المجلة العراقية لالستزراع المائي المجلد ( )16العدد (108-97 :2019-)2

97

استخدام قيم مؤشر االختالف النباتي القياسي  NDVIو مؤشر الهطل المطري القياسي SPI
في دراسة معامل الجفاف لمنطقة شمال الخليج العربي
أيمن عبد اللطيف كويس الربيعي
قسم الرسوبيات والقيعان الحرية ،مركز علوم البحار ،جامعة البصرة ،البصرة ،العراق
Email: aimenalrubaie@gmail.com
الخالصة
أجريت الدراسة في منطقة شمال رأس الخليج العربي باستخدام بيانات األمطار الشهرية
للفترة  2010 -2003من أجل حساب مؤشر الهطل المطري القياسي  ,SPIوسلسلة مؤلفة
من صور  MODISالسنوية لشهر نيسان من كل عام لنفس الفترة من أجل حساب مؤشر
االختالف النباتي الطبيعي .NDVI
ترافقت تغيرات قيم  NDVIمع تغير قيم  SPIوأكدت الدراسة اإلحصائية وجود عالقة
قوية ومعنوية بين المؤشرين  SPIو  NDVIفي جميع المحطات وسجلت أعلى قيمة في
محطة بوبيان ( .)0.91تقلبت قيم  NDVIفي محطات الدراسة مع تغيرات الهطوالت السنوية
وأشارت النتائج أيضا إلى قوة العالقة ومعنوياتها بين األمطار ومؤشر  NDVIوكانت أعلى
قوة ارتباط في محطة عبادان ( .)0.88وبناء على نتائج تصنيف شدة الجفاف اعتمادا على
قيم مؤشر  ,SPIأظهرت النتائج تميز منطقة الدراسة بجفاف شديد في معظم المحطات
ولمعظم فترة الدراسة ,خاصة في عامي  2007و ,2008واألقل كان في عام  .2003تثبت
نتائج الدراسة الحاجة الستخدام هذه األداة ( )NDVIبعالقتها مع مؤشر ( )SPIلتحديد
مناطق المشكلة وبالتالي صياغة ق اررات إدارة عملية.
الكلمات المفتاحية :الجفاف ،االستشعار عن بعد.SPI, NDVI ،
المقدمة
عد الجفاف ظاهرة مترولوجية مؤقتة تنشأ من عجز الهطول لفترة طويلة من الزمن مقارنة مع المعدل العام ،ويصنف كظاهرة
ُي ّ

بيئي ـ ـ ــة وكارثـ ــة طبيعي ـ ـ ــة تقلل من عمليـ ـ ـ ــة تطور المجتمع ( .)Shaheen & Baig, 2011ويحدث الجفاف في جميع المناطق
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المناخية في العالم ( .)Shahabfar, 2012عانت مناطق عديدة في العالم ،على مدى ثالثة عقود ،من نقص المياه
والجفاف مما سبب تأثيرات خطيرة على االقتصادات المحلية ( ،)Ghulam et al., 2008فالجفاف هو المسؤول عن أكبر
فقد حاصل للمنتجات الزراعية في العديد من البلدان ،فعلى سبيل المثال فُقد في الصين أكثر من  60مليون طن من الحبوب
فقد حصلت خالل السنوات .)Wilhite, 2007( 2000 -1941
نتيجة الجفاف عام  2000وكان أعلى كمية ّ
يؤثر انخفاض األمطار سلباً على القطاع الزراعي والحيواني في كل من سورية والعراق و تركيا وايران مما يتطلب استخدام
كمي ونوعي محدود للمياه المتاحة ( ،)UNDP, 2010ومن جهة أخرى تلعب تقنيات االستشعار عن بعد دو اًر كبي اًر في
مجاالت واسعة من البحث العلمي ،ولها تطبيقات كثيرة في مجالي الزراعة والمناخ ،كمراقبة التغيرات المناخية وتطور المحاصيل
الزراعية وغيرها .كما وتستخدم بيانات االستشعار عن بعد في دراسة األنماط المختلفة للجفاف والحصول على خريطة للمناطق
المعرضة لخطره مما دفع إلى محاولة توظيف هذه البيانات في عملية مراقبة الجفاف.
ان مناخ أي منطقة مرتبط بعوامل طبيعية ثابتة مثل الموقع الجغرافي والقرب والبعد عن المسطحات المائية وكذلك تأثير
طوبوغرافية المنطقة ،وبعوامل طبيعية متحركة ممثلة بتوزيعات الضغط والح اررة والرياح (يعقوب وآخرون.)2016 ،
لذا جاءت الدراسة لتهدف الى اختبار كفاءة مؤشرات الحالة النباتية  NDVIالمشتقة من بيانات االستشعار عن بعد و
مؤشر الهطل المطري القياسي  ،SPIوبالتالي إمكانية استخدام هذه المؤشرات في مراقبة الجفاف ووضعها ضمن برامج مراقبة
وادارة الجفاف لصياغة خطط إدارة فعالة لمكافحة التأثيرات الكارثية للجفاف.
مواد وطرائق العمل
تقع منطقة الدراسة في القسم الشمالي من حوض الخليج العربي ،ضمن منطقة المناخ الجاف الحار ذي األمطار الشتوية
الذي يرمز له بالرمز) ،(Bwhsحسب تصنيف عالم المناخ (كوبن) لألقاليم المناخية في العالم (شرف ،)1980 ،وهو مناخ
قاري يمتاز بظروف التطرف الحراري ،إذ يمتاز بطول الفصل الحار (الصيف) ،الذي يمتد من أوائل آذار حتى نهاية تشرين
الثاني ،في حين تقتصر أشهر الشتاء على المدة الواقعة من أوائل شهر كانون األول حتى نهاية شهر شباط ،مع عدم وضوح
فصلي االعتدالين (الربيع والخريف) ،لذا فمناخ المنطقة جاف لمعظم أشهر السنة (أشهر الصيف) وشبه جاف في نهاية أشهر
الخريف وبداية أشهر الربيع في حين يكون رطباً نسبياً خالل أشهر الشتاء الفعلية (كانون األول وكانون الثاني) (المحمود،
 ،)2006والشكل ( )1يوضح منطقة الدراسة.
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شكل ( :)1خريطة توضح منطقة الدراسة بالنسبة لحوض الخليج العربي

المؤشرات المستخدمة
استخدم في الدراسة مؤشران اثنان لدراسة الجفافُ ،يشتق أحدهما من صور األقمار الصناعية  ،MODISواآلخر هو مؤشر

مترولوجي يعتمد على عامل الهطل.
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 مؤشر الهطل المطري القياسي ()Standardized Precipitation Index SPIهو واحد من أبسط المؤشرات المستخدمة لتوصيف الجفاف ،وضع من قبل ) ،)McKee et al.,1993وهو يسمح بتقدير
الفترات الجافة والرطبة اعتماداً على عجز الهطوالت ( ،)Richard & Heim, 2002أي تقييم العجز المطري في رطوبة
التربة ،جريان األنهار ،مخزون الخزانات المائية السطحية ومنسوب المياه الجوفية على مقاييس زمنية مختلفة ( 1, 3, 6, 9, 12,
 )24, 48 monthsتعكس تأثير الجفاف على األنواع المختلفة لمصادر المياه (.)McKee et al., 1993
عد هذا المؤشر أداة نافعة لتقدير تأثيرات الجفاف ومقارنة شدته في المكان والزمان ،ويسمح بمراقبة الجفاف عملياً في أي
ُي ّ

منطقة باستخدام بيانات هطل  30عاماً (.)Logan et al., 2010

مؤشر االختالف النباتي القياسي ()Normalized Difference Vegetation Index NDVIهو المؤشر األوسع انتشا اًر ،اعتمد من قبل ) Rouse et al., (1974كمؤشر نباتي طيفي معزول ،وهو النسبة بين فرق
االنعكاس في القناتين الطيفيتين الحمراء  REDوتحت الحمراء القريبة  NIRنسبة إلى مجموعهما ( Bacour et al.,
.)2006
يرتبط المؤشر بالتغيرات في الكتلة الحية Kوالتغطية الورقية ،والكلوروفيل في مساحة من األرض ،ودرجة خضرة النباتات،
ويعتبر مؤشر جيداً يدمج تغيرات المناخ والنبات على مقياس زماني ومكاني كبير (.)Aguilar et al., 2012
البيانات المستخدمة
العناصر المناخية
تم اعتماد العناصر المناخية للمحطات القريبة من منطقة الدراسة ،للفترة  2010 - 2003ضمن نصف دائرة معدل
مساحتها حوالي  100كم .وهذه المحطات هي :محطة عبادان اإليرانية ومحطة بوبيان ومحطة البصرة (ميناء البكر) ومحطة بو
شهر فضال عن االعتماد على محطة مطار الكويت في تحديد بعض المتغيرات المناخية.
تعكس المحطات المذكورة ا لخصائص المناخية الفعلية لمناطق التداخل بين اليابس والماء (المناطق الساحلية) وما ينجم عنها
من ظواهر مناخية في هذه البيئة ،وتم اعتماد محطة البصرة التي تتجاوز محيط هذه المساحة لتكملة البيانات المفقودة خالل فترة
الدراسة.
الصور الفضائية
تم تحميل صور القمر  MODISلشهر نيسان من كل عام للفترة  2010 -2003من موقع  Earth explorerالتابع
لوكالة ناسا االمريكية .تتميز الصور بدقة طيفية  16قناة طيفية ودقة مكانية  250م أما الدقة الزمانية فهي  16يوم ،لكن تم
استخدام صورة واحدة من كل شهر ،كما اعتُمدت القناة االولى التي تعطينا قيم  NDVIبشكل مباشر.
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البرمجيات المستخدمة
استخدم برنامجا  Arc Map 9.3و ERDAS imagine 9.2في معالجة صور األقمار الصناعية وحساب قيم NDVI
ووضع الخرائط.
برنامج  Matlabلبرمجة العالقات وتمثيلها بيانياً.برنامج  Excelلترتيب البيانات وتنظيمها ضمن أوراق عمل وتطبيق العالقات الرياضية لحساب المؤشرات.برنامج  Minitab 16لتحليل عالقات االرتباط ومستوى المعنوية.ولتسهيل عملية حساب مؤشر  SPIودراسة تغيراته الزمنية على مختلف المستويات استخدم برنامجا REDIM.2005.3المطور في جامعة كاتانيا -إيطاليا ()Cancelliere, 2005
طرائق العمل
تحضير بيانات األمطار
تم ترتيب بيانات الهطل الشهرية لخمس محطات مناخية في وحول منطقة الدراسة ،هي :محطة عبادان اإليرانية ومحطة
بوبيان ومحطة البصرة (ميناء البكر) ومحطة بو شهر فضال عن االعتماد على محطة مطار الكويت للفترة ،2010 -2003
ولحساب األمطار السنوية في فترة الدراسة ،تم جمع الهطوالت الشهرية لكل سنة.
تم حساب  )SPI6( 6 months SPIوأخذ قيمته في شهر نيسان للمحطات بواسطة برنامج REDIM.2005.3
وباستخدام بيانات الهطل الشهرية التي تغطي الفترة .2010 -2003
لتقدير شدة الجفاف تقارن قيمة المؤشر بعد حسابه بالقيم المدونة في الجدول ( ،)1الذي يتضمن تصنيف شدة الجفاف حسب
قيمة مؤشر ( .)SPIتعرف الفترة التي تكون فيها قيمة المؤشر سالبة بالفترة الجافة ،ويحدد الشهر حيث قيمة المؤشر سالبة بداية
الجفاف ،والشهر حيث قيمة المؤشر موجبة نهاية الجفاف ( .)McKee et al., 1993تم تصنيف شدة الجفاف اعتماداً على
قيم  SPIالموضحة في الجدول ( )1إلى جفاف خفيف عندما كانت قيمة  SPIبين  -1.2و ،-0.8متوسط بين  -1.5و،-1.3
شديد بين  -1.9و ،-1.6وجفاف شديد جداً عندما قيمة  SPIأقل من  ،-2بينما ال يوجد جفاف عندما قيمة  SPIأكبر من
.-0.7
تحضير بيانات األقمار الصناعية
تم استخدام صور  MODISالمأخوذة في شهر نيسان لكامل الفترة  ،2010 -2000المعالجة األولية للصور كانت قد
جرت قبل تحميلها (كالتصحيح الراديومتري) ،ولذلك فقط اعيد إرجاعها للنظام الجغرافي العالمي ( ,)WGS 1984وألن هذه
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البد من استخراج منطقة الدراسة واقتطاعها من كل صورة وذلك باستخدام برنامج
عدة لتغطي مساحة واسعة جداً كان ّ
الصور ُم ّ

.ArcGis

جدول ( :)1تصنيف الجفاف حسب قيم (.)U.S. National drought Mitigation Center( )SPI

الفئة

قيمة المؤشر

جفاف شديد جداً

less than -2

جفاف شديد

-1.9 to -1.6

جفاف متوسط

-1.5 to -1.3

جفاف خفيف

-1.2 to -0.8

ال يوجد جفاف

more than -0.7

عبر كل منها عن المساحة التي تمثلها المحطة المناخية (بوشهر وعبادان وبوبيان
مثلت منطقة الدراسة بخمس محطات تُ ّ

والبصرة والكويت) باستخدام برنامج  ،ArcGisحسب متوسط قيمة  NDVIفي كل منطقة على حدة.
النتائج والمناقشة
عالقة  SPIمع NDVI

اعتماداً على دراسة العالقة اإلحصائية بين  SPIعلى مقياس ستة أشهر و NDVIلكل محطات الدراسة خالل الفترة من
 .2010 -2003تشير النتائج كما في الجدول ( )2إلى قوة عالقة االرتباط بين األمطار ومؤشر  NDVIوالتي تبين ارتباطاً
قوياً ومعنوياً إذ بلغت أعلى قيمة ارتباط بين معامل  SPIومعامل  NDVIفي محطة بوبيان  0.91بينما بلغت اخفض قيمة
للعاملين أعاله في محطة بوشهر .0.81
جدول ( :)2عالقة االرتباط بين معامل  SPIو  NDVIللمحطات المناخية في منطقة الدراسة

اسم المحطة

معامل االرتباط

P- Value

البصرة

0.83

0.03

بوبيان

0.91

0.01

عبادان

0.82

0.03

بوشهر

0.81

0.03
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كما لوحظ تغير قيم  NDVIمع تغير قيم  SPIفي بعض محطات منطقة الدراسة (بوبيان و البصرة و عبادان و بوشهر)
للفترة  .2010 -2003وكما موضح في الشكل ( )2الذي يظهر ترافق تغيرات قيم  SPIمع تغير قيم  ,NDVIففي محطة
بوبيان نجد ان جفاف  2007مثال يظهر من خالل انخفاض حاد في قيمة  NDVIمترافقاً مع انخفاض قيمة  SPIأيضا,
بالمقابل نجد في جميع المحطات ارتفاع قيم  NDVIمترافقاً مع ارتفاع قيم  SPIفي عام .2004
Boubian

Abadan

Basrah

Busher

شكل ( :)2العالقة بين معامل  SPIو  NDVIللمحطات المناخية (البصرة و بوبيان وعبادان و بوشهر)
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عالقة األمطار مع :NDVI
اعتماداً على دراسة العالقة اإلحصائية بين األمطار السنوية و NDVIلكل محطات الدراسة خالل الفترة من -2003
 .2010تشير نتائج الجدول ( )3إلى قوة عالقة االرتباط بين األمطار ومؤشر  NDVIوالتي تبين ارتباطاً قوياً ومعنوياً في
محطة عبادان إذ بلغت قيمة معامل االرتباط ( )0.88وقيمة  P-Valueأقل بكثير من مستوى المعنوية  %5وتراوحت قوة
عالقة االرتباط في باقي المحطات بين ( 0.76في بوبيان إلى  0.82في البصرة) مع نسبة ثقة أكبر من .%92
جدول ( :)3العالقة اإلحصائية بين المعدل السنوي لألمطار ومعامل  NDVIفي محطات (البصرة و بوبيان وعبادان وبوشهر)

اسم المحطة

معامل االرتباط

P- Value

البصرة

0.82

0.02

بوبيان

0.76

0.02

عبادان

0. 88

0.01

بوشهر

0.79

0.04

لوحظ خ ــالل فترة الد ارس ـ ـ ـ ــة تغيرات س ـ ـ ــنوية كبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة في كل من الهطل الم ـ ـ ـ ــطري وق ـ ـ ــيم  ،NDVIحيث تقلبت قيم NDVI
في محطات الدراسة مع تغيرات الهطوالت السنوية ،فمثالً انخفضت قيمة  NDVIفي جميع المحطات عام  2007بشكل
مترافق مع انخفاض الهطل بعد أن كانت قد ارتفعت عام  2003مع ارتفاع الهطل المطري.
تصنيف الجفاف حسب SPIيظهر الجدول ( )4نتائج تصنيف الجفاف حسب  ،SPIإذ اتسمت منطقة الدراسة بجفاف شديد في معظم المحطات ولمعظم
فترة الدراسة ،خاصة في عامي  2007و ,2008كذلك في عامي  2006و 2009إذ كان الجفاف شديداً في محطات البصرة
وبوشهر على الترتيب وكان شديدا جدا في باقي المحطات .بالمقابل ،كان عام  2003هو األقل شدة جفاف حيث كانت شدة
الجفاف متوسطة في معظم المحطات.
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Basrah

Boubian

Busher

Abadan

شكل ( :)3العالقة بين معامل  NDVIواألمطار السنوية للمحطات المناخية (البصرة و بوبيان وعبادان و بوشهر)

جدول ( :)4تصنيف الجفاف استنادا إلى قيم .SPI
Years

Boshahr

Abadan

bubian

Basrah

2003

متوسط

متوسط

متوسط

خفيف

2004

شديد جدا

شديد

شديد

شديد

2005

شديد

شديد

خفيف

شديد

2006

شديد جدا

شديد جدا

شديد جدا

شديد

2007

شديد جدا

شديد جدا

شديد جدا

شديد جدا

2008

شديد جدا

شديد جدا
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Abstract
The study was conducted in the northern Arabian Gulf region using
monthly rainfall data for the period 2003-2010 to calculate the SPI and a series
of annual MODIS images for April of the same year for the calculation of NDVI.
Changes in NDVI values were associated with changes in SPI values.
The statistical study confirmed a strong and significant correlation between the
SPI and NDVI indices at all stations and the highest value was recorded at
Boubyan station (0.91). The values of NDVI in the study stations fluctuated
with the changes in the annual intervals. The results also indicated the
relationship strength and significant between rainfall and the NDVI index and
the highest correlation strength at Abadan station (0.88). Based on the results
of drought severity classification based on SPI values, the results showed that
the study area was characterized by severe drought at most stations and most of
the study period, especially in 2007 and 2008, and the lowest in 2003.
The results of the study demonstrate the need to use this tool (NDVI) in
relation to the SPI index to identify problem areas and thus formulate practical
management decisions.
Keywords: Drought, Remote Sensing, SPI, NDVI.

