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املقدمة :
العالم  الذي يشهده  الكبير  التقني  العلمي والتطور  التقدم  الرغم من  على 
اليوم، فأننا نشهد تناقص سريع ومخيف في املوارد الطبيعية عبر الزمن وتدهورًا 
في الغطاء النباتي، وهذا بطبيعة احلال أدى إلى ضرورة حتديد التوجه العاملي 
واحلفاظ  النباتي  الغطاء  مراقبة   ضمنها  ومن  البيئية   املوارد  على  احلفاظ  في 
عليه، وتتجه اململكة العربية السعودية  إلى إعادة تأهيل املوارد الطبيعية والعمل 
من  وذلك  الطبيعي،  النباتي  الغطاء  ضمنها  من  والتي  وتنميتها  حمايتها  على 
املعلومات  نظم  برامج  منها  والتي  احلديثة  العلمية  الوسائل  استعمال  خالل 
اجلغرافية واالستشعار عن بعد، التي تساعد في كشف التغيرات احلاصلة في 
الغطاء النباتي عبر الزمن، فإن مسح املوارد الطبيعية وتوزيعها وحتديد مساحتها 
أصبحت ضرورة ال غنى عنها؛ حيث أن الكثير من هذه املوارد الطبيعية مهددة 
كان  ولقد  املستقبل،  في  الطبيعي  التوزان  اختالل  في  يتسبب  مما  النفاذ  بخطر 
للتقنيات احلديثة دور كبير في معرفة ومراقبة التغيرات احلاصلة للغطاء النباتي 
إذ أن املرئيات الفضائية تعتبر من املصادر الرئيسية في رصد ومراقبة التغيرات 
احلاصلة للغطاء األرض والتي توفر من خاللها الشمولية والدقة في استخالص 
املعلومة في املسح للظاهرة املدروسة، وتعتبر دراسة الغطاء النباتي من املواضيع 
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من  الكثير  عملت  لذا  والتنمية  التخطيط  عمليات  في  اخلاصة  األهمية  ذات 
الدول كالواليات املتحدة، ودول االحتاد األوربي، واملنظمات الدولية كاألمم 
الطبيعية،  واملوارد  البيئة  ملراقبة  الكثيرة  برامجها  خالل  من  وغيرها  املتحدة، 
بها في األبحاث  ُيستعان  بيانات متخصصة وطنية  وعملت على إيجاد قواعد 
إنتاج  إلى  أيضًا  خاللها  من  وتهدف  والتخطيط،  املستقبلية  واملشاريع  العلمية 
خرائط متنوعة باالعتماد على نظم املعلومات اجلغرافية، ويحتوي هذا النظام 
على أنظمة احلاسب اآللي، إلدخال وتخزين وإدارة وحتليل وإخراج املعلومات 
اجلغرافية املرتبطة بالغطاء النباتي، وحتويلها بطرق التحليل واملعاجلة والنمذجة  
إلى أشكال وخرائط وإحصائيات ميكن من خاللها التعامل مع الغطاء النباتي 

والتنبؤ به  في املستقبل.

ملنطقة  والتابع  العّمارية  وادي  في  النباتي  الغطاء  الدراسة  هذه  تتناول    
الرياض إداريًا من خالل حتليل املرئيات الفضائية واملسح امليداني بهدف إعداد 
وادي  حوض  في  النباتي  للغطاء  رقمية  خرائط  إلنتاج  جغرافية  بيانات  قاعدة 
العّمارية وسيتم االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة والذي 
يتناسب مع طبيعة الدراسة وحتقيق أهدافها من حتليل مناذج االرتفاعات الرقمية 
النباتي واملنهجية  واملرئيات الفضائية في حتديد احلوض املائي وتصنيف الغطاء 
املتبعة في إعداد قاعدة معلومات جغرافية، وقد مت اختيار هذه املدة الزمنية بني 

عامي)2005م( و)2015م( لتوفر البيانات عن تلك الفترة من الزمن. 

مشكلة البحث : 

 تنتشر بيئة األحواض اجلافة في الوطن العربي بوجه عام، وفي اململكة 
العربية السعودية بوجه خاص، بسبب حكم املوقع في املناطق اجلافة وامتداد 
األرض  من  منخفض  عن  عبارة  »واألودية  عليها،  الصحراوي  املناخ  نطاق 
تنحدر املياه إليها من املناطق املجاورة لها« )األحيدب،1996م: ص5( وتعتبر 
بيئة األحواض اجلافة في أمّس احلاجة إلى إدارة بيئية مناسبة ومراقبة مستمرة 
للموارد الطبيعية التي حتتويها تلك األحواض اجلافة، وتعرف »املوارد على أنها 
تلك األجزاء من البيئة احليوية التي ميكن عن طريق استغالل االنسان لها استغالاًل 
رشيدًا« ) الوليعي،2010م: ص34( ومن ضمن  تلك املوارد الطبيعية الغطاء 
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النباتي الطبيعي. ويعد حوض وادي العّمارية من األحواض التي تعرضت إلى 
تغيرات بيئية عدة عبر الزمن، مما سبب تغير في غطائه النباتي سلبًا أو إيجابًا 
مع مرور الوقت، األمر الذي يحتم علينا حتديد مساحة الغطاء النباتي بشكل 

واضح ومبنهجية علمية وذلك خالل الفترة الزمنية احملددة في الدراسة.

منطقة الدراسة:

   يقع وادي العّمارية شمال غرب مدينة الرياض، ويتبع منطقة الرياض إداريًا 
باململكة العربية السعودية، والذي يقع بني دائرتي العرض )º42 ´24 ˝43 و21˝ 
º48 ´24( شمااًل، وبني خطي الطول )º25 ´46 ˝8 و º46 ´6 ˝35( شرقًا، وتبدأ 
الروافد العليا لوادي العّمارية من حافة جبال طويق غربًا، ومرورًا بجنوب بلدة 
العّمارية وانتهاًء  في وادي حنيفة شرقًا، ولقد تناولت هذه الدراسة الفترة الزمنية 
املمتدة من عام )2005م( حتى عام )2015م( وذلك حسب الفترة الزمنية املتاحة 

والتي حتددها املرئيات الفضائية ومناذج االرتفاعات الرقمية ملنطقة الدراسة.

شكل رقم )1( منطقة الدراسة حوض وادي العّمارية

املصدر: من اعداد الباحثني اعتمادًا على خرائط هيئة املساحة اجليولوجية السعودية مبقياس رسم )1: 1000.000(، )1432هـ(.
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شكل رقم )2(  مرئية القمر الصناعي SPOT-5 ملنطقة الدراسة 
بتاريخ)2005م( يف النطاقات الطيفية 2,3,4 ووضوح مكاني 2م.

املصدر: من عمل الباحثني اعتمادًا على مرئيات مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية،)2005م(.

شكل رقم )3( مرئية القمر الصناعي SPOT-5 ملنطقة الدراسة بتاريخ 
)2015م( يف النطاقات الطيفية 2,3,4 ووضوح مكاني 2م.

املصدر: من اعداد الباحثني اعتمادًا على مرئيات مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية،)2015م(.
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أهداف الدراسة: 
1 - استخراج اخلصائص املورفومترية حلوض وادي العّمارية باستخدام التحليل 

.)Arc GIS(الهيدرولوجي في برنامج نظم املعلومات اجلغرافية
2 - كشف التغير للغطاء النباتي حلوض وادي العّمارية من خالل استخدام 
اسلوب  وبتطبيق   )ERDAS Imagine( بعد  عن  االستشعار  برنامج 
 Normalized difference( للنباتات  الطبيعية  االختالفات  مؤشر 

vegetation index( للمقارنة بني عامي )2005م( وعام )2015م(.

الدراسات السابقة:
البيئية  الدراسات  في  ملحوظًا  تزايدًا  املاضية  القليلة  السنوات  شهدت    
بصفة عامة والدراسات املتعلقة بتحليل ودراسة الغطاء النباتي بصفة خاصة، 
وهذه الزيادة امللحوظة كان من أهم أسبابها التطورات املتسارعة في عمليات 
الصناعية،  واألقمار  بعد  عن  االستشعار  تقنية  طريق  عن  واملالحظة  الرصد 
والتي وفرت من خاللها الدقة والشمولية والتوفير في الوقت و اجلهد واملال، 
القمر  مثل  الصناعية  األقمار  من  املتتابعة  األجيال  وتطور  الوقت  مرور  ومع 
)SPOT-5( سبوت  الفرنسي  والقمر   ,LANDSAT-7 )ETM( األمريكي 
للظاهرات  بيانات  املتاح جمع  من  أصبح  البيئية،  الدراسات  في  املتخصصة 
املدروسة ألكثر من عام واملقارنة بني تلك البيانات والكشف عن مدى التغير 
عن  البحث  ثم  ومن  الزمن،  عبر  النباتي  الغطاء  ونوع  حلجم  حصل  الذي 
نستعرض بعض دراسات كشف  يلي  التغيرات، وفيما  تلك  ونتائج  أسباب 

التغير احلاصل للغطاء النباتي:
الطبيعية  باستخدام مؤشر االختالفات  رصد محمد )2008م(، اجلفاف 
في  وعام)2008م(  عام)1999م(  بني  تطبيقه  مت  والذي   ،)NDVI(للنباتات
منطقة شمال دارفور في دولة السودان، وقد مت اختيار ورصد خمس مواقع 
للدراسة، ومت التركيز على أمناط مؤشر الغطاء النباتي الطبيعي خالل موسم 
األمطار من كل سنة من سنوات الدراسة وخاصة في شهري)مايو/ اكتوبر(، 
مناطق  وحتديد   )NDVI(مؤشر بني  عالقة  إيجاد  إلى  الدراسة  هدفت  وقد 
األمطار في فترات قصيرة األجل، وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها 
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الدراسة أنه مت تسجيل أعلى قيمة ملؤشر)NDVI( في شهري) يوليو/سبتمبر( 
أدنى قيمة للمؤشر في شهري) مايو/يونيو( مما  بينما سجلت  السنة،  خالل 
يدل على أن هناك إمكانية لتحديد موجات اجلفاف وموجات األمطار خالل 

أشهر السنة والتنبؤ بتلك األمناط خالل املستقبل في منطقة الدراسة.   
قامت الرحيلي)2013م( بتقدمي بحث بعنوان توظيف تقنية االستشعار عن 
بعد ملراقبة وكشف التغير في الغطاء النباتي في املنطقة الواقعة بني مدينتي الطائف 
 )OSAVI(الطيفي املؤشر  أسلوب  بتطبيق  الباحثة  وقامت  املكرمة،  ومكة 
و)2001م(  و)1995م(  )1986م(  األعوام  خالل  النباتي  الغطاء  تغير  لكشف 
في  أنه  هو  الباحثة،  إليها  توصلت  التي  النتائج  أهم  من  وكان  و)2008م(، 
يدل  مما  مبقدار)6.7(%  املؤشر  لهذا  قيمة  أقل  تسجيل  مت  قد  2001م(  عام) 
على قلة الغطاء النباتي، وفي عام) 2008م( مت التسجيل األعلى لقيمة املؤشر 

الطيفي)OSAVI(   مما دل على زيادة  الغطاء النباتي مبقدار)8.8(%. 
تقنيات  استخدام  بعنوان  دراسة  )2007م(،  وأخرون  العزاوي  قدم 
وكثافة  املساحة  تقدير  في  اجلغرافية  املعلومات  ونظم  بعد  عن  االستشعار 
مت  الدراسة  هذه  وفي  املوصل،  مدينة  في  االصطناعية  الغابات  مشاجر 
االستعانة بتقنية االستشعار عن بعد في التفسير البصري للصور اجلوية، وقد 
مت تصنيف مساحات األشجار للغابات الصناعية على أساس الكثافة التاجية 
يتناسب مع موضوع  الباحثني  بناًء على مقياس مت اختياره من قبل  لألشجار 
البحث ملراقبة وتقدير مساحة الغابات االصطناعية في مدينة املوصل، ومن 
الغابات  القدرة على حساب مساحة  الدراسة  لها هذه  التي توصلت  النتائج 
وأقل  دقيق  بشكل  الطرق  استخدام هذه  إمكانية  مع  لعام)2003م(  الصناعية 
تكلفة إلنتاج خارطة مساحية وميكن تكرار البحث على فترات زمنية متتالية 
وحتديد الزيادة والنقص في مساحة تلك الغابات عبر الزمن واملقارنة بني تلك 

الفترات الزمنية املختلفة. 
قدمت الباحثة محمد وأخرون )2015م( بحث بعنوان الكشف عن الغطاء 
مت  والذي  اجلغرافية،  املعلومات  ونظم  بعد  االستشعار عن  باستخدام  النباتي 
 Normalized difference( للنباتات  الطبيعية  االختالفات  مؤشر  تطبيق  فيه 
الشمالي  الريف  منطقة  على   )NDVI( عليه  واملتعارف   )vegetation index
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على  الباحثات  اعتمدت  النباتي،  الغطاء  بوفرة  متتاز  والتي  اخلرطوم  لوالية 
حتليل املرئيات الفضائية للقمر الصناعي )Landsat8( املتعدد األطياف كمصدر 
ترتيب  على  للحصول  األلوان  ومزج  الصور  دمج  عملية  مت  وقد  للدراسة، 
النطاقات1-2-3 والتي مكنت من إظهار الغطاء النباتي بصورة أكثر وضوحًا، 
 ERDAS( ومن ثم مت تطبيق معادلة مؤشر االختالفات الطبيعية املتاح في برنامج
 Arc( املعلومات اجلغرافية برنامج نظم  إلى  امللف  ثم مت تصدير    ،)Imagine
 )Polygon( إلى النظام )Raster( لكي يتسنى التحويل من النظام النقطي )GIS
نتائج  الدراسة  النباتي، وقد توصلت  الغطاء  مساحي وذلك حلساب مساحة 
منها، إخراج خريطتني للغطاء النباتي األولى بواسطة برنامج )ERDAS (حيث 
بلغت مساحة الغطاء النباتي124314332 هكتارًا، واخلريطة الثانية من خالل 
النباتي124852427هكتارًا  الغطاء  مساحة  بلغت  حيث   )Arc GIS( برنامج 
املعلومات  نظم  برنامج  أنه  حيث  اإليرداس  برنامج  من  دقة  أكثر  كان  والذي 

اجلغرافية انتج صورًا اكثر وضوحًا وكثافة للغطاء النباتي.
البادية  لواء  تقييم تدهور األراضي في  بعنوان  الغميض )2014م(  وفي دراسة 
بني  ما  بعد  عن  واالستشعار  اجلغرافية  املعلومات  نظم  باستخدام  الشمالية 
عامي )1984م-2014م(، اعتمد الباحث على حتليل املرئيات الفضائية للقمر 
الصناعي )Lansat5( بدقة مكانية 30م وذلك في تاريخ 1984م، واملرئية الثانية 
لنفس القمر ولكن من جيل آخر )Lansat8( املتعدد األطياف وبدقة مكانية 30م 
التاريخني، وقد مت إجراء  2014م كمصدر للدراسة وللمقارنة بني  وفي تاريخ 
عمليات حتسني للمرئيات وإعادة ترتيب احلزم الطيفية إلظهار الصور باأللوان 
احلقيقية، وقد اعتمد الباحث على تطبيق أكثر من اسلوب للتصنيف في كلتا 
التصنيف  الغطاء األرضي، واسلوب  لتصنيف  اندرسون  نظام  مثل  املرئيتني، 
واملؤشر   ،)NDVI( الطبيعي  اخلضرية  االختالفات  ومؤشر  الرقمي،  املوجه 
النباتي املعدل )SAVI(، وكان من نتائج التي توصلت إليها الدراسة بعد تطبيق 
مؤشر )NDVI( هو إمكانية تصنيف الغطاء النباتي ملنطقة الدراسة إلى مستويات 
كل  مساحة  حساب  مع  الكثافة  وجيد  ومتوسط،  وقليل،  جدًا،   قليل  مثل 
مستوى و في كلتا املرئيتان،  كما ساهم استعمال املؤشر اخلضري )NDVI( في 

بناء ورسم خرائط توضح انتشار وانحسار الغطاء النباتي في منطقة الدراسة.
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كما تناولت الباحثة عواري )2009م( دراسة بعنوان تصنيف الغطاء النباتي 
بعد،  عن  االستشعار  تقنية  باستخدام  املجيريش  وادي  حوض  في  الطبيعي 
التمايز  لتحديد  الطيفية  املؤشرات  من  مجموعة  الدراسة  هذه  في  ُطبقت  وقد 
بني التربة والنبات الطبيعي لكي يتسنى حتليل وتصنيف الغطاء النباتي الطبيعي 
املؤشرات  هذه  ومن  النباتي،  للتغير  واضحة  قيم  وإيجاد  الوادي  حوض  في 
 ،)Normalized difference vegetation index( املعدل النباتية  القرينة  مؤشر 
واملتعارف   )Soil Adjusted Vegetation Index( النباتي  التربة  ضبط  ومؤشر 
عليه بــ)SAVI(، ولتجنب عيوب مؤشر )NDVI( لكي يتماشى مع بيئة منطقة 
 )MSAVI2( الدراسة اجلافة استخدمت الباحثة مؤشر ضبط التربة النباتي املعدل
لتحديد مدى التغير في الغطاء النباتي في حوض الوادي، وقد أظهرت الدراسة 
مجموعة من النتائج منها  وجود عالقة بني نوع معني من األشجار وبني الشكل 
إلى  للحوض  النباتية  املجتمعات  تصنيف  مت  للحوض،  اجليومورفولوجي 
السابعة  باملجموعة  وانتهاًء  النهري  املدرج  من  بداية  نباتية  مجموعات  سبع  
املنتشرة على جوانب املجرى الرئيسي للوادي، كما مت إنتاج خريطة موضوعية 

للمجتمعات النباتية في منطقة الدراسة حلوض وادي املجيريش.
املناطق  في  النباتي  الغطاء  بتغير  املوسومة  )2007م(  احلربي  دراسة  وفي 
للماسح  الرقمية  البيانات  باستخدام  تبوك  منطقة  على  تطبيقية  دراسة  اجلافة 
معادلة  الباحث  طّبق  الصناعي الند سات،  القمر  املوضوعي احملمول على 
املؤشر النباتي النسبي )Ratio Vegetation Index( واملتعارف عليه باختصار 
النباتي على اربعة عشر موقعًا في  )RVI( لرصد التغير احلاصل على الغطاء 
النباتي بني عامي )1988م( وعام  منطقة الدراسة، واملقارنة بني كمية الغطاء 
)2001م( باالعتماد على مرئيات القمر الصناعي الند سات متعدد األطياف، 
األمطار  قيم  مع   )RVI( النسبي  النباتي  املؤشر  قيم  ربط  الباحث  حاول  وقد 
الدراسة  أظهرتها  التي  النتائج  ومن  الفترة،  تلك  في  الدراسة  ملوقع  املسجلة 
هو وجود تباين في منحنى االنعكاس الطيفي والذي يدل على كثافة الغطاء 
)2001م(،  عام  في  النباتي  بالغطاء  قارناه  ما  إذا  )1988م(  عام  في  النباتي 
في  التسجيل  في  وكفاءته  النسبي  النباتي  املؤشر  قيمة  ارتفاع  إلى  باإلضافة 
قام  كما  الشجيرات،  مناطق  من  أكثر  العشبية  واملساحات  الرعوية  املناطق 
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الباحث بإنتاج صورة مدمجة بني التاريخني تظهر مواقع جتمعات النباتات في 
أحواض التصريف، واخيرًا من نتائج هذه الدراسة هو وجود ارتباط بني كمية 

.)RVI( األمطار الساقطة وبني نسبة التغير في املؤشر النباتي النسبي
تدهور  تقييم  بعنوان  )2010م(،  وأخرون  غيث  للباحثة  دراسة  وفي 
األراضي في منطقة قضاء الضليل باستخدام املرئيات الفضائية، قام الباحثون 
 Thematic Mapper(( ومن النوع )Landsat8( بتحليل مرئيات القمر الصناعي
TM كمصدر للدراسة، وقد طبقت هذه الدراسة على منطقة قضاء الضليل 
في الفترة الزمنية ما بني عامي )1987م( وعام )2006م(، ومت تطبيق أكثر من 
والتصنيف  املوجه،  الرقمي  التصنيف  اسلوب  مثل  املرئية  لتحسني  أسلوب 
الرقمي الغير موجه، ومؤشر تراجع محتوى التربة من املادة العضوية، ومؤشر 
ملوحة التربة )SBI(، ومؤشر دليل االختالفات الطبيعية )NDVI(، ومؤشر 
وجود  إلى  الدراسة  نتائج  وأشارت   ،)SAVI( للتربة  املعدل  النباتي  الدليل 
حالة من التدهور ألراضي منطقة الضليل لفترة الدراسة وذلك اعتمادًا على 
نتائج مؤشرات دليل االختالفات الطبيعية )NDVI( والتي بلغت )195،76( 
النباتي ملنطقة الدراسة في عام )2006م(، كما توصلت  كم2 مساحة الغطاء 
في  األرضي  الغطاء  أمناط  في  احلاصل  التغير  وكشف  تصنيف  إلى  الدراسة 

منطقة الدراسة خالل العامني )1987م( وعام )2006م(.
قدمت الزبيدي )2014م( دراسة بعنوان كشف التغير في التغطية النباتية 
بعد  عن  االستشعار  باستخدام  الطائف  محافظة  من  الغربية  األجزاء  من 
التغير  نوع  الدراسة على حتديد  وقد شملت  1984م و2010م،  الفترة  خالل 
ومنط ومقدار التغير احلاصل على الغطاء النباتي خالل الفترة الزمنية احملددة 
الدراسة  ملنطقة  الفضائية  املرئيات  بيانات  حتليل  خالل  من  وذلك  للدراسة، 
ضبط  مؤشر  على  الدراسة  واعتمدت  للنباتات،  املساحية  التغطية  وحساب 
 )SAVI(واملتعارف عليه بــ )Soil Adjusted Vegetation Index ( التربة النباتي
وقد  للدراسة،  املتعددة  التواريخ  في  للنباتات  املساحية  االختالفات  إليجاد 
تتبعت الباحثة التغير احلاصل للغطاء النباتي عن طريق إجراء عملية التراكب 
)Overlaying( للمرئيات عبر التواريخ املتعددة ملنطقة الدراسة، وقد كشفت 
خالل  النباتي  الغطاء  في  والفقر  بالشح  تتصف  الدراسة  منطقة  أن  النتائج 
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فترة الدراسة باستثناء عامي)1999م( وعام )2010م(، حيث متيزت بتحسن 
نسبي مما دل عليه مؤشرات )SAVI(، وإمكانية تصنيف الغطاء النباتي ملنطقة 
الدراسة إلى ثالث فئات األولى خاليا موجبة وشملت نباتات كثيفة والثانية 
مت  وقد  فقيرة  نباتات  شملت  والثالثة  متوسطة  نباتات  شملت  موجبة  خاليا 

حتديد موقع كل فئة من الفئات الثالث في منطقة الدراسة. 

الغطاء النباتي يف وادي العّمارية:
يتميز وادي العّمارية بتنوع العناصر البيئية فيه، حيث يحتوي تضاريس 
مختلفة مثل هضبة جند املكون األبرز فيه، إضافة إلى قربه من جبال طويق، 
تكوينًا  تشكل  بذلك  وهي  العّمارية،  لوادي  األساسية  القناة  حنيفة  ووادي 
جغرافيًا متجانسًا نسبيًا يحتوي على مجموعة فريدة من النباتات التي تأثرت 
لذلك  املصاحبة  واألنشطة  العمراني  النشاط  بتوسع  سلبيًا  تتأثر  زالت  وما 
الغطاء  أنشطة صناعية وتعدينية وزراعية ورعي واحتطاب جائر. وميتد  من 
النباتي في وادي العّمارية بأشكال مختلفة من أبرزها التشجير، واحلدائق، 
واملسطحات اخلضراء ضمن املناطق احلضرية، وكذلك املراعي، والغابات، 
والروضات، باإلضافة إلى الغطاء النباتي الذي متثله املناطق الزراعية القائمة. 
البيئية املختلفة والالزمة حلياة  النواحي  النباتي في  الغطاء  وبالنظر إلى أهمية 
من  باملزيد  وتعزيزه  تأهيله  وإعادة  استعادته  إلى  احلاجة  ظهرت  فقد  البشر 
باإلضافة  املتدهورة،  املناطق  تأهيل  وإعادة  املتوفر  على  احملافظة  في  اجلهود 
املناطق الطبيعية  إلى استزراع املزيد من األشجار والشجريات والنباتات في 
وبشكل أكثر أهمية ضمن املناطق احلضرية والتوسع في ذلك وفق احملددات 
البيئية املوجودة في املنطقة مثل توفر املياه والتربة واملناخ. وفيما يلي نستعرض 

بعض أهم أنواع النباتات الطبيعية املنتشرة في وادي العّمارية:

السمر :
العربية  اململكة  في  املنتشرة  الصحراوية  األشجار  من  السمر  أشجار  تعد 
في  القاسي  للمناخ  ملقاومتها  نظرَا  كذلك،  العّمارية  وادي  وفي  السعودية، 
الصحراء، إضافة إلى حتملها الصقيع، وهي نباتات غير مميزة في مراحل النمو 
األولى ثم ميكن متييزها عند اكتمال النمو. ولها عدد من السيقان، ومظهرها 
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إفريقيا  شمال  في  املنتشر   ) راديانا   ( النوع  حتت  يوجد  الشكل،  مثلث  العام 
واملمتد إلى مصر ثم إلى اململكة العربية السعودية. وتكون قمتها في الغالب 
األودية  في  وتنمو  ملساء،  والثمار  واألوراق  األفرع،  منتظمة  غير  مستديرة 
والرمال املنبسطة وفي املناطق املنخفضة. وأزهارها بيضاء مصفرة عطرية في 
نورات كروية تظهر في الربيع وتبقى إلى الصيف، وتتميز الثمار بأنها عبارة عن 
قرون ملتفة تشكل حلقة متماسكة. والسمر يعد من  األشجار دائمة اخلضرة 
بوريقات صغيرة في قاعدتها أشواك حادة، وتفضل النمو في الترب الرملية 
بخالف األنواع األخرى، ولها جذور عميقة، وهي من األنواع املميزة التي 
للسكان  أهمية  تشكل  وهي  األوسط،  الشرق  في  الصحراوية  املناطق  تغطي 
احملليني واحليوانات املستأنسة، كما أن لها أهمية في تخصيب التربة. وتتكاثر 
باألفرع الغضة أو بالبذور بعد نقعها باملاء ولها أهمية في تنسيق املواقع بوصفها 
سياجًا أو مصدقات للرياح ومقاومة للتصحر ولكنها غير مالئمة للزراعة على 
حتى  األولى  املراحل  في  مهم  والري  احلادة.  أشواكها  بسب  املارة  طرقات 
إلى  وحتتاج  املستمر.  النمو  على  الصيف  في  الري  ويساعد  منوها،  يكتمل 
صيانة قليلة ما عدا التقليم لتحسني منو مظهرها، وتعد من األنواع الصحراوية 

األساسية )الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، 1435هـ: 35 (.
شكل )11( السمر

                    املصدر: الدراسة امليدانية
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شوك الضب :

شوك الضب من النباتات احمللية في اململكة العربية السعودية، وهو 
نبات شوكي عشبي معمر سريع النمو، صغير، األفرع منبطحة على األرض 
باألشواك،  بالكامل  مغطى  فرع  وكل  سم،   30 إلى  يصل  ارتفاع  وعلى 
ثمارًا  الربيع، تعطي  واألوراق خضراء فضية، واألزهار زرقاء تظهر في 
على هيئة علبة. ويوصى بإكثار النبات عن طريق البذور، ويفضل أن جتمع 
الصخرية  الصحراء  في  وينمو  وتدي،  جذر  وله  واخلريف.  الصيف  في 
يجعله  ما  وهو  جذاب  تركيب  له  والنبات  طبي.  نبات  وهو  واحلصوية 
بوصفه  استخدامه  ميكن  حيث  الطبيعية  النبات  زراعة  مشاريع  في  مناسبًا 
لتطوير مدينة  العليا  )الهيئة  العالية  الصخرية  أو في احلدائق  تغطية أرضية 

الرياض، 1435هـ: 67 (.

شكل )12( شوك الضب

                         املصدر: الدراسة امليدانية
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العشر :
العشر من النباتات املنتشرة في اململكة العربية السعودية، وهو نبات بري 
ولكن موطنه األصلي جنوب شرق آسيا وإفريقيا االستوائية. وتنمو شجيرة 
العشر من 3-5 م طواًل وعرضًا، والنبات سام؛ لذلك ال يزرع كنبات زينة، 
وأوراقه قامتة خضراء فضية متشحمة بيضاوية الشكل، واألزهار رمادية في 
اجلزء اخلارجي وبنفسجية من الداخل، واألزهار متجمعة في نورات إبطية، 
والثمار عالية كبيرة تتفتح لتعطي بذورًا داكنة لها شعريات طويلة تساهم في 
وتدية  جذور  لها  والشجرة  بالعقل،  أو  بالبذور  النبات  ويتكاثر  انتشارها، 
وتنمو جيدًا في الرمال والترب املاحلة في الصحراء، والعشر يتحمل امللوحة 
في  جذاب  نبات  وهو  األرض،  من  متكن  إذا  ري  إلى  يحتاج  وال  العالية 
احلدائق الطبيعية الصخرية أو املنحدرات وفي مجاميع أو مفردة، وميكن أن 
الكثيفة)الهيئة  الشجرية  املناطق  أو  املفتوحة  الصحراوية  املناطق  في  تستخدم 

العليا لتطوير مدينة الرياض، 1435هـ: 80 (.

شكل )13( العشر

        املصدر: الدراسة امليدانية
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العشرق:

هذه الشجيرة موطنها األصلي اجلزيرة العربية. وهي شجيرة ذات أفرع 
رقيقة وقاعدة متخشبة وهي واسعة االنتشار في الصحراء، وتنمو في الصخور 
واملناطق احلصوية، واسمها العشرق محليًا وباإلجنليزي سنا مكة. واألوراق 
مركبة في ازدواج من الوريقات البيضاوية املقلوبة إلى متطاولة، ولونها أخضر 
يصل  حجمها  بنفسجي  بلون  مخططة  والبتالت  صفراء،  واألزهار  مزرق، 
طويلة  والثمار  الصيف،  في  خاصة  العام  طوال  يزهر  والنبات  سم،   2 إلى 
واضحة  وأوراقها  طبي،  نبات  وهو  النبات.  على  وواضحة  قليال  منحنية 
املواقع  لتحسني  مناسب  والعشرق  الصحراوية،  املواقع  في  اخلضرة  ومميزة 
بالنباتات الطبيعية حيث يزرع بشكل واسع وخاصة في داخل املدن ويحتاج 
إلى القليل من الري، وهو نبات دائم اخلضرة ويحتاج إلى صيانة محدودة، 
وميكن زراعته في مشاريع تشجير الطرق جلعلها خضراء طوال العام، بينما 
النباتات األخرى قد تعاني شدة الطقس احلار، وهي تبقى خضراء متحملة 

لكل الظروف )الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، 1435هـ: 88(.

شكل )14( العشرق

                  املصدر: الدراسة امليدانية
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احلنظل أو الشري :

3 أمتار  نبات احلنظل عشبي معمر سريع النمو زاحف ومتسلق ميتد إلى 
على األرض، يوجد في شمال إفريقيا وجنوبها وجنوب شرق أسيا واجلزيرة 
العربية؛ حيث يكون واسع االنتشار في منطقة الرياض. ونبات احلنظل أوراقه 
واألزهار  شعريات،  عليها  واألفرع  عميقة،  فصوص   5-3 من  ولها  مثلثة 
النضج،  عند  أصفر  لونها  سم   7 حجمها  والثمار  الصيف  في  تظهر  صفراء 
واحلنظل نبات طبي، يتكاثر بالبذور في الترب الرملية وهو متوسط التحمل 
للملوحة. واحلنظل ال يتحمل الصقيع ويعاود النمو في الصيف وهو يناسب 
وللتغطية  والصخرية  العالية  واحلدائق  املنحدرات  ولتثبيت  املفتوحة  املواقع 

األرضية )الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، 1435هـ: 103(.

شكل )15( احلنظل

                  املصدر: الدراسة امليدانية

العرفج :
موطنه األصلي شبه اجلزيرة العربية والكويت. وهو شجيرة قصيرة ذات 
بيضاء  واألفرع  سم.   80  –  40 مابني  ارتفاعها  يبلغ  منتظم،  مستدير  شكل 
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صفراء  صغيرة  واألزهار  الشكل.  رمحية  صغيرة  متبادلة  واألوراق  فضية. 
تظهر في الربيع. وحتوي الثمرة الواحدة 6-8 بذور. وتنتشر الثمار بواسطة 
الرياح أو املاء. وتبقى البذور كامنة في التربة حتى حتني الظروف املثلى لإلنبات 
الرملية  الطميية،  التربة  في  وتنمو  عميق.  وتدي  جذر  وللشجيرة  والنمو. 
والتربة ذات احملتوى العالي من احلصى،  وهي ذات مقاومة عالية للملوحة. 
كل هذه الصفات تشير إلى أن هذا النبات ذو درجة عالية من التأقلم مع ظروف 
ترعاه  حيث  وحولها  العّمارية  وادي  في  بكثرة  ويشاهد  القاسية.  الصحراء 
النباتات  الوادي. ونظرًا ألنه من  املميزة في هذه  النباتات  أحد  اإلبل، وهو 
احمللية فإنه مناسب جدًا إلعادة تأهيل الغطاء النباتي الطبيعي، فهو نبات قيم 
سريع االنتشار في املساحات املفتوحة، ومثبت حلواف املجاري املائية ومعزز 

للنظام البيئي )الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، 1435هـ: 256(.

الشكل )16( العرفج

                              املصدر: الدراسة امليدانية

احلرمل:

وهو  العّمارية.  وادي  من  واسعة  أنحاء  في  منتشر  احمللي  النبات  هذا 
متمددة  أفرع عدة  له  والنبات  1 م.  ارتفاع  تنمو حتى  دائمة اخلضرة  شجيرة 
قرب سطح األرض. واألوراق متبادلة رمحية الشكل طولها حوالي 10 سم، 
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وهي كثيفة جدًا جلدية امللمس. وينتمي هذا النبات إلى الفصيلة الدفلية وكل 
قرونًا صغرية حاوية  النبات  يكّون  الصيف  في  اإلزهار  وبعد  أجزائه سامة. 
بذورًا سوداء. ويتم اإلكثار بواسطة البذور. وهذا النبات ذو درجة عالية من 
التأقلم مع ظروف الصحراء القاسية بأوراقه املتينة، وجذره الوتدي ومقاومته 
في  بكثرة  ويشاهد  الرملية.  أو  الطميية  التربة  في  وينمو  للملوحة.  العالية 
وادي العّمارية وما حولها. وهو ملفت للنظر ملا له من أوراق خضراء داكنة، 
فتره  وبعد  القوية.  الشمس  أشعة  حيث  الصحراوية  املناطق  في  خصوصًا 
النبات  يفقد  ما  وهو  اللون  بنية  وتصبح  األوراق  بعض  جتف  طويلة  جفاف 
مالمح اخلضرة الكثيفة التي متيزه. ورغم ذلك إال أنه ميكن التوصية باستخدامه 
ومثبتًا  االنتشار،  سريع  نباتًا  بوصفه  املفتوحة  املساحات  في  البيئة  عامرة  في 
للمنحدرات وحواف املجاري املائية ومعززًا للنظام البيئي)الهيئة العليا لتطوير 

مدينة الرياض، 1435هـ: 257(.

الشكل )17( احلرمل

                                املصدر: الدراسة امليدانية

منهجية الدراسة :

مت االعتماد في هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي، والذي سعى 
طبيعة  مع  يتناسب  والذي  الدراسة،  أهداف  حتقيق  إلى  خالله  من  الباحثني 
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أهم  يلي  وفيما  النتائج  إلى  والوصول  الفضائية  املرئيات  حتليل  في  الدراسة 
املراحل املتبعة في هذه الدراسة:

1 - مرحلة تهيئة املرئيات الفضائية:

:Preprocessing تهيئة املرئيات
عند  وذلك  الفضائية  املرئيات  تشوهات  إلى  تؤدي  متعددة  أسباب  هناك   
تلك  ومن   ،)Sensors(االستشعار أجهزة  تلتقطها  التي  البيانات  تسجيل 
األسباب قد يكون حركة أجهزة االستشعار عن بعد، أو تشوهات حتدث أثناء 
استقبال الطاقة الكهرومغناطيسية التي تنعكس من على سطح األرض أو فقدان 
بعض البيانات عند تسجيل أجهزة االستشعار  فتظهر على شكل خطوط سوداء 
على املرئية الفضائية)فرحان، 2009م، ص19(، وكل ذلك مما يضطر الباحث 
 Geometric( إلى عمليات  تصحيح للمرئيات الفضائية مثل التصحيح الهندسي
في  املستخدمة  االحداثيات  و  املسقط  نوع  من  التأكد  مت  أن  بعد   ,)correction
املرئية الفضائية ملنطـــقة الدراســة لعـــام )2005م( و عام)2015م( مت عمـل تسجيل 
)Registration( مرئية )2005م( للمرئية)2015م( والتي مت اتخاذها كمرجع، 
ويسمى هذا النوع من التصحيح الهندسي) Image to Image(، وذلك بهدف 
اكتساب املرئيات غير املصححة خصائص املرئيات املصححة من حيث املسقط 
باألسلوب  التحويل  دقة  حتديد  مت  أيضًا  ص20(،  2009م،  واملرجع)فرحان، 
التأكيد ومطابقة  اإلحصائي )RMS( مبقدار )0،02( بيكسل وذلك للزيادة في 
موقع كل بكسل من مرئية )2015(م مع كل بكسل من مرئية )2005م( وذلك 
حيث  من  الفضائيتني  املرئيتني  بني  املقارنة  و  التحليل  نتائج  في  الدقة  لضمان 

املساحة للغطاء النباتي و التطابق الطيفي على مستوى البيكسل. 

2 - مرحلة التحليل الهيدرولوجي:
للقمر   )DEM( ــة  ــمــي ــرق ال ـــات  ـــاع ـــف االرت منـــــوذج  بــيــانــات  حتــلــيــل  مت 
الصناعي)ASTER( لعام )2007م( وبدرجة وضوح مكاني30م الشكل)7(، 
ومن خالل استخدام أدوات التحليل الهيدرولوجي في برنامج نظم املعلومات 
العّمارية  وادي  حوض  حــدود  رسم  أجل  من  وذلــك   )Arc GIS(اجلغرافية

وحتديد مساحته الشكل)6(.
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شكل رقم )6(  حدود حوض وادي العّمارية للقمر الصناعي SPOT-5 درجة وضوح )2م(.

املصدر: من اعداد الباحثني اعتمادًا على مرئيات مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية،)2015م(.

شكل رقم )7( خريطة منوذج االرتفاعات الرقمية حلوض وادي العّمارية 
للقمر الصناعي )ASTER(، درجة وضوح مكاني 30م.

 املصدر: من اعداد الباحثني اعتمادًا على مرئيات مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية،)2015م(.
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: Digital Image Enhancement 3 - حتسني املرئية الرقمية

إلى  خاللها  من  الوصول  إلى  تهدف  الفضائية  املرئيات  حتسني  مرحلة 
األساليب  ومن  دراستها،  املراد  للظواهر  التفسير  ثم  الوضوح  من  درجة 
والذي   )Change detection(التغير الفضائية كشف  املرئيات  لتحسني  املتبعة 
يتم تطبيقه بهدف حتديد التغير احلاصل خالل الزمن على الظواهر املختلفة، 
ويحتوي كشف التغير على  استراتيجيات عدة من أهمها مؤشر االختالفات 
واملتعارف   )Normalized difference vegetation index(للنباتات الطبيعية 
بهدف  الدراسة،  هذه  في  به   االستعانة  مت  والذي   )NDVI(باختصار عليه 
استخالص وحتديد الغطاء النباتي في كلتا املرئيتني الفضائيتني في عام)2005م( 

وعام)2015م( الشكل)8( والشكل)9(، والذي يتكون من املعادلة اآلتية:

)  Kogan، 2004(                                             

حيث أن:

NDVI: مؤشر االختالفات الطبيعية للنباتات

NIR: األشعة حتت احلمراء.

RED: األشعة احلمراء.

حيث أن النبات الطبيعي يتميز  بأنه يعكس كمية محددة من أشعة الطيف 
التي  وهي  احلمراء  حتت  واألشعة  احلمراء  األشعة  وهي  الكهرومغناطيسي 
تقوم أجهزة االستشعار بتسجيلها، ومع التطور املستمر في تقنية االستشعار 
عن بعد متكن الباحثون من فصل كمية األشعة احلمراء واألشعة حتت احلمراء 
وإمكانية ربطها مبناطق انعكاسها من على سطح األرض بكل دقة، ومن ثم 
حتديد مناطق انتشار الغطاء النباتي الطبيعي، ومع مرور الوقت متكن اإلنسان 
حتت  واألشعة  احلمراء  لألشعة  دراجات  حتديد  من  التقنية  هذه  تطور  مع 
حمراء مما يتيح له من حتديد نوع الغطاء النباتي و محتوى الرطوبة، واملستوى 
التي  البيانات  الزراعية والكثير من  املنتشرة بني احملاصيل  اإلنتاجي واألوبئة 

تتمتع بالشمولية وتوفير اجلهد والوقت. 
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شكل رقم )8( الغطاء النباتي  حلوض وادي العّمارية  مرئية سبوت )2005م(

   املصدر: من عمل الباحثني اعتمادًا على مرئيات مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية،)2005م(.

شكل رقم )9( الغطاء النباتي  حلوض وادي العّمارية  مرئية سبوت )2015م(

   املصدر: من اعداد الباحثني اعتمادًا على مرئيات مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية،)2015م(.

ومن ثم عمل املقارنة ملساحة الغطاء النباتي في كال التاريخني وكشف التغير 
احلاصل سواًء كان زيادة أو نقصان في الغطاء النباتي في منطقة الدراسة. 
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شكل رقم )10( خطوات العمل

التحليل واملناقشة:

   مت في هذه الدراسة استخدام املنهج الوصفي التحليلي في رسم وحتليل 
الرقمية  اإلرتفاعات  منوذج  بيانات  حتليل  مثل  آلي،  بشكل  الفضائية  املرئيات 
)DEM( للقمر الصناعي)ASTER( لعام )2007م( وبدرجة وضوح مكاني30م 
نظم  برنامج  في  املتوفرة  الهيدرولوجي  التحليل  أدوات  استخدام  خالل  من 
املعلومات اجلغرافية)Arc GIS( الشكل)5( وذلك من أجل رسم حدود حوض 

وادي العّمارية املستهدف دراسته وحتديد مساحته والتي بلغت)153(كم2.
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 )ERDAS Imagine(بعد عن  االستشعار  برنامج  استخدام  خالل  ومن 
 Normalized difference( وتطبيق اسلوب مؤشر االختالفات الطبيعية للنباتات
vegetation index( واملتعارف عليه باختصار)NDVI(، وسعيًا إلى أدق النتائج 
في حساب الغطاء النباتي الطبيعي حلوض وادي العّمارية مت اقتطاع وعزل اجلزء 
الشرقي من احلوض وذلك  الحتوائه على جنوب قرية العّمارية واحتواءه على 
للنباتات  الطبيعية  االختالفات  مؤشر  نتائج  على  تؤثر  قد  زراعية  مساحات 
)NDVI(، لذلك مت حتليل مرئية حوض وادي العّمارية)2005م( وعام)2015م( 
بلغت  حيث  الشكل)18(  مرئية)2005م(  في  النباتي  الغطاء  مساحة  وحساب 
مساحة الغطاء النباتي)0.13(كم2، ومرئية)2015م( الشكل)19( حيث بلغت 
كال  في  النتيجتني  بني  واملقارنة  اجلدول)1(  النباتي)0.82(كم2  الغطاء  مساحة 
التاريخني، ومن ثم حتديد مدى التغير احلاصل في منطقة الدراسة خالل الفترة 
الزمنية املمتدة بني عامي)2005(م  وعام)2015(م، والتي بلغت فيه حجم الزيادة 

في الغطاء النباتي)0.68(كم2.

شكل )18( جدول  يوضح استخراج مساحة حوض وادي العّمارية من 
.)GIS( خالل نافذة  برنامج
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شكل )19( جدول يوضح استخراج املساحة للغطاء النباتي يف حوض واد 
.)GIS( العّمارية من خالل برنامج

النتائج:

له مدخالته  بيئي  نظام  العّمارية وألنه ميثل  نظرًا ألهمية حوض وادي 
هذه  هدفت  فقد  الزمن،  عبر  حوله  مبا  ويتأثر  ويؤثر  احليوية  ومخرجاته 
الدراسة إلى توظيف تقنية نظم املعلومات اجلغرافية )GIS(، واالستشعار عن 
بعد)Remote Sensing(،  في دراسة حالة الغطاء النباتي لوادي العّمارية، 
والتي حاوت الدراسة فيها كشف التغير احلاصل للغطاء النباتي في حوض 
وادي العّمارية وذلك من خالل حتليل صور األقمار الصناعية )spot5( في 
الفترة الزمنية املمتدة ما بني عام)2005م( وحتى عام )م2015(، وباستخدام 
 Normalized( الطبيعية  للنباتات  الطبيعية  االختالفات  مؤشر  أسلوب 
difference vegetation index( والذي مت تطبقه في هذه الدراسة، بهدف 
استخالص الغطاء النباتي في كال املرئيتني الفضائيتني)2005م( و)2015م(،  
ومعرفة وحتديد مدى التغير احلاصل على الغطاء النباتي خالل الفترة الزمنية 

احملددة في الدراسة. وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
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رقم  الشكل  كم2   )153( العّمارية  وادي  حلوض  الكلية  املساحة  بلغت   - 1
)18( وذلك من خالل حساب منوذج االرتفاعات الرقمية حلوض وادي 

 .)GIS( العّمارية والذي مت حتليله هيدرولوجيًا من خالل برنامج

بلغت مساحة الغطاء النباتي في حوض وادي العّمارية لعام )2005م(   - 2
يعادل  ما  وهو  كم2،   )0.13( يساوي  ما  أي  هكتار   )13.64( حوالي 
العّمارية  وادي  حلــوض  الكلية  املساحة  مجمل  مــن   %)0.08( نسبة 
حجم  بلغ  عام)2015م(  وفي  رقم)1(،  اجلــدول  كم2    )153( والبالغة 
كم2،   )0.82( يساوي  ما  أي  هكتار   )82.08( حوالي  النباتي  الغطاء 
اجلدول  للحوض  الكلية  املساحة  من   %)0.53( نسبة  يعادل  ما  وهــو 

رقم)1(، وبفارق زيادة )0.68( كم2 خالل ما يقارب 10 سنوات.

أهمية ومدى جدوى تطبيق اسلوب مؤشر االختالفات الطبيعية للنباتات   - 3
)Normalized  difference  vegetation  index( في حتديد مساحة الغطاء 
النباتي، وأهميته في دراسة بيئة األحواض اجلافة بدقة عالية مع توفير 
 )Registration( الصورة  تسجيل  مرحلة  أهمية  أيضًا  والوقت،  اجلهد 
وهي عملية تطابق صورة مع صورة اخرى)اجلعيدي،2009م،ص20( 
ما  مع  صورة)2015م(  في  بيكسل  كل  موقع  إحداثيات  لتطابق  وذلك 
املرجعية )2005م(  الصورة  بيكسل في  مياثلها من احداثيات موقع كل 

وحتديد الفرق في االنعكاس الطيفي للبيكسل عبر الزمن.

الدراسة منها خريطة  ملنطقة  إنتاج وإخــراج عدة خرائط موضوعية   4 -  مت 
للقمر  العّمارية  وادي  ومساحة  حلــوض  الرقمية  االرتــفــاعــات  منــوذج 
الصناعي )ASTER( الشكل)7(، وخريطة الغطاء النباتي حلوض وادي 
العّمارية مرئية سبوت عام )2015م(، وعام )2005م( تظهر مناطق تركز 

الغطاء النباتي في منطقة الدراسة.
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جدول )1( مساحة الغطاء النباتي حلوض وادي العّمارية ملرئية سبوت 5  
لعام )2005م(  وعام )2015م(.

يخ
تار

الغطاء    ال
النباتي

املساحة/متر2

الغطاء 
النباتي

املساحة/
هكتار

الغطاء 
النباتي 

املساحة/
كيلومتر2

نسبة الغطاء 
إلى املساحة 

الكلية 
للحوض %

معلومات 
حوض وادي 

العّمارية
نتيجة املقارنة

املساحة 0.0891%200513646513.64650.136465م
153 كم2

الطول 46.51 كم
العرض 63.06 كم

زيادة في الغطاء 
النباتي مبقدار

0.68كم2 وذلك 
خالل 10 سنوات 0.5359%201582082482.08240.820824م

املصدر: من اعداد الباحثني اعتمادًا على مرئيات مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، )2005م(، )2015م(.

اخلامتة والتوصيات:
ملنطقة  والتابع  العّمارية  وادي  في  النباتي  الغطاء  الدراسة  هذه  تناولت 
بهدف  امليداني  واملسح  الفضائية  املرئيات  حتليل  خالل  من  إداريًا  الرياض 
إعداد قاعدة بيانات جغرافية إلنتاج خرائط رقمية للغطاء النباتي في حوض 
هذه  في  التحليلي  الوصفي  املنهج  على  االعتماد  مت  وقد  العّمارية  وادي 
الدراسة وحتقيق أهدافها من حتليل مناذج  يتناسب مع طبيعة  الدراسة والذي 
وتصنيف  املائي  احلوض  حتديد  في  الفضائية  واملرئيات  الرقمية  االرتفاعات 
املتبعة في إعداد قاعدة معلومات جغرافية، وقد مت  النباتي واملنهجية  الغطاء 
اختيار هذه املدة الزمنية بني عامي)2005م( و)2015م( لتوفر البيانات عن تلك 

الفترة من الزمن. وقد أوصت الدراسة بتوصيتني هما:
 ERDAS( 1 - ضرورة توظيف واستخدام  تقنية برنامج االستشعار عن بعد
Imagine( ونظم املعلومات اجلغرافية)Arc GIS( ومصادرها في دراسة 
املوارد الطبيعية وبيئة األحواض اجلافة، وذلك ملا تتميز به من دقة في 
البيانات، وشمولية ملختلف الظاهرات في منطقة الدراسة، وتوفير في 

الوقت واجلهد وامليزانيات في التخطيط واألبحاث املشابهة.
2 - تشديد الرقابة على التعديات على األحواض اجلافة سواءَا في املخالفة 
البناء  مخلفات  إلقاء  أو  العمرانية)شكل21-20(  مخططات  عمل  في 
وامللوثات، أو إقامة املشاريع الصناعية، أو إنشاء املزارع على ضفاف 
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احلوض مما يسبب تغيرًا مجاري وروافد السيول، مما يؤدي إلى تغير في 
بيئة األحواض و خصائص التربة والنباتات الطبيعية مع مرور الزمن.
شكل )20( جانب من التعديات يف التخطيط داخل حوض وادي العّمارية من 
.)Google Earth( إلى برنامج )GIS( خالل تصدير حدود احلوض من برنامج

املصدر: من اعداد الباحثني اعتمادًا على مرئيات مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية،)2015م(.

شكل )21( التخطيط السكني احملموم لوادي العّمارية سيسهم يف تراجع الغطاء النباتي

املصدر: الدراسة امليدانية
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املراجع :

اجلافة:  املناطق  النباتي في  ا  الغطاء  تغير  الرحيلي)2007م(،  بن مسلم  احلربي، خالد   -
دراسة تطبيقية على منطقة تبوك باستخدام البيانات الرقمية للماسح املوضوعي احملمول 
السعودية،  اجلغرافية  اجلمعية  جغرافية،  بحوث  الندسات،  الصناعي  القمر  على 

املجلد1، العدد2، اململكة العربية السعودية.
النباتية  التغطية  في  التغير  كشف  علي)2014م(،  بن  إبراهيم  بنت  حليمة  الزبيدي،   -
خالل  بعد  عن  االستشعار  بيانات  باستخدام  الطائف  محافظة  من  الغربية  األجزاء  من 
1984-2010م، بحوث جغرافية، مجلة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية،  الفترة 

العدد33، اململكة العربية السعودية.
- الغميض، عاطف عايد، النوايسة، سامر عوض، اجلوارنة، رنا نسيم )2016م(،تقييم 
تدهور األراضي في لواء البادية الشمالية بإستخدام نظم املعلومات اجلغرافية و االستشعار 
املجلد22،  والدراسات،  للبحوث  املنارة  مجلة  جغرافية،  بحوث  بعد،  عن 

العدد4،األردن.
- الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ) 1435هـ (، دليل نباتات الرياض، الرياض.

- عواري، ابتسام بنت حسن بن عبدالرحمن )2009م(، تصنيف الغطاء  النباتي الطبيعي 
في حوض وادي املجيريش بإستخدام االستشعار عن بعد، بحوث جغرافية، اجلمعية 

اجلغرافية السعودية، املجلد2، العدد4، اململكة العربية السعودية.
قضاء  منطقة  في  األراضي  تدهور  تقييم  حسام)2010م(،  البلبيسي،  يحي،  فرحان،   -
كلية  األردنية،  اجلامعة  ماجستير،  رسالة  الفضائية،  املرئيات  باستخدام  الضليل 

الدراسات العليا، عمان، األردن.
)2015م(،  كمال  مروة  عبدالله،  عوض،  عالية  إبراهيم،  هاشم،  سارة  محمد،   -
الكشف عن الغطاء النباتي بإستخدام االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية، 
الهندسة، قسم نظم  السودان للعلوم والتكنولوجيا، كلية  رسالة ماجستير، جامعة 

املعلومات اجلغرافية، السودان.
    -  مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية، )2007م(، منوذج االرتفاعات الرقمية، 

القمر الصناعي)ASTER(، درجة وضوح مكاني30م.
امللك  فهرسة مكتبة  الرياض،  أودية منطقة  )1996م(،  إبراهيم سليمان،  - األحيدب، 

فهد الوطنية، الرياض.     
- اجلعيدي، فرحان بن حسني، )2009م(، األساليب األساسية في املعاجلة الرقمية لصور 
جامعة  األداب،  كلية  بحوث  مركز   ،ERDAS-برنامج باستخدام  الصناعية  األقمار 

امللك سعود، الرياض: فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية.
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توظيف تقنية االستشعار عن بعد ملراقبة وكشف  - الرحيلي، بسمة سالمة، )2013م(، 
التغير في الغطاء النباتي في املنطقة املمتدة بني مدينتي مكة املكرمة والطائف،  رسائل 
جغرافية، جامعة أم القرى، كلية العلوم االجتماعية، قسم اجلغرافيا، اململكة العربية 

السعودية.
تقنيات  استخدام  )2007م(،  ذنوب،  عاهد  احلمامي،  عباس،  على  العزاوي،   -
االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية في تقدير املساحة وكثافة مشاجر الغابات 
االصطناعية في مدينة املوصل، بحوث جغرافية، مجلة التربية والعلم، املجلد)14(، 

العدد)3(، جامعة املوصل، كلية التربية، قسم اجلغرافيا، املوصل، العراق.
- الوليعي، عبدالله ناصر، )2010م(، األنسان في األرض فلسفة التربية البيئية ومضمونها، 

فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية، الطبعة األولى، الرياض.
- محمد، قادر عبدالرحيم علي، )2008م(، رصد اجلفاف باستخدام مؤشر االختالفات 
أم  جامعة  ماجستير،  رسالة  و)2008م(،  )1999م(  دارفور  شمال  الطبيعية  للنباتات 

درمان االسالمية، كلية العلوم، قسم اجلغرافيا، السودان.
 ،)spot5(مرئية فضائية، القمر الصناعي ،)مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية، )2005م -

متعدد األطياف، درجة وضوح مكاني2م.
 ،)spot5(مرئية فضائية، القمر الصناعي ،)مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية، )2015م -

متعدد األطياف، درجة وضوح مكاني2م.
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- http://ar.wikipedia.org/wiki
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امللخص: 
تعد  الدراسات البيئية التي تهتم بها الدول من املؤشرات املهمة للحفاظ على املوارد الطبيعية، ولتفادي 
خطر التصحر في املستقبل. ومن ضمن هذه الدراسات البيئية دراسة الغطاء النباتي والذي قد يؤدي  نقصه 
استهداف  مت  البحث  هذا  وفي  املستقبل،  في  والتصحر  اجلفاف  مخاطر  إلى  البعيد  املدى  على  اختالله  أو 
دراسة الغطاء النباتي في وادي العّمارية الواقع في منطقة الرياض باململكة العربية السعودية، والذي يعتبر 
من الشعاب املهمة التي تقبع في احلافة الغربية جلبال الطويق، والذي ينتشر في حوضه غطاء نباتي ميثل موردًا 
له مدخالته ومخرجاته  بيئي  نظام  ميثل  العّمارية وألنه  وادي  ونظرًا ألهمية حوض  للمنطقة.  بيئيًا ورعويًا 
احليوية ويؤثر ويتأثر مبا حوله عبر الزمن، فقد هدفت هذه الدراسة إلى توظيف تقنية نظم املعلومات اجلغرافية 
)GIS(، واالستشعار عن بعد)Remote Sensing(،  في دراسة حالة الغطاء النباتي لوادي العّمارية، والتي 
حاولنا فيها كشف التغير احلاصل للغطاء النباتي في حوض وادي العّمارية وذلك من خالل حتليل مرئيات 
وباستخدام  )م2015(،  عام  وحتى  عام)2005م(  بني  ما  املمتدة  الزمنية  الفترة  في   )spot5( الصناعية  األقمار 
أسلوب مؤشر االختالفات الطبيعية للنباتات الطبيعية)Normalized difference vegetation index( والذي مت 
تطبيقه في هذه الدراسة، بهدف استخالص الغطاء النباتي في كال املرئيتني الفضائيتني)2005م( و)2015م(،  

ومعرفة وحتديد مدى التغير احلاصل على الغطاء النباتي خالل الفترة الزمنية احملددة في الدراسة.
 مت االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي في هذا البحث والذي يتناسب مع طبيعة الدراسة وحتقيق 
أهدافها من خالل حتليل املرئيات الفضائية وأخذ القياسات للظاهرات املدروسة داخل احلوض املائي، كما 
اتباع االسلوب الكارتوجرافي والذي يعتمد على متثيل وتوزيع الظاهرات اجلغرافية مثل حتديد احلوض  مت 
املائي وحتديد الغطاء النباتي وتقديره كميًا بشكل واضح في عامي)2005م( و)2015م(، وكما تبينه الوسائل 
املستخدمة في هذه الدراسة من املرئيات الفضائية للقمر الصناعيSpot 5 متعددة األطياف وبدرجة وضوح 

مكاني تبلغ 2م، ومناذج االرتفاعات الرقمية للقمر الصناعي)Aster( وبدرجة وضوح مكاني تبلغ 30م.
ولقد كان من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، هو حتديد حدود ومساحة حوض وادي العّمارية 
 Arc(كم²، وذلك من خالل استخدام التحليل الهيدرولوجي في برنامج نظم املعلومات اجلغرافية)البالغ)153
GIS( واعتمادًا على مناذج االرتفاعات الرقمية للحوض املائي، كما مت كشف التغير احلاصل للغطاء النباتي 
من خالل املقارنة بني عامي )2005م( وعام )2015م(، والذي اثبتت الدراسة فيه أن حجم الغطاء النباتي في 
بحوالي)82.08( عام)2015م(  في  النباتي  الغطاء  حجم  أصبح  بينما  بـ)13.64(هكتارًا،  يقدر  عام)2005م( 

هكتارًا، أي أن هناك زيادة في حجم الغطاء النباتي تقدر بحوالي)69.18(هكتار خالل عشر سنوات.
ولقد أوصت هذه الدراسة بضرورة تطبيق قوانني حماية بيئة األحواض اجلافة و تكثيف الرقابة على 
إلقاء  أو  السكنية،  املخططات  إنشاء  أو  املزارع،  إنشاء  تعديات في  التعديات على األحواض اجلافة سواءَا 
توزيع  على  سلبًا  يؤثر  والذي  املائي،  احلوض  في  الصناعية  املشاريع  إقامة  أو  وامللوثات،  البناء  مخلفات 
النبات الطبيعي وخصائص التربة وعلى البيئة الطبيعية للحوض املائي بأكمله مع مرور الزمن، كما أظهرت 
هذه الدراسة أهمية استخدام وتوظيف تقنية نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد ومصادرها في 
دراسة وكشف التغيرات البيئية، وذلك ملا تتميز به من شمولية ودقة تنعكس إيجابًا على النتائج واملخرجات 

النهائية للدراسات البيئية.
كلمات دالة: وادي العّمارية، نظم املعلومات اجلغرافية، االستشعار عن بعد، كشف التغير، الغطاء 

النباتي.

كشف التغير للغطاء النباتي في وادي العّمارية )منطقة الرياض( باستخدام تقنيات 
2015م ( نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد  خالل الفترة )2005 - 
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Abstract:
Environmental studies which countries are interested in are important indicators for 

the conservation of natural resources and to avoid the threat of desertification in the future. 
Among these environmental studies is the study of vegetation cover, which in case of its lack 
or imbalance may leads ,in the long run, to drought and desertification risks in the future .In 
this research, the study targeted the vegetation cover of  (Wadi-Al Ammariyah,)  located in 
Riyadh, Saudi Arabia, In the western edge of the Tuaiq Mountains, which spreads in its basin 
a vegetation cover that represents an environmental and pastoral resource for the region. In 
view of the importance of Wadi alAmmariyah basin and because it represents an ecosystem 
that has vital inputs and outputs and because It also affects and is influenced by what is 
around it over time, The study aimed to use GIS and Remote Sensing techniques in the study 
of the vegetation status of  Wadi alAmmaria, in which we attempted to detect the change in 
the vegetation cover in Wadi alAmmaria basin by analyzing the satellite images from 2005 
to 2015, In addition to, using the Normalized Difference Vegetation Index method, which 
was applied in this study, with the aim of  observing  the vegetation cover in both space 
visible satellite images in  2005 and 2015 and to identify and determine the extent of change 
in vegetation cover during The time period specified in the study.

The descriptive approach was adopted in this research which is appropriate to the 
nature of the study and the achievement of its objectives through the analysis of space 
images and taking measurements of the studied phenomena  within the water basin. The 
cartographic method was also adopted, which is based on the representation and distribution 
of geographical phenomena such as the determination  of the water basin and the vegetation 
cover and measure them precisely in (2005) and (2015). As demonstrated by the means 
used in this study, such as, the satellite images of the multi-spectral 5 Spot satellite with a 
spatial resolution of 2 m, and a digital elevation models of the satellite (Aster)  with a  spatial 
resolution of the satellite 30 m.

The most important result  of the study was determining  the boundaries and  the size of   
Wadi al-Ammariah  basin which is (153 km2) by using the hydrological analysis in the GIS  
program and based on the digital elevation models of the water basin. In (2005) and (2015), 
the change of the vegetation cover was discovered by comparing it in both years. The study 
showed that the size of the vegetation cover in 2005 is estimated at 13.64 hectares, while the 
size of the vegetation cover in the year 2015 is about 82.08 hectares , which means that, there 
is an increase in the size of vegetation cover estimated at (69.18) hectares within ten years.

This study has recommended implementing the regulations of  protecting the 
environment of dry basins and intensify the censorship on the encroachments of dry basins, 
such as encroachments of the establishment of farms, residential plans, and dumping of 
construction waste and contaminants or the establishment of industrial projects in the water 
basin Which may affect the distribution of the vegetation cover,the properties of the soil 
and  the natural environment of the entire water basin over time. This study also showed 
the importance of the use of GIS technology and remote sensing and its sources in the study 
and  the detection of environmental changes, because of its comprehensive and accurate 
reflection positively on The final results and outputs of environmental studies.

Detection of variability of vegetation in Wadi alAmmaria (Riyadh region) 
using GIS and remote sensing techniques During (2005 - 2015)
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•  ماجستير في اجلغرافيا البشرية – جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية ممتاز 
مع مرتبة الشرف األولى .

 ayedh2000@hotmail.com  • : البريد االلكتروني

االهتاممات البحثية:
•  جغرافية السكان.  

•  اجلغرافيا السياسية.  
•  اجلغرافيا االقتصادية.  

•  التطبيقات البشرية لنظم املعلومات اجلغرافية .  
 

اإلنتاج العلمي:
•  أثر إنشاء مركز امللك عبدالله املالي في انتشار األمراض التنفسية في األحياء املجاورة .  

•  التحليل اجليوستراتيجي للدول املطلة على البحر األحمر .  
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السيرة الذاتية

البيانات الشخصية :
خالد عبدالله عبدالرحمن اجلميعةاالسم :

Khaledaj33@gmail.comالبريد األلكتروني :

املؤهالت العلمية: 
بكالوريوس، قسم اجلغرافيا، جامعة أم القرى  1320/1/23هـ  -

ماجستير، قسم اجلغرافيا تخصص بيئة، جامعة االمام محم بن سعود اإلسالمية3/2/ 1436هـ  -

التدرج الوظيفي : 
اجلغرافية ومنوذج سنايدر لتقدير حجم تصريف سيول شعيب  املعلومات  نظم  تقنية  بني  تكاملي  توظيف   -  1
اجلغرافية  اجلمعية  اجلغرافية،  املعلومات  نظم  اآلخرة1436هـ،مجلة  جماد  العدد1  الثامن  سمير/املجلد 

السعودية.

بعد في دراسة التغيـرات البيئية في حوض وادي منار  املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن  2 -  استخدام نظم 
) 2004م 2017-م(/ حتت النشر اجلمعية اجلغرافية السعودية.
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