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Abstract
The aim of this research was to study the current state of the forests in Aleppo's mountain and
monitoring the change it has achieved, using NDVI during 2010-2016.
The results of the study showed that the change in the forest cover of the pine (Pinus brutia
Ten) and oak (Quercus calliprinos Webb) in Aleppo's Mountain were significant in the years (2010,
2011, 2013, 2014, 2015 & 2016), and for all the years of study. The Normalized Vegetation Index
(NDVI) showed generally low value of plants cover not exceeding 0.5.The highest NDVI values were
in 2015 and the lowest value for both years 2010-2016 this is similar to Quercus calliprinos Webb.
This study showed that this approach (NDVI) is a powerful and useful method of monitoring and forest
cover managing.
Keywords: P.brutia, Q.calliprinos, NDVI, Aleppo Mountain Region, Afrin, Syria.
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دراسة تغريات قيم مؤشر التباين النباتي ( )NDVIلغطاء منطقة جبل حلب
(عفرين) يف املدة بني 2016 - 2010
محمد حمزة استانبولي
علي ثابت

1

2

 1قسم الموارد الطبيعية المتجددة والبيئة ،كلية الهندسة الزراعية ،جامعة حلب.
hamzi.istanbuly@outlook.com

2

قسم الموارد الطبيعية المتجددة والبيئة ،كلية الزراعة ،جامعة حلب.
alithabt@yahoo.fr

الخالصة
هدف هذا البحث إلى دراسة الواقع الراهن لغابات السنديان العادي والصنوبر البروتي في منطقة عفرين في سورية ومراقبة
التغيرات الحاصلة لها باستعمال مؤشر االختالف النباتي القياسي ( ،)NDVIخالل المدة الممتدة بين  2010و .2016أظهرت نتائج
الدراسة

أن

التغيرات

في

الغطاء

النباتي

للصنوبر

البروتي

(Ten

brutia

)Pinus

والسنديان

العادي

( )Quercus calliprinos Webbفي منطقة الدراسة (جبل حلب) كانت معنوية بين األعوام ( )2016-2010ولألعوام جميعها
عدا  ،2012إذ سجل الـ  NDVIقيما متدنية بشكل عام للغطاء النباتي بحيث لم تتجاوز الـ ( ،)0.5إذ كانت أعلى قيمة للمؤشر
 NDVIفي عام  2015وأقل قيمة له في العامين  2010و .2016بينت هذه الدراسة أن استعمال المؤشر النباتي ُ ،NDVIيعد طريقة
فعالة في مراقبة وادارة األغطية النباتية.
الكلمات الدالة :الصنوبر البروتي ،السنديان العادي ،مؤشر التباين النباتي ،منطقة جبل حلب ،عفرين ،سورية.

 -1المقدمة
تركـت األحـداث األخيـرة التـي تشـهدها سـورية فـي السـنوات األخيـرة آثـا ار عظيمـة علـى نـواحي الحيـاة
جميعها :االقتصـادية ،االجتماعيـة ،الثقافيـة ،التراثيـة والبيئيـة أيضـا .مـن الناحيـة البيئيـة تـتتي األغطيـة الغابيـة فـي
المراكز األولى من حيث األهميـة؛ ذلـ ألن التغطيـة الحراجيـة ال تمثـل شـيئا مـن األشـياء الجامـدة أو شـيئا يمكننـا

استبداله بسهولة ،بل هي كتلـه حيويـة ونظـام بيئـي متكامـل نعجـز عـن تعويضـه إذا فقـدناه .تُعـد األغطيـة الحراجيـة
الطبيعية إرثا انسانيا وحضاريا ،قطعت مئات السنين وحتى اآلالف تحت ضغط وصراع للبقاء والوصول إلى نـوع
من التكامل الذي ندعوه باألوج الغابي.
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تمتل سورية العديد من األغطيـة الغابيـة التـي تُعـد مـن أقـدم األنـواع النباتيـة فـي العـالم .علـى الـرغم مـن

المساحات القليلة التي تُشكلها هـذه األغطيـة بالنسـبة لمسـاحة سـورية ،فإنـه مـن الضـروري المحافظـة علـى األنـواع
النباتيـة التـي تحتويهـا وعلـى الغابـات الطبيعيـة الموجـودة فيهـا والعمـل علـى زيـادة المسـاحات المشـجرة بـدال مـن

األسف على فقدان هذه الغابات .أدى التدهور الحاد والكبير الذي أصاب هذه الغابات في ظل األزمة إلى خسارة
كبيرة في مساحة ونوعية األغطية النباتية الموجودة في سورية ].[1
أُجريت العديـد مـن األبحـاث والد ارسـات المتعلقـة باسـتعمال تقنيـات االستشـعار عـن بعـد فـي مجـال مراقبـة
إن اس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعمال المؤش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر النب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاتي
التغيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي التغطي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة النباتي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،إذ َ
( )NDVI-Normalized Difference Vegetation Indexفي دراسة ومراقبة التغيـرات فـي التغطيـة النباتيـة
تتبـع العناصـر المغذيـة فـي التربـة وم ارقبـة الغطـاء النبـاتي ألحـد
في العديد من المنـاط الجغرافيـة ،إذ اسـتعمل فـي ُ
المسـ ــاقط المائيـ ــة فـ ــي البيـ ــرو خـ ــالل المـ ــدة  .[2] 2008- 1987أيضـ ــا فـ ــي الواليـ ــات المتحـ ــدة األمريكيـ ــة ،قـ ــام
 (2006( Morawitzوزمــالؤه باســتعمال المؤشــر النبــاتي المــذكور لد ارســة التغطيــة الحرجيــة فــي منطقــة بــدغت
ســوند خــالل المــدة  ،[3] 1999-1986وفــي د ارســة ل ـ  (2012) Ahmadi and Nusrathفــي إي ـران ،تمــت

مراقبة ودراسة تغييرات الغطاء النباتي باستعمال صور القمر الصناعي الندسات بين األعوام  1997و ،2001إذ

استعمل المؤشـر النبـاتي ( )NDVIلبرهنـة حالـة تنـاق

التغطيـة الغابيـة علـى حسـاب ت ازيـد التغطيـة الرعويـة ].[4

مــن الد ارســات األُخــرى ،التــي اســتعملت تقنيــات االستشــعار عــن بعــد وخاصــة ال ـ( ،)NDVIد ارســة تــم إجراؤهــا فــي
بــنغالد  ،لتقــدير التعــديات علــى الم ـوارد الطبيعيــة وال ســيما الحراجيــة فــي منطقــة تــالل بنــدربان ،وتــم اكتشــاف أن
المنطقة تعاني من تراجع كبير في التغطية الحراجية وتحتاج إلى حماية ].[5

في سورية فقد استعمل حسـن ) ،(2000تقنيـات االستشـعار عـن بعـد لكشـف التلـوث والتغيـر فـي الغطـاء
النبـاتي فــي منطقــة حـوج األعــوج جنــوب غــرب سـوريا ] .[6إذ اعتمــدت طريقــة التصـنيف الم ارقــب لوضــع خارطــة
للغط ــاء النب ــاتي ،فض ــال ع ــن وض ــع مخطط ــات للتجمع ــات الس ــكانية وش ــبكات المي ــاه ،كم ــا اس ــتعملت اس ــماعيل

) (2014المؤش ــر النب ــاتي  NDVIلد ارس ــة ت ــتثير تغيـ ـرات المناخي ــة ف ــي مجموع ــات الس ــنديان ش ــبه الع ــزري ف ــي
محافظة الالذقية ].[7
خـالل اآلونـة األخيـرة تعرضـت العديـد مـن المنـاط الحراجيـة الجغرافيـة للتـدهور وتقلـ

مسـاحاتها بفعـل التعــديات

علـى الحـراج (ح ارئـ  ،كســر أ ارضـي وغيرهــا) ومــن هـذه المنـاط منطقــة عفـرين وخاصــة منطقـة جبــل حلــب؛ نظـ ار
لصعوبة الوصول إلى هـذه المنـاط فـي الوقـت الـراهن ،فـإن اسـتعمال صـور األقمـار الصـناعية المتعـددة القنـوات

وذات الدقـة المكانيـة العاليـة ،لمراقبـة وتحديـد حجـم التعـديات الموجـودة والحاصـلة علـى الغطـاء النبـاتي الطبيعـي

الموجود فيها ،يعد مهما جدا .إذ تسمح هذه الصور بإعداد خرائط ذات دقة عالية ) )1/10000مـن دون اللجـوء

إلى إجراء عمـل ميـداني طويـل ومكلـف ،مـن خـالل إجـراء تحليـل طيفـي ُيسـاعدنا فـي كشـف التغيـرات واالختالفـات
الموجودة في األغطية النباتية في المنطقة المدروسة وبالتالي يسمح بمتابعة مراقبة تطور الغابات ].[8
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تكمن أهمية هذا البحث بالدور الذي يمكن أن تلعبه التقنيات الحديثة مثل االستشعار عن بعد في د ارسة
الواقع الراهن للغابات ومراقبه التغيرات الحاصلة لها خالل حقبات زمنية متباعدة.
فقد سمح تطور هذه التقنيات بالوصول إلى معلومات جديدة ودقيقة من خالل استعمال تطبيقات جديدة

قادرة على حل الكثيـر مـن المشـاكل وخلـ قاعـدة بيانـات أكثـر تفصـيال .لـذل تبـرز أهميـة اختبـار إمكانيـة تطبيـ
هذه التقنيات الحديثة في غاباتنا وبالتالي االستفادة منها بتقصى ما يمكن في إدارة مواردنا الحراجية وخاصـة تلـ
التي ال نستطيع الوصول إليها في الوقت الحالي.

إلـى جانـب تزويـدنا بقاعـدة بيانـات حديثـة لمنطقـة الد ارسـة والتـي تُسـهم فـي تقيـيم جيـد ألنمـا األغطيـة

الحراجية الموجـودة فـي هـذه المنطقـة مـن خـالل متابعـة تطورهـا بـإجراء تحليـل زمنـي متعاقـب لعـدة صـور فضـائية
بدقات مكانية وطيفية عالية.
الهـدف األساسـي للبحـث هـو معرفـة الوضـع الـراهن للتغطيـة النباتيـة فـي منطقـة عفـرين بالكامـل (منطقـة
جبل حلب) ،ومراقبة تغيراتهـا خـالل المـدة الزمنيـة الممتـدة بـين  2010و ،2016ذلـ باسـتعمال مؤشـر االخـتالف
النباتي القياسي ( )NDVIالمستخرجة من صور األقمار الصناعية.

 -2طريقة البحث
-1-2موقع الدراسة

تق ــع منطق ــه الد ارس ــة ف ــي المنطق ــة الش ــمالية الغربيةةةة لمحافظ ــه حل ــب ب ــين خط ــي ع ــرج )'،)36o23

(' )36o31شماال وخطي طول(' )36o51'(،)36o40شرقا (الشكل .)1يتراوح ارتفاع هذه المنطقـة بـين 231

 1200-م عن سطح البحر ،يتراوح معدل الهطل المطري السنوي لهذه المنطقة بين  646-465مـم ،تتميـز هـذه

المنطقة بطبوغرافية جبلية هضابية وتالل وأراضي متموجة وشبه سهلية تتخللها الوديان والمسـيالت المائيـة وتكـون

شــديدة االنحــدار فــي المنــاط المرتفعــة ويقــل انحــدارها باتجــاه المنــاط الشــبه ســهلية ] .[10] ،[9أمــا التــرب فهــي
متنوعة فنجد مجموعة التـرب الغدقـة المسـتنقعية فـي وادي العمـ فضـال عـن وجـود مجموعـة تـرب البحـر المتوسـط
الحم ـراء فــي المرتفعــات والــتالل إلــى جانــب التنــوع النــاجم عــن الصــخور األم التــي تقــدم لنــا التــرب المتشــكلة مــن
الص ــخور االندفاعي ــة –البركاني ــة وترب ــة ال ارن ــدزين واللبت ــوزول وغيره ــا ،والت ــي تُع ــد باختالفه ــا تربـ ـة خص ــبة بص ــورة
عامة].[11
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الشكل( )1منطقة الدراسة وحدودها
تم اختيار موقعين يمثالن أكثر األنواع انتشا ار في منطقة عفـرين (منطقـة جبـل حلـب) ،الموقـع األول هـو

غابة جبل بليل والذي ُيشكل الصنوبر البروتـي  Pinus brutia Tenالنـوع األساسـي فـي هـذه الغابـة .أمـا الموقـع
الثاني فهو غابة العناب شـديان والـذي ُيشـكل السـنديان العـادي  Quercus calliprinos Webbالنـوع األساسـي
لهذه الغابة.

-2-2اختيار صور األقمار الصناعية

اٌســتعملت صــور القمــر الصــناعي الندســات ( )8-5بدقــة مكانيــة  30متــر لألعةةة ا ،2011 ،2010

 2015 ،2014 ،2013و( 2016الجدول  .)1السبب في عدم استعمال الصور الفضائية لعام  2012هو عدم
وجودها؛ كون مهمة القمر الصناعي الندسات خرجت من الخدمة ألسباب تقنيـة والصـور المـتخوذة فـي ذلـ العـام

كانـ ــت ذات جـ ــودة سـ ــيئة وغيـ ــر قابلـ ــة لالسـ ــتعمال .يمتل ـ ـ القمـ ــر الصـ ــناعي الندسـ ــات  5مستشـ ــعرات مـ ــن النـ ــوع

 ،)TM( Thematic Mapperأمــا بالنســبة للقمــر الصــناعي الندســات  8فيمتل ـ مستشــعرين األول مــن النــوع
( Operational Land Imager)OLI3والثـاني مـن النـوع  ،)TIRS4(Thermal Infrared Sensorسـيتم
استعمال القناتين الحمراء وتحت الحمراء القريبة في هذه الدراسة (الجدول .)1
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جدول ( )1نوع الصور المستعملة في الدراسة
سنة الدراسة

القمر الصناعي ()Landsat

أقصى تغطية للغيوم %

2010

الندسات 5

<10

2011

الندسات 5

<10

2013

الندسات 8

0

2014

الندسات 8

0

2015

الندسات 8

0

2016

الندسات 8

0

-3-2تحضير قالب ( )MASKلمنطقة الدراسة

اُســتعملت نقــا  GPSلتحديــد مواقــع انتش ـار الســنديان العــادي والصــنوبر البروتــي ف ــي منطقــة الد ارســة

]ُ .[12حـددت هـذه المنـاط علـى صـور مـن  ،Google Earthاُقتطعـت هـذه المنـاط علـى وفـ االنتشـار لكـل
نوع من األنواع الغابية المدروسة المنتشرة في منطقة جبل حلب .أُجريت عمليات المطابقة بـين المنـاط المقتطعـة

من  Google Earthوالمناط نفسها على صور الندسات المسـتعملة علـى وفـ برنـامج ا . Arc GIS 10.3تـم
عمل ماس لمناط تواجد كل من السنديان العادي والصنوبر البروتي على جميع صور الندسات  5و 8لألعـوام
 2015 ،2014 ،2013 ،2011 ،2010و 2016والتي سيتم حساب قـيم المؤشـر  NDVIلهـا ،إذ يسـاعد هـذا
الماس في اسـتبعاد البيانـات جميعهـا التـي ال تتعلـ بمنـاط الد ارسـة وبالتـالي اسـتبعاد كـل المنـاط التـي ال يوجـد

فيهــا األن ـواع المدروســة ،إذ اســتعملت خ ـرائط تــوزع األنـواع المدروســة فــي منطقــة جبــل حلــب كماسـ علــى الصــور
الفضائية  Landsatخالل المدة المدروسة.
-4-2حساب مؤشر االختالف النباتي NDVI
اُستعملت قيم انعكاس األشعة في كل من القناتين الحمراء ( )Rوتحت الحمراء القريبة ( )NIRفي

حساب مؤشر االختالف النباتي ( )NDVI-Normalized difference vegetation indexلكل من
السنديان العادي والصنوبر البروتي خالل المدة الممتدة من  2010حتى  ،2016باستعمال العالقة اآلتية ]:[13
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إذ إن:
NDVI

 :مؤشر االختالف النباتي

 :NIRاالنعكاس في القناة تحت الحمراء القريبة
:R

االنعكاس في القناة الحمراء

تت ـراوح قــيم مؤشــر االخــتالف النبــاتي بــين ( )1-و ( ،)1+تُشــير القــيم القريبــة مــن الـ ـ  1إلــى أن الغطــاء

النبــاتي بتفضــل حاالتــه ،أمــا القــيم القريبــة مــن  0فتُشــير إلــى عــدم وجــود غطــاء نبــاتي أو إلــى وجــود تربــة عاريــة.

اُســتخرجت قــيم هــذا المؤشــر للمــوقعين الم ــذكورين (غابــة جبــل بلبــل وغابــة العنــاب –ش ــديان) ولألع ـوام الم ــذكورة

جميعها للمدة ُ .2016-2010رسمت خرائط للمؤشـر النبـاتي فـي كـال المـوقعين وفـي كـل سـنة .كمـا اُجـري تحليـل
التباين  ANOVAالختبار وجود فروق معنوية في قيم المؤشر  NDVIمن سنة ألخرى خـالل المـدة المدروسـة،

كما اُجري اختبار أقل فرق معنـوي ( )LSDلمقارنـة قـيم مؤشـر االخـتالف النبـاتي بـين السـنوات .اُسـتعمل البرنـامج
اإلحصائي .SPSS v25

 -3النتائج والمناقشة
-1-3قيم ال مؤشر  NDVIللغطاء النباتي (المكون األساسي :الصنوبر البروتي) في غابة جبل بلبل
()2016-2010

ُسـجلت أكثــر منــاط الد ارســة قيمــا ضــعيفة للمؤشــر النبــاتي  NDVIللعــام  2011إذ تراوحــت قيمــه بــين
 0.077وحتى ،0.1يمكن أن تعزى هذه القـيم الضـعيفة لمؤشـر الـ  NDVIللتعـديات البشـرية التـي مورسـت علـى
غاب ــات تلـ ـ المنطق ــة وخاص ــة كس ــر األ ارض ــي الحراجي ــة وتحويله ــا إل ــى أ ارض ــي زراعي ــة ،بينم ــا انحص ــرت الق ــيم

المتوسطة لهذا المؤشر في منـاط متفرقـة فـي الجهـة الغربيـة والشـرقية مـن منطقـة الد ارسـة بقـيم تراوحـت بـين 0.2
و .0.4اقتصرت المناط التي تمل قيم مرتفعة من هذا المؤشر ،على بعج البقـع الشـمالية الغربيـة مـن المنطقـة
المدروسة بقيم تراوحت بين  0.4وحتى( ..60الشكل .)2
بعد مرور خمس سنوات في عام ُ ،2016سجلت القيم الضعيفة للمؤشر النباتي  NDVIفي أكثر من
 90%من مناط الدراسة بقيم تراوحت بين  0.066وحتى  0.3بينما انحصرت القيم المتوسطة لهذا المؤشر في
بقع متفرقة في وسط وغرب منطقة الدراسة بقيم تراوحت بين  0.3و .0.4بالمقابل لم تُسجل قيم مرتفعة لهذا
المؤشر في منطقة الدراسة (الشكل  )3إذ إن هنا تراجعا في البقع الجنوبية الغربية لمنطقة الدراسة بين عامي
 2010و.2016
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 في2011  الصنوبر البروتي) للعام: للغطاء النباتي (المكون األساسيNDVI  قيم المؤشر النباتي2الشكل
منطقة جبل بلبل

 في2016  الصنوبر البروتي) للعام: للغطاء النباتي (المكون األساسيNDVI  قيم المؤشر النباتي3الشكل
منطقة جبل بلبل
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-2-3قيم المؤشر  NDVIللغطاء النباتي (المكون األساسي :السنديان العادي) في غابة العناب – شديان
خالل المدة 2016-2010
ســجلت أكثــر منةةق

الد ارســة قيمــا مرتفعــة للمؤشــر النبــاتي  NDVIللعــام  2011إذ تراوحــت قيمــه بــين

 0.4وحتى . 0.6بينما انحصرت القيم المتوسطة لهذا المؤشر في مناط متفرقة مـن منطقـة الد ارسـة بقـيم تراوحـت
بين  0.2و . 0.4اقتصرت المناط التي تمل قيم منخفضة من هذا المؤشـر ،علـى بعـج البقـع الجنوبيـة الغربيـة
والجنوبيــة الش ـرقية مــن المنطقــة المدروســة بقــيم تراوحــت بــين  0.159وحتــى ( 0.2الشــكل  .)4بعــد مــرور خمــس

سـنوات فـي عـام  ،2016لــوحا انخفـاج كبيـر فـي قــيم المؤشـر النبـاتي  ،NDVIإذ لـم تتجــاوز قيمـه ال ـ  0.4فــي
منطقــة الد ارســة .كمــا ســيطرت القــيم الضــعيفة لهــذا المؤشــر علــى أكثــر منــاط الد ارســة بقــيم تراوحــت بــين 0.038
وحتى  0.3وال سيما على تخوم منطقة الدراسة .تركزت القيم المتوسطة لهذا المؤشر في األجزاء الشـمالية الشـرقية
(الشكل .)5

يمكــن أن نفســر االرتفــاع واالنخفــاج فــي قــيم مؤشــر الــ  NDVIإلــى مــدة الحمايــة التــي خضــعت لهــا

منطقــة الد ارســة مــن عــام  2011حتــى  2015غيــر أن هــذه الحمايــة قــد تراجعــت فــي عــام  2016بســبب اشــتداد
االضـطرابات فــي منطقـة عفـرين (بنــاء علـى محادثــات شخصـية مــع الــدكتور لـؤي مكــي؛ دكتـوراه غابــات لــدى و ازرة

الزراعة سورية).

الشكل  4قيم المؤشر النباتي  NDVIللغطاء النباتي (المكون األساسي :السنديان العادي) في غابة العناب –
شديان للعام  2011في غابة العناب
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الشكل  5قيم المؤشر النباتي  NDVIللغطاء النباتي (المكون األساسي :السنديان العادي) للعام  2016في
غابة العناب

-3-3التغيرات السنوية للمؤشر النباتي  NDVIللغطاء النباتي (المكون األساسي :الصنوبر البروتي) في
غابة جبل بلبل خالل الفترة المدروسة

أظهر تحليل التباين وجود اختالف معنوي في قيم المؤشر النباتي  NDVIللصنوبر البروتي في
منطقة جبل حلب ،من عام آلخر خالل المدة الممتدة من

).(ANOVA=577.566, P<0.0001

 2010وحتى ( 2016الجدول )2

جدول 2نتائج تحليل التباين لقيم المؤشر النباتي  NDVIالصنوبر البروتي
Sig.

F

Mean
Square

df

Sum of
Squares

000

577.566

1.370

5

6.894

002

4525
4592

10.938
17.788

Model

Between
Groups
Within Groups
Total

الجدول رقم ُ 2يظهر نتائج اختبار تحليل التباين لقيم ( )NDVIوالخاصة بالصنوبر البروتي ،كانت
قيمة المعنوية أقل من  0.05أي أنه يوجد اختالف معنوي بين سنوات الدراسة.
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كما أظهر اختبار أقل فرق معنوي ( )LSDوجود فروق معنوية في قيم المؤشر النباتي NDVI
للصنوبر البروتي في منطقة جبل حلب وذل بين السنوات جميعها ( ) P <0.0001،LSDومع بعضها بعج
اآلخر .لوحا أن قيم المؤشر النباتي في هذه الدراسة كانت متذبذبة خالل المدة المدروسة ويوجد تباين كبير عن
المتوسط العام ،إذ كانت منخفضة جدا في ( 2010بمتوسط  ،)0.146وتعود القيم لالرتفاع قليال خالل المدة من

( 2011بمتوسط قدره )0.217وحتى للعام ( 2015بمتوسط قدره ،)0.252لتعود إلى االنخفاج في 2016
(بمتوسط قدره )0.161كما هو موضح (بالشكل .)6
جاءت هذه النتائج قريبة من النتائج التي توصل إليها ] ،[14إذ تراوحت قيم المؤشر النباتي NDVI

للصنوبر البروتي في منطقة القدموس بين  0.122وحتى.0.337

بين  ،)2015( Meeraفي دراسته على أنواع محلية في الهند ،إذ إن األغطية النباتية تعاني من

تناق

في قيمة التغطية النباتية ،إذ عزى هذا التناق

إلى أسباب طبيعية مثل االنجراف أو إلى أسباب بشرية

مثل الرعي وقطع األشجار والحرائ المفتعلة ] . [15أُجريت دراسة مشابهة في بنغالد

لمعرفة تتثير عمليات

القطع في غابات الفصيلة ()Moraceae؛ وذل باستعمال المؤشر النباتي  ،[6] NDVIإذ لوحا تراجع كبير

في مساحة هذه الغابات.

الشكل  6تغيرات قيم المؤشر  NDVIللصنوبر البروتي في منطقة جبل حلب خالل المدة 2016-2010
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-4-3التغيرات السنوية للمؤشر النباتي  NDVIللغطاء النباتي (المكون األساسي :السنديان العادي) في
غابة العناب – شديان خالل المدة المدروسة
أظهر تحليل التباين وجود اختالف معنوي في قيم المؤشر النباتي  NDVIللسنديان العادي في منطقة

جبل حلب (أو عفرين) ،من سنة ألخرى خالل المدة الممتدة من  2010وحتى ( 2016الجدول .)3
).(ANOVA=1468.353, P<0.0001
جدول  3نتائج تحليل التباين لقيم المؤشر النباتي  NDVIالسنديان العادي
Sig.

F

Mean Square

Df

Sum of
Squares

000

1468.353

3.717

5

18.585

003

11800

29.871

11805

48.456

Model

Between
Groups
Within
Groups
Total

الجدول رقم ُ 3يظهر نتائج اختبار تحليل التباين لقيم ( )NDVIوالخاصة بالسنديان العادي ،كانت
قيمة المعنوية أقل من  0.05أي أنه يوجد اختالف معنوي بين سنوات الدراسة.
كما أظهر اختبار أقل فرق معنوي ( )LSDوجود فروق معنوية في قيم المؤشر النباتي NDVI

السنديان العادي في منطقة جبل حلب بين السنوات جميعها ( )P <0.0001،LSDومع بعضها بعج
اآلخر (الشكل  .)7لوحا أن قيم المؤشر النباتي للسنديان العادي في هذه الدراسة كانت منخفضة في

عام ( 2010بمتوسط قدره  ،)0.146ثم تعود لالرتفاع قليال خالل المدة من عام ( 2011بمتوسط قدره

 )0.251وحتى عام ( 2015بمتوسط قدره )0.287والذي ُيشير إلى تحسن التغطية النباتية لمناط هذا
النوع نتيجة للحماية التي تمتعت فيها هذه المنطقة خالل هذه المدة ،ثم لوحا انخفاضا في عام 2016
(بمتوسط قدره  )0.209نتيجة لزوال الحماية التي كانت موجودة بسبب اشتداد االضطرابات في منطقة
عفرين والذي أدى إلى ازدياد التعديات على الغطاء النباتي بشكل عام والحراجي بشكل خا

خالل هذا

العام .جاءت قيم المؤشر النباتي  NDVIللسنديان العادي في منطقة جبل حلب منخفضة جدا .بالمقارنة
مع قيمه للسنديان شبه العزري في غابات الفرنل

( )0.81وفي غابات صلنفة ( .[7] )0.625إن

التغطية النباتية لهذا النوع في منطقة الدراسة الحالية هو ضعيف ويمكن أن يعود هذا الفرق في قيم ال

 NDVIالختالف الظروف البيئية بين الموقعين ،حيث إن الظروف البيئية أكثر رطوبة بالنسبة لفرنل
وصلنفة والتعديات على الحراج أقل.
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الشكل  7تغيرات قيم المؤشر  NDVIللسنديان العادي في منطقة جبل حلب خالل المدة 2016-2010
في دراسة  )2018( Zaitunahعلى غابات المانجروف وغابات المطا في اندونيسيا تم مقارنة قيم

مؤشر التغطية النباتية ،والنتيجة كانت بتن الغطاء الحراجي في تراجع ومؤشر االختالف النباتي ( )NDVIقد
انخفج بشكل ملحوظ من  0.74في عام  2005إلى  0.46في عام  .[16] 2015بمقارنة هذه النتائج مع
دراستنا الحالية نجد بتن الغطاء الحراجي في هذه الدراسة لم يتراجع وكان متسما بالتذبذب لكن بالمجمل ازداد مع
الوقت عند مقارنة عام  2010بالعام  ،2016ولكن بقيت قيم المؤشر النباتي في دراستنا منخفضا بكثير عن

قيمه في الدراسة المذكورة.

-4االستنتاجات والتوصيات
أظهرت نتائج هذه الدراسة بالنسبة للصنوبر البروتي والسنديان العادي في منطقة جبل حلب ،وجود

اختالف معنوي في قيم المؤشر النباتي القياسي  NDVIمن عام ألخر خالل المدة  .2016-2010فضال عن

ذل فقد انخفضت المساحات ذات القيم المرتفعة نسبيا للمؤشر  NDVIخالل المدة المذكورة سابقا ،كما لوحا
االنخفاج الكبير لقيم هذا المؤشر وذل للنوعين المذكورين في عام.2016
تبين من هذه الدراسة أن المؤشر النباتي ( )NDVIأداة فعالة في مراقبة التغطية الحراجية ،وبالتالي

يوصى باستعماله كوسيلة من وسائل اإلدارة الفعالة لهذه األغطية والتي تُساعد الحراجيين على اتخاذ القرار
المتعل بحماية وادارة هذه المناط .
يمكن االستفادة من هذه الدراسة كتساس لبناء نموذج رياضي لتقدير التغطية النباتية وبالتالي توفير
الوقت والجهد وتفعيل المراقبة لألغطية الحراجية والمحافظة عليها.
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