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خريطة مسح ترب شبه مفصل لمشروع شرق الحفار نفذت هذه الدراسة على  
 =00 -38 44°  =00 -)ضمن محافظة الديوانية يقع بين خطي طول

بمساحة و  (33° 38 =-57 33°  = 00 -30( ودائرتي عرض ( 51°44
من قبل وزارة  2015, والذي تم تنفيذه عام هكتار( 50000كلية قدرها )

ك . تم تشبيبيدون تربة 92وبواقع ات البيئية الموارد المائية / قسم الدراس
متر بحيث شملت جميع البيدونات 750الخريطة وبمسافة فصل ثابتة قدرها 

التغايرات المكانية لبعض صفات التربة الفيزيائية  درست .المدروسة
, وأظهرت وباستخدام تحليل السالسل الزمنيةوالكيميائية والمورفولوجية, 

 المالئمة لوصف تغايرات صفات التربة اكثرالنتائج ان النماذج االحصائية 
وكانت عدد العينات المطلوبة لتمثيل مسار AR و ARMA تكرار هو نموذج

في  الدارسة اقل في حالة االعتماد على معامل االرتباط الذاتي لصفات التربة
حين تطلب عدد عينات اكثر في حالة االعتماد على احد قوانين العشوائية 

(  وتطلب عدد 0.5ذاتي لصفات التربة ضعيفة )اقل من وكان االرتباط  ال
 . عينات اكثر في حالة العشوائية

  

  ي.نماذج االحصائية, االرتباط الذاتتحليل السالسل الزمنية, التغايرات المكانية  ال كلمات مفتاحية:

THE SPATIAL VARIABILITY OF SOME SOIL PROPERTIES For 

Al- HAFFAR EAST PROJECT - AL-DEWANA PROVINCE BY TIME 

SERIES ANALYSIS 

M. K. AL-Riffay and A. T. Noman 

                                        College of Agriculture  /  University of Anbar 

Abstract 

This study was done on semi-detailed soil survey map of east AL-Haffar project, which 

located in AL-Dewana province between longitudes  44° 51- 00= - 44° 38- 00= and 
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latitudes 33°  38- 00= -  33° 57- 30=. The project total  area was 50000 ha, which survived 

in 2015 by ministry of water resources /the  ecological studies department, included 92 

Soil pedons, the traditional method was done with a constant distance of 750m were 

involved all studies pedons.  

The spatial variability of some physical, chemical and Morphological  properties of these 

soils were studies, using time series analysis . The results were as follow, the statistical 

models that are appropriate to describe the soil properties variation. The most frequent 

was ARMA and autocorrelation coefficient for soil properties was lower than in case of 

dependence or random lows, which  required more samples relying on the autocorrelation 

of the soil properties was weak (less than 0.5 ) and required more samples in the random 

status. 

Keywords: Series Analysis, Spatial, Variability, statistical models, autocorrelation. 

 

 المقدمة

 عملية التخطيط السليم ألي مشروع يتطلب عرض معلومات كافية كقاعدة بيانات مشتركة , وذلك من خالل عدان 
أن و ثائق, وحصر كافة الموارد المتاحة والعمل على تطويرها وتوثيقها عبر طرائق كمية معتمدة معبرا عنها بخرائط وو 

لتغاير بيعة اط لقد ادرك المختصون  كانيا.غايرة زمانيا ومالترب بحد ذاتها هي دوال لعوامل تكوينها , وهذه العوامل مت
م , وتبةن المستوى التصنيفي سلسلة التر , والتي تقع ضمي هي وحدة العمل في ادارة التربة, والتضمن وحدة الخريطة

لعلمي بحث الاونتيجة  لتقدم  ,ان والزال يستخدم في بحوث التربةاداراك هذا التغاير بوسائل االحصاء التقليدي الذي ك
, عرض ومعالجة تغايرات صفات التربةفي  حصلت قناعة لدى المختصين على ان هذا االسلوب قد يفشل كثيرا  

رات المكانية الحاصلة في عن التغاي في تخصصات فيزياء وكيمياء ومسح وتصنيف التربة فضال   وخصوصا  
رت النماذج , اظههذه الدراساتب في مثل في اآلونة االخيرة من هذا القرن وبتقدم وادخال الحاسو خصوبتها. 

انين عها الى قو في معالجة ودراسة الصفات التي تأخذ مبدأ االنتشارية وعدم خضو  , تقدما  والموديالت االحصائية
ة المكانية أذ على اهمية دراسة تغايرات الترب( 13)اكد . , ومن هذه النماذج تحاليل السالسل الزمنيةاالحصاء التقليدي

سة على ضرورة درا (9). كما اكد ث متطلبات الزراعة وخاصة االسمدةولة لجعل نظام التربة فعال من حيتعد محا
فات سة صراالتغاير المكاني لصفات التربة أذ أن معرفة التغاير يساعد في االستفادة في تطوير النموذج المستخدم لد

ة لتحديد ي لصفات التربة المختلفة ذات اهمية كبير ( ايضا ان فهم التوزيع المكان10أكد ), التربة بصورة اكثر دقة
 .رار البيئية الناتجة من جراء ذلكاالض تحسين االنتاج وإنما أيضا لتقليلالممارسات الحقلية ليس فقط ل

 ة( الى ان دراسة التوزيع المكاني لصفات التربة الفيزيائية والكيميائية له اهمية كبيرة في االدارة الناجحة وكيفي8اشار)
على ضرورة تحديد مدى التغايرات في التربة الن ذلك يعطي تخمينات اكثر دقة  (11اشار ). استخدام االرض

( في دراسته لتغاير بعض 4) في ادارة التربة وتخطيط المشاريع. كما اشاروبالتالي االستفادة منها في اوسع مجال 
م تحليل السالسل الزمنية الى ان النموذج االحصائي الصفات الفيزيائية والكيميائية لترب في شمال تكريت باستخدا

وبعدد اقل نموذج   Moving Average Model 1 (MA) المالئم لوصف تغاير صفات التربة االكثر تكرارا هو
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, وعزى ذلك الى ظروف الترسيب للترب الرسوبية وليست Autoregressive Model 1 (AR)االنحدار الذاتي 
كما  .ك الترسبات الناتجة من مياه الري , ولتأثير البعد والقرب عن مصدر الترسيب وكذلثيةالوراناجمة عن العمليات 

( في دراسته التغايرات المكانية لبعض الصفات الفيزيائية والكيميائية لترب الرسوبية بين نهري دجلة والفرات 5اشار )
  AR(1( والغرين )1) MAنسب الرمل   باستخدام تحليل السالسل الزمنية الى ان النموذج المالئم لوصف تغاير

, 18.37-4.89, 120.04-5.95وبمعامل اختالف   C1, C2(  لآلفقين 2) MAو  AP لألفق AR (1والطين )
, وعزى ذلك الى الطبيعة الجيولوجية للترسيب وليس لرمل والغرين والطين على التوالي% لنسب ا104.1-109.9

 الى العمليات الوراثية وكذلك الى البعد والقرب عن مصدر الترسيب ايضا.          

تخدام تهدف الدراسة الى تحديد التغايرات المكانية لبعض صفات ترب مشروع شرق الحفار في محافظة الديوانية باس
 ة منها في اغراض مسح وادارة التربة .تحليل السالسل الزمنية لالستفاد

 المواد وطرائق العمل

السهل  ج لتربتم اختيار مشروع شرق الحفار _ محافظة الديوانية والمنجز من قبل الهيئة العامة للموارد المائية كنموذ
 فة.لمختلاراعية قامة المشاريع الز الرسوبي لحداثة انجازه فضال عن أهميته كونه مشروع كبير يمكن االستفادة منه إل

قضاء الشنافية, ومن الشرق يحد مشروع شرق الحفار من الشمال مشروع ديوانية _ نجف , ومن الجنوب مشروع 
=00 -38 44°  =00 -تقع اراضي المشروع بين خطي طول ) .طريق ديوانية _ حمزة, ومن الغرب مشروع الحفار

طق إذ تقدر المساحة الكلية للمشروع بما فيها المنا(,  =-57 33°  = 00-38 33° . (30( ودائرتي عرض  51°44
ح إذ تم مس .مواقع البيدونات الخاصة بالدراسة 1 ( هكتار ويمثل الخريطة50000) السكنية والمسطحات المائية
من نظام سلسلة تربة  20بيدون تربة تمثلت  92وبحفر  Grid System surveyالمشروع بطريقة التشبيك 

 . حديثالتصنيف االمريكي ال
 االجراءات العملية 

م على خريطة التربة بحيث ( 750)جرت عملية تشبيك لخارطة سالسل الترب وبمسافة فصل  -

 .  شملت البيدونات المثبتة عليها

 -: حولت الصفات المورفولوجية الوصفية الى كمية وكما يلي  -

 .(12)بناء التربة : كما ورد في  -1
 ( .12قوامية التربة : كما ورد في ) -2

 ستخلصئي لم, التوصيل الكهربااء, القوامية, البنأخذت متوسطات الصفات نسبة الرمل, نسبة الطين, نسبة الغرين -
لبالغ لكل البيدونات وا C2و A ,C1لثالث افاق  SARنسبة الكاربونات و, عجينة التربة المشبعة, نسبة الجبسوم

 .يوضح بعض الصفات المدروسة 1جدول بيدون و  81عددها

  :يما يلحليل السالسل الزمنية تضمن ت -
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ئمة تم بناء نماذج السالسل الزمنية باستخدام جهاز الحاسوب إلدخال البيانات وذلك لمعرفة النماذج االكثر مال
حليل للتغايرات المكانية لكل صفة من صفات التربة وألفاق بيدونات الدراسة الثالث اعاله باستخدام برنامج الت

الذي تقدمه شركة  STATISTICA10وباستخدام برنامج  2015لعام   IBM تقدمه شركةالذي  SPSSاالحصائي 
TIBCO  وبحسب الخطوات االتية  2015لعام , 

 .( لمعرفة النموذج المالئمARMA),(MA),(ARنماذج ) استعرضت: حيث استعراض النماذج -1
AR  =  Autoregressive Model  ومعادلته هي 

   )  t+ap-tpZϕ+ ---+ 2 -tZ2ϕ+  1-tZ1ϕ=  tZ( ---------- 1                              

 (t =0,1,2-----)اذ 

 أذ أن 

 Zt :متغيرات عشوائية للسلسلة الزمنية عند الزمن (ti ) حيثi ˃0 
at  : ²الخطأ العشوائي الذي يتوزع طبيعيا بوسط حسابي مساو الى الصفر وتباينa)σ) 
ϕi  : معالم االنموذج التي تحقق قيمها صفة االستقرارية لالنموذج اذا كانت جذور المعادلةϕ (B= )0 

 ˂  p =1i p -----,1,2تقع خارج حدود الدائرة االحادية التي يكون نصف قطرها مساويا الى الواحد    
 ϕi| |  .  
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 بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية والمورفولوجية  لمتوسطات بيدونات قيد الدراسة 1جدول 

SAR 
Lime 

% 

Gypsum 

% 

ECe 
1-ds.m 

Consistenc

y 
Structure 

Texture 

Depth 

Cm 

Pedon 

No. Clay 

% 

Silt 

% 

Sand 

% 

28.47 27.50 2.11 28.03 4.83 3.00 13.17 64.43 22.40 0- 119 1 

52.20 27.83 2.91 48.17 3.83 2.94 42.33 54.63 3.03 0-105 2 

51.17 27.23 2.49 93.10 3.58 0.89 27.00 57.20 15.80 0-97 3 

57.93 25.93 1.78 117.11 4.17 2.88 18.67 65.13 16.07 0-75 4 

42.60 27.00 1.87 94.23 4.50 2.94 24.67 61.07 14.13 0-80 5 

8.02 28.40 0.00 8.81 4.17 2.99 35.50 58.23 6.27 0-99 6 

52.67 26.40 1.76 70.70 3.05 2.77 38.67 43.00 18.33 0-79 7 

5.83 28.73 0.29 5.90 4.50 2.77 6.50 37.97 32.17 0-76 8 

104.93 24.67 8.64 92.37 3.00 1.89 19.57 59.90 20.53 0-93 9 

43.07 28.13 5.86 33.43 3.17 1.61 8.90 65.57 25.53 0-80 10 

11.87 28.93 0.89 10.50 2.72 1.94 20.17 52.17 21.00 0-114 11 

32.33 25.80 2.41 79.57 3.33 2.11 43.67 45.80 10.53 0-84 12 

34.60 26.00 2.39 21.30 3.67 1.78 16.33 36.40 37.27 0-110 13 

85.10 25.73 2.50 69.77 5.00 2.83 18.00 53.33 28.67 0-85 14 

10.07 32.60 1.36 8.83 3.67 1.83 9.40 48.00 42.60 0-112 15 

41.40 26.20 2.76 126.03 3.17 2.99 38.67 58.33 3.00 0-71 16 

72.87 27.13 5.26 99.67 4.30 1.83 11.57 62.97 25.47 0-88 17 

73.20 26.87 4.83 124.77 3.50 1.89 31.60 60.67 7.73 0-92 18 

37.60 26.20 2.98 88.07 4.00 2.55 30.33 65.27 4.40 0-102 19 

8.02 25.13 4.54 68.47 3.67 1.83 13.67 54.80 33.53 0-80 20 

26.80 28.67 4.43 29.19 4.67 2.61 31.67 62.00 6.33 0-90 21 

7.07 27.00 1.26 8.46 1.67 0.89 25.27 44.33 30.33 0-81 22 

MA = Moving Average Model 

  :ومعادلته هي  

)q –t a qϴ  ---2  –t a 2ϴ -1 -t a 1ϴ - t= a tZ(  --------2 

 أذ إن

tZ :- م( تغير عشوائي للسلسلة الزمنية عند الزمنt ) 

ta:-(الخطاء العشوائية التي تتوزع طبيعيا بوسط حسابي مساو الى   الصفر وتباين )اσa² 

ϴi:-   معالم االنموذج( التي تحقق قيمها صفة االنعكاسيةInverstibility  لالنموذج اذا كانت جذور المعادلة )ϴ 

(B = )0 : تقع خارج حدود الدائرة االحادية التي نصف قطرها يكون مساويا الى الواحد اي ان- ϴi|˂1,i = 1,2, --

-- q .  | 

ARMA = Autoregressive – Moving Average Model ARMA     ومعادلته هي 

  3    ----- (Zi = ϕ 1Zt-1 + --- + ϕ pZt-p+ at - ϴ1 at – 1 --- ϴq at – q ) 

 أذ إن 

 2015حسب تقرير مسح التربة المنجز من قبل وزارة الموارد المائية عام  مواقع البيدونات الخاصة بالدراسة 1خريطة 
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tZ ( متغير عشوائي للسلسلة الزمنية عند الزمنt ) 

jϴ,  i ϕ معالم االنموذج التي تحقق صفتي االنعكاسية واالستقرارية لالنموذج عندما تكون : 

 تقع خارج حدود الدائرة التي نصف قطرها يكون B) = 0)ϴ(B)= 0 ,  ϕجذور المعادلة 

 مساويا الى الواحد أي ان :

ϴj|˂1, j = 1,2,---, q | 

1, i = 1,2,--- ,p ˂| ϕ i| 

( ومعيار معلومة أكيكي σ2التشخيص : شخصت النماذج المالئمة باستخدام الدوال التالية تباين الخطأ ) -2
(Information Criterion  AIC= Akaike's أذ أختير النموذج المالئم الذي يكون تباين الخطأ ومعلومة أكيكي )

 -فيه اقل ما يمكن مع االخذ بنظر االعتبار قلة عدة المعالم , وتحسب معلومة أكيكي كما يأتي :

  4 ----------a +2L    2σAIC  = n In  

 أذ إن
AIC . معيار معلومة أكيكي = 

n. عدد المالحظات = 
a2σ=      . تباين الخطأ 

  L. عدد المعالم = 
In اللوغاريتم الطبيعي = 

 tالمحسوبة مع  tومقارنة  tالتقدير : قدرت معالم كل نموذج باستخدام الحاسوب والتأكد من صالحيتها لالختبار  -3
 الجدولية باالعتماد على درجات الحرية لكل نموذج .

 (ACFالنموذج باالعتماد على دالة االرتباط الذاتي )فحص مالئمة النموذج : جرى فحص مالئمة  -4
(Autocorrelation Coefficient Faction   للبواقي ضمن حدود الثقة وكانت قاعدة العمل تنطلق من )

فكرة مالئمة النموذج ثم تنتقل الى مرحلة االستشراف , واذا لم يكن النموذج مالئم يرجع الى التشخيص مرة 
 ديال عن النموذج المرفوض . اخرى ويختار نموذج ب

االستشراف : جرى استشراف القيم الالحقة لكل صفة باالعتماد على النموذج المالئم , وتحدد بخمس  -5
 بيدونات الحقة لكل صفة لمتوسطات بيدونات الدراسة .

 وحسب المعادلة االتية:   Autocorrelation ( Lagمع المسافة )  حسب االرتباط الذاتي -

 ɣ5                  ----------µ)]   - t+kµ) (Z - t) = E [(Zt+kZ - t= (Z K 

 أذ إن 
kɣ التباين المشترك الذاتي عند االزاحة =k . 
E . التوقع = 

tZ. المشاهدات = 
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K المسافة =lag . 
µ. المتوسط الحسابي = 

لمعرفة  lagوهو الذي يمثل االرتباط الذاتي مع المسافة  Correlogramرسم مخطط االرتباط الذاتي  -
  -مسافة االرتباط وحسب المعادلة االتية :

6] -------2µ ) -µ)²]* E[(Zt +k -[(Zt√Εµ)]/- ĸµ)(Zt+-=E[(Zt¬ρĸ 

 إذأن
pk. االرتباط الذاتي = 
E . التوقع = 
Zt. المشاهدات = 
K المسافة =lag . 
µ. المتوسط الحسابي = 

 -حسبت عدد العينات المطلوبة لتمثيل المجتمع بالطرائق االتية :  -

 ( .1طريقة عينات االحصاء التقليدي )طريقة العشوائية (:وتتم هذه الطريقة بأستخدام قانون العشوائية ) -1
 7 ---------------                    2 x)α(∕²ασN=t² 

 أذ إن 

 N            عدد العينات المطلوبة= 
 tα  قيمة =t .معتمدة على درجات الحرية 

σ².التباين= 
X. المتوسط= 
α( 0.05=مستوى المعنوية.) 

وتتم هذه الطريقة بقسمة المسافة التي عندها اعلى ( : 5)طريقة عينات السالسل الزمنية كما وردت في  -2

 . على المسافة الكلية لمنطقة الدراسة (  0.1تمت أعتماد قيمة الباحث اعاله والتي هي اعلى من) ارتباط ذاتي 

 -حسب المعادلة االتية :  C.Vحسب معامل االختالف  -

C.V= S.d / mean *100     ------------8 

 إذ أن 

C.V  = معامل االختالف =Coefficient of variation 
S.d   = االنحراف المعياري =standard deviation 

Mean  المتوسط = 
 النتائج والمناقشة 

 . التغاير االفقي لمفصوالت التربة 
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التغايرات المكانية لصفات ترب الدراسة اذ يتضح من الجدول ان  2توضح نتائج التحليل االحصائي في الجدول 
%  وبانحراف 68.63% في جميع ترب الدراسة وبمعامل اختالف بلغ 20.34مفصول الرمل قد توزع بمتوسط قدره 

% 42.47% وبمعامل اختالف قدره 25.33. في حين توزع مفصول الطين بمتوسط عام قدره  13.96 معياري قدره
% وبمعامل اختالف 53.69. بينما توزع مفصول الغرين بمتوسط عام قدره  10.76وبانحراف معياري قدره 

في مفصول الرمل اكثر . اذ يالحظ من القيم المذكورة ارتفاع نسبة التغاير  9.10% وبانحراف معياري قدره 16.95
من الطين وكالهما اكثر من الغرين اذ ابدت ترب الدراسة تجانسا اكثر في توزيع مفصول الغرين . ولغرض وصف 
حالة التغاير في مفصوالت التربة هذه واعتمادا على قيم تباين الخطأ ومعيار معلومة اكيكي اظهرت النتائج ان 

( وتوزعت قيم معامل االستشراف لخمس ARMAت التربة هو نموذج  )النموذج المالئم لوصف حالة تغاير مفصوال
%( لكل مسافة فصل وبلغت 2.42%( لمفصول الرمل اي بزيادة قدرها )22.76 – 20.34مسافات الحقة بمدى )

( لكل مسافة 3.08%(  لمفصول الطين اي بنقصان قدره )22.25-25.33قيمة االستشراف لمفصول الطين بمدى )
%( لكل 2.56%( اي بزيادة قدرها)56.25-53.69للغرين بلغت قيمة معامل االستشراف بمدى ) فصل , بينما

وهذه تعطي فكرة عن طبيعة توزيع المفصوالت ضمن  وقد كانت قيم االستشراف قريبة من معدالتها مسافة فصل .
ى تغاير نسبة مفصوالت ويعز  المناطق المجاورة والتي لم يصلها المساح وربما تكون خارج حدود منطقة المسح .

تغاير زخم المياه المتحركة عرضيا عند  -2القرب والبعد عن مصدر الترسيب النهري -1التربة افقيا اعتمادا على 
تأثير عمليات الترسيب االنثروبي الناجم عن مياه  - 4اختالف شدة وزخم الفيضان في فترات مختلفة  -3الفيضان 

اختالف محتوى المياه المتحركة من المفصوالت خالل  -6( Meander- belts) تأثير االحزمة االلتوائية -5الري 
فترات الفيضانات المختلفة . فضال عن تأثير الرواسب الريحية وتأثير تدخل االنسان من خالل عملية االستغالل 

 ألراضي المشروع . 

 . التغاير األفقي للصفات المورفولوجية 

والقوامية في ترب الدراسة بعد تحولها من الحالة الوصفية الى الحالة الكمية تغاير صفتي البناء  2يعرض الجدول 
% 42.03% وبمعامل اختالف قدره 2.07وفق طرق التحويل المعروفة . اذ توزع بناء ترب الدراسة بمتوسط قدره 

% 25.86% وبمعامل اختالف 3.48.فيما تغايرت صفة قوامية التربة بمتوسط عام قدره  0.87وبانحراف قدره 
% ولغرض وصف حالة التغاير هذه واعتمادا على معايير تحليل السالسل الزمنية وجد ان 0.90وبانحراف قدره 

(( والمذكورة معادلته أنفا . تغايرت قيم ARMAالنموذج المالئم لوصف حالة تغاير تلك الصفتين هو نموذج 
(%( ولخمس مسافات فصل 0.29ص قدره ( اي بتناق2.07-1.78االستشراف لتلك الصفتين اذ توزعت بمدى )

%( ولخمس 0.11( وبتناقص قدره )3.48-3.37اخرى بينما كانت قيم االستشراف لصفة قوامية التربة بمدى )
مسافات اخرى ايضا . وقد توزعت قيم االستشراف حول معدالتها . وقد جاءت متوافقة في النقصان مع نسبة مفصول 

بين نسبة الطين وبناء التربة وقواميتها . ويعزى التغاير في الصفات المورفولوجية الطين وهذا ما يؤكد عمق الترابط 
 الى تغاير صفاتها الفيزيوكيميائية االخرى اعتمادا على مواقعها الفيزيوغرافية الثانوية . 
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 التغاير االفقي للصفات الكيميائية المدروسة

 . ملوحة التربة 

قيم تغاير ملوحة التربة اذ يتضح من الجدول ان قيم ملوحة التربة توزعت بمتوسط عام قدره  2يعرض الجدول 
, واعتمادا على معايير تحليل السالسل الزمنية  41.02% وبانحراف قدره 69.87% وبمعامل اختالف  58.71

المتشرف بها لخمس مسافات الحقة وان القيم  ARMAاتضح ان النموذج المالئم للتعبير عن صفة الملوحة هو 
( , ويمكن ان تعزوا اهم اسباب تملح ترب المشروع الى 6.66%) اي بزيادة قدرها )%65.37-58.71بلغت بمدى )

 -ما يلي :

 ارتفاع وزيادة معدالت التبخر في اشهر الصيف وانخفاض معدالت التساقط شتاءا . -1
 طريق مياه الري .استخدام الزراعة االروائية , وتجمع االمالح عن  -2
 قلة الغطاء النباتي واهميته في التبخر . -3
 تبوير االرض وتركها مما جعل تراكم االمالح على السطح . -4
ارتفاع مستويات الماء االرضي في بعض المناطق وخصوصا في المناطق المنخفضة المعرضة للغمر  -5

 الموسمي اثناء الشتاء .
 % .Gypsumكبريتات الكالسيوم 

%  وبمعامل اختالف قدره 2.57ان قيم الجبس تغايرت اذ توزعت بمتوسط عام قدره  2دول يالحظ من الج
, وان النموذج المالئم للتعبير عن حالة تغاير 2.14بين بيدونات ترب الدراسة وبانحراف معياري قدره  83.27%

 .(ARMA الجبس هو (

( اي بنقصان عن المتوسط 2.57- 90. 1بلغت قيم االستشراف لهذه الصفة ولخمس مسافات الحقة بمدى) 
%( وقد كانت قريبة من المتوسط . وقد يعزى سبب تغاير نسبة الجبس في ترب الدراسة الى تأثير 0.67بمقدار)

 الموقع الفيزيوغرافي في تجمع االمالح فضال عن تأثير مستويات الماء االرضي وتذبذبها في المنطقة .

 % .Limeكاربونات الكالسيوم 
% وبانحراف  8.99% وبمعامل اختالف 25.45الكلس في بيدونات ترب المشروع بمتوسط قدره  توزعت نسبة

وان النموذج المالئم للتعبير عن هذه الصفة هو نموذج   2وكما هو مبين في الجدول 2.29معياري قدره  
AR(1(وتوزعت قيم االستشراف لهذه الصفة بمدى)ول1.51( وبتناقص عام قدره )%25.45- 23.94 ) خمس

مسافات الحقة وقد جاءت القيم المستشرف بها مقاربة للمتوسط العام . وقد جاء تغايره متوافقا مع تغاير نسبة الطين 
 في التربة, وهذا ما يؤكده ان الترب الناعمة النسجة تحتوي على كلس اكثر من الترب الخشنة .
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 0.1*ال يوجد ارتباط اعلى من 

 االستشراف
معامل 
 االختالف

المتوسط 
% 

االنحراف  
 المعياري 

االرتباط 
 الذاتي

 المعلمة التقدير تباين الخطأ معيار اكيكي
النموذج 
 المختار

 الصفة

22.76 22.76 22.76 22.76 22.76 68.63 20.34 13.96 0.142 655.21 194.88 0.84 ɸ1 ARMA Sand% 

55.77 55.89 56.01 56.13 56.25 16.95 53.69 9.10 0.162 686.86 82.92 0.44 ɸ1 ARMA Silt% 

22.25 22.25 22.25 22.25 22.25 42.47 25.33 10.76 0.244 613.58 115.81 0.51 ɸ1 ARMA Clay% 

1.78 1.78 1.79 1.79 1.80 42.03 2.07 0.87 0.208 212.74 0.77 0.74 ɸ1 ARMA structure 

3.37 3.38 3.38 3.39 3.40 25.86 3.48 0.90 0.238 217.38 0.81 0.62 ɸ1 ARMA consistency 

65.37 65.37 65.37 65.37 65.37 69.87 58.71 41.02 0.200 827.70 1683.37 0.86 ɸ1 ARMA 1-ECe  ds.m 

1.90 1.91 1.91 1.92 1.92 83.27 2.57 2.14 0.290 355.69 4.61 0.87 ɸ1 ARMA Gypsum % 

23.94 24.09 24.25 24.41 24.57 8.99 25.45 2.29 0.190 366.31 5.26 0.99 ɸ1 AR (1) Lime% 

38.62 38.89 39.16 39.44 39.72 72.41 41.54 30.08 0.05* 1024.93 904.97 0.94 ɸ1 ARMA SAR 

 التحليل االحصائي لبيانات التغايرات المكانية للصفات المدروسة بأستخدام تحليل السالسل الزمنية 2جدول 
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 .  SARنسبة امدصاص الصوديوم 
% وبمعامل اختالف 41.54ان الصوديوم الممتص في ترب الدراسة توزع بمتوسط قدره  2يتضح من الجدول 

( . كما ARMA. وان النموذج المالئم لوصف تغاير هذه النسبة هو )30.08% وبانحراف معياري قدره  72.41
(%( . وقد 2.92( وبتناقص قدره 41.54-38.62يتضح من الجدول ان قيم االستشراف لهذه النسبة توزعت بمدى )

جاء تغايره متوافقا مع ملوحة التربة . وان نسبة تغايره يتاثر بوجود ايوني الكالسيوم والمغنيسوم وتواجدها على معقد 
 التبادل والتي مصدرها الماء االرضي . 

 مادية المكانية وحساب عدد العينات االعت
مخطط االرتباط الذاتي  2عدد العينات بمختلف الطرائق االحصائية لصفات التربة المدروسة وشكل 3يعرض الجدول 
Correlogram ( عينة 2-33للصفات المدروسة . اذ يالحظ من الجدول ان عدد عينات االرتباط الذاتي تتراوح بين)

( عينة في حالة االعتماد على قانون العشوائية , حيث كان اقل عدد 9-771ات بين ), في حين بلغ عدد العين
% اقل تغايرا مقارنة مع صفة Lime% . اذ تبين ان صفة  Gypsum% واكثرها عددا لصفة Limeللعينات لصفة 

Gypsum  وهذا ما اكده معامل االختالف %C.V  . لكال الصفتين 
 الطرائق االحصائية لصفات التربة المدروسةعدد العينات بمختلف  3جدول 

 معامل االختالف
D.M.A.C M ) )

 متر

 عدد العينات في حالة

 الصفة
االرتباط الذاتي   

N 
 Mالعشوائية   

68.63 19587 2 520 Sand% 

16.95 31066 2 32 Silt% 

42.47 4315 9 199 Clay% 

42.03 16141 3 199 Structure 

25.86 16141 3 75 consistency 

69.87 31066 2 539 1-ECe  ds.m 

83.27 1109 33 771 Gypsum % 

8.99 16141 3 9 Lime% 

72.41 -------- ------- 301 SAR 

M , عددالعينات في حالة العشوائية=N   = ,عددالعينات في حالة االرتباط الذاتي=Range  , المسافة المؤثرةD.M.A.C = .
 Distance of Maximum Auto Correlationالمسافة التي عندما اعلى ارتباط ذاتي = 
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Autocorrelation Function

A       : ARIMA (1,0,1) residuals;

(Standard errors are white-noise estimates)

 Conf . Limit-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

0

 15 +.151 .0991

 14 -.081 .0998

 13 +.111 .1006

 12 -.162 .1013

 11 -.089 .1020

 10 -.045 .1028

  9 +.130 .1035

  8 +.068 .1042

  7 +.000 .1049

  6 -.015 .1056

  5 -.131 .1063

  4 -.135 .1070

  3 +.023 .1077

  2 +.007 .1084

  1 +.000 .1091

Lag Corr. S.E.

0

12.91 .6096

10.60 .7174

 9.93 .6993

 8.72 .7266

 6.15 .8631

 5.38 .8642

 5.19 .8175

 3.62 .8894

 3.19 .8665

 3.19 .7842

 3.17 .6733

 1.65 .8007

  .05 .9972

  .00 .9981

  .00 .9977

  Q p

Autocorrelation Function

A       : ARIMA (1,0,1) residuals;

(Standard errors are white-noise estimates)

 Conf . Limit-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

0

 15 +.132 .0991

 14 -.068 .0998

 13 -.042 .1006

 12 +.088 .1013

 11 -.105 .1020

 10 +.031 .1028

  9 +.143 .1035

  8 -.112 .1042

  7 +.029 .1049

  6 +.137 .1056

  5 +.012 .1063

  4 -.026 .1070

  3 +.005 .1077

  2 -.028 .1084

  1 -.093 .1091

Lag Corr. S.E.

0

 9.97 .8214

 8.21 .8781

 7.75 .8597

 7.57 .8175

 6.82 .8134

 5.77 .8342

 5.68 .7717

 3.77 .8772

 2.61 .9185

 2.53 .8647

  .86 .9732

  .85 .9321

  .79 .8521

  .79 .6748

  .72 .3963

  Q p

 

 

 

Autocorrelation Function

A       : ARIMA (1,0,1) residuals;

(Standard errors are white-noise estimates)

 Conf . Limit-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

0

 15 +.070 .0991

 14 -.046 .0998

 13 +.129 .1006

 12 +.011 .1013

 11 -.053 .1020

 10 +.055 .1028

  9 +.006 .1035

  8 -.208 .1042

  7 +.125 .1049

  6 +.059 .1056

  5 -.094 .1063

  4 +.003 .1070

  3 +.100 .1077

  2 +.016 .1084

  1 -.068 .1091

Lag Corr. S.E.

0

10.71 .7729

10.22 .7463

10.00 .6936

 8.37 .7556

 8.36 .6810

 8.09 .6202

 7.80 .5542

 7.80 .4534

 3.80 .8023

 2.38 .8817

 2.06 .8404

 1.28 .8648

 1.28 .7340

  .41 .8137

  .39 .5321

  Q p

Autocorrelation Function

A       : ARIMA (1,0,1) residuals;

(Standard errors are white-noise estimates)

 Conf . Limit-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

0

 15 +.112 .0991

 14 +.063 .0998

 13 -.127 .1006

 12 -.006 .1013

 11 -.107 .1020

 10 +.156 .1028

  9 +.106 .1035

  8 -.164 .1042

  7 -.064 .1049

  6 +.012 .1056

  5 +.154 .1063

  4 +.082 .1070

  3 -.245 .1077

  2 -.151 .1084

  1 -.164 .1091

Lag Corr. S.E.

0

22.62 .0926

21.35 .0930

20.96 .0739

19.37 .0800

19.37 .0548

18.27 .0507

15.97 .0677

14.92 .0608

12.43 .0872

12.06 .0608

12.04 .0342

 9.93 .0416

 9.35 .0250

 4.19 .1232

 2.25 .1336

  Q p

 

 

 

Sand% Silt% 

Clay% structure 
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Autocorrelation Function

A       : ARIMA (1,0,1) residuals;

(Standard errors are white-noise estimates)

 Conf . Limit-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

0

 15 +.024 .0991

 14 +.159 .0998

 13 -.038 .1006

 12 -.200 .1013

 11 -.024 .1020

 10 -.032 .1028

  9 +.089 .1035

  8 +.056 .1042

  7 +.102 .1049

  6 -.049 .1056

  5 -.175 .1063

  4 -.122 .1070

  3 +.001 .1077

  2 -.067 .1084

  1 +.136 .1091

Lag Corr. S.E.

0

14.92 .4571

14.86 .3876

12.31 .5023

12.17 .4323

 8.26 .6895

 8.21 .6085

 8.11 .5228

 7.38 .4963

 7.09 .4193

 6.14 .4075

 5.93 .3134

 3.22 .5212

 1.92 .5882

 1.92 .3820

 1.55 .2135

  Q p

Autocorrelation Function

A       : ARIMA (1,0,1) residuals;

(Standard errors are white-noise estimates)

 Conf . Limit-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

0

 15 +.003 .0991

 14 -.056 .0998

 13 +.128 .1006

 12 +.095 .1013

 11 -.065 .1020

 10 +.074 .1028

  9 +.035 .1035

  8 -.238 .1042

  7 +.087 .1049

  6 +.019 .1056

  5 -.044 .1063

  4 -.158 .1070

  3 +.134 .1077

  2 +.000 .1084

  1 -.018 .1091

Lag Corr. S.E.

0

13.71 .5475

13.71 .4715

13.40 .4174

11.78 .4638

10.89 .4522

10.48 .3992

 9.96 .3539

 9.85 .2760

 4.62 .7058

 3.94 .6848

 3.91 .5627

 3.74 .4422

 1.57 .6652

  .03 .9867

  .03 .8699

  Q p

 

 

Autocorrelation Function

A       : ARIMA (1,0,1) residuals;

(Standard errors are white-noise estimates)

 Conf . Limit-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

0

 15 -.030 .0991

 14 -.108 .0998

 13 -.076 .1006

 12 -.104 .1013

 11 +.030 .1020

 10 +.095 .1028

  9 +.135 .1035

  8 +.148 .1042

  7 +.145 .1049

  6 -.045 .1056

  5 -.139 .1063

  4 +.056 .1070

  3 -.003 .1077

  2 -.291 .1084

  1 +.088 .1091

Lag Corr. S.E.

0

19.47 .1931

19.38 .1508

18.21 .1499

17.64 .1271

16.59 .1206

16.50 .0862

15.66 .0745

13.95 .0831

11.94 .1027

10.03 .1233

 9.85 .0797

 8.13 .0869

 7.85 .0491

 7.85 .0197

  .66 .4177

  Q p

Autocorrelation Function

A       : ARIMA (1,0,0) residuals;

(Standard errors are white-noise estimates)

 Conf . Limit-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

0

 15 -.119 .0991

 14 +.102 .0998

 13 +.017 .1006

 12 -.032 .1013

 11 -.013 .1020

 10 +.000 .1028

  9 +.088 .1035

  8 -.190 .1042

  7 +.182 .1049

  6 -.088 .1056

  5 +.005 .1063

  4 +.072 .1070

  3 -.046 .1077

  2 -.049 .1084

  1 -.165 .1091

Lag Corr. S.E.

0

13.51 .5629

12.06 .6017

11.01 .6100

10.98 .5305

10.88 .4532

10.87 .3680

10.87 .2850

10.15 .2550

 6.82 .4482

 3.82 .7013

 3.12 .6811

 3.12 .5379

 2.66 .4466

 2.48 .2889

 2.28 .1309

  Q p

 

  

 

  

 

Consistency 1-ECe ds.m 

Lime% 
Gypsum % 
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Autocorrelation Function

A       : ARIMA (1,0,1) residuals;

(Standard errors are white-noise estimates)

 Conf . Limit-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

0

 15 +.007 .0991

 14 +.044 .0998

 13 -.052 .1006

 12 -.029 .1013

 11 +.013 .1020

 10 -.007 .1028

  9 +.046 .1035

  8 -.011 .1042

  7 -.039 .1049

  6 -.038 .1056

  5 +.008 .1063

  4 -.010 .1070

  3 +.019 .1077

  2 -.056 .1084

  1 -.031 .1091

Lag Corr. S.E.

0

 1.44 1.000

 1.43 1.000

 1.24 1.000

  .97 1.000

  .89 1.000

  .87 .9999

  .87 .9997

  .67 .9996

  .66 .9986

  .52 .9976

  .39 .9956

  .38 .9838

  .37 .9455

  .34 .8427

  .08 .7791

  Q p

 

 

 للصفات المدروسة Correlogramمخطط االرتباط الذاتي  2شكل 

(. اذ 2ما تم توضيحها في جدولك 0.1قيم المسافة التي عندها اعلى ارتباط ذاتي )اكثرمن   3يالحظ من الجدول 
( متر لمفصوالت التربة , وكانت اقل قيمة 4315-31066تراوحت المسافة التي عندها اعلى ارتباط ذاتي بين )

  .%Siltاما اعلى قيمة فقد كانت لصفة %Clay لصفة 

 . على التتابع( متر لصفتي البناء والقوامية و 16141اما بالنسبة لمسافة الصفات المورفولوجية فقد كانت)

( متر, حيث كانت اقل قيمة لصفة 1109 - 31066اما بالنسبة للصفات الكيميائية فقد تراوحت المسافة بين )
Gypsum  واعلى قيمة لصفة %ds.m-1 ECe   في حين كانت صفة .SAR  عديمة المسافة لعدم وجود قيمة

 .  2( وكما وضح في جدول5( حسب ما ذكره )0.1ارتباط ذاتي لها )اكبر من 

يتضح من اعاله انه كلما كان التغاير كبيرا كان عدد العينات اكبر وكلما كان التغاير قليال كان عدد العينات اقل 
 (.14و 7, 3, 2)وهذا يتفق مع ما اوجده 
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