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  الطيفية انعكاسيتهاتأثير محتوى التربة من الكلس في 

 وسام أحمد عبد                أزهار عباس حسن               أحمد مدلول محمد   

                األنبار جامعة -كلية الزراعة        مركز التحسس نائي-والتكنولوجيا وزارة العلوم      السمكيةوزارة الزراعة والثروة          
 جمهورية العراق                              عمان سلطنة                 

 الخالصة

نسجة طينية مزيجة تحوي  على عينة تربة ذاتجامعة األنبار -نفذت تجربة في مختبرات كلية الزراعة
بهدف معرفة  لمحافظة أربيل التابعمن سفح جبل سفين في قضاء شقالوة  جلبت ،كاربونات كالسيوم %11 على

كميات  زالةعياري إل 1.5. أستخدم حامض الهيدروكلوريك تأثير نسبة الكلس في االنعكاسية الطيفية للتربة
 %71و 70.1و %1..7و %01 بهدف الحصول على تربة بنفس النسجة وبمستويات كلس مختلفة من الكلس

الترب ذات  انعكاسيةلقياس  Spectroradiometer اإلشعاعي. أستخدم جهاز المطياف %0..و %51.1و
 انعكاسيةزيادة  . أظهرت النتائج%77عند مستوى رطوبة  مستويات الكلس المختلفة وتحديد بصمتها الطيفية
ضمن  امتصاصحزمة  التربة. كما ظهرت نسبة الكلس في التربة عند جميع األطوال الموجية المدروسة بزيادة

قد تعزى إلى وجود الكلس في  ،نانوميتر 7511موجي الطول الذات  المتوسطةمجال األشعة تحت الحمراء 
عالية المعنوية مع  ارتباطكما تبين وجود عالقة  .زيادة نسبة الكلس في التربة تزداد عمقًا مع هاإن إذ لوحظ ،التربة

، إذ بلغت قيمة معامل B.و B6القريب  األحمرالطيف تحت  تيأغلب الحزم الطيفية المدروسة وخصوصًا حزم
للحزمتين المذكورتين، حسب الترتيب. أما بخصوص العالقة الكمية بين  11..1و 1...1( rاالرتباط )

في التربة من نسبة الكلس  استشرافكعيبي كفاءة في المتغيرين، فقد أثبت كل من األنموذج الخطي والتربيعي والت
وبلغت قيم معامل التحديد لألنموذجات  (Bالحمراء القريبة )بيانات االنعكاسية المتحصل عليها في الحزمة تحت 

الثالث نحو  ، حسب الترتيب. في حين بلغت قيم الخطأ القياسي لألنموذجات...1و 1..1و 5..1الثالث نحو 
 ، حسب الترتيب. 7.2و 0.1و 5.1

Effect of lime content of the soil on Its spectral Reflectivity of the Soil 
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Abstract 

An experiment was achieved in laboratories of college of Agriculture / Anbar 

University. A sample of clay loam soil with 50% lime content was brought from sefen 

mountain, Shaqlawa district / Erbil province, to study the effect of lime percentage on 

soil spectral reflectivity. Different lime percentage were removed from origin soil 

                                                           
  البحث مستل من رسالة ماجستير للباحث الثالث 



 ISSN: 1992-7479                                                      7152، 5عدد  51مجلة األنبار للعلوم الزراعية، مجلد 

2 
 

using 0.1 N HCl to obtain same soil texture with 40%, 29.5%, 24.5%, 20%, 15.8% 

and 9.4% lime contents. Spectroradiometer was used to measure the reflectance of the 

soil with different lime levels at 22% soil moisture content. The result showed an 

increasing of the soil reflectance with increasing of lime content. Also the result 

showed an absorption band at 2350 nanometer was appeard, which may be attributed 

to the presence of lime in soil. It was noted that the depth of the band was increasing 

with increasing lime percentage in the soil. Results also showed that a significiant 

correlation between lime content and reflectance in the all studied bands, especially 

with the two near infrared bands (B6 and B9) was found, whereas the correlation 

coefficient (r) for the two bands were 0.968 and 0.958, respectively. The quantitative 

relationship between the two variables was also found. The linear, quadratic and cubic 

models were efficient to forecasting lime content from reflectance data at near 

infrared band (B6). The determination coefficient (R2) for the three models were 0.93, 

0.98 and 0.99, respectively. While the standard error values were 3.8, 4.8 and 2.7, 

respectively. 

 المقدمة

 التربة بعلم والمرتبطة المهمة المجاالت إحدى( Methodology) القياس طرائق علم مجال يعد 
والتي تساعد  مهمة ومعادن عناصر من التربة هتحتوي ماع شاملة فكرة عطاءإل وذلك ،المهمة هامكونات لتقدير

 الكالسيوم كاربونات تعد. القرار المناسب بشأن إدارة هذا المورد الطبيعي المهم إدارة مناسبة اتخاذفي  المختصين
 والخصوبية والكيميائية الفيزيائية خصائصال في ولها تأثير، (1) الجافة وشبة الجافة المناطق ترب في مهم مكون 
ن وجودها يزيد من نسبة  التربة مفصوالتل الحجمي التوزيع في فأنها تؤثر فيزيائيةال ناحيةال منف. للتربة وا 

 التربة بناء تحسين على الكاربونات عملكما ت .(55و 2) خشونة أكثر النسجة يجعلمفصول الرمل والغرين و 
 والخصوبية كيميائيةال ناحيةال من ماأ .(57و 1) التربة في المائية يصاليةوتزيد اإل ،(.5و 51) دقائقها وتجمع

 الغذائية العناصر بعض جاهزية تقل تاليالوب التربة( pH) درجة تفاعل قيمة زيادة على تعمل فأن الكاربونات
 .(.) والزنك الحديدو  الفسفور مثل للنبات الضرورية

ن و إن أهمية كاربونات الكالسيوم وتأثيراتها المتنوعة في خصائص التربة، يوجب تقدير نسبتها.   ا 
ليجدوا  لتقديرلالمختصين إلى البحث عن طرائق وأساليب جديدة  االحاجة إلى نتائج سريعة وأكثر دقة، دع

الجهد  واختزال هذه التقانة من السرعة في اإلنجازتتمتع به د نظرًا لما عن بع االستشعارتقانة  ضالتهم في
تحتاج إلى الكيمياويات في عملية التقدير.  دقة النتائج وسالمتها من الناحية البيئية فهي ال عنوالتكاليف فضاًل 

على خصائصها الكيميائية  ماداً اعتالسلوك الطيفي للمواد واألجسام  اختالفإن مبدأ عمل هذه التقانة هو 
يز بين ي، وعلى هذا األساس يتم التمهالطيفي المستخدم في الكشف وزاوية سقوط اإلشعاعوالفيزيائية وطول موجة 

إذ يتم تسليط األشعة الكهرومغناطيسية بأطوال موجية معينة على األهداف من خالل أجهزة  .المواد المختلفة
المنصات الجوية المتمثلة بالمتحسسات المحمولة على  قد تستخدم، و كمنصة أرضية محمولة باليد كالراديوميتر
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أو المنصات الفضائية المتمثلة  ،مختلفة ضمن الغالف الجوي  ارتفاعاتالطائرات المتخصصة بالتصوير ومن 
 .(7، )وسفن الفضاء الصناعية والمركبات األقمارالمتحسسات المحمولة على متن ب

للكشف  1-الندسات األمريكي االصطناعيمرئية الماسح الغرضي المحمول على القمر  (5) ستخدمأ 
معنوية بين نسب كاربونات الكالسيوم في  انحدارعالقة  للباحث وجود والحظعن وجود الكلس وكميته في التربة. 

تحت الحمراء القريبة ذات الطول الموجي  األشعةواالنعكاسية الطيفية ضمن مجال  C2و C1و A األفاق
 وأشار .نانوميتر 2080-2350تحت الحمراء المتوسطة ذات الطول الموجي  واألشعةمايكروميتر  1750-1550

إن أفضل معادلة للتنبؤ عن وجود كاربونات الكالسيوم في التربة كانت ضمن المجال الطيفي األكبر  (5) بهلوان
موجبة عالية بين قيم االنعكاسية الطيفية ومحتوى التربة  انحدارعالقة على ( 0) حصلو  .نانوميتر 2000من 

 هوالدراسة من هدف . إن ال1..7 (2R)إذ بلغت قيمة معامل التحديد  الخطي لألنموذج استخدامهعند  من الكلس
حسب نسبة الكلس فيها عند  الكلسية أمكانية تشخيص وجود الكلس في التربة وتحديد البصمات الطيفية للترب

  .أنسبها وتحديد الرياضية النماذج من عدد باستخداممحاولة تقديرها كميًا ، و %77 رطوبي ى مستو 

 المواد وطرق العمل

التي يتوقع أن تكون و ، تكون مصدر لعينات تربة الدراسة عن منطقة بعد التحري ومشورة المختصين
 511منطقة شقالوة التابعة لمحافظة أربيل، أذ أخذت نحو  اختيارتم  ،%11نحو  الكالسيوما نسبة كاربونات هفي

كغم تربة من سفح جبل سفين بعد تحليل نموذج منها في مختبرات كلية الزراعة جامعة صالح الدين والتأكد من 
غريب الموقع البديل في أبي -األنبارجامعة  كلية الزراعةونقلت إلى  كاربونات كالسيوم %11على نحو  احتواءه
 للعمل المختبري. تهيئتهالغرض 

مم.  7طحنت بواسطة مطرقة خشبية ثم مررت التربة عبر منخل قطر فتحاته  ،هوائياً  بعد تجفيف التربة
، ةالكثافة الظاهر  والتي تمثل كل منالفيزيائية والكيميائية  منها لغرض تحديد بعض صفاتهاأخذت عينة ممثلة 

(، والسعة التبادلية ECالكهربائي ) (، والتوصيلpHودرجة تفاعل التربة، )ونسجة التربة، المحتوى الرطوبي، 
( 51و 50و 55و .للطرق القياسية المذكورة في )(، والمادة العضوية، والكلس، والجبس، تبعُا CECالكاتيونية)

  .5وكما في جدول 

في إزالة الكلس  استخدامه( لغرض N 1.5لتر من حامض الهيدروكلوريك المخفف ) 1..تم تحضير 
كاربونات  %11كغم من التربة األصلية التي تحتوي على  5من التربة وحسب النسبة المطلوب أزالتها. وضعت 

لتر من  1.لتر. أضيف لها  71مم، في إناء زجاجي سعة  7 فتحاتهكالسيوم والمطحونة والمنخولة بمنخل قطر 
وبعد إضافة كل دفعة من الحامض يتم تسخين  ( على عدة دفعات.N 1.5حامض الهيدروكلوريك المخفف )

التفاعل  انتهاءمع التحريك بواسطة قضيب بالستيكي في أوقات متقطعة لحين  oس 1.الخليط على درجة حرارة 
ساعة وفصلت التربة عن الراشح وغسلت بالماء  01الذي ُيستدل عليه بتوقف األزيز والفوران. ترك الخليط لمدة 
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من أيونات الكلور والكالسيوم. ُجففت عينة التربة هوائيًا ثم قدرت فيها نسبة الكلس وكانت المقطر بهدف التخلص 
 ُعرضت عينة التربة للترطيب بأسلوب الرش والتجفيف لمدة ثمانية أيام لغرض إعادة تجانس العينة. .01%

 . فقد تم أعادة%01و 51و 51و 71و 71ولغرض خفض نسبة الكلس في العينة األصلية بنحو 
كمية الحامض المستخدمة.  اختالفوالوارد ذكرها أعاله مع  %51الخطوات المستخدمة في خفض النسبة بمقدار 

كل من نسبة الكلس المزالة والمتبقية في عينات التربة األصلية وحجوم الحامض المستخدمة  7ويوضح جدول 
سم  2.0ابيب بالستيكية ذات قطر مكرر لكل مستوى في أن 50وزعت مستويات الكلس بواقع  .اإلزالةلعملية 
سم مكون من  2سم مغلق من إحدى نهايتيه بغطاء بالستيكي مثقب، ويحتوي على مرشح بسمك  51وأرتفاع 

مم  7-5سم وطبقة رمل أقطاره  5مم وبسمك  5سم وطبقة حصى بقطر  5مم وبسمك  1طبقة حصى بقطر 
. وقد 5كما في الشكل  سم 77 بارتفاعر عليها التربة سم ويعلو طبقات المرشح ورقة ترشيح والتي تستق 5وبسمك 

تم الحفاظ على كثافتها الظاهرية المقاسة حقليًا من خالل وضع الوزن المطلوب من التربة في حجم معلوم. 
وضعت جميع العينات في وعاء بالستيكي يحتوي على الماء المقطر لغرض ترطيبها بالخاصية الشعرية وذلك 

في حاضنات  األنابيبد الترطيب وضعت وبعللحفاظ على التجانس التام للمحتوى الرطوبي في كامل األنبوب. 
خشبية مثقبة على قدر قطر األنبوب وذلك للحفاظ على ثبات العينات من الحركة الناتجة جراء عملية النقل، 

 .7وكما في الشكل 

 تربة الدراسةبعض الصفات الفيزيائية والكيميائية ل 1جدول 
 لتقديرنتيجة ا الصفات المدروسة نتيجة التقدير الصفات المدروسة

 (1-كغم وزيع الحجمي لمفصوالت التربة )غمالت

 Kpa 51.51 111الرطوبة الحجمية )%( عند  .51 الرمل

 Kpa 55.11 5111الرطوبة الحجمية )%( عند  .51 الغرين

 1 (5-كغم المادة العضوية )غم 511 الطين

 51.75 5-كغم شحنة( سنتمول CECالسعة التبادلية الكاتيونية ) Clay loam نسجة التربة

 2.1 ( pHالرقم الهيدروجيني ) 5.55 بطريقة األسطوانة (3-م غرام الكثافة الظاهرية )ميكا

 ..1 5-م سيمنز ( ديسيEC)5:5التوصيل الكهربائي  Kpa 11.50 0الرطوبة الحجمية )%( عند 

 111 (5-كغم )غم Limeكاربونات الكالسيوم  Kpa 71.51 33الرطوبة الحجمية )%( عند 

 Nill (5-كغم الجبس )غم Kpa 70..2 100الرطوبة الحجمية )%( عند 

 وحجوم الحامض المستخدمة  األصليةنسب الكلس المزالة والمتبقية في التربة  2جدول 

 وزن التربة 
 كغم

نسبة الكاربونات 
 (%) األصلية

نسبة الكاربونات التي تم 
 (%)أزالتها 

 الكاربونات المتبقية نسبة
 (%التربة )في عينة 

حجم الحامض 
 (لتر)المضاف 

ــ 11  3 ــ 11 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــ
3  11 51 01 .1  
3  11 71.1 7..1 571  
3  11 71.1 70.1 511  
3  11 51 71 511  
3  11 50.7 51.1 751  
3  11 01.. ..0 701     
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 حاضنات أعمدة التربة 2 شكل             مرشح عمود التربة        1شكل 

. في االنعكاسيةمكررات لقراءة ك منها أعمدة 51 استخدمت؛ عمود 50تم تمثيل كل مستوى كلسي بـــ 
أستخدم جهاز  االنعكاسيةمنها لضبط المحتوى الرطوبي لعينة التربة والذي يتم عنده قياس  0حين خصصت 

 فرأتالمتحسس عموديًا على سطح التربة  سلطلقياس االنعكاسية،  Spectroradiometer اإلشعاعيالمطياف 
الترب ذوات المحتوى الكلسي  عينات في االنعكاسيةقراءة وتسجيل  بعدعلى وحدة التحليل الطيفي.  االنعكاسية

. لقد تم التحقق من نسبة الرطوبة السعة الحقليةوالتي تمثل نسبة الرطوبة عند  %77وعند نسبة رطوبة  11%
سم وقدرت  7من خالل أخذ عينتين تربة كمكررين من األنابيب األربعة المخصصة لقياس الرطوبة وعلى عمق 

 اقيلب النعكاسيةاوهكذا بنفس الطريقة تم قراءة . Thermo gravimetricفيها الرطوبة بالطريقة الوزنية الحرارية 
 .%0..و 51.1و %71و 70.1و %1..7و %01 المستويات الكلسية

المخزونة على  الراديوميترية لتحويل منحنيات االنعكاسيةViewSpecPro V 6.0  أستخدم برنامج
 Microsoft Excelبرنامج  باستخداملى ملفات رقمية يمكن التعامل معها إ (ASD)ملف بيانات بصيغة 

 مستوى من منحنيات االنعكاسية لكلرسم في  Excel 2010 Microsoftستخدم البرنامج أ كما .2010
، الكلسكل مستوى من مستويات ل المكررات العشرة توسطات، وذلك بأخذ م%77 الرطوبةعند و  الكلسمستويات 

 في حساب قيم Microsoft Excel 2010ستخدم برنامج أكما  كلسي.مستوى  عند كل ومعدل نسب الرطوبة
لحزم المستخدمة ا المماثلة لتلكللحزم الطيفية  %77 الرطوبةوعند عند مستويات مختلفة من الكلس  االنعكاسية

 ((B8الحزمة الثامنة  باستثناء Land Sat–8المحمول على متن القمر الصناعي  OLIفي المتحسس 
 .البانكروماتك

لحساب عالقة االرتباط بين محتوى التربة من الكلس  SPSS (V.23) اإلحصائيبرنامج أستخدم ال
قيم معامالت االرتباط لتحديد أفضل طول موجي يمكن  واعتمدت %77رطوبي  ى الطيفية عند مستو  وانعكاسيتها
في تقدير  استخدامهاالتي يمكن  ، واختيار أفضل االنموذجات الرياضيةلدراسة نسبة الكلس في التربة استخدامه

 ت ظروف هذه الدراسة.تح الكلس كمياً 
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 النتائج والمناقشة

 ت المحتوى الرطوبي االطيفية بثب االنعكاسيةتأثير كاربونات الكالسيوم في  

والتي تمثل  %77التربة بمستويات كلسية مختلفة وعند رطوبة  انعكاسيةمنحنيات  7يوضح شكل 
تزداد بزيادة الطول  التربة انعكاسيةومنه يالحظ إن قيم  لتربة المستخدمة في الدراسة.ل الرطوبة عند السعة الحقلية

يالحظ كما  .بشكل واضح مع الزيادة في نسبة كاربونات الكالسيوم ازدادتالموجي لألشعة الساقطة كما أنها 
قد تداخلت في الجزئين  %11مستوى الكلس  باستثناءالكلس لجميع مستويات أيضًا أن منحنيات االنعكاسية 

 71و 51.1و 0.. المستويات باستثناءلمستويات الكلس امن الطيف المرئي، كما تداخلت  خضرواأل األزرق 
ويعزى سبب التداخل إلى ضعف تأثير الكلس عندما يكون في  .من الطيف المرئي األحمرالجزء  في 70.1و

على باقي العوامل األخرى المؤثرة في االنعكاسية في هذا الجزء من الطيف، ومما يعزز هذا  متدنيةمستويات 
إلى  لكلس العالية عن بعضها مما يعطي إشارةللمنحنيات عند مستويات ا وانفصالالتفسير، حصول تباعد 
 (. %1..7بر من ضمن الطيف المرئي عندما يتواجد بمستويات عالية )أك االنعكاسيةطغيان تأثير الكلس في 

الموجية  األطوالعند  امتصاصأما في مجال األشعة تحت الحمراء من الطيف فيالحظ بروز حزم 
هي حزم مشخصة  7711و 5.51و 5011نانوميتر. إن الحزم  7511و 7711و 5.51و 5211و 5011

 نجد لها إشارةي حزمة عريضة ولم فه 5211(. أما الحزمة 0و 7لذلك ) أشارالماء كما  امتصاصوتمثل حزم 
نانوميتر فقد أرتبط وجودها وعمقها  7511تفسير لوجودها. أما الحزمة  متاحة وليس لدى الباحثينفي المراجع ال

( 0و 5، إذ ذكر )حثين بشكل غير مباشر لهذه الحزمةمع وجود ونسبة الكلس في التربة. لقد أشار عدد من البا
 7111من  األكبرعند الطول الموجي  وانعكاسيتهالكلس بين محتوى التربة من ا انحدارإلى وجود عالقة 

نانوميتر. كما يالحظ من الشكل عدم وجود تداخل بين منحنيات االنعكاسية لمستويات الكلس المختلفة في 
الذكر وخصوصًا عند مستويات الكلس  اآلنفةالقريب والمتوسط إال عند حزم االمتصاص  األحمرالطيف تحت 
 المنخفضة. 

 قيم االنعكاسية الطيفية رياضيا  معالجة 

 OLIلحزم المكافئة للحزم المستخدمة في المتحسس ا في قيم االنعكاسية الطيفية 5يوضح جدول  
، %77ومحتوى رطوبي  مختلفة كلسيةمستويات وعند ، Land sat – 8المحمول على متن القمر الصناعي 

والتي تمثل حزم الطيف المرئي عند محتوى  B4و B3و B2و B1الطيفية للحزم  االنعكاسيةن قيم إ ومنه يالحظ
 بارتفاع الطيفية االنعكاسيةبل أخذت قيم  مستويات الكلس مع ثابتًا في التغير منحىً  تأخذ لم %77رطوبي 
لهذه النتيجة عند الحديث عن تداخل منحنيات االنعكاسية الطيف  اإلشارةعشوائي، وقد سبق  بشكل وانخفاض
 B6و B5الطيفية منحًى ثابتًا مع محتوى التربة من الكلس في الحزم  االنعكاسيةن أخذت قيم . في حيأنفاً المرئي 

 االنعكاسيةإن قيم  5القريب والمتوسط. ويالحظ من الجدول  األحمر، والتي تمثل حزم الطيف تحت B9و B7و
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مع مثيلتها في  B5بدأت بزيادة واضحة مع الزيادة في نسبة الكلس، وقد تقاربت قيم االنعكاسية في الحزمة 
 باالنعكاسيةمقارنة  لالنعكاسيةوعند جميع مستويات الكلس تقريبًا وأعطت هاتين الحزمتين أعلى قيم  B6الحزمة 

 .B9و B7المسجلة في الحزمتين 

قد انخفضت  %11و %01يالحظ من الجدول المذكور إن قيم االنعكاسية الطيفية بمستويات الكلس 
سية الطيفية حسب ما ي االنعكاالتأثير الكبير للمحتوى الرطوبي ففي جميع الحزم المذكورة؛ ويعزى السبب إلى 

 وبي.( إْذ ذكروا إن انعكاسية التربة تنخفض بزيادة محتواها الرط0و 5ذكره كل من )

 
 )عند السعة الحقلية(. %22منحنيات انعكاسية التربة بمستويات كلس مختلفة ورطوبة  2شكل 

 ومحتوى كلسي مختلف % 22انعكاسية التربة في حزم طيفية مختلفة وعند رطوبة  3جدول 
 الكلس
)%( 

 B1 

453- 433 

nm 

B2 

450-515 

nm 

B3 

525-600 

nm 

B4 

630-680 

nm 

B5 

845-885 

nm 

B6 

1560-

1660 nm 

B7 

2100-

2300 nm 

B9 

1360-

1390 nm 

9.4 0.072 0.082 0.124 0.173 0.208 0.204 0.154 0.193 

15.8 0.056 0.065 0.111 0.170 0.214 0.213 0.150 0.195 

20 0.061 0.070 0.117 0.176 0.222 0.221 0.157 0.203 

24.5 0.065 0.074 0.122 0.183 0.229 0.229 0.164 0.210 

29.5 0.077 0.087 0.139 0.204 0.254 0.254 0.185 0.233 

40 0.073 0.085 0.148 0.224 0.285 0.301 0.231 0.278 

50 0.104 0.121 0.200 0.291 0.361 0.370 0.289 0.344 

( بين محتوى التربة من الكلس واالنعكاسية الطيفية في الحزم rقيم معامل االرتباط ) 0يوضح جدول 
امل االرتباط أخذت إن قيم مع ومنه يالحظ .%77وعند محتوى رطوبي  OLIالمكافئة للحزم الطيفية للمتحسس 

 بالزيادة بشكل واضح مع الزيادة في الطول الموجي. 
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 .1..1و 50..1و 1.1.5و 1.110إلى  b1عند الحزمة  1.221أذ ازدادت قيم معامل االرتباط من 
 b7للحزمتين  11..1و 11..1إلى  انخفضتحسب الترتيب ثم  ،b6و b5و b4و b3و b2عند الحزم  1...1و
إلى الزيادة في  b9و b7و b6و b5و b4الحزم  قيم معامل االرتباط في عزى الزيادة فيتو ، حسب الترتيب، b9و

إن هذه النتيجة تتفق مع ما  .5في جدول  الموجية وكما موضحة األطوالمع الزيادة في  الطيفية االنعكاسيةقيم 
   الساقطة عليها. األشعةالتربة تزداد بزيادة طول موجة  انعكاسية( في إن 7أشار إليه )

 المكافئة لحزم في الحزماالنعكاسية الطيفية و  الكلس من محتوى التربة بين rقيم معامل االرتباط  4جدول 
 OLIلمتحسس ا

المحتوى الرطوبي 
)%( 

b1 

453- 433 

nm 

b2 

450-515 

nm 

b3 

525-600 

nm 

b4 

630-680 

nm 

b5 

845-885 

nm 

b6 
1560-

1660 nm 

b7 

2100-

2300 nm 

b9 

1360-

1390 nm 

77  0.775 0.804 0.891 0.934 0.956 0.968 0.950 0.958 

  OLIلحزم  المماثلةالحزم الطيفية  باستخداممعادالت التنبؤ بوجود الكلس  

ذجات الرياضية للتنبؤ بكمية الكلس في التربة كميًا وقيمتي معامل التحديد و االنم 1يوضح الجدول  
(2R)  والخطأ القياسي)S.E(  التي تم الحصول عليها من بيانات االنعكاسية الطيفية للحزم المكافئة لحزم

في  الخطي والتربيعي والتكعيبي اتاالنموذج كل من صالحية ومنه يتضح .%77رطوبة عند  OLIالمتحسس 
موجبة مع  انحداربعالقة  قد أرتبط الكلس في التربةأن الخطي  األنموذجيشير  الكلس. استشرافعملية 

وبلغت قيمة الخطأ  5..1نحو  2Rوبلغت قيمة معامل التحديد  B6االنعكاسية الطيفية المسجلة في الحزمة 
ومربعاتها في  االنعكاسيةموجبة بين قيم  انحدارأشار إلى وجود عالقة فقد التربيعي  األنموذجأما  .5.1القياسي 
 1..1نحو وبلغت قيمتي معامل التحديد والخطأ القياسي لهذه العالقة ، ومحتوى التربة من الكلس B6الحزمة 

محتوى التربة من  معنوية سالبة بين انحدارفي حين أظهر األنموذج التكعيبي عالقة  حسب الترتيب.، 0.1و
معنوية موجبة مع مربع قيم  انحداروبعالقة  B6المسجلة في الحزمة  ومكعباتها االنعكاسية الكلس وقيم

 ...1نحو  لهذه العالقة وبلغت قيمتي معامل التحديد والخطأ القياسياالنعكاسية المسجلة في نفس الحزمة، 
 .حسب الترتيب 7.2و

 )S.E(والخطأ القياسي  (2R)بكمية الكلس في التربة وقيمتي معامل التحديد  للتنبؤ الرياضية االنموذجات 5جدول 
S.E 2R  الرطوبة األنموذج 
5.1 09.3 lime = - 31.293 + 227.393 (B6)                                                    22 األنموذج الخطي% 
0.1 09.0 lime = 7.409 (B6) + 366.568 (B62)                                    22 األنموذج التربيعي% 
7.2 09.. lime = - 417.684 (B6) + 3417.754 (B62) - 5207.959 (B63)     22  األنموذج التكعيبي% 

هذه األنموذجات لغرض  استنباطوعند تطبيق االنموذجات الثالث على سبعة نماذج تربة لم تدخل في 
أقل نسبة  المتالكهنسبة الكلس، أتضح أن األنموذج التكعيبي كان هو األفضل  استشرافأمكانيتها في  اختبار
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والذي أستخدم كمعيار للمفاضلة وكما موضح في جدول  (5) أشاركما  %51ال يتجاوز عن  خطأ نسبي مئوي 
إال في موقعين من مجموع سبعة مواقع عند  %51إذ يالحظ إن قيمة الخطأ النسبي المئوي لم تتجاوز  (..)

 استخداممسة مواقع عند في أربعة وخ %51األنموذج التكعيبي، في حين تجاوز الخطأ النسبي عن  استخدام
 األنموذجين الخطي والتربيعي، حسب الترتيب.

 %22محتوى رطوبي  عند القيم المقاسة والمستشرفة لكلس في التربة 6جدول 

 القيمة المقاسة االنموذج الخطي االنموذج التربيعي االنموذج التكعيبي
 الخطأ النسبي
 المئوي )%(

القيمة 
 المستشرفة

 الخطأ النسبي
 المئوي )%(

القيمة 
 المستشرفة

 الخطأ النسبي
 المئوي )%(

القيمة 
 المستشرفة

%77المحتوى الرطوبي   
28 12.89 68 16.8 51 15.15 10 

7* 16.08 22 18.36 15 17.36 15 

7* 18.58 2* 19.63 4* 19.08 20 

15 21.07 16 20.93 16 20.8 25 

3* 29.07 14 25.53 11 26.46 30 

5* 42.02 11 35.56 6* 37.27 40 

1* 49.52 6* 53.18 6* 53.05 50 
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