرامد الخاصددة بتحميددل المرئيددات الفضددائية، إذ تتكددون المرئيددات الفضددائية مددن 
متقاطعدددة مدددع بعضدددها مكوندددة  Columnوالصدددفوف  Path( مدددن ااعمددددة Gridشدددبكة )

(. Pixelخاليددددا صددددغيرة عمددددى شددددكل مربعددددات صددددغيرة يطمددددق عميهددددا عنصددددر الصددددورة )
(تمثدل قيمدة اإلشدعاع DN()Digital Numberتدوي هدذا العنصدر عمدى قيمدة رقميدة)ويح

 (Sensorالطيفدددي المدددنعكس أو المنبعدددث عدددن مسددداحة مدددن اارض يسدددجمها المتحسدددس)
بمصفوفة رقمية تمثل قديم اإلضداءة ) بدورد مشهدا   فضائيا   ممثال    Brightnessمكونا  

Value(وتنحصدددر قيمتهدددا بدددين،)لمسدددتويات الرماديدددة)( مسدددتون مدددن ا255–3Gray 
Scale(فددي نظددام ثنددائي ذي )8 bit ( إذ تمثددل القيمة)صددفر( ااسددود اقددل قدديم الطاقددة
( أعمددى قيمددة مددن الطاقددة)اابيض( لددذا فددأن جميددع المعددالم اارضددية تكددون 255والددرقم )
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 تتضمن المعالجدة الدرقيم المسدتخدمة فدي الدراسدة مدا شدة إضاءتها ما بين هذين المونين.
 يأتي:

 Geometric correction: التصحي  الهندسي  – 1 – 1
إن الهدددددف النهددددائي مددددن عمميددددة التصددددحي  الهندسددددي هددددو جعددددل إحددددداثي المرئيددددة      

المستخدمة ذا قيمة حقيقية مطابقة لقيم احد المراجع الجيوديسية وبالتالي الحصدول عمدى 
هندسديا   مدع الخدرائط مرئية فضائية مصدححة بشدكل اقدرب مدا يكدون إلدى الواقدع وموحددة 

المسدددتخدمة. وي عدددد هدددذا مطمبدددا   رئيسدددا   عنددددما تدددتم المقارندددة بدددين عددددة مرئيدددات فضدددائية 
.ان جميدددع المرئيدددات الفضدددائية التدددي حصدددمنا (5)وخدددرائط رقميدددة بتدددواريخ لسدددنوات مختمفدددة

. شدكل( كاندت مصدححة. USGSعميها من موقع هيئة المساحة الجيولوجية اامريكية )
(1( )2) 

 ETMمتحسس  2311لسنة  Landsat 7( لمرئية B2( )1) شكل

 
   (USGSهيئة المساحة الجيولوجية االمريكية )الباحث باالعتماد عمى  المصدر:   
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 OLIمتحسس  2323لسنة  Landsat 8( لمرئية B2( )2) شكل

 
الجيولوجية االمريكية هيئة المساحة الباحث باالعتماد عمى  المصدر:                 

(USGS)   
 (Composite Bands)الدمد    ةعممي - 2 – 1 

التصحي  الهندسي اذ تتكدون المرئيدة الفضدائية  ةوتأتي هذد العممية بعد اجراء عممي     
مع بعضها من اجل تحسين دقة  BANDS( حيث يتم دمد هذد Bandsمن مجموعة )

التمييددز المكدداني والحصدددول عمددى صددورة واضدددحة ،وتددتم هددذد العمميدددة مددن خددالل واجهدددة 
ومدن اإليعددازات ENVI( وبرندامد Arc Gis( او مدن خدالل برندامد )ERDASبرندامد )

 ( 3) الشكل.  التي يتضمنها البرنامد
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 لممرئيات المستخدمة Composite Bands(   عممية 3) الشكل

 
والمرئيدات   Erdas , Envi , Arc gisالمصددر : الباحدث باالعتمداد عمدى برندامد 

 الفضائية
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  Cut processerعممية القطع :  – 3 – 1
الدددمد تددم إجددراء عمميددة القطددع لمنطقددة الدراسددة مددن المرئيددات الناتجددة مددن عمميددة         
وذلدك السدتبعاد  AOI (Area of Interest عمى ممف تحديد منطقة االهتمام )   اعتمادا

المناطق غير الداخمة بمنطقة الدراسة)المحيطة بها(, وال تقتصر الفائددة مدن هدذد العمميدة 
عمددى اقتطدداع منطقددة االهتمددام فقددط، بددل يتعدددن إلددى التقميددل مددن بيانددات أو حجددم المرئيددة 

تتضدددد  فائدددددة هددددذد العمميددددة أكثددددر عنددددد التعامددددل مددددع تسددددريع عمميددددة المعالجددددة. و  لغددددرض
نددب جوذلددك لتسددريع عمميددة المعالجددة وت ،الكبيددرالمرئيددات المتعددددة النطاقددات ذات الحجددم 

الكثير من المشاكل التي قد تؤدي الى تباطؤ جهاز الحاسوب اضافة الى تجنب مشاكل 
وعددددم تشدددتيت عدددين المفسدددر الدددى منددداطق  والجهدددد،حسددداب المسددداحات واختصدددار الوقدددت 

وقددددد تددددم اجددددراء عمميددددة القطددددع لكافددددة المرئيددددات والخددددرائط  الدراسددددة.بعيدددددة خددددارج منطقددددة 
المرجعيددة فددي البددرامد المسددتخدمة فددي الدراسددة بعددد ان تددم الحصددول عمددى حدددود قضدداء 

لمائيددة الفموجددة مددن قسددم انتدداج الخددرائط التددابع لمهيئددة العامددة لممسدداحة فددي وزارة المددوارد ا
( الدذي تدم اعتمدادد كممدف لمنطقدة االهتمدام ، فدي عمميدة  Shape fileوبامتداد)العراقية 

 (4) الشكل. اقتطاع منطقة الدراسة
من المرئية  الدراسةلحدود منطقة ( عممية القطع 4) الشكل  
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والمرئيدات   Erdas , Envi , Arc gisالباحدث باالعتمداد عمدى برندامد  المصددر:
 الفضائية 

 
ان الهدددف  Digital lmage Enhancement) (تحسددين المرئيددات الفضددائية 1-4

عمميدة التفسدير البصدري لممرئيدة  الرقمية، تسدهيلالرئيسي من تحسين المرئيات الفضائية 
لتفسدددير  ةمالئمددد أكثدددرلتكدددون  المصدددححة،المرئيدددة االصدددمية  مدددن الفضدددائية، المسدددتنبطة

وتحميددل ااهددداف والمعددالم االرضددية وذلددك مددن خددالل زيددادة التمييددز بددين معددالم المرئيدددة 
 وتتم عممية تحسين المرئيات الفضائية المستخدمة في الدراسة بطريقتين :  (6) الفضائية

  Spatail Enhancementالمكاني: التحسين  1 – 1-4
 ةيتم تعديل قيم عنصر الصدور  إذا المحمية،يقوم التحسين المكاني عمى اسموب المعالجة 

(pixel باالعتمداد عمدى قديم العناصددر المحيطدة ويتعامدل التحسددين المكداني بشدكل كبيددر )
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مدن اجدل ولزيدادة دقدة ووضدوح المرئيدة  spatial) frequency) (7)مدع التدردد المكداني
تدم الكشف عن المؤشدرات الطيفيدة ورصدد تغيدرات االغطيدة اارضدية فدي منطقدة الدراسدة 

اسدتخدمت حيدث   ERDAS 2015مدن خدالل برندامد اجدراء عمميدة التحسدين المكداني 
 مدددع الباندددد الثدددامن( متدددر 15الدددى )قتهدددا المكانيدددة دزيدددادة  مدددع اسددداليب متعدددددة لمتعامدددل 

Panocramatic ( 5. شكل) 
 Pan Sharpenزيادة الدقة التميزية باستخدام تطبيق  (5شكل )

 
والمرئيدددات   Erdas 2015المصددددر : الباحدددث باالعتمددداد عمدددى برندددامد           
 الفضائية 

 
تددم  Radiometric Enhancement  الراديددومتري : التحسددين  – 2 – 4 – 1

اذ يحول مدن وقديم سدطوع  Histogram Equalizalionاستخدام اسموب الد هستوكرام 
المرئيددة المدخمددة إلددى مدددن وقدديم سددطوع مقاربددة لممرئيددة المرجعيددة, أي إن قدديم االنعكاسددية 

، ممدا  (8)، لدذا فدأن هدذد الطريقدة تدوزع قديم االنعكاسدية مدن جديدد 255تكون قريبة مدن 
يؤدي إلى تباين واضد  بدين الظدواهر ويسداعد عمدى التحسدين فدي تمييدز مظداهر الغطداء 

 .(6رضي لمنطقة الدراسة الشكل )اا
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 Histogram Equalizalionأسموب التحسين الراديمتري باستخدام تطبيق ( 6شكل )

 
   Erdas 2015المصدر : الباحث باالعتماد عمى برنامد         

 
     NDVI – NDWI  الطيفية:حساب المؤشرات  – 2

يعد  NDVI   (Normalized Difference Vegetation Index) ادق أساليب 
         الدليل النباتي

المعالجة الرقمية لممرئيات الفضائية في ابراز الغطاء النباتي. حيث يستند عمى حقيقة 
ان النباتات تبدي انعكاسية عالية في مدن الطول الموجي تحت االحمر القريب منها 

وهو يمثل النسبة بين الفرق بين االنعكاسات الطيفية  االحمرفي مدن الطول الموجي 
والطول  مايكرومتر، ( 3.93 – 3.76)  عند الطول الموجي تحت الحمراء القريبة

عمى مجموعهما وحسب المعادلة  ( مايكرومتر 3.63 – 3.69)   ااحمرالموجي 
( 9) :التالية  

      
               

               
  

 
 وهي كاآلتي :  (TMويكون تطبيق المعادلة بالنسبة لمتحسس )
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 فيكون التطبيق :  OLI( متحسس  Land sat 8)اما في مرئيات القمر الصناعي 

      
             

             
 

 
اذ تدددل القيمددة الموجبددة عمددى ان الخميددة ذات  1و +1ان قدديم هددذا المؤشددر تتددراوح بددين  

غطدداء نبددداتي وكممدددا زادت القيمدددة الموجبدددة يددددل عمدددى خضدددرة النبدددات وكثافتدددب ، والعكدددس 
( 13) صحي  فيما يخص القيم السالبة التدي تددل عمدى المعدالم السدطحية غيدر الخضدراء

مدددن خدددالل تطبيدددق مؤشدددر  الدددثمد، الجدددرداء والمسددداحات الفاصدددمة ،والرمدددل ، مثدددل ألتدددرب
واالبددديض .يظهدددر الغطددداء النبددداتي  بااسدددود( يدددتم الحصدددول عمدددى مرئيدددة NDVIالنبدددات )

الكثيددف بانعكاسددية عاليددة وبددالمون اابدديض الناصددع وفاددي المندداطق ذات الغطدداء النبدداتي 
وبالتدالي فقدد سداعد عمدى تمييدز الغطداء  قميل الكثافة يظهر بانعكاسية اقل وبياض اقدل ،

النبدددداتي الغطدددداءات االرضددددية االخددددرن كالتربددددة والميدددداد فددددي منطقددددة الدراسددددة كمددددا يمكددددن 
. مددن هددذد المرئيددة فددي تمييددز الغطدداء المددائي الددذي يبدددو خاللهددا بددالمون ااسددود االسددتفادة
 (7الشكل )
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و  2311الدراسة لسنة  ( في منطقة  NDVI( مؤشر االختالف النباتي ) 7الشكل )
2323 

 
  ERDAS 2015الباحث باالعتماد عمى برنامد  المصدر:       

 
المنطقة الى ثالث فئات  النباتي فينف الغطاء ( ص  2)ريطة( والخ1بالنظر الى جدول )

 – 3.62)تتراوح قيمتب بين (  TMلممرئية ذات المتحسس ) 2311بالنسبة لسنة 
تتمثل الفئة االولى بمساحات المسطحات المائية الخالية من النبات والتي  (-3.52
( وشغمت فئة القميمة النبات المساحة %3.8بنسبة بمغت ) 2( كم 33.3مساحتها )بمغت 

وشغمت الفئة كثيفة  (%91.7وبنسبة )2( كم 4386.6االكبر في المنطقة بمغت )
وتتمثل بالنباتات الكثيفة ( %7.5بنسبة ) 2( كم 363.1النبات مساحة بمغت )

  من ضفاف االنهار. يبةالمزروعات في المناطق الغنية بالمياد واالشجار القر 
 
 
 
 
 

201
1 

202
0 
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2311سنة  نسبة ومساحة دليل الفرق الطبيعي لمنبات في المنطقة (1جدول )  
2المساحة كم  الفئات ت  النسبة% 
 0.8 33.3 خالية من النبات  1
 91.7 4386.6 قميمة النبات 2
 7.5 363.1 متوسطة النبات 3
 100 4783 المجموع 

 TMمتحسس  2311سنة  land sat 5الباحث باالعتماد عمى مرئية  المصدر:     
 ARC GIS 10.4 وبرنامد
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   2311مؤشر االختالف النباتي في المنطقة لسنة  (2) خريطة

 
 2311سددنة    TMمتحسددس  5المصدددر : الباحددث باالعتمدداد عمددى مرئيددة  الندسددات 

 ARC GIS 10.4وبرنامد  2323سنة   OLIمتحسس  8ومرئية  الندسات 
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فيظهددر مددن خددالل الخريطددة  2323النبدداتي لسددنة لمغطدداء ( NDVIلمؤشددر )امددا بالنسددبة 
( ان هنداك تغيددر كبيدر فدي الغطداء النبدداتي لمفتدرة الزمنيدة المددذكورة 2والجددول )ادنداد ( 3)

اذا يمكدددن مالحظدددة اتسددداع مسددداحة هدددذا الغطددداء فدددي ااجدددزاء الشدددمالية الشدددرقية لممنطقدددة 
مدددن خدددالل انتشدددار وبشدددكل كبيدددر زراعدددة  منهدددا،وكدددذلك فدددي ااجدددزاء الوسدددطى والجنوبيدددة 

إضافة الى  المحورية،المرشات عمى اروائها  مختمف المحاصيل الزراعية التي تعتمد في
، فضدددال عدددن اتسددداع ااشدددجار كثدددرة المحاصددديل الزراعيدددة فدددي المنددداطق الغنيدددة بالميددداد 

-3.31 – 3.62)تتراوح قيمة هذا المؤشر بين  المزروعة بالقرب من ضفاف اانهار .
الصدنف الدى أربعدة أصدناف تمثدل  2323لذلك صنف الغطاء النباتي بالنسبة لمرئيدة (  

وبنسددددددبة   2كددددددم 3628.5ااول بالمسدددددداحات القميمددددددة النبددددددات والددددددذي بمغددددددت مسدددددداحتب )
( اما الصنف الثاني تمثل بالمساحات متوسطة النباتات والدذي بمغدت مسداحتب 75.8%)
( اما صنف المناطق خالية النبات والتدي اشدتممت عمدى %13.4( وبنسبة )2كم 531) 

( امددا بالنسددبة %2.2( وبنسددبة ) 2كددم 97.5)المسددطحات المائيددة والددذي بمغددت مسدداحتب 
والتددي تتمثددل ( 11.6( وبنسددبة )2كددم556لصددنف الكثيفددة النبددات فقددد بمغددت مسدداحتب ) 

 بالمحاصيل الزراعية بكافة أنواعها إضافة الى بساتين النخيل والفواكب. 
 2323لسنة  نسبة ومساحة دليل الفرق الطبيعي لمنبات في المنطقة (2جدول )

 النسبة% 2المساحة كم  الفئات ت
 2.2 97.5 خالية من النبات  1
 75.8 3628.5 قميمة النبات 2
 13.4 531 متوسطة النبات 3
 11.6 556 كثيفة النبات 4
 133 4783 المجموع 

متحسددس  2320سددنة  land sat 8المصدددر : الباحددث باالعتمدداد عمددى مرئيددة       
OLI   وبرنامدARC GIS 10.4 
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   2323مؤشر االختالف النباتي في المنطقة لسنة  (3) خريطة

 
 

 2311سددنة    TMمتحسددس  5المصدددر : الباحددث باالعتمدداد عمددى مرئيددة  الندسددات 
 ARC GIS 10.4وبرنامد  2323سنة   OLIمتحسس  8ومرئية  الندسات 
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 Normalized Difference (NDWI:) مؤشدر اخدتالف الميداد الطبيعديحسداب  -3
Water  

 
 Normalized)تدددم اسدددتخدام دليدددل اخدددتالف المددداء الطبيعدددي أيضدددا فدددي هدددذد الدراسدددة 
Difference Water)  لتمييز مناطق الماء عن باقي معدالم سدط  اارض الدذي يمكدن

 (.11حسابب باستخدام المعادلة التالية )
 
      

                   

                   
 

 

  كاآلتي:TM) )ويكون التطبيق بالنسبة لمتحسس 

      
             

             
 

                                                        ( هو :   OLI – TIRS)اما بالنسبة لمتحسس 

      
             

             
 

 
مدددن المؤشدددرات التدددي تسددداعد فدددي تمييدددز حالدددة ومراقبدددة الكتدددل المائيدددة ويعدددد هدددذا المؤشدددر 

االنعكاسية الطيفية لمماء تكون  االخرن. حيثالسطحية وتمييزها عن المظاهر االرضية 
( وقميمددة جدددا  فددي مدددن الطددول 52.3-3'63عاليددة فددي مدددن الطددول المددوجي ااخضددر )

(، كما ان االنعكاسية العالية لمنبات والتربدة 3'76-3'93الموجي تحت ااحمر القريب )
( موجبدددة فيمدددا يخدددص NDWIفدددي مددددن الطدددول المدددوجي تحدددت ااحمدددر تجعدددل قددديم ال )

وتتراوح قيمة ( 12)موجبة.  ائية وعميب تبدو المناطق المائية مضيئة وذو قيمالمناطق الم
( حيددث ان القدديم التددي تكددون أكثددر مددن )الصددفر( تدددل عمددى انهددا 1،3هددذا المؤشددر بددين )
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 أسدددط  مائيدددة فدددي حدددين ان القددديم التدددي تقددددل عدددن او تسددداوي الصدددفر هدددي أسدددط  غيددددر
المرئيات المستخدمة فدي الدراسدة  حيث قام الباحث بتطبيق هذا المؤشر عمى( 13مائية)

بشددكل واضدد   الميددادواالبدديض يمكددن مددن خاللهددا تمييددز  بااسددودوالحصددول عمددى مرئيددة 
 (9والشكل ) (8شكل )بمون ابيض ناصع.   

 
 2311سنة  TMلمرئية منطقة الدراسة متحسس  NDWI)( مؤشر )8شكل )

 
 TMمتحسس  2311سنة  land sat 5المصدر : الباحث باالعتماد عمى مرئية      

 ARC GIS 10.4وبرنامد  
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 2323سنة  OLI( لمرئية منطقة الدراسة متحسس  NDWI( مؤشر ) 9الشكل )

 
متحسددس  2311سدنة  land sat 5الباحدث باالعتمداد عمدى مرئيدة  المصددر:        

TM وبرنامد ARC GIS 10.4 
 

حيددث يظهددر مددن  المددائي،يتضدد  مددن الشددكمين أعددالد ان هندداك تغيددر كبيددر فددي الغطدداء 
سدددواء كدددان عمدددى  2311( ان هنددداك تنددداقص كبيدددر فدددي الغطددداء المدددائي لسدددنة 8الشدددكل )

فدي حدين نجدد  االمطدار،وهدذا يعدزن الدى سدبب قمدة تسداقط  اانهدار،مستون البحيرات او 
مسدداحة الغطدداء المددائي بسددبب كثددرة تسدداقط االمطددار فددي  اتسدداع 2323فددي سددنة العكددس 

  2323- 2319السنوات ااخيرة 
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 واالستنتاجات: النتائج 
اتض  مدن الدراسدة الحاليدة ان بياندات االستشدعار عدن بعدد لهدا دور كبيدر واساسدي  - 1

تدرة في دراسة أنماط الغطاء اارضي والسيما النبات والمياد لمعرفة تغيراتها طيمدة هدذد الف
 من خالل اادلة الطيفية وباإلضافة الى التقنيات المستخدمة.   

ان بيانددات االستشددعار عددن بعددد واهميتهددا فددي دراسددة االنعكاسددية الطيفيددة دور مهددم  - 2
في تحديد التباين بين االغطية االرضية حسب خصائص كل استعمال والطدول المدوجي 

 لالنعكاسية االرضية.
تغيددر واضدد  فددي الغطدداء  المنطقددة شددهدتاتضدد  أيضددا مددن خددالل هددذد الدراسددة ان  – 3

حيددددث كشددددفت هددددذد الدراسددددة ان  2323و  2311المددددذكورة بددددين النبدددداتي خددددالل الحقبددددة 
عمددى العكددس مددن ذلددك نجددد ان  2311المنطقددة كانددت ذات غطدداء نبدداتي قميددل فددي سددنة 

لمتوسدددع الكبيدددر فدددي زيدددادة  ازداد وبشدددكل كبيدددر نتيجدددة 2323الغطددداء النبددداتي فدددي سدددنة 
 المساحات المزروعة من قبل السكان 

وهدو مؤشدر دليدل الميداد ، ان هنداك    NDWIكذلك تبين من خالل تطبيق مؤشر  – 4
فرق كبير بين فترتي الدراسة المذكور حيث ان نسدبة الميداد فدي المنطقدة كاندت قميمدة فدي 

بة الزيادة المائية بشكل كانت نس 2323عمى العكس من ذلك نجد ان سنة  2311سنة 
، وهددذا يعددزن الددى كثددرة تسدداقط االمطددار فددي المنطقددة خددالل هددذد السددنة ، وكددذلك  كبيددر

 .استخدام مياد اانهار في الزراعة 
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