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 تشخيص الترب الجبسية وتحديد نسبة الجبس فيها باستخدام خصائصها الطيفية

 عبد الرحمن كمال احمد                 أحمد مدلول محمد   أكرم عبد اللطيف حسن          

 كلية الزراعة          نباراألجامعة              سلطنة عمان-وزارة الزراعة والثروة السمكية      جامعة األنبار كلية الزراعة          
 الخالصة

الطيف الكهرومغناطيسي في تشخيص وجود الجبس في التربة وتحديد خصائص استخدام بهدف 
جريت دراسة مختبرية في مختبرات كلية الزراعة جامعة ، أالجبس محتواها منحسب بالبصمات الطيفية للتربة 

أزيلت نسب  ،%42نسبة جبس  وي علىة تكريت تحمدين-من محافظة صالح الدين جلبتعلى تربة  األنبار
، 3مختلفة من الجبس من خالل غسل التربة بالماء المقطر للحصول على ترب ذات نسب جبس مختلفة هي 

سم،  30سم وارتفاع  7.5قطر ذات  (PVC)من البالستك القاسي  بأنابيب بأت التربع. %36و 28 ،17 ،8
جميعها بواسطة الخاصية الشعرية للحفاظ على تجانس المحتوى  رطبت جبسي،مكررات لكل مستوى وبثمانية 

باستخدام جهاز  %24قيست االنعكاسية الطيفية لهذه الترب عند مستوى رطوبة  العمود،الرطوبي في كامل 
أظهرت النتائج زيادة انعكاسية التربة عند جميع األطوال  .(Spectroradiometer)المطياف اإلشعاعي 

 1750بزيادة نسبة الجبس في التربة. كما أظهرت حزمة امتصاص عند الطول الموجي  الموجية المدروسة
نانوميتر، ازداد عمق هذه الحزمة مع زيادة المحتوى الجبسي في التربة. كما تبين وجود عالقة ارتباط عالية 

، إذ بلغت 9Bو B6المعنوية مع أغلب الحزم الطيفية المدروسة وخصوصًا حزمتي الطيف تحت األحمر القريب 
للحزمتين المذكورتين، حسب الترتيب. أما بخصوص العالقة الكمية  0.963و 0.978( rقيمة معامل االرتباط )

بين المتغيرين، فقد أثبت كل من األنموذج الخطي والتربيعي والتكعيبي كفاءة في استشراف نسبة الجبس في 
وبلغت قيم معامل التحديد  B6حت الحمراء القريبة التربة من بيانات االنعكاسية المتحصل عليها في الحزمة ت

، حسب الترتيب، في حين بلغت قيم الخطأ القياسي لألنموذجات 0.99و 0.99، 0.99لألنموذجات الثالث نحو 
 ، حسب الترتيب.1.3و 1.4 ،0.86الثالث نحو 
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Abstract 

The aims of this study was to electromagnetic spectrum (E.M.S) in determining 

the spectral signature of the soil according to their gypsum content at different moisture 

levels, to recasting of the gypsum using the best wavelength and to creation mathematic 

models for forecasting. The study was carried out at laboratories of college of 

agriculture, Anbar University. Soil with 42% gypsum content was brought from Salah 

Al-Den province and washed by distilled  water to remove different amount of gypsum 

and finally to get soils with 3, 8, 17, 28 and 36% gypsum contents. Soils were packed in 
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polyvinyl chloride tubes (PVC) with 7.5 cm diameter and 30 cm height with eight 

replicates for each gypsum level. Soils were moisten by capillary to maintain 

homogeneity of soil moisture along the column. Spectral reflectance of soil was 

measured by spectroradiometer at moisture level of 24%. The results showed an 

absorption band at 1750 nm wavelength was appeared. The depth of this band was 

increased as increasing of gypsum content in soil. There is highly significant correlation 

between gypsum content and spectral reflectance at each of infrared bands (B6) and 

(S.B). The correlation coefficients at the band B6 were 0.978, 0.979 and 0.972, 

respectively. Linear, Quadratic and cubic models were represent this relationship.  

Gypsum was correlated linear, quadratic and cubic by a positive regression relationship 

with B6. Linear, quadratic and cubic models were the best and more efficient to 

forecasting gypsum in soil with determination coefficient were 0.99, 0.99 and 0.99 

respectively.                                                                                                               

 المقدمة

المجاالت المهمة والمرتبطة بعلم التربة لتقدير مكوناتها  إحدىيعد علم وسائل البحث والتفسير العلمي 
والتي تساعد المختصين في  مهمة،فكرة شاملة عما تحتويه التربة من عناصر ومعادن  عطاءإلالمهمة، وذلك 

مكونًا تعد كبريتات الكالسيوم )الجبس(  .دارة مناسبةالقرار المناسب بشأن إدارة هذا المورد الطبيعي المهم إ اتخاذ
ولها تأثير  (،5) مم 500السنوي عن  السقيطالتي يقل فيها معدل  الجافة،في ترب المناطق الجافة وشبه  أساسيا

ن الجبس يسهم في تحسين بناء أفمن الناحية الفيزيائية ف .في الخصائص الفيزيائية والكيميائية والخصوبية للتربة
  .(6)المائية اإليصاليةلتربة والتهوية والصرف ويزيد من ا

وهذا بدوره يقلل من الكثافة  التربة،التربة يسهم في تحسين تجميع دقائق  إلىالجبس  إضافةن أ
ضعف  إلىيؤدي  التربة،ن وجود الجبس بكميات كبيرة من وزن إ(. 7) الظاهرية من خالل تحسين بناء التربة

أما من  .(8) عندما تكون رطوبة التربة عالية وتسبب انهيارات وهبوط التربة تحملها،ة وضعف قو  التربة،بناء 
عنصر  إحالل إلىيؤدي  إذ الملحية،استصالح الترب القلوية الجبس يعمل على  فأن الكيميائية،الناحية 

السيوم على بالك مالصوديو استبدال  إلىيؤدي كما  التربة، pHخفض  إلىويؤدي  الصوديوم،الكالسيوم محل 
 اً للجبس دور (. أما من الناحية الخصوبية فأن 9دقائق التربة )يقلل من تأثير الصوديوم في تشتت و  التبادل،مواقع 
في  مهماً  دوراً  ؤديوكذلك ي الزراعية،ويستخدم الجبس كسماد للمحاصيل  الخصوبة،في تحسين الخصائص  اً مهم

 الغذائية،والتي تعمل على زيادة جاهزية معظم العناصر  قريبا،تالمتعادلة  إلىلتربة الهيدروجيني ل األس خفض
 (. 11و 10) 7.5من  أكثرهيدروجيني  أس إلىعدا المولبيديوم الذي يحتاج 

ن الحاجة  إن أهمية كبريتات الكالسيوم وتأثيراتها المتنوعة في خصائص التربة، يوجب تقدير نسبتها. وا 
ين إلى البحث عن طرائق وأساليب جديدة للتقدير ليجدوا ضالتهم في إلى نتائج سريعة وأكثر دقة، دعا المختص

فضاًل  والتكاليف،الجهد  واختزال نجازبه هذه التقانة من السرعة في اإل نظرًا لما تتمتع بعد،عن  االستشعارتقانة 
ر. إن مبدأ عمل إلى الكيمياويات في عملية التقدي ال تحتاجفهي  البيئية،عن دقة النتائج وسالمتها من الناحية 
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وطول  والفيزيائية،على خصائصها الكيميائية  اعتمادا واألجسام،السلوك الطيفي للمواد  اختالفهذه التقانة هو 
 الطيفي المستخدم في الكشف وزاوية سقوطه، وعلى هذا األساس يتم التمييز بين المواد المختلفة. الشعاعموجة 

من خالل أجهزة محمولة باليد  األهداف،وال موجية معينة على إذ يتم تسليط األشعة الكهرومغناطيسية بأط
كمنصة أرضية، وقد تستخدم المنصات الجوية المتمثلة بالمتحسسات المحمولة على الطائرات  كالراديو ميتر
مختلفة ضمن الغالف الجوي، أو المنصات الفضائية المتمثلة  ارتفاعاتومن  بالتصوير،المتخصصة 

  (.1الصناعية والمركبات وسفن الفضاء ) األقمارعلى متن  بالمتحسسات المحمولة

عالقة انحدار معنوية سالبة بين نسبة الجبس في التربة وانعكاسيتها التي تكون في الموجة تحت  توجد
عالقة انحدار معنوية موجبة مع انعكاسية التربة في الموجة تحت الحمراء  كما وتوجد ،TM4الحمراء القريبة 

( عالقة انحدار خطية بين محتوى التربة من الجبس واالنعكاسية الطيفية في 3وجد ) .TM5 (2)المتوسطة 
نانوميتر وبلغت قيمة معامل  1800 إلى 1700القريب عند الطول الموجي بين  األحمرالجزء الطيفي تحت 

وجود الجبس أمكانية تشخيص  هوالدراسة من هدف إن العند هذا الجزء من الطيف.  0.90حوالي  2Rالتحديد 
، ومحاولة %24في التربة وتحديد البصمات الطيفية للترب الجبسية حسب نسبة الجبس فيها عند مستوى رطوبي 

 عدد من األنموذجات الرياضية وتحديد أنسبها. باستخدامتقديرها كميًا 

 المواد وطرق العمل

وتنحصر ضمن خطي منطقة الدراسة  موقع إحداثياتبعد التحري ومشورة المختصين، تم تحديد  
التي يتوقع أن منها و أخذ عينات التربة  والتي تم ،شماالً ( O65 34 "00( شرقًا، )O65 43  "00طول )
 Globule Positioning Systemبوساطة جهاز تحديد المواقع العالمي  %40نحو  الجبسا نسبة هتكون في

(GPS)من خالل الفحص المختبري لعينة من التربة  . فبعد التأكد من احتواء التربة على نسبة عالية من الجبس
كغم  100(، أخذت نحو 14)الجبس بوساطة الترسيب باألستون  جامعة تكريت قيس –في مختبرات كلية الزراعة 

 للعمل المختبري. تهيئتهاالموقع البديل في أبي غريب لغرض -األنبار الزراعة جامعةكلية من التربة ونقلت إلى 
وبعدها أصبحت جاهزة ألجراء  مم 2فتحاتهومررت بمنخل قطر  خشبية،بمطرقة  وطحنت هوائياً  جففت العينات

 .1وكما موضحة في جدول  المختبرية،التحاليل 

في  األولوضع النموذج  نموذج،كغم لكل  3بوزن  ،42%ستة نماذج تربة ذات محتوى جبس  أخذت
 إلى 42نسبة الجبس فيها من  خفضل راحل،معلى  ماء مقطر لتر  75لها لتر أضيف 60سعة  ةبالستيكيحاوية 

 أن إلى يوم، 2من الزمن  لمدةوبعدها ترك  الماء،ليذوب الجبس في  عدة، ساعاتلالخليط  رج وبعد ،36%
ووجدت بنسبة  فيها،العينة بشكل تام ثم قدرة نسبة الجبس  وجففت .الخليط رشحتترسب جميع الدقائق في المعلق 

 خفضل لتر،180 أكبرولكن بكمية ماء  حاوية بالستيكيةاني ووضع كذلك في . بعدها اخذ النموذج الث%36
 . أعالهواتبعت نفس الخطوات  ،%28 إلى 42نسبة الجبس من 
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 بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية للتربة المستخدمة 1جدول 

 نتيجة التقدير الصفات المدروسة نتيجة التقدير الصفات المدروسة
صوالت التربة )غم التوزيع الحجمي لمف

 (1-كغم
 4.0 (1-( )غم كغمO.Mمادة عضوية ) 675 الرمل

 Kpa 0 67الرطوبة الحجمية )%( عند 210 الغرين

 Kpa 33 34الرطوبة الحجمية )%( عند 115 الطين

 Kpa 1500  15الرطوبة الحجمية )%( عند Sandy loam نسجة التربة

 50 (1-ربونات الكالسيوم )غم كغمك 1.36 (3-الكثافة الظاهرية )ميكا غرام م

 13.1 1-كغم سنتمول شحنة (CEC)السعة التبادلية الكاتيونية 7.31 (1:1األس الهيدروجيني )

-( ديسي سيمنز مECالتوصيل الكهربائي )

1 
 420 (1-الجبس )غم كغم 1.35

تبعت او  17% إلى 42لتر ماء مقطر لخفض نسبة الجبس من  300وأضيف له  الثالث،واخذ النموذج 
 ،8% إلى 42لتر ماء لخفض نسبة الجبس من  420النموذج الرابع أضيف له  كذلك. أعالهنفس الخطوات 

لتر ماء لخفض  480وأضيف له  أعالهعومل كما في النماذج  وأتبعت نفس الخطوات أعاله. النموذج الخامس
السادس كما هو بنسبة جبس . ترك النموذج أعالهثم اتبعت نفس الخطوات  ،3% إلى 42نسبة الجبس من 

 النسبة المئوية للجبس في عينات التربة وكمية الماء المستخدم. 2جدول ويوضح  .%42

 ة والمتبقية وحجم الماء المستخدمنسبة الجبس المزال 2جدول 

وزن التربة 
 )كغم(

نسبة 
الجبس 
األصلية 

)%( 

نسبة 
الجبس 

 المزالة )%(

نسبة 
الجبس 
المتبقية 

)%( 

حجم الماء 
مستخدم ال

 لتر

وزن التربة 
 )كغم(

نسبة 
الجبس 
األصلية 

)%( 

نسبة 
الجبس 

 المزالة )%(

نسبة 
الجبس 
المتبقية 

)%( 

حجم الماء 
المستخدم 

 لتر

3 42 - 42 - 3 42 25 17 300 

3 42 6 36 60 3 42 34 8 420 

3 42 14 28 180 3 42 39 3 480 

 أسفلسم وقد وضع فالتر  7.5وقطرها  سم، 30ارتفاعها  ةبالستيكي أعمدةفي  الترب،وضعت نماذج 
ووضعت ورقة ترشيح فوقها ووضعت  سم، 5وطبقة من الرمل بارتفاع  سم، 5العمود طبقة من الحصى بارتفاع 

 وذلك لترطيب التربة بالخاصية الشعرية. ،1سم كما في شكل  20طبقة من التربة بارتفاع 
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 ية الطيفيةعمود التربة المستخدم في قياس االنعكاس 1شكل 

ست  منها حضرت النائي،التحسس  أبحاثمركز  إلى المختلفة،جبس النسب ذات عينات التربة  خذتأ
تحقق  بحيث معيارية،الجهاز على لوحة بيضاء عوير  إذ أعمدة،كل مجموعة تحتوي على ثمانية  مجاميع،

الذي  ،Spectroradiometerز االنعكاسية الطيفية لهذه العينات بجها قيستبعدها  لألشعة،انعكاسية تامة 
 .%24عند محتوى رطوبي  نانوميتر، 2500 إلىنانوميتر  350نانوميتر ويبدأ بطول موجي من  1يعمل بحزم 

 

 (Spectroradiometer) مكونات جهاز قياس االنعكاس الطيفي السبكتروراديومتر 2شكل      

على ملف بيانات  المخزونةعكاسية االنتحويل منحنيات ل ،View Spec Pro V 6.0استخدم برنامج 
كما . Microsoft Excel 2010برنامج  باستخدامملفات رقمية يمكن التعامل معها  إلى ،(ASD)بصيغة 
عند  الجبسفي دمج منحنيات االنعكاسية لكل من مستويات  ،Excel 2010 Microsoftالبرنامج  أستخدم
مستوى  عند كل الرطوبة ة، ومعدل نسبالجبسيات كل مستوى من مستو  توسطات، وذلك بأخذ م%24 الرطوبة

منحنيات  وأخذ متوسطاتها إلى دمجها،لتحويل القيم الرقمية بعد يضا أستخدم هذا البرنامج جبسي. كما ا
 Microsoft Excel 2010ستخدم برنامج او  .يالرطوبمختلفة من الجبس والمحتوى مستويات  عند االنعكاسية

للحزم  مرادفةللحزم الطيفية ال %24 مستويات مختلفة من الجبس وعند الرطوبة عند حساب قيم االنعكاسية في
باستثناء الحزمة الثامنة  Land Sat – 8المحمول على متن القمر الصناعي  OLIالمستخدمة في المتحسس 

B8) )اإلحصائي برنامج استخدم ال .البانكروماتكSPSS (V.23) من  عالقة االرتباط بين محتوى التربة لحساب
واعتمدت قيم معامالت االرتباط لتحديد أفضل طول  ،%24الجبس وانعكاسيتها الطيفية عند مستوى رطوبة 

 موجي يمكن استخدامه لدراسة نسبة الجبس في التربة تحت ظروف هذه الدراسة.

 النتائج والمناقشة

 الطيفية بثبات المحتوى الرطوبي  االنعكاسيةتأثير الجبس في 



 ISSN: 1992-7479                                                       2017، 2العدد  15مجلة األنبار للعلوم الزراعية مجلد 

276 

 

 %42و 36 ،28، 17، 8 ،3التربة عند مستويات جبس  انعكاسيةحنيات من 3الشكل  يوضح 
الساقطة ضمن منطقتي  األشعةبزيادة طول موجة  التربة، انعكاسيةومنه يالحظ زيادة  ،% 24 ومحتوى رطوبي
ثم تبدأ بالنقصان في منطقة  نانوميتر، 700-1300القريب  األحمروتحت  نانوميتر، 700 400-الطيف المرئي 

في هذا الجزء من الطيف عند  امتصاصمع وجود حزم  نانوميتر، 1300-2500المتوسط  األحمرتحت  الطيف
زيادة  3وجدول  3شكل كما يالحظ من   نانوميتر. 2200و 1950و 1750و 1450الموجية  األطوال

 .االنعكاسية بزيادة نسبة الجبس في التربة

، كحد أدنى للترب ذات المحتوى الجبسي B1عند الموجة الزرقاء  0.071إذ بلغت االنعكاسية نحو  
. أما الحدود %42كحد أدنى عند نفس الموجة، ولكن للترب ذات المحتوى الجبسي  0.103، وازدادت إلى 3%

عند الموجة  0.289، ونحو B6عند الموجة تحت الحمراء المتوسطة  0.192العليا لالنعكاسية فقد كانت نحو 
بحسب الترتيب. وتدرجت قيم االنعكاسية  %42و %3للتربتين ذات المحتوى الجبسي  B5ء القريبة تحت الحمرا

حصول تداخل 3الشكل كما يالحظ من  للترب ذات مستويات الجبس األخرى بين الحدود الدنيا والعليا المذكورة.
نانوميتر(  1850)بعد  المتوسط األحمروفي منطقة الطيف تحت  واألخضر، األزرق في منطقتي الطيف المرئي 

ثم تنعزل هذه المنحنيات في منطقة الطيف  ،%28، 17، 8، 3التربة ذات مستويات الجبس  انعكاسيةلمنحنيات 
 نانوميتر. 700-1850 األحمرنانوميتر وتحت  600-700 األحمرالمرئي 

ميع مناطق الطيف فهي منفصلة وفي ج %42و 36الترب ذات مستويات الجبس  انعكاسيةأما منحنيات        
في منطقتي الطيف المرئي  السيماالساقطة و  واألشعةن زيادة انعكاسية التربة بزيادة الطول الموجي إ المدروسة.
. أما زيادة االنعكاسية مع زيادة (8و 12و 11( تعد خاصية ثابتة من خصائص التربة القريب، األحمروتحت 

ن األلوان الفاتحة تعكس كميات أكبر من األشعة ا  بس الفاتح و لون الج إلىفهذا يعزى  التربة،نسبة الجبس في 
الداكنة، ويعزى تداخل منحنيات انعكاسية الترب ذات مستويات الجبس المنخفضة الساقطة عليها مقارنة باأللوان 

(، في منطقتي الطيف المرئي األزرق واألخضر إلى قصر موجات هذا الجزء من الطيف %36نسبيًا )األقل من 
نانوميتر، من ناحية مقارنة بأطوال موجات الطيف المرئي األحمر وتحت األحمر القريب، والى عدم  600-400

فعالية الجبس ضمن هذه المستويات في التأثير على لون التربة من ناحية أخرى. ومما يعزز هذا التفسير هو 
 .%42و 36انعزال منحنيات انعكاسية الترب ذات مستويات الجبس المرتفعة نسبيًا 
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 وعند مستويات جبسية مختلفة % 24منحنيات انعكاسية التربة ذات محتوى رطوبي 3شكل 

 وعند مستويات جبسية مختلفة % 24قيم انعكاسية التربة ذات محتوى رطوبي 3جدول 

CaSO4 B1 

433-553 

nm 

B2 

450-515 

nm 

B3 

525-600 

nm 

B4 

360-680 

nm 

B5 

845-885 

nm 

B6 

1560-1660 

nm 

B7 

2100-2300 

nm 

B9 

1360-1390 

nm 

3 0.071 0.082 0.123 0.155 0.182 0.192 0.137 0.191 

8 0.071 0.083 0.126 0.159 0.190 0.198 0.136 0.198 

17 0.071 0.083 0.128 0.164 0.197 0.204 0.136 0.204 

28 0.080 0.093 0.136 0.173 0.210 0.214 0.144 0.215 

36 0.088 0.104 0.159 0.204 0.239 0.225 0.136 0.230 

42 0.103 0.124 0.194 0.251 0.289 0.240 0.132 0.251 

 الطيفية رياضيا   االنعكاسيةمعالجة قيم 

المحسوبة بين محتوى التربة  ،Correlation Coefficient (r)قيم معامل االرتباط  4جدول يوضح 
في الحزم الطيفية  مختبريًا، اإلشعاعيطياف واالنعكاسية الطيفية المسجلة باستخدام جهاز الم الجبس،من 

وعند المستوى  ،-8الندسات األمريكيالمحمول على متن القمر االصطناعي  OLIالمكافئة لحزم المتحسس 
وفي جميع الحزم  الطيفية،وجود عالقة ارتباط موجبة بين الجبس واالنعكاسية  يالحظ،. ومنه %24 الرطوبي

قد زادت عن  عام،كما أن قيمة معامل االرتباط بشكل  ،B7البة في الحزمة المدروسة باستثناء العالقة الس
 المرئي،من الطيف  B4والحمراء  B3في جميع الحزم الطيفية باستثناء قيمته عند الحزمتين الخضراء  0.900

 . B7تحت الحمراء المتوسطة  وفي الحزمة

. أما قيمه في 0.978نحو  B6زمة . إذ بلغت قيمه في الحB9و B6سجل أعلى ارتباط عند الحزمتين 
وجود انخفاض نسبي في قيم معامل االرتباط  4. كما يالحظ من الجدول 0.963فقد كانت نحو  B9الحزمة 

القيم  مقارنة بتلك ،B4 واألحمر B3 األخضر B2 واألزرق  B1 األزرق  المتحصل عليها في حزم الطيف المرئي
الطيف تحت  افضليه إلىوهذه النتيجة تشير  ،B9و B6و B5المتحصل عليها في حزم الطيف تحت الحمر 

ما االنخفاض الكبير الحاصل في قيم معامل أ (.4و 3على المرئي في دراسة الجبس، وهي تتفق مع ) األحمر
قدرة التميز  إلى، فقد يعزى األحمرحزم الطيف تحت  أحد، على الرغم من كونها B7االرتباط عند الحزمة 

 ،50 ،75، 65 ،20نانوميتر مقارنة بقدرات التميز  200يبلغ قدرة تميزها الطيفي نحو  إذ. للحزمة لعاليالطيفي ا
التمييز  قدرةن ا  و  الترتيب،حسب ب ،B9و B1، B2، B3، B4، B5 ،B6الطيفية  للحزم 30و 100 ،40

ما للحزمة يجعلها غير متخصصة في التحسس بمادة ما أو هدف أو ظاهر أو جسم معين.  أالعالي الطيفي 
  ما يؤيدها.في المصادر المتاحة  ال يوجدعالقة الجبس السالبة مع االنعكاسية في هذه الحزمة فهي نتيجة شاذة 

 استشراف الجبس باستخدام االنعكاسية الطيفية 

 R)2(األنموذجات الرياضية الستشراف الجبس في التربة وقيمتي معامل التحديد  5يوضح جدول 
Determination Coefficient  والخطأ القياسي(S.E) Standard Error  لها. إذ مثلت النسبة المئوية
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حين مثلث قيم االنعكاسية الطيفية في  في ) Response Variableللجبس فيها كمتغير استجابة )متغير معتمد
وعند  ،Explanatory Variableكمتغيرات توضيحية )متغيرات مستقلة(  OLIالحزم المكافئة لحزم المتحسس 

. أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي صالحية األنموذجات الخطي والتربيعي والتكعيبي نسبيًا %24بة الرطوبة نس
وانخفاض قيم الخطأ  R)2(تميزت األنموذجات الثالث بارتفاع قيم معامل التحديد  إذ الجبس،في عملية استشراف 

 .(S.E)القياسي نسبيًا 

 (B6)دار موجبة مع قيم االنعكاسية المسجلة في الحزمة لقد ارتبطت نسبة الجبس خطيًا بعالقة انح
وبلغت قيمة معامل  %24عند مستوى رطوبة  (B9)وعالقة انحدار سالبة مع االنعكاسية المسجلة في الحزمة 

بحسب الترتيب. وعند اختيار األنموذج على ستة قيم لم  ،0.86و 0.99التحديد والخطأ القياسي لألنموذج نحو 
حصل توافق بين خمس قيم مقاسة في هذه القيم الستة  (،5)جدول في استنباط األنموذج المذكور  تدخل بياناتها

والقيم المستشرف بها باستخدام األنموذج عند استخدام الخطأ النسبي المئوي المطلق كمعيار لكفاءة األنموذج. إذ 
 (.4)قبول االستشراف من عدمه حدًا فاصاًل بين المطلق،فما دون للخطأ النسبي المئوي  %10عدت القيمة 

أما العالقة التربيعية، فقد أثبتت وجود عالقة انحدار موجبة بين نسبة الجبس واالنعكاسية المسجلة في 
، وعالقة انحدار سالبة مع مربعات قيم االنعكاسية المسجلة في نفس الحزمة، عند مستوى الرطوبة B6الحزمة 

، نحو %24أ القياسي لألنموذج التربيعي المستنبط عند مستوى رطوبي. وبلغت قيمتا معامل التحديد والخط24%
توافقًا بين القيم المقاسة في أربعة  %24بحسب الترتيب. فقد أظهر األنموذج المستنبط عند رطوبة  1.4و 0.99

 مواقع مع تلك المستشرف بها. 

في الحزم الطيفية المكافئة لحزم ( بين نسبة الجبس % واالنعكاسية المسجلة rقيم معامل االرتباط ) 4جدول 
 OLIالمتحسس 

مستوى 
 الرطوبة

B1 

433-453 

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 
24% 0.908 0.903 0.880 0.884 0.910 0.978 -0.172 0.963 

 ( والخطأ القياسي2R) الستشراف نسبة الجبس في التربة ومعامل التحديد األنموذجات الرياضية 5جدول 

S.E R2 الرطوبة األنموذج الخطي 
0.86 0.99 CaSO4 = - 266.728 + 3630.151 (B6) - 2239.576 (B9) 24% 

  األنموذج التربيعي  
1.4 0.99 CaSO4 = - 727.993 + 6165.037 (B6)- 12315.318 (B62) 24% 

وذج التكعيبياألنم     

1.3 0.99 CaSO4 = - 539.792 + 3523.674 (B6) - 19074.237 (B63) 24% 

 

فيها، مما يجعله ذو كفاءة في عملية  %10وبلغت قيمة الخطأ النسبي المئوي المطلق اقل من 
له )جدول  (. وتعزى الكفاءة النسبية لهذا األنموذج إلى انخفاض قيمة الخطأ القياسي نسبياً 5االستشراف )جدول 
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(. وال تختلف نتائج العالقة التكعيبية عن تلك المتحصل عليها في العالقة التربيعية. إذ اثبت وجود عالقة 4
مع مكعبات قيم االنعكاسية  وعالقة انحدار سالبة B6انحدار موجبة بين الجبس واالنعكاسية المسجلة في الحزمة 

وبلغت قيم معامل التحديد والخطأ القياسي لألنموذج . %24المسجلة في نفس الحزمة، عند مستوى رطوبة 
 بحسب الترتيب. 1.3و 0.99نحو  %24التكعيبي المستنبط عند مستوى رطوبي

باستخدام األنموذجات  %24القيم المقاسة والمستشرف بها للجبس في التربة وعند مستوى رطوبة  6جدول 
 المنتخبة

التكعيبي األنموذج التربيعي األنموذج  الخطي ذجاألنمو     
فةالقيمة المستشر  الخطأ النسبي فةالقيمة المستشر  الخطأ النسبي  فةالقيمة المستشر  الخطأ النسبي   القيمة المقاسة 

%24الرطوبة   
11 2.66 12 2.63 8* 2.75 3 

30 10.46 31 10.5 29 10.39 8 

3* 17.48 3* 17.54 6* 18.05 17 

2* 27.45 2* 27.44 2* 28.53 28 

1* 35.78 1* 35.69 3* 34.83 36 

1* 42.3 1* 42.35 2* 42.65 42 

 

 المصادر 

. كتاب علم التحسس النائي، الدار الجامعية للطباعة  2014، أحمد صالح وأحمد مدلول محمد،يالمشهدان -1
 والنشر والترجمة. جامعة بغداد كلية الزراعة. 

. استشراف الكثافة الظاهرية 2005محمد السعدي، قاسم  العاني،أحمد مدلول محمد وعبد هللا نجم  الكبيسي،-2
 األنبار مجلة -5.وكربونات الكالسيوم باستخدام البيانات الرقمية للقمر االصطناعي الندسات

 :(1) 3للعلوم الزراعية، 
. الخواص االنعكاسية الطيفية لترب أراضي المراعي المتدهورة 2013وجاسم خلف شالل،  عبد هللا، أياد خلف-3

: (2) 13والكيمياوية، مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية، الفيزيائيةتها بصفات التربة وعالق
1646-1813. 

المكانية لبعض صفات التربة في منطقة حصيبة الشرقية  تنمذجة التغايرا .1997، احمد مدلول ،الكبيسي-4
كلية -م التربةقس ،دكتوراه . أطروحة5-باستخدام البيانات الرقمية للقمر الصناعي الندسات

 .135ع ص  جامعة بغداد. –الزراعة
 

5-Van Alphen, J. G. and F. D. Rios Romero, 1971. Gypsiferous Soils. Notes on                      

characteristics and management. Int. Ints. Land Rec and Impro. Bulletin 

12. Wegeningen, the Netherlands.                                                              
6- Muhammad, D. and R. A.  Khattak, 2011. Wheat yield and chemical                   

composition as influenced by integrated use of gypsum, press mud land 



 ISSN: 1992-7479                                                       2017، 2العدد  15مجلة األنبار للعلوم الزراعية مجلد 

280 

 

FYM in saline-sodic soil. Journal of the Chemical Society of Pakistan, 

33: 82–86.    

7- Louis, S., E. Owusu- Bennoah, F. M. Tetteh, 2015. Physico-chemical properties 

and agronomic performance of maraca liar ice in three salt – affected 

soils amerced with gypsum – University of Ghana legion in partial 

fulfillment. 

8- Martin, P., 2016. Fearing a flood. Retrieved from The Globe and Mail:  

http://www.theglobeandmail.com/news/mosul-dam-could-/perach-any-

minute-as-kill-as-many-15-millioniraqis/artc-Le29569107  
9- Shaaban, I. M., M. Abid, and R. A. I. Abou-Shanab, 2013. Amelioration of salt 

affected soils in rice paddy system by application of organic and 

inorganic amendments 59 (5): 227–233. 
10- Favaretto, N., L. D. Norton, B. C. Joern, and S. M. Brouder, 2006. Gypsum 

amendment and exchangeable Calcium and Magnesium affecting 

Phosphorous and Nitrogen Runoff.   Soil Sci. Soc. Am. J. 70:1788-1796. 

11- Founie, A, 2007. Minerals Yearbook. USGS. 

 

12- Lilleasand, T. M. and R. W. Kiefer, 2000. Remote sensing and Image 

Interpretation 4th ed., by John Wiley and Sons .Inc. USA. 

13- Jensen, John R. 2007. Remote Sensing of Environment An Earth Resource 

Perspective2nd ed.  QE33.2. R 4J46.      
14- Page, A. L. 1982. Method of soil analysis. Part 2. Chemical and microbiological 

properties. Am. Soc of Agron. Madison, Wisconsin. 
 

 

 

 

 

http://www.theglobeandmail.com/news/mosul-dam-could-
http://www.theglobeandmail.com/news/mosul-dam-could-

