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فٙ ظم انرغٕر انٓائم انذ٘ ذشٓذِ ذمُٛاخ االسرشؼار ػٍ تؼذ، أيكٍ االسرفادج يٍ تؼض خصائصّ فٙ يزالثح انكرهح 

تُٛد األتحاز أٌ ػًهٛح انرًصٛم انكهٕرٔفٛهٙ نهُثاخ ذكٌٕ أػظى لًٛح فٙ َغاق األشؼح فمذ انحٛح نهغغاء انُثاذٙ. 

فٛهٙ أكثز كاٌ االيرصاص أكثز، ٔتانرانٙ ذكٌٕ كًٛح األشؼح انحًزاء انًزئٛح، فكهًا كاَد ػًهٛح انرًصٛم انكهٕرٔ

انًُؼكسح ضًٍ ْذا انُغاق ألم أ٘ أٌ كرهح انُثاخ أكصف، أيا األشؼح ذحد انحًزاء انمزٚثح فٛرُاسة االَؼكاص عزدًا 

 يغ كصافح انُثاخ.

 اء انُثاذٙ، ٔذؼرثز انمزُٚح انُثاذٛح تؼذد يٍ انمزائٍ انًخرهفح انرٙ ذثٍٛ حانح انغغ ٔلذ ذى انرؼثٛز ػٍ انخاصٛح انساتمح

Normalized Difference Vegetation Index ”NDVI  ” أْى ْذِ انمزائٍ انرٙ ذؼرًذ ػهٗ انُغالٍٛ األحًز

 ٔذحد األحًز انمزٚة نهصٕر انفضائٛح انًهرمغح تٕاسغح األلًار انصُاػٛح. 

ذٓذف انذراسح انحانٛح ٔانرٙ ذى إػذادْا فٙ انًزكش انًُٛٙ نالسرشؼار ػٍ تؼذ َٔظى انًؼهٕياخ انعغزافٛح إنٗ دراسح 

 NDVIٔذمٛٛى انرذْٕر فٙ انغغاء انُثاذٙ ٔ ذٕسع انغغاء انُثاذٙ انغثٛؼٙ ٔانشراػٙ تٕاسغح انمزُٚح انُثاذٛح 

و، ٔدراسح انرذْٕر انُثاذٙ ػهٗ يسرٕٖ انًذٚزٚاخ، 0111ٔ  0991نًحافظح صُؼاء ٔأياَح انؼاصًح  تٍٛ انفرزج 

 .  LANDSAT يٍ َٕعتاالػرًاد ػهٗ انصٕر انفضائٛح 

انذراسح انحانٛح ذؼرثز تاكٕرج أػًال انًزكش فٙ يعال اسرخذاو ذمُٛاخ االسرشؼار ػٍ تؼذ فٙ دراسح ذغٛزاخ انغغاء 

إَراض خزائظ ذًصم كصافح انغغاء انُثاذٙ  ذىٚح انًُٛٛح. حٛس ( فٙ انعًٕٓرNDVIانُثاذٙ تاسرخذاو انمزُٚح انُثاذٛح  ) 

ػهٗ يسرٕٖ انًذٚزٚاخ، ٔذحذٚذ يُاعك ذذْٕر ٔذغٕر انغغاء انُثاذٙ ضًٍ يُغمح انذراسح تاسرخذاو انًُٓط 

 االسرشؼار٘. 

  َرائط انذراسح

  كى 009911تهغد يساحح يحافظح صُؼاء ٔفمًا نهذراسح انحانٛح
0

و ػهٗ 0991، ذٕسع انغغاء انُثاذٙ فٙ ػاو 

% ػثارج ػٍ غغاء َثاذٙ خفٛف، أيا انغغاء يرٕسظ انكصافح  19.5% أراضٙ ظزداء، ٔ  02انُحٕ انرانٙ: 

 %.  0.2% يٍ يساحح انًحافظح، فٙ حٍٛ أٌ انغغاء انكصٛف نى ٚرعأس  00.2فمذ شكم 

  كذالنح ػهٗ ذذْٕر انغغاء  49.4% إنٗ  02يٍ و فمذ ارذفؼد َسثح األراضٙ انعزداء 0111أيا فٙ ػاو %

% فٙ ػاو 19.5انُثاذٙ فٙ يحافظح صُؼاء ٔكاٌ ْذا االرذفاع ػهٗ حساب انغغاء انخفٛف انذ٘ ذزاظغ يٍ 

%  04.0% إنٗ  00.2و، أيا انغغاء يرٕسظ انكصافح فمذ ارذفغ يٍ 0111% فٙ ػاو  61.5و إنٗ 0991



انذ٘ ٚزافك انشٚادج انسكاَٛح ٔذًصم ْذا انُشاط انشراػٙ فٙ سراػح ْٔذا ٚذل ػهٗ سٚادج انُشاط انشراػٙ 

انماخ تشكم رئٛسٙ تاإلضافح إنٗ األَٕاع انشراػٛح األخزٖ، ٔيٍ ظٓح شاَٛح فمذ ذزاظغ انغغاء انُثاذٙ 

 و. 0111% فٙ انؼاو  1.9و إنٗ 0991% فٙ انؼاو  0.2انكصٛف يٍ 

 


