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 ١٠٧

   ١باستخدام برامجیات مختلفةانعكاسیة التربة  ممقارنة قی
  الجوادي داؤد طھ عبد الھادي طھ

  مركز التحسس النائي/  جامعة الموصل
  

  خالصةال
لوقوعھا ضمن المناطق الجافuة  ھذا البحثلالعراق /  محافظة نینوى منطقة الحضر في اختیرت  

الصuور الجویuة والبیانuات و اھد الرقمیuة األرضuیةلھuا مدعمuة بالمشu لوجuود دراسuة سuابقةووشبھ الجافuة 
قuد اسuتخدمت أدوات أكثuر فعالیuة و ،في تدقیق وتقییم ھكذا دراسات والتي تعنى بالتصuحرزیادة  الفضائیة

مuuن الوحuuدات  اآلالفعشuuرات  إلuuىقuuد یصuuل  عuuدد ھائuuل وذلuuك باختیuuار Photoshopفuuي برنuuامج الuuـ 
للمنطقuة  histogramلك ، ومuن ثuم اختیuار نافuذة حuوار الuـ بأداة مخصصة لuذ pixelالتمییزیة الصوریة 

مقارنتھuا و نعكاسیتھا من خالل صuیغة ریاضuیة ،إاحتساب  ، بعدھا تم RGBالمختارة لمعرفة معدل قیم 
استخدمت فیھا المشاھد الرقمیuة نفسuھا ولكuن بعuدد قلیuل جuدا مuن نقuاط  التيوالمذكورة دراسة المع نتائج 

عدد كبیر من النقuاط  ألخذ ضرورة أن ھنالك إلىالحالیة وخلصت الدراسة  . ییزیةالتدریب للوحدات التم
مuع مقارنuة  فروقuات واضuحةلوجuود لقuراءة االنعكاسuیة  للسuطح الخشuن للتربuةالتدریبیة للمشھد الرقمuي 

والمعuد  األملuسفuرق یسuتحق ھuذه الطریقuة مuع التuرب ذات السuطح  ھنuاك بینما لuم یكuن ،الدراسة السابقة
  .بریامخت

 
  المقدمة

تعد مشكلة التصحر من المشاكل المحیطة بالعuالم فuي الوقuت الحاضuر لمuا تسuببھ مuن فقuدان فuي 
 أسuبابولھuذه الظuاھرة  .المباشر على الحاجة الغذائیة وقوت اإلنسuان  ااألراضي الزراعیة ومدى تأثیرھ

النباتuات النامیuة فuي المنطقuة ؛  ا熬أنوعلى التربة وجفافھا وتغییر  هكثیرة یتصدرھا التبدل المناخي وتأثیر
 ممل ٢٠٠المطري فیھا عن  الساقطوالتي یقل  النطاق الجاف وشبھ الجاف ضمن منطقة الدراسةوقو熬 لو
عuuاة رالuذي حuدا بال األمuر. الجفuuاف  مuن منطقuة الحضuر باعتبارھuuا منطقuة مراعuي تعuاني فقuد اختیuرت. 

ممuا . مھمuا كانuت حالتھuا  األعشuابد جuتوا ناطقموبشكل غیر منتظم في كل  والرعي باستمرار ثبالبح
تطویuuق  إلuuىبuuالمراعي  المھتمuuینوقuuد عمuuد  Over Grazing انتشuuار ظuuاھرة الرعuuي الجuuائر إلuuى أدى

 وإمكانیuuة والuuذي یuuؤدي الuuى الحفuuاظ علuuى البیئuuة تنظuuیم الرعuuي إلغuuراضمسuuاحات شاسuuعة مuuن المنطقuuة 
یختلuف عمuا یجاورھuا وبشuكل واضuح  األرضحصاد المیاه في منخفضات صناعیة مما جعuل نمuط ھuذه 

 Landsat7ضمن القمuر الصuناعي  األقلوبمختلف القنوات على نات الفضائیة افي الصور الجویة والبی
TM  ،ا  كانتدراسة ال تلك أن إذuةغایتھuة إمكانیuاس مراقبuذه وقیuائي ھuس النuات التحسuاطق وبتقنیuالمن. 

تقنیuة فuي متنuاول الیuد وفuي كuل وقuت ومكuان ؛ فقuuد  إیجuادولعuدم تuوفر جھuاز الرادیuومیتر الحقلuي وبغیuة 
،  الجuوادي(استخدام المشاھد الحقلیة الرقمیة كمرئیات لغرض قuراءة انعكاسuیة التربuة فقuط ارتأینا حینھا 

مuن تعبیuر لقuراءة  أكثuرھناك  أنإذ . للون فيالفراغي وصف الالفكرة معتمدة على وقد كانت  ) . ٢٠٠٦
 أطلuسیعتمد على نظام  ومنھا ما، ) ١٩٩٧،  HIS Burdick( مد على الشدة اللونیةیعت منھا ما. اللون 

وصuuuuف اللuuuuون اعتمuuuuد علuuuuى ولكuuuuون  )١٩٧٥، Value,Hue,Chroma( )Anonymous(األلuuuuوان 
إذ  ،شuيء اعتمuاد الوصuف الفراغuي للuون فuي الحاسuبة االلكترونیuة  أفضلالمرئیات الرقمیة للتربة فكان 

 واألخضuر األحمuرفuي الفuراغ ھuي  األساسیةعلى انھ تعامد ثالث قیم لأللوان  لوباألسیعطى اللون بھذا 
 األصuلوعلیھ تكون نقطuة ) ٢٥٥(من الصفر وینتھي بـ األساسیة األلوانمحور لھذه  لیبدأ ك.  واألزرق

ھuي  األصuلفuي حuین تكuون الجھuة المقابلuة لنقطuة  .ثالث محاور ویكون لونھuا اسuود  ىملتقھي  ٠.٠.٠
یطلuuق علیuuھ خuuط  واألسuuود األبuuیضوأن الخuuط الواصuuل بuuین  ، األبuuیضذات اللuuون ) ٢٥٥.٢٥٥.٢٥٥(

العمودیuة  األضuال熬وان ضلعي القاعدة فیھ مع احد . الرمادیة والذي یمثل قطر مكعب وھمي في الفراغ 
یمة قیمة اللون سوف تعطى ق إیجادوعلیھ فعند الرغبة في  . األساسیة األلوانعلیھا ھم محاور تدریجات 

ولكن  .على التوالي  ٢٠٥.١٦٧.١٤٣مثال  األحمر واألخضر واألزرق األساسیة األلوانرقمیة لكل من 
تاد دائما أن یعبر عن انعكاسuیة التربuة بuرقم واحuد ولuیس لuون التربuة الuذي ھuو ثالثuة أرقuام علیuھ تuم المع

لمجمuو熬 مربعuات األلuوان  عuيفي البحث السابق تعتمد علuى تقسuیم الجuذر التربی ةإیجاد معادلة لالنعكاسی

                                                 
   ٢٠١١/  ٤/ ١١وقبولھ       ٢٠١٠/ ١٢/  ٢٦لم البحث   تاریخ تس ١
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 ١٠٨

علuuى الصuuیغة نفسuuھا للuuون األبuuیض المعیuuاري المرافuuق  )١٩٨١، واخuuرون George( األساسuuیة للتربuuة
كuuالتي تسuuتخدم فuuي عuuرض وبھuuذا ینuuتج لنuuا تعبیuuر لالنعكاسuuیة بطریقuuة النسuuبة المئویuuة  .لعملیuuة التصuuویر

مة ألول مuرة وبطریقuة ریاضuیة سuھلة منحنیات االنعكاسیة النموذجیة ، علیھ تكuون ھuذه الصuیغة مسuتخد
نتائج جیuدة فuي  إلىووصل  أیضااعتماد ھذه الطریقة  بإعادةللتعبیر عن االنعكاسیة وقد قام أحد الباحثین 

خمسuة  إلuىنقرات على الصورة قد تصل  عدة وإن اخذ القیمة تكون بواسطة )  .٢٠٠٧الدلیمي ، (بحثھ 
، الیuدوي األسuلوببحسuابھا بuنفس  Bandیقuوم برنuامج  ٧٥ لىإبنقرات كثیرة تصل  أویتم حسابھا یدویا 

ولكuن الصuورة  .برنامج متخصص تم إعداده في مركز التحسس النuائي لقuراءة وحسuاب االنعكاسuیةوھو 
تكuون اعuداد النقuرات السuابقة كافیuة  قuد ال)  Pixels(  وحدات التمییز الصوریة  أآلالفالتي تتكون من 

عمuل بحuث المقارنuة ھuذا والuذي یتضuمن تطویuق  إلuىربuة االمuر الuذي حuدا بنuا لقراءة انعكاسیة مشھد الت
معuدلھا ضuمنیا  إیجادوحدات التمییز الصوریة لیتم من  أآلالفمنطقة لمشھد التربة تحتوي على عشرات 

  .ثم تعامل كنقرة واحدة والتي تعتبر انعكاسیة ممثلة مشھد التربة  Photoshopفي برنامج الـ 
  

  طرائقھمواد البحث و
      熬وuuم الرجuuد تuuىلقuuاھدال إلuuة مشuuةل الرقمیuuة  لتربuuي منطقuuة فuuاطق مختلفuuن منuuا مuuت حقلیuuي التقطuuوالت

منھا لمناطق محمیة من الرعuي وھuي  األولىوشملت ستة مواقع ، الثالثة  ٢٠٠٤-٥-١٠بتاریخ  الحضر
البحuث  مuن ذتأخuالتuي و )١(وكما مبین فuي الشuكل  ٦,٥,٤لمناطق غیر محمیة وھي  واألخرى ٣,٢,١
الجدیuد فuي بحuث المقارنuة ھuذا  األسuلوبالحسuابات والقیاسuات علیھuا ثuم تطبیuق  إیجuادتم فعuال  إذالسابق 

یuتم تطویuق وتحدیuد  ھuذا البرنuامج أدواتومن خuالل   Photoshop 10 CS3وذلك باستخدام برنامج الـ
اكبuر مسuاحة مuن المشuھد دون یشuغل  أندائرة وفق المنطقة على  أوبشكل مربع منطقة من مشھد التربة 

ویر ، علیuھ تuم تحدیuد شuكل ربuاعي صuالغریبuة الكبیuرة التuي قuد ترافuق الت األجسام أوالدخول في الظالل 
×  ١٠٠(  أبعuuادهومربuuع اخuuر  لمشuuھد التربuuة Pixelوحuuدة تمییuuز صuuوریة  ) ١٠٠٠×  ١٠٠٠(  بأبعuuاد
ریط المعuایرة الموجuود فuي مشuuھد الموجuود فuي شu األبuیضللمربuع  Pixelوحuدة تمییuز صuوریة )  ١٠٠

، ویuتم  األبuیضنقطuة للمربuع  آالفالتربة وبھذا ستكون القراءات ھي ملیون نقطة لمشھد التربة وعشرة 
 األساسuیة األلuوانمuن خuالل البرنuامج نفسuھ فیظھuر معuدل لكuل مuن )  .Mean( معدل ھذه النقuاط  إیجاد

وسuuحب ھuuذه النتuuائج ة االنعكاسuuیة المتخصصuuة ومuuن ثuuم ادخالھuuا فuuي معادلuu) األزرق،األخضuuر،األحمر(
وقuuد اعیuuد نفuuس  البحuuث السuuابق نتuuائجلغuuرض مقارنتھuuا مuuع )  Excel( برنuuامج  فuuيكبیانuuات انعكاسuuیة 

بنظر االعتبار مساحات التربة وشریط المعuایرة التuابع  األخذمع محور التصویر المختبري مع  األسلوب
نقطuة ) ١٢٢٥( و نقطة لمشھد التربة) ٣٦٠٠(ذي یحوي على استخدم الشكل الدائري للتطویق وال إذلھا 

   .للمربع األبیض
فقuuد تuuم تصuuویرھا بالماسuuح  ١٩٨٩-٣-٢٠ والتuuي التقطuuت بتuuاریخ بالنسuuبة للصuuور الجویuuة أمuuا

صuورة واحuدة  إلىوبعد عمل موزائیك لھذه الصور لتحویلھا )  dpi 300 (وبدقة  )Scanner(الضوئي 
 لغرض قراءة انعكاسیة الصور الجویuة م المرور بھا على مناطق اخذ العیناتتم تحدید منطقة متحركة یت

: مuuن بیuuان  ألكثuuرشuuمل قuuراءة انعكاسuuیة والuuذي  ، وبuuنفس الطریقuuة تuuم قuuراءة االنعكاسuuیة للبیuuان الفضuuائي
، ٢٠٠٤مuن قنuاة مuن المصuدر لسuنة  أكثرھو البیان المستخدم في الدراسة السابقة وھو مركب من  األول
المعuروف، والثالuث ھuو البیuان البانوكرومuاتي للشuھر السuادس  Google Earthي ھو مشھد لبیان والثان

  . ٢٠٠١من سنة 
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  ویر المختبري للدراسة السابقةمواقع تصویر العینات الحقلیة واخذ النماذج للتص:  )١(الشكل 
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  النتائج والمناقشة
قuیم مuع للصuور الجویuة المعuاد تصuویرھا بواسuطة الماسuح الضuوئي قuیم االنعكاسuیة ) ٢( الشكلیبین     
في العینة األولuى فuي حuین  ٣٤ إلىمستوى االنعكاسیة  لوحظ انخفاض إذ،  عكاسیة في البحث السابقناال

 إعuuادةسuuببین أوالھمuuا  إلuuىوھuuذا یعuuود  ٦٣ إلuuىیصuuل نعكاسuuیة  امسuuتوى ھuuذا البحuuث القuuیم فuuي  أعطuuت
فuي  أماقة المقروءة ، المنط تصویر الصور الجویة بتقنیة عالیة بالماسح الضوئي والثاني زیادة عدد نقاط

المنطقة الثانیة فقد كان ھناك تقارب كبیuر فuي القuراءتین والعینuة الثالثuة انطبuق علیھuا نفuس مuا حuدث مuع 
 أمuuاالصuورة الحقیقیuuة لفقuدان الغطuuاء النبuاتي بنسuuب كبیuرة  إضuuاءةزیuادة وھuuذا یuدل علuuى  األولuىالقuراءة 

 أظھuرتمحمیuة فقuد النات مأخوذة مuن المنuاطق غیuر والتي تمثل عی العینات الرابعة والخامسة والسادسة
 إلuىنتائج القراءة الجدیدة انخفاض االنعكاسیة مقارنة مuع القuراءة القدیمuة فuي البحuث السuابق وھuذا یعuود 

وكuuذلك زیuuادة رقعuuة انتشuuار اخuuذ القuuراءات مuuع عuuددھا القلیuuل  بuuاأللواندقuuة التصuuویر فuuي البحuuث الجدیuuد 
الصuورة مقارنuة بھuذا البحuث الuذي یuتم فیuھ قuراءة العینuات فuي بقعuة محuددة بالنسبة لوحدة المساحة علuى 
  . وبكثافة قراءة عالیة ونظامیة

  

Photo Testing
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االنعكاسیة في البحث السابق

RGB االنعكاسیة بنظام

  
ھائل من النقاط مقارنة مع الدراسة السابقة  باستخدام عدد للصور الجویة قیم االنعكاسیة  ) : ٢( الشكل 

.  
  

أن من مرئیuة فقuد لuوحظ  أكثرعلى قراءة  والذي اعتمد )٣(بالنسبة للبیان الفضائي فیوضح الشكل  أما   
لمرئیuuة المسuuتخدمة فuuي القuuراءة السuuابقة والتuuي اعیuuد قراءتھuuا فuuي البحuuث الحuuالي ولكuuن باسuuلوب المنطقuuة ا

ھناك نفس نسبة االنعكاسیة بین المناطق المحمیة وغیuر المحمیuة  أن فقد تبین ةطنق الملیون المختارة ذات
كuuون المنطقuuة و،  األرضالصuuوریة علuى  وھuذا یعuuود إلuى المسuuاحة الواسuعة التuuي تغطیھuا وحuuدة التمییuز

بالنسuuبة أمuuا .  األرضمuuا قورنuuت مuuع مشuuھد الكuuامیرا الرقمیuuة علuuى  إذاالمختuuارة مسuuاحتھا صuuغیرة جuuدا 
قیمة االنعكاسیة منخفضuة  أن فقد لوحظ والبیانات البانوكراماتیة  Google Earthوھياألخرى للبیانات 

 ءالشuuي أن إال ،طریقuuة طباعuuة وعuuرض البیuuان الفضuuائي ووقuuت وتقنیuuة التصuuویر إلuuىنسuuبیا وھuuذا یعuuود 
 .النسب تبقى نفسھا  أنأي ،انعكاسیة المناطق المحمیة اقل من غیر المحمیة  أنوالثابت ھو  حالواض
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Satellite Image
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االنعكاسیة في بیان البحث السابق

Google Earth االنعكاسیة في مرئیة

االنعكاسیة في المرئیة البانوكراماتیة

االنعكاسیة في بیان البحث السابق بطریقة البحث الحالي (االختیار)

  
قیم االنعكاسیة للبیانات الفضائیة باستخدام عدد ھائل من النقاط مقارنة مع الدراسة  ) : ٣( ل الشك

  .السابقة 
ذات النقuاط القلیلuة  المقارنuة بuین قuیم االنعكاسuیة فuي الحقuل للدراسuة السuابقةفیوضuح  )٤( الشكل أما     

قuuد  ٣،٤العینuuات  أن تبuuین حیuuث )١٠٠٠٠٠٠-١٠٠٠٠( مuuع قuuیم االنعكاسuuیة للدراسuuة الحالیuuة) ٧٥-٥(
برنuuامج  أسuuلوبنعكاسuuیة باسuuتخدام االقuuیم االنعكاسuuیة باسuuلوب ھuuذه الدراسuuة مuuع ل تقuuاربحصuuل فیھuuا 

وان بقیuuة المواقuuع فیھuuا فروقuuات ضuuئیلة جuuدا علuuى الuuرغم مuuن خشuuونة سuuطح التربuuة ووجuuود ) Band(الuuـ
ي قuد تظھuر فuي نطuاق التصuویر واحتمuال وجuود بعuض مخلفuات األغنuام التu القش المتنuاثر لمث الشوائب

السطح والتي تؤثر على مشuھد التربuة وبالتuالي علuى قuیم االنعكاسuیة وھuذا یuدل علuى كفuاءة برنuامج  ىعل
نقuاط لعتمد وذلك لقلuة اانھ ال یُ  إال تقدیر االنعكاسیة یدویا في أیضاینطبق  وھذا ما . المستخدم )Band(الـ
  .دریبیة المستخدمة نسبیاالت
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  . قیم االنعكاسیة للمشاھد الحقلیة للتربةلقراءة  أسالیبعدة  مقارنة ) : ٤( الشكل 

  
مuuuع قuuuیم االنعكاسuuuیة ) Band(عنھuuuا بالبرنuuuامج  قuuuیم االنعكاسuuuیة المعبuuuر )٥(یوضuuuح الشuuuكل 

المعتمد علuى المنطقuة المطوقuة مuن المرئیuة والتuي تحuوي علuى آالف  - ه الدراسةالمستخدمة باسلوب ھذ
لقuراءة  األسuلوبینبین  ھنالك تطابقا أنفنالحظ في العینة الثالثة  -جمیعھا في الحسابات النقاط التي تدخل 

زیuuادة طفیفuuة فuuي قuuیم  لuuوحظ أیضuuا والثانیuuة وھuuي مuuن المنuuاطق المحمیuuة األولuuىالعینuuة  اأمuuاالنعكاسuuیة 
عینuuات الحuuظ العكuuس فuuي یلدراسuuة السuuابقة بینمuuا ا مقارنuuة مuuعاالنعكاسuuیة المعبuuر عنھuuا فuuي ھuuذا البحuuث 

التحیuuز البصuuري عنuuد اخuuذ النقuuاط التدریبیuuة فuuي برنuuامج  إلuuىوھuuذا قuuد یعuuود المنuuاطق غیuuر المحمیuuة 
ھuuذا البرنuuامج  إمكانیuuاتوفuuق  قیمuuة انعكاسuuیة إلuuىبمجuuرد النقuuر علuuى أي نقطuuة تتحuuول  ألنuuھ) Band(الuuـ

ولكuن تuرب مطحونuة لكuون الالتربuة فیھuا ملسuاء تمامuا  أسuطحاالنعكاسیة المختبریة تكون  أنبالرغم من 
ة الطبuق برمتuھ باسuلوب ھuذه الدراسuة فیuتم اخuذ مسuاح أمuا . علuى سuطحھا ھنالك تموج لوني أنالبد من 
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المستخدم في الدراسة السuابقة ) Band(نقطة في برنامج  ٢٥نقطة بدال من  ٣٦٠٠ویدخل في الحسابات 
    . إحصائیا أكثر ةمصداقیكثرة النقاط تعطي  أنومن المعلوم 
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  .لقراءة قیم االنعكاسیة للمشاھد المختبریة للتربة  أسالیبمقارنة عدة  ) : ٥( شكل ال

  
الشuكلین  یتضuح مuنللمنuاطق باسuتخدام المرشuحات  التوقیع الطیفuيرسم منحنیات  من ناحیة أما   
في المناطق المحمیuة والمنuاطق استخدام المرشحات  مخطط التوقیع الطیفي الذي نجم عن أن) ٧(و ) ٦(
 Photo(ذو الخمuس نقuاط تدریبیuة فuي برنuامج الuـ - الیuدوي األسuلوب ر المحمیة في الحقل یكون فیuھیغ

Shop (-  عuuدا مuuا جuuلوبمتقاربuuي أسuuة فuuذه الدراسuuامج  ھuuد البرنuuین یبتعuuح)Band ( یالuuع قلuuكل مرتفuuبش
 إلuىي ذلuك ویعuود السuبب فu. لمنحنیات الثالثة تعطي االنطبا熬 نفسھ عن سلوك التربuة ا تعنھما وان كان

ثابuuت ومھمuuا یكuuون عنuuد اختیuuار النقuuاط الخمسuuة سuuیتم االبتعuuاد عuuن المuuؤثرات  لuuون التربuuة بشuuكل عuuام أن
فیuتم ) Band(برنامج الـ أماالذي یطغى فیھ لون التربة على الشوائب  ؛ الشاذة مما یجعلھا منسجمة تماما

فیعطuي انعكاسuیة عالیuة  األبuیضش تقuرا شuوائب مثuل القu أنفیھ السرعة عند اختیار النقاط وقد یصادف 
  . النقاط التدریبیة الخمس والعشرین ألحد
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    .الثالثة  لألسالیب في الحقلالتوقیع الطیفي للترب المحمیة  مخططمقارنة  ) : ٦( الشكل 
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البصمة الطیفیة للمناطق غیر المحمیة في الحقل
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  .الثالثة  لألسالیبمقارنة مخطط التوقیع الطیفي للترب غیر المحمیة في الحقل  ) : ٧( الشكل 

  
مخططuات االنعكاسuuیة الطیفیuuة ) ٩(و ) ٨(تربuuة فیبuین الشuuكلین لنسuuبة للقuراءة المختبریuuة لبال أمuا  

وتطuابق تقریبuي فنالحظ تساوي عالي جدا في المناطق المحمیة وغیر المحمیuة  ، عبر المرشحاتللترب 
ي تسuاوي سuطح التربuة المطحونuة فu إلuىفي نمط التوقیuع الطیفuي للتربuة فuي المنطقتuین ، ویعuود السuبب 

النقuuاط بسuuبب  آالف أوالتصuuویر بحیuuث لuuم یعuuد مuuن قیمuuة كبیuuرة مuuن اخuuذ خمuuس وعشuuرین نقطuuة  أطبuuاق
  . أصالانسجام سطح المشھد المقروء 
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  .لألسالیب الثالثة  المختبرمقارنة مخطط التوقیع الطیفي للترب المحمیة في  ) : ٨( الشكل 
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البصمة الطیفیة للمناطق غیر المحمیة في المختبر
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  .یر المحمیة في المختبر لألسالیب الثالثة مقارنة مخطط التوقیع الطیفي للترب غ ) : ٩( الشكل 

  
لھ مصuداقیة ) Photoshop(االختیار في برنامج الـ أداةاستخدام  أنلذا نستنتج من ھذه الدراسة 

 یشuمل كuل مuا ھuو موجuود علuى سuطح التربuة تحuت االختبuار ألنuھوذلuك عالیة جدا في القراءات الحقلیuة 
وان كuان ھنuاك تقuارب مuع نتuائج  أیضuاالبصuریة  واآلالتالصuناعیة  األقماروھذا ما ترصده متحسسات 

عنuدما خاصة في الترب المختبریة ) Band(یمكن االعتماد على برنامج وكذلك  .بأسلوبیھالبحث السابق 
 إلنتuاج التصuویر الرقمuيكمuا یعتبuر  .) ٢٠٠٩،  و داؤد الجuوادي(یكون السuطح المقuروء منسuجم تمامuا 

فuي مناسuبة جuدا  اإلحصuائیةمیة والبرامج الملحقة بھuا فuي رسuم المنحنیuات وبرامج القیاس الرق المرئیات
  .)٢٠٠٢،  Visscara( التعبیر الرقمي لوصف انعكاسیة التربة

النتuائج علuى شuكل نسuب مئویuة  إظھuارفuي  األداءعمuل برنuامج سuریع ب وعلیھ یمكن ان نوصuي
یقuuوم بتحدیuuد المنطقuuة  ثحیSelect uuاالختیuuار  أسuuاسولكنuuھ یقuuوم علuuى ) Band(علuuى غuuرار برنuuامج 

على كبریتات البuاریوم ومuن ثuم تحدیuد المنطقuة المuراد معرفuة  أوالمطلوبة على منطقة المعایرة البیضاء 
مuن النقuاط التدریبیuة للمشuھد بuدال  اآلالفانعكاسuیتھا لمئuات  إیجuادانعكاسیتھا وبنقرة واحدة بالحاسبة یuتم 
  .) Band(من خمس وعشرین نقطة في برنامج 

  
  
  

COMPARING OF SOIL REFLECTANCE VALUES BY USING 
DIFFERENT PROGRAMS 

Taha Abdul Hadi Taha Dawood Al-jawwadi 
Mosul University \ Remote sensing center 

 
ABSTRACT 

The Hatra area in Nineveh governorate / Iraq has been chosen for this 
research because it sits on in arid and semi arid area and because of the 
availability of its previous study with grounded digital imags, aerial photo and 
satellite images. We used a specialized tool in Photo Shop program by selecting 
a huge number may reach to thousands of pixels , and using the histogram 
window of the selecting area to know the average of RGB value, then 
calculating its reflections in mathematical formula, and comparing it with 
results of last studying used the same digital images but in few pixels. This 
study found that there is  necessary to select a large number of pixels to digital 
image of rough surface of soil to read the reflectance because the clear 
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difference with the previous study, but there is no clear different with lab 
preparing soft surface of soil. 
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