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  استخدام المرئیات التناسبیة في تمییز حاالت سطح التربة والغطاء األرضي
  طھ عبد الھادي طھ داؤد الجوادي               نامق عبد المنعم داؤد

  العراق ـجامعة الموصل /  التحسس النائي
  

  الخالصة
وع�ة ذات الطبیعی�ة الطبوغرافی�ة المتن جبل ن�ویكیط المت�اخم لقری�ة المعیب�دي تم اختیار منطقة

 ت�م للتعرف على أنواع الترب الموج�ودة ، بع�دھا میدانیا وء ترب مختلفة ودراسة المنطقةوالتي تؤثر بنش
   .ز الترب المختلفة لمنطقة الدراسةدراسة إمكانیة االستفادة منھا في تمییلاستخدام المرئیات التناسبیة 

لجی�دة ع�ن األخ�رى الت�ي المرئیات التناسبیة في تحدید األراضي ذات الترب ا توقد استخدام
تعاني من المشاكل المؤثرة على عوامل اإلنتاج كازدیاد نسبة الجبس وھي من المشاكل التي تع�اني منھ�ا 

 أنھا في مناطق مح�دودة المس�احة وض�یقة ج�دا مم�ا أعط�ى أھمی�ة كبی�رة لھ�ذه الدراس�ة إذمنطقة الدراسة 
وتمیی���ز وتحدی���د المن���اطق الض���یقة  برمجی���ات التحس���س الن���ائي ف���ي رص���د إمكانی���اتكدراس���ة الختب���ار 

  . والمحدودة من البیان الفضائي
خلصت الدراسة الحالیة إلى تمییز ثالث أنواع م�ن الت�رب ف�ي منطق�ة الدراس�ة األول�ى وھ�ي 
الت��رب الجی��دة، والثانی��ة الت��رب الت��ي تع��اني م��ن ترس��بات جبس��یة عل��ى ج��انبي ال��وادي، والثالث��ة الت��رب 

  ١.الغدقة
  

  المقدمة
والمعدنی��ة وحت��ى البایلوجی��ة رب وتختل��ف ف��ي خواص��ھا الفیزیاوی��ة والكیمیاوی��ة تتب��این الت��

باختالف موقعھا الطوبوغرافي لما لھذا العامل من تأثیر كبی�ر ف�ي والصفات المورفولوجیة لسطح التربة 
  . )١٩٧٥، Anonymous(تكوین الترب باعتباره احد عوامل تكوین الترب الخمسة 

مقارن�ة  وأنواعھا میدانیا یحتاج إل�ى المزی�د م�ن الجھ�د والم�ال سطح التربة صفاتإن دراسة 
خصوصا عندما تكون الدراسة المیدانیة والمسح المیداني تفصیلیة أو شبھ تفصیلیة وف�ي  بالطرق التقلیدیة

ولھ�ذا تتب�ع ع�ادة األس�الیب الحدیث�ة والت�ي م�ن أھمھ�ا ) ١٩٩٤المش�ھداني ، (منطقة متنوعة الطبوغرافیة 
م��ن الجھ��د والم��ال واختص��ار الوق��ت ف��ي عملی��ات المس��ح والت��ي تحت��اج ال��ى اق��ل س��س الن��ائي تقنی��ات التح

 )٢٠٠٤، الداغس�تاني ( مقارن�ة ب�الطرق التقلیدی�ةوالتشخیص الحقلي والتي ینتج عنھا الخرائط الغرض�یة 
م�ع  إذ تتب�این الت�رب ف�ي التعام�ل) ١٩٨٧،  Mulder( قد أثبتت ھذه التقنیات قدرتھا في دراس�ة الترب�ةو

األشعة الكھرومغناطیسیة ب�اختالف ص�فاتھا وخواص�ھا وض�من م�دیات ھ�ذه األش�عة مم�ا یس�ھل عملی�ات 
عب����د (دراس����ة الت����رب واس����تخالص المعلوم����ات عنھ����ا وان اختلف����ت ف����ي حج����م المعلوم����ات المس����تقاة 

ولغ�رض االس�تفادة المتكامل�ة م�ن إمكانی�ات التحس�س الن�ائي فق�د ص�ممت المتحسس�ات ، ) ٢٠٠٠،الھادي
مولة على متن األقمار الصناعیة بحیث تمكنھا من التق�اط ع�دة لقط�ات لمرئی�ة واح�دة ولك�ن ب�أطوال المح

موجیة مختلفة وك�ل م�دى م�ن األط�وال الموجی�ة یوض�ع ف�ي حزم�ة واح�دة بحی�ث تك�ون للبی�ان الفض�ائي 
یحت�وي عل�ى س�بع قن�وات وھك�ذا  LandSat7 الص�ناعي القمرفي  TMفالمتحسس  .الواحد عدة قنوات 

ب التط����ور والغای����ة م���ن األقم����ار بحی����ث وص���لت بع����ض األقم����ار إل���ى إمكانی����ة تقس����یم الطی����ف حس���
الكھرومغناطیس��ي إل��ى عش��رات الح��زم والفائ��دة م��ن تقس��یم الطی��ف ف��ي الرص��د ھ��و ان بع��ض المظ��اھر 
األرض��یة یمك��ن ان ترص��د ف��ي حزم��ة معین��ة لتمییزھ��ا ع��ن م��ا یجاورھ��ا بس��بب االخ��تالف ف��ي س��لوكھا 

زم�ة وبع�د التط�ور ال�ذي حص�ل ف�ي إمكانی�ات الب�رامج الحاس�وبیة والمبرمج�ة وف�ق الطبیعي عن تلك الح
تصامیم المتحسسات فقد أمكن إجراء الحسابات بین القن�وات للمرئی�ة الواح�دة ومنھ�ا تقس�یم ق�یم قن�اة عل�ى 
أخرى زیادة في التمییز وفق خبرة ومعرفة للتوقیع الطیفي للھدف األرضي فیما یع�رف حالی�ا بالمرئی�ات 

 Arithmeticلتناسبیة ، والمرئیات التناسبیة ھي إحدى الطرق الرقمیة الت�ي تطب�ق العملی�ات الحس�ابیة ا
operation +)،-،×،÷) (على المرئیات الرقمیة بقنوات مختلفة حی�ث تھ�دف ) جمع،طرح،ضرب،قسمة

ف لس�طح ھذه العملیات إلى الحصول على المزید من المعلومات واكب�ر ق�در ممك�ن م�ن التن�وع واالخ�تال
لھ��ا ھ��دف  Morpho-Math Techniqueاألرض باإلض��افة إل��ى أن ط��رق المورفول��وجي الریاض��یة 

  .اخر ھو تبسیط الخرائط 

                                                 
  ٢٠١١/  ٤/  ١١وقبولھ      ٢٠١٠/  ١٢/  ٨تاریخ تسلم البحث 
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استخدام المرئیات التناسبیة في تمییز ح�االت س�طح  التحري عن امكانیة وتھدف الدراسة إلى
م عزلھ��ا ع��ن محیطھ��ا الترب��ة والغط��اء األرض��ي لمنطق��ة مح��دودة المس��احة ومتنوع��ة طبوغرافی��ا وم��ن ث��

لغرض تحدیدھا واثبات إمكانیة استخدام تقنیات التحسس الن�ائي ف�ي البق�ع األرض�یة الص�غیرة ج�دا ب�نفس 
  .   طریقة رصد المساحات الشاسعة

  مواد البحث وطرائقھ
ك�م  ٢٢تقع منطقة الدراسة إلى الجنوب من مدینة الموصل حی�ث تبع�د ح�والي  :منطقة الدراسة 

ب�ین خط�ي .  السفح الجن�وبي م�ن جب�ل ن�ویگیط ب�القرب م�ن قری�ة المعیب�ديفي منطقة  عن مركز المدینة
  .شماال  ٤٥ً ١٣َ ٣٦ْو    ٥٩ً ١٠َ ٣٦ْشرقا ودائرتي عرض   ٥٠ً ٠٧َ ٤٣ْو   ٥٤ً ٠٣َ ٤٣ْطول 

اختیرت المنطقة بسبب قربھا من مدینة الموصل وإمكانیة الوصول إلیھا بسھولة واالھ�م م�ن 
لتع�رف عل�ى وا می�دانیارة ومتنوعة الطبوغرافیة مم�ا یس�ھل عل�ى الباح�ث دراس�تھا ذلك انھا منطقة صغی

لع��دم وج��ود دراس��ات ترب��ة ف��ي الخ��رائط الغرض��یة والت��ي م��ن  ؛ح��االت س��طح الترب��ة والغط��اء األرض��ي
بس��بب نش��اط اإلنس��ان  باالض��افة ال��ى التغیی��رات المس��تمرة لس��طح االرض یھ��االص��عب ج��دا الحص��ول عل

لفت�رات متقارب�ة بواس�طة تقنی�ات مواكب�ة مراقب�ة االرض  مدار السنة مما یؤثر علىالزراعي فیھا وعلى 
  ).١(وكما موضح في الشكل . ل ھذه الدراساتثائي لمس النحسالت

  

  
  . یةتوبالقناة البانوكروما ٢٠٠١بتاریخ  موقع منطقة الدراسة في البیان الفضائي) : ١(الشكل 

  
ل��ى المش��اكل الزراعی��ة الم��ؤثرة عل��ى اإلنت��اج وجم��ع حقلی��ا للتع��رف ع البح��ث منطق��ةت��م دراس��ة 

وإن نت�ائج المس�ح الحقل�ي والتحلی�ل المختب��ري . ترب�ة لغ�رض إج�راء بع�ض التحالی��ل المختبری�ة النم�اذج 
لنماذج التربة أشارت إلى عدم وجود مشكلة في منطقة الدراسة إال في مناطق محدودة وضیقة جدا وھ�ي 

منطقة ترسبات جبسیة أثناء فیضان الوادي في الموسم الرط�ب م�ن  أكتاف الوادي أسفل سفح الجبل وھي
، إضافة إلى وجود من�اطق غدق�ة ف�ي نھای�ة ال�وادي %  ٥١-٤٠السنة حیث ان نسبة الجبس تتراوح بین 

المذكور الذي ینتھي في منطق�ة منبس�طة ومفتوح�ة حی�ث ینم�و القص�ب الب�ردي الكثی�ف ف�ي ھ�ذه المنطق�ة 
  .المتغدقة 

ام�ا بقی�ة منطق�ة ) تنتش�ر بھ�ا األحج�ار(نویگیط عبارة عن تربة ضحلة وحجریة تربة سفح جیل 
ت�م تعی�ین المنطق�ة عل�ى . سم ذات مادة اص�ل جبس�یة ) ١٨٠-١٢٠(الدراسة فھي ذات تربة جیدة وبعمق 
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وبعد مالحظة المالمح األولیة لمنطقة الدراسة تم تحدی�د مس�احة ، البیان الفضائي والخریطة الطبوغرافیة
في البی�ان الفض�ائي وبكاف�ة القن�وات بحی�ث ت�دخل فی�ھ منطق�ة الدراس�ة بش�كل واض�ح دون تواج�د  نظامیة

ت��م اس��تدعاء و، بع��دھا ت�م قط��ع المنطق��ة المح��ددة وبكاف�ة القن��وات م��ن المرئی�ة الفض��ائیة، ھ��امن�اطق خارج
لغ�رض تقس�یم الح�زم الطیفی�ة ف�ي البی�ان  ERDAS 8.4برن�امج االی�رداس  م�ن خ�الل اس�تخدامالص�ور 

إذ أن م��ن المعل��وم أن الطی��ف المرئ��ي یك��ون . الفض��ائي عل��ى بعض��ھا وف��ق الحاج��ة م��ن المش��ھد التناس��بي
ن��انو مت��ر وان البیان��ات الفض��ائیة لھ��ا م��دى أوس��ع ف��ي توض��یح  ٧٠٠ -٤٠٠مح��ددا ب��ین الط��ول الم��وجي 

 ٢٦٠٠-٤٠٠المعالم األرضیة من ناحیة التمیی�ز الطیف�ي فھ�ي تتعام�ل م�ع ط�ول م�وجي یت�راوح م�ا ب�ین 
یع�اكس تمام�ا المنحن�ى االنعكاس�ي الطیف�ي للترب�ة ) ٢(نانو متر وان منحنى انعكاسیة الج�بس ف�ي الش�كل 

  ) .٣(ضمن ھذه األطوال الموجیة كما موضح في الشكل 
  

  
  ) 1983واخرون ،  Whitney(الطیفي للصخور الجبسیة المحورعن  سمنحنى االنعكا) : ٢(الشكل 

  

  
الطیفي لكل من الغطاء النباتي والتربة والمیاه المحور عن          سمنحنى االنعكا) : ٣(الشكل 

)Richards   ١٩٩٩، واخرون. (  
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 TM1یتب�ین ان للج�بس أعل�ى انعكاس�یة ف�ي الحزم�ة األول�ى )  ٣(و ) ٢(من الش�كلین الس�ابقین 
م��ة األول��ى الت��ي قس��مت عل��ى الحزم��ة ل��ذلك ت��م اختی��ار الحز TM7واق��ل انعكاس��یة ف��ي الحزم��ة الس��ابعة 

، الن فلس�فة المرئی�ات التناس�بیة قائم�ة عل�ى  ERDAS 8.4وباستخدام برن�امج  )TM7/TM1(السابعة 
التي یكون للمعلم المراد استكش�اف انعكاس�یتھ أعل�ى م�ا یمك�ن عل�ى  Bandأساس قسمة المرئیة بالحزمة 

ل عملی�ة التمیی�ز ف�ي المرئی�ة التناس�بیة الناتج�ة م�ن الحزمة التي یكون فیھا للمعلم أقل انعكاس�یة مم�ا یس�ھ
عملی��ة القس��مة الن قس��مة الع��الي عل��ى ال��واطئ ین��تج ع��الي أي انعكاس��یة عالی��ة فیظھ��ر المعل��م فاتح��ا ف��ي 
الص�ورة التناس��بیة ومتمی��ز ع��ن بقی��ة المع��الم الت��ي ال تش�اركھ ف��ي نف��س الس��لوك الطیف��ي فتظھ��ر الص��ورة 

  .رض الجبسیة المحیطة بالوادي فاتحة اللون غامقة أو سوداء بینما تظھر األ
  

  النتائج والمناقشة
ودرج�ة  ECالت�ي ت�م م�ن خاللھ�ا قی�اس الملوح�ة  نتائج التحالی�ل المختبری�ة) ١(یبین الجدول 

 .م�ن خ�ارج منطق�ة الجب�ل أخ�ذتمن ثالث مناطق من الجبل والعین�ة الرابع�ة  أخذتلعینات  PHالتفاعل 
  .) ٢٠١١الجوادي و داؤد ، (تم قراءة االنعكاسیة باستخدام الة التصویر الرقمیة وفق ما قام بھ كما 

  
  نتائج التحالیل المختبریة) : ١(الجدول 

  % االنعكاسیة  PHدرجة التفاعل   EC ds/mالملوحة   مناطق العینات  ت
 60.55 7.32 1 أسفل الجبل  ١
 59.49 7.54 5.8 وسط الجبل  ٢
 52.89 7.8 5 لاعلي الجب  ٣
 47.67 7.15 0.5 خارج الجبل  ٤

  
المالمح الظاھرة من قسمة القناة األولى على القناة السابعة إذ یظھ�ر الج�بس ) ٤(یبین الشكل 

بشكل واضح ومعزول وباللون الفاتح في منطقة الدراسة م�ع تن�اثر بع�ض النق�اط ف�ي المش�ھد والت�ي ت�دل 
بغداد بشكل واضح على یسار الص�ورة الن -طریق العام موصلكذلك یظھر ال. على انتشار الجبس فیھا 

 Anderson(المظ��اھر الحض��ریة ومنھ��ا الط��رق والمواص��الت لھ��ا انعكاس��یة عالی��ة ف��ي القن��اة األول��ى 
  ). ١٩٧٦واخرون ، 

  
  تبین األراضي الجبسیة المحیطة بالوادي: TM7/ TM1المرئیة التناسبیة :  ) ٤(شكل ال

ق��د ت��م تمییزھ��ا ب��دلیل نب��ات الب��ردي الموج��ود بكثاف��ة ویغط��ي ھ��ذه ام��ا المن��اطق المتغدق��ة ف
األراض��ي حت��ى ف��ي موس��م الجف��اف فم��ن المعل��وم وكم��ا أك��دت المص��ادر عل��ى ان للنبات��ات الس��لیمة اكب��ر 
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الن الحزم�ة األخی�رة تمث�ل  TM3واق�ل انعك�اس ف�ي الحزم�ة الثالث�ة  TM4انعكاس في الحزمة الرابع�ة 
قس��مت المرئی��ة ) . ٢٠٠٢الداغس��تاني ، (الطی��ف الكھرومغناطیس��ي  منطق��ة امتص��اص الكلوروفی��ل ف��ي

  ) .٥(وكما مبین بالشكل  TM3على المرئیة بالحزمة الثالثة  TM4بالحزمة الرابعة 
  

  
  .تبین األراضي الغدقة التي تغطیھا نباتات البردي : TM3/ TM4المرئیة التناسبیة : ) ٥(شكل ال

  
عطی��ت ك��ل مرئی��ة تناس��بیة ل��ون مع��ین ث��م جعل��ت ث��الث وألغ��راض الزی��ادة ف��ي التوض��یح فق��د أ

، فظھ�ر بش�كل واض�ح من�اطق الج�بس Photoshop 10 CS3 طبقات من المرئیات باستخدام برنامج الـ
لترب��ة الج��رداء ذات الكثاف��ة النباتی��ة لالل��ون األص��فر وب��اللون األحم��ر ومن��اطق الب��ردي ب��اللون األخض��ر 

بغ�داد  -الظاھر في یس�ار الص�ورة فھ�و طری�ق موص�ل  األحمرني المنح أما.  القلیلة والخالیة من الجبس
وق��د اخ��ذ ھ��ذا الل��ون الن المن��اطق الحض��ریة ومنھ��ا ط��رق المواص��الت تظھ��ر ف��ي القن��اة الس��ابعة ب��اللون 

  ) .٦(كما موضح في الشكل كسلوك مقارب لسلوك الجبس في االنعكاسیة  األحمر

  
  .بقات الثالث للمرئیات التناسبیة الط: ) ٦(شكل ال

بحی�ث تش�مل  TM7/ TM1لھ�ا س�عة طیفی�ة اكب�ر م�ن  TM3/ TM4ولك�ن المرئی�ة التناس�بیة 
بعض المناطق الجبسیة ذات انعكاسات خاصة متداخلة مع مناطق البردي ولغرض عزلھا فقد اس�تخدمت 

لتنقی�ة المش�ھد تمام�ا TM3/ TM4من  TM7/ TM1إمكانیة طرح المرئیات فطرحت المرئیة التناسبیة 

الجبس
 

المناطق الغدقة 
والبردي

الترب 

  الشارع العام
 بغداد الرئیسي –طریق موصل 
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، إذ یالحظ ان المساحة الظاھرة ھ�ي اق�ل نس�بیا م�ن مم�ا علی�ھ ف�ي ) ٧(من الجبس وكما مبین في الشكل 
  .نتیجة إزالة مناطق الجبس المتداخل والذي ظھر مع نبات البردي في المرئیة ) ٥(الشكل 

  

  
  .TM7/ TM1مطروحا منھ  TM3/ TM4المرئیة التناسبیة  : )٧(شكل ال

  
تظھر فیھ�ا الترب�ة والمن�اطق القلیل�ة الغط�اء النب�اتي ذات TM1/ TM7وأخیرا المرئیة التناسبیة 

انعكاسیة عالیة في حین ان المناطق الجبسیة تكون قلیلة مما تبدو ف�ي الوھل�ة األول�ى للن�اظر انھ�ا ص�ورة 
ظھ�رت ) ٦(وبع�د عم�ل طبق�ات المرئی�ات كم�ا ف�ي الش�كل . )٤(للشكل ) Negative(معكوسة أو سلبیة 

بنفسجي محیطة بمنطق�ة الب�ردي الت�ي ال األحمربعض مناطق التربة ذات المحتوى الجبسي العالي باللون 
یوض��ح ) ٢(والج��دول . ات وھ��ذا ھ��و الخل��ط الث��اني لألل��وانل��م یك��ن لھ��ا ان تظھ��ر ل��وال عم��ل ھ��ذه الطبق��

  .ملخص النتائج المذكورة
  

  ملخص نتائج البحث) : ٢(الجدول 

  الوصف  سبیةالمرئیة التنا  ت
الشكل الذي 

  یوضحھ
١  TM7/ TM1  ٤  وجود الجبس والشارع العام  

٢  TM3/ TM4   األراضي الغدقة بدلیل نبات البردي وجزء قلیل من
  ٥  الترب الجبسیة

٣  
TM3/ TM4 - 

TM7/ TM1  ٧  األراضي الغدقة فقط بدلیل نمو نبات البردي  

المرئیات التناسبیة   ٤
  مجتمعة

والمناطق الغدقة والبردي الجبس باللون األحمر 
باللون األخضر والترب الجبسیة باللون البنفسجي 

  المحمر
٦  

  

  :وعلیھ یمكن ان نستنتج االتي 
بیان���ات القم���ر الص���ناعي بإمكانی���ة رص���د المظ���اھر األرض���یة المختلف���ة بمس���احاتھا الص���غیرة  .١

LandSat7  
لمرئی��ات ذات المس��احات ان للمرئی��ات التناس��بیة فائ��دة لتحدی��د ھ��ذه المظ��اھر الم��ذكورة ف��ي ا  .٢

 . الصغیرة 
  :وبھذا فان البحث یمكن ان یخرج بالتوصیات التالیة 

لتحدی�د نس�ب  لھ�ا بالمش�كلة محدودة على من�اطق مش�ابھةالمساحة ال ذاتتطبیق نفس ھذه الفكرة  .١
الج��بس الظاھری��ة دون الرج��وع إل��ى مس��احات واس��عة ق��د تفق��د بع��ض المعلوم��ات الس��طحیة م��ن 

  .النتائج 
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 ألغ�راضوتحدی�د نس�بتھا ومس�احتھا  اإلنتاجی�ةض المشاكل المؤثرة على قابلی�ة الترب�ة رصد بع .٢
 .التخطیط المستقبلي في الحفاظ على البیئة 

 
USING THE RATIO IMAGING IN DISTINGUISHING SOIL SURFACE 

STATUS AND LAND COVER 
Namik  A . Daood                      Taha Abdul Hadi Taha Dawood Al-jawwadi 

Remote sensing center / Mosul University , Iraq 
 

ABSTRACT 
A study area that has various topography natural which in fact affect in 

different soil geneses had been selected and studying the area primarily to 
know the types the found soils , then using rationing images and studying the 
ability of its benefits in recognize the different soils of the study area    .  

Using the rationing images in identifying lands that have good natural 
soils then others that suffer from affected troubles on production factors as 
increment of gypsum and copious water and which represents the troubles 
where study area suffer from though it is in very narrow limited which gives a 
lot of significance to this study  .  

This study refers to recognize three types of soils in the study area ; the 
first is good natural soils , the second is soils that suffer from gypsum 
sedimentation on the two sides of valley , and the third is copious soils .  
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