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   Vegetation Indices  الدالئل النباتية

في المجاالت الزراعية تتمثل في كيفية استخدام البيانات الفضائية  من األىداف الرئيسة لتطبيقات التحسس النائي 
لتشخيص نوع وكثافة وطبيعة توزيع الغطاء النباتي والظروف البيئية المؤثرة في منطقة ما. اال انو احيانًا يمكن االستفادة بشكل 

ن االستفادة المتحققة من بعض البيانات مباشر من بيانات االنعكاسية المسجمة بواسطة المتحسسات لموصول الى اليدف. أو إ
المسجمة بشكل مباشر ، تكون أقل اذا ما قورنت بنفس البيانات عندما تخضع لبعض المعالجات الرياضية . لذا يمجأ المفسر أحيانًا 

اضية المستنبطة الى اشتقاق بعض العالقات الرياضية من تمك البيانات لغرض تعظيم الفائدة وتحقيق اليدف. وتسمى العالقات الري
. وىذه الدالئل قد تخص النبات أو التربة أو المياه. كما انيا قد تكون بسيطة وتتضمن  Indicesمن بيانات االنعكاسية بالدالئل 

 عمميات رياضية بسيطة، في حين يكون القسم اآلخر معقدًا .

لقد تم استنباط عددًا من الدالئل من قبل العديد من الباحثين، وجميع تمك الدالئل مبنية عمى أساس مبدأ تفاعل األشعة  
الساقطة مع الجسم الخاضع لمدراسة، والعالقة بين األشعة الكمية الساقطة وما ينعكس أو ينفذ أو يمتص منيا. مع التأكيد عمى 

  ات الرياضية وخاصًة األشعة الحمراء وتحت الحمراء. في تمك العالقاستخدام حزم طيفية 

ومما تجدر االشارة اليو أن نتائج جميع الدالئل المستخدمة تنتج قيم محددة برقم واحد يختمف من غطاء نباتي الى آخر أو من 
ى االنعكاسية لمنبات مرحمة نمو الى أخرى أو حسب الكثافة النباتية ويمكن تفسيرىا من خالل استخدام أعداد ما يسمى بمنحن

 .  Reflectance Curve)البصمة الطيفية( 

وبصورة عامة ، تعد الدالئل النباتية جميعًا كوسيمة وأداة في وقت واحد ، وذلك لكونيا تعبر عن عالقات رياضية بسيطة  
لمتعامل بيا اضافة الى أنيا تعمل تعمل عمى تحميل البيانات الفضائية الخاصة بمنطقة ما. وتتميز تمك الوسيمة بالبساطة والسيولة 

 عمى اختزال الوقت والجيود والكمفة المالية واختزال كمية المعمومات الجدولية وحصرىا في أرقام محدودة. 

 وفيما يمي وصف ألكثر الدالئل النباتية شيوعًا والمستخدم عمى نطاق واسع : 

  ce Vegetation Index (NDVI)  Normalized Differenدليل الفرق الطبيعي لمغطاء النباتي : 

        NDVIمن خالل المعادلة التالية :  ERDAS Imagineفي برنامج يتم حساب هذا الدليل  
       

 

(، عممًا بأن النباتات بصورة عامة ال توجد ليا قيم ليذا الدليل قريبة من الصفر، مما يدل 1( إلى )+1-تتراوح قيم ىذا الدليل من )
عمى أن ىذا الدليل وضمن ميزاتو السابقة يمكن استخدامو لتفسير حاالت سائدة في الطبيعة سواء كانت أجسام نباتية أو مائية أو 

الى وجود غطاء نباتي كثيف من الغابات وبحالة صحية جيدة وكمما قمت  1إذ تشير القيم القريبة من +صخور وترب جرداء. 
إذن كمما زادت كثافة الغطاء النباتي القيمة واقترابيا من الصفر كمما أشارت الحالة الى وجود غطاء نباتي مبعثر وغير كثيف. 

 والعكس صحيح.  NDVIوبحالة صحية جيدة كمما زادت قيم الـ 


