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تقييم حالة اجلفاف باستخدام تقنية االستشعار عن بعد
دراسة تطبيقية على املناطق الغربية حملافظة الطائف
باململكة العربية السعودية
ُ حليمة إبراهيم
الزبيدي

:املستخلص
ً
 من خالل توظيف،عاما
ستة وعشرين
هدفت الدراسة إىل تقييم حالة اجلفاف يف املناطق الغربية من حمافظة الطائف لفرتة متتد إىل
ٍ

 مؤشر الصحة النباتية،)TCI(  ومؤشر احلالة احلرارية،)VCI( معطيات املعاجلة اآللية للمرئيات الفضائية بتطبيق مؤشر احلالة النباتية
م1984  وأسفرت نتائج الدراسة عن حدوث تدهور حرج يف النظام البيئي احليوي ما بني عامي.)OSAVI(  ومؤشر التغطية النباتية،)VHI(
ً  وبرهن عليه، وهيمنة اجلفاف الناتج عن التأثري املشرتك بني اإلجهاد الرطوبي واحلراري على منطقة الدراسة،م2010أيضا تناقص حالة
 وقد أسهمت الدراسة يف توليد قاعدة بيانات وخرائط عن حالة اجلفاف وامتداده يف منطقة الدراسة بناء على،التغطية النباتية ومساحتها
.م2011 و1984 حجم اخللية واملراكز واملنطقة ككل للفرتة احملصورة بني
 االستشعار عن بعد، مؤشرات اجلفاف، املناطق الغربية من حمافظة الطائف، اجلفاف:الكلمات املفتاحية

Assessing the Status of Drought Using Remote Sensing:
An empirical study in the Western areas of the Taif district
in Saudi Arabia
Halima Ibrahim Ali Al-Zwbaidi

Abstract:
This study aimed to utilize spectral indices in investigating the current drought of Taiff district in the 26 years
(1984-2010). The study relies on processing and analysing of satellite data through several professional computer
programs including ER Mapper, ERDAS and ArcGIS, where several spectral indices were used to evaluate the
extent of the drought. The indices used in this study are OSAVI, VCI, TCI and VHI.
Considering the results of the study, the indices: VIC, TCI, VHI and OSAVI which generally illustrate the deterioration
in the ecosystem in the study area that can be considered now in a critical state. This study also contributes to
building a data base and maps about drought condition and its extent based upon pixel size, sectors, and the area
as a whole during the period of 1984-2011.
Keywords: drought, the western parts of the Taif, spectral indices, remote sensing.
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مقدمة

والزمانية.

تعد األنظمة البيئية باملناطق اجلافة وشبه اجلافة هشة وحساسة

وأبرز مشسيبور وزمالؤه ) (Shamsipour, et al., 2010فاعلية

للمتغريات البيئية كاالختالفات التضاريسية ،وارتفاع درجات

املؤشرات الطيفية يف حتليل النمط املكاني والزماني للجفاف يف

احلرارة ،وكميات األمطار الساقطة ،ومقدار الرطوبة املتوفرة يف

السهول الوسطى شبه اجلافة يف إيران ،وأكدت الدراسة أن مؤشر VCI

الرتبة ،والتغريات يف التغطية النباتية ،ونوع الرتبة وخصائصها،

ومؤشر  TCIلديها حساسية أعلى لظروف اجلفاف من املؤشر .VHI

وزحف الكثبان الرملية ،واستنزاف املياه اجلوفية ،باإلضافة إىل

يف حني طبق كارنيلي وزمالؤه ) (Karnieli, et al., 2010املؤشرات

تدخل العامل البشري يف البيئة كالتوسع العمراني ،والتحطيب،

الطيفية  ،NDVI, VCI,TCI,VHIلتقييم اجلفاف خالل فرتة زمنية

والرعي اجلائر .واليت تعد من أهم املعايري اليت يستدل بها على

ً
عاما ،وتوصلت الدراسة إىل احلاجة الستخدام األساس
متتد إىل 21

اجلفاف الذي يؤدي إىل اختالل األنظمة البيئية ،وإىل التأثري البالغ

التجرييب للعالقة بني درجة احلرارة السطحية واملؤشرات الطيفية

يف األمن الغذائي واالقتصادي لإلنسان.

لتقييم اجلفاف خالل فرتات طويلة وملناطق شاسعة املساحة.

ونظرا للعواقب الوخيمة اليت خلفها اجلفاف يف العامل ،خاصة يف
ً

ويف الوطن العربي غابت املنهجية القائمة على االستشعار عن بعد

املناطق اجلافة وشبه اجلافة اليت تتسم بنظام إيكولوجي شديد

لدراسة اجلفاف واإلجهاد النباتي حيث مل جتد الباحثة دراسة

احلساسية للتغريات اليت تطرأ على البيئة ،اهتم الباحثون

واحدة تناولت موضوع اجلفاف باالنتفاع من بيانات األقمار

بتقصيها وأجريت العديد من الدراسات اليت استخدمت مؤشرات

الصناعية وتوظيف املؤشرات الطيفية؛ لذا جاءت هذه الدراسة

Palmer Droughtخمتلفة لقياس اجلفاف كمؤشر باملر لشدة اجلفاف

لتقييم اجلفاف يف املناطق الغربية من حمافظة الطائف باستخدام

 ،Crop Moistureومؤشر رطوبة احملاصيل )Severity Index (PDSI

املؤشرات الطيفية اجلفافية خالل الفرتة املمتدة من عام 1974م إىل

 ،Surface Water Supplyومؤشر إمدادات املياه السطحية )Index (CMI

عام 2010م.

 ،Reclamation Droughtومؤشر اجلفاف املستصلح )Index (SWSI
 ،Standardized Precipitationومؤشر اهلطول املوحد )Index (RDI

مشكلة وأهداف الدراسة

Index (SPI).

يعد اجلفاف من املشكالت البيئية الطبيعية اليت عانت منها

وبرزت يف القرن العشرين املؤشرات الطيفية اجلفافية كأحد

اململكة العربية السعودية ،وهي ظاهرة متكررة يف اململكة وميكن

األساليب التقنية الفاعلة لتقصي اإلجهاد النباتي وجفافيته،

توقع حدوثها كل سبع إىل تسع سنوات (الوليعي1997 ،م) ،وخيتلف

واختاذ القرارات وتنفيذ التدابري للتخفيف من اجلفاف ،وحتقيق،

اجلفاف عن غريه من املشكالت الطبيعية يف كونه ميتد ببطء وعلى

التنمية املستدامة Kogan, 2002 ،اليت ينسب الفضل يف تطويرها

ً
متسرتا يف بدايته وراء عدد من العوامل إىل أن تظهر
مدى سنوات

إىل كوجان  koganعام 1997م  Chopra, 2006فمؤشر احلالة النباتية

آثاره املدمرة كنضوب املياه وموت احلياه النباتية وتعرية الرتبة

) Vegetation Condition Index (VCIيتقصى اإلجهاد الرطوبي الناجم

اليت ما تلبث حتى تصبح واسعة االنتشار

عن قلة كميات التساقط ،معتمدا على القيم العظمى والدنيا ملؤشر

(.)https://www.wmo.int/pages/themes/hazards/index_ar.html

 ،(OSAVI) Optimized Soil Adjusted Vegetation Indexأما مؤشر احلالة

وقد ذكر تقرير مراقبة اجلفاف (الرئاسة العامة لألرصاد ومحاية

احلرارية ) Temperature Condition Index (TCIفيتقصى اإلجهاد

البيئة2002 ،م) أن اململكة العربية السعودية تتعرض جلفاف جوي

احلراري معتمدا على قيم النطاق احلراري ،يف حني ميثل مؤشر

 ،Meteorological Droughtوجفاف هيدرولوجي Hydrological

الصحة النباتية ) Vegetation Health Index (VHIالتأثري املشرتك

 ،Droughtوجفاف زراعي  ،Agricultural Droughtمنذ منتصف عام
ً
خملفا آثار سلبية واضحة متمثلة يف نقص الرطوبة وكميات
1998م

تلك املؤشرات استجابة النبات للعوامل اجلوية عن طريق النسبة

التساقط ،حيث ذكر التقرير أن املواسم اليت تتأثر بفرتة واحدة

املئوية املوزونة ،فأقل من  ٪40تعرب عن حالة جفافية خفيفة إىل

من اهلطول حتى لو كانت متزايدة ،فهي ال تعترب مؤشر للهطول

متطرفة ،وأعلى من ذلك يشكل حالة مثالية ).(Bhuiyan, 2008

الفعلي حيث تكون القيمة الفعلية للهطول قليلة الفائدة وغري

وطبقت عدد من الدراسات املؤشرات الطيفية اجلفافية على املناطق

جمدية ،مما قد يؤدي إىل خلل يف النظام اإليكولوجي.

اجلافة وشبه اجلافة ،كدراسة سينغ وزمالئه )(singh, et al., 2003

ومل تكن املنطقة الغربية من حمافظة الطائف مبنأى عن تلك

على اهلند ،ملراقبة اجلفاف حيث استخدمت الدراسة مؤشرات

اآلثار ،حيث ذكر (الغامدي2008 ،م) يف دراسة للتصحر على

احلالة النباتية  VCIواحلالة احلرارية  TCIوأشارت نتائج الدراسة إىل

مساحات واسعة لألراضي اجلنوبية واجلنوبية الغربية للمملكة

أن إجهاد النبات يعود إىل اجلفاف أو البلل املفرط .وأكدت الدارسة

العربية السعودية ،أن الغطاء النباتي تعرض للتقهقر والتناقص

أنه ال ميكن االعتماد على بيانات مؤشر  VCIمفردة ،بل جيب أن

بفعل زيادة اجلفاف ،وتدهور العناصر احليوية للرتبة .كما أن

يقرتن ببيانات مؤشر  TCIلرصد اجلفاف والرطوبة املفرطة .كما

الباحثة الحظت احنسارا يف مساحات الغطاء النباتي واختفاء أنواع

رصد ري وزمالؤه ) (Rhee, et al., 2010اجلفاف الزراعي يف املناطق

من احلشائش املعمرة وإحالل أنواع من احلشائش غري املستساغة

اجلافة والرطبة للواليات املتحدة األمريكية خالل عشر سنوات،

حملها ،واخنفاض مناسيب املياه يف اآلبار اجلوفية ،وتعرض الرتبة

وأسهمت الدراسة قاعدة بيانات خرائطية لتغريات اجلفاف املكانية

للتعرية ،باإلضافة إىل زحف الرمال على أجزاء من املنطقة.

بني اإلجهاد الرطوبي واحلراري على صحة النباتات .وحتسب
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ً
وانطالقا من أهمية املنطقة الغربية حملافظة الطائف كونها املصيف

من  755مرتا فوق مستوى سطح البحر يف مشال ومشال شرق

األول للمملكة العربية السعودية ،باإلضافة إىل كثافتها السكانية

منطقة الدراسة إىل  2602مرت فوق مستوى سطح البحر يف جنوب

العالية ،وباعتبارها همزة وصل بني إقليم احلجاز واجلنوب،
َ
ً
حتظ بدراسات
زراعيا ملنطقة مكة املكرمة ،جبانب أنها مل
وظهريا

غرب املنطقة (جنوب مركز الشفا) ،وتشغل التضاريس اليت يقل
ارتفاعها عن  1500مرت فوق مستوى سطح البحر ما نسبته  ٪70من

سابقة عن التغري يف النظام البيئي ،وإىل جانب ما قد يرتتب على

مساحة منطقة الدراسة ،بينما تشغل التضاريس اليت تعلو 1500

اجلفاف من موجات حرارية ساخنة تسهم بالرتاجع السليب لقطاع

مرت فوق مستوى سطح البحر النسبة املتبقية.

السياحة ،وما قد ختلفه من آثار سلبية تنعكس على النواحي

كما تتباين معدالت درجات احلرارة مبنطقة الدراسة ،فيشكل

البيئية واالقتصادية واالجتماعية والصحية -فقد انبثقت فكرة

ً
وأجزاء
النطاق اجلبلي الذي تشمل مركز الشفا وبين سعد واهلدا

هذا املوضوع لتقييم اجلفاف واإلجهاد النباتي باستخدام أساليب

من مركز الطائف أقل املعدالت السنوية احلرارية ،بينما يتسم ثلثا

تقنية حاسوبية حديثة ،متمثلة يف توظيف املؤشرات الطيفية

منطقة الدراسة مبعدالت حرارية تفوق  21درجة مئوية ،وترتكز

بتطبيق تقنية االستشعار عن بعد يف هذه الدراسة.

معدالت التساقط السنوية يف جنوب غرب منطقة الدراسة على

وتهدف هذه الدراسة إىل تقييم حالة اجلفاف يف املنطقة باستخدام

مركز الشفا ،ومن ثم تأخذ تلك املعدالت يف االخنفاض يف بقية

ستة وعشرين سنة.
املؤشرات الطيفية  ،OSAVI, VCI,TCI,VHIخالل
ٍ

أحناء منطقة الدراسة ،حيث ترتاوح ما بني  200-160ملم يف مركزي

كأول دراسة يف الوطن العربي تقدم أمنوذجا تطبيقيا لتقنية

اهلدا وبين سعد وحول مدينة الطائف ،بينما ينخفض املعدل عن

االستشعار عن بعد باستخدام تلك املؤشرات الطيفية .كما تسعى

 90ملم يف بقية املراكز .وتتلقى مجيع حمطات منطقة الدراسة

الدراسة إىل بناء قاعدة بيانات معلوماتية وخرائطية عن اجلفافية

معدالت عالية لكميات األمطار الساقطة يف فصل الربيع مقارنة

يف منطقة الدراسة.

بالفصول األخرى.

منطقة الدراسة

منهج الدراسة

متتد منطقة الدراسة غرب حمافظة الطائف ،إذ تشغل  ٪26من

تعتمد هذه الدراسة على املنهج التحليلي الوصفي ،وذلك باالعتماد

مساحة احملافظة ،وحيدها من الشمال مركز احملاني ومركز

على معطيات تقنية االستشعار عن بعد ،واستغالل املرئيات

حفر كشب  -الزربان ،وحيدها من اجلنوب مركز أبوراكه ومركز

الفضائية التابعة للقمر األمريكي الندسات  TM-ETMللسنوات -1984

ميسان وحمافظة الليث التابعة ملنطقة مكة املكرمة ،وحيدها من

2010-2008-2007-2004-2002-1999-1996-1995-1992-1987-1986-1985م،

الشرق مركز رضوان وحمافظة تربة التابعة ملنطقة مكة املكرمة

اليت ختتص بأشهر فصل اخلريف .ومعاجلتها عرب جمموعة من

ومركز أبوراكه ،ومن الغرب حيدها حمافظتا مكة املكرمة واجلموم
التابعتان ملنطقة مكة املكرمة (شكل رقم  .)1وتنحصر املنطقة
بني دائرتي عرض  ْ 20 َ 48و ْ 22 َ 17مشالاً  ،وخطي طول  ْ 40 َ 11و17
ً
شرقا.
َ ْ 41

شكل رقم ( )1منطقة الدراسة

وتغطي الصخور اجلوفية املتبلورة معظم النطاق اجلبلي واهلضاب
يف جنوب وجنوب غرب منطقة الدراسة ،كما تنتشر جمموعة من
الصخور الرسوبية على السهول يف أجزاء واسعة من مشال ومشال
شرق منطقة الدراسة ،بينما تتوزع الصخور الربكانية اليت تدفقت
يف الزمنيني اجليولوجيني الثالث والرابع فوق احلرات ،كما تغطي
املنطقة الصخور الربكانية الرسوبية .وتتألف املنطقة من بنيتني
جيولوجيتني هي البنية اإللتوائية اليت تتكون من تكوينات ما
قبل الكامربي كمتكونات الوهيط ،حمرم ،مدركة ،عباسة ،مسرة،
احلوية ،ومعقدات الربك ،ولية ،وخسر ،وماله ،وقيا ،ومخيس،
ونعمان ،والبنية االنكسارية إذ تعرضت معظم الصخور النارية
واملتحولة إىل عمليات تكسري وتشويه ،ولعبت تلك االنكسارات
دورا ً
والقواطع ً
هاما يف حتديد مسارات جماري األودية الشامية.
وتتباين الظاهرات التضاريسية ملنطقة الدراسة اليت تنحصر
ما بني خط الشعاف الذي يشكل حدودها الغربية ،وبني هضبة
يقل ارتفاعها كلما اجتهنا حنو الشمال والشرق وتقطعها جمموعة
كبرية من جماري األودية ،ويبلغ متوسط ارتفاع تضاريس منطقة
الدراسة  1400مرت فوق مستوى سطح البحر ،إذ يتدرج االرتفاع
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املصدر :عمل الباحثة باالعتماد على اهليئة العليا لتطوير منطقة مكة
املكرمة1426 ،هـ.
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الربامج املتخصصة مثل ER Mapper :و ERDASو ،ArcGISبتطبيق

 -املرحلة الثانية :معاجلة املرئيات:

جمموعة من املؤشرات الطيفية  Spectral indicesالذي تعد من أهم

ارتكزت هذه الدراسة يف معاجلة املرئيات الفضائية على استخدام

األساليب يف معاجلة بيانات املرئيات الفضائية واستخالص املعلومات

املؤشرات اجلفافية  Drought Indicesوهي :مؤشر احلالة النباتية

عن خصائص األهداف األرضية (الغامدي .)2009 ،حيث استعملت

 ،Vegetation Condition Indexومؤشر احلالة احلرارية Temperature

املؤشرات الطيفية على نطاق واسع ملراقبة املتغريات البيئة يف

 ،Condition Indexومؤشر الصحة النباتية Vegetation Health Index

العديد من الدراسات ،وقد حصلت الدراسة على هذه البيانات من

 ،لتوضيح حالة الغطاء النباتي السنوي يف مكان بيئي حيوي حمدد،

خالل مصادر داخلية متمثلة يف مدينة امللك عبد العزيز للعلوم

وحيسب مؤشر الصحة النباتية  VHIباالستعانة مبؤشري احلالة

والتقنية )،King Abdulaziz City for Science and Technology (kacst

النباتية واحلالة احلرارية كاآلتي (:)Kogan, 2004

ومصادر خارجية متمثلة يف هيئة املساحة اجليولوجية األمريكية

( VHI=0.5 ×VCI+0.5×TCIمعادلة )1

).U.S. Geological Survey (USGS

حيث يشري  VCIإىل مؤشر احلالة النباتية ،وبينما يشري  TCIإىل
مؤشر احلالة احلرارية ،ويعتمد مؤشر  VCIعلى قيم مؤشر

معاجلة البيانات

االختالف اخلضري التطبيعي Normalized Difference Vegetation

متر معاجلة بيانات املرئيات الفضائية بعدة مراحل كما يلي:

) Index (NDVIالذي مت تطويره بواسطة روزي وزمالؤه Rouse et

 -املرحلة األوىل :إعداد املرئيات:

 al.عام 1974م ) ،(Chopra, 2006وحيسب مؤشر احلالة النباتية ()VCI

يتم تهيئة املرئية عن طريق عمل التصحيح اهلندسيGeometric

باملعادلة اآلتية (:)Kogan, 2004

 Correctionوالراديومرتي

 Radiometric Correctionللمرئيات

( VCIJ=(NDVIJ-NDVIMIN)/(NDVIJ-NDVIMAX)×100معادلة )2

الفضائية .ويف هذه الدراسة متت عملية التصحيح على عدة

حيث إن  NDVIMINو  NDVIMAXتشري إىل احلد األدنى واحلد األعلى

خطوات متثلت يف اآلتي:

جلميع السنوات ،بينما يشري  NDVIJإىل متوسط سنة ما ،علما بأن

 -اخلطوة األوىل :التصحيح الراديومرتي لتقليل تأثري التشتيت

 NDVIيعكس حالة الغطاء النباتي من خالل نسبة االستجابات يف

اجلوي على املرئيات ،حيث أخضعت مجيع املرئيات ألسلوب واحد

األشعة حتت احلمراء القريبة  0.90 – 0.70( NIRميكرومرت) ،واألشعة

يف التصحيح هو التصحيح املعدل للخلية املعتمةEnhanced Dark

احلمراء  0.69 – 0.63( Rميكرومرت) باملعادلة اآلتية (:)Kogan, 2004

.Pixel Correction

)( NDVI=(NIR-R)/(NIR+Rمعادلة )3

 -اخلطوة الثانية :تسجيل مجيع املرئيات غري املصححة إىل مرئية

وقامت الباحثة بتعديل مؤشر احلالة النباتية ( )VCIحيث استلت

1984م املصححة وفق نقاط حتكم وضعت عند تقاطعات الطرق

املعادلة من مؤشر  OSAVIعوضا عن مؤشر  ،NDVIنظرا لتميز

أو األكواع النهرية للمجاري املائية أو جوانب التالل املنعزلة أو

مؤشر  OSAVIبقدرته على تقليص تأثري سطوع الرتبة على جممل

مدرجات مطار الطائف ،بلغ عددها  50نقطة .ومبا أن دقة التمييز

االنعكاسات الطيفية الصادرة يف املناطق ذات التغطية اجلزئية

املكانية واحدة جلميع املرئيات من عام 1984م إىل عام 2010م فقد

للنبات (الغامدي ،)2009 ،باإلضافة إىل الوصول لنتائج دقيقه

كانت النتيجة جيدة ومبعدل خطأ ) (RMSأقل من .0,10

تتماشى مع طبيعة منطقة الدراسة اليت تعد ضمن األراضي اجلافة

 -اخلطوة الثالثة :معاجلة خطوط املسح السوداء يف مرئيات عام

وشبه اجلافة .وكذلك متيزه مبدى دينامي واسع ،ففي دراسة باين

 2004و 2007و 2008و2010م ،اليت نتجت عن عطل يف املرآة العاكسة

ويانق ( )Biao and yang, 2004عن الغطاء النباتي يف املناطق القاحلة

لالقط  ETMيف مايو عام 2003م ،مما جعل  ٪22من املرئية عبارة

يف الصني اليت استخدم فيها أربعة مؤشرات ،هي مؤشرات NDVI

عن بيانات مفقودة ظهرت على شكل خطوط سوداء ،وقد وضعت

و OSAVIو MOSAVIو ،RVIتوصل إىل أن مؤشر  OSAVIيتمتع مبدى

الندسات العديد من النماذج والطرق لرتميم البيانات املفقودة،

دينامي أكرب من املؤشرات األخرى .وحيسب مؤشر Optimized Soil

ً
استخداما هو منوذج )SLC-Off( Scan line Corrector
وأكثر النماذج

) ،Adjusted Vegetation Index (OSAVIعن طريق املعادلة اآلتية

الذي يقوم على استبدال اخلاليا املفقودة خباليا أخرى سليمة

(الغامدي2009 ،م):

من مرئية واحدة أو أكثر التقطت قبل املرئية املتضررة أو

)( OSAVI=(1+L)(NIR-R)/(NIR+R+Lمعادلة )4

ً
ً
وهندسيا،
راديومرتيا
بعدها مباشرة ،بشرط أن تتوافق املرئيات

حيث  NIRو 2يشريان إىل انعكاسات األشعة حتت احلمراء القريبة

كما ميكن تطبيق النموذج على نطاق مفرد أو مرئية متعددة

واألشعة احلمراء على التوالي ،بينما يشري  Lإىل قيمة تصحيحية

النطاقات ( .)WWW.Landsat.usgs.govوقد طبقت هذه الدراسة هذا

افرتاضية ثابتة هي ( )0,16ويعد مؤشر  OSAVIالذي طوره

النموذج الذي أمكن بناؤه من خالل أيقونة املنمذج  Modelerيف

رونديوكس وزمالؤه  Rondeaux, et al.عام 1996م صيغة حمسنة

برنامج .ERDAS IMAGINE

ملؤشر ) ،Soil Adjusted Vegetation Index (SAVIالذي طوره هويت

 -اخلطوة الرابعة :حتويل القيم الرقمية  Digital Numberللنطاق

 Hueteعام 1988م ،وقد اعتمدت هذه الدراسة عليه يف حساب

احلراري إىل قيم إشعاعية  Radiance Valuesومن ثم حتويلها إىل قيم

مساحة وحالة التغطية النباتية.

حرارية  Brightness Temperatureمن خالل معادالت يتم تعويضها

وقد أصبحت معادلة مؤشر احلالة النباتية ( )VCIاملطبقة يف الدراسة

من خالل امللف املرفق مع الصورة الفضائية.

كالتالي:
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تقييم حالة اجلفاف ..

( VCIJ=(OSAVIJ-OSAVIMIN)/( OSAVIJ-OSAVIMAX)×100معادلة )5

أ .مؤشر احلالة النباتية ):Vegetation Condition Index (VCI

أما مؤشر احلالة احلرارية ) (TCIفيحسب باملعادلة اآلتية (Kogan,

حيسب هذا املؤشر احلالة النباتية باالعتماد على القيمة الفعلية

:)2004

ملؤشر  OSAVIجلميع السنوات ،وقد بلغت القيمة الصغرى ملؤشر

( TCI=(BTMAX –BT)/( BTMAX – BTMIN)×100معادلة )6

 ،0.347- OSAVIبينما بلغت القيمة العظمى  .0.803ويتضح من خالل

حيث إن  BTMINو  BTMAXتشريان إىل احلد األدنى واحلد األعلى جلميع

جدول رقم ( )1أن قيم مؤشر  VCIتأخذ يف االخنفاض مع مرور

السنوات يف النطاق احلراري ( 12.50 – 10.40ميكرومرت) ،بينما

الزمن ،فكلما صغرت القيمة ملؤشر  VCIازداد اإلجهاد الرطوبي ،كما

يشري  BTإىل متوسط النطاق احلراري لسنة املرئية اليت مت تطبيق

يتبني أن أعظم قيمة ملؤشر  VCIخالل السنوات كانت عام 1984م

املعادلة عليها بعد حتويلها إىل قيم حرارية.

( ،)24.09بينما بلغت أدنى قيمة  17.36عام 1996م ،ويف ذلك داللة

وميتد املدى الدينامي لتلك املؤشرات بني  ،100 – 0ويشكل ً ٪40
حدا
فاصلاً بني اجلفاف والرطوبة ( ،)Bhuiyan, 2008وقد اتبعت الباحثة

على سيادة اإلجهاد الرطوبي على منطقة الدراسة ،إذ إن أفضل
حالة للسنوات كانت ضمن نطاق اإلجهاد احلراري اخلفيف.

ً
تصنيفا لكوجان ( )kogan, 2001الذي صنف قيم
يف هذه الدراسة

ويتبني من تصنيف مؤشر  VCIالذي يوضحه اجلدول السابق الذكر

املؤشرات إىل مخس فئات لتقييم حالة اإلجهاد ،إذ اعتربت القيم

أن منطقة الدراسة قد هيمن عليها اإلجهاد الرطوبي املتوسط منذ

أقل من  ٪10جفاف متطرف ،وأقل من  ٪20جفاف حاد ،وأقل من

عام 1984م إىل عام 1987م ،بعدها سيطر اإلجهاد الرطوبي احلاد على

 ٪30جفاف متوسط ،وأقل من  ٪40جفاف خفيف ،وأكرب من ٪40

بقية السنوات (2010-1992م).

ال يوجد جفاف.

ومن خالل شكل رقم ( )2جند أن منطقة الدراسة عام 1984م غلب

النتائج واملناقشة

عليها اإلجهاد الرطوبي املتوسط يف معظم أراضيها ( ٪93.34من
جدول رقم ( )1نسبة مساحة حالة املؤشرات اجلفافية ملنطقة الدراسة خالل السنوات.
املصدر :عمل الباحثة.
جفاف متطرف

السنوات

جفاف متوسط

جفاف حاد

VCI

TCI

VHI

VCI

TCI

VHI

VCI

TCI

VHI

1984

0.17

0.00

0.00

3.12

0.00

0.00

93.34

0.00

24.50

1985

0.03

0.00

0.00

1.73

0.00

0.00

94.82

0.00

42.46

1986

0.23

0.00

0.00

5.60

0.00

0.00

89.60

0.00

38.49

1987

0.03

0.00

0.00

6.22

0.00

0.00

91.09

88.42

90.86

1992

0.00

0.00

0.00

64.06

0.00

0.05

34.87

27.30

93.61

1995

0.24

0.00

0.00

81.63

0.00

0.00

17.15

0.00

24.96

1996

0.21

0.00

0.00

82.93

0.00

0.00

15.42

0.00

87.12

1999

0.00

0.00

0.00

66.81

0.00

0.00

30.24

1.81

85.69

2002

0.00

0.00

0.00

76.50

0.00

0.00

21.46

0.18

92.58

2004

0.14

0.00

0.00

77.83

0.00

0.01

20.67

0.01

77.22

2007

0.01

0.00

0.00

81.99

0.00

0.00

17.27

0.03

90.94

2008

0.01

0.00

0.00

84.14

0.00

0.00

15.10

0.01

89.94

2010

0.01

0.00

0.00

79.90

0.00

0.00

18.81

0.82

92.09

جفاف خفيف

السنوات

املتوسط احلسابي

ال يوجد جفاف

VCI

TCI

VHI

VCI

TCI

VHI

VCI

TCI

VHI

1984

3.21

83.54

74.99

0.16

16.46

0.51

24.09

36.82

30.45

1985

3.23

82.03

57.11

0.19

17.97

0.43

24.06

36.47

30.26

1986

4.15

80.89

60.35

0.42

19.11

1.16

23.11

36.73

29.92

1987

2.45

11.19

8.96

0.21

0.39

0.18

22.71

29.47

26.09

1992

0.93

71.62

6.28

0.14

1.08

0.07

19.2

30.76

24.98

1995

0.82

2.84

74.42

0.16

97.16

0.61

18.18

38.69

28.43

1996

1.21

88.27

12.48

0.22

11.73

0.40

17.36

35.96

26.66

1999

2.54

89.80

13.53

0.41

8.39

0.78

19.16

33.60

26.38

2002

1.79

99.17

7.15

0.24

0.65

0.27

18.31

32.54

25.42

2004

1.16

93.43

22.33

0.20

6.56

0.43

17.81

35.88

26.84

2007

0.61

98.20

8.94

0.12

1.77

0.13

17.76

34.80

26.28

2008

0.63

97.82

9.89

0.12

2.17

0.16

17.57

35.78

26.67

2010

1.15

95.94

7.74

0.13

3.24

0.17

18.35

34.17

26.26
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حليمة الزبيدي

إمجالي مساحة منطقة الدراسة) ،بينما ظهر اإلجهاد الرطوبي
احلاد على السفوح الغربية من املرتفعات اجلبلية يف مركز اهلدا،

شكل رقم ( )2تصنيف حالة اجلفافية مبنطقة الدراسة لعامي  1984و1985م.
املصدر :عمل الباحثة.

والسيل الكبري ،إىل جانب جزء صغري يف شرق مركز قيا ،كما يتبني
وجود اإلجهاد الرطوبي اخلفيف على املرتفعات اجلبلية يف مركز
الشفا ،وجزء من مركز بين سعد ،وأجزاء من بطون األودية يف
مركز الطائف ،كما جند أن احلالة الرطوبية املناسبة (قيم املؤشر
≤ )٪40موجودة على قمة جبل األديم يف مركز الشفا بنسبة ٪0.16
من إمجالي مساحة منطقة الدراسة .كما نالحظ استمرار توسع
اإلجهاد الرطوبي املتوسط عام 1985م بنسبة  ٪2.52باإلضافة إىل
زيادة يف اإلجهاد الرطوبي اخلفيف بشكل طفيف يف مركز الشفا،
مع حتسن نسيب لبعض املناطق اليت كانت تغطيها إجهاد رطوبي
حاد خاصة مركز السيل الكبري ،واهلدا ،وقيا.
ويتبني من خالل شكل رقم ( )3استمرار تعرض منطقة الدراسة
إىل نقص يف الرطوبة ،ففي عام 1986م ظهر اإلجهاد الرطوبي احلاد
بشكل أوسع مما كان عليه يف السنتني السابقة ،خاصة يف مشال
شرق مركز بين سعد ،وأجزاء من مركز اهلدا ،والسيل الكبري ،وآل
مشعان ،وشرق مركز قيا .مع سيطرة لإلجهاد الرطوبي املتوسط
على معظم أراضي منطقة الدراسة ،وغلب على املرتفعات اجلبلية
ملركز الشفا اإلجهاد الرطوبي اخلفيف إىل جانب أجزاء من مرتفعات
مركزا اهلدا وبين سعد ،وأمكنه متفرقة من جماري األودية .أما

شكل رقم ( )3تصنيف حالة اجلفافية مبنطقة الدراسة لعامي  1986و1987م.
املصدر :عمل الباحثة.

عام 1987م ازدادت كثافة اإلجهاد الرطوبي احلاد ،ورافقه تناقص يف
اإلجهاد الرطوبي اخلفيف على املرتفعات اجلبلية وهيمنة اإلجهاد
الرطوبي املتوسط على معظم مساحة منطقة الدراسة.
وبفارق مخسة أعوام بني عامي 1992-1987م تعرضت مساحات
كبرية من منطقة الدراسة إىل إجهاد رطوبي حاد بنسبة  ٪64.06من
إمجالي مساحة منطقة الدراسة ،تركز يف شرق منطقة الدراسة
(شكل رقم  ،)4أما يف جنوب وغرب منطقة الدراسة فقد سيطر
ً
شريطا
اجلفاف املتوسط ،بينما شكل اإلجهاد الرطوبي اخلفيف
ً
ضيقا فوق مرتفعات الشفا وبين سعد وبعض جماري األودية.
ويف عام 1995م يتضح استمرارية هيمنة اإلجهاد الرطوبي احلاد،
وتناقص مساحة فئة اإلجهاد الرطوبي اخلفيف ،وظهور اإلجهاد
الرطوبي املتطرف مبا يقدر بنحو  ٪0.24من إمجالي مساحة
منطقة الدراسة ،وبقيت بعض قمم املرتفعات اجلبلية ضمن حالة
اإلجهاد الرطوبي اخلفيف.
ويف عام 1996م استمر اإلجهاد الرطوبي احلاد يف اهليمنة على معظم
أجزاء منطقة الدراسة ،بينما بقيت مراكز الشفا وأجزاء من اهلدا
وبين سعد ومساحات صغرية من بقية املراكز حتت هيمنة اإلجهاد

ويتضح استمرارية ندرة الرطوبة مبنطقة الدراسة ،إذ توغل

الرطوبي املتوسط ،كما يوضح ذلك شكل رقم ( .)5أما يف عام 1999م

اإلجهاد الرطوبي احلاد عام 2002م يف معظم منطقة الدراسة بنحو

.
النباتية أسهم يف تقليص مساحة
فقد حدث حتسن طفيف يف احلالة

 ٪76.50من إمجالي مساحة منطقة الدراسة ،وتركز يف مركز قيا،

اإلجهاد الرطوبي احلاد ،وظهر اإلجهاد الرطوبي املتوسط يف مشال

والسديرة ،والفيصلية ،وآل مشعان ،وعشرية ،وأجزاء من مركز

شرق مركز الفيصلية ،وغرب مراكز عشرية ،والسيل الكبري ،واهلدا،

الطائف واهلدا ،بينما تركزت كثافة اإلجهاد الرطوبي املتوسط على

ويف منتصف مركز الطائف ،وبين سعد ،كما ظهر اإلجهاد احلراري

مراكز الشفا ،واهلدا ،وبين سعد ،وجنوب الطائف ،وشرق مركز

اخلفيف فوق املرتفعات اجلبلية يف مركز الشفا وأجزاء من اهلدا،

عشرية،كما ظهر اجلفاف اخلفيف على املرتفعات اجلبلية يف جنوب
مركز الشفا .ومن خالل شكل رقم ( )6جند ً
أيضا زيادة طفيفة يف

الرطوبي.

اإلجهاد الرطوبي احلاد عام 2004م ،مع تناقص لإلجهاد الرطوبي

وبقيت قمم بعض اجلبال يف مركز الشفا يف منأى عن اإلجهاد
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شكل رقم ( )4تصنيف حالة اجلفافية مبنطقة الدراسة لعامي  1992و1995م.
املصدر :عمل الباحثة

شكل رقم ( )6تصنيف حالة اجلفافية مبنطقة الدراسة لعامي 2002
و2004م / .املصدر :عمل الباحثة

شكل رقم ( )5تصنيف حالة اجلفافية مبنطقة الدراسة لعامي  1996و1999م
املصدر :عمل الباحثة

شكل رقم ( )7تصنيف حالة اجلفافية مبنطقة الدراسة لعامي  2007و2008م.
املصدر :عمل الباحثة

اخلفيف عن التاريخ الذي سبقه ،ويف ذلك دليل على استمرارية

املساحة اليت يغطيها إجهاد رطوبي متوسط تركزت يف مراكز بين

فقد الرطوبة الناجم عن قلة كميات التساقط.

سعد ،والشفا ،واهلدا ،وأجزاء من مركز الطائف،

ويف عامي  2007و2008م استمرت موجة اجلفاف وهيمنة اإلجهاد

والسيل الكبري ،وشرق الفيصلية ،وعشرية ،وآل مشعان ،كما ظهر

الرطوبي احلاد على معظم مساحات منطقة الدراسة ،كما يتضح

اإلجهاد الرطوبي اخلفيف يف جنوب مركز الشفا ،بينما سيطر

من شكل رقم ( ،)7وبقيت األجزاء اجلنوبية واجلنوبية الغربية

اإلجهاد الرطوبي احلاد على بقية منطقة الدراسة (شكل رقم .)8

من منطقة الدراسة ضمن اإلجهاد الرطوبي املتوسط ،إىل جانب

ومن العرض السابق يستدل على أن مؤشر  VCIالذي يعكس

بعض بطون األودية.

احلالة الرطوبية النامجة عن األمطار ،يوضح أن منطقة الدراسة

ويف عام 2010م حدث حتسن طفيف يف احلالة النباتية ازدادت معه

تعرضت إىل نقص حاد يف الرطوبة يزداد مع مرور الزمن ،حيث
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شكل رقم ( )8تصنيف حالة اجلفافية مبنطقة الدراسة لعام 2010م.
املصدر :عمل الباحثة

كان اإلجهاد الرطوبي املتوسط هو السائد على منطقة الدراسة

التحسن الطفيف يف احلالة احلرارية ،وبقيت مراكز الشفا ،واهلدا،

من عام 1987-1984م ،بينما سيطر اإلجهاد الرطوبي احلاد منذ عام

وبين سعد ,وأجزاء من مركز الطائف يف منأى من اإلجهاد احلراري.

 1992إىل 2010م .ومن خالل حساب االرتباط بني مؤشر  VCIوبني

ويتبني من خالل شكل رقم ( )3استمرار سيطرة اإلجهاد احلراري

سنوات الدراسة ،وجد أن العالقة بني املتغريين جوهرية وذات

اخلفيف يف عام 1986م على معظم مراكز منطقة الدراسة ،بينما

داللة إحصائية إذ بلغت  0.86-عند مستوى داللة  ،٪1وتدل هذه

ظلت مراكز الشفا ،واهلدا ،وبين سعد ،وجنوب مركز الطائف يف

العالقة العكسية القوية على اجتاه قيم مؤشر  VCIحنو التناقص

منأى عن اإلجهاد احلراري ،إذ توفرت بها احلالة احلرارية املالئمة.

كلما تقدمت السنوات.

أما يف عام 1987م فقد حدث تدهور يف احلالة احلرارية ،حيث ساد

ب .مؤشر احلالة احلرارية ):Temperature Condition Index (TCI

اإلجهاد احلراري املتوسط مبقدار  ٪88.42من إمجالي مساحة

يعتمد مؤشر  TCIعلى القيم الفعلية لنطاق األشعة احلرارية

منطقة الدراسة ،يف مراكز الفيصلية ،وآل مشعان ،وعشرية ،وقيا،

البعيدة ( 12.50 – 10.40ميكرومرت) ،وقد بلغت أعلى قيمة للنطاق

والسديرة ،ووسط مركز الطائف ،بينما سيطر اإلجهاد احلراري

احلراري  ،230بينما بلغت أدنى قيمة صفر ،ومن خالل جدول رقم

اخلفيف على مراكز بين سعد ،والشفا ،واهلدا ،وأجزاء من مراكز

( )1نالحظ أن قيم مؤشر  TCIتأخذ يف االخنفاض مع مرور الزمن،

الطائف ،والسديرة ،والسيل الكبري.

كما يتبني أن أعظم قيمة للوسط احلسابي ملؤشر  TCIخالل السنوات

ويف عام 1992م طرأ حتسن نسيب يف احلالة احلرارية أدى إىل تناقص

كانت عام 1995م مبا يقدر بـ  ،38.69بينما بلغت أدنى قيمة 29.47

مساحة اإلجهاد احلراري املتوسط ،وهيمنة اإلجهاد احلراري

عام 1987م ،ويف ذلك داللة على سيادة اإلجهاد احلراري املتوسط إىل

اخلفيف على مراكز الفيصلية ،وعشرية ،وآل مشعان ،والسيل الكبري،

خفيف على منطقة الدراسة.

واهلدا ،والشفا ،وبين سعد ،وأجزاء من السديرة ،وقيا ،والطائف

ومن خالل شكل رقم ( )2يتضح سيطرة اإلجهاد احلراري اخلفيف

(شكل رقم  .)4ويف عام 1995م وبفارق ثالثة أعوام استمر التحسن

يف عام 1984م على معظم مساحة منطقة الدراسة مبقدار ٪83.54

يف احلالة احلرارية ،مما أسهم يف هيمنة احلالة احلرارية املالئمة

من إمجالي مساحة منطقة الدراسة ،بينما هيمن على املناطق

(قيم املؤشر ≤ )٪40على منطقة الدراسة ،باستثناء مساحات صغري

اجلنوبية الغربية من منطقة الدراسة يف مراكز الشفا ،واهلدا ،وبين

تقدر بـ ٪2.84كانت حتت سيطرة اإلجهاد احلراري اخلفيف.

سعد احلالة احلرارية املناسبة (قيم املؤشر ≤.)٪40

أما يف عام 1996م ،فقد ارتفعت درجات احلرارة مبنطقة الدراسة ،مما

ويف عام 1985م استمرت هيمنة اإلجهاد احلراري اخلفيف على

وضع أغلب منطقة الدراسة ضمن اإلجهاد احلراري اخلفيف ،وظلت

منطقة الدراسة يف مركز قيا ،والسديرة ،والفيصلية ،وعشرية،

مراكز الشفا ،وأجزاء من جنوب بين سعد ،وغرب اهلدا يف منأى

وآل مشعان ،والسيل الكبري ،ومعظم مساحة مركز الطائف ،رغم

عن اإلجهاد احلراري لتوفر الظروف احلرارية املناسبة .ويف عام
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1999م استمرت احلالة احلرارية يف التدهور ،فظهر اإلجهاد احلراري

مراكز قيا ،والطائف ،والفيصلية ،والسديرة ،والسيل الكبري،

املتوسط يف مشال شرق مركز الفيصلية ،وشرق مركز عشرية ،ويف

وعشرية اجلفاف املتوسط ،وظلت أجزاء صغرية من املرتفعات

أجزاء صغرية جنوب مركز بين سعد .وسيطر اإلجهاد احلراري

وبطون األودية مبنأى من اجلفاف .ويف عام 1985م بدأ ظهور اجلفاف

اخلفيف على معظم منطقة الدراسة ،بينما ظلت مساحات صغرية

املتوسط بشكل أكثف من العام الذي سبقه على أجزاء متفرقة من

من مركز اهلدا ،والشفا ،وبين سعد ضمن احلالة احلرارية املناسبة

مشال وشرق منطقة الدراسة ،مع سيطرة اجلفاف اخلفيف على

(شكل رقم .)5

أجزاء واسعة من منطقة الدراسة .ويعود سيادة اجلفاف عامي

ويف عام 2002م هيمن اإلجهاد احلراري اخلفيف على منطقة

 1984و1985م إىل اإلجهاد الرطوبي الذي عملت احلالة احلرارية على

الدراسة ،بينما دخلت أجزاء صغرية من مركز بين سعد تقدر بـ

التخفيف من حدته والتقليل من كثافة اجلفاف.

 ٪17.27ضمن اإلجهاد احلراري املتوسط ،وبقيت  ٪0.65يف منأى عن

وبالعودة إىل شكل رقم ( )3يتضح أن مراكز الفيصلية ،وعشرية،

اجلفاف .ومن خالل شكل رقم ( )6يتبني حدوث حتسن يف احلالة

والسيل الكبري ،والطائف ،والسديرة ،وقيا سيطر عليها اجلفاف

احلرارية عام 2004م ،مما أسهم يف زيادة مساحة احلالة املالئمة يف

املتوسط ،بينما هيمن اجلفاف اخلفيف على بقية منطقة الدراسة،

منطقة الدراسة ،مشلت مركز بين سعد ،والشفا ،واهلدا ،وأجزاء

باستثناء املرتفعات اجلبلية يف مركز الشفا ،اليت بقيت يف منأى عن

من مراكز السيل الكبري ،وعشرية ،والطائف ،بينما سيطر اإلجهاد

اجلفاف .أما يف عام 1987م فقد هيمن اجلفاف على منطقة الدراسة

احلراري اخلفيف على مراكز قيا ،والسديرة ،وعشرية ،وآل مشعان،

نتيجة لسيادة اإلجهاد الرطوبي واحلراري املتوسطني ،مما أسهم

والفيصلية ،والسيل الكبري ،وأجزاء من مركز الطائف.

يف تغطية اجلفاف املتوسط مجيع أحناء منطقة الدراسة باستثناء

ومن خالل شكل رقم ( )7تعرضت منطقة الدارسة عام 2007م إىل

أجزاء من املرتفعات اجلنوبية الغربية اليت سيطر عليها اجلفاف

تدهور يف احلالة احلرارية ،مما أدى إىل سيطرة اإلجهاد احلراري

اخلفيف.

اخلفيف على منطقة الدراسة ،باستثناء أجزاء صغرية من مركز

ويف عام 1992م ازدادت كثافة اجلفاف املتوسط وسيطر على مجيع

الشفا ،وبين سعد ،واهلدا تقدر بـ  ٪1.77من إمجالي مساحة منطقة

مراكز منطقة الدراسة باستثناء أجزاء من مرتفعات الشفا ،وبين

الدراسة كانت يف منأى عن اإلجهاد احلراري .ويف عام 2008م حدث

سعد ،واهلدا ،ويعود ذلك اجلفاف إىل سيطرة اإلجهاد الرطوبي احلاد

حتسن طفيف ال يكاد يذكر مما أدى إىل استمرار سيطرة اإلجهاد

إىل جانب اإلجهاد احلراري املتوسط إىل اخلفيف (شكل رقم  .)4أما

احلراري اخلفيف مع حتسن بنسبة  ٪0.40عن عام 2007م.

يف عام 1995م فقد ساد اجلفاف اخلفيف منطقة الدراسة باستثناء

ويف عام 2010م زادت كثافة اإلجهاد احلراري اخلفيف مبقدار ٪97.82

أجزاء من وسطها ومشاهلا الذي سيطر عليه اجلفاف املتوسط.

من إمجالي مساحة منطقة الدراسة اليت غطت مجيع مراكز

ويعود ذلك إىل انتشار اإلجهاد الرطوبي احلاد يف أحناء واسعة من

منطقة الدراسة ،باستثناء أمكنة مبعثرة جنوب مركز بين سعد

منطقة الدراسة ،لكن احلالة احلرارية املالئمة (قيم املؤشر ≤)٪40

كانت ضمن اإلجهاد احلراري املتوسط ،باإلضافة إىل شريط ضيق يف

أسهمت يف تقليص أثر ذلك اإلجهاد ومداه ،وظلت أعالي املرتفعات

مراكز الشفا ،واهلدا ،وبين سعد كانت مبنأى عن اإلجهاد احلراري،

ومساحة ضيقة من بطون األودية دون تأثر مبوجات اجلفاف.

كما يوضح ذلك شكل رقم (.)8

ويف عام 1996م سيطر اجلفاف املتوسط على مجيع منطقة الدراسة

ومن جممل ما سبق ،يتضح أن منطقة الدراسة سيطر عليها

باستثناء املرتفعات اجلبلية يف جنوب غرب منطقة الدراسة اليت

اإلجهاد احلراري اخلفيف جلميع سنوات الدراسة باستثناء عام

سادها اجلفاف اخلفيف ،ويعود ذلك إىل ظهور اإلجهاد الرطوبي

1987م وهيمن عليه اجلفاف املتوسط ،وكذلك عام 1995م كانت

احلاد يف أحناء منطقة الدراسة باستثناء أجزاء من املرتفعات

احلالة احلرارية فيه مالئمة (قيم املؤشر ≤ ،)٪40وبإجياد االرتباط

وبطون األودية الذي سيطر عليه اإلجهاد الرطوبي املتوسط

بني مؤشر  TCIوبني سنوات الدراسة وجد أن العالقة بني املتغريين

واخلفيف ،يف املقابل ظهر اإلجهاد احلراري اخلفيف على منطقة

غري دالة إحصائيا ( .)0.02-

الدراسة ،يف حني بقيت احلالة احلرارية على املرتفعات مالئمة مما
جعلها يف منأى عن اجلفاف .كما يتضح من شكل رقم ( )5أنه يف

ج .مؤشر الصحة النباتية ):Vegetation Health Index (VHI

عام 1999م استمرت سيطرة اجلفاف املتوسط على منطقة الدراسة،

يعكس مؤشر  VHIالتأثري املشرتك للحالة النباتية واحلرارية ملنطقة

إىل جانب وجود اجلفاف اخلفيف على املرتفعات اجلبلية يف جنوب

الدراسة ،وقد بلغ متوسط قيم مؤشر  ،27.28 VHIالذي يدل على

غرب منطقة الدراسة.

جفافية املنطقة بشكل عام ،وبتقصي اجلفاف من خالل مؤشر

كما يالحظ من خالل شكل رقم ( )6استمرارية سيطرة اجلفاف

 VHIيتبني سيطرة اجلفاف املتوسط على مجيع السنوات ،وحدوث

املتوسط على منطقة الدراسة ،ففي عام 2002م نالحظ أن اجلفاف

حتسن عام 1995م حيث انتشر اجلفاف اخلفيف يف أحناء شاسعة من

يف منطقة الدراسة يعود يف ذلك العام إىل إجهاد رطوبي حاد رافقه

منطقة الدراسة ،وكذلك حدث حتسن نسيب عامي  1999و2004م

إجهاد حراري خفيف .أما يف عام 2004م فيتبني من الشكل السابق

على املرتفعات يف جنوب غرب منطقة الدراسة (جدول رقم .)1

حدوث حتسن يف كثافة اجلفاف ،إذ ساد املنطقة اجلفاف اخلفيف

ويتبني من خالل شكل رقم ( )2أنه يف عام 1984م ساد اجلفاف

بنسبة  ٪22.33من إمجالي مساحة منطقة الدراسة كنتيجة

اخلفيف غالبية مساحة منطقة الدراسة ،كما ظهر يف أجزاء من

لتحسن احلالة احلرارية يف ذلك العام ،وسيطر اجلفاف املتوسط
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جدول رقم ( )2النسبة املئوية حلالة التغطية النباتية ومساحتها ً
وفقا ملؤشر .OSAVI
املصدر :عمل الباحثة
حالة التغطية النباتية

العام

مساحة التغطية النباتية بالكيلو مرت مربع

1984

944.81

0.20

1985

907.30

0.30

27.01

1986

893.11

0.44

42.91

نبات غين

نبات متوسط الغنى

نبات فقري

23.93

75.87
72.69
56.65

1987

627.00

0.41

39.26

60.33

1992

393.52

0.74

28.87

70.39

1995

290.57

1.16

39.85

58.99

1996

353.35

1.34

40.78

57.88

1999

554.80

1.03

45.07

53.90

2002

384.09

0.83

44.13

55.04

2004

272.90

1.33

40.49

58.18

2007

162.28

1.32

34.16

64.52

2008

171.73

1.37

33.40

65.23

2010

302.46

0.64

39.77

59.59

على بقية أجزاء املنطقة.

ساهم اجلفاف يف احنسار التغطية النباتية وجفاف األشجار الكبرية

ويف عامي  2007و2008م يتبني من شكل رقم ( )7استمرارية كثافة

املعمرة وتبعثرها ،وانقراض بعض النباتات والشجريات الصغرية،

اجلفاف وهيمنته على مجيع أجزاء منطقة الدراسة باستثناء

وتغري أماكن منو بعض النباتات،كما أدى اجلفاف إىل تشقق الرتبة

أجزاء من املرتفعات اجلنوبية الغربية ،ويعود ذلك اجلفاف يف املقام

وتفككها وزيادة تعريتها.

األول إىل تأثري اإلجهاد الرطوبي.

كما نالحظ من خالل تقييم تأثري اإلجهاد الرطوبي واإلجهاد

ويف عام 2010م كان اجلفاف املتوسط هو السائد على منطقة الدراسة

احلراري على حالة الغطاء النباتي أن التحسن الذي حدث يف

باستثناء أجزاء من املرتفعات ظهر عليها اجلفاف اخلفيف ،وتعود

حالة اجلفاف عام 1995م مل يكن له انعكاس موجب على التغطية

سيادة اجلفاف املتوسط إىل التأثري املشرتك بني اإلجهاد الرطوبي

النباتية ،يف حني أن التدهور يف حالة اجلفاف النسيب عام 2010م

واحلراري ،خاصة اإلجهاد الرطوبي احلاد الذي انتشر يف منطقة

تبعه حتسن يف التغطية النباتية ،ويرجع ذلك إىل أن عام 1995م

الدراسة يف ذلك العام.

شهد حتسن يف احلالة احلرارية قلل من حالة اجلفاف ،إال أن سطح

ومما سبق تبني تأثري حالة األمطار ودرجات احلرارة على الغطاء

الرتبة كان يفتقد للرطوبة املالئمة اليت تسهم يف النماء ،وذلك لقلة
ً
األمطار ،بينما شهد عام 2010م ً
بسيطا يف املساحات اخلضراء
منوا

اإلجهاد الرطوبي واحلراري ،فنجد أن اجلفاف حدث عام 1987م

نتيجة لتوفر األمطار اليت تبعه حتسن يف رطوبة الرتبة والنبات،

بسبب اإلجهاد احلراري ،بينما حدث يف األعوام ما بني 1995م

ومنسوب املياه اجلوفية القريبة من السطح ،كما أن اإلجهاد احلراري
ً
خفيفا ،ويف ذلك برهان على أن اإلجهاد الرطوبي أكثر تأثريا
كان

أو ارتفاع درجات احلرارة أو كليهما ً
معا ،يف حني ظهر اجلفاف

على حالة الغطاء النباتي من اإلجهاد احلراري.

عام1992م بتأثري مشرتك بني اإلجهاد الرطوبي واحلراري .كما أن

وحبساب معامل ارتباط بريسون بني سنوات الدراسة ومتوسط

وجود أحدهما بشكل مناسب وجيد قد يساهم يف ختفيف مستوى

قيم مؤشر الصحة النباتية ) Vegetation Health Index (VHIوجد

اجلفاف كما حدث ذلك عام 1995م حيث قابل اإلجهاد الرطوبي

أن االرتباط بلغ  0,62-وهو ارتباط جوهري ذو داللة إحصائية

احلاد حالة حرارية مناسبة ساهمت يف جتنب تطور حالة اجلفاف.

عند مستوى معنوية  ٪5مع مالحظة أن العوامل األخرى قد مت

ونظرا لتأثري اجلفاف املباشر يف التغطية النباتية من حيث الكثافة

تثبيتها من قبل الباحثة .وتدل تلك العالقة العكسية املتوسطة

أو احلالة ،فقد استخدمت الدراسة مؤشر  OSAVIلتقصي مساحة

على أن منطقة الدراسة مقبلة على مرحلة حرجة من اجلفافية

وحالة التغطية النباتية ،باإلضافة إىل تعزز نتائج املؤشرات

نتيجة لتعرضها إلجهاد حراري ورطوبي مستمرين ،وإن كان تأثري

اجلفافية.

اإلجهاد الرطوبي أكرب بكثري من احلراري ،وفيما يلي عرض يؤكد

وقد اتضح من تقصي التغطية النباتية (جدول رقم  )2تقلص

أن اجلفافية اليت سادت املنطقة ما بني عامي 2010 – 1984م كانت

املساحات النباتية كلما زادت موجات اجلفاف ،فاإلجهاد احلراري

ً
مؤثرا يف التناقص املستمر يف التغطية النباتية بشكل عام.
سببا
ً

والرطوبي يؤدي إىل ارتفاع عملية التبخر والنتح من النباتات ،وقد

ولتقصي تأثري األمطار على الغطاء النباتي حسبت الباحثة

ً
ً
وسلبا ،حيث يعكس مؤشر صحة النبات كثافة
إجيابا
النباتي

2010-م بسبب اإلجهاد الرطوبي الذي جنم عن قلة كميات التساقط
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شكل رقم ( )9معدالت األمطار ألشهر املرئيات ومتوسط قيم مؤشر .OSAVI
املصدر :عمل الباحثة.

معدالت كمية التساقط خالل الشهر املوافق لتاريخ التقاط املرئية

استخدام مؤشر  OSAVIيف الداللة على تناقص األمطار أو زيادتها،

لسبعة حمطات مطرية مبنطقة الدراسة* ،وتبني من خالل الشكل

إذ كان

رقم( )9أن ارتفاع كمية التساقط يتبعه اجتاه مؤشر  OSAVIحنو

ً
سالبا .ويتضح من شكل
االرتباط بني السنوات وبني مؤشر OSAVI

القيم املوجبة ،إذ يشري ارتفاع قيمة مؤشر  OSAVIإىل تدهور حالة

رقم ( )10أن خط اجتاه املطر يف احملطات املطرية يف مجيع سنوات

النبات ،ويربهن على ذلك االرتفاع يف كميات األمطار املتساقطة

الدراسة تتجه حنو االخنفاض يف إشارة إىل تعرض منطقة الدراسة
إىل قلة وندرة كمية األمطار املتساقطة .وإمجالاً ملا سبق تبني أن

التغطية النباتية مبا يقدر بنحو 263كم ،2بينما اتسمت السنوات

األمطار خالل العقدين األخريين أخذت بالتناقص ،وأن تناقص

األخرية بطابع الندرة يف الكميات الساقطة مما تبعه احنسار يف

كمية األمطار يف السنوات األخرية أسهم يف تدهور الغطاء النباتي

التغطية النباتية .وحبساب االرتباط بني مؤشر  OSAVIوبني

من حيث املساحة والغنى وتعرضه لإلجهاد الرطوبي واحلراري.

الذي حدث ما بني عامي 1999- 1995م ،أدى إىل حدوث منو يف

معدالت التساقط لشهر املرئية ،جند أن القيمة بلغت  0,44وهي
تدل على أن االرتباط بني كمية األمطار املتساقطة وبني التغطية

اخلامتة

النباتية ليست ذات مدلول إحصائي ويرجع لعامل الصدفة ،إال أن

عنيت هذه الدراسة بتوظيف املؤشرات الطيفية لتقييم حالة

العالقة املوجبة بني املتغريين واجتاهها تبني أن كمية التساقط

ً
عاما (1984م2010-م) ،حيث
اجلفاف لفرتة متتد ستة وعشرين

أسهمت يف تناقص التغطية النباتية.

اعتمدت الدراسة على مؤشرات  ،VCIو ،TCIو ،VHIوأظهرت مجيعها

ولتعزيز النتيجة السابقة أو إضعافها ،استخدمت الباحثة املعدالت

أن منطقة الدراسة يف تعرض مستمر لإلجهاد الرطوبي واحلراري،

السنوية للتساقط ،فوجدت أن االرتباط بني تلك املعدالت وبني

وأن النظام البيئي احليوي يف منطقة الدراسة مير مبرحلة حرجة

مؤشر  OSAVIبلغت  0,37وهي نتيجة تدعم العالقة السابقة،

نتيجة للتناقص املستمر يف كميات التساقط وعدم انتظام هطوهلا،

وتؤكد العالقة بني إسهام األمطار يف تدهور الغطاء النباتي يرجع

وارتفاع درجات احلرارة ،وبالتالي تعرضت التغطية النباتية

لعامل الصدفة .وحبسب قيمة االرتباط بني سنوات املرئيات وبني

للتدهور واالضمحالل.

معدالت األمطار السنوية ،وجد أن العالقة سالبة  ،0,49-مبعنى

وبينت الدراسة أن هناك عالقة جوهرية ذات داللة إحصائية بني

ً
تناقصا يف كميات األمطار املتساقطة مع مرور الزمن،
أن هناك

مؤشر  VCIوبني سنوات الدراسة بلغت  0.86-عند مستوى داللة

وبالتالي فإن هذه النتيجة تعطي داللة واضحة على إمكانية

 ،٪1ويف ذلك برهان على زيادة اإلجهاد الرطوبي مع مرور الزمن.

* حمطات الشفا ،واهلدا ،وبقران ،والكرا السفلى ،والكر العلوية ،والطائف ،وكالخ ،ووادي حمرم.
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شكل رقم ( )10خط االجتاه معدالت التساقط السنوي لسنوات الدراسة لسجل سبعة حمطات مطرية يف منطقة الدراسة.
املصدر :عمل الباحثة باالعتماد على النشرة اهليدرولوجية.

كما توصلت الدراسة إىل عدم وجود مدلول إحصائي للعالقة بني

وبرهان على أن النظام البيئي احليوي يف منطقة الدراسة هش

مؤشر  TCIوسنوات الدراسة ،وخرجت الدراسة إىل وجود عالقة

ويعاني من الضعف الشديد املستمر ،إن مل تبادر اجلهات ذات

جوهرية ذات مدلول إحصائي بني مؤشر  VHIوسنوات الدراسة

العالقة بصيانة وإدارة مناطق املراعي والغابات ،باإلضافة إىل إدارة

بلغت  0.62-عند مستوى داللة  ٪5وهي تدل على هيمنة اجلفاف

جيدة لألحواض املائية واالستفادة مبا يعرف باحلصاد املائي.

الناتج عن التأثري املشرتك بني اإلجهاد الرطوبي واحلراري على
منطقة الدراسة مع مرور الزمن.

املراجع

كما ساهم اجلفاف يف احنسار التغطية النباتية وجفاف األشجار

املراجع العربية

الكبرية املعمرة ،وتقلص وجود بعض النباتات والشجريات ،وتغري

الرئاسة العامة لألرصاد ومحاية البيئة2002 ،م .مراقبة اجلفاف،

أماكن منو بعض النباتات ،وتبني أن اإلجهاد الرطوبي أكثر تأثريا يف

اإلصدار التاسع.الرياض.

حالة الغطاء النباتي من اإلجهاد احلراري ،ويستدل عليه من حتسن

الغامدي ،سعد أبو راس2008 ،م .مراقبة التصحر يف أجزاء من

حدث يف حالة اجلفاف عام 1995م ،إال أن انعكاسه على التغطية

غرب اململكة العربية السعودية .جملة جامعة امللك سعود للعلوم

ً
نامجا
النباتية مل يكن بالنماء ،حيث كان التحسن يف حالة اجلفاف

الزراعية.145-119 :)2( 20 ،

عن حتسن يف احلالة احلرارية ،ومع هذا فإن سطح الرتبة كان يفتقد

الغامدي ،سعد أبو راس2009 ،م .تأثري خصائص التضاريس يف

للرطوبة املالئمة اليت تسهم يف منو النبات وذلك لقلة األمطار .يف

التغطية النباتية ملنطقة بالد زهران جببال السروات :دراسة

حني حدث حتسن طفيف يف حالة اجلفاف عام 2010م ،تبعه منو

منهجية يف االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية .جملة

طفيف يف التغطية النباتية ،نتيجة لوفرة األمطار مما جعل حالة

جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.)13( ،

رطوبة الرتبة والنبات تتحسن.

الوليعي ،عبد اهلل ناصر1997 ،م .اجلغرافيا احليوية للمملكة العربية

واستطاعت الدراسة أن تولد قاعدة بيانات جيدة للغاية ملنطقة

السعودية .حبوث يف اجلغرافيا الطبيعية للملكة العربية السعودية

الدراسة فيما يتعلق حالة اجلفاف ،باإلضافة إىل خرائط تسلسلية

(القسم األول) ،الرياض.

لإلجهادين الرطوبي واحلراري ،وصحة النبات .ويف ذلك داللة
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