استخدام نظم المعلومات الجغرافٌة  GISواالستشعار
عن بعد RS
فً دراسة تأثٌر الجفاف على الشعٌر البعل

إعداد

المهندس فراس الغماز
معاون رئٌس قسم GIS & RS
رئٌس دائرة نظم المعلومات الجؽرافٌة GIS

 .1المقدمة
 إن تدهور األراضً ٌؤثر بصور ٍة سلبٌة فً إنتاجٌة المزروعات والمراعً والؽابات
من جهة كما ٌعمل على اإلخالل بالنظم البٌئٌة األمر الذي ٌنعكس على سائر قطاعات
االقتصاد الوطنً من جهة أخرى.
 وفً الوقت الراهن أصبح تدهور االراضً وتردٌها وانتشار ظاهرة التصحر من أهم
العوائق أمام التوسع فً اإلنتاج الزراعً أفقٌا ً وشاقولٌا ً حٌث تتدهور األراضً
والمراعً والؽابات بسرعة مخٌفة األمر الذي ٌؤدي إلى انخفاض االكتفاء الذاتً من
السلع الزراعٌة وزٌادة االعتماد على االمدادات الخارجٌة ،وإذا لم تتخذ اإلجراءات
الضرورٌة والفورٌة لمعالجة هذا الموضوع فستفقد األراضً الزراعٌة الكثٌر من
قدرتها اإلنتاجٌة وستزداد نسب التصحر.

وٌُعرؾ ”الجفاف“ طبقا ً لـ
اللجنة االقتصادٌة إلفرٌقٌا ( -)2003بأنه ” ..نقص التهاطل عن المعدل المتوسط (أو الحداألدنى) لفترة طوٌلة خالل الموسم السنوي لسقوط األمطار“....
اتفاقٌة األمم المتحدة لمكافحة التصحر -بأنه ” ..الظاهرة الطبٌعٌة التً تحدث عندما ٌكونالمطر أدنى بدرجة محسوسة من مستوٌاته المسجلة ،وهً تتسبب بذلك فً وقوع اختالالت
هٌدرولوجٌة تؤثر تأثٌراً ضاراً على نظم إنتاج الموارد األرضٌة“....
المنظمة العالمٌة لألرصاد الجوٌة  -بأنه :(أ) ”تخلّؾ المطر عن السقوط أو سوء توزٌعه لفترة طوٌلة“...
(ب) ” فترة ٌسودها طقس جاؾ بدرجة ؼٌر عادٌة وتطول بما ٌكفً لكً ٌتسبب نقص األمطار
فً اختالل هٌدرولوجً خطٌر“...

تزاٌد موجات الجفاؾ تمثل ظاهرة معقدة و ُتعتبر واحدة من أهم المشاكل البٌئٌة التً من الممكن
أن تؤثر على اإلنتاج الزراعً فً سورٌا .حٌث ٌشكل نقص األمطار أو تذبذب كمٌات
الهطوالت ومواعٌدها مؤثر هام على اإلنتاج الزراعً.
ٌمكن ان نالحظ أن الجفاف ٌؤثر على :
• الزراعة بالمساحات البعلٌة والتً تمثل  %75من المساحات المزروعة.
• الزراعة فً المساحات المروٌة ألن المٌاه الالزمة للري تؽذٌها مٌاه األمطار ،إال أن
تأثٌر الجفاؾ على المساحات المروٌة أقل أهمٌة من الزراعات البعلٌة.
• إنتاج الثروة الحٌوانٌة والتً ٌعتمد فٌها المربون على المراعً وإنتاج المحاصٌل العلفٌة
وأهمها ”الشعٌر“ بوصفها المصدر الرئٌسً لتؽذٌة قطعانهم ،و ٌُزرع ”الشعٌر“ فً
المناطق التً ٌنخفض فٌها سقوط األمطار إلى ما بٌن ( 300 – 200مم) وتمثلها
منطقتً االستقرار الثالثة والرابعة

.2.1مناطق االستقرار الزراعً فً سورٌا
منطقة االستقرار الزراعً األولى:
الهطول فٌها أكثر من 350ملم سنوٌاً وتقسم إلى:
أ .منطقة معدل أمطارها فوق 600ملم سنوٌا ً وتكون الزراعات البعلٌة فٌها مضمونة سنوٌاً.
ب.منطقة أمطارها بٌن ( )600-350ملم وال تقل عن ( )300ملم فً ثلثً السنوات المرصودة
منطقة االستقرار الزراعً الثانٌة:
معدل أمطارها بٌن  350-250ملم سنوٌاً وال تقل عن 250ملم فً ثلثً السنوات المرصودة
منطقة االستقرار الزراعً الثالثة:
معدل أمطارها ٌزٌد عن  250ملم سنوٌاً وال ٌقل عن هذا الرقم لنصؾ لسنوات المرصودة

منطقة االستقرار الزراعً الرابعة (الهامشٌة):
معدل أمطارها بٌن  250 -200ملم سنوٌا ً وال ٌقل عن  200ملم فً نصؾ السنوات المرصودة
منطقة االستقرار الزراعً الخامسة (البادٌة والسهوب):
وهً كل ما تبقى من أراضً القطر ،ال تصلح للزراعة البعلٌة.

.3.1استعماالت األراضً
إن نجاح استعماالت األراضً وإدارتها بشكل جٌد مرتبط بعدة عوامل منها ما هو طبٌعً
كالمناخ والتربة والشًء اآلخر اعتماد األسالٌب العلمٌة الحدٌثة فً تقدٌم كافة الخدمات الزراعٌة
على نحو اقتصادي لتخفٌض تكلفة اإلنتاج ،ولكً تكون آلٌة استعماالت األراضً ناجحة ال بد
من إجراء الدراسة العلمٌة لمتطلبات هذا االستعمال وهً:
ٌجب :
معرفة طبٌعة مناخ المنطقة من حٌث درجات الحرارة – الرطوبة الجوٌة – معدل تساقط
األمطار– نوعٌة الرٌاح السائدة فً المنطقة  .....إلخ
• معرفة المواصفات الفٌنولوجٌة للمحاصٌل واألشجار المثمرة المراد زراعتها فً تلك
المنطقة ومدى مالءمتها للظروؾ المناخٌة السائدة واختٌار األصناؾ التً تالئم كل
منطقة على حده.
• دراسة واقع التربة تصنٌفٌا ً وخصوبٌا ً ومعرفة مواصفاتها الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة
وتشخٌص المشاكل التً تعانً منها والعمل على استصالحها قبل اإلقدام على
استثمارها زراعٌاً.
• دراسة الجدوى االقتصادٌة وعدم اإلقدام على زراعة أي محاصٌل أو أشجار مثمرة ال
تلبً الرٌعٌة االقتصادٌة.

.4.1دور المناخ فً استعماالت األراضً
ٌؤدي المناخ دوراَ أساسٌا َ فً الزراعة ،وٌؤثر فً استعماالت األراضً بسبب عالقته المباشرة
أو ؼٌر المباشرة فً اإلنتاج ،حٌث ُتنظم جمٌع العملٌات الحٌوٌة داخل النباتات بواسطة
المتطلبات المناخٌة الدقٌقة ،وٌسبب االنحراؾ فً العوامل المناخٌة عن المعدالت المثلى لنمو
النبات وتطوره تدهوراً ملحوظا ً فً ؼلة األنواع النباتٌة ( (Doorenbos & Kassam 1979

وٌعزى التباٌن فً إنتاجٌة األنواع المحصولٌة فً نظم الزراعة المطرٌة إلى قلة معدالت
الهطول المطري السنوي ،وعدم انتظام توزعها خالل موسم النمو بما ٌتناسب واحتٌاجات
النباتات المائٌة خالل مختلؾ مراحل النمو ،وخاصة المراحل الحرجة فً حٌاة النبات .وقد
تتعرض أحٌاناً مثل هذه البٌئات إلى هطوالت مطرٌة ؼزٌرة جداً ،تؤدي إلى انجراؾ التربة
لذلك تعد عملٌة مراقبة التبدالت المناخٌة هامة جداً
فً ضمان استدامة إنتاجٌة النظم الزراعٌة

.5.1محصول الشعٌر فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة
ٌعتمد القطر العربً السوري فً نظم الزراعة المطرٌة على محصول الشعٌر والشعٌر من
المحاصٌل الهامة فً العالم إذ ٌأتً فً المرتبة الثالثة من حٌث األهمٌة االقتصادٌة بعد األرز
والذرة ،وقد ُعرؾ هذا المحصول فً العالم القدٌم فً عصور ماقبل التارٌخ حٌث استخدمه
اإلنسان كؽذاء له .والزال ٌستخدم فً بعض مناطق العالم مثل هضبة التبت وجبة أساسٌة
لإلنسان .وترتبط أهمٌة الشعٌر فً القطر العربً السوري بمدى التوسع فً تنمٌة الثروة
الحٌوانٌة ،إضافة إلى استعماله فً الصناعات الؽذائٌة وفً صناعة بعض األدوٌة.
جدول  .1المساحة واإلنتاج والمردود كغ/هـ فً القطر (متوسط عشر سنوات):
ٌعتمد القطر العربً السوري فً نظم الزراعة المطرٌة على محصول الشعٌر والشعٌر من
المحاصٌل الهامة فً العالم إذ ٌأتً فً المرتبة الثالثة من حٌث األهمٌة االقتصادٌة بعد األرز
والذرة ،وقد ُعرؾ هذا المحصول فً العالم القدٌم فً عصور ماقبل التارٌخ حٌث استخدمه

اإلنسان كؽذاء له .والز ال ٌستخدم فً بعض مناطق العالم مثل هضبة التبت وجبة أساسٌة
لإلنسان .وترتبط أهمٌة الشعٌر فً القطر العربً السوري بمدى التوسع فً تنمٌة الثروة
الحٌوانٌة ،إضافة إلى استعماله فً الصناعات الؽذائٌة وفً صناعة بعض األدوٌة.
ٌعتمد القطر العربً السوري فً نظم الزراعة المطرٌة على محصول الشعٌر والشعٌر من
المحاصٌل الهامة فً العالم إذ ٌأتً فً المرتبة الثالثة من حٌث األهمٌة االقتصادٌة بعد األرز
والذرة ،وقد ُعرؾ هذا المحصول فً العالم القدٌم فً عصور ماقبل التارٌخ حٌث استخدمه
اإلنسان كؽذاء له .والزال ٌستخدم فً بعض مناطق العالم مثل هضبة التبت وجبة أساسٌة
لإلنسان .وترتبط أهمٌة الشعٌر فً القطر العربً السوري بمدى التوسع فً تنمٌة الثروة
الحٌوانٌة ،إضافة إلى استعماله فً الصناعات الؽذائٌة وفً صناعة بعض األدوٌة.
نوع

المساحة/هـ

اإلنتاج/طن

المردود كغ/هـ

مروي

15119

26556

1756

بعلً

1013599

726190

716

الزراعة

مما تقدم تبرز األهمٌة االقتصادٌة لهذا المحصول ،وضرورة العمل على زٌادة إنتاجٌته وذلك
بتحدٌث الطرق الزراعٌة المتبعة واستخدام البذار المحسن.

.1.5.1مناطق انتشار زراعة الشعٌر
نظراً لتحمل الشعٌر النسبً للجفاؾ ،فهو ٌزرع فً منطقتً االستقرار الثالثة
والرابعة ذات معدل األمطار  300 -200مم سنوٌاً .كما ٌزرع أٌضا ً فً بعض
المناطق المروٌة لألصناؾ الخاصة بصناعة البٌرة حٌث تتطلب هذه األصناؾ
احتٌاجات مائٌة عالٌة نسبٌاً.

.2.5.1األصناف المزروعة فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة
ٌزرع فً القطر صنفان محلٌان هما:
الشعٌر العربً األبٌض :صنؾ محلً قدٌم ثنائً الصؾ ٌتمٌز بأن لون الحراشؾ
(ؼالؾ البذرة) أبٌض مائل إلى الصفرة عند النضج .ولكن فً حال زٌادة كمٌة
الرطوبة ٌمٌل اللون إلى األخضر الفاتح .وأهم صفاته العامة النباتٌةٌ :بلػ ارتفاع
النبات من  90 -80سم حسب كمٌة األمطار ،سنابله طوٌلة  ،السفا بٌضاء .الحبوب
متطاولة ذات ؼالؾ ملتصق مع الحبة (حبوب مؽطاة) بٌضاء اللون ٌبلػ وزن
األلؾ حبة ( )36.5غ ونسبة البروتٌن .%13
جدول .2اختالف مراحل النمو مع تغٌر مناطق االستقرار:
مراحل النمو

منطقة االستقرار الثانٌة

منطقة االستقرار الثالثة

مرحلة اإلسبال

ٌ139وم

ٌ 131وم

مرحلة النضج التام

ٌ 178وم

ٌ 167وم

الشعٌر العربً األسود :صنؾ محلً قدٌم ثنائً الصؾٌ ،تمٌز عن الشعٌر العربً
األبٌض بلون ؼالؾ البذرة األسود نتٌجة تركٌز صبؽة األلٌرون .وأهم صفاته العامة
النباتٌةٌ :بلػ ارتفاع النبات  85-75سم حسب كمٌة األمطار الهاطلة السنابل
متطاولة  ،السفا أبٌض ،الحبوب متطاولة ذات ؼالؾ ملتصق مع الحبة(حبوب مؽطاة)
لون ؼالؾ البذرة أسودٌ ،بلػ وزن األلؾ حبة ) (32.5غ نسبة البروتٌن %12.9
ٌتمٌز هذا الصنؾ بشدة تحمله للجفاؾ والصقٌع أكثر من الصنؾ العربً األبٌض لذا
تنتشر زراعته فً المناطق الشمالٌة الشرقٌة من القطر فً منطقة االستقرار الثالثة

.3النظم والمنهجٌات المقترحة للدراسة
.1.3نظم المعلومات الجغرافٌة

Geographic Information Systems

 نظام المعلومات الجؽرافٌة  GISهو نظام حاسوبً لجمع وإدارة ومعالجة وتحلٌل
البٌانات ذات الطبٌعة المكانٌة
 تستخدم بؽرض جمع وإدخال ومعالجة وتحلٌل وعرض وإخراج المعلومات الجؽرافٌة
الوصفٌة ألهداؾ محددة تساعد على التخطٌط واتخاذ القرارات المختلفة.

المزاٌا التً ٌوفرها نظام المعلومات الجغرافٌة
 سهولة التعامل مع كم كبٌر من البٌانات ومعالجتها
 إنجاز الدراسات الكبٌرة والممتدة على مساحات واسعة من األراضً عن طرٌق إدخال
البٌانات ومعالجتها وعرضها وإخراجها بأفضل المواصفات وأدقها.

 .2.3االستشعار عن بعد Remote Sensing
االستشعار عن بعد هو علم وفن ٌتضمن تقنٌة دراسة األشٌاء عن بعد دون الدخول معها فً
احتكاك فٌزٌائً ،ولتقنٌة االستشعار عن بعد العدٌد من التطبٌقات الهامة فً مجاالت مختلفة
وتتمٌز بدراساتها لسطح األرض بسرعة قٌاسٌة وشمولٌة كبٌرة حٌث تحقق مسحا ً لمسافات
واسعة فً زمن قٌاسً ،وتؤمن مسح متكرر للمنطقة فً أوقات مختلفة .

.4مناطق الزراعات البعلٌة المتأثرة بالجفاف فً سورٌة
حدد عرٌان وآخرون ( )2006المناطق األكثر تأثراً بالجفاؾ فً سورٌة بأنها تلك المناطق ذات
الؽطاء النباتً المطري والتً تستقبل هطول مطري ٌتراوح فٌما بٌن  150 /120إلى 400
مللٌمتر ،وذات نظام رطوبً أرضً ٌتراوح

بٌن نظام حوض البحر المتوسط

Xeric

 moisture regimeو الجاؾ الضعٌؾ  ، Weak Aridicوتتأثر تلك المناطق بصورة أكبر
من المناطق ذات النظام الرطوبً

بٌن الجاؾ النموذجً  Typical Aridicوالجاؾ

جداً  ، Extreme Aridicوقد اعتمد فً ذلك على مقارنة توزع الهطول المطري مع أعلى
فترات النمو النباتً ودورة نموها سنوٌا ً المركبة لسنوات طوٌلة ،والتً تم استنتاجها من بٌانات
حساب دلٌل الؽطاء النباتً  NDVIالمركبة من صور فضائٌة لألعوام من  1989إلى 2004
مأخوذة بفاصل زمنً  10أٌام ودقة تمٌٌز  1كٌلومتر من نوع  NOAA/AVHRRالتً حددت
المناطق األكثر تأثراً بدورات الجفاؾ والمعروضة باللون األحمر
• ٌترواح الطٌؾ الكهرومؽناطٌسً من األمواج القصٌرة جداً ( كأشعة ؼاما و األشعة
السٌنٌة) إلى األشعة فائقة الطول( مثل األمواج المٌكروٌة و الرادٌوٌة).
• إن األشعة التً ال تمتص من قبل الؽالؾ الجوي أو تتشتت فٌه تصل إلى سطح األرض
وتتفاعل مع األهداؾ األرضٌة وهنا ٌمكن أن نمٌز ثالث حاالت من تفاعل األشعة
الساقطة مع األجسام المنتشرة على سطح األرض
 -1االمتصاص ( :)Aحٌث ٌقوم الهدؾ بامتصاص األشعة إلى داخله.
 -2النفاذ االختراق ( :)Tتنتقل الطاقة عبر الجسم.
 -3االنعكاس ( :)Rعندما ٌقوم الهدؾ بعكس األشعة إلى الؽالؾ الجوي.

NDVI
هو عبارة عن صورة مر ّكبة صناعٌا ً مُنشأة من نطاقات (باندات) موجودة لصورة متعددة
األطٌاؾ.
 تؤمّن هذه الصورة الجدٌدة معلومات فرٌدة وقٌّمة وهذه المعلومات ؼالبا ً ؼٌر موجودة
فً أي من النطاقات الفردٌة األخرى.
 على سبٌل المثال  NDVIوُ جدت لتحدٌد الكتلة الحٌة للنباتات ،اإلنتاجٌة ،المساحة
الورقٌة والؽطاء األرضً.
 إن المٌزة األكثر أهمٌة لمنحنى االنعكاسٌة النباتٌة هو االنعكاس المنخفض لألشعة
الحمراء واالنعكاس األعظمً لألشعة تحت الحمراء.
)NDVI = (NIR - Red)/(NIR + Red

 القٌم الناتجة هً أعداد حقٌقٌة تتراوح بٌن +1 & -1
بشكل جٌد انعكاسٌة لألشعة تحت الحمراء أعلى بكثٌر من
 تمتلك المساحات المزروعة
ٍ
االنعكاسٌة لألشعة الحمراء )(NIR >> Red reflectance
ٌ متلك الماء انعكاسٌة سلبٌة فهو ٌمتص األشعة تحت الحمراء القرٌبة بدرجة أكبر من
األشعة الحمراء )(Red reflectance > NIR reflectance
 تمتلك الصخور ،التربة الجافة ،والنباتات المرٌضة انعكاسٌة قرٌبة من الصفر
( .)Red reflectance = NIR reflectance
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معدل الهطول المطري لمنطقة الدراسة عام 2008
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الخالصة
ٌ نبؽً أن تستند مؤشرات الجفاؾ الزراعً على المٌزان المائً للتربة ،ولٌس فقط على
الهطول المطري
 وضع تصور مقبول لتقٌٌم شدة ،واستثناء ،وتأثٌر ،وتطور الجفاؾ الزراعً
 تحدٌد سرٌع للمناطق المنكوبة بالجفاؾ
 أن ترتبط هذه المؤشرات جٌداً بدلٌل القرٌنة النباتٌة ) (NDVIبؽٌة استقرائها وتعمٌمها
مكانٌا ً حتى تشمل المناطق األصؽر فاألصؽر
 أن ترتبط هذه المؤشرات بإنتاجٌة المحاصٌل
 إدخال نظم المعلومات الجؽرافٌة  GISفً استصالح األراضً باالعتماد على وضع
خرائط ”عدم المالءمة“

