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 تدهور االراضي الزراعية غرب الفلوجة رصد ومتابعة
  بيانات االستشعار عن بعدباستخدام 

 
                                              مثنى خليل ابراهيم الراوي                                                       صالح مرشد الجريصي*    

 
 علوم التربة والموارد المائية قسم-ةالزراعكلية -جامعة االنبار  
 

 الخالصة
 05و 36 63بععةا يطععا طععو   غععرم مدةنععة الةلوجععةضععما ال ععلر الر ععورا العرا ععا منطقععة الدرا ععة تقعع  

    . فعا التعرم الملحيعةتعدوور الططعاا النبعاتا  تقةيم حالةما أجر  شماال. 66 63و 66 93شر ا ودائرتا عرض  36
القمعر  الملتقطعة بو عاطةو  3593و 3553و 3556 لل نوات لتقطة بتواريخ ميتلةةايتةرت ثالث صور فضائية مأذ 

 دلةعععععر االيعععععتال  اليضعععععر  ت البيانعععععات الطيةيعععععة ال عععععتيرا  . ا عععععتيدم+ETMلمتح ععععع  ل Landsatالصعععععناعا 
 GPSبا ععتيدام مو علععا  ةععدونات وحععددعععدد مععا الب ايتةععر .حععة التررععةادلععة لملو  عععةاررفضععال عععا  NDVIالطبيعععا 

  .على الصور الةضائية وأ قطت موا   البةدونات .ESPو ECتحلةر  ألجرااالميتبر  إلىلعةنات جلبت او 
 ورن عبة وكتعار  عنويا 939193وبمععد    م عتمر  زيعاد  فعاالتعرم الجعرداا  م احات اا بةنت نتائج البحث

 وأدلععة NDVIا  عيم معنويععة بعةعاليعة الواا ونالع  عال عة ارتبععال  عالبة  .معا م عاحة منطقععة الدرا عة  عنويا 910%
 عيم ملوحعة التررعة و   عيم وعال عة ارتبعال موجبعة معنويعة بعةا ( علعى التعوالا.51.1و 5103) SI4و  SI1ملوحة التررعة

    ( على التوالا.5160و 5163) SI4و  SI1ادلة ملوحة التررة
 

Detection agriculture land degradation west Falluja project  

using remote sensing data  
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Abstract 
 

The study area is located in Iraqi Mesopotamain plain in the Western of Falluja city 

between longitude 43 36 to 43 50 East and latitude 33 16 to 33 38 North. Assessing the 

plant cover degradation and related it to soil salinity. Three landsat7 image were taken 

by (ETM+) during 2003, and 2008, and 2012. NDVI Index and Four type of Salinity 

indices were used in this study. The study included some representative pedon and 

located using GPS during fieldwork. The samples were brought to the lab to 

measurement of EC and ESP. The results indicated that the bare soil has created an 

average about (121.18 ha./year) nearly 1.5% at year, and the correlation between the 

NDVI and Salinity indices(SI1,SI4)were(-0.58),(-0.79) respectively, and the 

correlation between EC and salinity indices (SI1,SI4) showed highest correlation 

(0.38,0.35) respectively. 

 
 *األو البحث م تر ما أطروحة الباحث 
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 المقدمة
 

والذ  يعتبر تدوور بةئا حاد والذ  يعر ر  الزراعية االنواع الملمة لتدوور االرض أحديعتبر تملح التررة 
وياصة فا المناطق  روائيةاالالزراعية  لألراضالتطدق والتملح التؤام الشرير نمو المحاصةر واالنتاجية اذ يعتبر ا

ما  األرضعر  تدوور  .الجافة وشبه الجافة ما العالم والتا ت تيدم كميات كبةر  ما ماا الر  م   وا البز 
وبالتالا  رية،بش أوبانه ضياع فعلا فا  در  االرض االنتاجية او المنةعية ناتجة عا عوامر طبيعية  (9) بر

 األرضناتج عا التداير بةا نوعية  األرضتدوور  باا (3) أشار فقد (9)تعقةبا على تعريف و  نوعةتلا. انيةاض
 .األمالحما العمليات وما وذه العمليات زياد   أنواعتدوور الترم ةتضما  ت  إا( 6)أشارو  .األرضوا تعما  

 تشعار عا بعد ما اجر تحدةد المناطق المتثثر  بالملوحة اال اناتبانه ما الممكا ا تعما  تق (3) أوضح إذ
ومدى تثثر انتاجلا وتحدةد العوامر المؤثر  فةلا  رضاضافة الى ح ام م احتلا وتوزيعلا و يا  درجة تدوور اال

صور القمر  م تعمالا يطور  الملوحة م تقبال  م  الزما على ا تمرار ظاور  التملح اضافة الى تحدةد درجة
بنة  الملتقطة و  Spot  القمر الةرن ا  صوراضافة الى  T.M  وللمتح   Land sat   االمريكا عاالصنا
الصور  اذ ا تعمر طرائق التصنةف الموجه فا عز  م تويات ميتلةة ما ملوحة التررة بعد اجراا تة ةر ،التاريخ

  المعلومات الجطرافية. بثنظمةالةضائية م تعةنا 
التا تكونت فوق ارض ر ورية ذات و الةوناا  فاو  موضوع تدوور الترم ح (0) وفا درا ة  ام بلا

اا الترم فا ال لو  المنيةضة وال احلية  د تدوورت بةعر الملوحة  ظور ارضا متباةا اليصائص اذ وجدمن
و/او الصودية والتا تكونت نتةجة تذبذم من وم الماا االرضا الذ  يحو  كميات ما االمالح والتا مصدروا 

 أبدتوالملوحة  د  الجب ، والكل باا محتوى التررة العالا ما  (3) أشار جاات محمولة بالرياح أواد  االم الم
، بةنما محتوى التررة ما الماد  العضوية كانت ذات عال ة الطيةية االنعكا يةعال ة طردية ومعنوية م   يم 

درا ة  اما بلا فا دلتا النلر االصةر على درا ة فا  (.) ركز عك ية معنوية م   يم االنعكا ية الطيةية للتررة.
 وتقةيم حالة تدوور االراضا الملحية باعتباروا اوم حاالت التدوور ال ائد  فا منطقة الدرا ة.

تدوور األراضا ومرا بة التصحر فا ضما منطقة الرطبة فا محافظة االنبار أا ل تهفا درا  (3)وجد  
بالرعا الجائر والزراعة اللامشية والصناعة  اإلن اا متمثلةكانت بةعر اوم ا بام التصحر وتدوور األراضا 

اال تيراجية وم ال  الطرق المتعدد  والعشوائية فضالا عا اال بام الطبيعية المتمثلة بالظرو  المنايية الجافة 
 كثدا عار عا بعد فا كثةر ما نشراتلا ودورياتلا على اومية ا تيدام تقانات اال تش (1)اكدت  الزراعا.والجةا  

الطبيعية وكشف وتحدةد المناطق التا تتعرض للتدوور ما اجر النباتات فعالة فا رصد ومرا بة حالة التدوور فا 
اا تدوور  (95)ذكر  أدارتلا.الو ائر والطرائق الحدةثة فا  أفضرتطويروا وتح ةنلا والوصو  الى اةجاد 
ومالحظتلا با تيدام تقانات  يال  متابعتلاكشةلا ما  مؤشرات يمكايصائص التررة والططاا النباتا وا 

 رتدوو  وتيريط وتقدةر لكشف Geo-Information الجةومكانية التقنيات (99وأ تيدم ) بعد.اال تشعار عا 
 إلى 9115للا عال ة بتدوور األرض للةتر  ما  ادلهباعتماد حوض واد  الرافدةا  أعالاأراضا بعض مناطق 

ورةنت الدرا ة وجود انيةاض واضح فا م احات  ((NDVIالطبيعا يتالفات اليضرية ومنلا دلةر اال 3555
انيةاض فا المحتوى الرطورا للتررة  إلى باإلضافةالططاا النباتا وازدياد فا م احة تجمعات الكثباا الرملية 

 النباتا.والططاا 
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دام تقنيات التح   النائا بانه المراعا با تي ألراضافا درا تلما لتقةيم حالة التدوور  (93)وا تنتج 
موضحا اا معظم االراضا تعانا ما  NDVIدرجات ميتلةة ما التدوور اعتمادا على  يم  أرر تحدةد  أمكا

وما اجر اةجاد و ةلة  ريعة للكشف ومرا بة تدوور الططاا النباتا وانتشار الترم  .التدوور الشدةد والشدةد جدا
ما اجر تحقةق  فقد نةذ البحث يةية مكانية وزمانية وشمولصور الةضائية ما تكرار ال توفرهالملحية باال تةاد  مما 

 االودا  التالية
التا  الزراعية راضافا متابعة ومرا بة االونظم المعلومات الجطرافية ا تيدام و ائر اال تشعار عا بعد  .9

 .تعانا ما التدوور
 العرا ا. ترم ال لر الر ورال المنا بةادلة الملوحة  أفضرايتيار  .3

 .ح ام الم احات ح م درجات التدوور ما يال  متابعتلا ال نوية .6
  تحدةد ومتابعة التطةر الزمنا لتدوور االراضا الزراعية فا منطقة الدرا ة. .3
 

 

 المواد وطرائق العمل
 منطقة الدراسة ايتيار-9
شعماال  66 33و 66 93ععرض دائرتعابعةا مدةنعة الةلوجعة  غعرمالةعرات  جلتعا نلعرمنطقعة الدرا عة علعى  ق ت     

م عاحة  تبلغ. .الند ات  صناعا( للقمر ال.6والصف  931 ارضما )الم شر ا. 50 36و 36 43ويطا طو  
التعا كانععت تتمةععز بجعود  تررتلععا وانتاجةتلععا  المرويععةالزراعيععة  وتعععد مععا االراضعا .اا وكتعار 3509119 منطقعة الدرا ععة

 ضعيةة.ت انتاجية العالية والتا  رعاا ما تحولت الى أراٍض ذا
 تهيئة الصور الفضائية و أعدادها -3

 3556لل عععنوات  و +ETMوللمتح ععع   .ايتةعععرت ثعععالث لقطعععات فضعععائية للقمعععر الصعععناعا الند عععات  
. تمعت المعالجعة  USGS Global Visualization  الر عما علةلعا معا المو ع  تعم الحصعو  3593و 3553و

توليةععة القنععوات األكثععر  ععدر  علععى التعبةععر  وحععددت ERDAS-V.9.0مج الر ميععة للصععور  الةضععائية با ععتيدام البرنععا
والتا تعتمد على تحدةد المعامعر   (96)تا وصةلامظاور االرضية باالعتماد على الطريقة الالعا االيتالفات فا 

 Correlationإذ اعتمعد معيعاريا إحصعائةةا ومعا معامعر االرتبعال   Optimum index Factor (OIF) األمثعر

coefficient  واالنحععرا  القيا ععاStandard deviation  ا 9)جععدو ارتباطععاا تعطععا أ ععر ( فععالقنوات التععا تكععو 
عمليععة التصععنةف الموجععه با ععتعما  برنعععامج اجريععت .معامععر ايععتال  اعلععى و معلومععات أكثععر عععا  عععطح األرض 

ERDAS ئا وذات م عاحات موزععة بشعكر عشعوامو ع   63 وذل  بايتبار عدد ما مناطق التدريم التا تضمنت
وللحعععععزم الطيةيععععة الم ععععتيدمة فعععععا  ERDASمعلوماتلععععا الطيةيعععععة مععععا يععععال  برنععععامج  ا ععععتيرجت  (AOI)ثابتععععة 

 المعادالت الم تيدمة فا وذه الدرا ة .
معا اجععر إةجعاد معامعر االرتبععال بعةا  عيم األدلععة  3593ايعذ نمععاذ  للتررعة يعال   ععنة الدرا عة  فضعال ععا

البصععمة الطيةيععة لكععر مو عع  مععا موا عع   أيععذت، GPS  ععاطة جلععازبو   علععا الجطرافيععةوملوحععة التررععة. و ععد حععدت موا
لتلععع  البصعععمة الياصعععة والممثلعععة  ةبرنعععامج للبحعععث ععععا المنعععاطق المشعععابللل واإليععععاز 3556يعععال   عععنة  البةعععدونات

ابععة معا يطعرأ والتا ثبتت م احة ما يمثله كر بةدوا لمت به ةالمحيط المكانيةلذ  يعك  الصةات لم احة البةدوا ا
 و يم ادله الملوحة يال   نوات الدرا ة الالحقة. NDVI عليه ما تطاةرات فا  يم 
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 للصور الفضائية المستخدمة في الدراسةللحزم الطيفية المعايير االحصائية  (1)جدول               
 

المعايير  السنة
 االحصائية

الحزمة 
 االولى

الحزمة 
 الثانية

الحزمة 
 الثالثة

 الحزمة
 الرابعة

الحزمة 
 الخامسة

الحزمة 
 السابعة

2003 Min 00.55 00.55 00.55 00.55 05.55 00.55 

Max 00..55 000.55 000.55 000.55 000.55 000.55 

Mean 00.00 05.00 00.5. 00.00 00..0 .5.0. 

Median 00.55 .0.55 00.55 0..55 00.55 .0.55 

Mode .0.55 00.55 050.55 0..55 050.55 00.55 

Std. Dev. 05.00 00.00 41.32 0..00 42.44 44.21 

C.V% 93133 931.9 90.42 93119 98.69 29.28 

2008 Min 00.55 00.55 00.55 00.55 0.55 0.55 

Max 00.55 00.55 00..55 050.55 000.55 050.55 

Mean 00.00 00.00 .0..0 00..0 .5.50 00.00 

Median 00.55 00.55 .0.55 .0.55 .0.55 00.55 

Mode 0..55 00.55 00.55 .0.55 .0.55 00.55 

Std. Dev. 0.00 00.00 32.22 00.0. 37.82 38.24 

C.V% 00.00 00.50 44.22 00..0 44.82 13.38 

4234 Min 00.55 0..55 00.55 00.55 00.55 00.55 

Max 00.55 050.55 000.55 000.55 000.55 00..55 

Mean 0...5 00..0 00.55 .0.00 .0.0. 00.50 

Median 0..00 00.00 00.00 .0.00 00.00 00.00 

Mode .5.0. 00.00 00..5 .0..0 00.00 .5.00 

Std. Dev. ..00 00.50 44.14 00.00 44.34 42.21 

C.V% 00..0 00.50 44.72 00.00 47.41 11.42 

    
 :في البحثالمستخدمة  طيفيةال لدالئلا -6

والمقتعرح معا  Normalized Difference Vegetation Index دلةعر الططعاا اليضعر  المععد    -اوال   
و  +ETMالععى مجموعلمععا للمتح عع   3والحزمععة  6والمشععتق مععا الن ععبة بععةا الةععرق بععةا الحزمععة  (93) بععر 
TM بالتعا م 0و.الند ات للقمر. 

بح م الدلةر ا تيدم أذ النبت الطبيعا  فا اةراتطلمعرفة الت الةضائية للصور العدد الر ما ا تيدم أذ
                                                                             التالية:وكما فا المعادلة  (90معادلة )

       NDVI= (NIR-R)/(NIR+R)   
  بعة(تحت الحمراا القريبة )الحزمة الرا لألشعةتمثر العدد الر ما  NIR أذ:
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R  وعلى ا ععا   ععيم المرئيععة الحمععراا )الحزمععة الثالثععة( لألشعععة: تمثععر العععدد الر مععاNDVI  درجععات    ععمت
 (3ح م جدو  )بو  (93)اعتمادا على الجدو  الذ  اعد ما لدا تدوور الططاا النباتا الى فئات 

 
 NDVI( درجات تدهور الغطاء النباتي وفق معيار 9جدول )

 
 درجة التدهور اء النباتيكثافة الغط NDVIقيم  

 شديد جداترب   لةلة جدا قيم سالبة
 تدهور شديد  لةلة 0.0-0.19
 تدهور معتدل متو طة 0.2-0.49
 تدهور خفيف جةد  الكثافة 0.5-0.79
 غير متدهورة كثيفة جدا 0.8-1.0

 
 النطعاق المرئعا النعكا عية فعاالممثلعة ل (DN)  يم العدد الر معا : اعتمدتIndex Salinityالملوحة دالئر-ثانيا  

تحعععت فضعععال ععععا النطعععاق  (B3)حمعععراا والحزمعععة ال (B2)والحزمعععة اليضعععراا (B1)الحزمعععة الزر عععاا  العععذ  يشعععمر
ما تم ذكروعا  وبح م الملوحة دالئرفا ح ام بعض  (B7)وال ابعة  (B5)المتو طة للحزمتةا اليام ة الحمراا 
 فععا كشععف ومرا بععة تملععح التررععة يععال  الةتععرات الزمنيععة المتباعععد  أوليععةاعتمادوععا كمؤشععرات مععا اجععر ( .9مععا  بععر )
  :منطقة الدرا ة ملوحة ترم الذ  يعك  حالة ةر المنا مالدلوايتيار 

         0.5) = (B1 * B3) 1(SISalinity Index  - 
- Salinity Index (SI2) = (B2 * B3) / B1 

- Salinity Index (SI6) = (B5 – B7 ) / (B5 + B7 )  

- Salinity Index (SI4) = (B2 * B3 )0.5 
 

 النتائج والمناقشة
 

المتحصر علةلا ما بيانات اال تشعار عا بعد للقمر االصطناعا  NDVIدلةر  يم ( 6)ةوضح جدو  
والمتمثلة بالبصمة الطيةية لموا   الةحص الحقلية  ERDASبا تيدام برنامج  +ETMوللمتح    .الند ات 

 يم دالئر ملوحة التررة المتحصر علةلا ما  يم العدد  عا فضال  .3593و 3553و 3556ا ة يال   نوات الدر 
اليضر   االيتال اذ  جلت اعلى  يمة لدلةر . 3593لبيانات اال تشعار عا بعد يال   نة  (DN)الر ما 
حاذية والذ  يق  ضما منطقة زراعية م .3الةحص  وتعود لمو   3556يال   نة  NDVI (0.31) الطبيعا

فضال عا  األرضاوانيةاض من وم الماا  األرضلمجرى نلر الةرات حةث  رم مصدر المياه ويصوبة 
جدا ما ويمثر ن بة  لةلة  للططاا النباتا المعتد ووا ضما درجة التدوور  فةلا. األمالحانيةاض م توى 

 . %.315م احة منطقة الدرا ة ال تتجاوز ن بة 
( والتا تق  ضما درجتا التدوور 513لم تجاوز  يمة الدلةر للر م ) أما با ا موا   الةحص الحقلا

ووا ضما درجة  (0.16)لتصر إلى  3553الشدةد والشدةد جدا. فا حةا انيةضت  يمة الدلةر يال   نة 
التدوور الشدةد وبصور  شملت جمي  م احة منطقة الدرا ة مما يشةر إلى تعرضلا إلى حالة تدوور شدةد  فا 

 5163و يمة  .3ضما مو   الةحص  3593يال   نة  (0.38)نباتا. فا حةا  جلت اعلى  يمة له غطائلا ال
والتا تق  ضما درجتا التدوور الشدةد  513( أما با ا الموا   لم تجاوز  يمة الدلةر 1( و)9لمو عا الةحص )
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ا ة وح م الظرو  المنايية والشدةد جدا. مما يشةر إلى وجود حالة ما التذبذم فا  يم الدلةر بةا  نوات الدر 
التا تمر بلا منطقة الدرا ة ما حةث كميات األمطار المت ا طة وتدوور التررة الكيميائا المتمثر بالملوحة فضال 

 عا  لة نشاطات اإلن اا الزراعية و وا أدارته.  
 

 حسب بيدونات منطقة الدراسة NDVIقيم دالئل ملوحة التربة و (2)جدول              
 

Pedon 

No. 

Ece 
  نتا مو 

3593دالئر ملوحة التررة ل نة   NDVI دلةر   

  SI1 SI2 SI3 SI4 2003 2008 2012 

1 3.4 73.734 24.041 0.377 50.849 0.02 0.12 0.34 
2 10.1 92.467 36.133 0.330 65.838 0.02 -0.05 0.11 
3 2.3 91.685 34.197 0.319 64.759 0.18 0.09 0.16 
4 22.2 93.167 35.741 0.305 66.123 -0.01 0.13 0.08 
5 16.1 90.232 33.272 0.331 63.500 0.01 -0.05 0.11 
6 150.1 120.47 48.484 0.245 86.540 0.10 -0.05 0.00 
7 2.7 95.246 37.748 0.296 68.097 0.07 -0.09 0.07 
8 89 97.222 35.605 0.311 67.955 0.07 0.00 -0.03 
9 5.2 77.050 25.831 0.382 53.500 0.01 0.11 0.34 

10 2.8 90.523 34.110 0.295 64.599 0.06 0.01 0.16 
11 9.3 89.798 34.212 0.323 63.654 -0.08 -0.11 0.13 
12 4.1 98.101 37.953 0.284 69.456 -0.11 0.16 0.03 
13 3 87.166 31.530 0.319 61.025 0.10 0.07 0.15 
14 186.1 100.96 42.287 0.355 72.590 -0.10 -0.12 0.07 
15 86.3 118.26 51.510 0.255 86.942 -0.11 -0.13 -0.04 
16 23.9 113.31 47.630 0.255 82.124 -0.10 -0.11 -0.01 
17 3.1 133.24 60.013 0.245 98.544 -0.04 -0.08 -0.04 
18 65.9 98.690 38.388 0.300 69.926 -0.09 -0.09 -0.02 
19 8.3 93.211 35.668 0.314 66.192 -0.08 -0.12 0.08 
20 93.5 92.129 33.129 0.327 64.397 0.04 0.11 0.02 
21 61.1 92.142 33.055 0.302 64.282 -0.09 -0.10 -0.04 
22 53.2 96.999 35.651 0.326 67.912 0.00 0.01 0.02 
23 76.76 87.121 31.119 0.318 60.933 0.12 0.15 0.15 
24 100.7 92.013 33.954 0.335 64.768 -0.02 -0.08 0.12 
25 42.4 103.36 40.616 0.278 74.021 -0.09 0.03 0.06 
26 107.9 101.21 37.172 0.338 71.027 -0.12 -0.13 -0.03 
27 10.2 70.451 22.672 0.402 48.587 0.31 0.07 0.38 
28 8.8 85.949 30.645 0.348 60.015 -0.10 -0.06 0.10 
29 4.5 101.52 39.354 0.315 72.072 -0.08 -0.13 -0.05 
30 121.2 108.83 41.913 0.285 77.147 -0.07 0.00 -0.04 
31 86.3 97.585 36.576 0.333 68.839 -0.08 -0.13 0.01 
32 86 104.89 39.223 0.319 73.803 -0.09 0.02 0.02 
33 100.7 97.217 36.050 0.319 68.251 0.07 0.11 0.00 
34 7.9 106.189 41.998 0.355 75.961 -0.03 -0.02 0.05 
35 13.6 83.874 29.901 0.361 58.640 0.05 0.00 0.15 
36 102.8 115.148 46.143 0.266 82.577 -0.01 0.03 0.00 

 
 تععدووردرجععات فععا م ععاحات ون ععم الحاصععلة التطةععرات ( 6و3و9واالشععكا  ) (0و)(3) اجععدوالال ةوضععح

ونالعع   يالحعع  اااذ   عنةضعما كععر فععا  درجعات التععدوورم ععاحات تةععاوت فعا ونععا   ااططعاا النبععاتا اذ يالحع  ال
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معا م عاحة  %03110بن بة  اا وكتار  3333130  بلطتاذ  يال   نوات الدرا ة، احات الترم الجرداازياد  فا م 
مععا   %59.02وكتععاراا ورن ععبة  4752.27 تلا مععا يقععارمم ععاح بلطععت فععا حععةا   3556فععا  ععنة منطقععة الدرا ععة 

 3556بعععةا  عععنتا  وكتعععار/  عععنة معععا 3010 وكتعععارا وبمععععد  63.133ورزيعععاد   3553منطقعععة الدرا عععة يعععال   عععنة 
)فرق الم احة بةا ال نتةا مق وما على عدد ال نوات(. فعا حعةا اصعبحت م عاحة التعرم الجعرداا يعال   3553و

وكتععاراا عععا  ععنة  3331.3ورزيععاد  مععا منطقععة الدرا ععة  % 30153بن ععبة  اا وكتععار  036.159 مععا يقععارم 3593 ععنة 
وكتار/ ععنة. اا وعععذه الزيععاد  فععا م ععاحات التعععرم الجععرداا ضععما منطقععة الدرا عععة  939193وبمعععد  زيععاد   3553

ال عععتيداملا كبععدةر ومصعععدر  لألشععجاريععععزى الععى عمليعععات القطعع  الجعععائر  %30153والععذ  وصعععر الععى معععا يقععارم 
الرعا الجعائر وتعر  االراضعا الزراعيعة  احتال  العراق فضال عا والا المنطقة بعديش ا للطا ة وتوفةر متطلبات ع

 .تملح التررة وا عاد  األرضاارتةاع منا ةم الماا  بوراا مما  اعد على تدوور الططاا النباتا ب بم
ا فع %6.136بة بن عأ   اا وكتعار  311.111 كانعت م عاحتلا معا يقعارماحات شعدةد  التعدوور فقعد لم عا أما

 اجمعالا معا %35113بن عبة أ   اا وكتار  .631113 زُواا لتصبح م احتلا 3553 نة  يال ثم زادت  3556 نة 
 م عاحات شا ععة معا االراضعا ذات التعدوور المتو عط نتةجعة لتحعو اا وعذه الزيعاد  جعاات منطقة الدرا ة  م احة

تعرم جعرداا وشعدةد  التعدوور يعال   وتحو  جمي  م احتلا الى 3556يال   نة  وكتار 33119والبالطة م احتلا 
العععى تعععرم شعععدةد  التعععدوور وتحوللعععا  معععا م عععاحتلا %33وكتعععاراا أ  بن عععبة   659133اذ توزععععت العععى  3553 عععنة 

   .الى ترم جرداا تحو  %03وكتاراا أ  بن بة   63.133المتبقا منلا ما يقارم م احته و 
 

 NDVIباتي وفق معيار ( مساحات درجات تدهور الغطاء الن 0جدول )            
 

مجموع  *المساحة/ هكتار السنة
 غير متدهورة متوسطة التدهور شديدة التدهور ترب جرداء المساحة

2003 4424.85 2997.99 629.10 0.00 8051.94 

2008 4752.27 3299.67 0.00 0.00 8051.94 

2012 5237.01 2751.48 63.45 0.00 8051.94 

 درجة التدهور لكل بيدون خالل سنوات الدراسة*جمعت مساحة          
    

 النسب المؤوية لمساحات درجات تدهور الغطاء النباتي (5جدول )
 

 النسبة المؤوية السنة

 غير متدهورة% متوسطة التدهور% شديدة التدهور% ترب جرداء%
2003 54.95 37.23 7.81 0.00 

2008 59.02 40.98 0.00 0.00 

2012 65.04 34.17 0.79 0.00 

 
وكتععار  3.09133التععرم شععدةد  التععدوور انيةضععت  لععيال لتصععبح م ععاحتلا فععاا  3593يععال   ععنة أمععا 

 3593و3553فعرق الم عاحة بعةا )وكتاراا  033191تلا البالغم احجزا ما نتةجة لتحو   % .6319بلطت  ورن بة
العى تعرم  اا وكتعار  36130تعرم جعرداا و ىوكتاراا إل 3331.3إلى توزع الى ترم جرداا ومتو طة التدوور(  د توزع 

وععا شععدةد  التععدوور الععى تععرم   ععائد الططععاا النبععاتا التععدوور ا حالععة ا (0) ويتضععح مععا الجععدو  التععدوور.شععدةد  
الزيعاد  بعةا ن عبة  فا حعةا بلطعت %0كانت  3553و 3556ةا عاما ب فا الترم الجرداا واا ن بة الزياد  جرداا
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ا  ونالععع  تحعععو  للتعععرم الجعععرداا بمعععا  %910بن عععبة زيعععاد   عععنوية أ   % 3.53 معععا يقعععارم 3593و 3553ععععاما 
 تعدوورم عاحات الد اا ن عبة الزيعاد  فعا وجاذ  (.9)ما توصر اليه  ةتةق على  نويا. ووذاوكتار  939193يعاد  
 . نويا( %.915)ا  بن بة زياد   3551و 3559بةا عاما  %1133 النباتا كانتللططاا  الشدةد

مباشعر  تعثثةريتال  الشدةد يعود الى نوعية الططاا النباتا بالدرجة اال ا ية والتا يكوا للعا اا وذا اال 
كبةععر فععا م ععاحات االراضععا الزراعيععة تحععو   إلععى القريبععة. إضععافةبمقععدار انعكععا  االشعععة الحمععراا وتحععت الحمععراا 

 احات االراضععا الزراعيععة.فععا م عع  ععكانا الععذ  ادى الععى انح ععارالزحععف الوتحوللععا الععى اراضح ملحيععة فضععال عععا 
 متحصر علةلا ما بيانعات اال تشععارال NDVIو يم الملوحة  دالئر يم معامالت االرتبال بةا ( 3ةوضح الجدو )

ونعا   لنعا أاةتبعةا  إذ األرضعية،للبيانعات  المتحصعر علةلعا معا نتعائج التحلةعر الميتبعر   EC  عيم الملوحعةو  عا بعد
 (5160و 51639بلغ معامر االرتبعال ) إذ SI4و SI1 ا الملوحةدلةللملوحة و ا يم بةا موجم  ارتبال معنو  عال ة 

يمكععا اعتمععاد لععذا . معع   ععيم الملوحععة معنويععة ارتبععال عال ععة أ  االدلععة االيععرى  لععم تبععد  ا  مععابةنمععا  .علععى التععوالا
 .ضما منطقة الدرا ة نتةجة التملح الترم المتدوور وكشف فا تشييص   SI4ثم الدلةر   SI1الدلةر 

والملوحعة وبمعامعر  NDVIبةا  عيم  الم عالا المعنوية ارتبال  عال ة اا ونا  ما الجدو  يالح  كما
بعةا  عيم  الم عالا المعنويعة ارتبال  عال ة اا ونا  ما الجدو  يالح  ( كما5130ارتبال  الم عالا المعنوية )

NDVI  عععدا دلةععر   ععيم ادلععة الملوحععة الم ععتيدمةجميعع  وSI3 موجبععة نتةجععة الرتباطععه ال ععة ارتبععال والععذ  ابععدى ع
 SI1و SI4ذات ارتبال  الم عالا المعنويعة مع  العدلةر  NDVI يم دلةر  اذ كانت .المعنو  الموجم م  الملوحة

وارتبععال موجععم  .الرتبععال الععدلةلةا بارتبععال موجععم معع  الملوحععة ( علععى التععوالا51033-، 51.1-ارتبععال ) وبمعامععر
أا تذبععذم م ععتويات المععاا االرضععا  ععد  ععاوم وبشععكر فعععا  فععا  الععى  ععبمال ويعععود SI3عععالا المعنويععة معع  الععدلةر 

ظلور عمليات التملح فا الترم مما انعك   لبا على نمو وتطور الططاا النباتا زياد  على تدوور صعةات التررعة 
الدرا ة ما يال   فا زياد  فعالية التدوور التا شلدتلا منطقة اإلن ااذل  دور  إلى يضا اليصورية و الةةزيائية 

زيععاد   ععيم وععذا الععدلةر تعتبععر مؤشععر ملععم لبيععاا مععدى  إا الزراعيععة والرعععا الجععائر. األراضالزحععف العمرانععا علععى 
 الجةعا  كمعايطور  تحو  الترم الزراعية الى ترم جرداا ب بم انتشار ظاور  العتملح الثعانو  اضعافة العى ظعرو  

 كانا على األراضا الزراعية اليصبة وتحعو  م عاحات وا ععة اا ما الملةت للنظر وو عدم وض  حد للزحف ال
 ما الططاا االيضر الى مناطق حضرية.

 
 9419وادلة الملوحة للصور الفضائية  NDVI( معامل االرتباط بين قيم 8جدول )

 

 SI1 SI2 SI3 SI4 NDVI ECe الدليل

SI1 1.0      

SI2 0.348** 1.0     

SI3 0.0 -0.894-** 1.0    

SI4 0.734** 0.890** -0.660-** 1.0   

NDVI -0.586-** -0.726-** 0.668** -0.79** 1.0  

Ece 0.381* 0.31 -0.19 0.351* -0.65** 1.0 
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 9442خالل سنة  NDVIدرجات تدهور الغطاء النباتي بحسب دليل  مساحة (1) شكل

 

 
 9446خالل سنة  NDVIحسب دليل درجات تدهور الغطاء النباتي ب مساحة(    9)  شكل



 ISSN:1992-7479                           1122(،1العدد ) 21مجلة األنبار للعلوم الزراعية، المجلد: 
 

33 

 

 
 9419خالل سنة  NDVIدرجات تدهور الغطاء النباتي بحسب دليل  ( مساحة2) شكل

 

 اال تنتاجات والتوصيات
 ة ن /وكتار 939193ونا  زياد  م تمر  فا م احات الترم الجرداا بما يعاد   -9
لتععدوور اليةةععف بلععغ الن ععبة اواا  ضععما التععدوور الشععدةد والتععرم الجععرداا األراضععا تقعع م ععاحات  معظععم -3

 االيرى  بدرجات التدووراال ر مقارنة 

المتحصععر علةلععا مععا بيانععات  الملوحععة دالئععر و ععيم NDVI افععبععةا  ةمعنويعع ععالم عععالا الونععا  ارتبععال  -6
موجعم ععالا المعنويعة مع  ارتبعال و و عيم ملوحعة عةنعات موا ع  الةحعص الحقلعا للتررعة  اال تشعار عا بعد

 .SI3دلةر 
ععا طريعق بيانعات اال تشععار ععا فا تحدةد التعرم الملحيعة  SI1، SI4ملوحة ال ادلةل يدامنوصا با ت -3

فعا  NDVIفضعال ععا ا عتيدام دلةعر  ضعما منطقعة الدرا عة. مع  ملوحعة التررعةالرتباطلما المعنو  بعد 
 تدوور الططاا النباتا. مدى كشف ومرا بة
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