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 الممخص

هررردح تحميرررا تايررررات الاطرررا  النبررراتي فررري منطبرررة عفررررين فررري سرررورية باسرررت دام م  رررر أجررررذ  رررثا البرررث ب
لارة البرمجرة  واسرت دام تبنيرات االست رعار عرن بعرد . باالعتماد عمرى (NDVIاال تالح النباتي البياسي )

R ل( تحميا المكونات األساسريةPCA) . ترم تحميرا التايررات فري قريمNDVI  المسرت رجة مرن صرور البمرر
الصررناعي الندسررات،  لسررنوات الدراسررة ودراسررة العالقررة بينهررا وبررين المنرراطا المدروسررة. أظهرررت النتررائ  

الدراسرة. التايررات فري منطبرة  حسب المناطا وسنوات NDVIارتباطًا واضحًا بين مبدار التايرات في قيم 
 2010. بالنسربة لععروام 2010كوذ لم تكن عمى ارتباط بسنوات الدراسة و ي تعود لسنوات ساببة لمعام 

فكانت التايرات في الاطرا  النبراتي فيهرا راجرت لمتايرر فري المنطبترين )راجرو وكروران( أذ أنر  فري  2011و
اتين السنتين. بالنسبة لمنطبة الباسوطة فكانرت التايررات  اتين المنطبين قد لوحظ معظم التايرات  الا  

فمررم يكررن مرتبطررا بررمذ تايررر محرردد لمنطبررة معينررة  2016. أمررا بالنسرربة لمعررام 2010فيهررا تعررود إلررى العررام 
وترروزع عمررى كامررا منطبررة الدراسررة. بالنسرربة لمنطبررة قاسررمي فترروزع التايررر فرري الاطررا  النبرراتي فيهررا ب رركا 

 2014. منطبرررة بمبرررا كررران فيهرررا التايرررر مررررتبط بالعرررامين 2015-2014-2013رئيسررري عمرررى األعررروام 
. إن التنب  بحالة الاطا  الاابي في منطبة جبا حمب أظهر احتمرالين و مرا إمرا الببرا  عمرى  رث  2015و

الحالررة و ررث  التاطيررة حتررى ع ررر سررنوات مببمررة أو و رري أسرروأ سرريناريو فبرردان كامررا التاطيررة الاابيررة حتررى 
دارة NDVIبينت  ث  الدراسرة أن اسرت دام الم  رر النبراتي . 2020العام  ، ُيعرد طريبرة فعالرة فري مراقبرة وا 

األغطية النباتية وجمت الطرا الحديثة في تحميا الصور الفضائية مت الطرا الحديثة االحصائية  رو أداة 
 رثا البحرث أظهرر . فعالة لفهم وتفسير التايررات الحاصرمة عمرى األغطيرة الحراجيرة المسرتهدفة مرن الدراسرة

ن مرررت عامرررا المكررران لتفسرررير التايررررات فررري التاطيرررة الاابيرررة  ررركا واضررري كيرررح يمكرررن دمررر  عامرررا الرررزمب
 .باست دام طرا حديثة

م  ر تباين التاطية النباتيرة  سورية،، األساسية المكونااتاست عار عن بعد، تحميا :  الكممات المفتاحية
 .الموحد
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 :المقدمة
  مرتبطًا بالطبيعة وما تبدم ل  من مروارد لحفرظ حياتر . مرت تنرامي المجتمعرات الب ررية سررعان مرا تحروا   كان ببامنث بد  وجود اإلنسان، 

ية  ثا االرتبراط الحيراتي إلرى نبطرة االنحردار بالنسربة لبردرة التجردد والببرا ، لكرن لريس الببرا  لمب رر برا لمطبيعرة نفسرها. منرث الثرورة الصرناع
ا كبير عمى الموارد الطبيعية ومنها الاابات. رافا التسارع في التنمية الب رية، االنفجار الكبير فري تطرور تسارعت التعديات الب رية ب ك

سا م تطور العموم في جعا بعض األمرور المنهكرة والمتطمبرة لجهرد ومراا وقروة عاممرة، أسرها وأيسرر. مرن  رث  العمروم،  العموم الم تمفة.
ت تحميا صور األقمار الصناعية في م تمح العمروم األ ررة. كران لعمروم البيئرة و اصرة الجرز  عموم االست عار عن بعد واست دام  بيانا

المتعما بالموارد الطبيعية نصيب كبير من الفوائد التي قردمتها صرور األقمرار الصرناعية ومرا يمحرا بهرا مرن تبنيرات االست رعار عرن بعرد. 
 ,Aronoff) اصة الاابية منها، منث السنوات األولى لعموم االست عار عن بعداستعممت األقمار الصناعية في دراسة األغطية النباتية،  

2012). 
من  ُأجريت العديد من األبحاث والدراسات المتعمبة باست دام تبنيات االست عار عن بعد في مجاا مراقبة التايرات في التاطية النباتية.

 Normalized Differenceالم  رات المست دمة في دراسة التاطية النباتية، م  ر التباين في التاطية النباتية الموحد )
Vegetation Index،NDVI.) ( إث ُاست دام الم  ر النباتيNDVI في دراسة ومراقبة التايرات في التاطية النباتية في العديد من )

في تتُبت العناصر الماثية في التربة ومراقبة الاطا  النباتي ألحد المساقط  (NDVI)الرر حيث است دم  لم.حوا العا المناطا الجارافية
 Morawitz et) أيضًا في الواليات المتحدة األمريكية، قام(. Lizaga et al., 2019) 2018- 1987المائية في البيرو  الا الفترة 

al., 2006) ( باست دامNDVI لدراسة ) أجريت . وفي دراسة 1999-1986جية في منطبة بدغت سوند  الا الفترة االتاطية الحر
، 2001إلى  1997إيران، تمت مراقبة ودراسة تاييرات الاطا  النباتي باست دام صور البمر الصناعي الندسات بين األعوام  ضمن

. (Ahmadi and Nusrath, 2012) التاطية الرعوية ( لمداللة عمى تناقص التاطية الاابية عمى حساب تزايدNDVIحيث ُاست دم )
(، دراسة تم إجرا  ا في بناالدش، لتبدير التعديات NDVIمن الدراسات األ رة التي است دمت تبنيات االست عار عن بعد و اصة الر)

تراجت كبير في التاطية الحراجية عمى الموارد الطبيعية و اصة الحراجية في منطبة تالا بندربان، وتم اكت اح أن المنطبة تعاني من 
 (.Nath, 2014وتحتاج إلى حماية )

 ثا  أرجتعمى أنواع محمية في الهند، أن األغطية النباتية تعاني من تناقص في قيمة التاطية النباتية، حيث ت إحدة الدراسات بّين
 ,.Meera et al)  جار والحرائا المفتعمةالتناقص إلى أسباب طبيعية مثا االنجراح أو إلى أسباب ب رية مثا الرعي وقطت األ

( وثلك باست دام الم  ر Moracea. ُأجريت دراسة م ابهة في بناالدش لمعرفة تمثير عمميات البطت في غابات الفصيمة )(2015
 حيث لوحظ تراجت كبير في مساحة  ث  الاابات. (2000)حسن،  NDVIالنباتي 

المطرراط فرري اندونيسرريا تررم مبارنررة قرريم م  ررر التاطيررة النباتيررة، والنتيجررة كانررت بررمن الاطررا  فرري دراسررة عمررى غابررات المررانجروح و غابررات 
 2015في عام 0.46إلى  2005في عام  0.74( قد ان فض ب كا ممحوظ من NDVIالحراجي في تراجت وم  ر اال تالح النباتي )

(Zaitunah et al., 2018). 
العمم رافب  التطور في العموم المت ابكة مع  مثا عمروم اإلحصرا  والتحميرا االحصرائي وعمروم باإلضافة إلى ما سبا؛ إن التطور في  ثا 

البرمجررة المسرررت دمة فرري البررررام  اإلحصررائية. فررري  رررثا المجرراا، اسرررت دمت العديررد مرررن تبنيرررات التحميررا الحديثرررة مثررا؛ تحميرررا المكونرررات 
 بيانات الناتجة من صور األقمار الصناعية.في تحميا ال (PCA, Principal component Analysisاألساسية )

، فري  رثا البحرث ترم دراسرة (Lasaponara, 2006) ( مرن قبراNDVIفي تحميا الم  رر ) است دمت طريبة تحميا المكونات األساسية
(، وكانرررت نتيجرررة البحرررث أن طريبرررة تحميرررا المكونرررات 2002-1999تايررررات التاطيرررة النباتيرررة لجزيررررة سيسرررمي اإليطاليرررة برررين األعررروام )
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 ي طريبة يمكرن أن تر من معمومرات مهمرة لمت رثذ البررار وواضرعي السياسرات فيمرا يتعمرا برردارة المروارد الطبيعيرة  اصرة فري  األساسية
 مجاا الاابات واألراضي الزراعية وحماية التنوع الحيوذ.

( لدراسرة NDVI) باسرت دام (Lanorte et al., 2015) يعة لمراقبرة األغطيرة الاابيرة، قرامبهردح إيجراد طريبرة قميمرة الجهرد والتكمفرة وسرر 
( لمردة زمنيرة TM( في إيطاليا، اعتمدت الدراسة عمى صور البمر الصرناعي الندسرات )Basilicataال ثوث في الاطا  النباتي لمنطبة )

وبينرت النترائ  أن  رثا الم  رر و رث  الطريبرة  ري مفيردة جردًا وطريبرة  (؛PCA( وطريبرة تحميرا المكونرات األساسرية)2111-1985بين )
واعررردة  اصرررة فررري مجررراا الدراسرررات األوليرررة لممنررراطا الاابيرررة قبرررا الدراسرررة الحبميرررة، لكرررون صرررور األقمرررار الصرررناعية قرررادرة عمرررى تاطيرررة 

إلضافة إلرى أن  رث  الدراسرة  ري نرواة يرتم منهرا مساحات كبيرة قد ال تسمي ظروح المنطبة وال صائص الجارافية بدراستها حبميًا،  ثا با
 تحديد المناطا ال اثة واألغطية التي يجب النزوا إليها حبميًا توفيرًا لمجهد والماا. 

عمرى  الضرورذ المحافظرة من (.Nahal, 2002) العالم في النباتية األنواع أقدم من تعتبر التي الاابية األغطية من عديد تمتمك سورية
 الطبيعية الاابية المجتمعات وعمى تحتويها التي النباتية األنواع عمىو سورية  لمساحة بالنسبة األغطية  ث  ُت كمها التي البميمة المساحات
 أصراب الثذ والكبير الحاد التد ور الاابات. أدة  ث  فبدان عمى األسح من بدالً  الم جرة المساحات عمى زيادة والعما فيها الموجودة

 رالا  .2016)سرورية ) رورذ وثابرت،  فري الموجرودة األغطيرة النباتيرة ونوعيرة مسراحة فري كبيررة  سارة إلى األزمة ظا في الاابات  ث 
اآلونررة األ يرررة تعرضررت العديررد مررن المنرراطا الحراجيررة الجارافيررة لمتررد ور وتبمررص مسرراحاتها بفعررا التعررديات عمررى الحررراج )حرائررا، كسررر 

 الوقرت فري المنراطا  رث  إلرى الوصروا طبرة عفررين و اصرة منطبرة جبرا حمرب. نظررًا لصرعوبةأراضري، ...الر ( ومرن  رث  المنراطا من
 التعرديات الموجرودة حجرم لمراقبر  وتحديرد العاليرة، المكانيرة الدقرة وثات البنروات المتعرددة الصرناعية األقمرار صرور اسرت دام فررن الررا ن،

( 1/10000عاليرة ) دقرة  ررائط ثات برعداد تسمي  ث  الصور جدًا. إث  اماً  يعد فيها، الموجود الطبيعي النباتي الاطا  عمى والحاصمة
 في التايرات واال تالفات الموجودة ك ح في ُيساعدنا طيفي إجرا  تحميا  الا من ومكمح، طويا ميداني إجرا  عما إلى المجو  دون

 .(INSA,  2015الاابات ) تطور مراقبة بمتابعة يسمي وبالتالي المدروسة المنطبة في النباتية األغطية
تبنيررات االست ررعار عررن بعررد لك ررح التمرروث ، (2000)حسررن،  فبررد اسررت دمبالنسرربة السررتعماا تبنيررات االست ررعار عررن بعررد فرري سررورية؛ 

والتاير في الاطا  النباتي في منطبة حروض األعروج جنروب غررب سرورية. إث اعتمردت طريبرة التصرنيح المراقرب لوضرت  ارطرة لماطرا  
 NDVIالم  ررر النبرراتي  (2014)اسررماعيا،  باإلضررافة لوضررت م ططررات لمتجمعررات السرركانية و رربكات الميررا  كمررا اسررت دمتالنبرراتي، 

من أجا  NDVIكما أن  تم دراسة قيم المو ر  رذ في محافظة الالثقية.ثلدراسة تمثير التايرات المنا ية في مجموعات السنديان  ب  الع
، حيررث أظهرررت النتررائ  2014و 1984ممجموعررات الحرجيررة لررعرز المبنرراني فرري سررورية بررين األعرروام الوقرروح عمررى التايرررات الديناميكيررة ل

 (.2117 الا سنوات الدراسة مما عنى وضعًا صحيُا لعرز المبناني في منطبة الدراسة )ابرا يم،  NDVI تزايدًا معنويًا في قيم
ومراقبر   الررا ن لماابرات دراسرة الواقرت فري بعرد عرن االست رعار مثرا الحديثرة التبانات تمعب  أن يمكن الثذ بالدور البحث  ثا تكمن أ مية

  رالا مرن ودقيبرة جديردة معمومرات إلرى بالوصروا التبانرات  رث  سرمي تطرور فبرد  متباعردة. فتررات زمنيرة  رالا لهرا التايررات الحاصرمة
 إمكانيرة تطبيرا ا تبرار أ ميرة تبرز لثلك .تفصيالً  أكثر بيانات قاعدة و ما الم اكا من الكثير حا قادرة عمى جديدة تطبيبات است دام

 نسرتطيت ال التري تمرك مواردنرا الحراجيرة و اصرة إدارة فري يمكرن مرا بمقصرى منهرا االسرتفادة وبالترالي غاباتنرا فري الحديثرة التبنيرات  رث 
 األغطية ألنماط جيد تبييم في تسا م الدراسة والتي لمنطبة حديثة بيانات تزويدنا بباعدة إلى باإلضافة الحالي. الوقت في إليها الوصوا

وطيفيرة  بردقات مكانيرة فضرائية صرور لعردة متعاقرب زمنري بررجرا  تحميرا تطور را متابعرة  رالا المنطبرة مرن الحراجيرة الموجرودة فري  رث 
 .عالية
لسمسرة مرن السرنوات ولعردد مرن المواقرت لرربط  NDVIدراسرة التايررات فري الاطرا  الارابي عبرر م  رر  إلرى رئيسري ب ركا البحرث يهردح

عفررين )منطبرة جبرا حمرب(، ومراقبرة تايراتر   رالا  منطبة في الاابيالرا ن لماطا   الواقت عمى الوقوحالتاير الزماني بالتاير المكاني و 
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 .الصرناعية األقمرار صرور( المحسروب مرن NDVIم  ر اال تالح النباتي البياسري ) باست دام وثلك 2016و 2010الفترة الممتدة بين 
( في تحسين عممية PCAلممكونات األساسية ) ( والتحمياRواستبيان إمكانية است دام التبنيات الحديثة في لاات البرمجة كماة البرمجة )

 تفسير النتائ  المتحصا عميها من صور األقمار الصناعية فيما ي ص م  ر التاطية النباتية.
 مواد البحث وطرائقه:

 :الدراسةموقع  -1
 عرض  طي بين حمب لمحافظ  الاربية ال مالية المنطبة ،(SAR) السورية العربية الجمهورية في الدراسة منطب  تبت
 )’31o36-’23o(36  طوا و طي  ماال  )’51o36-’40o(36   ً231 بين المنطبة  ث  ارتفاع يتراوح(.  2 و1  األ كاا)  رقا -

 جبمي  بطبوغرافي  المنطبة  ث  تتميز مم، 646-465 بين المنطبة لهث  السنوذ المطرذ الهطا معدا يتراوح البحر، سطي عن م 751
 ويبا المرتفعة المناطا في االنحدار  ديد  وتكون المائية والمسيالت الوديان تت ممها سهمي  و ب  متموجة وأراضي وتالا  ضابي 
 الادقة الترب مجموعة فنجد متنوعة فهي الترب أما(. 2117 قمرذ، ؛1989 السالم، عبد) سهمي  ال ب  المناطا باتجا  انحدار ا

 عن الناجم التنوع إلى إضافة والتالا المرتفعات في الحمرا  المتوسط البحر ترب مجموعة لوجود إضافة العما وادذ في المستنبعية
 با تالفها تعتبر والتي وغير ا، والمبتوزوا الراندزين وتربة البركانية– االندفاعية الص ور من المت كمة الترب لنا تبدم التي األم الص ور

 (.1994 غزاا،) عامة بصورة  صبة ترب 

  
 ( منطبة الدراسة وحدود ا، من محافظة حمب، الجمهورية العربية السورية1ال كا)

 
انت ارًا في منطبة عفرين يمثالن أكثر األنواع  ، Quercus calliprinosوالسنديان العادذ Pinus brutiaالصنوبر البروتي 

 )منطبة جبا حمب(.
 :صور األقمار الصناعية -2

)لكون  2012باستثنا   2016و 2010م لععوام بين  30( بدقة مكانية 5,8ُاست دمت صور البمر الصناعي الندسات )
الثذ كان يبوم بالمسي في العام  Landsat 7الصور لهث  السنة عانت من  طم كان سبب   ما في البمر الصناعي 

مست عر من النوع  5يمتمك البمر الصناعي الندسات وكانت معظم الصور في فصا الربيت. (. 1)الجدواالمثكور(
Thematic Mapper (TM أما بالنسبة لمبمر الصناعي الندسات ،)8 ( فمدي  مست عرين؛ األوا من النوعOLI) 

Operational  Land Imager   والثاني من النوعThermal Infrared Sensor (TIRS سيتم است دام البناتين ،)
 و كافي لتجنب األ طا  الناتجة عن  NDVIإن إعتماد م  ر  (.1الحمرا  وتحت الحمرا  البريبة في  ث  الدراسة )الجدوا 

 (.Aronoff, 2012اإل تالح في االنعكاسات الناجمة عن التباين في التضاريس )
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 :  ارطة تبين توزع مناطا الدراسة وتبسيماتها ضمن منطبة عفرين، جبا حمب2ال كا 

 ( نوع الصور المست دمة في الدراسة1جدوا )
 أقصى تغطية لمغيوم % (Landsatالقمر الصناعي ) سنة الدراسة

 10> 5الندسات  2010
 10> 5الندسات  2011
 0 8الندسات  2013
 0 8الندسات  2014
 0 8الندسات  2015
 0 8الندسات  2016

 :( لمنطقة الدراسةMASKتحضير قالب )-3
. ُحددت  ث  المناطا (2010لتحديد مواقت انت ار السنديان العادذ والصنوبر البروتي في منطبة الدراسة )قريد،  GPSُاست دمت نباط 

ُاقتطعت  ث  المناطا وفا االنت ار لكا نوع من األنواع الاابية  وبعد إجرا  المطاببات الالزمة، ،Google Earthعمى صور من 
ال کا )عفرين، حيث أن  ث  األنواع  ي الممثمة لعغطية الاابية في منطبة الدراسة والمناطا الفرعية المدروسة المنت رة في منطبة 

ونفس المناطا عمى صور الندسات المست دمة  Google Earthمن  (2)ال كا  . ُأجريت عمميات المطاببة بين المناطا المبتطعة(2
عما ماسك لمناطا تواجد كا من السنديان العادذ والصنوبر البروتي عمى جميت صور تم . Arc GIS 10.3 وفا برنام  اا

لها، حيث يساعد  NDVIوالتي سيتم حساب قيم الم  ر  2016و 2015، 2014، 2013، 2011، 2010لععوام  8و 5الندسات 
سة  ثا الماسك في استبعاد جميت البيانات التي ال تتعما بمناطا الدراسة وبالتالي استبعاد كا المناطا التي ال يوجد فيها األنواع المدرو 
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 الا الفترة المدروسة  Landsatعمى الصور الفضائية  بالبحيث است دمت  رائط توزع األنواع المدروسة في منطبة جبا حمب ك
(2010-2016.) 

 :NDVIحساب مؤشر االختالف النباتي -4
( في حساب م  ر اال تالح النباتي NIR( وتحت الحمرا  البريبة )Rُاست دمت قيم انعكاس األ عة في كا من البناتين الحمرا  )

(NDVI-Normalized difference vegetation indexلكا من السنديان العادذ والصنوبر البروتي  الا الفت ) رة الممتدة من
 (:Rouse et al., 1974)، باست دام العالقة التالية 2016حتى  2010

               ⁄  
 حيث إن:

NDVI  م  ر اال تالح النباتي : 
NIR:  االنعكاس في البناة تحت الحمرا  البريبة 

R:   االنعكاس في البناة الحمرا 
 

إلى أن الاطا  النباتي بمفضا حاالت ، أما البيم  1(، ُت ير البيم البريبة من الر 1( و )+1-بين )تتراوح قيم م  ر اال تالح النباتي 
)عفرين(  منطبة الدراسة امالكفُت ير إلى عدم وجود غطا  نباتي أو إلى وجود تربة عارية. ُاست رجت قيم  ثا الم  ر  1البريبة من 

ليتم في المرحمة التالية أ ث متوالمتوسطات لعغطية الاابية بنا  عمى األ تالح في ( 2وتم ترتيبها حسب المناطا المدروسة )ال كا 
تمهيدًا لتحميمها احصائيًا باست دام  (Microsoft Excel، وتم تجهيز ا ضمن بيئة برنام  مايكروسوفت أكسا )متايرات الزمان والمكان

 (.R)( ضمن بيئة لاة البرمجة PCAتحميا المكونات األساسية)
 : PCAو تطبيق تحميل المكونات األساسية Rاستخدام لغة البرمجة  5-

جرا  التعديالت فيها بحرية  Rتم است دام لاة البرمجة  و ي لاة برمجة مفتوحة المصدر، أذ يستطيت المبرم  أو المست دم الكتابة وا 
ستحضار الحزم المتعمبة بنوع اال تبار أو التحميا مطمبة ويمكن است دامها إلجرا  اال تبارات االحصائية والتحاليا المرتبطة وثلك با

 الهدح. لهثا البحث تم است دام عدد واست من الحزم إلظهار نتائ  التحميا ب كا أكثر قابمية لمتفسير والفهم من قبا الباحث.
بعد  NDVI(؛ ألوا مرة تم وضت قيم المتاير PCA, Principle Component Analysesبالنسبة لتحميا المكونات األساسية)

ليتم تحميمها واست الص المعمومات عن  2016و 2010است راجها لجميت بكسالت منطبة الدراسة والمرتبطة بالسنوات المدروسة بين 
تمتمكان أكبر كمية من   أساسيتين أثنتين فبط ) ثا  و مبدأ تحميا المكونات األساسية(التباينات ومن م ا وتم يص النتائ  في مكونتين 

التباينات في تاير م  ر التاطية النباتية ضمن السنوات المدروسة وتحميا السنوات وارتباطها من حيث التايرات. المعمومات المرتبطة ب
رجاع  ث  التايرات  ثم في ال طوة التالية تم إضافة عاما لمتصنيح بنا  عمى المناطا المدروسة ليتم عرض التايرات  الا السنوات وا 

 بنا  عمى المنطبة والسنة.
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 :النتائج والمناقشة
 :نتائج التحميل االحصائي الختبارات التباين-1

لمتمكد من التوزيت الطبيعي لمبيانات وقد امتمكت البيانات المست دمة التوزيت الطبيعي وثلك بين  (Shapiro-Wilkتم اجرا  ا تبار )
. في المرحمة التالية تم اجرا  تحميا التباين (p>0.05سنوات الدراسة لجميت المناطا وبين المناطا لجميت سنوات الدراسة )

(ANOVA, Analysis of Variance( لبيم )NDVIلجميت سنوا )( 2016-2015-2014-2013-2011-2010ت الدراسة )
 (.3ولجميت المناطا  الا سنوات الدراسة )ال كا 

  
( بين NDVI: نتائ  التحميا االحصائي ال تبارات التباين، حيث في ال كا عمى اليمين  و لبيم الم  ر كمتوسط )3ال كا 

 كمتوسط لمناطا الدراسة لجميت السنوات.سنوات الدراسة لجميت المناطا، وعمى اليسار قيم الم  ر 
-2010( أذ أن  بين سنوات الدراسة )p<0.05لمنطبة جبا حمب قد تباينت بين سنوات الدراسة ب كا معنوذ ) (NDVIإن قيمة )

(  ناك عمى األقا أحد األزواج  و يمتمك تباين معنوذ. لمعرفة أذ من أزواج المبارنة يمتمك 2011-2013-2014-2015-2016
 .(2(. كانت النتائ  كما  و موضي  في الجدوا ) 0.05( عمى مستوة معنوية )Tukey HSDتباين معنوذ أجرذ ا تبار )

( يوجد فروا معنوية بين 2016-2015، 2016-2013، 2015-2010، 2013-2010من الجدوا يظهر بمن  بين األزواج )
يكن  ناك تايير معنوذ في قيم التاطية النباتية وثلك إما ألن التاطية (،  ثا يعني أن بين باقي السنوات لم NDVIالمتوسطات لبيم )

 النباتية لم تتاير أو ألن التاطية عادت لما كانت عمي .  ث  النتائ  كانت ثات تثبثب لمتاطية و ثا يسبب إرباكًا عند قرا تها وت وي اً 
 في تفسير ا.

بين مناطا الدراسة وكانت نتيجة اال تبار عدم وجود فروا معنوية بين  (NDVIقد تم بالمثا ا تبار التباين بين متوسطات قيم )
(  ثا يعني أن جميت التايرات لجميت مناطا الدراسة  الا p>0.05=0.62( كمتوسط لجميت سنوات الدراسة )NDVIالمناطا لبيم )

 سنوات الدراسة واحدة واحصائيًا ال تمتمك أذ تفاوت بين بعضها. 
التثبثب في قيم الم  ر عبر سنوات الدراسة، مما يوجب برجرا  ا تبار تباطت بين سنوات الدراسة ومناطا الدراسة ال تفسر  ث  النتائ  

( Tow way Analysis of Variance, 2way ANOVAلتصبي عواما التحميا )سنة * منطبة(. كانت نتيجة التحميا االحصائي )
لمبارنة  Tukey(. وا تبارp<0.05سنة منطبة( )× ج المبارنة )سنة * منطبة لجميت أزوا (NDVIبمن  يوجد ا تالح معنوذ في قيم )
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األزواج أظهر أن جميت األزواج تمتمك فروا معنوية بين بعضها و ثا يعني أنها ت تمح عن بعضها من حيث تباين التايرات في 
(NDVI) ( إثp<0.05.لجميت األزواج ) 

 لمعرفة أذ منها تمتمك فرا معنوذ عن اآل ر،  أزواج السنوات( بين Tukey HSDنتائ  ا تبار ): 2الجدوا 
 (NDVI) بالنسبة لممتاير

 
Year 2010 2011 2013 2014 2015 2016 

1 2010 
 

0.060222 0.009463 0.380655 0.002307 0.992333 
2 2011 0.060222 

 
0.970040 0.918801 0.770893 0.192177 

3 2013 0.009463 0.970040 
 

0.505684 0.993573 0.037952 
4 2014 0.380655 0.918801 0.505684 

 
0.222361 0.724920 

5 2015 0.002307 0.770893 0.993573 0.222361  0.009987 
6 2016 0.992333 0.192177 0.037952 0.724920 0.009987 

 
 

لجبا حمب )عفرين( لم تكن ب كا واحد في جميت سنوات الدراسة وفي من  ث  النتائ  سويًا يمكن االستنتاج بمن تايرات الاطا  النباتي 
اال تالفات في التاطية الاابية ا تمفت من منطبة أل رة ومن سنة أل رة و ي الهدح من  أن م تمح مناطب  المدروسة.  ثا يعني

 (.NDVI ث  الدراسة كون المناطا الم تارة  ي مناطا حراجية و ثا ما يفسر التثبثب في مبادير )
 نا يجب دراسة االرتباطات بين المناطا والسنوات المدروسة وبين قيم م  ر التباين النباتي البياسي. كمفضا طريبة لدراسة  ث  
االرتباطات  ي بدراستها بواسطة تحميا احصائي يم صها ب كا قابا لمتفسير وواضي و نا يمتي دور تحميا المكونات 

 (. PCAاألساسية)
 

 :لسنوات الدراسة بناء عمى المناطق المدروسة )في منطقة عفرين( NDVIلتغيرات  PCAالمكونات األساسيةنتائج تحميل  -2
؛ أظهر تحميا 2016و 2010لسنوات الدراسة بين  NDVIبالنسبة لنتائ  تحميا التباين في تاييرات قيم م  ر التاطية النباتية 

مجموعها لمم لفتين األولى والثانية بما  عمى تم يص البيانات واحتوا  معمومات ببيمالمركبات األصمية لمم لفتين األولى والثانية قدرة 
 (.4وال كا  3)الجدوا  R% من التباينات الكمية لجميت البيانات وتم الحصوا عمى النتائ  باست دام لاة البرمجة 86يعادا 

% من 86مكن است دام  في بحثنا  ثا كونها جمعت تبريبًا إن البيم لمم لفات األولى والثانية  ي كافية لمتمكد من أن اال تبار ي
. في المرحمة التالية تم اجرا  عممية رسم لنتائ  2016-2010معمومات التباين في تايرات م  ر التاطية النباتية بين السنوات 

ات من بعضها ( ومدة تبارب السنو 2016-2015-2014-2013-2011-2010الم لفات وعرض الرابطة بين سنوات الدراسة )
 (.4كما في ال كا )
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كانت قريبة لبعضها من حيث التباينات في مبدار التاير لم  ر التاطية  2011و 2010يمكن االستنتاج بمن السنوات  5من ال كا 
عمى جهة واحدة أيضًا  2015-2014-2013النباتية، حيث كانت  ث  السنتين عمى جهة واحدة من دائرة االرتباط. كانت السنوات 
 مما يدا عمى االرتباط في تباينات مبدار تاير م  ر التاطية النباتية بين  ث  السنوات.

، يظهر تماما مكان 5عند تطبيا دائرة االرتباط بين السنوات وتوزيت الم ا دات لتايرات م  ر التاطية النباتية، كما في ال كا 
ت. بعبارة أ رة أبسط؛ يمكن إرجاع التايرات أثنا  السنوات إلى المناطا التي حدث فيها  ثا التايرات التي حدثت وارتباطها بالسنوا

اين التاير. عند إرجاع التايرات لممنطبة والسنة يمكن تحديد وتفسير أسباب التثبثب )التاير اآلني( لبيم التاطية النباتية عند تحميا التب
(ANOVA.) 

 لسنوات الدراسة نتائ  تحميا المكونات األساسية .3جدوا ال
  Eigenقيمة  نسبة التباين نسبة التباين المتراكم

 1المكونة  4.2502044 70.836740 70.83674
 2المكونة  0.8923299 14.872165 85.70891
 3المكونة  0.4334151 7.223585 92.93249
 4المكونة  0.2317466 3.862443 96.79493
 5المكونة  0.1069543 1.782572 98.57751
 6المكونة  0.0853497 1.422495 100.00000

 

  

 وارتباط التايرات بين السنوات 2016-2010لمتايرات سنوات الدراسة بين  ، نتائ  تحميا المكونات األساسية4ال كا 
، يمكن االستنتاج وبسهولة أّن: التايرات في منطبة كوذ لم تكن عمى ارتباط بسنوات الدراسة و ثا يعني أن  لم يتم أذ 5من ال كا رقم 

فكانت  2011و 2010. بالنسبة لععوام 2010تاير فيها في سنوات الدراسة والتاطية النباتية الضعيفة فيها تعود لسنوات ساببة لمعام 
ي فيها راجت لمتاير في المنطبتين )راجو وكوران( أذ أن  في  اتين المنطبين قد تمت معظم التايرات  الا التاييرات في الاطا  النبات

فمم يكن مرتبطا بمذ  2016. أما بالنسبة لمعام 2010 اتين السنتين. بالنسبة لمنطبة الباسوطة فكانت التايرات فيها تعود إلى العام 
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ا منطبة الدراسة. بالنسبة لمنطبة قاسمي فتوزع التاير في الاطا  النباتي فيها ب كا رئيسي تايير محدد لمنطبة معينة وتوزع عمى كام
 .2015و 2014. منطبة بمبا كان فيها التاير مرتبط بالعامين 2015-2014-2013عمى األعوام 

لاطا  الحراجي لمنطبة ما، فمثاًل إن  ث  النتائ  مفيدة جدًا في حاالت الحا والفصا لم اكا تحديد السنوات التي تم فيها التاير في ا
التاير في منطبة كوذ لم يكن ضمن سنوات الدراسة و ثا يعني أن  ليس  ناك ربط بين األوضاع التي عا تها المنطبة  الا األعوام 

يات ساببة. أما وما تال ا بالمستوة المن فض لمتاطية النباتية الضعيفة التي تمتمكها المنطبة، وقد يرجت السبب مثاًل لتعد 2010
 قد أدة لهثا التاير. 2010و ثا يعني أن   ناك سبب ما  الا العام  2010بالنسبة لمباسوطة فالتايرات كانت مرتبطة بالعام 

(  امة جدًا وفعالة  اصة في حاالت التعديات والبضا  الحراجي وأداة إلدارة PCA ث  األداة التي يبدمها تحميا المكونات األساسية)
 لممنطبة.مناسبة 

 
، إرجاع التايرات في م  ر التاطية النباتية لمناطا الدراسة في سنوات الدراسة والرموز مفسرة في 5ال كا 

 1الممحا رقم 
 5تفسير رموز ودليا ال كا رقم  :1الممحا رقم 

Bas منطبة الباسوطة 
Blbl منطبة بمبا 

Kasmi منطبة حاج قاسممي 
Koran منطبة كوران 
Koy كوذ منطبة 
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Rajo منطبة راجو 
 
 
 

 :االستنتاجات
 R( في تحميا الصور الفضائية وطرا البرمجة )PCAاست دام طرا التحميا االحصائي كطريبة تحميا المكونات األساسية)

Programing language) .أن تبين من  ث  الدراسة   ي مفيدة جدًا في فهم وتفسير النتائ  المتحصا عميها من االست عار عن بعد
( أداة فعالة في مراقبة التاطية الحراجية، وبالتالي يوصى باست دام  كوسيمة من وسائا اإلدارة الفعالة لهث  NDVIالم  ر النباتي )

دارة  ث  المناطا. إن دم  أحدث تبنيات االست عار عن بعد مثا  األغطية والتي ُتساعد الحراجيين عمى ات اث البرار المتعما بحماية وا 
مت أحدث طرا التحميا االحصائي وأحدث بيئات العما الحاسوبية  و طريبة تجعا  Landsatفضائية لمبمر الصناعي الصور ال

مراقبة األغطية الاابية أسها ويعطي دلياًل عمى نوع التاير الحاصا في األغطية الاابية كما تم توضيح  في  ثا البحث من تركيب 
يمكن االستفادة مت التايرات ضمن مناطا م تمفة )عاما المكان( وبهث  الطريبة يمكن  التايرات ضمن سنوات متعددة )عاما الزمن(

من  ث  الدراسة كمساس لبنا  نموثج رياضي لتبدير التاطية النباتية وبالتالي توفير الوقت والجهد وتفعيا المراقبة لعغطية الحراجية 
الطريبة المثكورة في  ثا البحث تمكن المراقب من امتالك نظرة مكانية وزمانية في نفس الوقت وتسمي ل  بررجاع  والمحافظة عميها.
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Abstract 

The development of remote sensing techniques was accompanied by an 

evolution in statistical analysis techniques and software used to improve 

analysis of remote sensing data such as NDVI values. The objective of this 

study was to analyze the changes in vegetation cover in the Afrin region, Syria, 

using the NDVI, the R programming language and analysis of the Principal 

Component Analysis (PCA). The changes in the NDVI values extracted from 

Landsat satellite images were analyzed for the years of study and the 

relationship between them and the studied areas. The results showed a clear 

correlation between the amount of changes in Normalized Difference 

Vegetation index values by regions and years of study. The changes in the Koy 

area were not related to the years of study and are from prior years of 2010. For 

2010 and 2011, changes in vegetation cover were due to change in the regions 

(Rajo and Koran), meaning that in these two regions most changes were 

observed during these two years. For the Basouta region, the changes were in 

2010. As for the year 2016, it was not associated with any specific change for a 

given region and distributed throughout the study area. For kasimli, the change 

in vegetation is mainly distributed over the years 2013-2014-2015. Belbbol 

region where change was related to 2014 and 2015. The prediction of the case 

of forest cover in the Afrin area showed two possibilities: either to remain in 

this condition and this coverage for the next 10 years or the worst case scenario 

for the total loss of forest coverage until 2020. The study showed that the use of 

NDVI is an effective method of monitoring and management Forestry 

coverings and the merge of novel methods in the analysis of satellite images 

with modern statistical methods is an effective tool for understanding and 

interpreting changes in the target forest coverings of the study. This paper 

showed clearly how it can to merge Time factor with spatial factor to explain 

forestry covers changing using new methods. 

Keyword: Normalized Difference Vegetation Index, Principal component 

analysis, Remote sensing, Syria. 


