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 االرتقاء بالبحوث العلمية طريقنا لخدمة المجتمع

 

 العمم قضاء الخواص البصرية والمورفولوجية لبعض الترب تحت اغطية نباتية مختمفة في
 أياد عبد اهلل خمف الدليمي، عامر عمي سالم الجبوري 

 ، كمية الزراعة ، جامعة تكريت ، تكريت ، العرق قسم عموم التربة والموارد المائية
 

 البحث معلومات
الترب الرسوبية،  الكممات المفتاحية:

الخواص البصرية، الكاميرا الرقمية، الخواص 
 المورفولوجية، مقد

 عامر عمي سالم الجبوري االسم:
  البريد االليكتروني:

 
 رقم الهاتف:

  

 الملخص
والمورفولوجيىة فىت تربىة ق ىاع العمىم،  (واالنعكاسىية المىون) البصىرية الخىواص هدف البحث الى  دراسىة

تحت نظام اغطية نباتية مختمفة. تم اختيار عدد من انواع االغطية النباتية السىائدة فىت المنطقىة وهىت 
الحنطة كمحصول حقمت والجت كمحصىول عمفىت وجاىجار النخيىل والرمىان كمحاصىيل بسىتنية نف ىية 

 اختيىار مقىدمحصىول خ ىر ف ىعن عىن اارض البىور. ت ىمن العمىل الحقمىت وغير نف ية والباميىا ك
 والتوصىىىيف نظىىىام مىىىزروع وغيىىىر مىىىزروع، ومىىىن  ىىىم اجىىىراع عمميىىىات التاىىىخيص كىىىل تحىىىت ممىىى عن  تربىىىة

المورفولىىوجت، وبعىىد ذلىىك تىىم التقىىاط مجموعىىة مىىن الصىىور لواجلىىة المقىىد باسىىتعمال  لىىة تصىىوير رقميىىة 
التربىة  انعكاسىية قىيم مكتبيىان، وتىم حسىاب معلىا لمتعامىل الحاسىوب جلىاز إل  نقمت  م عالية الدقة ومن

. ERDAS Imagen (Earth Resources Data Analysis)واالنظمىة المونيىة باسىتخدام برنىام  
توصىىمت النتىىائ  الىى  ان لملطىىاع النبىىاتت تىىف ير عمىى  الصىىفات البصىىرية والمورفولوجيىىة، حيىىث اختمىىف 

 بىانن فىت االفىق السىطحت تحىت الحنطىة والجىت، امىا المىون فقىد وجىد سمك االفاق وكان اكبىر مىا يكىو 
العراقيىىة،  التىىرب اغمىىب السىىائد المىىوجت الطىىول وهىىو 01YR صىىفحة  ىىمن تقىى  الدراسىىة مواقىى  جميىى 

 فىت الحالىة الجافىة وفىت( 3-7) االسىفل الى  االعمى  مىن التوزيى  فىت تراوحىت Value المىون وان قيمة
مزيجيىة طينيىة رمميىىة عنىد البيىىدونات كانىت النسىىجة  فىىت حىين ،(4-3) بىين تراوحىت فقىىد الرطبىة الحالىة

P1 وP2 وP4 فىىت والمسىتلمة لزراعىة الحنطىة المرويىة وجاىجار النخيىل  والرمىان عمى  التتىاب ، ومزيجىة 
وتبىين مىن النتىائ   والمستلمة لزراعة الجت والباميا ف ع عىن اارض البىور. P6و P5و P3البيدونات 

امىا فىت  121070 - 041052وتراوحت قيمه بين  RGBان المون االحمر كان هو السائد فت النظام 
، وان 7001 - 5105فقىىىىد لىىىىوحظ سىىىىيادة المىىىىون االصىىىىفر الىىىىذ  تراوحىىىىت قيمىىىىه بىىىىين  CMYKالنظىىىىام 

  .0.704و 10337االنعكاسية الطيفية بملت قيملا بين 
  المقدمة
النباتىات المتواجىدة عمى  سىطر اارض   النباتت بانىه كافىةاللطاع  يعرف

مىىىن جاىىىجار جو اىىىجيرات جو نباتىىىات بريىىىة صىىىليرة كانىىىت جو كبيىىىرة والتىىىت 
. يعىد اللطىىاع النبىاتت المصىىدر جو بتىدخل االنسىىان ناىفت بصىورة طبيعيىىة

عمى   تىف ير اللذائت الرئيس لك ير من الكائنات الحيىة ولىه دور بىارز فىت 
ياىىكل العامىىل الحيو )اللطىىاع وخاصىىة التربىىة. االخىىر   المكونىىات البيئيىىة

واحىىىىدان مىىىىن اهىىىم العوامىىىىل المىىىىر رة فىىىت تكىىىىوين وتطىىىىوير التربىىىىة، النبىىىاتت( 
سىىيما الصىىفات البصىىرية والتىىت تتم ىىل فىىت الخىىواص الوصىىفاتلا المختمفىىة 

 االنعكاسىىىية بانلىىىا [1]عىىىرف ولىىىون التربىىىة. االنعكاسىىىية الطيفيىىىة لمتربىىىة 
 هىدفنا إلى  الوصىول طريقلا عن يمكن إذ الميدانت لمعمل مساعدة وسيمة

 فىىت والمخططىىين القىىرار متخىىذ  تسىىاعد وبىىذلك الزمنيىىة المراحىىل بىىاختزال

 التنميىة خطىط اكمىال والبيانىات المعمومىات مىن اللائىل الكىم مى  التعامل
. لىذا يمكىن اسىتعمال الععقىة كوسىيمة مسىاعدة فىت الكاىف عىن جقىل بمدة

ي ىىىاح طبيعىىىة االغطيىىىة االر ىىىية ال سىىىائدة ومكوناتلىىىا فىىىت منطقىىىة مىىىا وا 
مىىىد  تىىىف ير خصىىىائص كىىىل نىىىوع فىىىت ترسىىىيم الحىىىدود الفاصىىىمة والوحىىىدات 
المكونىىىة لمنظىىىام البيئىىىت وال سىىىيما وحىىىدات التىىىرب وكميىىىة اللطىىىاع النبىىىاتت 

 المورفولوجيىة الخصىائص ربط عممية إن ونوعه وطبيعة توزيعه جلرافيان.
 العوامىىل مىىن بعىىدد التنبىىر فىىت تسىىاعد للىىا الطيفيىىة الخصىىائص مىى  لمتربىىة

 االنعكاسىىىىىية منحنيىىىىىاتال ان إذ. ومكوناتلىىىىىا التربىىىىىة ظىىىىىروف فىىىىىت المىىىىىر رة
 فلىىم عمميىىة تعىىد لىىذا. لمتربىىة العامىىة الخصىىائص تنىىت  عىىن لمتربىىة الطيفيىىة
 ومحاولىة اار ىية االغطيىة انعكاسىية فىت تر ر التت والمتليرات العوامل
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 البيئىىىىىة وظىىىىىروف خصوصىىىىىياتلا منطقىىىىىة لكىىىىىل ان اذ. ملىىىىىم بينلىىىىىا الىىىىىربط
 الطيفيىىة الخصىىائص تحديىىد قياسىىات اجىىراع ال ىىرور  مىىن لىىذا. المختمفىىة
 الىى  [2] النباتيىىة. جاىىار االغطيىىة انىىواع مىىن نىىوع كىىل تىىف ير تحىىت لمتىىرب
 محتىىو  مىىن يزيىىد اذ التربىىة بيىىدون فىىت الوا ىىر اال ىىر النبىىاتت لملطىىاع ان

 الىىىىىىىداكن المىىىىىىىون يكسىىىىىىىبلا وهنىىىىىىىا اللذائيىىىىىىىة والعناصىىىىىىىر الع ىىىىىىىوية المىىىىىىىادة
 اللطىىىىاعنوعيىىىىة  اخىىىىتعف ان. لمتربىىىىة السىىىىطحية اآلفىىىىاق فىىىىت وخصوصىىىىان 

 ان كمىا، اافىق كسىمك المورفولوجية الصفات عم  تف ير  ينعكس النباتت
 واالختىىىىىزال االكسىىىىىدة م ىىىىىل البيدوجينيىىىىىة العمميىىىىىات ناىىىىىاط فىىىىىت دور للىىىىىا

  ىىىىم ومىىىىن الع ىىىىوية المىىىىواد لتىىىىراكم نتيجىىىىةالمىىىىون  تطىىىىور الىىىى  باإل ىىىىافة
 الىىىداكن المىىىون واكسىىىابلا المعدنيىىىة التىىىرب افىىىاق مفصىىىوالت مىىى  ارتباطلىىىا

 ارتفىىىىىاع مىىىىىن الناتجىىىىىة النبىىىىىاتت اللطىىىىىاع ك افىىىىىة ان الىىىىى  [4] جاىىىىىار. [3]
 تىىرب الىى  المراعىىت تىىرب مىىن اللطىىاع نىىوع واخىىتعف االمطىىار مسىىتويات
 وااىىىىىجار اللاباتيىىىىىة االاىىىىىجار  ىىىىىم والخ ىىىىىر الحبىىىىىوب محاصىىىىىيل زراعىىىىىة
 عمميىىات مىىن العديىىد فعاليىىة فىىت مجتمعىىة العوامىىل هىىذ  سىىاهمت البسىىاتين
 الفقىد وعمميىات التربىة وغسىل التربىة تجويىة عمميات تتقدملا التربة تكوين

 المدروسىة التىرب لبيىدونات التطورية الحالة فت تباين [5]وجد  .والكسب
 التوزيىىىىىى  وتلىىىىىاير الزراعىىىىىىت االسىىىىىتلعل طبيعىىىىىة فىىىىىىت لعخىىىىىتعف نتيجىىىىىة

 البيدوجينىة العمميىات ناىاط عمى  يىنعكس والذ  التربة لمكونات العمود 
 اللطىىىاع ان [6]كىىىذلك وجىىىد  .التىىىرب تمىىىك وتطىىىور تكىىىوين عىىىن المسىىىرولة
 التربىة بنىاع جن   النتىائ  جظلىرت إذ المورفولوجيىة الصىفات فىت ا ر النباتت
 كىىان النباتيىىة ااغطيىىة تىىف ير وتحىىت التربىىة لمقىىدات السىىطحية اآلفىىاق فىىت

 المخمفىات تىراكم لتىف ير نتيجىة( Granualer) وُحَبْيَبىت  ( Crumb) ُفتَاِتت  
لىىىذا هىىىدف البحىىث الىىى  دراسىىىة الخىىواص البصىىىرية والمورفولوجيىىىة  النباتيىىة

 [7]جاىار  اغطيىة نباتيىة مختمفىة. جنظمىة لىبعض تىرب ناحيىة العمىم تحىت
لمفىاليو  المونيىة القيمىة مى  لمتربىة تىزداد  الطيفيىة االنعكاسية ان إل  [8]و

 نبىىىات تاىىىخيص  [9]درس وبزيىىىادة الطىىىول المىىىوجت لعاىىىعة السىىىاقطة. 
 الرقمىىت التصىىوير باسىتخدام RGB االلىىوان نظىىام مسىتخدمان  الحىىار الفمفىل

 اعمى  كانىت RGB االساسىية لأللىوان الرقميىة القيم معدالت بفن وجد إذ
 اعمى  دكانىة اعطىت التىت السىميمة بالنباتات مقارنة المصابة النباتات فت
وهىدفت الدراسىة الى   .االحمىر لمىون قىو  وامتصىاص االخ ر المون فت

 (واالنعكاسىىىية المىىىون) البصىىىرية الخىىىواص تىىىف ير نىىىوع اللطىىىاع النبىىىاتت فىىىت
 والمورفولوجية.

  المواد وطرائق العمل
 :اختيار موقع الدراسة

ذات تنىىىوع فىىىت اسىىىتخدام االرض ونىىىوع اللطىىىاع النبىىىاتت وبعىىىد  تىىىم اختيىىىار
االسىىىىىىىىتطعع والتحريىىىىىىىىات الحقميىىىىىىىىة والمعمومىىىىىىىىات المرجعيىىىىىىىىة كىىىىىىىىالخرائط 

فقىد وقى  االختيىار عمى   Google Earthوالمرئيىات الف ىائية وبرنىام  
ق ىىاع العمىىم وفىىق المعطيىىات  ق ىىاع العمىىم كمنطقىىة مم مىىة لمدراسىىة.  يقىى 

 ودائرتىىىىىت اىىىىىرقان  334441113 و 324211013 الجلرافيىىىىىة بىىىىىين خطىىىىىت طىىىىىول

 محافظىىة  ىىمن فيقىى  اداريىىان  امىىا اىىماالن. 244141113 و 234221113 عىىرض
 الاىىىىمال مىىىن يحىىىد   المحافظىىىة، مىىىن الاىىىرقت القسىىىم فىىىت الىىىدين صىىىعح
 اللىىىىىرب ومىىىىىن الىىىىىدور ق ىىىىىاع الجنىىىىوب ومىىىىىن كركىىىىىوك محافظىىىىىة الاىىىىرقت
 1كىم 0330084 مسىاحته وتبمى  وبيجىت، تكريىت ق ائت اللربت والامال

 .(0دونمان كما فت الاكل ) 465681ما يعادل 

 
 وقع الدراسة من العراق والمحافظة( يوضح م9شكل )

 والسىائدة المختمفىة النباتيىة االغطية من عدد تحديد عم  الدراسة إاتممت
 وهىت والمظلريىة الاكمية بخصائصلا اختعفلا عن ف ع االستخدام فت

 Phoenix) النخيىىل ااىىجار عمىى  وااىىتممت بالبسىىاتين مسىىتلمة ارا ىىت

dactylifera L.) الرمىان وااىجار النف ىية غيىر المعمىرة (Punica 

granatum L.) (الباميىا) خ ىر ومحصول .االوراق عري ة النف ية 
Ablemoschus  esculentus  L.)). ولفتىىرة موسىىميا تىىزرع والتىت 

 ،(.Triticum aestivum L) (الحنطىىىة) حقمىىىت محصىىىول، و طويمىىىة
 عىىن ف ىىعن  ،(.Medicagostiva L) ممىى عن بالجىىت عمفىىت محصىىولو 

 مواقىى  تىىرب وحىىدات فىىت االخىىتعف طبيعىىة حسىىب مقارنىىة مواقىى  اختيىىار
 Gimini نىىىوع GPS برنىىىام  باسىىىتخدام احىىىدا ياتلا ت بيىىىت تىىىم. الدراسىىىة
   .الطبيعية الموارد بحوث مركز فت والمتوفر

( ان درجىىات الحىىرارة سىىجمت 0يت ىىر مىىن الجىىدول ) البيانىىات المناخيىىة  
ْم  3207ْم،  3208جعمىىى  معىىىدالت للىىىا فىىىت اىىىلر  تمىىىوز و ب إذ بملىىىت 

ْم، جمىا 0301عم  التتاب ، وان ادن  معدالت للا فت الر كىانون ال ىانت 
درجىىات الحىىرارة الصىىلر  فقىىد سىىجمت محطىىة تكريىىت جدنىى  معىىدالت للىىا 

وجعمى  معىدل للىا فىت اىلر تمىوز ْم  3فت الر كىانون ال ىانت، إذ بملىت 
 102-2303بىىىين ) السىىىاقطة كميىىىة االمطىىىارْم. تراوحىىىت  1706إذ بملىىىت 

ممىىم( وتتذبىىذب هىىذ  05808ممىىم(، وان مجمىىوع االمطىىار السىىنوية بملىىت )
الكمية بين الر وجخر وبملت جعم  مسىتو  للىا فىت اىلر كىانون ال ىانت 

حزيىىىىران  ممىىىىم( وانعىىىىدمت فىىىىت اىىىىلر102ممىىىىم( وادناهىىىىا فىىىىت جيمىىىىول)2303)
 وجقىل تمىوز اىلر فىت  ا/م 300 تبم  لمرياح سرعة اعم  ان وتموز و ب.

 .االول كانون الر فت  ا/م 103 للا سرعة
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 (2192-9191( المعدالت الشهرية لمبيانات المناخية في منطقة الدراسة لممدة )9جدول )
 البيانات

 االالر
 معدالت °(الحرارة)ممعدالت درجات 

 ممم السواقط 
سرعة الرياح 

 الصلر  العظم  م/ ا

 104 2302 4 14.2 1ك

 107 2002 5.6 17.5 اباط

 200 1400 9.8 22.5 اذار

 202 0108 15.5 28.6 نيسان

 203 7 21.3 35.6 ايار

 207 1 25.9 41 حزيران

 300 1 28.7 43.9 تموز

 207 1 28.2 43.8  ب

 201 102 23.6 39.2 ايمول

 107 0001 18.2 32.6 0ت

 105 1208 10.2 32 1ت

 103 1108 5.6 16.4 0ك

 .مناورة غير بيانات ،1101 بلداد، المناخ، قسم الزلزالت، والرصد الجوية لألنواع العامة الليئة النقل، وزارة
 

 العمل واالجراءات الحقمية
 المقىد، جبعىاد وحىددت نبىاتت، غطىاع كىل لتربىة ممى عن  تربىة مقىد اختيار تم

 مواجلىىىان  المقىىىد عىىىرض اتجىىىا  كىىىان بحيىىىث لمحفىىىر، اام ىىىل االتجىىىا  وحىىىدد
 المورفولىىوجت والتوصىىيف التاىىخيص عمميىىة تسىىلل حتىى  الاىىمس ااىىعة
 الجافىة وبالحىالتين المىون قيىاس عمميىة فىت الظىل يىر ر إذ المىون، وخاصة
 التىت المعىايير عمى  واعتمىد مورفولوجيىان، المقىد توصىيف وجىر  والرطبة،

 المقىىىد واجلىىة تصىىىويرتىىم  .[10] اامريكىىىت التىىرب مسىىىر دليىىل بلىىىا جىىاع
 دقىىة ذات(  Nikon  D 7000) نىىوع الرقميىة التصىىوير  لىىةباسىتخدام 

 الو ىىىىى  عمىىىىى   ىىىىىبطلا وجىىىىىر  المناىىىىىف تايمنديىىىىىة بكسىىىىىل ميكىىىىىا( 0501)
 الممونىىة المسىىطرة وو ىىعت. المكانيىىة التمييىىز ودقىىة ابعىىاد ووفىىق التمقىىائت
 قسىىم وكىل ومدرجىة مقسىىمة المقىد لواجلىة مناسىىب بارتفىاع عمىود  باىكل
 االبعىاد معرفىة بليىة جخىر   انويىة وتىدرجات رئيسىة كفقسام سم 01 طوله

 التعريىىىىف كىىىىارت وو ىىىى  االفىىىىاق تحديىىىىد مىىىىن والتفكىىىىد لمصىىىىورة الحقيقيىىىىة
 اسىتعمال بىدون الرقميىة الصىور مىن مجموعىة التقطىت ذلك وبعد لمموق ،

 وفىىىىىىق الاىىىىىىمس  ىىىىىىوع اعتمىىىىىىد إذ التصىىىىىىوير، ج نىىىىىىاع( Flash)الىىىىىىوميض
 مىىىن كميىىىة اكبىىىر المقىىىد واجلىىىة تسىىىتمم بحيىىىث الطبيعيىىىة الجويىىىة الظىىىروف
 عىىن لمتعبيىىر وتمبيتلىىا الممتقطىىة الصىىور مىىن التفكىىد وتىىم السىىاقطة، اااىىعة

 معلىىا لمتعامىىل الحاسىىوب جلىىاز إلىى  نقمىىت  ىىم ومىىن. البصىىرية الخىىواص
 تحسىين مىن االخىر  االجىراعات مىن لمعديىد يخ ىعلا سىوف وهىذا مكتبيىان 

   .العممية البرام  م  والتعامل طيفت وتصحير
 العمل واالجراءات المكتبية 

تحميىىل  فىىت (ERDAS V.9.1, 15.1) إيىىىرداس بىىىرنام  اماسىىتخدتىىم 
اذ تكىون اليىة العمىل بىاجراع  ،متقطىة باسىتخدام الكىاميرا الرقميىةالصور الم

وذلىىىىك مىىىىن خىىىىعل االمىىىىر  .imgالىىىى   jpjتحويىىىىل امتىىىىداد الصىىىىور مىىىىن 
import ( وبعىىىىد يىىىىتم اجىىىىراع تحسىىىىين طيفىىىىت وااىىىىعاعتcontrast, 

filtering, noise بحيىث اصىبحت جىاهزة لقىراعات القىيم الرقميىة )DN 
 .  profile tool.....spectralمن خعل 

 مكونىىىات معىىىدالت إيجىىىاد بعىىىدحسااااب االنعكاساااية الطيفياااة لمترباااة  : 
 الصىىىور مىىىن صىىىورة لكىىىل( RGB) باختصىىىار المكتوبىىىة ااساسىىىية المىىىون

 والرطبىىىة، الجافىىىة الحىىىىالتين بىىىين مىىىا تجمىىى  والتىىىت موقىىى  ولكىىىل المختىىىارة
 االنعكاسىىىية نسىىبة تحسىىىب  ىىم ومىىىن ،القياسىىية االلىىىوان اىىريط عىىىن ف ىىعن 
 الحىىاالت مىن حالىة كىىل وفىت كافىة لمدراسىة المم مىىة التىرب لمواقى  الطيفيىة
 التىت( االنعكاسىية) المىون محصىمة معادلىة بتطبيىق وذلك جعع ، المذكورة
 .[11] اقترحلا

 P = ²²X² GY      

   التالية بالصيلة تصبر فسوف االوان عم  المعادلة تطبيق وعند

P = ²²R² BG                        

   التربة لون محصمة = P و B=Gو G= Y و   R=X إن   إذ
يجىىىاد  لىىىون محصىىىمة قيمىىىة قسىىىمة بحاصىىىل تكىىىون االنعكاسىىىية محصىىىمة وا 
 (.011× ) م روبة المستعممة القياسية المادة قيمة عم  التربة
  التالية بالصيلة عنلا يعبر ج 

R(%) = Ps / Pw × (100  

Ps = ²²Rs² sGs      
Pw  =  ²²Rw² wGw     

RF = %و  لعنعكاسىىىىية المئويىىىىة النسىىىبةPs   =لىىىىون محصىىىىمة قيمىىىىة 
 .القياسية المادة محصمة قيمة=  Pwو. التربة
    حين فت
Rs  =الرماديىىىة لىىىدرجات وفقىىىان  التربىىىة، عىىىن المعبىىىر ااحمىىىر المىىىون قيمىىىة 

 .المستعمل لمبرنام 
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Gs  =لمبرنىىىىام  الرماديىىىىة لىىىىدرجات وفقىىىىان  لمتربىىىىة، ااخ ىىىىر المىىىىون قيمىىىىة 
 .المستعمل

Bs  =لمبرنىىىىىام  الرماديىىىىىة لىىىىىدرجات وفقىىىىىان  لمتربىىىىىة، اازرق المىىىىىون قيمىىىىىة 
 .المستعمل

Rw  =التربة م  المصورة القياسية المادة فت ااحمر المون قيمة. 
Gw  =التربة م  المصورة القياسية المادة فت ااخ ر المون قيمة. 
Bw  =التربة م  المصورة القياسية المادة فت اازرق المون قيمة. 

 فوتواىىىوب برنىىىام  عمىىى  باالعتمىىىاد يسىىتخرج والىىىذ  CMYK: حسااااب
Adobe Photoshope ومىن لمكىاميرا الرقميىة الصىورة اسىتدعاع يىتم اذ 

 يىتم سىوف االيعىازات مىن مجموعىة وباتبىاع البرنىام  بيئىة تح ير يتم  م
اذ يعتمىىىد عمىىى  البرنىىىام  عمىىى   القمىىىم بىىىفداة عميلىىىا المراىىىر القىىىيم حسىىىاب

   .حسابات ريا ية وتحويل لموحدات ومعامل تصحير
   النتائ  والمناقاة

 المورفولوجية  الصفات فت النباتت اللطاعتف ير 
 فىىىت االفىىىاق سىىىمك بىىىان( 1) الجىىىدول نتىىىائ  مىىىن لىىىوحظ  اآلفااااق سااامك

 السىىطحت االفىىق فىىت وخاصىىة بينلىىا فيمىىا متقاربىىة( P3وP1 ) البيىىدونات
Ap  الحنطىة  عنىد يكىون مىا اكبىر كىان اذ الزراعية، بالعمميات يتف ر الذ

 انىىواع واسىىتخدام المتكىىررة الزراعىىة العمميىىات الىى  يعىىود ربمىىا وهىىذاوالجىىت 
 السىىىىطحية تحىىىىت االفىىىىاق ان لىىىىوحظ حىىىىين فىىىىت ،المحاريىىىىث  مىىىىن مختمفىىىىة
 جمىىا ،C3 االفىىق فىىت يكىىون مىىا وجكبىىر االفىىاق تتىىاب  حسىىب سىىمكلا اختمىىف
 طبيعىىىىة عمىىىى  اعتمىىىىادان  االفىىىىاق سىىىىمك اختمىىىىف فقىىىىد الدراسىىىىة مواقىىىى  بىىىىاقت

 اافىىىاق جمىىىا ،النبىىىاتت اللطىىىاع ونىىىوع الزراعىىىت والنظىىىام الزراعيىىىة العمميىىىات
 إلى  االخىتعف  هىذا يعودربما و ، سمكلا فت اختمفت فقد السطحية تحت

 للىىىىذ  التكىىىىوين مرحمىىىىة خىىىىعل المترسىىىىبة المىىىىواد وكميىىىىة الترسىىىىيب طبيعىىىىة
 .المنطقة
 تتىىف ر التىىت الملمىىة المورفولوجيىىة الصىىفات مىىن التربىىة لىىون يعىىد  المااون

 الجىىىدول مىىىن لىىىوحظ المختمفىىىة، االرض واسىىىتعماالت الزراعيىىىة بالعمميىىىات
 الطىىول وهىىو 01YR صىىفحة  ىىمن تقىى  الدراسىىة مواقىى  جميىى  بىىان( 1)

 والتىىت Value المىىون قيمىىة امىىا العراقيىىة، التىىرب اغمىىب السىىائد المىىوجت
 الجافىىة الحالىىة فىىت( 3-7) االسىىفل الىى  االعمىى  مىىن التوزيىى  فىىت تتىىراوح
 المىىون باتجىىا  القيمىىة انخف ىىت كممىىا التربىىة تطىىور درجىىة عمىى  تىىدل والتىىت
 لممواقىىى  السىىىطحت االفىىىق فىىىت نسىىىبيان  منخف ىىىة كانىىىت انلىىىا فتبىىىين الىىىداكن

 وهىىذا( 4-3) بىىين تراوحىىت فقىىد الرطبىىة الحالىىة فىىت امىىا زراعيىىان، المسىىتلمة
 والمخمفىىىىات الع ىىىىوية لممىىىىادة نسىىىىبيان  المرتفىىىى  المحتىىىىو  يعىىىىود الىىىى  ربمىىىىا

 النقىىىىىاوة درجىىىىىة ان لىىىىىوحظ حىىىىىين فىىىىىت االمىىىىىعح، وتركيبىىىىىة ونىىىىىوع النباتيىىىىىة
Chroma   بىىين تراوحىىت اذ بىىالمون التربىىة تاىىب  درجىىةالتىىت تعبىىر عىىن 

 .الرطبة الحالة فت( 3-2) وبين الجافة الحالة فت( 1-7)
 المورفولوجيىىىة الصىىىفات مىىىن تعىىىد :الترباااة لمفصاااوالت الحجماااي التوزياااع
 مىىىىادة تجىىىىانس مىىىىد  يعكىىىىس والىىىىذ  الىىىىزمن، مىىىى   باتىىىىا وجك رهىىىىا الملمىىىىة
 الرمىل لمفصىول سىيادة فيلا كانت ربةتال نسجة ان النتائ  تاير ااصل،
 السىىلل لتىىرب الترسىىيب طبيعىىة بسىىبب وهىىذا لمطىىين محتىىو  وجقىىل واللىىرين
 المزيجىة بىين مىا تلىايرت  النسىجة ان الى  دجمىة لنلىر المحىاذ  الرسوبت

 المزيجىة الى ( النعومىة متوسطة) رممية طينية والمزيجية( النعومة عالية)
اذ سىادت النسىجة  عموديىان  لممفصىوالت تلىاير وجود م ( الخانة) الرممية

ة والمسىىتلمة لزراعىى P4و P2و P1المزيجيىىة طينيىىة رمميىىة عنىىد البيىىدونات 
والرمىىىان عمىى  التتىىاب ، فىىت حىىين وجىىىد الحنطىىة المرويىىة وجاىىجار النخيىىل 

 . P5و P3ات البيدون فت المزيجة النسجة سيادة
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 ( الصفات المورفولوجية لترب بيدونات مواقع الدراسة.2الجدول )
 العمق اافق

 )سم(
 الحدود بين توزي  الجذور القوامية التركيب النسجة المون

 االفاق
 معحظات
 رطب جاف رطب جاف اخر 

P1 – حنطةال 
Ap 0-22 10YR6/4 10YR4/4 Sandy Clay Loam Gr s fr f. plentiful Clear وجود انفاق 

 احياع
C1 22-48 10YR7/4 10YR4/4 

 
Sandy Clay Loam 2.S.b.k s fr f. fine Gradual  تجم 

 لمكاربونات
C2 48-74 10YR7/4 

 
10YR4/4 

 
Sandy Clay Loam 2.S.b.k s.h fir / Gradual  تجم 

 لمكاربونات
C3 74-115 10YR7/3 10YR4/4 Sandy Clay Loam 2.S.b.k h fir /   

P2  - جاجار النخيل 
A1 0-10 10YR6 /3 10YR5/3 Sandy Clay Loam Gr s fr p. coarse Clear وجود 

 امعح
C1 10-30 10YR7/4 10YR4/3 Sandy Clay Loam 1.s.b.k s.h fr p. coarse Gradual وجود 

 امعح
C2 30-60 10YR7/3 10YR5/3 Sandy Clay Loam 1.s.b.k s.h fir p. coarse Gradual  

C3 60-82 10YR7/3 10YR5/4 Sandy Clay Loam 2.s.b.k s.h fir p. coarse Gradual  

C4 82-115 10YR6/3 10YR4/3 Sandy Clay Loam 2.s.b.k s fr f. coarse   

P3- الجت 
Ap 0-21 10YR6/3 10YR4/3 Loam Gr s fr p. medium Clear مسام 

C1 21-42 10YR7/3 10YR4/3 Loam 1. s.b.k s. h fir f. medium Gradual  

C2 42-58 10YR7/3 10YR5/3 Loam 1. s.b.k s. h fir f. medium Gradual مسام 

C3 58-72 10YR7/3 10YR5/3 Loam 1. s.b.k s fr f. medium Gradual  

C4 72-115 10YR6/3 10YR4/3 Sandy Loam c s v.fr /   

sbk = subangular blocky,  bk = angular blocky  , Gr=granular,  s.h =  Slightly hard , s= soft, h=  hard, fir=,firm, fr=Friable , f. 

plentiful = few fibrous .    f. fine  = few  fine .  1=weak     2=moderate   
 

 ت مواقع الدراسة( الصفات المورفولوجية لترب بيدونا2ممحق الجدول )
 الحدود بين توزي  الجذور القوامية التركيب النسجة المون العمق )سم( اافق

 االفاق
 معحظات

 رطب جاف رطب جاف اخر 
P4 – جاجار الرمان 

A1 0-15 10YR6/3 10YR4/4 Clay Loam 1.b.k Gr fr p. medium Clear   بق 
 امعح

C1 15-35 10YR6/4 10YR4/4 Sandy Clay Loam 2.b. k s. h fir f. medium Gradual وجود 
 كاربونات 

C2 35-53 10YR6/3 10YR4/3 Loam 1.s.b. k s. h fir f. medium Gradual  

C3 53-70 10YR6/3 10YR4/3 Sandy Clay Loam 1.s.b. k s fr / Gradual  

C4 70-80 10YR7/3 10YR4/3 Sandy Clay Loam 1.s.b. k s v.fr /   

P5- الباميا 
Ap 0-15 10YR6/3 10YR4/4 Loam Gr s.h v.fr p. medium Clear  

C1 15-42 10YR6/3 10YR4/3 Loam 1.s.b.k s fr f. medium Gradual  

C2 42-63 10YR6/3 10YR4/3 Loam 1.s.b.k s fr f. medium Gradual  

C3 63-94 10YR6/3 10YR4/4 Loam 1.s.b.k s.h fr f. medium Gradual  

C4 94-115 10YR7/4 10YR4/3 Loam 1.s.b.k s.h v.fr /   

P6- اارض البور 
A1 0-18 10YR7/3 10YR4/3 Loam 2.b.k s.h v.f f. fine Clear  

C1 18-50 10YR7/3 10YR4/3 Loam 2.b.k h v.f f. fine Gradual  وجود 
 كاربونات

C2 50-74 10YR8/2 10YR4/4 Loam 2.b.k h fir f. fine Gradual  

C3 74-80 10YR6/3 10YR4/3 Sandy Loam c s fr p. coarse Abrupt Gradual  

C4 80-115 10YR8/2 10YR4/4 Loam 1.b.k h Fir p. coarse   

sbk = subangular blocky, bk = angular blocky , Gr=granular, s.h =  Slightly hard , s= soft, fir=,firm, fr =Friable , v.fr  = Very 

friable   p. coarse = Plentiful coarse f. coarse  = few coarse    f. medium = few medium, p.medium = plentiful medium   

1=weak     2=moderate     
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 إن   ،اارض البىىىىوروالمسىىىىتلمة لزراعىىىىة الجىىىىت والباميىىىىا ف ىىىىع عىىىىن  P6و
 تعىود التربىة سمسىمة  ىمن عموديىا التربة مفصوالت فت الممحوظ التلاير
 مىىن هىىذ  وتعىىد الترسىىيب ج نىىاع تجانسىىلا ومىىد  ااصىىل مىىادة طبيعىىة إلىى 

 الطباقيىىىىىة بظىىىىىاهرة  تعىىىىىرف والتىىىىىت الرسىىىىىوبية، لمتىىىىىرب المميىىىىىزة الصىىىىىفات
Stratification 01[إليلا  جاار والتت[. 

 السىىىطحية االفىىىاق فىىت الحبيبىىىت البنىىىاع وجىىود النتىىىائ  بينىىىت  الترباااة بناااء
 البنىىاع كىىانفىىت االفىاق تحىىت السىىطحية  السىىائد البنىىاع نىىوع وان المحرو ىة،

 الصىعبة درجىة فىت اخىتعف هناك ان اال الزوايا حاد وغير الحاد الكتمت
 قىىو  الىى  وقىىو  السىىطحية االفىىاق فىىت الصىىعبة ومتوسىىطة قميمىىة كانىىت اذ

 مىن العىالت المحتىو  ذات االفىاق عىدا ما السطحية تحت اآلفاق فت جدان 
 وهىىىذا نسىىىبيان  و ىىىعيف متكسىىىر وبنىىىاع الصىىىعبة  ىىىعيفة كانىىىت اذ الرمىىىل
 ف ىىعن  الع ىىوية المىىادة محتىىو  وخاصىىة المختمفىىة التربىىة لصىىفات نتيجىىة
 الحرا ىىىة عمميىىىات تاىىىلد التىىىت المواقىىى  فىىىت الزراعيىىىة العمميىىىات دور عىىىن

 تحىىىىت االفىىىىاق فىىىىت كانىىىىت حىىىىين فىىىىت السىىىىطحية االفىىىىاق لطبقىىىىة وتفكيىىىىك
ومحتىىىو   الزراعيىىىة اآلالت  قىىىل بسىىىبب صىىىمب بنىىىاع ذات للىىىذا السىىىطحية

 .الكمس وصفات اخر 
 السىىطحية االفىىاق فىىت كىىان التربىىة قىىوام جن   النتىىائ  بينىىت  التربااة قواميااة

 فىت جىداا هىش إلى  وهىش الجافىة الحالىة فىت الصعبة وقميل كسرالمت بين
 االفىىاق عىىن ك يىىرا تختمىىف لىىم السىىطحية تحىىت االفىىاق مىىا الرطبىىة، الحالىىة

 صىىىمب فيلىىىا السىىىائد القىىىوام كىىىان إذ P6 اارض البىىىور فىىىت اال السىىىطحية
 .ومتماسك
 فىىىت( Clear) الوا ىىىحة بىىىين االفىىىاق حىىىدود تقىىى   االفااااق باااين الحااادود
 اللطىاع عىاممت وخاصىة خارجيىة لعوامىل تعر ه بسبب السطحية اآلفاق

 اآلفىىاق بعىىض فىىت فجائيىىة إلىى  متدرجىىة كانىىت حىىين فىىت والمنىىاخ، النبىىاتت
 حركىىىة بطبيعىىىة تتىىىف ر اآلفىىىاق بىىىين الحىىىدود جن   وجىىىد لىىىذا السىىىطحية، تحىىىت

 .االفاق تكوين  فت المر رة والعوامل والترسيب وانتقاللا التربة مكونات
 بالوصىىىىف الخىىىىاص( 1) الجىىىىدول نتىىىىائ  مىىىىن ويتبىىىىين  الجاااا ور توزيااااع

 بىىين مىىا كىىان توزيعلىىا فىىفن التربىىة جسىىم فىىت الجىىذور توزيىى  المورفولىىوجت
 جحجاملىىا وجن الىىوفرة ومتوسىىط Plentiful coarse جىىدان  الىىوفيرة الاىىائ 

 P3و P2 البيىىىدونين فىىىت الخاىىىونة ومتوسىىىط الخاىىىن بىىىين مىىىا تراوحىىىت قىىىد
 العىىىدد قميمىىىة فيلىىىا الجىىىذور كانىىىت فقىىىد البيىىىدونات بىىىاقت جمىىىا التتىىىاب ، عمىىى 

 الحجم. وناعمة
 الرقمية: الكاميرا باستعمال المحسوبة البصرية الخواص
 لتىىرب البصىىرية الخىىواص فىىت تبىىاين وجىىود إلىى (  2) جىىدول نتىىائ  تاىىير
 ااساسىىىية االىىىوان قىىىيم فىىىت تفىىىاوت هنىىىاك وكىىىان الدراسىىىة، مواقىىى  مقىىىدات

 المختمفىىة الدراسىىة مواقىى  بىىين جفقيىىان  المونيىىة والمعىىايير الطيفيىىة واالنعكاسىىية
 ااحمىىىر المىىىون قيمىىىة جن   نعحىىىظ إذ الواحىىىد، التربىىىة مقىىىد  ىىىمن وعموديىىىان 
 المىون مى  مقارنىة نسىبيان  مرتف ( RGB) المونت النظام فت( Red) لمتربة

 السىىىطحت االفىىىق فىىىت وبملىىىت الدراسىىىة، تىىىرب لمقىىىدات واالزرق االخ ىىىر
 جاىىىىجار تحىىىىت 107020و 084045و 082010و  051081و 041052
 هىذا ولعىل التتىاب ، عمى  والباميا المروية والحنطة والجت والنخيل الرمان
 للمىىا كىىان اذ والمموحىىة الع ىىوية المىىادة بمحتىىو  مرتبطىىان  يكىىون الترتيىىب
 فىىت النسىىبت الرتفاعلىىا نتيجىىة البصىىرية الخىىواص فىىت لملايىىة الملىىم اا ىىر
 قىيم فىت جميعلىا انخف ىت وقىد ااخىر ، باافىاق مقارنىة السىطحت اافق
 البيىىدون عنىىد 121070 بملىت التىىت اارض البىىوربى مقارنىىة ااحمىىر المىون

P6، جعطت ااحمر المون قيم جن   لوحظ وقد.   
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 المدروسة المونية االنظمة قيم (3جدول )
COLOUR SYSTEMS 

Location Hor. RGB CMYK  

 

 

P1 

 الحنطة

 R G B C M Y K R% 

Ap 195.56 145.37 86.37 21.4 39 76 2 0.585 

C1 179.33 124.45 69.85 26.8 49.2 81.2 6 0.519 

C2 178.52 123.47 68.5 26.8 49.4 80.4 7.4 0.515 

C3 162.31 119.43 69.83 31.6 48.8 80.2 10.6 0.483 

Average 178.93 128.18 73.64 26.65 46.6 79.45 6.5 0.53 

P2 

 أشجار النخيل

A1 162.9 121.46 80.85 26.8 43.6 64.2 6 0.495 

C1 183.95 139.83 96.23 26.2 44.2 69.6 5.4 0.567 

C2 180.36 131.18 89.24 28.4 47.6 72.4 7.8 0.544 

C3 177.67 125.93 81.38 27.8 46.8 72.4 6.2 0.526 

C4 179.36 136.9 93.28 28.6 44.4 69.4 5.6 0.553 

Average 176.85 131.06 88.2 27.56 45.32 69.6 6.2 0.54 

P3 

 الجت

Ap 193.21 153.9 109.28 27.48 40.92 62.6 4.6 0.612 

C1 197.28 156.4 111.29 23 40.4 64 2.4 0.623 

C2 197.67 157.6 114.69 20 35.6 60.6 1.4 0.629 

C3 207.81 167.97 122.62 24 41.2 68.4 3.2 0.666 

C4 187.4 151.06 107.22 26.6 38 65.2 2.2 0.597 

Average 176.06 144.91 104.55 24.22 39.22 64.16 2.76 0.63 

 

 

P4 

 أشجار الرمان

A1 150.63 108.13 69.45 29.8 48.6 70.8 9.2 0.448 

C1 159.7 112.42 70.58 31.6 52.4 77.6 12.2 0.47 

C2 162.95 112.71 70 30.2 50.8 76.8 10.6 0.476 

C3 175.04 125.29 77.91 27.4 45.2 70.4 5 0.518 

C4 171.02 130.74 86.77 31.8 45.2 71 8.2 0.526 

Average 163.87 117.86 74.94 30.16 48.44 73.32 9.04 0.49 

P5 

 الباميا

Ap 218.31 168.6 111.21 19.33 32.83 71.83 3.67 0.673 

C1 218.05 168.06 112.32 17.4 38.2 69.4 2 0.673 

C2 227.34 176.89 117.15 14.2 35.6 65.2 0.8 0.704 

C3 218.63 167.82 109.85 16.6 36.4 66.4 1 0.672 

C4 210.56 169.29 116.71 14.4 33.2 64.2 0.8 0.666 

Average 218.58 170.13 113.45 16.39 35.25 67.41 1.65 0.68 

P6 

 االرض البور

A1 230.81 164.06 104.5 8.5 39.33 66.33 1 0.683 

C1 218.31 168.6 111.21 19.33 32.83 71.83 3.67 0.673 

C2 218.05 168.06 112.32 17.4 38.2 69.4 2 0.673 

C3 227.34 176.89 117.15 14.2 35.6 65.2 0.8 0.704 

C4 218.63 167.82 109.85 16.6 36.4 66.4 1 0.672 

Average 210.56 169.29 116.71 14.4 33.2 64.2 0.8 0.666 
 

 وبملىىت التربىة، صىفات فىت النبىاتت اللطىاع نىوع تىف ير فىت وا ىحان  مراىران 
 065015و 052076 التىىىرب مقىىىدات فىىىت كمعىىىدالت االحمىىىر المىىىون قىىىيم
 الاىىىىىىىجار النباتيىىىىىىىة االغطيىىىىىىىة تحىىىىىىىت 107047و 067082و 065074و

. التىىوالت عمىى  والباميىىا المرويىىة والحنطىىة النخيىىل وجاىىجار والجىىت الرمىىان
 تحىت A1 االفىق عنىد 017002 بىين كانىت االخ ىر المىون قىيم حين فت

 الباميىىىا، محصىىىول تحىىىت C2 االفىىىق عنىىىد 065078 الىىى  الرمىىىان جاىىىجار
 ان لىوحظ فقىد السىطحية اافىاق فىت جما ذلك، بين االفاق بقية قيم وكانت
ذا نسىبت، انخفاض هناك  تحديىدان، ااول العمىق فىت  المواقى  بىين قارنىا وا 
 والحنطىىة النخيىىل وجاىىجار و الرمىىان جاىىجار  التىىالت الترتيىىب تفخىىذ فإن لىىا

 8 010035و 017002 بملىىىىىىىىىت انلىىىىىىىىىا ج  والباميىىىىىىىىىا والجىىىىىىىىىت المرويىىىىىىىىىة
 معىىدالت حيىىث مىىن امىىا التتىىاب ، عمىى  057051و 042081و 034026و

 020015و 017007و 006075 بملىىىت قىىد فانلىىىا الدراسىىة مواقىىى  مقىىدات
 المرويىىىىىىىة والحنطىىىىىىة الرمىىىىىىان جاىىىىىىىجار مىىىىىىن لكىىىىىىل 061002و 033080و

اارض  مقىىدات ومعىىدالت التتىىاب ، عمىى  والباميىىا والجىىت النخيىىل وجاىىجار
 المىىون قىىيم وتراوحىىت الترتيىىب، عمىى  P6لمبيىىدون  056045  بملىىت البىىور
 المرويىىىىىىة الحنطىىىىىىة تحىىىىىىت C2 االفىىىىىىق عنىىىىىىد 57041 بىىىىىىين Blue اازرق

 سىىىىىبيل وعمىىىىى  الجىىىىىت، الىىىىىزروع بمحصىىىىىول C3 االفىىىىىق عنىىىىىد 011051و
  التىىىالت الترتيىىىب جخىىىذت قىىىد السىىىطحية االفىىىاق فىىىت المواقىىى  بىىىين المقارنىىىة
 الرمىان جاجار تحت 000010و 018017و 75026و 71074و 58034
 وان الترتيىىىب، عمىىى  والباميىىىا والجىىىت المرويىىىة والحنطىىىة النخيىىىل وجاىىىجار
 63083و 62053 بملىىىىىىىت قىىىىىىد فانلىىىىىىىا الدراسىىىىىىة تىىىىىىىرب مقىىىىىىدات معىىىىىىدالت

 وجاىجار المرويىة الحنطة من كل تحت 002034و 013044و 77011و
 .التوالت عم  والباميا والجت النخيل وجاجار الديمية والحنطة الرمان
 الرقميىىة لمقىىيم متباينىىة اختعفىىات( 2) الجىىدول فىىت المبينىىة النتىىائ  جظلىىرت

 حيىىىث مىىىن جفقيىىىان  الدراسىىىة مواقىىى  لمقىىىدات( CMYK) المىىىونت النظىىىام فىىىت
 قيمىة ان ونعحىظ الواحىد، المقىد جفىاق  من وعموديان  النباتت اللطاع نوع
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 فىىىت االلىىىوان بىىىاقت مىىى  مقارنىىىة نسىىىبيا مرتفىىى  (Yellow) ااصىىىفر المىىىون
 مقىىىدات تىىىرب لجميىىى  السىىىطحية وتحىىىت السىىىطحية لعفىىىاق نفسىىىه، النظىىىام

 51051و 31081و 21072 السىىىىىىىطحت االفىىىىىىىق قىىىىىىىيم وبملىىىىىىىت الدراسىىىىىىىة،
 النخيىل وجاىجار والجىت الرمىان وجاجار الباميا تحت 65011و 53011و

 مقىدات تىرب قىيم بىين التباين هذا يعود وقد التتاب  عم  المروية والحنطة
 الرمىىىل مىىىن ومحتواهىىىا الع ىىىوية المىىىادة مىىىن التربىىىة محتىىىو  الىىى  الدراسىىىة
 المقىىىدات معىىىدالت قىىىيم ان االصىىىفر، لمىىىون مرتفعىىىان  مراىىىران  يعطىىىت الىىىذ 
 الجىىت مىىن لكىىل 68034و 62021و 58051و 56030و  53005 كانىىت
 بينمىىا الترتيىىب، عمىى  المرويىىة والحنطىىة والرمىىان النخيىىل وجاىىجار والباميىىا
 سىيادة اقىل كىان الىذ ( Magenta) اارجىوانت المون ال  النتائ  ااارت
 تحىىىت C2 االفىىىق عنىىىد 51051 بىىىين قيمىىىه كانىىىت إذ االصىىىفر المىىىون مىىىن

 معىىدالت امىا المرويىىة، الحنطىة تحىىت C1 االفىق عنىىد 70011 الى  الجىت
 34021و لمجىىت 28011 لمباميىىا 24014 بملىىت فقىد الدراسىىة تىىرب مقىدات
 الرمىىىان، ااىىىجار 37033و المرويىىىة لمحنطىىىة 35051و النخيىىىل ااىىىجار
 كانىت الىذ ( Cyan) السىمائت المىون السىيادة ناحيىة مىن ذلىك بعىد ويفتت
 إذ السىىىطحية وتحىىىت السىىىطحية لعفىىىاق المواقىىى  جميىىى  فىىىت متقاربىىىة قيمىىىه
 P6 اارض البىور فىت A1 االفىق عنىد 7041 المىون للىذا قيمىة جقىل بملىت
 الرمىان، جاىجار تحىت C4 االفىق عنىد 20071 بملت قد قيمة اعم  بينما

 05028 تصىىاعديان  بملىت الدارسىة مواقى  مقىىدات فىت المىون هىذا ومعىدالت
 والجىىىىت الباميىىىىا مىىىىن كىىىىل تحىىىىت 21005و 16045و 15054و 13011و

 مقارنىىة الترتيىىب عمىى  الرمىىان وجاىىجار النخيىىل وجاىىجار المرويىىة والحنطىىة
 المسىىىتلمة لممواقىىى  بالنسىىىبة معىىىدللا انخفىىىض التىىىت P6 اارض البىىىور مىىى 
 بالمرتبىىة وجىىاع ،01071  بملىىت إذ النبىىاتت اللطىىاع تىىف ير عمىى  يىىدل وهىىذا

 ويعنىىىىت( K) لىىىىه يرمىىىىز والىىىىذ  االسىىىىود المىىىىون منخف ىىىىة وبقىىىىيم االخيىىىىرة
(Key ) فىىت االلىىوان بىىاقت مىىزج عنىىد ينىىت  والىىذ  االلىىوان بقيىىة مفتىىاح ج 

 C4 االفىق عنىد 1031 بىين كانىت المىون هىذا قيم وان( CMYK) النظام
 الرمىان، جاىجار تحىت C1 االفق عند 01011 ال  P6 اارض البور فت
 5011و 1065و 0054 الدراسىىة مواقىى  مقىىدات قىىيم فبملىىت كمعىىدالت وجمىا

 والحنطىىة النخيىىل وجاىىجار والجىىت الباميىىا مىىن كىىل تحىىت 8013و 5041و
 التىىىت اارض البىىىور مىىى  مقارنىىىة التتىىىاب  عمىىى  الرمىىىان وااىىىجار المرويىىىة
 P6 المقىد عنىد 1065بملت  اذ المستلمة المواق  من معدالت اقل جعطت
 وربمىىا الرقميىىة القيمىىة زيىىادة فىىت دور النبىىاتت لملطىىاع ان الىى  ياىىير وهىىذا
 دكانىة مىن تزيىد التت الع وية المادة من الترب محتو  ال  السبب يعود
 المون.
 وا ىىحة اختعفىىات جبىىدت الطيفيىىة االنعكاسىىية قىىيم جن   إلىى  النتىىائ  وتاىىير
 قيمىة جقىل بملىت إذ الواحىد المقىد  ىمن وعموديىان  الدراسىة مواقى  بين جفقيان 
 بملىىىت حىىىين فىىىت الرمىىىان، جاىىىجار تحىىىت A1 االفىىىق فىىىت% 10337 للىىىا

 جي ىىان  وجاىىارت الباميىىا، تحىىت C2 االفىىق فىىت% 10613 للىىا قيمىىة جعمىى 
 اخىىذ الطيفيىىة االنعكاسىىية لقىىيم( السىىطحت االفىىق) اافقىىت التوزيىى  جن   الىى 

>  المرويىىة الحنطىىة>  النخيىىل جاىىجار>  الرمىىان جاىىجار  التىىالت الترتيىىب
 10501و 10474و 10384و 10337 بملىىىت انلىىىا ج  الباميىىىا،>  الجىىىت

اارض  موقىىى  فىىىت نسىىىبيان  ارتفعىىىت حىىىين فىىىت التتىىىاب ، عمىىى %  10562و
 االنعكاسىىىىىية لقىىىىىيم العمىىىىىود  التوزيىىىىى  جمىىىىىا ،%10572 فبملىىىىىت P6 البىىىىىور

 قىىىىد اارض البىىىىورو  المرويىىىىة الحنطىىىىة تحىىىىت جن لىىىىا نجىىىىد فسىىىىوف الطيفيىىىىة
 الطيفيىىة االنعكاسىىية ان نعحىىظ الجىىت تحىىت امىىا العمىىق، مىى  انخف ىىت
 فىىت وخصوصىىان  باالنخفىىاض بىىدجت  ىىم ومىىن العمىىق مىى  باالرتفىىاع جخىىذت
 االنعكاسىىية ارتفعىىت حىىين فىىت ،%10486 قيمتىىه بملىىت  ذالىى C4 االفىىق

 االعمىىىى  بىىىىاالفق مقارنىىىىة النخيىىىىل جاىىىىجار تحىىىىت C1 االفىىىىق فىىىىت الطيفيىىىىة
 فىىىت النسىىبت االنخفىىىاض إلىى  يعىىىود لعمىىه% 10456 فبملىىىت منىىه واالدنىى 
 الطيفيىة االنعكاسىية ارتفعىت فقىد الرمان ااجار تحت اما الطين، محتو 

 النتىائ  وجاىارت ،C4 االفىق فىت% 10415 قيمىة جعم  فبملت العمق م 
 بمىى  والىىذ  الباميىىا تحىىت C2 االفىىق فىىت الطيفيىىة االنعكاسىىية ارتفىىاع الىى 

 االنعكاسىية معىدالت جمىا منىه، واالدنى  االعمى  بىاالفق مقارنة% 10613
 1052و 1043و 1042و 1038 بملىىت فقىىد الدراسىىة تربىىة لمقىىدات الطيفيىىة

 النخيىىىل وجاىىىجار المرويىىىة والحنطىىىة الرمىىىان جاىىىجار مىىىن لكىىىل% 1057و
 .P6 1054% اارض البور بملت بينما الترتيب، عم  والباميا والجت

 المصادر
(. 1103. )مىىىىدلول احمىىىىد الكبيسىىىىت، و صىىىىالر احمىىىىد الماىىىىلدانت، [1]

 العىىىىالت التعمىىىىيم وزارة. بلىىىىداد جامعىىىىة. الزراعىىىىة كميىىىىة. النىىىىائت التحسىىىىس
 .العممت والبحث

 [2] Eckmeier. E., Gerlach R., Gehrt R., and M. 

Schmidt . (2007). Pedogenesis of Chernozems in 

Central Europe - A review. Geoderma,139 (3) : 288-

299. 
(. 1105) عمىت كىاظم ايىاد والحسىينت، رسىول سعد عع، كحيمة ابو [3]

 فىىىت والنجىىىف القادسىىىية محىىىافظتت فىىىت بىىىالرز المزروعىىىة التىىىرب توصىىىيف
 (.0) 5 المجمد، الزراعية لمعموم القادسية مجمة، العراق

 تحىت الحديىد حالىة دراسىة ،(1106) عجىرش حمىود ياسىر الجنابت، [4]
 كميىىة ماجسىىتير، رسىىالة الكمسىىية، التىىرب بعىىض فىىت مختمفىىة نباتيىىة اغطيىىة
 .تكريت جامعة الزراعة،

 تىىىىف ير(. 1101) عىىىىزاو  اهلل عبىىىىد وراىىىىيد، جحمىىىىد محمىىىىود لطيىىىىف، [5]
 المورفولوجيىىىىىىىىىىىىىىة الصىىىىىىىىىىىىىىفات بعىىىىىىىىىىىىىىض فىىىىىىىىىىىىىىت الزراعىىىىىىىىىىىىىىت االسىىىىىىىىىىىىىىتلعل

 مجمىىة تكريىىت، جامعىىة فىىت الجبسىىية التىىرب لىىبعض والمايكرومورفولوجيىىة
 .خاص عدد ،(3) 32 العراقية، الزراعية العموم

 فىىىىىىت البيولوجيىىىىىىة المتعاقبىىىىىىة تىىىىىىف ير ،(1106) سىىىىىىعد عمىىىىىىر عطيىىىىىىة، [6]
 كركىوك، محافظىة فىت الىدبس غابىة لتىرب والبيدولوجيىة البصرية الصفات
 .تكريت جامعة الزراعة، كمية ماجستير، رسالة
 جاسىىم واىىعل، عىىزاو ، اهلل عبىىد وراىىيد، سىىعد  عمىىار إسىىماعيل، [7]

 لىىىىبعض الطيفيىىىة واالنعكاسىىىية المورفولوجيىىىة الخىىىواص(. 1106. )خمىىىف
. الصىىىرفة لمعمىىىوم تكريىىىت مجمىىىة. مكحىىىول طيىىىة غىىىرب المتىىىدهورة التىىىرب
 (.11) العدد(. 6) المجمد

. دحىام عمىت واحمىد، الكريم عبد رعد والتميمت، مدلول احمد محمد، [8]
 مسىىىتويات عنىىىد الطيفيىىىة انعكاسىىىيتلا فىىىت التربىىىة مموحىىىة تىىىف ير(. 1106)



 (9)ج  /8171كانون االول   71ـــ 71جامعة تكريت /  -المؤتمر الدولي االول والعلمي الثالث لكلية العلوم وقائع 

213 

 خىىاص عىىدد( 4) مجمىىد الزراعيىىة، لمعمىىوم االنبىىار مجمىىة مختمفىىة، رطوبيىىة
 .بالمرتمر

[9] Husin, Z. B;  Abdul Aziz,  A. H; Shakaff, A.Y. 

and  Farook, R.B.M. (2013). Plant Chili Disease 

Detection using the RGB Color Model. Research 

Notes in Information Science (RNIS), 13 (16): 79-80. 

 [10] Soil Survey Staff. (2006). Keys to soil 

Taxonomy tenth edition united states department of 

agriculture natural resources conservation service. 

SW. Washington DC. 
[11] George, B.T. and  Ross, L.F. .(1982). Calculus 

and Analysis Geometry. Fifth Edition .-Wesley. 
 التربىىىىة وانعكاسىىىىية لىىىىون( 1116. )خمىىىىف اهلل عبىىىىد جيىىىىاد الىىىىدليمت، [12]

 رسىىىىىىالة. لمتىىىىىىرب والكيمياويىىىىىىة الفيزياويىىىىىىة الصىىىىىىفات بىىىىىىبعض وععقتلمىىىىىىا
 .011ص واللابات، الزراعة كمية، الموصل جامعة، ماجستير

 

 
Soil Optical and Morphological properties Under Various Vegetation 

Covers in the Alalam region 
Amer Ali Salim AL-Jubori , Aiad Abdullah Khalaf Al-Dulliami 

Dept. of Soil Science and Water Resources , Agriculture College , University of Tikrit , Tikrit , Iraq 

 

Abstract 
The research aimed to study soil optical and morphological properties under various vegetation covers. The 

research examined a number of the common vegetation covers: Wheat as a field crop, alfalfa as fodder, palm 

trees and pomegranate as horticultural crops, deciduous, and non-deciduous; okra as vegetable; as well as 

uncultivated ground. Field work included the selection of pedones of soil represented under each vegetation 

cover, both cultivated and uncultivated. And then the research conducted morphological diagnosis and 

description. A number of images were taken to the interface of pedon  using a high-resolution digital camera and 

then transferred to the computer for office use. Soil reflectivity and chromatography values were calculated 

using the ERDAS Imagen program. The results found that the vegetation cover has an impact on optical and 

morphological characteristics, where the thickness of the horizons differed and were greater in the surface 

horizon under wheat and alfalfa. The color was showed that all the study sites fall within page 10YR, which is 

the most common wavelength for most of the Iraqi soil. The value of the color distribution ranged from top to 

bottom (8-4) in the dry state, and in the wet state ranged from (4-5). While the texture was a sandy clay loam at 

P1, P2 and P4, which are used to cultivate irrigated wheat, palm trees and pomegranates respectively; and loam 

texture of P3, P5 and P6, which are used for alfalfa and Okra as well as uncultivated ground. The results show 

that the red color was dominant in the RGB system. Its values ranged between 150.63 - 230.81. In the CMYK 

system, the predominance of yellow color is observed, which ranged in values from 60.6 to 81.2, and the spectral 

reflectivity was between 0.448 and 0.704. 

 


