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الملخص

نفذت هذه الدراسة في منطقة الساحل السوري بهدف دراسة العالقة بين كمية الهطل المطري و رطوبة
استخدم لهذا الغرض
التربة السطحية بعمق  10سم لسلسلة زمنية تبدأ من عام  2005حتى  2010و ُ
بيانات مشتقة من الصور الفضائية للهطل المطري من نوع Tropical Rainfall Measuring

 Mission TRMMبمعدل صورة كل شهر لفترة الدراسة من بداية كانون الثاني لعام  2005حتى كانون
األول لعام  2010أي ما مجموعه  72صورة إضافة إلى استخدام الصور الفضائية لرطوبة التربة
السطحية على عمق  10سم بشكل متزامن مع البيانات الفضائية للهطل المطري ،تم العمل على معالجة

صور الهطل المطري ورطوبة التربة السطحية وإخراجها باستخدام برمجية Erdas Imagine and

 ، ArcGISكما تم دراسة عالقة االرتباط بين الهطل المطري والرطوبة السطحية األرضية للتربة و
أظهرت الخرائط المنتجة لهذه السلسلة الزمنية أن عامي  2008و 2010أقل السنوات تسجيالً للهطل
المطري بكمية  579و  544مم على التوالي في حين أن عام  2009كان األعلى تسجيالً للهطل
المطري بكمية  1039مم  ،وهذا ما توافق مع الخرائط المنتجة للرطوبة السطحية األرضية حيث أن أكثر
السنوات احتفاظاً للرطوبة السطحية األرضية على عمق  10سم خالل هذه السلسلة الزمنية كانت عام

 2009و 2006و 2007و 2005وأقل السنوات تسجيالً للرطوبة السطحية األرضية خالل السلسلة

الزمنية المدروسة كانت  2008و ، 2010كما أظهرت النتائج عند دراسة العالقة بين الرطوبة السطحية

األرضية والهطل المطري على مستوى نقاط الدراسة وأشهر السنة أن الهطل المطري تركز في أشهر

كانون الثاني وشباط لتنخفض في آذار ونيسان ليقل بشكل واضح اعتبا ار من شهر أيار لينعدم تقريباً في
شهري تموز و آب ليبدأ باالرتفاع اعتبا ار من شهر أيلول تصاعدياً حتى شهر كانون أول ،يتوافق ذلك
نوعا ما مع ما أظهرته خرائط الرطوبة السطحية األرضية التي توضح ارتفاع الرطوبة السطحية للتربة

خالل األشهر ( 1و 2و 3و 4و 10و 11و . )12أظهرت دراسة االرتباط الكلي لمجمل السلسلة الزمنية
عالقة ارتباط موجبة عالية المعنوية بين كمية الهطل المطري والرطوبة السطحية األرضية بلغت

** 0.739وكانت هذه العالقة على مستوى أشهر السنة موجبة عالية المعنوية لألشهر  1و 2و 4و10
و 11و  12وسالبة لألشهر  6و 7و 8و.9
المقدمة:

الكلمات المفتاحية  :االستشعار عن بعد ،رطوبة التربة السطحية ،الهطل المطري ،الساحل السوري.
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يعتبر هطل األمطار معلمة صعبة التقييم لتقلباته المكانية والزمانية العالية ( ،)Barrett and Martin, 1981وعادة ما يحدث الهطل
خالل فترة قصيرة جدا من الوقت على مكان محدد ( ، )Theon, 1992ومما يزيد من تعقيد مشكلة القياس أن هطل األمطار يمكن أن
يختلف حسب الشدة مكانياً وزمانياً على مسافات ال تزيد عن عشرات األمتار وفي غضون دقائق ،حيث خلص )(1992
 Rassmusson and Arkinإلى أن الرصد العالمي المستمر لهذا المتغير يمثل مهمة صعبة .مكنت التطورات الحديثة في مجال
االستشعار عن بعد من رصد بيانات غير مسبوقة لهطل األمطار مما يمثل مساهمة كبيرة في رسم خرائط لهطل األمطار العالمي
تستمد التفاصيل الكمية لهطل األمطار من مستشعرات تعتمد على األشعة في مجال الميكرويف والرادار وتحت الحمراء باألقمار
الصناعية .وأثبتت ثالثة أنواع من اإلشعاع الكهرومغناطيسي أنها ذات قيمة خاصة (مقاييس) ألغراض رصد بيانات الهطل المطري،
وهي :األشعة المرئية ( ،)VISاألشعة تحت الحمراء الح اررية ( ،)IRوالموجات الدقيقة المنفعلة ( ،)PMWيتم تنفيذ معظم التقنيات
نسبيا ،حيث تنشر عتبات درجة ح اررة
التشغيلية الحالية بشكل روتيني من قبل المركز العالمي لعلم المناخ ،وهذه المقاييس بسيطة ً

األشعة تحت الحمراء للمطر/معدالت غير ثابتة للمطر ،ومعدالت مطر ثابتة لجميع أنحاء العالم ( ،)Arkin et al., 1994على سبيل
تعقيدا ،حيث تنشر عتبات درجة
المثال تقنية  B4المطبقة على التقدير اليومي ألكثر من  25كم مربعات شبكة أو أصغر ،هي أكثر
ً

ح اررة األشعة تحت الحمراء المكانية والزمانية المتغيرة ومعدالت المطر ،المرتبطة بأقرب قدر ممكن من التأثيرات المورفولوجية المناخية

تعقيدا ويأخذ في االعتبار تشكل السحب ،ال سيما
المحلية ،ودورات الطقس الموسمي ( ،)Barrett, 1993وال يزال البعض اآلخر أكثر
ً

في األماكن التي تنطوي عليها عواصف شديدة حيث تتوفر تقنيات لتوفير مجموعة من النتائج من إحصاءات طويلة المدى إلى
إحصاءات أحواض صغيرة أو حتى إحصاءات محلية محددة ،في حين أن معظم التقنيات التشغيلية أو شبه التشغيلية اليوم هي تلقائية
(أو موضوعية) ،ال يزال تدخل المحللين ضرورًيا لبعض التطبيقات الخاصة ،بما في ذلك المراقبة الشديدة للعواصف والتنبؤ السريع

بالفيضانات ،على سبيل المثال التنبؤ بالفيضانات السريع و النمذجة الرقمية و الهيدرولوجيا حيث يتم حساب كميات هطل األمطار
الفورية المستمدة من الرادار السطحي و درجات الح اررة للسحب حيث يتم ضبط تقديرات معدل هطل األمطار وفقا ألنظمة الرطوبة

المختلفة (.)Scofield, 1987
أدت مهمة قياس هطل األمطار االستوائية ( )TRMMالتي بدأت في عام  1997بواسطة وكالة الفضاء األمريكية (ناسا) ووكالة
الفضاء اليابانية (جاكسا) إلى تحسينات كبيرة في منتجات األمطار العالمية والذي تبعهم إطالق مرصد  GPMimergمع نظام رادار
في ربيع عام  2014والتي توفر منتجات األمطار العالمية بدقات عالية الستخدامها في البحوث والتطبيقات ذات الصلة .ال تكمن
التحديات التي تواجه تحسين منتجات التساقط فقط في تطوير خوارزميات أحدث لتسجيل الهطل المطري وإنما استيعابها في تطبيقات
مختلفة حيث أصبحت هذه التقنيات لتقدير هطل األمطار من الطرق الرائدة لقياسات الهطل ومراقبته على مساحة األرض.
ال تزال هناك أمثلة قليلة من أنظمة (الرادار) التي تنتج بيانات كمية (هطل) تشغيلية وأن مصادر الخطأ المهمة في قياسات الرادار تنشأ
عن خصائص الهطل وال سيما في العمودي حيث توجد نسبة أكبر من رادارات هطل األمطار في مناطق خطوط العرض الوسطى أكثر
من المناطق المدارية ).)Collier, 1989
ِّ
عرفت رطوبة التربة السطحية بأنها كمية المياه الموجودة في الـ  10سم العلوي من التربة ( ،)Kerr et al., 2010ويعكس تدفق
الجداول المائية واألنهار ومستوى الماء السطحي والجوفي التذبذبات طويلة األمد في الهطل المطري أما رطوبة التربة فهي تعتمد على
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تذبذبات األمطار خالل فترة قصيرة نسبيا ( Mckee et al., 1995; Tallaksen et al., 1997; Tallaksen and Vanlanen,
 ،)2004وتأتي أهمية دراسة رطوبة التربة من أهميتها للعمليات الهيدرولوجية والبيولوجية والكيميائية للتربة (Albergel et al .,
).2012; Arnold and Laymon, 2012
تسعى العديد من الحكومات للحصول على معلومات وبيانات عن رطوبة التربة لدراسة المناخ والجريانات السطحية وتآكل التربة
وخصائص ومحتوى المياه السطحية وأحداث العواصف الممطرة ( ،)Kerr et al., 2010تعتبر قياسات الرطوبة السطحية للتربة
صعبة وذلك بسبب أن التقنيات المتاحة محدودة بالبيئة وعوامل أخرى ( ،)Finkl, 2008ولذلك يعتبر استخدام تقنيات االستشعار عن
بعد في قياس رطوبة التربة مهم بسبب تغطيته المكانية والزمانية المستمرة.
بدأت األبحاث في مجال االستشعار عن رطوبة التربة في منتصف سبعينيات القرن العشرين وقد أثبتت األبحاث أن القياسات الكمية
لرطوبة التربة في الطبقة السطحية هي األكثر نجاحا باستخدام االستشعار عن بعد.
قام ) Maurya and Rao, (2014بتقدير رطوبة التربة لسلسلة زمنية من بيانات فضائية مختلفة من عام  1987حتى عام 2012
باستخدام نموذج استرداد عوامل األرض  Land Parameter Retrieval Model LPRMمقابلة بيانات هطل األمطار لموقعين
(وسط الهند والغانج) .بالنسبة لكال الموقعين ،تظهر ظروف رطوبة التربة توافق وعالقة جيدة للغاية من حيث االستجابة لهطل األمطار
الناجم عن الحادث كدالة زمنية.
في دراسة قام بها ) Maurya et al., (2015لدراسة العالقة بين هطول األمطار ورطوبة التربة بعد العاصفة نتيجة اإلعصار الشديد
جدا وقد تم استخدام نموذج استرداد عوامل األرض Land
الذي ضرب شرق الهند في أكتوبر  ،2013والذي أدى لهطوالت غزيرة ً

 Parameter Retrieval Model LPRMالستعادة رطوبة التربة على فترات زمنية كل  12ساعة للفترة من  10إلى  16أكتوبر
 . 2013وقد كشفت الدراسة عن وجود ارتباط جيد بين تباين هطول األمطار (السبب) ورطوبة التربة السطحية (االستجابة) مع معامل
االرتباط أكبر من .0.6
قام ) Jackson and Hsu, (2001بمقارنة بيانات األقمار الصناعية المطرية التي تم جمعها بواسطة Tropical Rainfall
) Measuring Mission (TRMM) microwave imager (TMIو )special sensor microwave/imager (SSM/I
بمالحظات رطوبة التربة كجزء من تجربة السهول الكبرى الجنوبية  SGPفي الواليات المتحدة  ،1999لمعالجة الثغرات الكبيرة في
قاعدة البيانات االستشعارية عن رطوبة التربة  ،وقد تم جمع البيانات عبر األقمار الصناعية والطائرات واألرض بين  8يوليو  1999و
20يوليو  ،1999كشفت دراسات المقارنة أن بيانات  TMI GHzتوفر معلومات جديدة عن التحسينات المحتملة التي يمكن أن توفرها
لتقدير رطوبة التربة.
في محاولة من قبل ) Bindlisha et al., (2003لتقدير رطوبة التربة اليومية من الفضاء على مدار فترة زمنية طويلة من خالل
البيانات المطرية المستمدة من ) ،Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM) microwave imager (TMIتمت
مقارنة تقديرات رطوبة التربة بالقياسات األرضية في السهول العظمى الجنوبية للواليات المتحدة ( )SGPفي أوكالهوما وتل ريفر،
جورجيا ،خالل كلتا التجربتين ،كانت رطوبة التربة المقدرة متوافقة بشكل جيد مع التقديرات األرضية لهذه التجارب (خطأ معياري قدره
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 ، )٪2.5وأن تحليل رطوبة التربة المقدرة من بيانات االستشعار المطرية  TRMM/TMIخالل الفترة من  6إلى  22يوليو على جنوب
الواليات المتحدة يتفق مع ظروف األرصاد الجوية المرصودة.
أظهرت العديد من دراسات نمذجة المناخ العالمية واإلقليمية أهمية حالة مياه التربة األولية في عمليات محاكاة توزيع األمطار
اإلقليمية .ومع ذلك ،لم يتم اختبار أي من دراسات النمذجة هذه مقابل البيانات المالحظة المباشرة .اختبر Findell and Eltahir,
عاما من والية
) )1997الفرضية القائلة أن تشبع التربة مرتبط إيجابياً بالتهاطل الالحق من خالل تحليل بيانات رطوبة التربة لمدة ً 14
إلينوي .العالقة الخطية بين حالة تشبع التربة األولية وهطول األمطار الالحق كبيرة خالل أشهر الصيف ،حيث بلغت ذروتها >r 2
 0.4في منتصف يونيو .تتف ق هذه النتيجة مع الفرضية القائلة بأن معرفة ظروف رطوبة التربة في أواخر الربيع  /أوائل الصيف يمكن
أن تساعد في التنبؤ بسنوات الجفاف أو الفيضانات.
قام ) Dorigo et al., (2011بتكوين الشبكة العالمية لرطوبة التربة  International Soil Moisture Network ISMNعلى
عالميا عن رطوبة التربة بعد التحقق من
الشبكة العنكبوتية لتكون بمثابة مرفق مركزي الستضافة البيانات والقياسات في المواقع المتاحة
ً

صحتها وتنسيقها ليتم إتاحتها للمستخدمين .تقوم شبكات جمع البيانات بمشاركة مجموعات بيانات رطوبة التربة مع  ISMNعلى أساس

تلقائيا إلى وحدات رطوبة حجمية شائعة والتحقق من القيم المتطرفة والقيم
طوعي وبدون تكلفة .يتم تحويل بيانات رطوبة التربة الواردة
ً
غير المعقولة .كما يتم تخزين البيانات الوصفية الهامة والمتغيرات الجوية (مثل هطول األمطار ودرجة ح اررة التربة) في قاعدة البيانات

والتي تساعد المستخدم في تفسير بيانات رطوبة التربة بشكل صحيح .يتم االستعالم عن قاعدة البيانات من خالل واجهة مستخدم
رسومية بينما يتم توفير إخراج البيانات المحددة للتنزيل وفًقا للمعايير الشائعة للبيانات والبيانات الوصفية .وستصبح مورداً متزايد األهمية
للتحقق من منتجات رطوبة التربة المشتقة من األقمار الصناعية وتحسينها ودراسة االتجاهات المتعلقة بالمناخ.
تعتبر منتجات رطوبة التربة التي توفرها بيانات االستشعار عن ُبعد على النطاق القاري ذات أهمية كبيرة لنمذجة سطح األرض والتنبؤ

بالطقس ولكن كان من الضروري التحقق منها ،وهذا ما قام به ) Gruhier et al., (2008بتقييم منتجات رطوبة التربة المستمدة من
بيانات االستشعار عن بعد من خالل تنفيذ تجربتين في الجنوب الغربي لفرنسا ،وأشارت نتائجهم أن منتج (Advanced AMSR-E
) Microwave Scanning Radiometer - Earth Observing Systemعلى الرغم من أنه غير قادر على تسجيل الرطوبة
األرض ية المطلقة إال أنه يوفر معلومات موثوقة حول تباينات رطوبة التربة السطحية ،على نطاق موسمي ومناسب لألحداث الممطرة.
لذا يهدف البحث إلى دراسة العالقة بين كمية الهطل المطري ورطوبة التربة السطحية في الساحل السوري باستخدام بيانات االستشعار
عن بعد.
مواد البحث وطرائقه:
 منطقة الدراسة:ُنفذ البحث في منطقة الساحل السوري (محافظتي الالذقية وطرطوس) التي تقع في الشمال الغربي من سورية ضمن منطقة االستقرار

األولى ،وتقسم إلى منطقة معدل أمطارها فوق ( )600مم سنوياً وتكون الزراعات البعلية مضمونة فيها ومنطقة أمطارها بين ( 350إلى
 )600مم سنوياً ومحاصيلها الرئيسة القمح والبقوليات والمحاصيل الصيفية باإلضافة إلى الرطوبة الجوية العالية ،حيث يبلغ معدل
الرطوبة خالل فصل الصيف ( 70إلى  % )80وفي فصل الشتاء ( 60إلى  .% )70تم استخدام خريطة الحدود االدارية لمحافظتي
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الالذقية وطرطوس لتحديد منطقة الدراسة حيث ضمت  18بيكسل  14منها ما يغطي منطقة الدراسة بشكل كلي أو جزئي وهي ( 1و2
و 4و 5و 7و 8و 10و 11و 12و 13و 14و 15و 16و )17كما في الشكل ( ،)1مساحة البيكسل الواحد ( )25كم2حيث تعبر قيمة
البيكسل عن الهطل المطري والرطوبة السطحية للتربة على عمق  10سم في تلك النقطة.

الشكل  .1الحدود الدارية لمحافظتي الالذقية وطرطوس والبيكسالت المدروسة

 الصور الفضائية للهطل المطري:تم استخدام الصور الفضائية من نوع  TRMMمن موقع وكالة الفضاء األمريكية ) (NASAالمجاني على شبكة االنترنت وهي صور
شهرية ،مساحة البيكسل فيها  25*25كم وقيمة البيكسل تعبر عن كمية الهطل المطري على سطح األرض بوحدة مم/ساعة ،تم
الحصول على هذه الصور بمعدل صورة كل شهر لفترة الدراسة من بداية كانون الثاني  2005حتى كانون أول  2010أي ما مجموعه
 72صورة ،تم العمل عليها ومعالجتها وإخراجها وقد غطت منطقة الدراسة  14بيكسل إما بشكل كلي أو جزئي ،وتم استخدام برمجية
 ArcGISإلنتاج الخ ارئط النهائية للهطل المطري في منطقة الدراسة خالل السلسلة الزمنية من  2005إلى  2010بعد أن تم توحيد
مفتاح الخريطة كما في الشكل ( )2بحيث يمثل اللون األحمر الغامق  0مم أمطار أما اللون األزرق الغامق قيمة  224مم أو أكثر وما
بين هذين اللونين تتدرج كمية الهطل المطري من  0إلى  224مم للبيكسل المدروس.
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الشكل  .2مفتاح خرائط الهطل المطري

 -الصور الفضائية لرطوبة التربة على عمق 10

سم :

تم استخدام الصور الفضائية والتي تمثل الرطوبة السطحية للتربة على عمق  10سم من موقع وكالة الفضاء األمريكية )(NASA
المجاني على شبكة االنترنت وهي صور شهرية ،مساحة البيكسل فيها  25*25كم وقيمة البيكسل تعبر عن رطوبة التربة على عمق
 10سم من سطح األرض بوحدة  ، Kg m-2تم الحصول على هذه الصور بمعدل صورة كل شهر لفترة الدراسة من بداية كانون الثاني
 2005حتى كانون أول  2010أي ما مجموعه  72صورة ،بشكل متزامن مع الصور القضائية لكمية الهطل المطري ،وقد تم العمل
عليها ومعالجتها وإخراجها وقد غطت منطقة الدراسة  14بيكسل مطابقة لتلك الموجودة في صور كمية الهطل المطري ،وتم استخدام
برمجية  ArcGISإلنتاج ا لخرائط النهائية لكمية الرطوبة السطحية في منطقة الدراسة خالل نفس السلسلة الزمنية بعد أن تم توحيد
مفتاح الخريطة وفق الشكل ( )3بحيث يمثل اللون األحمر الغامق  5كغ/م 2كحد أدنى للرطوبة السطحية األرضية المسجلة أما اللون
األزرق الغامق قيمة  40كغ/م 2كحد أعلى للرطوبة السطحية األرضية المسجلة أو أكثر وما بين هذين اللونين تتدرج كمية الرطوبة
السطحية األرضية من  5إلى  40كغ/م 2للبيكسل المدروس.

الشكل  .3مفتاح خرائط الرطوبة السطحية األرضية األرضية

التحليل اإلحصائي:
تم استخدام برنامج التحليل االحصائي (  ) SPSSv.20لدراسة عالقة االرتباط بين الهطل المطري والرطوبة السطحية األرضية للتربة
للوقوف على طبيعة العالقة بين كمية الهطل المطري و مقدار زيادة أو نقصان رطوبة التربة وبالتالي تحديد حالة الجفاف وشدته.
النتائج والمناقشة:
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 -1انتاج خرائط الهطل المطري:
تم انتاج خرائط الهطل المطري (الشكل  )4في منطقة الساحل السوري (محافظتي الالذقية وطرطوس) لكل شهر خالل السلسلة الزمنية
 2010 – 2005ومن الشكل( )4يالحظ أن أكبر كمية للهطل المطري في أشهر كانون ثاني وشباط وتشرين أول وتشرين ثاني وكانون
أول ،ويالحظ تذبذب الهطل المطري في الشهرين الثالث والرابع في النقاط المدروسة خالل سنوات الدراسة ويالحظ من الشكل أيضاً أن
أفضل السنوات بالهطل المطري خالل هذه السلسلة الزمنية كانت عام  2009و 2006و 2007و 2005وبالتالي انعكاسها على
الرطوبة السطحية األرضية كما لوحظ من الشكل أن أسوأ السنوات بالهطل المطري خالل هذه السلسلة الزمنية كانت عام 2010
و ،2008فقد كان الهطل ينخفض بشكل ملحوظ اعتبا اًر من شهر آذار ويستمر لغاية شهر تشرين الثاني تقريباً.
يظهر الشكل ( )5قيم الهطل المطري للبيكسالت الممثلة بالنقاط  5و 8و 11و 14والتي تقع في على امتداد منطقة الدراسة شمال
جنوب للنصف الشرقي منها ،لكل سنة في السلسلة الزمنية  ،2010 – 2005فقيم الهطل بالنسبة للنقاط األربعة في السنة الواحدة كانت
متقاربة ،في حين أن عامي  2008و 2010كانا أقل السنوات تسجيال للهطل المطري فمثال في النقطة  14التي تقع جنوب منطقة
الدراسة ،كانت قيم الهطل المسجلة  740و 830و 774و 579و 1039و 544مم للسنوات  2005و 2006و 2007و2008
و 2009و 2010على التوالي ،حيث ُيالحظ أن  2008و 2010أقل السنوات تسجيالً للهطل المطري في حين أن عام  2009كان
األعلى تسجيالً للهطل المطري بكمية  1039مم.
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الشكل  .5كمية األمطار السنوية الهاطلة على البيكسل رقم  5و 8و11و 14في منطقة الدراسة للسلسلة الزمنية 2010 – 2005
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 -2انتاج خرائط الرطوبة السطحية األرضية:
تم انتاج خرائط الرطوبة السطحية األرضية لعمق  10سم (الشكل  )6في منطقة الساحل السوري (محافظتي الالذقية وطرطوس) لكل
شهر خالل السلسلة الزمنية  2010 – 2005و من الشكل ( )6يالحظ أن أكبر كمية للرطوبة األرضية السطحية تتركز في أشهر
كانون ثاني وشباط وآذار ونيسان وتشرين أول وتشرين ثاني وكانون أول  ،عدا سنة  2007لم تكن الرطوبة السطحية األرضية في
النقاط المدروسة عالية في الشهر العاشر إضافة إلى مالحظة أن الرطوبة السطحية األرضية عالية في الشهرين الثالث والرابع على
الرغم من مالحظة تذبذب الهطل المطري خالل هذين الشهرين في النقاط المدروسة في محافظتي الالذقية وطرطوس ،وقد يعود سبب
هذا االرتفاع هو احتفاظ التربة بالمياه نتيجة الهطل المطري في األشهر السابقة  ،ويالحظ من الشكل أيضا أن أفضل السنوات احتفاظاً
للرطوبة السطحية األرضية على عمق  10سم خالل هذه السلسلة الزمنية كانت عام  2009و 2006و 2007و 2005وأسوأ السنوات
تسجيالً للرطوبة السطحية األرضية خالل السلسلة الزمنية المدروسة كانت  2008و.2010
يظهر الشكل ( )7قيم الرطوبة السطحية األرضية للبيكسالت الممثلة بالنقاط  5و 8و 11و 14التي تقع في امتداد منطقة الدراسة شمال
جنوب للنصف الشرقي منها لكل سنة في السلسلة الزمنية  ، 2010 – 2005فقيم الرطوبة السطحية األرضية بالنسبة للنقاط األربعة
في السنة الواحدة كانت متقاربة  ،في حين أن عامي  2008و  2010كانا أقل السنوات بالرطوبة السطحية األرضية ،فمثال في النقطة
 14التي تقع جنوب منطقة الدراسة كانت مجموع قيم الرطوبة السنوية المسجلة  275و  284و 277و 264و 286و 271كغ /م

2

للسنوات  2005و 2006و 2007و 2008و 2009و 2010على التوالي حيث يالحظ أن  2008و 2010أقل السنوات تسجيال
للرطوبة السطحية األرضية في حين أن عام  2009كان األعلى تسجيال للرطوبة السطحية األرضية بكمية  286كغ /م.2
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 -3العالقة بين كمية الهطل المطري ورطوبة التربة السطحية:
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تم انتاج خرائط الهطل المطري وخرائط الرطوبة األرضية السطحية (عمق  10سم) في منطقة الساحل السوري (محافظتي الالذقية
وطرطوس) للسلسلة الزمنية  2010 – 2005بشكل شهري لكل سنة على حدة لدراسة العالقة بين كمية الهطل المطري والرطوبة
السطحية على مستوى الشهر.
يالحظ من خرائط الهطل المطري لعام  2005الشكل ( )8للبيكسالت المدروسة الموضحة في الشكل ( )1أن الهطل في هذا العام تركز
خالل األشهر ( ) 12 -11 -10 -9 -2 -1في حين انخفض في الشهرين الثالث والرابع وتراجع إلى حد كبير في الشهرين الخامس
والسادس وانعدم تقريباً في الشهرين السابع والثامن وهما شهري فصل الصيف وارتفاع درجات الح اررة حيث يبين المخطط البياني
(الشكل )9متوسط الهطل المطري الشهري للبيكسالت المدروسة خالل أشهر عام  2005فقد كان أعلى متوسط مطري للبيكسالت
المدروسة في األشهر  1و 2و 12و 11و 9و 10بقيم  144و 109و 95و 89و 77و 72مم على التوالي وسجلت متوسطا يكاد
يكون معدوما في الشهر  7والشهر  8بقيم  1و 2مم على التوالي ويالحظ توافق في خرائط الرطوبة األرضية السطحية المنتجة عام
 2005الشكل ( )8مع خرائط الهطل المطري حيث توضح ارتفاع الرطوبة السطحية األرضية خالل األشهر ( 1و 2و 3و 4و10
و 11و )12ويرجع سبب ارتفاعها في الشهر الثالث والرابع للهطل المطري في األشهر السابقة الموضحة في الشكل ( )8ومتوسطها في
الشكل ( ) 9واحتفاظ التربة بالمياه وكذلك يعود السبب الرتفاعها في الشهر العاشر نتيجة هطوالت الشهر التاسع والعاشر حيث يوضح
الشكل ( ) 9أن أعلى متوسط للرطوبة السطحية األرضية الشهرية في البيكسالت المدروسة كانت في األشهر  2و 1و 3و 4و  12و11
و 10بقيم  32و 31و 28و 28و 28و 24و 22كغ /م 2على التوالي و أقلها في الشهرين  8و 7بمتوسط  14كغ  /م 2أما األشهر5
و 6تشير لرطوبة سطحية أقل من األشهر التي قبلها وقد يعزى ذلك لتراجع الهطل المطري ألشهر  3و 4وقد يكون مصدر هذه الرطوبة
نتيجة احتفاظ التربة للمياه واستخدام هذا المخزون يفسر انخفاض رطوبة التربة السطحية بشكل كبير في الشهرين السابع والثامن إضافة
إلى أنهما شهري فصل الصيف لتعود الرطوبة السطحية في الشهر التاسع لالرتفاع نتيجة بدء موسم الهطل المطري.
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الشكل  .9المتوسط الشهري للهطل المطري والرطوبة السطحية األرضية للبيكسالت المدروسة لعام 2005

يالحظ من خرائط الهطل المطري لعام  2006الشكل ( )10للبيكسالت المدروسة الموضحة في الشكل ( )1أن الهطل المطري في هذا
العام تركز خالل األشهر ( 1و 2و 3و 4و 10و )11في حين انخفض وتراجع في الشهرين الخامس والسادس وانعدم تقريبا في
الشهرين السابع والثامن وهما شهري فصل الصيف وارتفاع درجات الح اررة حيث يبين المخطط البياني (الشكل )11متوسط الهطل
المطري الشهري للبيكسالت المدروسة خالل أشهر عام  2006فقد كان أعلى متوسط مطري في األشهر  1و 10و 2و 11و 4و 3بقيم
 176و 150و 102و 99و 99و 90مم على التوالي وسجلت متوسطا متراجعا في الشهرين  6و 5بقيمة  4و 6مم على التوالي
وهطل مطري معدوم في الشهر  8والشهر  7بمتوسط هطل  1و 2مم على التوالي للنقاط المدروسة ويالحظ توافق في خرائط الرطوبة
األرضية السطحية المنتجة عام  2006الشكل ( )10مع خرائط الهطل المطرية حيث توضح ارتفاع الرطوبة السطحية األرضية خالل
األشهر ( 1و 2و 3و 4و 10و 11و ) 12للبيكسالت المدروسة ويرجع سبب ارتفاعها في الشهر الثالث والرابع للهطوالت المطرية في
هذين الشهرين الموضحة في الشكل ( )10ومتوسطاتها في الشكل ( )11أما بالنسبة الرتفاع الرطوبة السطحية األرضية في شهر 12
على الرغم من انخفاض كمية الهطل المطري في هذا الشهر يعود إلى هطوالت الشهرين العاشر والحادي عشر ومخزون التربة من
المياه حيث يوضح الشكل ( )11أن أعلى متوسط للرطوبة السطحية األرضية كانت في األشهر  1و 2و 3و 4و 11و 12و 10بقيم
 32و 32و 29و 29و 28و 25و 24كغ /م 2على التوالي و أقلها في األشهر  8و 9و 7بقيم  14و 15و 17كغ /م 2على التوالي
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أما األشهر 5و  6من الشكل ( )10وجود رطوبة سطحية ولكنها متراجعة بسبب تراجع الهطل المطري وقد يكون مصدر هذه الرطوبة
احتفاظ التربة بالمياه واستخدام هذا المخزون وهذا ما يفسر انخفاض رطوبة التربة السطحية أيضا بشكل كبير في الشهرين السابع
والثامن إضافة إلى ارتفاع درجات الح اررة في هذين الشهرين.
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الشكل  .11المتوسط الشهري للهطل المطري والرطوبة السطحية األرضية للبيكسالت المدروسة لعام 2006

تبين من خرائط الهطل المطري لعام  2007الشكل ( )12للبيكسالت المدروسة الموضحة في الشكل ( )1أن الهطل المطري في هذا
العام تركز خالل األشهر ( 1و 2و 11و )12في حين هطلت أمطار متفرقة في الشهرين الخامس والسادس وانعدمت تقريباً في
الشهرين السابع والثامن وهما شهري فصل الصيف وارتفاع درجات الح اررة حيث يبين المخطط البياني (الشكل  )13متوسط الهطل
المطري الشهري للبيكسالت المدروسة خالل أشهر عام  2007فقد كان أعلى متوسط مطري في األشهر  12و  2و  1و  11بقيم
 193و 143و 127و 107مم على التوالي ومتوسط هطل مطري معدوم في الشهر  8بقيمة  1مم ويالحظ من خرائط الرطوبة
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السطحية األرضية المنتجة عام  2007الشكل ( )12ارتفاع الرطوبة السطحية األرضية خالل األشهر ( 2و 3و 12و 1و )4ويرجع
سبب ارتفاعها في الشهر الثالث والرابع للهطل المطري في األشهر السابقة الموضحة في الشكل ( )12و متوسطاتها في الشكل (. )13
يوضح الشكل ( )13أن أعلى متوسط شهري للرطوبة السطحية األرضية كان في األشهر  2و 3و 12و 1و 4بقيم  33و 32و31
و 30و 28كغ /م 2على التوالي و أقلها في األشهر  8و 9و  7بقيم  13و 14و 15كغ /م 2على التوالي.
كانون 2شباط
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أيار
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آب

حزيران تموز

أيلول

تشرين 1تشرين 2كانون1
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الشكل  .12خرائط الهطل المطري والرطوبة السطحية األرضية لمنطقة الدراسة لعام 2007
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الشكل  .13المتوسط الشهري للهطل المطري والرطوبة السطحية األرضية للبيكسالت المدروسة لعام 2007

يالحظ من خرائط الهطل المطري لعام  2008الشكل ( )14للبيكسالت المدروسة الموضحة في الشكل ( )1أن الهطل المطري في هذا
العام تراجع إلى حد كبير من حيث الكمية والتوزع فقد تركز الهطل المطري خالل األشهر ( 1و  2و  3و )12وتراجع بشكل كبير في
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الشهر الرابع فهي تعد من أشد السنوات جفافاً في سورية ويالحظ من الشكل ( )14تحسن الهطل ولكن ليس تحسنا كبي ار في األشهر
 10و 11و  9نالحظ أن شهر  5أفضل من شهر  4وانعدم تقريبا في األشهر السادس و السابع والثامن حيث يمكن اعتبارها آثار
لهطل مطري نتيجة االرتفاع الشديد في درجات الح اررة حيث يبين المخطط البياني (الشكل )15المتوسط الشهري للهطل المطري
للبيكسالت المدروسة خالل أشهر عام  2008فقد كان أعلى متوسط للهطل المطري في األشهر  1و 2و 12و 3بقيم  147و108
و 108و 75مم على التوالي وسجلت آثا ار متفرقة للهطل المطري في الشهر  7والشهر  8بمتوسط هطل مطري  2و 4مم على التوالي
ويالحظ توافق في خرائط الرطوبة األرضية السطحية المنتجة عام  2008الشكل ( )14مع خرائط الهطل المطري حيث توضح ارتفاع
الرطوبة السطحية األرضية خالل األشهر ( 1و  2و  3و  11و  ) 12ويرجع سبب ارتفاعها في الشهر الثالث للهطل المطري
الموضحة في الشكل ( )14و متوسطاتها في الشكل (. )15
يوضح الشكل ( )15أن أعلى متوسط شهري للرطوبة السطحية األرضية للبيكسالت المدروسة كان في األشهر  2و 1و 3و 12و11
بقيم  33و 29و 28و 27و 25كغ /م 2على التوالي و أقلها في األشهر  8و 9و 7بقيم  14و 15و 15كغ /م 2على التوالي بالتالي
من المالحظ انخفاض كبير في الهطل المطري والرطوبة السطحية األرضية خالل أشهر عام  2008بشكل كبير نتيجة ارتفاع درجات
الح اررة حيث تبين أن عام  2008كان عاما سيئا بالهطل المطري والرطوبة السطحية األرضية خالل سلسلة الدراسة 2010 -2005
وهي من سنوات الجفاف التي تعرضت لها سورية.

كانون2
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الشكل  .14خرائط الهطل المطري والرطوبة السطحية األرضية لمنطقة الدراسة لعام2008
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المتوسط الشهري للهطل المطري والرطوبة السطحية األرضية لمنطقة الدراسة عام 2008
متوسط كمية الرطوبة في التربة السطحية
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الشكل  .15المتوسط الشهري للهطل المطري والرطوبة السطحية األرضية للبيكسالت المدروسة لعام 2008

يالحظ من خرائط الهطل المطرية لعام  2009الشكل ( )16للبيكسالت المدروسة الموضحة في الشكل ( )1أن الهطل المطري في هذا
العام كان جيدا إلى حد كبير من حيث الكمية والتوزع فقد تركز الهطل المطري خالل األشهر ( 1و  2و  3و 9و10

11و)12

آثار لهطل
وتراجع في الشهر الرابع وأكثر في الشهر الخامس وانعدم تقريبا في الشهر السادس و السابع و الثامن حيث يمكن اعتبارها ا
مطري نتيجة االرتفاع الشديد في درجات الح اررة حيث يبين المخطط البياني (الشكل )17المتوسط الشهري للهطل المطري للبيكسالت
المدروسة خالل أشهر عام  2009فقد كان أعلى متوسط هطل مطري في األشهر  2و 12و 1و 11و 3و 10و 9بقيم  204و168
و 147و 135و 126و 83و 68مم على التوالي ،وسجلت آثا ار متفرقة للهطوالت المطرية في الشهر  8و 6و 7بقيم متوسط  1و3
و 7مم على التوالي ،ويالحظ توافق في خرائط الرطوبة السطحية األرضية المنتجة عام  2009الشكل ( )16مع خرائط الهطل المطري
حيث توضح ارتفاع الرطوبة السطحية األرضية خالل األشهر ( 1و 2و 3و 10و 11و )12ويرجع سبب ارتفاعها للهطوالت المطرية
الموضحة في الشكل ( )16و متوسطاتها في الشكل (. )17
يوضح الشكل ( )17أن أعلى متوسط شهري للرطوبة السطحية األرضية للبيكسالت المدروسة كان في األشهر  2و 3و 12و 1و4
و 11و 10بقيم  34و 33و 31و 30و 29و 29و 22كغ /م 2على التوالي و أقلها في األشهر  8و 9و 7بقيم  14و 15و 15كغ/م

2

على التوالي بالتالي من المالحظ ارتفاع في الهطل المطري والرطوبة السطحية األرضية خالل أشهر عام  2009بشكل كبير حيث
يعتبر هذا العام من أفضل أعوام سلسلة الدراسة بالهطل المطري والرطوبة السطحية األرضية.
كانون 2شباط
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نيسان

أيار

حزيران تموز

آب

أيلول تشرين 1تشرين 2كانون1
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الهطل المطري

رطوبة التربة السطحية
الشكل  .16خرائط الهطل المطري والرطوبة السطحية األرضية لمنطقة الدراسة لعام2009
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الشكل  .17المتوسط الشهري للهطل المطري والرطوبة السطحية األرضية للبيكسالت المدروسة لعام 2009

يالحظ من خرائط الهطل المطري لعام  2010الشكل ( )18للبيكسالت المدروسة الموضحة في الشكل ( )1أن الهطل المطري في هذا
العام تراجع كثي ار من حيث الكمية والتوزع فقد تركز الهطل المطري خالل األشهر  1و  2و  10و 12مشابهة لعام  2008وتراجع في
الشهرين الثالث و الرابع وأكثر في الشهرين الخامس والسادس وانعدم لتصبح بشكل أثر في أشهر الصيف السابع والثامن نتيجة االرتفاع
الشديد في درجات الح اررة ومن الملفت في الخرائط المنتجة لهذا العام الشكل ( )18تراجع الهطل المطري بشكل حاد في شهر  11حيث
يبين المخطط البياني (الشكل )19المتوسط الشهري للهطل المطري للبيكسالت المدروسة خالل أشهر عام  2010فقد كان أعلى
متوسط للهطل المطري في األشهر  12و 1و 2و 10بقيم  173و 158و 101و 60مم على التوالي وأقل قيمة متوسط مسجلة للهطل
المطري الشهري في األشهر  8و 11و 7و 9و 5و 6بقيم  1و 2و 2و 7و 8و 13مم على التوالي ويالحظ توافق في خرائط الرطوبة
السطحية األرضية المنتجة عام  2010الشكل ( )18مع خرائط الهطل المطري حيث توضح ارتفاع الرطوبة السطحية األرضية خالل
األشهر ( 2و 1و  ) 12ويرجع سبب ارتفاعها للهطوالت المطرية الموضحة في الشكل ( )18و متوسطاتها في الشكل (. )19
يوضح الشكل ( ) 19أن أعلى متوسط للرطوبة السطحية األرضية الشهرية للبيكسالت المدروسة كانت في األشهر  2و 1و 3و 12بقيم
 34و 33و 31و 27كغ /م 2على التوالي و أقلها في األشهر  8و 9و 7بقيم  14و  14و  15كغ /م 2على التوالي بالتالي من
المالحظ انخفاض حاد وكبير في الهطل المطري وتراجع في الرطوبة السطحية األرضية وبالتالي نصل لنتيجة من خالل الخرائط
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المنتجة والمخطط البياني أن عام  2010في سلسلة الدراسة كان أسوأ عام من ناحية الهطل المطري والرطوبة السطحية يليه عام
 2008و أفضل عام كان  2009يليه  2006ثم  2007ثم . 2005
كانون 2شباط
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الشكل  .18خرائط الهطل المطري والرطوبة السطحية األرضية لمنطقة الدراسة لعام2010
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الشكل  .19كمية الهطل المطري والرطوبة السطحية األرضية للنقاط المدروسة لعام 2010

 -1االرتباط بين الرطوبة السطحية والهطل المطري:

تم دراسة عالقة االرتباط بين الهطل المطري والرطوبة السطحية األرضية للتربة للوقوف على طبيعة العالقة بين كمية الهطل المطري
ومقدار زيادة أو نقصان الرطوبة السطحية األرضية للتربة فقد أظهرت النتائج أن قيمة معامل االرتباط الكلي المعبر عن سلسلة القراءات
الشهرية للسلسلة الزمنية لألربعة عشر نقطة المدروسة كانت ** 0.739معبرة عن عالقة موجبة عالية المعنوية وعند دراسة هذه العالقة

بين الهطل المطري والرطوبة السطحية على مستوى كل شهر من أشهر السنة لهذه السلسلة الزمنية لألربعة عشر نقطة لوحظ أن

كميات الهطل المطري قد حققت عالقة ارتباط موجبة عالية المعنوية مع الرطوبة السطحية األرضية في األشهر ) 1و 2و 4و 10و11

و )12وهي األشهر التي بينت أعلى كمية للهطل المطري والرطوبة السطحية من الخرائط التي تم انتاجها في حين كانت عالقة
االرتباط سالبة خالل أشهر ( 6و 7و 8و ،)9الجدول ( )1وهي األشهر التي ال تهطل فيها األمطار أو يكاد يكون معدوما إضافة إلى
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ارتفاع درجة الح اررة في هذه األشهر وهذه النتيجة تشير إلى أن هطل األمطار عامل مهم بشكل ملحوظ في محتوى التربة من الرطوبة
السطحية حيث يالحظ ارتفاع الرطوبة السطحية األرضية مع هطل األمطار وتنخفض بانخفاض الهطل.
الجدول  .1قيم معامل االرتباط بين الهطل المطري والرطوبة السطحية األرضية لكل شهر خالل سنوات الدراسة
الشهر
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

R
*0. 259
*0.277
0.213
**0.626
0.065
-0.144
-0.177
-0.080
-0.032
**0.607
**0.746
**0.674

* المعنوية عند مستوى  ** %5المعنوية عند مستوى %1

االستنتاجات:
 بينت خرائط الهطل المطري والرطوبة السطحية األرضية أن الهطل المطري عامل مهم في محتوى التربة من الرطوبة السطحيةعلى مستوى كل شهر من األشهر حيث كانت أشهر عامي  2008و  2010األقل تسجيال للهطل المطري والرطوبة السطحية
األرضية خالل السلسلة المدروسة بينما كانت أشهر عام  2009األفضل من ناحية الهطل والرطوبة السطحية األرضية في الساحل
السوري خالل السلسلة المدروسة.
 وجد أن كميات الهطل المطري حققت ارتباطا مع الرطوبة السطحية األرضية قوياً وموجباً وحققت معنوية عند كال مستويي الداللة 0.05و  0.01على مستوى كل شهر في األشهر التي تهطل فيها األمطار ،بينما كانت قيمة معامل االرتباط الكلي (**0.739
عند مستوى داللة  ،)0.01أما في األشهر التي ال تهطل فيها األمطار فقد حقق الهطل المطري فيها مع الرطوبة السطحية
األرضية عالقة ارتباط سالبة.
 كفاءة استخدام بيانات االستشعار عن بعد في دراسة الهطل المطري ورطوبة التربة السطحية في حال عدم توفر البيانات األرضية،وهذا يؤكد على أهمية استخدام التقنيات الحديثة كاالستشعار عن بعد في دراسة التغيرات المناخية وتحديد مشكالتها.
التوصيات:
 التوسع في دراسة الهطل المطري بالتضافر مع أدلة ومتغيرات أخرى في الساحل السوري للوصول إلى نتائج أكثر تفصيلية لمراقبةالتغيرات المناخية وتأثيرها على منطقة الساحل في سورية.
 االستفادة من دراسة بيانات الهطل المطري وربطها باألدلة الجفافية في الساحل السوري من خالل تقنيات االستشعار عن بعد حيثيمكن مراقبة شدة وتوزع الهطل بدقة وبالتالي مراقبة الجفاف حيث أن الدراسات في الساحل في سورية عن هذا الموضوع قليلة
جدا ًً.
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Abstract
This study was carried out in the Syrian coast region with the aim of studying
the relationship between the amount of rain precipitation and the surface soil
moisture at a depth of 10 cm for a time series starting from 2005 to 2010 and
for this purpose data derived from satellite imagery of rain precipitation of type
Tropical Rainfall Measuring Mission TRMM was used for each month of the
study period from the beginning of January 2005 to December 2010 to get a
total of 72 images, in addition to the use of satellite images of surface soil
moisture at a depth of 10 cm simultaneously with the space data of rain
precipitation. Erdas Imagine and ArcGis software were used to process the
images of rain precipitation and soil moisture and their outputs. The correlation
between rain precipitation and soil surface moisture was also studied. The
produced maps showed that the years 2008 and 2010 were the least recorded
years of rain (579 and 544 mm), respectively, while the year 2009 was the
highest recording of the precipitation of 1039 mm. This was in line with the
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maps produced for surface moisture, as the years that retain the highest surface
moisture at a depth of 10 cm during this time series were 2009, 2006, 2007,
2005 and the lowest years recording the surface moisture during the studied
time series were 2008 and 2010. The results also showed when studying the
relationship between ground and surface moisture at the level of the study
points and months of the year that rainfalls are concentrated in the months of
January and February to decrease in March and April, to clearly decrease from
May to almost no in August and July to start to rise from September to
ascending until December was somewhat in line with the surface moisture
maps. The study of the total correlation of the total time series showed a highly
significant positive correlation between the amount of rain and surface moisture
of 0.739**. This relationship was at the level of months of the year of high
positive correlation for months 1, 2, 4, 10, 11 and 12 and negative for months 6,
7, 8 and 9.
Key words: Remote sensing, Soil surface moisture, Rainfall, Syrian coast.
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