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 الصور الفضائية بإنتاج القمح من بيانات الطيفي التنبؤ خوارزميات نمذجةتصميم و 
 متعددة المراحل متعددة األطياف

  اف ابراهيمناصر طر  م. د. 
 الهيئة العامة لالستشعار عن بعد، دمشق، سوريةرئيس بحوث، 

 ملخص
 متعادد  اططياا  بإنتاا  الممام ماي بياناات الصاور الف اا ية الطيفي لتنبؤلتصميم ونمذجة خوارزميات تم 

 Spectral Wheatطيفياا""   "التنباؤ بانتاا  الممام نماوذ  بارام تلات الرارو  الراوريةمتعادد  المرالا  

Yield Prediction SWYP ) علاا ثاام اختبااار اااذا النمااوذ   ،مرالاا  النمااو المبواار  والمتمدمااة وفاا 
وصاوال" الا  تمادير المناتى علا   االراتمرار اطولا  والثانياة( ا منطمتامتميز  بزراعة الممام لا المناط مرتوى 
 .روريةمرتوى 
شااامر ماااي  2 - 3 قبااا  المرالااا  المبوااار  للنماااو الزراعاااي  فااايالممااام  إنتاااا دقاااة التنباااؤ الطيفاااي ب تتراولااا

راوا  فاي ( ت وزار  الزراعاةبيانا بالمرج  زراعيا"  ةممارن الفعلي نتا % دوي اإل 12 – 11بيي اللصاد( 
 نتاا بينما وصلت دقة التنبؤ الطيفي لتوقع اإل ،الموارم الجيد  مطريا" أم التي تعاني مي قلة معد  المطو 

الفعلي خال   نتا % مي اإل 3ال  + 1-مي شمر مي اللصاد(  1 - 2 قب   في المرال  المتمدمة للنمو
 المراج  خاال  الموارام قليلاة اطمطاار. نتاا % ماي اإل 66ي الموارم الجيد  مطريا" بينما وانت أق  بلاوال

الا  ارتفراار لاو  ذلا   أدى خاال  المورام الجاا المتوقاع والمراج   نتاا اإل الفاار  الوبيار باييلوي اذا 
خاال  ذلا  المورام الجاا  عاي بمياة الموارام فماط   جادا" اذا الفر  وبير المرج  طمريي: أولمما ووي قيمة 

وقاع فيماا متمارباة جادا" ماع المراج ، وثانيمماا أي الجاوالت اللملياة خاال  المورام الجاا  التي وانت دقة الت
  ما او ممدر بنموذ  التنبؤ الطيفي خال  المرال  المتمدمة للنمو. ؤودت
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Abstract 

Algorithms of spectral wheat yield prediction were designed and Modeled by 

Multi-spectral/Multi-temporal Images data under Syrian conditions. Models are 

designed under ERDAS IMAGINE environment for Spectral Wheat Yield 

Prediction (SWYP). SWYP model is tested during early and advanced growth 
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stages of 2007، 2008 and 2009 seasons in large areas (I and II agroclimatic 

zones) up to all Syria. Prediction accuracy of the spectral models during the 

early stages of growth (3-2 months before harvest) comparing with the 

agricultural records (ministry of Agriculture) were minus 14-42 % of the 

recorded yield، either in good or drought seasons. But the prediction accuracy 

during the advanced stages of growth (2-1 months before harvest) were -1 % to 

3 % higher than the recorded yield، in the good rainfall seasons، but minus 66 

% in the drought season. The big difference between predicted and recorded 

yields during the drought season lead to question two points: firstly، the 

difference is very big، only in the drought season، but high accuracy in the other 

seasons. Secondly، the field observations during that drought season may not be 

in agreement with the recorded estimations.   

 

 مقدمةأوالً: ال

قبااا  موعااد اللصااااد بفتاار  زمنياااة فاااي  -المماام  وخاصاااة"  -الملاصاااي  االرااتراتيجية  يااةإنتاجالتنباااؤ بيراامم 
التخطيط ودعم تلمي  اطمي الزراعي متمثال" في أام عام  في التخطيط واإلدار  لتلمي  اذا الماد  وااو 

متمدمااة ذات شاامولية موانيااة وبياار  متمثلااة االرااتفاد  مااي عاماا  الاازمي والااذه يتطلاام معااا ارااتخدام تمنيااات 
الملصاااولية  جماااع البياناااات الزراعياااة عاااي بعاااد التاااي تمتااااز بمواااذا اموانياااة ماااع اموانياااةبتمنياااة االرتشاااعار 

قبا  اللصااد مي مرال  النماو المبوار  والمتمدماة  ية اللبية النما يةنتاجالمرللية ذات العالقة في توويي اإل
 .متخصصةارتشعارية نماذ   مي  مور ال  شمربفتر  زمنية تص  مي ثالثة ش

( مرااتعينا بنمااوذ  CGMSلنرااام مراقبااة الملاصااي    ا" أولياا ا" نموذجاا ،.Sehgal et al( 2002  طااو ر
يااة اللبيااة نتاج( لتوليااد خاارا ط النمااو الملصااولي اليااومي وتوقااع اإلWTGROWSالملاوااا  الملصااولي  

مخططااات نمااو المماام وفاا  نماااذ   .Kalubarme et al (2003)ارااتخدم  علاا  مرااتوى الملافرااة.
-NOAAالمرااتنبط فااي اللماا  والمطباا  علاا  بيانااات  NDVIيااة المبنيااة علاا  قاايم الاادلي  النباااتي نتاجاإل

AVHRR  ُيرامم التلليا  الطيفاي بنمااذ  ثنا ياة البعاد للانرم الملصاولية  ياة الممام فاي المناد.إنتاجلتمدير
تعوااح لرويااة اططااوار الفينولوجيااة الملصااولية لرويااة  (.Ibrahem، 2007فااي دقااة تماادير اإلنتاجيااة  

الاانرم الزراعيااة وبالتااالي فاااي درارااتما بالبيانااات االرتشااعارية الترلراالية تعتباار وراايلة واعااد  لدرارااة تطااور 
 ،VEGETATION and AVHRR  Huang and  Luالملاصاي  وماا تام تطبيماا ماي بياناات 

للراام  (NDVI  Normalized difference vegetative indexاراُتخدم الادلي  النبااتي  .(2009
نتاجو  (Heist et al 1988)فاي تاونح   SPOTياة ملاصاي  اللباوم لرام التاابع الصانعي إنتاج ياة ا 

نتاجو ( Gay ،1999  الملاصااي  اللبيااة والااذر  الرفيعااة فااي واا  مااي المنااد والنيجاار يااة المطااي مااي صااور ا 
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ASTER تجاادر اإلشااار  الاا  أي  (.2111 ، ابااراايم ريةرااو  ملافرااة الرقااة فااي فااي منطمااة اختباريااة مااي
الما مة في الدو  المالوة لتونولوجيا الف ا  قاد انطلمات ماي ممارباات طيفياة  ا" ة ف ا يبرامى تمدير اإلنتاجي

 ،NASA  MacDonaldاطمريوي مي قب   LACIEتلاوي نماذ  اإلنتاجية الملصولية مث  برنامى 
أامياااااااة النمااااااااذ    تااااااا تي(. Ferguson،1982وبياااااااة  اطور  AgRISTARS،MARS( وبااااااارامى 1984

الطيفيااة فااي التنبااؤ مااي دقااة النتااا ى المتلصاا  عليماااا والتااي تعتمااد بدرجااة وبياار   علاا  الراارو  المللياااة 
لرااام واإلقليمياااة لوااا  منطماااة مماااا يعناااي وجاااوم ملاواااا  النمااااذ  المصاااممة للبي اااة التاااي راااتطب  فيماااا و 

 . ليم المجاور ااطقلت  و  وام  مرالة المطري ليشم  المللي ال  اإلقليممرتوى المطلوم مي ال

 األهدافثانياً: 

متعدد  الممم مي الصور الف ا ية  بإنتاجيةا البلث ال  تصميم نوا  نموذ  مبرمَّى للتنبؤ مد  اذي
 ،متعدد  المرال . يعتمد الوصو  ال  تصميم النموذ  عل  عدد مي التلليالت الطيفية اططيا 

 :التالية والمطوالت المطرية ، الزراعيةباتيةالفريولوجية الن

نتا  الممم تلت نرم الزراعة المختلفة في تللي  ال .1  .روريةالطيفي لنمو وا 
 .روريةوفي مناط  االرتمرار المطره مي  ،الزراعي إلنتاجية نرم زراعة المممتللي  ال .2
 لمطره.المطره إلنتاجية الممم تلت نرم الزراعة في مناط  االرتمرار اتللي  ال .3
انطالقا" مي المرللة الطيفية  الطيفي باإلنتاجية لتنبؤوالمعادالت الريا ية ل خوارزمياتالط ارتنبا .1

 .اللملية
 .روريةية الممم النامي تلت النرم الزراعية المختلفة في إنتاجنمذجة التنبؤ الطيفي متعدد المرال  ب .5
 اذ  التنبؤ الطيفي باإلنتاجية.تجميز ومعاير  الصور الف ا ية متعدد  المرال  لتطبي  نم .6
تصميم وتنفيذ النماذ  الطيفية للتنبؤ باإلنتاجية الملصولية مي الصور الف ا ية  مي برامى  .7

 Spectral Wheat Yieldطيفيا""   الممم بإنتا ارتشعارية متخصصة بارم نموذ  "التنبؤ 

Prediction SWYP.) 
 مرتخدمةتجميز خيارات لرم نوع ودقة الصور  الف ا ية ال .8

 تجميز خيارات تلديد نرام زراعة ملدد دوي غيره .9

التنبؤ باإلنتاجية اللبية لملصو  الممم تلت النرم الزراعية المختلفة مي الصور الف ا ية ولرم  .11
 المرتوى المطلوم مي المناطمي لت  وام  مرالة المطر وف  النموذ  الممترح.

 ترح ممارنة مع ذل  المرج  مي قب  وزار  الزراعةتمدير دقة توقع اإلنتاجية بالنموذ  الطيفي المم .11
 .واإلصالح الزراعي
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 القمح من الصور الفضائية بإنتاجيةللتنبؤ  التصميمو الخوارزمياتو تحليلالثالثاً: 

 القمح  إنتاجالتحليل الطيفي لنمو و -1

 النظم الزراعية للقمح 

ووا  نراام لاا   -أرالوم االماداد الماا ي بناا ا" علا  ومياة و  -تلات نراامي زراعاة  راوريةيزرع الممم في 
 عد  مرتويات لرم درجة التوفر والخدمة:

 .ره عاده( IIو  ره مثالي( I:  مروه: وفيا مرتوييي لرم توفر الره والخدمة .1

 نتاااا إلار المطاااره  وميااة المطاااو  المطااره( : وفياااا ثااالث مراااتويات لراام منطماااة االرااتمر يبعلاا .2
 .الثانية( IIIو  اطول  م( II،  اطول  أ (I:  الممم

وبالتاااالي تااام دراراااة وتلليااا  بياناااات االنعوااااح الطيفاااي لنباتاااات الممااام تلااات مراااتويات نرااام الزراعاااة تلااا  
 و مي التوزع واالنتشار الجغرافي لملصو  الممم. 

 االنعكاس الطيفي للنظم الزراعية للقمح خالل مراحل النمو -1-1

نااانومتر للاانرم  2511 - 351 اامي الماادى المااوجي  نااانومتر 1تاام درارااة االنعوارااات الطيفيااة عنااد واا  
 البصامة  ةالطيفيا اتاالنعوارا بيااي فيماا يلايو  .2117-2116مورام لالزراعية للممم خال  مرال  النماو 

 نااانومتر 1351 - 351الماادى المااوجي  فااي مرااتوياتما الخمااحلنرم الزراعيااة المختلفااة الااالطيفيااة( تلاات 
    .فمط

 

 القمح المروي -1-1-1

 I )ري مثالي 

 

 

 سوريةري أمثل في  -االنعكاس الطيفي للقمح خالل مراحل النمو تحت نظام الزراعة المروية ( 1) شكل
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 II )ري عادي 

 

 

 سوريةري عادي في  -االنعكاس الطيفي للقمح خالل مراحل النمو تحت نظام الزراعة المروية ( 2) شكل

 

 

 القمح البعل -1-1-2

 I ) ول    منطقة االستقرار األ 

 

 

 سوريةأ في -االنعكاس الطيفي للقمح خالل مراحل النمو تحت نظام الزراعة البعلية في منطقة االستقرار األولى( 3) شكل
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 II )منطقة االستقرار األول  ب 

 

 

 سوريةب في -ىاالنعكاس الطيفي للقمح خالل مراحل النمو تحت نظام الزراعة البعلية في منطقة االستقرار األول( 4) شكل

 
 

 III )منطقة االستقرار الثانية 

 

 

 سوريةاالنعكاس الطيفي للقمح خالل مراحل النمو تحت نظام الزراعة البعلية في منطقة االستقرار الثانية في ( 5) شكل
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 عظمالنمو األ ةاالنعكاس الطيفي لنظم زراعة القمح خالل مرحل -1-2
 

 

 (22/4راعة لقمح خالل مرحلة النمو األعظمي )تاريخ االنعكاس الطيفي لنظم ز( 6) شكل

 

االختالفااات وُترماار لاانرم زراعااة المماام االنعواااح الطيفااي ( 6الاا   1تباايي اطشااوا  البيانيااة  مااي الشااو  
الوا لة لميم االنعواح الطيفاي بايي ااذه الانرم خاال  مرالا  النماو جميعاا" ماع تماارم برايط بايي نراامي 

لياث تواوي قايم انعوااح اطشاعة عناد أغلام الطاو  الماوجي المراج   ،اطولا  البع  فاي منطماة االراتمرار
 عدا نطا  اطشعة اللمرا ( للممم المروه مثاليا" اي اطعل   بينما اي اطدن  في نطا  اطشعة اللمرا  
 عااادا الماااروه مثالياااا" لزيااااد  دليااا  مراااالة اطورا ( يليماااا الماااروه ثااام منطماااة االراااتمرار اطولااا  بمراااتوييما

 متوافمة بذل  مع وميات المياه الممدمة لنباتات الممم خال  مرال  النمو. ،فاالرتمرار الثانية

 للنظم الزراعية للقمح خالل مراحل النمو NDVIالدليل النباتي  -1-3

عي غياره ماي اططياا  أو اطدلاة النباتياة ووناا (NDVI  Rouse et al, 1973تم اختيار الدلي  النباتي 
عالقتاا ماع المؤشارات الفرايولوجية النباتياة ماي دليا  مراالة ورقياة  شرات الطيفياة النباتياة فايمي أام المؤ 

 Perumal et al. 1999)،   الوتلاة اللياةHeist et al. 1988، Li et al. 2001b)،  المااد  الجافاة
 (.2111 ،ابراايم Babar et al. 2007، Prasad et al. 2007، Inman et al. 2008 ،ية  نتاجواإل

لياث  ،خاال  مرالا  النماو راوريةلانرم زراعاة الممام فاي   NDVI( قايم الادلي  النبااتي 7يو م الشو   
تووي قيم اذا الدلي  خال  مرال  النمو العرم   مرللة النمو اطري ومرللة النمو الخطاي( ااي اطعلا  

أ خال  مرللة النمو اطري -طول لنرام الزراعة المروه مثاليا" يليما الزراعة البعلية في منطمة االرتمرار ا
ونص  مرللة النمو الخطي ليتفو  عليما نرام الزراعة التالي لا واو الزراعة في اطرا ي المروية الذه 

بينماا تانخفق قايم الادلي   ،يتفو  عليا خال  النص  الثاني مي مرللة النمو الخطاي ويراتمر لماد  أطاو 
مرال  النمو العرم  لرم درجة تصاني  منطماة االراتمرار  النباتي في مناط  االرتمرار اطخرى وخال 

 مي اطول  بمرتوييما ال  الثانية.
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  سوريةفي للنظم الزراعية للقمح  NDVIقيم الدليل النباتي ( 2) شكل

 
إذا" ياللر اراتمرار قايم الادلي  النبااتي لانرم الزراعاة المروياة فاي مرللاة النماو الخطاي مرتفعاة لماد  أطاو  

تنارام ماع ومياة ا يمابقبا  الماروه  زمنياا" أه مي نرم الزراعة البعلية بينماا تانخفق قيماة الادلي  منما عي 
بمعن  انما تتجا في الزراعة البعلية نلو مرللة الن ى بموعد أبور منا في  ،لنباتاتاالمياه المرتفاد  مي 

رجااة منطمااة االرااتمرار فااي الزراعااة المرويااة وبمااا يتناراام مااع وميااة مياااه الااره فااي الزراعااة المرويااة ومااع د
 الزراعة البعلية.

 

 من الصور الفضائية الطيفي بإنتاجية القمح لتنبؤلالنمذجة  -2

 المراحل الطيفية لنمو نظم القمح الزراعية  -2-1

وفا  قايم الادلي  النبااتي وللانرم الزراعياة الخماح إلا  أربعاة  راوريةتم تمريم مرال  نمو نباتاات الممام فاي 
 ية الزراعية النما ية واي:نتاجرم معد  ترارع النمو ومووناتا وأاميتا في اإل( ل8مرال   شو  

(: لياث تتمياز بمعاد  نماو مانخفق فاي تواويي S1مرللة النمو البطي  اطولي  المرللاة اطولا   .1
الميولية النباتية وتراوم الماد  الجافة  نتا  عملية التمثي  ال و ي( وتمتد زمنيا" مي تاريخ االنبات 

ية نتاجواي مرللة منخف ة اطامية مي النالية الطيفية في عالقتما مع اإل ، 2نماية شمر لت  
الزراعيااة والتنبااؤ بمااا النخفاااق نراابة مراااامة الجااز  النباااتي فااي مشاامد االنعواااح ووااوي الجااز  
اطوبر منا يعود للخلفية الترابية لووي النباتات في بداية النمو ولم تشغ  المرالة المخصصة لما 

 بعد.
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  NDVIمراحل النمو لنظم زراعة القمح الزراعية وفق قيم الدليل النباتي ( 8) شكل

 

والمعبااار عناااا  -(: لياااث تتمياااز بمعاااد  نماااو متراااارع S2مرللاااة النماااو اطراااي  المرللاااة الثانياااة  .2
ريا اايا" فااي المنلناا  البياااني بتزايااد زاويااة المياا  أه واا  تغياار ولااد  والااد  علاا  الملااور اطفمااي 

فااي توااويي الميوليااة النباتيااة  دلياا  مرااالة  -مااا تغياار ولااد  أو أوثاار علاا  الملااور الشاااقولييمابل
( SLA   Specific Leaf Area واللجم النوعي للنباات( LAI  Leaf Area Indexاطورا  

وتروياااز اليخ اااور( والتاااي ترااام  فرااايولوجيا بمووناااات المنباااع أوثااار مناااا فاااي معاااد  تاااراوم المااااد  
ماي النالياة الطيفياة  ااماةوااي مرللاة  ،3الا  نماياة شامر  2ياا" ماي نماياة شامر الجافة وتمتد زمن

يااة الزراعيااة لترااارع نراابة مراااامة الجااز  النباااتي فااي نتاجلونمااا غياار مرااتمر  فااي عالقتمااا مااع اإل
 مشمد االنعواح مع انخفاق مراامة الخلفية الترابية في نماية اذه المرللة. 

 خااذ ي(: وفيمااا ينعاادم معااد  الترااارع للمنلناا  الطيفااي لS3ثالثااة مرللااة النمااو الخطااي  المرللااة ال .3
ي لصاااا  تغياااار فمااااو طفياااا  والمعباااار عنااااا ريا اااايا"  ،لراااام نرااااام الزراعااااة( ،الاااانمط الخطااااي  وا 

زمي( دوي أي يمابلااا تغياار علاا  الملااور الشاااقولي. بينمااا الاابلصااو  تغياار علاا  الملااور اطفمااي  
يولوجي والمتمثاا  فااي زياااد  معااد  تااراوم الماااد  الفيراا فااي النشاااطتوصاا  اااذه المرللااة بالترااارع 
ومااا تتصاا  اااذه المرللااة بالمرااتمر  فااي تروياام الميوليااة النباتيااة  .الجافااة ألااد عناصاار المصاام

واااي مرللااة عاليااة اطاميااة مااي الناليااة  ،1الاا  نمايااة شاامر  3ليااث تمتااد زمنيااا" مااي نمايااة شاامر 
 ية الزراعية والتنبؤ بما. نتاجالطيفية ومرتمر  عي بمية المرال  في عالقتما مع اإل

(: لياث تتمياز بمعاد  نماو مانخفق فاي معاد  S4مرللة النمو البطي  النما ي  المرللاة الرابعاة  .1
الا  الن اى  1تراوم الماد  الجافة وتداور في ترويم الميولية النباتية وتمتد زمنيا" مي نماية شامر 
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ياة نتاجالياة الطيفياة فاي عالقتماا ماع اإلواي مرللة قليلة اطامياة ماي الن ،الفريولوجي للملصو 
 الملصولية والتنبؤ بما.

ياة الملصاولية النما ياة المارللتيي الثانياة والثالثاة والتاي نتاجإلبايممنا في عملية التنباؤ الطيفاي  وبالتالي ما
صااد ماي أه قبا  موعاد الل ،يةنتاجيموي ترمية المرللة الثانية  النمو اطري( بالمرال  المبور  للتنبؤ باإل

أه  ،ياةنتاجوترمية المرللة الثالثاة  النماو الخطاي( بالمرالا  المتمدماة للتنباؤ باإل ،ثالثة شمور ال  شمريي
 قب  موعد اللصاد مي شمريي ال  شمر.

ياة الملصاولية نتاجويعتبر معرفة اتجاه وممادار التغيار خاال  بداياة ونماياة وا  مرللاة مؤشارا" قوياا" علا  اإل
 .النما ية

 لنظم الزراعية للقمح النمو لاليات التغير الطيفي لحركية احتم -2-2

بما يؤثر عل  مرار النمو لنرام ما فيتداخ   ةأو زراعي ة  مناخيو تتعرق نباتات الممم أثنا  نمواا لرر 
منلاا  نمااوه مااع مرااار نمااو نرااام لخاار واااذا يتطلاام درارااة توافميااة باايي الاانرم الزراعيااة المدرورااة لتغطااي 

ياااات النماااو الزراعاااي راااوا  خاااال  مرللاااة نماااو ملااادد  ماااي الااازمي أو لتااا  خاااال  لياااا  باااذل  جمياااع التمال
يااة الملصااولية اااو اللاصاا  خااال  مرللتااي النمااو نتاجغياار أي التغياار المااؤثر علاا  وميااة اإل ،الملصااو 

( التمالياة تغياار النراام الزراعاي الماروه مثالياا إلا  الانرم اطربعااة 9لياث يبايي الشاو    ،اطراية والخطياة
وااذل  البعاا  فااي منطمااة االرااتمرار الثانيااة إلاا  الاانرم اطربعااة اطخاارى وذلاا  خااال  مرللااة النمااو  ،خاارىاط

  .اطري فمط
 

 
 احتمالية التغير بين النظم الزراعية خالل مرحلة النمو األسي لمحصول القمح( 9) شكل

 

 ،ل  خال  مرللة النمو الخطي( التمالية تغير النرم الزراعية اطخرى فيما بينما وذ11بينما يبيي الشو   
بما يوو ي خمرة وعشريي التمالية تغطي وافة ررو  نمو ملصو  الممم تلت جميع النرم الزراعية 
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وبالتالي تدرح معادالت التغيير في خمرة وعشريي التما  تغير بنماذ   ،روريةالتي يزرع بما في 
 .(2112 ابراايم،  ريا ية  مي و  مرللة

 
 

 
 لية التغير بين النظم الزراعية خالل مرحلة النمو الخطي لمحصول القمحاحتما( 11) شكل

 

 ية القمح وفق تحليل النظم الزراعية إنتاجالتنبؤ الطيفي المرحلي ب -2-2-3

 المراحل المبكرة للتنبؤ -2-3-1

النمااو يااة الملصااولية  ومااا تباايي فااي تللياا  نتاجتتميااز اااذه المرللااة باطاميااة الثانيااة فااي العالقااة مااع اإل 
الطيفي( وتووي قب  موعد اللصاد مي ثالثة شمور إل  شمريي أه خال  مرللاة النماو اطراي للملصاو  

ليااث ت خااذ قاايم الاادلي  النباااتي لملصااو   ،(11 شااو   3إلاا  نمايااة  2فااي الفتاار  الممتااد  مااي نمايااة شاامر 
 . (2112ملدد   ابراايم، الممم ولو  نرام ملصولي خال  تل  الفتر  الزمنية قيم 
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 محصول القمح  إنتاجمرحلة التنبؤ المبكر )مرحلة النمو األسي( ب( 11) شكل

 المراحل المتقدمة للتنبؤ -2-3-2

ياة الملصاولية  وماا تبايي فاي تلليا  نتاجتتميز اذه المرللة باطامية اطول  والمرتمر   في العالقة مع اإل
أه خاال  مرللاة النماو الخطاي للملصاو  النمو الطيفي( والتي تووي قب  اللصااد ماي شامريي إلا  شامر 

ليااث ت خااذ قاايم الاادلي  النباااتي لملصااو   ،(12 شااو   1إلاا  نمايااة  3فااي الفتاار  الممتااد  مااي نمايااة شاامر 
 . (2112ملدد   ابراايم،  ا" الممم ولو  نرام ملصولي خال  تل  الفتر  الزمنية قيم

 

 
 محصول القمح  نتاجإمرحلة التنبؤ المتقدم )مرحلة النمو الخطي( ب( 12) شكل
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 يةنتاجلتقدير اإل الطيفيخوارزميات التنبؤ  -3

 ية من البيانات الطيفية خالل مراحل النمونتاجتقدير اإل ةخوارزمي -3-1

يتم تمدير اإلنتاجية اللبية بنا ا" عل  الميم الطيفية المتتالية للملصو  أثنا  جمياع مرالا  النماو ماي طاور 
  :(2112 ابراايم،  الن ى لو  نرام زراعي وف  المعادلة التواملية التالية االنبثا  ورمور البادر  لت 

……………….. [1] 
 

: tΔ      ،الازمي: t ،معام  خاا  بالملصاو : Φ ،خال  مرال  النمو: قيم الدلي  النباتي NDVIt، نتا : اإلY ليث:
 طور الن ى.: m ثا  ورمور البادر ،طور االنب: i ،معد  التغير مع الزمي

 

 ية من البيانات الطيفية للنظام الزراعي الواحد بتوقيت واحدنتاجتقدير اإل ةخوارزمي -3-2

لو  نرام زراعي نطا  طيفي  ملدد بميمة طيفية عرم  وأخرى صغرى( يميزه عي غيره  ويؤده بمراره 
مي نطاا  فاإي ية وا  نراام أي اا"  اإنتاجية لبية ملدد  تميزه أي ا" عي النرم اطخرى وتتراوح إنتاجال  

بالميماة العلياا  أي اا" ياة ملادد  إنتاجأه قيمة طيفية ملدد   مي النطا  الطيفي للنراام الزراعاي رايمابلما 
وانا يتم التمدير الللري وف  الميم الطيفية المرجلة بتوقيات والاد لماا  ،ية النرام الزراعيإنتاجوالدنيا لف ة 

يااة الملصااولية النما يااة المبنيااة عليااا نتاجعالقتااا باإل اااو قااا م فعليااا" مااي دلياا  فراايولوجي وواام نباااتي فااي
 :(2112 ابراايم،  ويتم لرابما مي الميمة الطيفية لرم المعادلة المرتنبطة التالية ،اللما" 

Y = Ymin + (NDVI - NDVImin)( Ymax - Ymin)/( NDVImax - NDVImin ) .. .. .. [2] 

  NDVIابلة لميمة الدلي  النباتي ية الملروبة الممنتاج: قيمة اإل      Y ليث:
Yminية الصغرى الممابلة لميمة الدلي  النباتي الصغرى نتاج: قيمة اإلNDVImin  
Ymaxية العرم  الممابلة لميمة الدلي  النباتي العرم  نتاج: قيمة اإلNDVImax   

 

 ية بين النظم الزراعية خالل فترة زمنيةنتاجتقدير اإل ةخوارزمي  -3-3

رو  البي ية عل  مرار النراام الزراعاي إذ يواوي فاي بداياة مرللاة زمنياة ماا  امي نراام زراعاي تؤثر الر
ليصبم في نماية المرللة في مرار نرام زراعي لخر مما يجعلا متداخ  المرار طوثار ماي نراام زراعاي 

مراااار ياااة الزراعياااة المترتباااة علااا  ااااذا النتاجمماااا يراااتدعي معاااا نمذجاااة ااااذا المراااار الجدياااد ولراااام اإل
ياة منتما  بايي النرااميي وفا  المراار الجدياد وال يخ اع طه منمماا نتاجالزراعي الجدياد. ويواوي معاد  اإل

 :(2112 ابراايم،  وف  المعادلة التالية
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Yw = (Y1 + Y2)/  2 - Y1│1/2 - (Y2 / (Y1 + Y2))│ …………………….[3] 

 ية الملروبة وف  معادلة تثمي  مروز الموى نتاج: قيمة اإلYw ليث:
Y1ية الملروبة وف  النرام الزراعي اطو نتاج: قيمة اإل 
Y2ية الملروبة وف  النرام الزراعي الثانينتاج: قيمة اإل 

 

 القمح نموذج مؤشر التنبؤ الطيفي العام بإنتاج خوارزمية  -3-4

[ والمبنياة باراتخدام المايم التراومياة 1ور  الخطياة لماا ][ واي الصا1وتتم بتطبي  تبريط المعادلة التواملية ]
 :(2112 ابراايم،  بد  مي الميم المرللية لمذا الدلي 

         Y = αNDVIacc + β                ……….……………….[4]  

Yنتا ، : اإلNDVIacc التراومية خال  مرال  النمو، : قيم الدلي  النباتيα  وβ :ةثوابت المعادلة الخطي 
 

 العالقة بين القيم الطيفية الحقلية والصور الفضائية  -3-5

معرفاة العالقاة  يتوجامقب  تطبي  خوارزمياات النماوذ  الطيفاي المبناي لملياا" ونملاا إلا  المرللاة الف اا ية 
 بيي الميم الطيفية المرجلة في اللم  وتل  المرجلة في الصور  الف ا ية المرتخدمة لرم مواصفاتما.

 ة النظام الزراعي باإلنتاجية الحقلية والفضائية في وحدة المساحةعالق -3-6

قب  تطبي  خوارزميات النماوذ  الطيفاي المبناي لملياا" ونملاا إلا  المرللاة الف اا ية معرفاة  ،وما يلزم أي ا" 
  وفا  جاداو  راورية( اللملياة والف اا ية للانرم الزراعياة للممام فاي 2ية ولد  المرالة  مإنتاجالعالقة بيي 
 .(2112 (  ابراايم،لو  نوع مي الصور الف ا ية متخصصة

 القمح من الصور الفضائية  إنتاجذج التنبؤ المرحلي بانم تصميم -4

عل  بيانات الصور الف ا ية  المرتنبطة أصال" عل  البيانات  اتالعالقات الريا ية للخوارزمي تصميمتم 
 Spectral Wheatطيفيااا""   "التنبااؤ بانتااا  المماامورااميت عند ااذ بنمااوذ  يااة( نتاجاللمليااة الطيفيااة واإل

Yield Prediction SWYP ) امى معالجاة الصاور الف اا ية نابارتخدام صياغة النماذ  المزود  بماا بر
ERDAS،  واناااا بيااااي الشاااو  التخطيطاااي للنماااوذ  المبناااي فاااي برناااامىERDAS   والاااذه يعطاااي ااااذا

مراالة  ،ياة فاي ولاد  المراالةنتاجاإل ،الولاي نتاا النموذ  المصمم مخرجاتاا فاي أربعاة منتجاات ااي: اإل
 (.13شو    ،يةإنتاجية مصنفة في ف ات نتاجواإل نتا اإل
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   ERDASببرنامج  صممم بإنتاج القمح طيفياً  الهيكلية التخطيطية لنموذج التنبؤ الطيفي (13) شكل

 

 الطيفية للتنبؤ بإنتاج القمح النماذجاختبار  -5

 سوريةالقمح في  إنتاجالنماذج الطيفية للتنبؤ باختبار  ةمنطقاختيار  -5-1

 :ييالتالي يير ايذ  وف  المعاالنم اختبارتم اختيار منطمة ري
 توفر الصور الف ا ية متعدد  المرال  -

 .المعيار اطو  تطبي لممم مي ليث اللياز  بعد ا بإنتا أامية المناط  الزراعية  -

 :منطمة اختبار النماذ  وف  المعايير الختيار الدراسة التحليلية
 الموقع الجغرافي ومناطق االستقرار المطري -5-1-1

وباالعتماااد علاا   ،مناااط  الجافااة وشاابا الجافااةنطااا  التمااع الجمموريااة العربيااة الرااورية  اامي مااا يراام  
المطرية الرنوية اللتماالت مختلفة تمرام أرا اي الجممورياة العربياة الراورية إلا  خماح  معدالت المطو 

 .(  المجموعة اإللصا ية الزراعية(11 شو   مناط  ارتمرار زراعي
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 سورية( مناطق االستقرار المطري الزراعي في 14شكل )

 سورية همية مناطق االستقرار المطري في انتاج القمح في  -5-1-2
نتاا  الممام  (1لجدو   يبيي ا لعاد  أعاوام  اطولا  والثانياة والرااللية االراتمرار تايمنطمفاي نربة مراالة وا 

 اقتبااح. تام راوريةفاي مختلا  أنلاا   موزعاةو يتوافر خاللماا جاوالت وقارا ات لملياة لمنااط  انتاا  الممام 
 .بتصر  2119و 2118و 2117المجموعة اإللصا ية الزراعية أعوام  مي بياناتال
 

 7002 -7002أعوام  سورية األولى والثانية والساحلية* من االستقرار تيمنطقفي القمح  إنتاجمساحة و% ( نسبة 1ول )جد

 منطقة ال
2007 2008 2009 

 نتاجاإل المساحة نتاجاإل المساحة نتاجاإل المساحة

 70.5 80.1 61.1 74.8 66.8 73.5   سوريةمن  والثانية األولى االستقرار

 29.5 19.9 38.9 25.2 33.2 26.5 سوريةمن  والخامسة رار الثالثة والرابعةاالستق

 3.00 3.26 4.57 4.38 2.80 4.15 من األولى   الساحلية

 1.24 1.47 1.52 1.54 1.02 1.48   سوريةمن  الساحلية

 1.76 1.83 2.48 2.06 1.53 2.01 من األولى والثانية الساحلية

 افظتي طرطوس والالذقية*المنطقة الساحلية: هي مح

 إنتاا منطمتاي االراتمرار اطولا  والثانياة معاا" العتمااد  رايتم تطبيا  النماوذ  المصامم فاي وفقق مقا سقبقو 
% ماي مراالة الممام  81 - 73ولماا تشاوالي ماي مرااامة  والره المرالة الزراعية فيمما عل  اطمطار

ثم تم اراتثنا  المنطماة  ،(1 جدو   رورية الممم في إنتا % مي  71 - 61بنربة و  روريةالمزروعة في 
%  1.5 – 1  راوريةالراللية منمما لماا تمثا  ماي أامياة زراعياة منخف اة بالنرابة لملصاو  الممام فاي 

 إنتااا % مااي  2.5 – 1.5( ووااذل  فااي منطمتااي االرااتمرار اطولاا  والثانيااة  رااورية المماام فااي إنتااا مااي 
 قملااا" فااي ة( عاادا عااي  صااغر الليااازات المزروعاا1ة(  جاادو  المماام فااي منطمتااي االرااتمرار اطولاا  والثانياا
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 ،ممياااااح صااااغيرأي الصااااور الف ااااا ية المرااااتخدمة ذات  -وفاااا  المعيااااار اطو  –اااااذه المنطمااااة خاصااااة 
اااي أرا ااي  رااوريةيااة المماام فااي إنتاجوبالتاالي فااإي منطمااة تطبياا  نماااذ  التنبااؤ الطيفااي المبوار والمتماادم ب

نماوذ  تطبي  بينما ريتم  (15نية بارتثنا  أرا ي المنطمة الراللية  شو  منطمتي االرتمرار اطول  والثا
 . روريةعل  مرتوى لتمدير انتا  الممم العام المؤشر 
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منطقة الدراسة

طرطوس والالذقية

 
  سوريةمنطقة الدراسة في  (15) شكل

 

 تطبيق نماذج التنبؤ الطيفي بإنتاجية القمح -5-2

 2119و 2118 ،2117عوام عل  مدى ثالث ذل  تم 

 الصور الفضائية  تجهيز -5-2-1

مي التابع الصانعي اطمريواي وم(  1 دقة التمييز المواني  AVHRRنوع صور ف ا ية متعدد  المرال  
NOAA  ملطااة ارااتمبا  المي ااة العامااة  بوارااطة 2119و 2118 ،2117أعااوام  1و 3و 2خااال  أشاامر

زمنياة المطلوباة قبا  تطبيا  يتم تجميز الصور الف ا ية المتوفر  بالتورارياة الدمش .  ،لالرتشعار عي بعد
 النماذ  عليما وف  الخطوات التالية:

 ناااوع  ماااي ومصاااللةمجماااز  موزاييااا   راااوريةاإلرجااااع المندراااي: وياااتم باراااتخدام صاااور  ف اااا ية ل
LANDSAT TM  متر  31دقة تمييز 
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   التصااليم الجااوه: ويااتم بلرااام الماايم الطيفيااة االنعوارااية لواا  لاازام طيفااي ثاام لرااام قاايم الاادلي
وبعااد ذلاا  معايرتااا وفاا  قاايم طيفيااة لمليااة للااادا  مرااجلة لمليااا" ولرااام قاايم  NDVIتي النبااا

الاادلي  الطيفااي لمليااا" لمااا وفاا  مايماثاا  تلاا  المرااتخدمة فااي صااور التااابع الصاانعي المتااوفر ووفاا  
 (:2المعادالت الخطية التالية لو  صور  ف ا ية  جدو  

  وفا  الميماة الطيفياة المرللياة لعادد ماي الصاور التصني  المبد ي: وياتم اعتمااد التصاني  الزمناي
 الف ا ية المتتابعة التي تنارم اوذا قدر  تمييز متورطة ال  عالية.

 

 

 العالقة بين القيم الطيفية الحقلية والصور الفضائية  -5-2-2

الاا  النمااو المرااجلة لمليااا" لنباتااات المماام المااروه خاال  مر   NDVI( قاايم الاادلي  النبااتي16يبايي الشااو   
لنباتاات   NDVI( قايم الادلي  النبااتي12بينماا يبايي الجادو     -ومثاا  – AVHRRوف ا يا" في صور  

ية المبوار  والمتمدماة الممتادتيي ماي نماياة نتاجالممم تلت النرم الزراعية الخمرة خال  مرللتي التنبؤ باإل
والااذه تراامم نوعيااة الصااور   ،AVHRRا" فااي صااور  والمرااجلة لمليااا" وف ااا ي 1الاا  نمايااة شاامر  2شاامر 

 الف ا ية في تغير الميم الطيفية المرجلة بما.
 

 في الصور الفضائية بتلك المسجلة حقليا   NDVI( معادالت معايرة الدليل النباتي 7جدول )

 تاريخ التقاط الصورة
 المعادلة

 الشهر العام

2112 

2 NDVI = 1.0064 NDVIi  - 0.0002 

3 NDVI = 1.1556 NDVIi  + 0.0159 

4 NDVI = 1.4787 NDVIi  + 0.0583 

2118 

2 NDVI = 1.0054 NDVIi  - 0.0002 

3 NDVI = 1.1521 NDVIi  + 0.0093 

4 NDVI = 1.2112 NDVIi  + 0.0306 

2119 

2 NDVI = 1.1237 NDVIi  + 0.0098 

3 NDVI = 1.1469 NDVIi  + 0.0133 

4 NDVI = 1.1931 NDVIi  + 0.0149 

 قيمة الدليل النباتي قبل المعايرة NDVIiقيمة الدليل النباتي بعد المعايرة و  NDVIمالحظة: 
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 ( AVHRRلنباتات القمح المروي خالل مراحل النمو حقلياً وفضائياً ) NDVIقيم الدليل النباتي  (16) شكل

  القمحبإنتاجية  يمرحلالنموذج التنبؤ الطيفي  تطبيق نتائج -5-2-3

 مي روريةية الممم في إنتاج  نماذ  التنبؤ الطيفي المبور والمتمدم بي( نتا ى تطب18و 17  والييبيي الش
 ،2117تنباؤ االنتاجياة طعاوام ( بياناات 3الجادو    يراتوم . بينماا ومثاا - 2119عام  الصور الف ا ية

نتا ية مي مرالة و نتاجلمنتجات النموذ  الطيفي للتنبؤ باإلرقميا"  2119و  2118  اطعوام. تل في  ا 
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االنتاجية_طن/كم7

 
 2119 ية القمح المتوقعة من المراحل المبكرة في منطقة الدراسة عامإنتاج (12) شكل
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 2119 ية القمح المتوقعة من المراحل المتقدمة في منطقة الدراسة عامإنتاج (18) شكل

 

 7002و  7008 ،7002من الصور الفضائية أعوام  ة الدراسةفي منطق المتوقعالقمح  إنتاج( مساحة و3جدول )

 العام

يوم من  61-31 :التنبؤ المبكرمرحلة 

 يوم من الحصاد 91-61الزراعة أو 

يوم من الزراعة  91-61 :التنبؤ المتقدممرحلة 

 يوم من الحصاد 61-31أو 

المساحة )كم
2

كمالمساحة ) )طن( نتاجاإل (
2

 )طن( نتاجاإل (

2112 8127.98 1529911.15 12938.51 2631689.13 

2118 1159.88 779195.11 2281.21 135833.17 

2119 11332.52 2195321.86 11798.11 2632111.79 

 نموذج مؤشر التنبؤ الطيفي العام  تطبيق نتائج -5-2-4

العالقااة الريا ااية لماايم الاادلي  النباااتي التراوميااة مااي الصااور  الف ااا ية خااال  ( 21و  19  يباايي الشااوالي
 راوريةمنطماة الدراراة و  عند اللصاد لوا  ماي نتا بومية اإل 1و 3و 2م أشمر مرال  النمو العرم  للمم

 .2119و  2118 ،2117أعوام خال  
المبنياة علا   المعادلاة التواملياة بصاورتما الخطياة الممام بناا ا" علا  إنتا معادالت مؤشر التنبؤ بفيما يلي 

 الميم التراومية للدلي  النباتي:
 الممم في منطمتي االرتمرار اطول  والثانية(: إنتا في منطمة الدرارة  مناط    -

Yieldton = 50000000NDVIacc – 2000000        (R
2
 = 0.99)          …………..[5] 

 

 

 :روريةفي  -
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Yieldton = 50000000NDVIacc – 5000000        (R
2
 = 0.81)        …………..[6] 

 للصاد ممدر  بالطيالمتوقعة عند ا نتا : ومية اإلYieldton   ليث:
NDVIacc 1و 3و 2: قيمة الدلي  النباتي التراومية خال  أشمر 

فاي منطمتاي االراتمرار اطولا   نتاا لمعادلاة التنباؤ باإل 1.99ومي قيم معام  التلديد لو  مي المعاادلتيي  
م وفااا  المااايم الممااا إنتاااا ( يتبااايي دقاااة عملياااة التنباااؤ براااوريةفاااي  نتاااا لمعادلاااة التنباااؤ باإل 1.81والثانياااة و 

 رااوريةالتراوميااة للاادلي  النباااتي فااي مناااط  زراعااة المماام فااي منطمتااي االرااتمرار اطولاا  والثانيااة عنااا فااي 
 راوريةالعام للممام علا  مراتوى  نتا لذل  ينصم بارتخدام تل  المعادالت ومؤشر تنبؤه باإل ،بشو  عام

 وعل  مرتوى مناط  بلد ذاتما.
 

 
 في منطقة الدراسة 4و 3 ،2بقيم الدليل النباتي التراكمي فضائياً خالل أشهر  القمح إنتاجعالقة  (19) شكل

 

 
 سوريةفي  4و 3 ،2القمح بقيم الدليل النباتي التراكمي فضائياً خالل أشهر  إنتاجعالقة  (21) شكل
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 التنبؤ الطيفي بإنتاج القمح ذجنماتقدير دقة  -5-3

 رحلي بإنتاج القمح تقدير دقة نموذج التنبؤ الطيفي الم -5-3-1

ماي خاال  المرالا  المبوار  للنماو الزراعاي  نتاا ( اي دقة التنباؤ الطيفاي باإل21( والشو   1يبيي الجدو   
 الفعلاي نتاا % دوي اإل 12 – 11 المرللة الثانية مي النمو النباتي( مماري بالمرج  زراعياا" تتاراوح بايي 

بينمااا  ،(2118تعاااني مااي قلااة معااد  المطااو   موراام  المرااج  رااوا  فااي المواراام الجيااد  مطريااا" أم التااي
 1-فاي المرللاة الثالثاة ماي النماو  المرالا  المتمدماة للنماو( ماي  نتاا وصالت دقاة التنباؤ الطيفاي لتوقاع اإل

( أه بدقاة 6جادو   ،2119و 2117الفعلي خاال  الموارام الجياد  مطرياا"  موارام  نتا % مي اإل 3ال  +
المراج  خاال  الموارام قليلاة اطمطاار  نتا % مي اإل 66ي المرج  بلوالي عالية جدا بينما وانت أق  م

(. لوااي الفااار  الوبياار باايي المتوقااع والمرااج  فااي بيانااات وزار  الزراعااة يمااود الاا  ارتفرااار 2118 موراام 
المتوقاااع يمااا  وثيااارا" عاااي  نتاااا لاااو  ذلااا  المراااج  طماااريي: أولمماااا واااوي قيماااة الفااار  مرتفعاااة جااادا"  أه اإل

( عاي بمياة المواراام التاي وانات دقاة التوقااع فيماا متمارباة جاادا" 2118خاال  ذلا  الموراام الجاا    المراج (
وثانيمما أنا لم يراج  أو ياللار خاال  الجاوالت  ،(2119و 2117مع المرج  في بيانات وزار  الزراعة  

 روريةمي  أو أه مرالة زراعية عل  المطو  المطره في مناط  إنتا أه  2118اللملية المنفذ  مورم 
( 23( بارااتثنا  ذلاا  الماازروع علاا  مصاادر ره مباشاار  شااو   22المماام فيمااا  شااو   إنتااا تمتاااز بجااود  

 (.21 شو   2117 ممارنة بما او في نفح الفتر  مي عام جيد المطو 
 

من  منطقة الدراسةالقمح في  بإنتاجية( تقدير دقة توقع اإلنتاج لنماذج التنبؤ المرحلي 4جدول )
 7002و  7008 ،7002فضائية أعوام الصور ال

 العام

 التنبؤ المرحلي )طن(:

 اإلنتاج المسجل

 )طن(

 دقة التنبؤ المرحلي )%(:

 المرحلة الثانية المرحلة الثالثة المرحلة الثانية

المرحلة 

 الثالثة

2112 1529911.15 2631689.13 2658911 - 12 - 1 

2118 779195.11 135833.17 1273812 - 39 - 66 

2119 2195321.86 2632111.79 2563199 - 11  +3 
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 من الصور الفضائية ة الدراسة القمح في منطق يةإنتاجبلنماذج التنبؤ المرحلي  نتاجدقة توقع اإل (21) شكل

 

 
 )محطة إكثار القحطانية( (3/2118خالل موسم جاف )أ  -حقول القمح البعل في منطقة االستقرار األولى (22) شكل

 

 
 (المالكية)منطقة  (3/2118)خالل موسم جاف أ  -االستقرار األولىالقمح المروي في منطقة حقول  (23) شكل

 يالحظ ضعف نمو القمح و عدم نمو القمح البعل في الحقول الخلفية
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 (المالكية)منطقة  (3/2112خالل موسم جيد )أ  -في منطقة االستقرار األولى البعلحقول القمح  (24) شكل

 

 القمح  إنتاجنموذج مؤشرالتنبؤ الطيفي العام ب تقدير دقة -5-3-2

المرااج  مااي قباا  وزار   نتااا المتوقااع بنمااوذ  مؤشاار التنبااؤ العااام مماباا  اإل نتااا ( قاايم اإل5يباايي الجاادو   
 .روريةفي و  مي منطمة الدرارة و  2119و  2118 ،2117أعوام  واإلصالح الزراعي الزراعة

من الصور الفضائية ة الدراسة منطقو سوريةإنتاج القمح في بؤ الطيفي بمؤشر التن( 5جدول )
 7002و  7008 ،7002أعوام 

 العام

 )طن( سورية )طن( منطقتي االستقرار األولى والثانية

 مؤشر الدليل

 القيمة المسجلة النباتي التراكمي

 مؤشر الدليل

 القيمة المسجلة النباتي التراكمي

2112 2800000 2658910 4650000 4041100 

2118 1350000 1273812 2650000 2139313 

2119 2550000 2563099 3550000 3701784 

 

قااد تبايناات لراام الراارو  المناخيااة  نتااا باإلالعااام  التنبااؤ الطيفاايمؤشاار ي دقااة أ( 6يباايي الجاادو   بينمااا 
 ت الدقاةتراولااراة المختاار   ففاي منطماة الدر  ،المطره فاي المنطماة المطبا  عليماا النماوذ  التوزعوطبيعة 

المرج  روا  في الموارم الجيد  مطريا" أم التاي تعااني ماي قلاة  نتا % دوي اإل 6% أعل  إل   1.5مي 
مي  روريةالعام عند تطبيما عل  مرتوى التنبؤ نموذ  دقة  انخ تبينما  ،(2118معد  المطو   مورم 

 ذورت رابما".التي بام طرلنفح ا ،المرج  نتا دوي اإل%  21ال   % أعل  1
 

 سوريةالقمح في  إنتاجبمؤشر التنبؤ الطيفي  تقدير دقة (6جدول )
 7002و  7008 ،7002من الصور الفضائية أعوام ة الدراسة ومنطق

 العام
 نسبة المتوقع من المسجل في:

 سورية ة الدراسةمنطق

2112 -5.3 -15.0 

2118 -5.9 -23.8 

2119 0.5 4.10 



 25 

 مراجعالرابعاً: 

االنعكاسات الطيفية للمحاصيل الشتوية والفصل الطيفي فيما  .2118 .افناصر طر   ،ابراهيم .1

 سوريةمسح الموارد الطبيعية والزراعية في مشروع "تقرير فني. . 2117-2116بينها موسم 

بالتعاون بين الهيئة العامة " باستخدام تقنيات االستشعار عن بعد ونظام المعلومات الجغرافي

 .دمشق ،الستشعار عن بعد ووزارة الزراعة واإلصالح الزراعيل

 ،معايرة ،تقدير الغلة المحصولية من الصور الفضائية: أساسيات .2111 .افطر  ناصر  ،ابراهيم .2

مشروع "مسح الموارد الطبيعية والزراعية في سورية تقرير فني.  .منهجية ونموذج مبسط

بالتعاون بين الهيئة العامة " م المعلومات الجغرافيونظاباستخدام تقنيات االستشعار عن بعد 

 .دمشق ،لالستشعار عن بعد ووزارة الزراعة واإلصالح الزراعي

نمذجة التنبؤ بإنتاجية القمح من بيانات الصور الفضائية متعددة  .2112اف. طر  ناصر  ،ابراهيم .3

الهيئة العامة رير فني. تق .سوريةالمراحل اعتماداً على التحليل الطيفي للنظم الزراعية في 

 دمشق. ،لالستشعار عن بعد

مديرية اإلحصاء والتخطيط،  2119و  2118 ،2117السنوية ألعوام  اإلحصائيةالمجموعة  .1

 .دمشق ،واإلصالح الزراعي وزارة الزراعة

5. Babar, M. A., Reynolds, M. P., van Ginkel, M., Klatt, A. R., Raun, W. R. 

and Stone, M. L., 2006. Spectral Reflectance Indices as a Potential 

Indirect Selection Criteria for Wheat Yield under Irrigation. Crop Sci., 

46(2): 578 - 588.  

6. Ferguson, M. C., 1982. Evaluation of trends in yield models: Agristars 

supporting research, SR J1-04157, JSC-17428. 

7. Gay, M. 1999. Introduction to the uses of aerospace technology in crop 

inventory. GDTA session, France. 

8. Heist, M. V., Wijngaarden, W. V., and Huizing, H., 1988. Monitoring 

Tunisia’s steppes with SPOT. ITC journal, 3: 232-237.  

9. Huang Yuqin and Linlin Lu. 2009. Monitoring Winter Wheat Phenology 

Using Time Series of Remote Sensing Data. Inst. of  Remote Sensing 

Applic., Chinese Acad. of Sci., Beijing, China 

10. Ibrahem, N.T. 2007.Application of Space Technology for Food Security: 

Cropping Systems Analysis. UN/IAF Seventeenth Workshop on Space 

Technology for Sustainable Development Towards Food Security. India.  

11. Inman, D., Khosla, R., Reich, R. and Westfall, D. G. 2008.Normalized 

Difference Vegetation Index and Soil Color-Based Management Zones in 

Irrigated Maize. Agron. J., 100(1): 60 - 66.  



 26 

12. Kalubarme, M. H.; M. B. Potdar; K. R. Manjunath; R. K. Mahey and S. 

S. Siddhy, 2003. Growth profile based crop yield models: a case study of 

large area wheat yield modeling and its extendibility using atmospheric 

corrected NOAA AVHRR data. INT. J. Remote Sensing, VOL 24, No 

10.  

13. Li, H., Lascano, R. J. Barnes, R. M., Booker, J., Wilson, L. T., Bronson, 

K. F., and Segarra, E., 2001. Multispectral reflectance of cotton related to 

plant growth, Soil Water and Texture, and Site Elevation. Agron. J. 93, 

1327-1337.  

14. MacDonald, R. B., 1984. A summary of history of development of 

automated remote sensing of agricultural applications. IEEE Transaction 

in Geoscience and Remote Sensing, GE-22. 473-481.  

15. Perumal, N. K., Rao, M. R. K., Kathane, T. V., Mesharam, M. K., 

Taneja, N. K., Venugopal, M. V., Ajai, Dubey, R. P., and Basu, A. K., 

1999. Canopy spectral reflectance in cotton in relation to yield. Indian 

Journal of Plant Physiology, 4, 63-64. 

16. Prasad, B., Carver, B. F., Stone, M. L., Babar, M. A., Raun, W. R. and 

Klatt, A. R. 2007. Potential Use of Spectral Reflectance Indices as a 

Selection Tool for Grain Yield in Winter Wheat under Great Plains 

Conditions. Crop Sci., 47(4): 1426 - 1440. 

17. Rouse, J.W.; R.H., Haas; J.A., Schell; D.W., Deering and J.C., Harland. 

1973. Monitoring the vernal advancement of natural vegetation. 

NASA/GSFC Final Report, Greenbelt, MD, USA, pp: 371. 

18. Sehga, V.K. l, D.R. Rajak, K.N. Chaudhary and V.K. Dadhwal, 2002. 

Impoved regional yield prediction by crop growth monitoring system 

using remote sensing derived crop phenology, IAPRS & SIS, Vol.34, Part 

7. 

19. Yan Feng;   Peijun Shi;   Jianjun Wu and   Yanjiao Wang. 2008. Study on 

Phenology Character of Winter Wheat by Modis-Evi Data in Hebei 

China. Geoscience and Remote Sensing Symposium, 2008. IGARSS  

IEEE International. 

20. Zhang, Mingwei; Jinlong Fan; Xiaoxiang Zhu; Guicai Li; Yeping Zhang. 

2009. Monitoring winter-wheat phenology in North China using time-

series MODIS EVI. SPIE Digital Library Proceedings Vol. 72. 

 

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=4757194
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=4757194
http://spie.org/app/profiles/viewer.aspx?profile=GPPQUE
http://spie.org/app/profiles/viewer.aspx?profile=GPPQUE
http://spie.org/app/profiles/viewer.aspx?profile=OLUJPO
http://spie.org/app/profiles/viewer.aspx?profile=LAWKZZ
http://spie.org/x648.xml?product_id=822864&origin_id=x648

