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الملخص
ُنفّــذت تجربــة حقليــة فــي حقــول الهيئــة العامــة لالستشــعار عــن بعــد )محافظــة ريــف دمشــق، ســورية( خــالل 
الحزمــة  وضيقــة  عريضــة  الخضرّيــة  الطيفّيــة  القرائــن  بعــض  الســتعمال   2014/2013 الزراعــي  الموســم 
)-NDVI705-mSR705- EVI- SR -NDVI mNDVI705-( فــي دراســة االســتجابة الطيفّيــة لنبــات القمــح 
خــالل مراحــل نمــّوه تحــت تأثيــر عاملــي الــري والتســميد اآلزوتــي ومحاولــة التنبــؤ باإلنتاجيــة مــن خــالل هــذه األدلــة 
الطيفّيــة، وتحديــد أفضلهــا، مــع دراســة االرتبــاط بينهــا مــن جهــة وبعــض المؤشــرات الخضرّيــة واإلنتاجّيــة مــن جهــٍة 
أخــرى. تــّم تســجيل القــراءات الرديومتريــة باســتخدام جهــاز FieldSpecPro RS3 بفاصــل زمنــي )15( يــوم 
تقريبــًا مترافقــًة مــع بعــض المؤشــرات الخضرّيــة )دليــل المســاحة الورقيــة والــوزن الرطــب والجــاف ومحتــوى األوراق 
مــن الكلورفيــل( مــن بدايــة عمــر النبــات وحتــى نهايــة موســم النمــو. باإلضافــة إلــى القــراءات الخاّصــة بالمحصــول 
ومكّوناتــه التــي ُأخــذت عنــد الحصــاد. وجــد أّن جميــع األدلــة الطيفّيــة ســلكت ســلوكًا متشــابهًا، حيــث أّن قيــم هــذه 
األدلــة كانــت منخفضــة فــي بدايــة عمــر النبــات لترتفــع تدريجيــًا  لتصــل لفتــرة النمــو الخضــري األعظمــي مــع ثباتهــا 
نوعــًا مــا خــالل هــذه الفتــرة لتعــاود قيمهــا باالنخفــاض مــع تقــّدم النبــات بالعمــر ودخولــه مرحلــة الشــيخوخة متأثــرًة 
بســلوك الصفــات الخضرّيــة. لوحــظ تبايــن فــي هــذه القيــم تحــت تأثيــر مســتويات التســميد المختلفــة حيــث ُســّجل 
مســتوى التســميد األزوتــي N0 أقــل قيــم مقارنــّة مــع باقــي مســتويات التســميد خــالل فتــرة حيــاة النبــات لترتفــع هــذه 
ــة بيــن مســتويات التســميد  القيــم عنــد مســتوى التســميد N1 وN2 وN3 علــى التوالــي مــع وجــود فروقــات معنوّي
المختلفــة منــذ المراحــل االولــى لنمــّو النبــات. لوحــظ تبايــن طفيــف فــي قيــم األدلــة الطيفّيــة تحــت مســتويات الــري 
I0 وI1 وI2 فــي المراحــل األولــى مــن عمــر النبــات حتــى 97 يــوم مــن الزراعــة، لتظهــر الفروقــات المعنوّيــة بعــد 

هــذا التاريــخ بيــن معامــالت الــري نتيجــًة لتطبيــق معامــالت الــري بعــد103 يــوم مــن الزراعــة )مرحلــة االشــطاء(. 
أظهــرت النتائــج عنــد دراســة االرتبــاط بيــن األدلــة المدروســة ودليــل المســاحة الورقيــة إلــى وجــود عالقــة ارتبــاط 
عاليــة المعنوّيــة بيــن األدلــة المختلفــة ودليــل المســاحة الورقيــة والــوزن الرطــب، كانــت موجبــة عنــد مســتوى داللــة 
0.05 مــع دليــل EVI ومــع باقــي األدلــة عنــد مســتوى داللــة 0.01 أّمــا صفــة الــوزن الجــاف أظهــرت عالقــة 
ارتبــاط موجبــة معنوّيــة مــع كّل األدلــة المدروســة. وجــدت عالقــة ارتبــاط عاليــة المعنوّيــة بيــن األدلــة المدروســة 
والغّلة الحبّية عند كل التواريخ المســجل بها القياســات الراديومترية فيما عدا القراءة المســجلة بعد 62 و208 يوم 
مــن الزراعــة والموافقــة لمراحــل النمــو األولــى واألخيــرة مــن حيــاة النبــات ولوحــظ أّن أعلــى قيــم لمعامــل االرتبــاط 
ُســّجلت للدليــل NDVI بعــد 145 يــوم مــن الزراعــة أّمــا باقــي األدلــة فســّجلت أعلــى القيــم لمعامــل االرتبــاط بعــد 
165 يــوم مــن الزراعــة والتــي تتوافــق مــع فتــرة النمــو الخضــري األعظمــي. وجــد أّن أفضــل عالقــة للتنبــؤ بالغّلــة 
كانــت مــع دليــل SRI عنــد 145 يــوم مــن الزراعــة. ومــع دليلــي SRI وmSR705 عنــد 165 يــوم مــن الزراعــة. 

الكلمات المفتاحية: األدلة الخضرّية، عريضة الحزمة، ضيقة الحزمة، التنبؤ بالغّلة، القمح.
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المقدمة:
ُيعــّد القمــح المحصــول الغذائــي األّول فــي جميــع أنحــاء العالــم، حيــث ُيعــّد خبــز القمــح الغــذاء الرئيــس ألكثــر مــن ثالثــة أربــاع ســكان الكــرة 
األرضيــة. يحتــّل القطــر العربــي الســوري المرتبــة الثالثــة علــى مســتوى الوطــن العربــي مــن حيــث المســاحة المزروعــة، حيــث وصلــت إلــى 
قرابة 1.61 مليون هكتارًا، وبمتوسط إنتاجّية مقدارها 2252 ك/ هكتارًا، واإلنتاج قرابة 3.609 مليون طنًا )وزارة الزراعة واإلصالح 
الزراعــي، 2012(، ويغّطــي قرابــة 50% مــن المســاحة المزروعــة بمحاصيــل الحبــوب )Belaid, 2000(. وقــد تطــّورت زراعــة القمــح 
فــي القطــر العربــي الّســوري الســيما فــي تســعينات القــرن الماضــي لتحقيــق االكتفــاء الذاتــي وتكويــن فائــض اســتراتيجي مــن حبــوب القمــح، 
وخاّصــًة زيــادة المســاحة المطريــة. ُيعــزى تراجــع غلّــة محصــول القمــح فــي الزراعــات المطرّيــة رغــم ازديــاد المســاحة المزروعــة التــي تغّطــي 
مســاحة ال بــأس بهــا مــن المســاحة الكلّيــة المزروعــة إلــى قلّــة معــّدالت الهطــول المطــري الســنوية، والتذبــذب الحــاد فــي معــّدالت الهطــول 
المطــري مــن موســٍم زراعــي آلخــر، وعــدم انتظــام تــوزع األمطــار خــالل موســم النمــو بمــا يتناســب واحتياجــات النبــات المائيــة، وبخاّصــٍة 
خــالل المراحــل المتقّدمــة الحرجــة )االزهــار وامتــالء الحبــوب( مــن نمــو نباتــات محصــول القمــح وتطورهــا. حيــث تهطــل معظــم األمطــار 
فــي منطقــة حــوض البحــر األبيــض المتوســط خــالل فصلــي الخريــف والشــتاء، وتبــدأ بــوادر العجــز المائــي بالظهــور خــالل فصــل الربيــع، 
بســبب تراجــع معــّدل الهطــول المطــري، وبــدء ارتفــاع درجــة حــرارة الوســط المحيــط، فتتعــّرض نباتــات القمــح فــي نظــم الزراعــة المطرّيــة 
إلــى اإلجهــاد المائــي المعتــدل الشــدة خــالل مرحلــة االزهــار، وتــزاد وطــأة اإلجهــاد المائــي المتزامــن مــع الحــرارة المرتفعــة خــالل مرحلــة 

.)Edmeades et al., 1989( امتــالء الحبــوب، بســبب انحبــاس األمطــار وتراجــع محتــوى التربــة المائــي
وبمــا أّن تقنيــة االستشــعار عــن بعــد مــن التقنيــات الحديثــة التــي ســاعدت مؤخــرًا فــي العديــد مــن الّدراســات الزراعيــة، مثــل تصنيــف التــرب، 
ومراقبــة األمــراض النباتّيــة، والكشــف المبّكــر لهــذه األمــراض مــن خــالل الخــواص الطيفّيــة. كمــا تــّم مراقبــة الكثيــر مــن اإلجهــادات التــي 
يتعــّرض لهــا هــذا النبــات مــن جفــاف، ونقــص عناصــر، والتمييــز بيــن المحاصيــل مــن خــالل دراســة الســلوك الطيفــي لنبــات القمــح تحــت 
هــذه الظــروف المختلفــة. حيــث تتمتّــع تقنيــة االستشــعار عــن بعــد بخصائــص ممّيــزة، منهــا قــدرة التمييــز المكانــي والطيفــي والزمانــي 
والراديومتــري، فاألهــداف تختلــف فيمــا بينهــا طيفّيــًا تحــت الظــروف المختلفــة التــي تتعــّرض لهــا )البصمــة الطيفّيــة(. كمــا يمكــن اســتنباط 
العديــد مــن العالقــات باالعتمــاد علــى المجــاالت الطيفّيــة المختلفــة إلظهــار نــوع هــذه االجهــادات وتمييزهــا عــن النباتــات الســليمة وبالتالــي 

تمّكننــا مــن الحصــول علــى معلومــات بدقّــة مقبولــة وســرعة عاليــة مــع القليــل مــن الجهــد، علــى نطــاٍق واســع.
من خالل البحث والّدراســة والحاجة إلى تمييز بعض األهداف بعينها، وفصلها عن األهداف األخرى في الصور الفضائية أو القياســات 
الراديومتريــة، لجــأ الباحثــون إلــى وضــع العديــد مــن المعــادالت الرياضيــة التــي تعتمــد علــى مجــاالت طيفيــة مختلفــة تدعــى القرائــن 

أو األدلــة النباتيــة )Indices(، لتمييــز النباتــات عــن األهــداف األخــرى غيــر النباتّيــة، أو لتمييــز النباتــات فيمــا بينهــا أو عــن تلــك 
المعّرضــة إلجهــاد معّيــن أو معاملــة معّينــة. معظــم القرائــن النباتّيــة الموضوعــة تســتخدم المجــاالت الطيفّيــة المرئّيــة، والتحــت أحمــر 
القريــب، والتحــت أحمــر المتوســط. وعمومــًا ترتبــط القرائــن النباتيــة الخضرّيــة بكمّيــة المــادة الخضــراء للنباتــات إن صــّح التعبيــر، مثــل 
 ،% Cover ونســبة التغطيــة األرضيــة ،Biomass والكتلــة الحّيــة للنبــات ، Leaf area index (LAI(دليــل المســاحة الورقيــة

 .)Wiegand et al., 1991; Abd El-Gawad, 2000( التي يمكن أن ُتستخدم كمؤّشر على النمو الخضري
  NDVI  عند دراسة العالقة بين بعض أدلة الغطاء النباتي المشتّقة من الصور الفضائية مثل Stancalie et al., )2014( وّضح
وEVI ودليــل المســاحة الورقيــة )LAI(، لتقييــم حالــة الغطــاء النباتــي تحــت تأثيــر الجفــاف الزراعــي. إّن هــذه األدلــة ُتعــّد مؤشــرًا جّيــدًا 
لحالــة الغطــاء النباتــي تحــت ظــروف اإلجهــاد الجفافــي، والمرتبطــة بمــّدة وشــّدة الجفــاف. أشــار )Binfang et al., )2010 أّن دليــل 

EVI ُيعتبــر دليــاًل هاّمــًا فــي مراقبــة النمــو خــالل المراحــل الفيزيولوجيــة، والتنبــؤ باإلنتــاج علــى نطــاٍق واســع.  
كمــا توّصــل )Chen et al., )2013 باســتخدام الصــور الفضائيــة مــن نــوع MODIS علــى مســاحات واســعة لمحصــول القمــح إلــى 
أّن الدليليــن NDVI وEVI لهمــا فعالّيــة فــي قيــاس إخضــرار الغطــاء النباتــي، والمحتــوى المائــي، وكثافــة المظلــة النباتّيــة للمحاصيــل. 
كمــا أّن دليــل EVI حساســًا إلمتصــاص الضــوء مــن قبــل كلوروفيــل األوراق، ويمتلــك حساســّية أعلــى مــن NDVI فــي المناطــق المرتفعــة 
فــي الكتلــة الحيوّيــة. وتــزداد قيمــة EVI تدريجيــًا مــع مراحــل النمــو الخضــري، وتصــل إلــى الــذروة فــي بدايــة مرحلــة التســنبل، ومــن 
ثــم تبــدأ فــي اإلنخفــاض فــي مرحلــة نضــج الســنابل وحتــى الحصــاد. واســتخدم )Babar et al., )2006 دليــل SRI للتنبــؤ بالكتلــة 
الحيوّيــة الخضــراء و)LAI) ، ووجــد أّن هنالــك عالقــة بيــن SRI وغّلــة الحبــوب ومكّونــات الغّلــة لمحصــول القمــح. حيــث وجــد ارتبــاط 
بيــن SRI والعائــد الكلــي مــن غّلــة الحبــوب كمــا وجــد انخفــاض فــي NDVI  وSRI كلمــا اّتجــه الّنبــات إلــى مرحلــة امتــالء الحبــوب.
بّيــن )Edyta and Nasilowska, )2011 إمكانيــة اســتخدم البيانــات متعــددة األطيــاف، والفائقــة الطيــف علــى نطــاٍق واســع، 
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لتحديــد كمّيــة اآلزوت فــي الغطــاء النباتــي، كمــا يمكــن لدليلــي SRI وNDVI المشــتقّين مــن هــذه البيانــات تقديــر اإلجهــاد الناتــج عــن 
النقــص بالســماد اآلزوتــي الــذي تتعــّرض لــه المحاصيــل، وأوضــح )2014( ,.Pradhan et al إمكانّيــة اســتخدام دليــل )SRI( لتقييــم 
الكتلــة البيولوجّيــة الخضــراء، وعمليــة التمثيــل الضوئــي، والمحتــوى المائــي النســبي، والمغذّيــات، واإلجهــادات البيئّيــة لمحصــول القمــح. 
مكانّيــة التنبــؤ بالغّلــة مــن الحبــوب والكتلــة الحيوّيــة، كمــا بّينــوا أّن الّدليليــن)SRI(  و )NDVI( همــا األكثــر اســتخدامًا لتقديــر الكتلــة  واإ

الجافــة للمحاصيــل، ودليــل المســاحة الورقيــة، والكلوروفيــل.
وأشار كاًل من )2002( ,Sims and Gamon أّن دليل )mSR705( لديه حساسّية جّيدة لمؤشرات الغطاء النباتي الفيزيائّية الحيوّية 
)المحتــوى مــن الكلوروفيــل و LAI )، وأّن لهــا عالقــة خطّيــة مــع هــذه المؤشــرات، والــذي أعطــى نتائــج جّيــدة لتقديرهــا عــن أغطيــة نباتّيــة 
مختلفــة. كمــا لوحــظ حساســية المؤّشــر mSR705 للمســتويات المرتفعــة مــن اآلزوت، فــي حيــن أّنــه يســّجل ذات المؤشــر هــذه الحساســّية 
عند المســتويات المنخفضة من اآلزوت. وأوضح ) Verrelst et al., )2006 أّن mSRI705  وmNDVI705  ُتعتبر مؤشــرات ضيقة 
 Qi-fa et al., )2010( الحزمــة، وضعــت لتعويــض تأثيــر ارتفــاع ســطح الورقــة علــى االنعــكاس. أظهــرت نتائــج الدراســة التــي أجراهــا
أّن اآلزوت فــي نباتــات األرز يمكــن أن يتــّم الكشــف عنــه بفعالّيــة مــن خــالل الدليــل mSR705.. كمــا وجــد )Sovoe, )2011 أّن 
mNDVI705 هــو واحــد مــن مؤشــرات الغطــاء النباتــي ضيقــة الحزمــة، وهــو مقيــاس متطــّور للكتلــة الحّيــة الكلّيــة، والغطــاء النباتــي الحيــوي 
وهــو يتــراوح مــن -1 إلــى1. يقيــس هــذا المؤشــر فــي حافــة الجــزء األحمــر مــن انعــكاس طيــف الغطــاء النباتــي، ممــا يجعلــه أكثــر حساســية 
للتغّيــرات الطيفّيــة فــي صحــة النبــات، مقارنــًة بمؤشــرات النطــاق الطيفــي العريــض التقليــدي. وقــد تــّم اختيــار األطــوال الموجّيــة علــى حافــة 
الحمــراء مــن طيــف الغطــاء النباتــي )705 و750 نانومتــر( الختبــار مؤشــرات الغطــاء النباتــي NDVI705 ،mNDVI705 وذلــك ألجــل 
 NDVI705  ارتبــاط مؤشــر  Hamzeha et al., )2013( ــة. كمــا وجــد تقديــر محتــوى الكلوروفيــل وLAI فــي هيــكل المظلــة النباتّي

مــع نمــو النباتــات، والكتلــة الحيوّيــة ومســاحة الورقــة والمحتــوى مــن الكلوروفيــل.
يهدف البحث إلى:

1- استخدام بعض األدلة الطيفّية لدراسة تأثير عوامل الدراسة )الري والتسميد اآلزوتي( في السلوك الطيفي وتحديد الدليل الطيفي األكثر كفاءة.
2- دراسة عالقات االرتباط بين األدلة الطيفّية من جهة، وبعض المؤشرات الخضرّية واإلنتاجّية من جهٍة أخرى.

3- إمكانّية التنبؤ باإلنتاجّية الحبّية لمحصول القمح من خالل األدلة الطيفّية المدروسة تحت ظروف الري والتسميد اآلزوتي.
مواد البحث وطرائقه:

1- المادة النباتية: 
ُنّفــذت التجربــة فــي حقــول الهيئــة العامــة لالستشــعار عــن بعــد، فــي منطقــة الصبــورة فــي محافظــة ريــف دمشــق بســورية، علــى صنــف 
القمح شــام 5. يقع الموقع على مســافة 17 كم غرب مدينة دمشــق، وُيقّدر معّدل الهطول المطري الســنوي في المنطقة بنحو 255 ملم/ســنة. 
ــات الهطــول المطــري والثلجــي لموســم 2013-2014 والجــدول )2( يوّضــح التركيــب الميكانيكــي  ويوّضــح الجــدول )1( كمّي

)Richards, 1954( والكيميائي )Jackson, 1967( لتربة موقع تنفيذ الّدراسة.
المعامالت المدروسة:

2- 1- الري )I( وفق ثالثة مستويات: 
شاهد )I0(: زراعة مطرية. 

رّية واحدة )I1(: إعطاء رّية واحدة فقط وذلك في مرحلة اإلشطاء. 
ريتان )I2(: إعطاء ريتين خالل مرحلتي اإلشطاء والتسنبل. تم الري بطرقة الغمر، وُحسبت كمّية المياه في الرية كالتالي:

كمّية المياه في كّل رية = شدة تدفق المياه )3.6 م3/سا(x  مدة الري )4 ساعة(.
                           = x 3.6 4=14 م3

14 م3 لمساحة 216 م2 أي 64.81 ل/م2 ما يعادل 64.81 ملم هطول مطري.
2-2- التسميد اآلزوتي وفق أربعة مستويات: 

شاهد )N0(: دون إضافة السماد اآلزوتي. 
المعدل N1( 1(: المعّدل المنصوح به من وزارة الزراعة 120 كغ/هكتار. 

المعدلN2(  2(: 180 كغ/ هكتار. 
المعدل N3( 3(: 240 كغ/هكتار. تّم إضافة السماد اآلزوتي على دفعتين على شكل يوريا )ثلث عند الزراعة وثلثان عند مرحلة اإلشطاء(.
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3- التصميم التجريبي:
تــّم اســتخدام تصميــم القطــع المنشــقة لمــرة واحــدة Split-Plot Design حيــث احتــّل فيهــا عامــل الــري القطــع الرئيســية ووّزعــت معامــالت 
12 قطعــة تجريبــة فــي كّل مكــرر. تّمــت الزراعــة نثــرا  التســميد عشــوائيًا علــى القطــع الثانويــة علــى ثــالث مكــررات بمعــّدل 

بمعّدل 250 كغ/ هكتار، بتاريخ 2013/11/28. 
4- الصفات المدروسة:

1-4- الصفــات الخضرّيــة واإلنتاجّيــة: تــّم دراســتها بشــكٍل متزامــن مــع القــراءات الطيفّيــة حيــث تــّم قيــاس محتــوى األوراق مــن الكلورفيــل 
بواســطة جهــاز SPAD502 plus Chlorophyll Meter ، ودليــل المســاحة الورقيــة: تــّم حســاب المســاحة الورقيــة للنبــات باســتخدام 

 .)LAI=LA/GA( ُوحســب دليــل المســاحة الورقيــة باســتخدام العالقــة الرياضيــة LI-3000C جهــاز قيــاس مســاحة األوراق
حيــث LA: مســاحة المســطح الورقــي وGA: مســاحة األرض التــي يشــغلها النبــات. وحســب الــوزن الرطــب والجــاف للنبــات

البيولوجّيــة  والغلّــة  هكتــار(،  )كــغ/   Grain yield الحبّيــة  والغلّــة  المدروســة.  النمــو  مراحــل  خــالل   Fresh and Dry weight
.Biological yield

الجدول 1. كمية األمطار في منطقة الصبورة وتوّزعها خالل موسم النمو.
نوع الهطول مطري -ثلجيكمية الهطول )مم(تاريخ الهطول

مطري2013/09/221

مطري2013/11/012

مطري2013/11/095

مطري2013/11/111

مطري2013/11/1825

مطري2013/12/044

مطري2013/12/520

مطري2013/12/0610

ثلجي2013/12/1350

مطري2013/12/2920

مطري2014/1/285

مطري2014/02/165

مطري2014/03/914

مطري2014/03/134

مطري2014/03/252

مطري2014/04/193

مطري2014/05/823

194المجموع
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الجدول )2( التحليل الميكانيكي والكيميائي لتربة الموقع خالل الموسم 2014/2013

التحليل الميكانيكي

قوام %
التربة

اآلزوت المتاح 
)مع/كغ(

الفوسفور المتاح 
)مع/كغ(

البوتاس المتاح 
)مع/كغ(

التحليل الكيميائي لمستخلص عجينة التربة

حموضة التربة 
PH

التوصيل الكهربائي 
ميليموز/سم

كربونات الكالسيوم 
CaCo3

طينسلترمل

سلتية 244828
6.0232081.325طينية

2-4- األدلــة الطيفّيــة: تــّم تســجيل القياســات الراديومتريــة باســتخدام جهــاز الراديوميتــر الحقلــي Field SpecPro RS3 الــذي يمســح 
مجــال طيفــي مــن350 إلــى 2500 نانوميتــر بفاصــل طيفــي 2 نانوميتــر مــن جميــع القطــع التجريبيــة، بمعــّدل مــرة كل 15- 20 يــوم 
تقريبــًا، بــدءًا مــن اليــوم 62 يــوم مــن الزراعــة وحتــى نضــج المحصــول والحصــاد، فــي 9 مواعيــد مــن عــام 2014 بتواريــخ 24 كانــون الثانــي 
و12 شــباط و4 آذار و19 آذار و2 نيســان و16 نيســان و4 أيــار و19 أيــار و16 حزيــران. ُأخــذت ثــالث قــراءات راديومتريــة فــي كل 
قطعــة تجريبيــة أي 108، ممــا يعنــي أّنــه ُســّجل 972 قــراءة للتســعة مواعيــد الســابقة خــالل فتــرة نمــو نبــات القمــح. تــّم تحويــل كّل قــراءة 
راديومتريــة مســجّلة إلــى منحنيــات طيفيــة عــن طريــق برمجّيــة VeiwSpecPro الملحقــة بالجهــاز، ثــم تــّم تحويــل القــراءات الراديومتريــة 
إلــى صيــغ رقمّيــة يمكــن التعامــل معهــا ببرمجّيــة Excel. وتــّم اســتبعاد القيــم مــن 1800 حتــى 2500 لعــدم دخولهــا فــي حســاب أي دليــل 
طيفــي مــن األدلــة المدروســة. تــّم التعامــل مــع متوســط ثــالث قــراءات راديومتريــة لــكّل قطعــة تجريبيــة لحســاب األدلــة الطيفيــة المدروســة 

ســواًء كانــت ضيقــة الحزمــة الطيفّيــة أو عريضــة.
تــّم حســاب نوعيــن مــن األدلــة الطيفّيــة لــكّل قطعــة تجريبّيــة وبالتواريــخ المســّجلة فيهــا القياســات الراديومتريــة، األول: األدلــة الطيفّيــة 
الخضرّيــة عريضــة الحزمــة Broadband Greenness Indices، التــي ُيســتخدم فــي حســابها االنعــكاس الناتــج عــن مجــال طيفــي 
واسع مثل المجال الطيفي التحت أحمر القريب، أو المتوسط أو المرئي األحمر....إلخ، والثاني: األدلة الطيفّية الخضرّية ضيقة الحزمة 
Narrowband Greenness Indices، التــي يســتخدم فــي حســابها قيــم طيفّيــة محــّددة بعينهــا، ويعــود ذلــك إلــى االعتقــاد بــأّن لألدلــة 
الطيفيــة ضيقــة الحزمــة دوٌر بــارز فــي إيضــاح التأثيــر المباشــر للعالقــة مــع الهــدف التــي مــن الممكــن عــدم وضوحهــا فــي العالقــات 

المعتمــدة علــى الحــزم العريضــة )الجــدول 3(.
5-التحليل اإلحصائي: 

ــًا باســتخدام برنامــج التحليــل اإلحصائــي GenStat لحســاب قيــم أقــل فــرق معنــوي بيــن  ُحّللــت البيانــات بعــد جمعهــا وتبويبهــا إحصائي
ــة  المتوســطات )L.S.D( واختبــار )Duncan( عنــد مســتوى معنويــة 5%، وحســبت قيــم معامــل االرتبــاط )r( بيــن الصفــات الخضرّي
 Stepwise Regression واإلنتاجّية من جهة، واألدلة الطيفّية من جهة أخرى، إضافًة إلى دراســة االنحدار الخطي البســيط بطريقة

باســتخدام برنامــج التحليــل اإلحصائــي SPSS للتنبــؤ المبّكــر بالغّلــة الحبّيــة لمحصــول القمــح.



الخالد وآخرون-المجلة السورية للبحوث الزراعية 4)4(:79-101. كانون األول/ديسيمبر 2017

Al-Khaled et al., Syrian Journal of Agricultural Research 4(4):79- 101. December 2017 

84

الجدول 3. األدلة الطيفّية المدروسة.
الوصفالمرجعالمعادلةاالختصارالدليل

العريضة الحزمة

 Normalized
 Difference
 Vegetation

Index

NDVI     Rouse, et al., (1973(

أشهر األدلة وأكثرها استخداماً، وهو 
مقياس لصحة الغطاء النباتي األخضر، 

قيمته تتراوح من 1- إلى 1. المدى الشائع 
للغطاء النباتي األخضر 0.2 إلى 0.8.

 Simple Ratio
IndexSRISellers, (1985(

دليل قديم وقيمته تتراوح من 0 إلى أكثر 
من 30. والمدى الشائع لهذا الدليل في 

النمو الخضري األعظمي هو 2 وحتى 8. 
واستخدامه فعال على نطاق واسع وتحت 

مختلف الظروف

 Enhanced
 Vegetation

Index
EVIHuete, et al., (1997(

يستخدم االنعكاس من المجال الطيفي 
األزرق المرئي لتصحيح انعكاسات التربة، 

والحد من تأثيرات الغالف الجوي. قيمة 
هذا المؤشر يتراوح من-1 إلى 1 . المدى 
الشائع في األعظمية النباتية الخضراء من 

0.2 وحتى 0.8

الضيقة الحزمة

 Red Edge
 Normalized
 Difference
 Vegetation

Index

NDVI705
 Gitelson, and

Merzlyak, (1994(.

هو تعديل لمؤشر NDVI العريض 
النطاق. يستخدم في الكشف عن إجهاد 

الغطاء النباتي، يستفيد من حساسية الحافة 
الحمراء للتغيرات الصغيرة في الغطاء 
النباتي، كنقص المغذيات، والشيخوخة. 

قيمة هذا المؤشر يتراوح من-1 إلى 
1. المدى الشائع في األعظمية النباتية 

الخضراء من 0.2 وحتى 0.9

 Modified Red
 Edge Simple
Ratio Index

mSRI705Datt, (1999(

هو تعديل لدليل )SR( العريض النطاق. 
ويختلف عن SR باستخدام نطاقات على 
طول الحافة الحمراء، كما أنه يتضمن 

تصحيح انعكاس الورقة الالمعة، والكشف 
عن اإلجهاد الغطاء النباتي.  قيمته تتراوح 
من0 إلى 30. المدى الشائع في األعظمية 

النباتية الخضراء من 2 وحتى 8

 Modified
 Red Edge

 Normalized
 Difference
 Vegetation

Index

mNDVI705

 Sims and Gamon,
(2002(

دليل معدل للمؤشر  NDVI705 ، يقوم 
بتصحيح انعكاس الورقة الالمعة. فهو 
يستفيد من حساسية الحافة الحمراء 

للتغيرات الصغيرة في الغطاء النباتي، 
كنقص المغذيات، والشيخوخة. قيمته 

تتراوح من-1 إلى1 . المدى الشائع في 
األعظمية النباتية الخضراء من 0.2 

وحتى0.7
حيث: PNIR : االنعكاس الناتج عن المجال الطيفي التحت أحمر القريب. 

و     PRED : االنعكاس الناتج عن المجال الطيفي األحمر المرئي. 
و   PBLUE : االنعكاس الناتج عن المجال الطيفي األزرق المرئي.

=
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النتـائج والمناقشة:
1-السلوك الطيفي لألدلة الطيفّية عريضة الحزمة تأثير مستويات التسميد اآلزوتي: 

أظهــرت النتائــج عنــد تتبــع الســلوك الطيفــي لألدلــة  NDVI وSRI وEVI خــالل فتــرة حيــاة نبــات القمــح  تحــت تأثيــر مســتويات التســميد 
اآلزوتــي، إلــى أّن هــذه القيــم كانــت منخفضــة فــي بدايــة عمــر النبــات، لترتفــع تدريجيــًا لتصــل لفتــرة النمــو الخضــري األعظمــي مــع ثباتهــا 
نوعــًا مــا خــالل هــذه الفتــرة، لتعــاود قيمهــا باالنخفــاض مــع تقــّدم النبــات بالعمــر ودخولــه مرحلــة الشــيخوخة إلــى الحصــاد، والــذي يعّبــر 
عــن الســلوك الطبيعــي والعــام لألدلــة الطيفّيــة الخضرّيــة خــالل فتــرة حيــاة نبــات القمــح  )الشــكل 1(، ويعــود ذلــك بشــكٍل أساســي أّن هــذه 
األدلــة أدلــة خضرّيــة، تعتمــد قيمتهــا علــى قيــم االنعــكاس المســجلة فــي المجاليــن الطيفييــن تحــت األحمــر القريــب واالمرئــي، حيــث يؤثــر 
ــة الحّيــة للنبــات، والمســاحة الورقيــة، والــوزن الرطــب، وعــدد طبقــات  علــى االنعــكاس فــي المجــال التحــت أحمــر القريــب كّل مــن الكتل
النبــات. وبالتالــي يــزداد االنعــكاس مــع ارتفــاع قيــم هــذه الصفــات الخضرّيــة. فــي حيــن يعــود التأثيــر علــى االنعــكاس فــي المجــال األحمــر 
 .)Lusch, 1999( واألزرق المرئــي، إلــى تركيــز الكلورفيــل فــي األوراق، حيــث يقــّل االنعــكاس مــع ارتفــاع تركيــز الكلورفيــل فــي النبــات
هــذه العالقــة تقــود إلــى تفســير ســلوك هــذه األدلــة خــالل مراحــل نمــو نبــات القمــح، ففــي بدايــة عمــر النبــات تكــون الكتلــة الحيــة، والمســاحة 
الورقيــة منخفضــة لنبــات القمــح، وبالتالــي يكــون االنعــكاس فــي المجــال التحــت أحمــر القريــب منخفضــًا فــي هــذه المرحلــة، أّمــا عندمــا 
يكــون االنعــكاس فــي المجــال الطيفــي األحمــر مرتفــع نســبيَا، يكــون نتيجــة انخفــاض تركيــز الكلورفيــل، وتداخــل تأثيــر انعــكاس التربــة 
لعــدم التغطيــة الكاملــة لــألرض فــي هــذه المرحلــة مــن عمــر النبــات، األمــر الــذي يــؤّدي إلــى انخفــاض قيمــة هــذه األدلــة فــي هــذه المرحلــة 
)Alkhaled et al., 2005(. مــع تقــّدم النبــات بالعمــر ووصولــه لمرحلــة النمــو الخضــري األعظمــي )97 -126 يــوم مــن الزراعــة(، 
نجــد أّن قيــم هــذه األدلــة قــد وصلــت ألعلــى القيــم، نتيجــة لإلنعــكاس المرتفــع الــذي بلــغ أعلــى قيمــة لــه فــي المجــال الطيفــي التحــت األحمــر 
القريــب، متأثــرًا بارتفــاع الكتلــة الحّيــة، والمســاحة الورقيــة، والــوزن الرطــب والجــاف )الشــكل 1(. فــي حيــن ســّجل االنعــكاس فــي المجــال 
 .Pradhan et al., )2014( الطيفــي األحمــر واألزرق أدنــى القيــم متأثــرًا بارتفــاع تركيــز الكلورفيــل، وقــد أشــار إلــى هــذه النتيجــة

عنــد وصــول النبــات مرحلــة الشــيخوخة نجــد أّن قيــم هــذه األدلــة تعــاود االنخفــاض متأثــرًة بانخفــاض االنعــكاس فــي المجــال الطيفــي التحــت 
األحمــر القريــب، والعائــد النخفــاض الكتلــة الحّيــة للنبــات، ومســاحة األوراق، وبالمقابــل ارتفــاع قيــم االنعــكاس نســبيًا فــي المجــال الطيفــي 
 SRIو NDVI األحمــر واألزرق نتيجــة تدهــور الكلورفيــل فــي النبــات مــع تقّدمــه فــي العمــر )الشــكل 1(. كان هــذا  الســلوك العــام ألدلــة

وEVI بغــّض النظــر عــن مســتويات التســميد المختلفــة.
وعنــد مقارنــة قيــم هــذه األدلــة تحــت تأثيــر مســتويات التســميد المختلفــة، لوحــظ تبايــن فــي هــذه القيــم حيــث ســّجل مســتوى التســميد األزوتــي 
N0 أقــل قيــم لهــذه األدلــة مقارنــًة مــع باقــي مســتويات التســميد خــالل فتــرة حيــاة النبــات، لترتفــع هــذه القيــم عنــد مســتوى التســميد N1. كمــا 
ســّجلت هــذه القيــم ارتفاعــًا أعلــى عنــد مســتوى التســميد N2 مقارنــًة مــع المســتوى الــذي ســبقه لتســجل أعلــى القيــم عنــد مســتوى التســميد 
N3.  تُبّيــن نتائــج تحليــل التبايــن الموّضحــة فــي الجــدول )4( إلــى وجــود فروقــات معنوّيــة بيــن مســتويات التســميد المختلفــة منــذ المراحــل 
األولــى لنمــو النبــات، وقــد ُيعــزى ذلــك إلــى إضافــة كمّيــات الســماد اآلزوتــي المختلفــة حســب المعامــالت المدروســة بــدءًا مــن الزراعــة، 
والتــي كان لهــا تأثيــٌر واضــح علــى الكتلــة الحّيــة، والمســاحة الورقيــة، وتركيــز الكلورفيــل، التــي تتأثــر بزيــادة كمّيــة التســميد اآلزوتــي 
)الجــدول 4(. فعنــد 62 يــوم مــن الزراعــة كانــت قيــم NDVI  المســّجلة 0.252 و0.327 و0.378 و0.449 لمســتويات التســميد

N0  وN1 وN2 وN3 علــى التوالــي، وقيــم SRI  لنفــس مســتويات التســميد 1.693 و1.999  و2.266 و2.750 علــى التوالــي 
  N1و N0 وجميــع المعامــالت، ولــم تكــن الفــروق معنوّيــة بيــن المســتويين N3 الجــدول 4(. ظهــرت الفــروق المعنوّيــة بيــن المســتوى(
وبيــن المســتويين N1 وN2، أّمــا قيــم  EVI المســّجلة عنــد هــذا التاريــخ فكانــت لنفــس مســتويات التســميد 0.127 و0.162 و0.204 
 N3و N2مــن جهــة و N0 و0.239 علــى التوالــي )الجــدول 4(. ُيالحــظ هنــا تقــارب هــذه القيــم نوعــًا مــا مــع تســجيل فــرق معنــوي بيــن
مــن جهــة أخــرى، وعــدم وجــود فــروق معنــوي بيــن كل مــن )N0  وN1( و)وN1 وN2( و)N2 وN3( )الجــدول 4( . وهــذا يتوافــق مــع 
مــا ورد مــن نتائــج لصفــات المســاحة الورقيــة، والــوزن الرطــب، وتركيــز الكلورفيــل، مــن حيــث ارتفاعهــا مــع زيــادة كمّيــة الســماد اآلزوتــي.

أّمــا خــالل فتــرة النمــو األعظمــي خــالل حيــاة نبــات القمــح والممتــدة مــن 97 حتــى 148 يــوم مــن الزراعــة فعنــد 148 يــوم مــن الزراعــة 
وجــد فــروق معنوّيــة واضحــة بيــن مســتويات التســميد المختلفــة لــدى كافــة األدلــة الخضرّيــة عريضــة الحزمــة، فكانــت قيــم NDVI المســّجلة 
0.596 و0.685 و0.759 و0.845 و قيــم SRI المســّجلة 4.919 و11.041و 13.644 و15.627 و قيــم EVI المســّجلة 
0.267  و0.518  و 0.612  و0.731   لمستويات التسميد N0  وN1 وN2 وN3 على التوالي، وهذا يتفق مع ما ورد من نتائج 
 N3  لصفــات المســاحة الورقيــة، والــوزن الرطــب، وتركيــز الكلورفيــل، مــن حيــث تســجيلها ألعلــى القيــم عنــد مســتوى اآلزوت المرتفــع
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وأدنــى القيــم مــع معاملــة الشــاهد N0 )الجــدول 4(، وهــذا يتوافــق مــع ماتوصــل لــه )Franke et al., )2007. ومــع تقــّدم النبــات فــي 
العمــر ووصولــه لمرحلــه الشــيخوخة تقاربــت قيــم الدليــل )SRI( للمســتويات المختلفــة مــن التســميد اآلزوتــي متأثّــرًة بغيــاب الكلورفيــل 

ــة )الشــكل 1(. وانخفــاض الكتلــة الحّي
2-السلوك الطيفي لألدلة الطيفية الخضرية ضيقة الحزمة تحت تأثير مستويات التسميد اآلزوتي: 

ُتعــّد مؤشــرات NDVI705 وmSRI705 و mNDVI705  أدلــة خضرّيــة تعتمــد علــى قيــم االنعــكاس المســّجلة فــي منطقــة الحافــة الحمــراء، 
وهــي المنطقــة التــي تقــع عنــد نهايــة المجــال الطيفــي المرئــي وبدايــة المجــال التحــت األحمــر القريــب. حيــث تمثــل الحافــة الحمــراء منطقــة 
التغّيــر المفاجــئ فــي االنعــكاس الناتــج عــن اآلثــار المجتمعــة لإلمتصــاص القــوي للكلوروفيــل فــي المنطقــة الحمــراء، والمســاحة الورقيــة، 

.)Dawson and Curran, 1998(  NIR وعــدد طبقــات األوراق، والــوزن الرطــب والجــاف فــي منطقــة تحــت األحمــر القريــب
انطالقــًا مــن ذلــك يمكــن تفســير الســلوك الطيفــي لدليــل NDVI705  خــالل مراحــل نمــو نبــات القمــح  تحــت تأثيــر مســتويات التســميد 
اآلزوتــي، حيــث ُيالحــظ انخفــاض هــذه القيــم فــي بدايــة عمــر النبــات متأثــرًة بتقــارب قيــم االنعــكاس عنــد القيــم الطيفيــة 705 و750 فــي 
منطقــة الحافــة الحمــراء، لترتفــع هــذه القيــم مــع النمــو األعظمــي للقمــح لتبلــغ أعلــى قيــم لهــا عنــد 126 يــوم مــن الزراعــة، متأثــرًة بالتغّيــر 
الحــاّد فــي منطقــة الحافــة الحمــراء والــذي يمثــل أعلــى انعــكاس فــي هــذه الفتــرة نتيجــة زيــادة المســاحة الورقيــة، والــوزن الرطــب، 

وعــدد طبقــات األوراق عنــد القيمــة الطيفّيــة 750 نانومتــر، وانخفــاض االنعــكاس ألقــل قيمــة عنــد القيمــة الطيفّيــة 705 نانومتــر متأثــرة 
بارتفــاع تركيــز الكلورفيــل )الشــكل 1(. ومــع تقــدم النبــات بالعمــر ووصولــه لمرحلــه النمــو الخضــري األعظمــي )126 يــوم مــن الزراعــة(، 
التــي توافــق اكتمــال اإلشــطاء وبدايــة التســنبل نجــد أّن قيــم NDVI705 قــد بلغــت أعلــى قيمهــا نتيجــة لإلنعــكاس المرتفــع الــذي بلــغ أعلــى 
ــة، والمســاحة الورقيــة، والــوزن الرطــب والجــاف التــي  قيمــة لــه فــي المجــال الطيفــي التحــت األحمــر القريــب متأثــرًا بارتفــاع الكتلــة الحّي
ســجلت أعلــى القيــم عنــد هــذه المرحلــة، وهــذا يتوافــق مــع مــا توصــل إليــه )2007( ,Filella and Penuelas )الشــكل 1(، 
وعنــد وصــول النبــات مرحلــة الشــيخوخة نجــد أّن قيــم NDVI705 تعــاود االنخفــاض متأثــرًة بانخفــاض االنعــكاس عنــد القيمــة الطيفّيــة 
750nm والعائــد النخفــاض الكتلــة الحّيــة للنبــات، ومســاحة األوراق. وارتفــاع قيــم االنعــكاس نســبيًا عنــد القيمــة الطيفيــة 705nm نتيجــة 
تدهــور الكلورفيــل فــي النبــات مــع تقّدمــه فــي العمــر )الشــكل 1(. كمــا ُيالحــظ عنــد تتبــع ســلوك القرينــة النباتيــة mNDVI705 خــالل فتــرة 
حيــاة نبــات القمــح تحــت مســتويات التســميد اآلزوتــي، أّنــه كان مشــابهًا جــدًا لســلوك دليــل NDVI705، حتــى أّن القيــم لــكال الدليليــن كانــت 
 NDVI705 متقاربــة جــدًا فيمــا عــدا القــراءة المســجلة بتاريــخ 4/16  أي عنــد 145 يــوم مــن الزراعــة. ُنالحــظ قيــم أعلــى بقليــل لدليــل
  mNDVI705 علــى الدليــل NDVI705 الشــكل 1(، ويمكــن إســقاط نفــس التفســيرات التــي ســبقت للدليــل( mNDVI705 مقارنــًة مــع دليــل
مــع األخــذ بعيــن االعتبــار أنَّ مــا يؤثــر علــى قيــم االنعــكاس عنــد القيمــة الطيفّيــة 445 نانومتــر فــي المجــال الطيفــي األزرق مشــابهًا تمامــًا 
لمؤثــرات قيــم االنعــكاس عنــد النقطــة الطيفّيــة 705 نانومتــر الواقعــة فــي بدايــة الحافــة الحمــراء. وكان ســلوك الدليــل mSR705  مشــابهًا 
للدليــل التقليــدي SRI مــن ناحيــة انخفــاض قيمتــه فــي بدايــة عمــر النبــات إلــى ارتفاعهــا مــع تقــّدم النبــات فــي العمــر وبلــوغ مرحلــة النمــو 
الخضــري األعظمــي إلــى انخفاضهــا ووصولــه لمرحلــة الشــيخوخة، متأثــرًا بقيــم االنعــكاس المســّجلة عنــد القيمــة الطيفّيــة 750 نانومتــر 
ذات العالقــة الوثيقــة مــع الكتلــة الحّيــة، والمســاحة الورقيــة، والــوزن الرطــب للنبــات، وقيــم االنعــكاس عنــد القيمــة الطيفيــة الزرقــاء ذات 

 .Sims and Gamon, )2002( العالقــة الوثيقــة مــع تركيــز الكلورفيــل، وهــذا يتوافــق مــع مــا توصــل إليــه
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الشكل 1. سلوك األدلة الطيفية تحت مستويات مختلفة من التسميد اآلزوتي خالل فترة حياة نبات القمح. 
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لوحــظ مــن جــدول تحليــل التبايــن أن مســتوى التســميد اآلزوتــي N3 ســجل أعلــى قيــم للمؤشــر NDVI705 مقارنــة مــع باقــي مســتويات 
التســميد خــالل فتــرة حيــاة النبــات يليــه N0 وN1 وN2 التــي ســجلت أقــل قيــم لهــذا الدليــل، كمــا تبيــن نتائــج تحليــل التبايــن الموضحــة 
فــي الجــدول )4( إلــى وجــود فــروق معنويــة بيــن مســتويات التســميد المختلفــة منــذ المراحــل األولــى لنمــو النبــات. فقــد لوحــظ وجــود فــرق 
معنــوي اعتبــارًا مــن اليــوم 62 مــن الزراعــة بيــن  N0 وN3 متأثــرًة بإضافــة الســماد اآلزوتــي فــي بدايــة الزراعــة، والتأثيــر الــذي تحدثــه 
هــذه اإلضافــة مــن الســماد اآلزوتــي علــى زيــادة الكتلــة الحيــة، والمســاحة الورقيــة، وتركيــز الكلورفيــل. ارتفعــت قيمــة NDVI705 بشــكل 
واضــح بعــد إضافــة الدفعــة الثانيــة مــن التســميد اآلزوتــي بتاريــخ 3/10 ويعــود ذلــك إلــى الــّدور الــذي يلعبــه هــذا الســماد فــي زيــادة الــوزن 
الرطــب للنبــات، وتركيــز الكلورفيــل، ودليــل المســاحة الورقيــة، والتــي تؤثــر بدورهــا علــى االنعــكاس الطيفــي للنبــات، وقــد أشــار 
لذلــك )Boehm et al., )2004 حيــث وجــدوا فــروق معنويــة عنــد 126 يــوم مــن الزراعــة بيــن مســتويات التســميد المختلفــة فيمــا عــدا             
N1 وN2، فــي حيــن كانــت الفــروق المعنويــة المســجلة لكافــة مســتويات التســميد اآلزوتــي بعــد 148 يــوم مــن الزراعــة األعلــى علــى 
االطــالق. وهــذا يتفــق مــع مــا ورد مــن نتائــج لصفــات المســاحة الورقيــة، والــوزن الرطــب، وتركيــز الكلورفيــل مــن حيــث تســجيلها ألعلــى 
القيــم عنــد مســتوى اآلزوت األعلــى N3 وأدنــى القيــم عنــد معاملــة الشــاهد N0 وهــي عــدم إضافــة اآلزوت )الجــدول 4(، وهــذا يتوافــق مــع 
ماتوصــل لــه )Franke et al., )2007. وعنــد مقارنــة جــدول تحليــل التبايــن لدليــل mNDVI705  تحــت مســتويات التســميد المدروســة، 
لوحــظ تســجيل فروقــًا معنويــة لقيــم هــذا الدليــل مشــابهًة تمامــًا لتلــك المســجلة لدليــل NDVI705  وفــي جميــع مراحــل النمــو )الجــدول 4(، 

وأنَّ قيــم الدليــل  mSRI705  ارتفعــت بارتفــاع مســتوى التســميد مــنN0  إلــى N3 فــي جميــع مراحــل نمــو نبــات القمــح، ولكــن لــم نجــد 
فروقــات معنويــة بيــن المســتويات جميعهــا، فعنــد 126 و145 يــوم مــن الزراعــة يالحــظ فروقــات معنويــة بيــن قيــم mSR705  المســجلة 

.)Sims and Gamon, 2002( N3و  N0 مــع وجــود فروقــات معنويــة بينهــا وبيــن كل مــن N2و N1تحــت مســتويات
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 الجدول4. تأثير التسميد اآلزوتي على األدلة الطيفية الخضرية خالل مراحل النمو المختلفة لنبات القمح.

الدليل
موعد القراءة

يوم209 يوم180 يوم165 يوم145 يوم126 يوم112 يوم97 يوم77 يوم62 

المعاملة

N
D

V
I

N00.252 a0.341 a0.444 a0.529 a0.665 a0.596 a0.373 a0.331 a0.205 a

N10.327 b0.472 b0.707 b0.784 b0.822 b0.685 b0.498 b0.482 b0.266 b

N20.378 c0.545bc0.749 b0.848 c0.843 b0.759 c0.569 c0.513bc0.273 b

N30.449d0.606 c0.812 c0.876 c0.882 c0.845 d0.661 d0.567c0.310 c

LSD0.0490.07510.0410.0590.0280.0350.0430.0670.036

SR
I

N01.693a2.490 a2.905 a3.897 a4.607 a4.919 a3.001 a1.956a1.524 a

N11.999 ab3.553 ab6.048 b9.442 b10.765b11.041b4.468 b2.770 b1.728 b

N22.266 b4.658bc7.437 c12.628c12.654b13.644c5.117bc3.023 b1.760 b

N32.750 c5.079c9.713d15.819d18.148c15.627d5.783c3.296 b1.910  c

LSD0.3481.2361.2722.1632.8861.2920.8280.55600.147

E
V

I

N00.127 a0.205 a0.267 a0.344 a0.438 a0.448 a0.274 a0.207 a0.135 a

N10.162 ab0.302 b0.518 b0.585 b0.692 b0.646 b0.457 b0.318 b0.176 b

N20.204 bc0.388 c0.612 c0.693 c0.770 c0.751 c0.561 c0.332 b0.187 bc

N30.239 c0.408 c0.731 d0.749 c0.822 c0.791 c0.650 d0.399 c0.207 c

LSD0.0600.0740.0750.0690.0710.0650.0430.0620.021

N
D

V
I 70

5

N00.114 a0.134 a0.160 a0.190 a0.219 a0.163 a0.132 a0.106 a0.069 a

N10.122 ab0.196b0.274 b0.322 b0.350 b0.239 b0.208 b0.166 b0.089 b

N20.138 ab0.231bc0.304 c0.370 c0.370 b0.271 c0.238 c0.177 b0.092 b

N30.161 b0.243c0.338 d0.393 c0.410 c0.320 d0.265 c0.196 b0.102 b

LSD0.0400.0400.0290.0340.0310.0320.0280.0340.019

m
SR

70
5

N00.902 a0.953 a1.030 a1.168 a1.283 a1.021 a1.003 a0.847 a0.736 a

N10.871 a1.147 b1.425 b1.682 b1.831 b1.364 b1.237 b1.037 b0.802 b

N20.964 ab1.265 bc1.537 b1.896 c1.911 b1.524 b1.334 bc1.054 b0.823 bc

N31.031 b1.311c1.694 c2.037 c2.139 c1.885 c1.431 c1.113 b0.856 c

LSD0.1190.1460.1140.1440.1490.2070.1030.1060.0480

m
N

D
V

I 70
5

N00.137 a0.159 a0.187 a0.215 a0.246 a0.236 a0.181 a0.133 a0.088 a

N10.150 ab0.225 b0.304 b0.347 b0.369 b0.336 b0.262 b0.199 b0.111 ab

N20.164 ab0.261 bc0.336 c0.394 c0.393 b0.374 c0.293 c0.212 b0.114 b

N30.190 b0.273 c0.369 d0.415 c0.431 c0.419 d0.322 c0.233 b0.124 b

LSD0.0450.0400.0290.0330.0270.0370.0290.0370.023
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3- السلوك الطيفي لألدلة الطيفية الخضرية عريضة الحزمة تحت تأثير مستويات الري:
أظهرت النتائج عند دراســة الســلوك لألدلة NDVI وSRI وEVI خالل فترة حياة نبات القمح تحت تأثير معامالت الري، انخفاضها 
فــي بدايــة عمــر النبــات لترتفــع تدريجيــًا لتصــل لفتــرة النمــو الخضــري األعظمــي، لتعــاود قيمهــا باالنخفــاض مــع تقــدم النبــات بالعمــر 
ودخولــه مرحلــة الشــيخوخة إلــى الحصــاد )الشــكل 2(،  متأثــرًة بالعوامــل التــي تؤثــر علــى االنعــكاس فــي المجاليــن الطيفييــن التحــت أحمــر 
القريــب واألحمــر المرئــي والتــي شــرحت ســابقًا لنفــس الدليــل تحــت تأثيــر معاملــة التســميد، وهــذا يتوافــق مــع مــا توصــل إليــه

 .Babar et al., )2006(
وعنــد مقارنــة قيــم هــذه األدلــة تحــت تأثيــر معامــالت الــري، يالحــظ تبايــن طفيــف فــي هــذه القيــم تحــت المســتويات I0,I1,I2  فــي المراحــل 
األولــى مــن عمــر النبــات وحتــى 97 يــوم مــن الزراعــة، فــي حيــن لــم يالحــظ وجــود فروقــًا معنويــًة بيــن معامــالت الــري خــالل هــذه الفتــرة، 
وقــد يعــزى ذلــك إلــى تطبيــق معامــالت الــري بعــد 103 يــوم مــن الزراعــة )مرحلــة االشــطاء(، وبالتالــي لــم يظهــر تأثيــر الــري علــى الصفــات 
الخضريــة المؤثــرة علــى االنعــكاس فــي المجاليــن تحــت التحــت األحمــر القريــب واألحمــر المرئــي )الجــدول 5(، أّمــا عنــد تطبيــق معاملــة 
الــري بعــد 103 يــوم ظهــرت فروقــات معنويــة بيــن جميــع المعامــالت فكانــت قيــم  NDVI المســّجلة بعــد 112 يــوم مــن الزراعــة تحــت 
تأثير معامالت الري على النباتات 0.702  و0.761   و0.815  لمســتويات الري I0  وI1 وI2 على التوالي )الجدول5 (، واســتمرت 
هــذه الفروقــات حتــى موعــد الريــة الثانيــة التــي أعطيــت بعــد 155 يــوم مــن الزراعــة )مرحلــة التســنبل(. وكانــت قيــم  NDVI  المســّجلة 
بعــد 165 يــوم مــن الزراعــة بعــد ظهــور  تأثيــر الــري علــى النباتــات0.478  و0.500 و0.597 لمســتويات الــري I0  وI1 وI2 علــى 
التوالــي )الجــدول 5(، حيــث كانــت الفروقــات المعنويــة بيــن ) I1 ، I0( و I2 وذلــك بســبب تأثيــر الــري علــى الكتلــة الحيــة، والمســاحة 
الورقيــة التــي تتأثــر ارتفــاع قيمهــا بزيــادة كميــة ميــاه الــري )قانشــاو وآخــرون، 2007( )الجــدول 5(. وبالتالــي أثّــر ذلــك علــى االنعــكاس 
فــي المجــال التحــت أحمــر القريــب للنبــات تحــت معاملــة I2 مقارنــة مــع I1، وI1 مقارنــة مــع I0، وســّجلت NDVI  قيمــًا مرتفعــًة فــي هــذه 

.I0 مقارنــةً مــع المعاملــة  I1وقيمــًا مرتفعــًة للمعاملــة I1 مقارنــًة مــع المعاملــة I2 المرحلــة مــن عمــر النبــات تحــت المعاملــة
 I1و  I0عنــد 145 يــوم مــن الزراعــة، فكانــت القيــم ) 8.944و1.0391 و13.940 لمعامــالت SRI ظهــرت فــروق معنويــة بيــن قيــم
وI2 علــى التوالــي(، ويمكــن أّن ُيعــزى ذلــك لظهــور تأثيــر الــري فــي الصفــات الخضريــة للنبــات تحــت تأثيــر هــذه المعاملــة حيــث يــؤدي 
الــري إلــى زيــادة فــي الكتلــة الحيــة ،وLAI، والــوزن الرطــب )قانشــاو وآخــرون، 2007( )الجــدول 5(، ممــا يــؤدي إلــى زيــادة تأثيرهــا فــي 
معاملــة الــري I2 مقارنــة مــع I1 وزيادتهــا فــي I1 مقارنــة مــع I0، الــذي يــؤدي بــدوره إلــى زيــادة االنعــكاس للنبــات تحــت تأثيــر I2 مقارنــة 

.I0 ثــم I1 ثــم  I2تكــون أعلــى فــي SRI وبالتالــي قيــم I0 مقارنــة مــع I1و I1 مــع
أمــا عنــد مقارنــة قيــم EVI تحــت تأثيــر مواعيــد الــري المســجلة بعــد 112 يــوم، فكانــت0.518  و0.577  و 0.683لمســتويات الــري
I0  وI1 وI2 علــى التوالــي )الجــدول 5(، حيــث كانــت الفروقــات المعنويــة بيــن )I1 ،I0( نتيجــة تأثيــر الــري علــى زيــادة الكتلــة الحيــة، و

LAI، والــوزن الرطــب الــذي أثّــر علــى زيــادة االنعــكاس فــي المجــال المرئــي تحــت األحمــر القريــب. اســتمّرت هــذه الفروقــات لموعــد الريــة 
الثانيــة التــي أعطيــت بعــد 155 يــوم مــن الزراعــة )مرحلــة التســنبل(، وكانــت قيــم  EVI المســّجلة بعــد 165 يــوم مــن الزراعــة بعــد ظهــور  
تأثيــر الــري علــى النباتــات ) 0.448 و 0.460 و0.548  للمعامــالت I0  وI1 وI2 علــى التوالــي ( )الجــدول 5(، وذلــك بســبب تأثيــر 

الــري علــى الكتلــة الحيــة، والمســاحة الورقيــة التــي تزيــد بزيــادة كميــة ميــاه الــري، وهــذا يتطابــق مــع نتائــج قانشــاو وآخــرون )2007(.
4-السلوك الطيفي لألدلة الطيفية الضيقة الحزمة تحت تأثير مستويات الري:

تظهــر النتائــج عنــد دراســة الســلوك الطيفــي العــام لهــذه األدلــة أنــه كان مشــابهًا للســلوك الــذي ســلكته األدلــة العريضــة الحزمــة خــالل فتــرة 
حيــاة نبــات القمــح تحــت تأثيــر معاملــة الــري، حيــث كانــت هــذه القيــم منخفضــة فــي بدايــة عمــر النبــات لترتفــع تدريجيــًا لتصــل لفتــرة النمــو 
الخضــري األعظمــي، لتعــاود قيمهــا باالنخفــاض مــع تقــدم النبــات بالعمــر ودخولــه مرحلــة الشــيخوخة إلــى الحصــاد )الشــكل 2(، وعنــد 
مقارنــة قيــم هــذه األدلــة تحــت تأثيــر مواعيــد الــري، لوحــظ تبايــن فــي هــذه القيــم حيــث ســّجلت معاملــة I0 بــدون ري قيــم أقــل مقارنــة مــع 
المعاملتيــن المرويتيــن حتــى 145 يــوم مــن الزراعــة، لترتفــع هــذه القيــم عنــد المعاملــة I1 )ريــة واحــدة(، كمــا ســّجلت هــذه القيــم ارتفاعــًا 
أكبــر عنــد المعاملــة I2 )ريتيــن(، مقارنــة مــع المســتوى الــذي ســبقه، فقــد بينــت نتائــج تحليــل التبايــن الموضحــة فــي الجــدول )2( إلــى عــدم 
وجــود فروقــات معنويــة بيــن معامــالت الــري فــي المراحــل األولــى لنمــو النبــات، وقــد يعــزى ذلــك إلــى أنــه تــم تطبيــق معامــالت الــري بعــد 
  LAI103 يــوم مــن الزراعــة )مرحلــة االشــطاء(، وبالتالــي لــم ُيحــدث عامــل الــري خــالل هــذه الفتــرة أي تأثيــر معنــوي علــى الكتلــة الحيــة
والــوزن الرطــب، األمــر الــذي انعكــس بــدوره علــى عــدم التأثيــر المعنــوي علــى قيــم االنعــكاس فــي المجــاالت الطيفيــة المكونــة لهــذه األدلــة.
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الشكل 2. سلوك األدلة الطيفية الخضرية خالل فترة حياة نبات القمح تحت مستويات مختلفة من الري
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ــة  بيــن جميــع المعامــالت بعــد ذلــك فكانــت قيــم NDVI705 المســّجلة بعــد 112 يــوم مــن الزراعــة بعــد  وقــد ظهــرت الفروقــات المعنوّي
ظهــور  تأثيــر الــري علــى النباتــات 0.288  و0.318  و0.351  لمســتويات الــري I0  وI1 وI2 علــى التوالــي )الجــدول 5(،
وذلــك بســبب تأثيــر الــري علــى الكتلــة الحّيــة، والمســاحة الورقيــة المعــروف زيادتهــا بزيــادة كمّيــة ميــاه الــري، وهــذا يتوافــق مــع 

مــا توصــل إليــه )Hamzeha et al., )2013 الذيــن وجــدوا أّن  NDVI705  يرتبــط مــع الكتلــة الحّيــة، ومســاحة الورقــة، والمحتــوى 
من الكلوروفيل. وكانت قيم NDVI705  المسّجلة بعد 165 يوم من ظهور تأثير الرية الثانية على النباتات 0.207  و 0.186 و 0.240 
لمســتويات الــري I0  وI1 وI2 علــى التوالــي )الجــدول 5(، حيــث كانــت الفــروق المعنوّيــة بيــن ) I1، I0( و I2، وســّجلت قيــم الدليــل 
mSR705 عنــد 145 يــوم مــن الزراعــة 1.227 و1.418 و1.7 للمعامــالت I0  وI1 وI2 علــى التوالــي )الجــدول 6(. وربمــا يعــود 
ذلــك لظهــور تأثيــر هــذا العامــل علــى الصفــات الخضرّيــة للنبــات تحــت تأثيــر هــذه المعاملــة، حيــث يــؤّدي الــري إلــى زيــادة الكتلــة الحّيــة، 
وLAI، والــوزن الرطــب، ممــا يــؤّدي إلــى زيــادة تأثيرهــا فــي معاملــة الــري I2 مقارنــًة مــع I1 وزيادتهــا فــي I1 مقارنــًة مــع I0، الــذي يــؤّدي 
 I1 ثــم  I2تكــون أعلــى فــي mSRI705 وبالتالــي قيــم I0 مقارنــًة مــع I1 و I1 مقارنــًة مــع I2 بــدوره إلــى زيــادة االنعــكاس للنبــات تحــت تأثيــر
ثم I0 . كانت قيم mNDVI705  المسّجلة بعد 126 يوم من الزراعة بعد ظهور تأثير الري على النباتات 0.332   و0.358  و0.390  
لمعامــالت الــري I0  وI1 وI2 علــى التوالــي، حيــث كانــت الفروقــات معنوّيــة بيــن جميــع المعامــالت، وربمــا يعــود ذلــك لظهــور تأثيــر هــذا 
العامــل علــى الصفــات الخضرّيــة للنبــات تحــت تأثيــر هــذه المعاملــة، حيــث يــؤّدي الــري إلــى زيــادة فــي الكتلــة الحّيــة وLAI والــوزن الرطــب 
)قانشــاو وآخــرون، 2007( ممايــؤّدي إلــى زيــادة تأثيرهــا فــي معاملــة الــري I2 مقارنــًة مــع I1 وزيادتهــا فــي I1 مقارنــًة مــع I0 الــذي يــؤّدي 

 I0 مقارنــًة مــع I1 و I1 مقارنــًة مــع I2 بــدوره إلــى زيــادة االنعــكاس للنبــات تحــت تأثيــر
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الجدول 5. تأثير الري على األدلة الطيفية الخضرية خالل مراحل النمو المختلفة لنبات القمح.

موعد القراءة الدليل
يوم209 يوم180 يوم165 يوم145 يوم126 يوم112 يوم97 يوم77يوم62المعاملة

N
D

V
I

I00.328a0.483a0.642a0.702a0.760a0.670a0.478a0.485a0.328a

I10.347ab0.473a0.673a0.761b0.800b0.719b0.500a0.456a0.347a

I20.379b0.517a0.718b0.815c0.850c0.775c0.597b0.478a0.379a

LSD0.04320.0650.0360.0510.0240.0300.0380.0580.031

SR
I

I02.054a3.346a5.288a8.549a8.491a8.944a4.027b3.014a1.783a

I12.156a3.753ab6.727b10.333a10.829a11.039b3.122a2.698a1.717a

I22.322a4.735b7.562b12.457b15.311b13.940c6.627c2.572a1.692a

LSD0.3011.0701.1021.8732.5001.1190.7170.48150.127

E
V

I

I00.173a0.288a0.481a0.518a0.622a0.622a0.448a0.346a0.187b

I10.166a0.325ab0.527ab0.577a0.667a0.653ab0.460a0.290a0.163a

I20.210a0.365b0.588b0.683b0.753b0.701b0.548b0.307a0.179ab

LSD0.0520.0640.0650.0600.0620.0570.0370.0540.018

N
D

V
I 70

5

I00.130a0.178 a0.249a0.288a0.314a0.223a0.207a0.184b0.102b

I10.137a0.197ab0.271ab0.318b0.329a0.237a0.186a0.156ab0.084a

I20.135a0.228b0.288b0.351c0.368b0.285b0.240b0.143a0.078a

LSD0.0350.0340.0250.0290.0260.0280.0250.0290.016

m
SR

70
5

I00.936a1.086a1.330a1.561a1.634a1.227a1.206b1.034a0.820a

I10.969 a1.152ab1.435b1.686a1.761a1.418b1.086a0.966a0.804a

I20.922 a1.269b1.500b1.840b1.978 b1.700c1.462c1.039a0.789a

LSD0.1030.1270.0990.1250.1290.1790.0900.0910.0416

m
N

D
V

I 70
5I00.156a0.206a0.280a0.313 a0.332a0.310a0.262a0.221b0.127b

I10.162a0.226ab0.300ab0.342 a0.358b0.338a0.238 a0.189 ab0.104a

I20.163a0.257b0.317b0.373 b0.390c0.376b0.295b0.173a0.096a

LSD0.0390.0350.0250.0290.0230.0320.0250.0320.020

5- دراسة االرتباط بين األدلة الطيفية والصفات الخضرية والغلة:
تــّم دراســة االرتبــاط بيــن متوســط قــراءات األدلــة الطيفّيــة المدروســة وكلٍّ مــن متوســط قــراءات دليــل المســاحة الورقيــة، وتركيــز الكلورفيــل، 
والــوزن الرطــب والجــاف المســّجلة خــالل مراحــل نمــو النبــات المختلفــة. أظهــرت النتائــج عنــد دراســة االرتبــاط بيــن األدلــة المدروســة ودليــل 
المســاحة الورقيــة، إلــى وجــود عالقــة ارتبــاط معنوّيــة بيــن األدلــة المختلفــة ودليــل المســاحة الورقيــة، حيــث كانــت العالقــة موجبــة ومعنوّيــة 
عنــد مســتوى داللــة )0.05( مــع دليــل EVI ومــع باقــي األدلــة عنــد مســتوى داللــة 0.01 )الجــدول 6(، وُيعــزى ذلــك لتوافــق ســلوك دليــل 
المســاحة الورقيــة مــع الســلوك الــذي ســلكته هــذه األدلــة خــالل حيــاة النبــات مــن حيــث ارتفاعهــا لتصــل لمرحلــة النمــو الخضــري األعظمــي، 
 NDVI لتنخفــض بعدهــا عندمــا يصــل النبــات للنضــج والحصــاد. كمــا لوحــظ أّن أعلــى قيمــة لمعامــل االرتبــاط ســّجلت مــع الدليــل
ــًا مــع دليــل EVI عنــد مســتوى داللــة 0.05،  ــًا ومعنوّي بقيمــة قدرهــا 0.966**. وأظهــرت صفــة الــوزن الرطــب عالقــة ارتباطــًا موجب
أّمــا باقــي األدلــة فســّجلت عالقــة ارتبــاط موجبــة ولكّنهــا غيــر معنوّيــة )الجــدول 6(. وأظهــرت صفــة الــوزن الجــاف عالقــة ارتبــاط موجبــة 
غيــر معنوّيــة مــع كل األدلــة المدروســة، وقــد يعــود الّســبب فــي ذلــك لســلوك الــوزن الجــاف المســتمر فــي الزيــادة بقيمتــه حتــى نهايــة عمــر 
النبات، في حين أّن جميع األدلة تغّير سلوكها عند النمو الخضري األعظمي، وبدأت قيمها في االنخفاض إلى مرحلة النضج والحصاد )الجدول 6(. 
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أظهــرت النتائــج عنــد دراســة االرتبــاط بيــن األدلــة المدروســة وتركيــز الكلورفيــل وجــود عالقــة ارتبــاط موجبــة ومعنوّيــة عنــد مســتوى داللــة 
0.05 مــع كلٍّ مــن األدلــة mSR705 وNDVI705 و SR وموجبــة عاليــة المعنوّيــة مــع باقــي األدلــة عنــد مســتوى داللــة 0.01 
)الجــدول 6(، وُيعــزى ذلــك لتوافــق ســلوك تركيــز الكلورفيــل مــع الســلوك الــذي ســلكته هــذه األدلــة خــالل حيــاة النبــات مــن حيــث ارتفاعهــا 
لتصــل لمرحلــة النمــو الخضــري األعظمــي، لتنخفــض بعدهــا إلــى أن تصــل لمرحلــة النضــج والحصــاد. كمــا لوحــظ أّن أعلــى قيمــة لمعامــل 

االرتبــاط ســّجلت مــع الدليــل NDVI بقيمــة قدرهــا 0.966**.

الجدول 6. معامل االرتباط بين األدلة الطيفية والصفات الخضرية خالل مراحل النمو لنبات القمح
تركيز الكلورفيل الوزن الجاف الوزن الرطب دليل المساحة الورقية  األدلة الطيفية

0.966** 0.684 0.861* 0.876* EVI

0.930** 0.595 0.798 0.925** mNDVI705

0.905* 0.516 0.762 0.934** mSR705

0.922** 0.474 0.715 0.966** NDVI

0.905* 0.482 0.725 0.956** NDVI705

0.874* 0.463 0.731 0.920** SR

*،** معنوية قيمة معامل االرتباط عند مستوى داللة عند 0.05 و0.01 على التوالي

ولمعرفــة أفضــل المراحــل التــي تحقــق أفضــل ارتبــاط بيــن األدلــة الطيفّيــة المدروســة وغلّــة القمــح مــن الحبــوب والقــش كخطــوة أولــى للتنبــؤ 
بالغلّــة، تــّم دراســة االرتبــاط بيــن هــذه األدلــة الطيفّيــة والغلّــة الحبّيــة عنــد كّل قــراءة راديومتريــة ســّجلت خــالل فتــرة حيــاة النبــات، حيــث وجــد 
عالقــة ارتبــاط عاليــة المعنوّيــة بيــن هــذه األدلــة والغّلــة الحبّيــة عنــد كّل التواريــخ المســّجل بهــا القياســات الراديومتريــة، فيمــا عــدا القــراءة 

المســّجلة بعــد 62 و208 يــوم مــن الزراعــة والموافقــة لمراحــل النمــو األولــى واألخيــرة مــن حيــاة النبــات. 
كمــا لوحــظ أّن أعلــى قيــم لمعامــل االرتبــاط ســّجلت لألدلــة NDVI بقيمــه**0.665  بعــد 145 يــوم مــن الزراعــة أّمــا باقــي األدلــة 
mNDVI705 وmSR705 وNDVI705 وEVI وSR فســّجلت أعلــى القيــم لمعامــل االرتبــاط بعــد 165 يــوم مــن الزراعــة  وكانــت

**0.595  و**0.738 و**0.609 و**0.605 و**0.789 علــى التوالــي والتــي تتوافــق  فتــرة النمــو الخضــري األعظمــي 
)الجــدول 7(.

ســّجلت نتائــج مشــابهة عنــد دراســة االرتبــاط بيــن األدلــة الطيفّيــة المدروســة والغلّــة مــن القــش عنــد كّل قــراءة راديومتريــة، حيــث وجــد عالقــة 
ارتبــاط عاليــة المعنوّيــة بيــن هــذه األدلــة والغلّــة مــن القــش عنــد كّل التواريــخ المســجل بهــا القياســات الراديومتريــة فيمــا عــد القــراءة المســّجلة 
بعــد 62 و208 يــوم مــن الزراعــة، ولوحــظ أّن أعلــى قيــم لمعامــل االرتبــاط ســّجلت للدليــل NDVI705 بعــد 145 يــوم مــن الزراعــة، أّمــا باقــي 

األدلة فسّجلت أعلى القيم لمعامل االرتباط بعد 165 يوم من الزراعة والتي تتوافق مع فترة النمو الخضري األعظمي )الجدول 7(.
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الجدول 7. االرتباط بين األدلة الطيفية المدروسة وكل من الغلة من القش والغلة الحبّية عند كل قراءة راديومترية.
يوم من الزراعة

208 180 165 145 126 112 97 77 62 الغلة الحبية

0.129 0.368* 0.655** .665** 0.599** 0.441** 0.475** 0.365* 0.288 NDVI

0.104 0.107 0.789** 0.688** 0.716** 0.507** 0.563** 0.507** 0.274 SRI

0.282 0.259 0.605** 0.498** 0.574** 0.561** 0.501** 0.430** 0.319 EVI

-0.124 0.024 0.609** 0.655** 0.559** 0.461** 0.494** 0.459** 0.04 NDVI705

0.091 0.325 0.738** 0.602** 0.633** .484** 0.521** 0.480** 0.027 mSR705

-0.158 0.007 0.595** 0.549** 0.565** 0.455** 0.485** 0.452** 0.04 mNDVI705

208 180 165 145 126 112 97 77 62 الغلة من القش

0.186 0.398* 0.695** 0.672** 0.656** 0.499** 0.536** 0.381* 0.374* NDVI

0.158 0.145 0.839* 0.752** 0.767** 0.568** 0.601** 0.530** 0.369* SR

0.345* 0.293 0.657** 0.545* 0.627** 0.621** 0.543** 0.448** 0.400* EVI

-0.078 0.073 0.645** 0.710** 0.624** 0.527** 0.540** 0.497** 0.068 NDVI705

0.143 0.397** 0.792** 0.653** 0.692** 0.550** 0.565** 0.512** 0.022 mSR705

-0.114 0.057 0.635** 0.633** 0.627** 0.522** 0.532** 0.491** 0.076 mNDVI705

*،** معنوية قيمة معامل االرتباط عند مستوى داللة عند 0.05 و0.01 على التوالي

6- التنبؤ بإنتاجّية الغّلة الحبّية لمحصول القمح:
وجــد أّن أفضــل االرتباطــات بيــن هــذه األدلــة والغلّــة الحبّيــة كانــت بعــد 145 و165 يــوم مــن الزراعــة، وعلــى هــذا األســاس تــّم االعتمــاد 
البســيط  الخطــي  االنحــدار  باســتخدام طريقــة  القمــح  لمحصــول  الحبّيــة  للغلّــة  المبّكــر  التنبــؤ  لمحاولــة  المرحلتيــن  هاتيــن  علــى 

Simple Liner Regression لتوضيــح العالقــة بيــن كّل دليــل مــن هــذه األدلــة علــى حــدة والغلّــة الحبّيــة، وتحديــد أفضلهــا مــن حيــث 
إمكانيــة التنبــؤ بالغّلــة الحبّيــة، كمــا تــّم اســتخدام طريقــة االنحــدار المتــدرج Stepwise Regression بإدخــال جميــع األدلــة الواحــد تلــو 

.)R2( اآلخــر إليجــاد أفضــل معادلــة للتنبــؤ اعتمــادًا علــى األدلــة الطيفّيــة التــي تعطــي أفضــل معامــل تحديــد
عنــد دراســة االنحــدار البســيط بيــن األدلــة الطيفّيــة والغلّــة الحبّيــة عنــد 145 يــوم مــن الزراعــة، ُوجــد أّن أفضــل عالقــة للتنبــؤ بالغلّــة كانــت 
مــع دليــل SRI وكانــت قيمــة معامــل التحديــد 0.474، فــي حيــن كان أقلهــا مــع دليــل mNDVI705 بمعامــل تحديــد 0.302، وعنــد 
اســتخدام طريقــة االنحــدارStepwise Regression لدراســة إمكانيــة التنبــؤ بالغلّــة الحبّيــة عنــد 145 يــوم مــن الزراعــة، وجــد أّن معادلــة 

التنبــؤ اعتمــدت علــى دليــل SRI بمعامــل تحديــد قــدره 0.474 الجــدول )8(. 
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الجدول 8. معادالت اإلنحدار الخطي البسيط للتنبؤ بالغّلة الحبّية اعتمادًا على األدلة الطيفّية عند 145 يوم من الزراعة.
األدلة الطيفية معادالت االنحدار الخطي البسيط للتنبؤ بالغلّة الحبيّة اعتماداً على األدلة الطيفيّة  R2)معامل التحديد(

NDVI Grain Yield (Kg/ha( = -5160.729 + 9804.402 NDVI 0.442

SRI Grain Yield (Kg/ha( = -878.727+ 246.664 SRI 0.474

EVI Grain Yield (Kg/ha( = -1775.476 + 5594.037 EVI 0.248

NDVI705 Grain Yield (Kg/ha( = -2047.526 + 15944.789 NDVI705 0.429

mSR705 Grain Yield (Kg/ha( = -1122.476 + 2093.779 mSR705 0.362

mNDVI705 Grain Yield (Kg/ha( = -2020.243 + 11521.621 mNDVI705 0.302

معادالت االنحدار بطريقة Stepwise Regression للتنبؤ بالغلّة الحبيّة اعتماداً على األدلة 
الطيفيّة

األدلة الخضرية Grain Yield (Kg/ha( = -878.727 + 246.664 SRI 0.474

وعنــد دراســة االنحــدار البســيط بيــن األدلــة الطيفّيــة والغلّــة الحبّيــة عنــد 165 يــوم مــن الزراعــة، وجــد أّن أفضــل عالقــة للتنبــؤ بالغلّــة 
كانــت مــع دليلــي SRI وmSR705، وكانــت قيمــة معامــل التحديــد لــكلٍّ منهــا 0.623 و0.544 علــى التوالــي فــي حيــن كان أقّلهــا مــع 
دليــل NDNI بمعامــل تحديــد 0.284، وباســتخدام طريقــة االنحــدار Stepwise Regression عنــد 165 يــوم مــن الزراعــة، اعتمــدت 

معادلــة التنبــؤ مــع األدلــة الخضريــة علــى دليــل SRI بمعامــل تحديــد قــدره 0.623 )الجــدول 9(.

الجدول 9. معادالت االنحدار الخطي البسيط للتنبؤ بالغلة الحبية اعتمادًا على األدلة الطيفية عند 165 يوم من الزراعة.

األدلة الطيفية معادالت االنحدار الخطي البسيط للتنبؤ بالغلة الحبية اعتمادا على األدلة الطيفية )معامل التحديد( 
R2

NDVI Grain Yield (Kg/ha( = -2611.919 + 8609.970 NDVI 0.429

SRI Grain Yield (Kg/ha( =-1205.680 + 678.563 SR 0.623

EVI Grain Yield (Kg/ha( =-1349.333 + 6714.519 EVI 0.366

NDVI705 Grain Yield (Kg/ha( =-1642.195 + 16851.069 NDVI705 0.371

mSR705 Grain Yield (Kg/ha( =-4468.451+ 5096.975 mSR705 0.544

mNDVI705 Grain Yield (Kg/ha( =-2226.815 +15633.158 mNDVI705 0.354
معادالت االنحدار بطريقة Stepwise Regression للتنبؤ بالغلة الحبية اعتمادا على األدلة 

الطيفية
األدلة الخضرية Grain Yield (Kg/ha( = -1205.680 + 678.563 SRI 0.623

االستنتاجات:
1( وجــد أّن جميــع األدلــة الطيفّيــة ســلكت ســلوكًا متشــابهًا، حيــث أّن قيــم هــذه األدلــة كانــت منخفضــة فــي بدايــة عمــر النبــات لترتفــع 
تدريجيــًا لتصــل لفتــرة النمــو الخضــري األعظمــي مــع ثباتهــا نوعــًا مــا خــالل هــذه الفتــرة، لتعــاود قيمهــا باالنخفــاض مــع تقــّدم النبــات 
بالعمــر ودخولــه مرحلــة الشــيخوخة إلــى الحصــاد متأثــرًة بســلوك الّصفــات الخضرّيــة. كمــا لوحــظ تبايــن فــي هــذه القيــم تحــت تأثيــر 
مســتويات التســميد المختلفــة، حيــث ســّجل مســتوى التســميد اآلزوتــي N0 أقــل قيــم مقارنــًة مــع باقــي مســتويات التســميد خــالل 
فتــرة حيــاة نبــات القمــح، لترتفــع هــذه القيــم عنــد مســتوى التســميد N1 وN2 وN3 علــى التوالــي، مــع وجــود فروقــات معنوّيــة بيــن 

مســتويات التســميد المختلفــة منــذ المراحــل األولــى مــن عمــر النبــات.
2( لوحــظ تبايــن طفيــف فــي قيــم األدلــة الطيفّيــة تحــت مســتويات الــري I0 وI1 وI2 فــي المراحــل األولــى مــن عمــر النبــات حتــى 97 يــوم 
مــن الزراعــة، لتظهــر الفروقــات المعنوّيــة بعــد هــذا التاريــخ بيــن معامــالت الــري نتيجــة لتطبيــق معامــالت الــري بعــد 103 يــوم مــن 

الزراعــة )مرحلــة االشــطاء(.



الخالد وآخرون-المجلة السورية للبحوث الزراعية 4)4(:79-101. كانون األول/ديسيمبر 2017

Al-Khaled et al., Syrian Journal of Agricultural Research 4(4):79- 101. December 2017 

97

 3( أظهــرت النتائــج عنــد دراســة االرتبــاط بيــن األدلــة المدروســة ودليــل المســاحة الورقيــة، إلــى وجــود عالقــة ارتبــاط عاليــة المعنوّيــة 
بيــن األدلــة المختلفــة ودليــل المســاحة الورقيــة، كانــت موجبــة عنــد مســتوى داللــة 0.05 مــع دليــل EVI ومــع باقــي األدلــة عنــد 
مســتوى داللــة 0.01، أّمــا صفــة الــوزن الرطــب أظهــرت عالقــة ارتبــاط موجبــة ومعنوّيــة مــع الدليــل EVI عنــد مســتوى داللــة 

0.05، أّمــا صفــة الــوزن الجــاف أظهــرت عالقــة ارتبــاط موجبــة غيــر معنوّيــة مــع كّل األدلــة المدروســة. 
 4( وجــدت عالقــة ارتبــاط عاليــة المعنوّيــة بيــن األدلــة المدروســة والغلّــة الحبّيــة عنــد كّل التواريــخ المســجل بهــا القياســات الراديومتريــة   
فيمــا عــدا القــراءة المســجلة بعــد 62 و208 يــوم مــن الزراعــة، والموافقــة لمراحــل النمــو األولــى واألخيــرة مــن حيــاة النبــات، 
   ولوحــظ أّن أعلــى قيــم لمعامــل االرتبــاط ســجلت للدليــل NDVI بعــد 145 يــوم مــن الزراعــة، أّمــا باقــي األدلــة فســّجلت أعلــى القيــم 
لمعامــل االرتبــاط بعــد 165 يــوم مــن الزراعــة والتــي تتوافــق فتــرة النمــو الخضــري األعظمــي. وســّجلت نتائــج مشــابهة عنــد دراســة 

االرتبــاط بيــن األدلــة الطيفّيــة المدروســة والغلّــة مــن القــش.
5( وجــد أّن أفضــل عالقــة للتنبــؤ بالغلّــة كانــت مــع الدليــل SRI عنــد 145 يــوم مــن الزراعــة بطريقتــي االنحــدار البســيط، واالنحــدار 
 SRI أّمــا عنــد 165 يــوم مــن الزراعــة وجــد أّن أفضــل عالقــة للتنبــؤ بالغلّــة كانــت مــع األدلــة .Stepwise Regression المتــدرج
وmSR705 عنــد 165 يــوم مــن الزراعــة بطريقــة االنحــدار البســيط وباســتخدام طريقــة االنحــدار Stepwise Regression عنــد 

165 يــوم، وكان الدليــل SR األفضــل للتنبــؤ بالغلّــة الحبّيــة لمحصــول القمــح. 
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Abstract
A field experiment was conducted at the General Organization of Remote Sensing 
(GORS(, Damascus countryside, Syria, during 2013/ 2014 season, using some 
spectral indices i.e. NDVI, SRI, EVI, NDVI705, mSR705, mNDVI705, to determine 
the spectral response of wheat plant throughout its different developing stages 
under the effect of irrigation and nitrogen fertilization, also using spectral indices in 
predicting yield, and study the correlation between the spectral indices, and some 
vegetative and productivity characteristics. The FieldSpecPro RS3 was used to 
record the radiometric characteristics, each 15 days, also some vegetation indices 
were recorded (Leaf Area Index LAI, fresh and dry weight, and chlorophyll content 
in leaves(, starting from the beginning to the end of plant growth, besides the yield 
and yield components at harvest. It was noticed that the performance of all spectral 
indices was similar, they were low at the beginning of plant growth, then increased 
to reach their maximum values at the vegetative stage, then decreased again with the 
development of plant growth and harvest. Nitrogen fertilizer showed a significant 
effect on spectral indices at the first plant stages, N0 gave the lowest values, while 
N1, N2, and N3 gave a highest value. In terms of irrigation levels (I1, I2, and I3(, a 
very low difference in spectral indices was noticed at the first plant stages, but the 
differences began to appear after 97 days from sowing, because of the addition 
of irrigation during tillering stage. The results showed high significant correlation 
between the different indices and LAI and fresh weight, it was positive with EVI, 
at 0.05% level of significance. It was noticed that all three spectral indices had a 
relation with water content, but the dry weight showed a positive correlation but 
not significant. It has been found a high significant correlation between the indices 
and grain yield at each radiometric measurement except after 62 and 208 days after 
sowing, which are accompany with the first and last stages of growth plant, 
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respectively. It is also noticed that NDVI, recorded the highest correlation values 
after 145 days from sowing, but the other indices mNDVI705, mSR705, NDVI705, EVI, 
and SR recorded the highest correlation values after 165 days from sowing, which 
coincides with the maximum vegetation growth. With respect to yield prediction, 
it has been found that the best linear model was with the SRI index after 145 from 
sowing, besides the spectral indices SRI and mSR705 which also gave a good 
prediction linear model after 165 days from sowing. 
Keys Words: Vegetation indices, Broad band, Narrow band, Yield Prediction, 
Wheat.


