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 المستخمص
 43ْ   40و    43ْ   35بين خطي طول    ,السهل الفيضي الحديث لنهر الفراتالسفل لحوض الجزء ا ضمن  منطقة الدراسة تقع

لمقمر  37والصف 169ضمن المسارهكتارا  3445438وبمساحة بمغت  شماال 33ْ   27و    33ْ   22شرقا ودائرتي عرض   
بيانات وخرائط مسوحات  توفرل وذلك TMولممتحسس  1985 سنةمرئية فضائية ممتقطة  استخدمت .Landsat-5الصناعي

 عن تغاير صفات االنعكاسية الطيفية ضمن الوحدات التصنيفية السائدة وباالستعانة الكشفلغرض  ,الترب في نفس السنة
الطيفية في تشخيص  االنعكاسيةصفات استخدام باإلمكان  بينت نتائج الدراسة  .GIS V.9.2و ERDAS V.8.2برنامجي ب

 عزل اوجدت الدراسة امكانية. كما Entisolsو Aridisols الترب تيرتبل السائدة التصنيفيةوحدات التوزيع المكاني لم وكشف
 Typic Haplosalidsاو  Typic Haplogypsidsالمجاميع العظمى تحت ضمن مستوى التصنيفية الوحدات وتشخيص

 الطيفي بين الوحدتين التصنيفية عن باقي الوحدات التصنيفية السائدة ضمن منطقة الدراسة مع وجود صعوبة في التمييز
Vertic Torrifluvents وTypic Torrifluvents. 

 ., الوحدات التصنيفيةعن بعد االستشعاراالنعكاسية الطيفية, الكممات المفتاحية: 
 البحث مستل من من رسالة ماجستير الباحث الثاني  
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ABSTRACT 
The area under study is located at the lower of resent Mesopotamian plain of Euphrates river, 

located between  longitude 43 35 to 43 35 East and latitude 33 22 to 33 27 North with area 

(3445.38 ha.) at 169 path and 37 row of Landsat-5 taken by Thematic Mapper image sensor 

(TM). The space images taken during the year 1985, were used ERDAS V.8.2 and GIS V.9.2 

Software. using data of soil survey report.A study show ability of Spectral reflectance to 

detecting the  Aridisols and Entisols and can be also detecting sub- great group at Typic 

Haplogypsids and Typic Haplosalids taxonomy units appeared to be distinguished and 

isolated. While there were difficult to detecting and identification between Vertic 

Torrifluvents and Typic Torrifluvents.                                                  
 key words: spectral reflectance remote sensing, taxonomy units 
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 المقدمة

االستشعار عن  وسائل إمكان استخدامMulder (10 )أكد 
 االنعكاسيةالمعالم األرضية من خالل تغيرات بعد في تمييز 

عالقة في استخدام  اوان العديد من ىذه التغيرات لي ،الطيفية
نعكاسية الطيفية لألغطية وأشارا الى أن منحنيات اال، التربة

يائية والفيزيائية لممواد الكيمالخصائص  محصمةاألرضية ىي 
 Adams اشارو السطحية )كالجبس ومفصوالت التربة(. 

 تتكون ضمن يةالتصنيف الترب الى ان وحدةWilde(1 )و
المفيوم  ضمن من التغايرات ومدى محدودمفيوميا المركزي 

شوائب فانو يضاف الييا وحدة الخريطة بينما اليامشي 
تكون اقل التصنيفية  الوحدة. لذا فان وحدات تصنيفية اخرىل

طة ير الخ التربة عما عميو في ترب وحدةتغايرا في صفات 
فان عممية تشخيصيا باستخدام االنعكاسية الطيفية  عميوو 

أن تقانات Schrestha(11 )  وبين .مصداقيةاكثر يكون 
 اال واحدة من الوسائل التي اثبتت  ىيما االستشعار عن بعد 

تكاممت ، ال سيما إذا ةخدمة مسوحات الترب يتيا فيفعال
 انياكما  ،الفيزيوغرافي والجيومورفولوجي التوزيع معطياتيا مع

تساعد عمى الربط المتكامل بين الجيومورفولوجيا وعمميات 
تقميل المالحظات ىذا يساعد عمى نشوء وتكوين الترب و 

 وAlavi  ذكر .بين وحدات التربة لمفصلالحقمية الالزمة 
Gosse(2) من صفات الطيفية لممعالم االرضية اىمية فيم ال

تشعارية ذات فعالية البيانات االس اجل ان تكون تطبيقات
لمتعبير  الرقمي( العدد Digital Number)استخدما اذ ،عالية

ان الفيم االفضل لعالقات  بيناو  عن االنعكاسية الطيفية.
يكون  في مواد تربة وظروف سطح مختمفين االطوال الموجية
 و  Alaliستنتج ا .الجبسيةة الترب الممحية و ميما في دراس
(9) Alatabفي  إمكانية اعتماد طرق االستشعار عن بعد

تصنيف عوائل الترب المختمفة كبديل عن الطرق التقميدية 
وىذا يؤكد ان وحدات الصورة التي تظير بالتصنيف غير 

ترب تتشابو في كثير من صفاتيا  الموجو ىي عبارة عن
ان استخدام تقانات االستشعار عن بعد  .ميائيةالفيزيائية والكي

اظير فعالية في تقدير مجاميع قد دراسات التربة  ألغراض
شكل جيد بعض الترب وعمميات وراثتيا كما انيا تعكس ب

واضاف ان التطورات  Ben-Dor(6،)  تداخالت بيئة التربة
االخيرة في تقانات االستشعار عن بعد قد انتجت مفيومًا 

كن بواسطتو تجييز معمومات كمية مع معمومات جديدًا يم

التعدد  بة من خالل استخدام التصوير فائقوصفية لحالة التر 
 Hyper spectroscopy imaging(HSRالطيفي )

واضاف أن ىناك امكانية لمتنبؤ ببعض صفات التربة وتقييم 
من ( 8)واخرون Dematte تمكن حالتيا وترسيم الخرائط ليا.

في توصيف  TMسية الطيفية لممتحسس االنعكااستعمال 
 TypicQuartو TypicArgiudollوتمييز التربتين 

zipsamentوصف Randall (11 ) االنعكاسية الطيفية
لحاجة الييا في لمتربة انيا الصفة االساس التي تكمن ا

انيا النسبة بين الطاقة عمى ، وعرفيا االستشعار عن بعد
، اذ تتغاير الموجيالى الساقطة كدالة لمطول  المنعكسة

االنعكاسية مع الطول الموجي بسبب تبعثر او امتصاص 
 اليدف بدرجات متفاوتة حسب طبيعتوالطاقة الساقطة عمى 

أن مكونات التربة أبدت  Zaieen (16)في حين استنتج 
عكاسية الطيفية، إذ أبدى محتوى تباينا في التأثير عمى قيم االن

ة عالقة موجبة ومعنوية مع والكمس والمموح ،التربة من الجبس
، في حين أبدى محتوى التربة من الطيفية االنعكاسيةقيم 

المادة العضوية والحديد الكمي والحديد الحر عالقة سالبة 
-Al استخدم  معنوية مع قيم االنعكاسية الطيفية لمتربة.

Juraisy  وAl-Rawi (1 بيانات االستشعار عن بعد في )
ي الزراعية باستخدام العدد رصد ومتابعة تدىور االراض

الرقمي لممبانات الطيفية لتقييم حالة تدىور الغطاء النباتي. 
من تشخيص ثالث مستويات  Daood (11) استطاعكما 

متباينة في توزيع مناطق انعكاسية الجبسوم في ترسبات الترب 
السطحية لمنطقة الجزيرة شمال غرب العراق في المرئية 

 (5) واخرون Ismaeel استخدم و  .المركبة والمميزة لونيا
طرق المعالجة الرقمية ونظم المعمومات الجغرافية في 
تشخيص وحدات خارطة التربة لمنطقة غرب مكحول في 
محافظة صالح الدين من خالل اختيار توليفتين مختمفتين 

وفي  .التربة ضمن رتبة الترب الجافة لعزل وحدات خارطة
عن االرتباط بين لمكشف  Whieb(15)دراسة قام بيا 

االنعكاسية الطيفية وبعض صفات الترب السطحية لمنطقة 
منخفض السممان جنوب العراق وجد انو ال يوجد أي ارتباط 
معنوي بين االنعكاسية ومحتوى المادة العضوية والجبس 

 لمتجانس ليا ضمن منطقة الدراسة. والكمس بسبب التوزيع ا
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 المواد وطرائق العمل

 1شكل منطقة الدراسة اختيرت :طقة الدراسةاختيار من -1
تميزىا بتنوع المظاىر الجيمورفولوجية والوحدات الفيزيوغرافية ل

فضال عن وجود وحدات تصنيفية ألنواع الترب  الثانوية
 5418..1بمغت مساحة منطقة الدراسة ما يقارب .الموجودة

السيل الفيضي الحديث السفل لحوض الجزء ا ىكتارا ضمن
 .Buringh (7)  التقسيم الذي عرضو بحسبرات لنير الف

 USGS Global) الموقع استخدمت صورة فضائية من

Visualization Viewer)  الموقع الرسمي لممسح
لمقمر  17والصف  169الجيولوجي االمريكي ولممسار 

 .5الصناعي الندسات 

 خريطة العراق موضحا عميها منطقة الدراسة.  1 شكل
كم   185×كم  185 ر الصناعي مساحةذ تغطي صورة القما 

متر أما الحزمة 13وتمتمك الحزم الطيفية قدرة تمييز مكانية 
. متر 120قدرة تمييز مكانية  ذات الحرارية (السادسة )الطيفية

باستخدام  img الى الصيغة  tiffتم تحويل صيغة االمتداد 
 ERDAS 8.2 (Earth Resources Dataبرنامج 

Analysis Systemم دمجت الحزم الطيفية في مرئية ( ث
المرئية باستخدام  عدا )الحزمة السادسة (. صنفتواحدة 

وبواقع  Supervised Classificationالموجو  التصنيف

 كما في المختارةالحقمية  فحصالقع امو  صنف تمثل 81
ثم اخذ  .بعد االرجاع الجغرافي لخارطة مسح التربة 1جدول 

باعتبارىا مناطق حص حقمي فالبصمة الطيفية لكل موقع 
 Gussian استخدمت طريقة  Training areaتدريب 

Maximum Likelihood وبعد الحصول عمى مرئية .
صنف تمثل بيدونات الوحدات التصنيفية  18مصنفة الى 

جميع الحزم الطيفية لكل ل العدد الرقميالمشخصة تم اخذ قيم 
 موقع فحص حقمي.

 النتائج والمناقشة
 منطقة الدراسة تصنيف ترب

استنادًا الى الصفات المورفولوجية والكيميائية والفيزيائية لمترب 
منطقة صنفت ترب  تيا فقد ورطوب التربة ونظامي درجة حرارة

 :الى  1.شكل  .S.S. Staff (1.) وفق نظامعمى  الدراسة 
من  معتدلة: احتمت مساحات Aridisols الترب الجافة رتبة-

ىكتارًا اي 1117495قد شغمت نحو ترب منطقة الدراسة ف
 1.من المساحة الكمية كما في جدول %15491بنسبة بمغت

ىما تحت الرتبة  تحت الرتبة مستويين من ضمت وقد
Salids  ىكتار اي 781413المساحة االوسع اذ بمغت ذات
 Typicضمت تحت المجموعة العظمى و % 11467بنسبة 

Haplosalids تحت  متوقد شك .وضمت اربع سالسل ترب
 56475.والتي احتمت مساحات قميمة بمغت  Gypsidالرتبة 

 Typicضمت تحت المجموعة % و 11416ىكتار وبنسبة 

Haplogypsid .واحتوت عمى سمسمة ترب واحدة 
احتمت مساحات  :Entisols الحديثة التكوينالترب رتبة  -

ىكتار اي بنسبة  11374.1واسعة من منطقة الدراسة بمغت 
ضمت تحت و  من مساحة منطقة الدراسة %7...6بمغت 
تحت المجموعة  عمى بدورىا التي احتوتو  Fluventsرتبة 

وبمساحات واسعة   Typic Torriflluventsالعظمى 
اربع  مع وجود% 1.61.ىكتار اي بنسبة  1.11461

تحت المجموعة في حين احتمت و سالسل تربة 
 ىكتار 771481مساحة  Vertic Torrifluventsالعظمى

 .سمسمتين من التربة واحتوت عمى %114.6بنسبة  أي
 سموك االنعكاسية الطيفية -2

لحزم الطيفية معبرًا عنيا بالعدد قيم امعدل  3يوضح جدول 
 األشعة شدة  الرقمية الصورة في الرقمي العدد يمثلالرقمي )

ضمن الوحدات التصنيفية  (األرضي اليدف من المنعكسة
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 المرئيةالل مدة التقاط ضمن منطقة الدراسة خ المشخصة
ضمن الترب  العدد الرقميالفضائية اذ يتبين ارتفاع قيم 

في الحزمة الرابعة )تحت الحمراء  Entisolsالحديثة التكوين 
الثالثة )الحمراء( وبمعدل  لحزمة المرئيةالقريبة( عما عميو في ا

مى الترتيب ضمن الوحدة ع 66416، 87411
وىذا مؤشر عمى وجود  Typic Torrifluventsالتصنيفية

غطاء نباتي بكثافات معينة ادى الى زيادة القيم في المنطقة 
تحت الحمراء القريبة وزيادة االمتصاص ضمن الحزمة 
 الحمراء وكمما زادت كثافة الغطاء النباتي زاد الفارق بين وىذا

 Vertic Torrifluvents ينطبق عمى ترب الوحدة التصنيفية
بينما نجد  محزمتين عمى الترتيب.ول 71431، 89417وبمعدل

اذا لوحظ ان   Aridisolsالعكس من ذلك في الترب الجافة 
ىنالك ارتفاعا ممحوظا في معدالت قيم العدد الرقمي لمحزمة 
الثالثة )الحمراء( عما عمية في الحزمة الرابعة )تحت الحمراء 

وبمعدل  Typic Haplosalidsالقريبة( ضمن وحدة 
الترتيب. وىذا يشير الى كون ترب عمى  71495، 77461

تمك الوحدات التصنيفية تعاني من تدىور شديد لمغطاء 
النباتي بسبب ارتفاع مموحة التربة في تمك الوحدات من جية 
ومن جية اخرى فان وجود القشرة الممحية قد ساىم في ارتفاع 
قيم الحزمة الطيفية الثالثة وىذا ينطبق عمى الوحدة التصنيفية 

Typic Haplogypsids  ولمحزمتين الثالثة والرابعة
 عمى التوالي.  133481، 137473وبمعدل

 االحداثيات الجغرافية لمواقع البيدونات ضمن منطقة الدراسة. 1 جدول
Pedon 

No. 
X,Y meters* 

Pedon 

No. 
X,Y meters* 

1 37 21 39.25  , 36 96 928.25 10 37 53 71.75  , 36 96 523.25 

2 37 17 94.25  , 36 97 955.75 11 37 29 64.25  , 36 96 103.25 

3 37 44 34.25  , 36 97 160.75 12 37 20 64.25  , 36 94 400.75 

4 37 22 74.25  , 36 97 535.75 13 37 20 64.25  , 36 98 495.75 

5 37 35 86.75  , 36 97 370.75 14 37 14 56.75  , 37 00 003.25 

6 37 51 54.25  , 36 97 535.75 15 37 06 31.75  , 36 99 380.00 

7 37 41 04.25  , 36 97 768.25 16 37 17 86.75  , 37 00 573.25 

8 37 49 06.75  , 36 97 993.25 17 37 15 09.25 , 37 01 668.25 

9 37 37 14.25  , 36 94 123.25 18 37 24 24.25 , 36 99 815.75 

*UTM ينظام االحداثيات العالم Transverse Mercator WGS_1984_UTM_Zone_38N 

 خريطة موضحا عميها التوزيع المكاني لرتب التربة 2شكل.
 الرئيسة ضمن منطقة الدراسة 

 
 كما يالحظ من الجدول نفسة بان الوحدة التصنيفية

Haplogypsids  قد امتمكت قيم عالية في جميع الحزم
خرى بسبب محتواىا الطيفية مقارنة بالوحدات التصنيفية اال

العالي من الجبس الذي اثر عمى سموك المنحنى الطيفي اذ 
يالحظ ان الحزمة الطيفية االولى)الزرقاء( قد امتمكت اعمى 
معدل في االنعكاسية  اي ان ليا انعكاسية عالية في الحزمة 

 163466االولى وانعكاسية اقل في الحزمة السابعة وبمعدل
ة عامة يتبين لنا ان قيم الحزمة عمى الترتيب. وبصور  964.8،

الثانية الخضراء كانت االقل قيمة مقارنة بالحزم )االولى 
والثالثة والرابعة( ولجميع الوحدات التصنيفية السائدة. كما 

قد   Typic Haplogypsids يالحظ بان الوحدة التصنيفية 
عكست اعمى كمية من الطاقة الكيرومغناطيسية ضمن 

مايكروميتر مقارنة بالوحدات   0.7-0.4االشعة المرئية 
 Typicالتصنيفية االخرى وتمتيا الوحدة التصنيفية  

Haplosalidsوعمى ىذا االساس انو باإلمكان .Typic  عزل
. Entisolsو Aridisolsالوحدات التصنيفية بين رتب التربة 
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كما يمكن عزل الوحدات التصنيفية ضمن مستوى المجاميع 
عن باقي  Haplosalidsاو   Haplogypsidsالعظمى 

الوحدات التصنيفية السائدة ضمن منطقة الدراسة مع وجود 

 Vertic Torrifluventsصعوبة في التمييز الطيفي  بين و
 .TypicTorrifluvents الوحدتين التصنيفيتين

 المشخصة ضمن منطقة الدراسة الوحدات التصنيفيةمساحة  .  2جدول
الىحدة   ححج الرحبت الرحبت

 المساحت/هكخار *السلسلت رمز pedon خصنيفيتال

الىحدة %

 الخصنيفيت

المساحت 

 الكليت%

E
n

ti
so

ls
 F

lu
v
e
n

ts
 

T
y
p

ic
 

 

T
o
r
r
if

lu
v
e
n

ts
  

 

2 
E5-5(12)FL 

159.12 11.10 4.62 

4 E5-5(12)FSi 200.16 13.96 5.81 

5 E5-5(12)F 203.76 14.21 5.91 

7 E5-5(12)FL 142.83 9.96 4.15 

9 
E5-5(12)FSi 

250.02 17.44 7.26 

10 E5-5(12)FL 212.85 14.85 6.18 

12 
E5-5(12)CL 

101.79 7.10 2.95 

13 E5-5(12)CL 163.08 11.38 4.73 

 41.61 100.00 1433.61 4 المجمىع

V
e
r
ti

c 

T
o
r
r
if

lu
v
e
n

ts
  

 

1 
E5-5(2)F 

221.49 28.62 6.43 

3 E5-5(2)Fsi 184.41 23.83 5.35 

11 E5-5(2)F 253.26 32.73 7.35 

16 E5-5(2)F 114.66 14.82 3.33 

 22.46 100.00 773.82 2 المجمىع

A
r
id

is
o

ls
 

S
a

li
d

s
 

T
y

p
ic

 

 H
a

p
lo

sa
li

d
s 

 

6 
A2-2(5)CSi 

119.70 15.32 3.47 

8 A2-2(5)FL 137.61 17.62 3.99 

14 A2-2(5)FSi 177.30 22.70 5.15 

15 A2-2(5)F 243.63 31.19 7.07 

18 A2-2(5)F 102.96 13.18 2.99 

 22.67 100.00 781.20 4 المجمىع

G
y

p
s

id
s

 T
y

p
i c
 

H
a

p
l

o
g

y
p

si
d

s 
 

17 A4-5(9)FL 456.75 456.75 13.26 

 13.26 100.00 456.75 1 المجمىع

   3445.38  المساحت الكليت لمنطقت الدراست

 Al-Juraysi (4)ترح من قبل *  بحسب الترميز المق

 النعكاسية وحدات الترب في منطقة الدراسة(DN)  االعداد الرقمية معدل قيم.  3 جدول

 pedon TM1 TM2 TM3 TM4 TM5 TM7 الىحدة الخصنيفيت

T
y

p
ic

 

T
o
r
r
if

lu
v
e
n

ts
 

2 124.30 63.39 75.37 88.39 129.41 69.56 

4 119.99 60.42 69.05 84.35 112.00 59.35 

5 122.50 60.63 68.66 80.92 102.61 52.26 

7 122.58 61.10 71.49 78.01 112.37 62.04 

9 112.07 54.48 56.67 99.35 104.80 49.23 

10 111.39 53.74 55.49 95.15 96.30 45.33 

12 123.57 61.54 70.59 82.45 113.07 60.66 

13 115.42 56.40 61.98 89.11 110.37 54.73 

 56.65 110.12 87.21 66.16 58.96 118.98 معدلال

V
e
r
ti

c 

T
o
r
r
if

lu
v
e
n

ts
 

1 124.74 62.86 72.67 91.01 126.43 67.04 

3 117.21 57.38 61.59 96.13 107.18 53.03 

11 112.28 54.61 60.84 68.31 86.22 44.15 

16 144.86 76.90 92.97 101.23 138.65 81.65 

 61.47 114.62 89.17 72.02 62.94 124.77 معدلال

T
y

p
ic

 

H
a

p
lo

sa
li

d
s

 

6 151.48 77.54 90.91 90.93 132.30 79.27 

8 128.78 62.80 71.49 66.75 89.80 47.22 

14 126.44 65.21 79.48 70.74 129.13 64.69 

15 128.46 64.43 75.79 71.73 102.27 56.49 

18 123.13 60.63 70.49 64.62 90.55 49.23 

 59.38 108.81 72.95 77.63 66.12 131.66 معدلال

T
y

p
i c
 

H
a

p
l

o
g
y

p

si
d

s
 

17 160.66 87.35 107.70 100.83 158.55 96.48 

 96.48 158.55 100.83 107.70 87.35 160.66 معدلال

 12.23 22.77 23.81 33.89 38.15 91.66 نهر السريت

 9.11 18.55 23.97 40.44 48.73 105.63 نهر الفراث
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