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  2008، ) 2(العدد 6: مجلة األنبار للعلوم الزراعیة ، المجلد 
  

  وسط السهل الرسوبيفيمصداقیة خارطة ألتربه لمنطقةاختبار

  

  الراويإبراهیممثنى خلیلوفرحان الجریصي صالح مرشد

  األنبارجامعة /كلیة الزراعة- لمیاهقسم علوم التربة وا

  الخالصة

إلحــدى مســوحات عنــد مســتوى السلســلةي أربــع وحــدات خارطــة تربــهحللــت بیانــات خارطــة تربــه تحــو 

 soil(كیلو متر شمال غرب بغداد من اجل معرفه مصداقیتها20الترب شبه التفصیلیة لمنطقة تقع على بعد 

map unit reliability( معاییر نوعیة الخارطة حیث استخدم معیـار التجـانس النسـبيبعضباستخدام)ri (

لدراسة أهم الصفات الفیزیائیة والكیمیائیة ذات   )1(طریقة التشابه المقترحة من قبلباستخدام وزونةالموالنقاوة

نسـبة الصـودیوم ,الملوحة,النسبة المؤویة للطین ,النسبة المؤویة للرمل(العالقة بتصنیف الترب حیث درست  

بینــت نتــائج الدراســة أن عملیــه ) .  ة العضــویةالمــاد, الكلــس,والجبســوم,الســعة التبادلیــة الكاتیونیــه ,المتبــادل

فـي . تجزئه المنظور األرضي إلى وحدات خارطة كانت ذات ارتباط عالي ضمن األصـناف ولـبعض الصـفات 

فـي زیـادة التغـایر ضـمن )والجبسـوم والمـادة العضـویة,متبـادلنسـبة الصـودیوم ال,الملوحة(حین أسهمت الصفات 

كمــا  . ك جــدوى مــن تجزئــة المنظــور األرضــي علــى أســاس هــذه الصــفاتحیــث لــم یكــن هنــا, وحــدات الخارطــة 

- %40(وهي الحد األدنـى المقتـرح لنقـاوة وحـدات الخارطـة%) 44.18( بینت النتائج أن نقاوة الخارطة بلغت

البیــد ون (فـي حــین بلغــت النقــاوة بعــد إعــادة فصــل وحـدات الخارطــة وحســب طریقــة التشــابه المقترحــة . %)75

الصـفات یعتبـر ضــمن تعریـف الوحــدة التصـنیفیة لوحــدة مجمــوع مـن%) 75(ـ البیــدون المركـزي بــالـذي یشـابه 

  . وان هذه النسبة هي مؤشر لمدى نجاح عملیة المسح%47.15)التربةخارطة

  

Test of reliability for soil map at area from mid- Mesopotamian
plain

S. M. Al-Juraysi , M. K. Al-Rawi
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Abstract
Analysis Data for one map soil was made. whish has four-map unit at semi-

Detail survey at project lie at (20 K. M. North– West of Baghdad). The study aimed 
to test the reliability of soil map by quality criteria. Uniformity criterion (RI) and 
purity method are used .data of physical and chemical properties which have 
relation with soil classification were studied. (Sand %, Clay %, Salt, ESP, CEC, 
Gypsum, Lime and Organic matter). The study showed the (ECe, ESP, Gypsum and 
Organic matter) given more variability within soil map unit. The study also showed 
that purity was 44.18% in first. While it was 47.15% after redraw map unit
(similarity of more than %75 between soil unit and dominant taxonomic unit)
according to Similarity method suggested by Al- Juraysi (2003).
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تهدف عملیات المسح برمتها إلى تجزئه المنظور األرضي إلى وحدات خرائط ضمن مسـتویات تصـنیفیه 

فـي الصـفات ضـمن ویتـأتى هـذا مـن خـالل اختبـار مقـدار التغـایر.مستوى سلسـلة التربـةعندما تكون ة معینه وعاد

Within(وحدات الخارطة map unit( وبین وحدات خارطة التربة)Between map unit(. اختبار كما وان

صفه للمقارنة وبیان مقدار تغایرها یعتمد باألساس على الفائدة والغرض الذي أجریـت مـن اجلـه عملیـه مسـح ا أي

وثیقـــةاالحصـــائیه وذات صـــله الناحیـــةمـــن معنویـــةبـــین وحـــدات الخارطـــة یجـــب أن تكـــون الفـــرو قـــاتأن . لتربـــه

مــي والهــدف العــام لمعظــم مســوحات التربــة هــو الكشــف ألنــواع  التــرب األســاس العلأناألرضوٕادارةباســتعمال 

.مـع تحدیــد أفضـل اســتعماالتها Land scapومواقعهـا ومسـاحاتها وطبیعــة توزیعهـا ضــمن المنظـور األرضــي 

أن تجزئــة المنظــور األرضــي إلــى مســاحات متشــابهه فــي الصــفات ویمكــن إدراكهــا مكونــه مــا یعــرف )2(یشــیر 

تلف عما یجاورها من وحدات خرائط أخرى وصـفات كـل وحـدة خارطـة تتغـایر ضـمن مـدیات بوحدة الخریطة تخ

ورد . وهـذه التغـایرات قـد تكـون نظامیـه أو عشـوائیة    Spatial variabilityمعینـه تعـرف التغـایرات المكانیـة 

رفــه تحمــل وحــدة خارطــة التربــة غالبــا مــا تتــألف مــن وحــدة تصــنیف معأن)3(فــي دلیــل مســح التربــة األمریكــي

إلــــى أن )4(وذكــــر.Inclusionsاســــمها فضــــال عــــن احتوائهــــا علــــى تــــرب مختلفــــة تعتبــــر كشــــوائب ضــــمنها 

في وحدات تصـنیفیة أوالبیدونات في وحدة الخارطة قد تصنف كلها إلى أعضاء في الوحدة ألتصنیفیه السائدة 

  .أخرى 

كــان وهــذا لــیس بالضــروري أن یجــب أن تكــون متجانسـة قــدر اإلمالتربــةإن وحــدة خارطــة)5(أوضـح

یبقـى ضـمن حـدود معینـه ویجـب التربـةیكون للترب الممیزة بصفات متجانسة لكن التغـایر ضـمن وحـدة خارطـة

إن یكون كدلیل ثابت لتمییز وحدات الخارطة األخرى ألمسماه بنفس االسم وذكر أیضا إن سلسله التربة كوحدة 

نقصــان باالبتعــاد عــن المفهــوم المركــزي وتــدریجیا أودة خارطــة تحتــوي علــى صــفات ضــمن مــدیات تتغیــر بزیــا

المفهــوم المركــزي لهــذه الوحــدة یكــون خــاص للمكــان الــذي وصــف فیــه ولكــن أن.باتجــاه الوحــدات ألمجــاوره لهــا 

فــيأن وجــود الشــوائب ضــمن وحــدة الخارطــة یقلــل مــن تجانســها ویــؤثر . یســتفاد منــه كــدلیل للمســوح المســتقبلیة 

  . ه من وحدة الخارطة التفسیرات المتوخا

ة السـائدة فـي تعقید نمط التربة هو الذي یؤدي إلى وجود الشوائب في الوحدات التصـنیفیأن)6(ذكر

إن نسـبه الشـوائب ضـمن وحـدات الخارطـة فـي العدیـد مـن المسـوحات التـرب تصـل ) 7(وحـدد. وحـدة الخارطـة 

بــان  النقــاوة التــي تــم الحصــول )8(ین كمــا بــ%)35- 75%(ذات نقــاوة تتــراوح بــینأنهــاأي %65- %25بــین 

وأشـار إلـى أنهـا ناتجـة عـن عـدم %65- %50علیها لحد أالن في اغلب بحـوث تحلیـل خـرائط التربـة تتـراوح بـین

  أمكانیه رسم التفاصیل في نمط ألتربه و كذلك قلة فهم طبیعتها 

شـوائب مـن فـأن وحـدات الخارطـة قـد تحـوي وحـدات تصـنیفیة مفـردة تتضـمن) 9(فـيوحسب مـا جـاء

ال فإنهـاأخـرىكانت الوحـدات التصـنیفیة أذاأما% )25- %15(وحدات تصنیفیة مشابهه بنسبة ال تزید عن

 Map(مقترحات لتقیـیم مخططـا لمعـاییر تقسـیم اسـتعمالیه الخارطـة)10(وبناءا على ذلك قدم %10تزید عن

utility(هــا اســتعمال األرض التــي تقــیم ألجلــه الخارطــة وخاصــة العوامــل المهــم لتقیــیم فائــدة خــرائط ألتربــه ومن

ومـن األمـور الهامـة التـي تسـاعد فـي ..محتوى وحدات الخارطة ودرجـه محـددات ألتربـه ومصـداقیة المعلومـات ,

مــدى وجــود التغیــر المفــاجئ بــین ,غرافیــه ونــوع وحــدات التــرب و تقیــیم مصــداقیة الخارطــة هــي العالقــة بــین الطوب

وان هذا بحد .ومدى خبره المساح القائم بالمسح الخارطةیر المفاجئ في حجم وحده مدى التغ,الترب المتجاورة 

مـن حیــث درجــه تمثیلهـا للمســح وهـذه مهمــة صـعبه التحقیــق لســببین الخارطــةذاتـه لــیس كافیـا لمعرفــة مصـداقیة 

التـي ممثله ألماكنها الصحیحة أوال ومستوى دقـه وصـف المسـاح للتـربالخارطةمدى كون حدود وحدات :هما 
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تتضـمن الخارطـةإن المعـایر ألهامـه فـي قیـاس نوعیـه )11(وفـي هـذا الصـدد ذكـر .تنتمي لوحدات الترب ثانیا 

تعتمد الخارطةإن نوعیه )12(یقول .والنسبة المئویة لنجاح المسح وتجزئه التغایر الخارطةقیاس نقاوة وحدة 

بیانـات  بحیـث تتفـق فیهـا األصـناف المؤشـرة علـىعلى  توفیر المعلومات وثیقة الصلة بغرض المسح وتقـدیم ال

إلـــى إن تعقیـــد )3(ریشـــی.الخارطـــةمـــع األصـــناف فـــي الواقـــع المیـــداني وهـــذا مـــا تؤكـــده نقـــاوة وحـــدة الخارطـــة

إن األسباب الرئیسیة في )13(ذكر ) . Map readability(الخارطةله اثر كبیر على درجه قراءة الخارطة

تغایرات في ألتربه وبیاناتها هو األسلوب اإلحصائي المتبع في تفسیر التغایر ضـمن صعوبة التعامل موضوع ال

( إذ إن التصنیف الجید ولعدد من األصناف یكون ذوالخارطةلوحدات ألتربه الموجودة على ) (Riاألصناف 

(Riما یمكن ومعنوي أعلى.  

لكي تكون الجهود المبذولة في إلى أن هناك حاجة إلى وضع مودیالت إحصائیة للتربة   )14(أشار 

وقـد تكـون هـذه المـودیالت معقولـة , المسح والتصنیف ذات قیمه في التنبؤ عن صفات الترب في مواقع جدیـدة 

وعلى المسـتوى المحلـي فـان مسـوحات التـرب لـم تصـل إلـى المسـتوى المطلـوب بسـبب نـدرة . في ظروف معینه 

  .وة وحدات الخارطة وبالتالي تقدیر مدى نجاح مسح ألتربه البحوث الخاصة بتقدیر كفاءة المسح وتحدید نقا

فـــي دراســـتنا وقـــد اســـتخدم الباحـــث أســـلوب تحلیـــل )15(ت الخارطـــة المنجـــزة مـــن قبـــل وقـــد اســـتخدم

.السالسل الزمنیة في دراسة تغایرات الترب للصفات الكیمیائیة والفیزیائیة والمعدنیة فـي وسـط السـهل الرسـوبي 

دراسـات التغـایرات المكانیـة والزمانیـة علـى وحـدات التـرب لتكـوین مفـاهیم إجـراءستمرار في االأهمیةإلىمشیرا 

أن موضـوع دراسـة تغـایرات التـرب    واإلدارةتمكن المساح من معرفة طبیعـة التغـایرات خدمـه ألغـراض المسـح 

لــى بیــان مــدى نجــاح بواســطة المســح وتحلیــل تغایرهــا یعتبــر مهمــا لمعرفــة نوعیــة وكفــاءة خارطــة ألتربــه وصــوال إ

مسح ألتربه واسـتكماال للـنهج الـذي بـدأه هـذا الباحـث وباالسـتعانة  بخارطـة مسـح تـرب شـبه مفصـل لمنطقـه أبـو 

  :األساسیة  من بحثنا هذا هي  األهدافإنحیث .غریب والمنجزة من قبل هذا الباحث اجري هذا البحث 

  .ظور األرضي إلى وحدات خارطةبیان مدى ارتباط الصفات ضمن األصناف وحقیقة تجزئه المن-1

.تحدید مقدار التشابه واالختالف بین وحدات الخرائط-2

.وتحدید مدى نجاح عملیه المسحالخارطةفحص مقدار النقاوة النسبیة لوحدات -3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المواد وطرائق العمل
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لبحـوث العامـة لللهیئـةاستخدمت خارطة مسح تربه لمنطقه  شمال غـرب مشـروع أبـي غریـب والتابعـة 

وبدرجه مسـح شـبه مفصـل وقـد جـرى تحلیـل كـارتوغرافي للخریطـة باعتمـاد بعـض المعـاییر االحصـائیه الزراعیة

)دونـم301.25(اختیرت أربعه سالسل تربه في منطقه الدراسة اعتمـادا علـى المسـاحة والتكـرار تشـغل مسـاحة .

وسلســله باوانــهMM9رفــاعي سلســله ,TW565وسلســله الرائــدDM45وكانــت كــاألتي سلســله منــاذره 

DM95 15(وحسب ,)1(وكما مبین في الشكل. (  

بیــدونات لكــل سلســله وألربعــه مســتویات مــن 3اعتمــدت صــفات التــرب ضــمن السالســل األربــع وبواقــع 

ســم 100- 75ســم للعمــق الثالــث و75- 50,ســم للعمــق الثــاني 50- 25ســم للعمــق األول و25- 0العمــق مــن 

السعه التبادلیـة ,للطین المؤویةالنسبة ,الدراسة الصفات التالیة النسبة المؤویة للرمل وقد شملت.  للعمق الرابع

وبــإجراء التحلــیالت .الكلــس والمــادة العضــویة,والجبســوم ,نســبه الصــودیوم المتبــادل ,ملوحــة التربــة,الكاتیونیــه

  . االحصائیه التالیة

ــایر- ا ANOVA(اســتخدم جــدول تحلیــل التبــاین /تجزئــة التغ Table (لمعرفــة تغــایر لكــل صــفة علــى حــدة

الصفة ضمن وحدات الخارطة ومن خالل ذلك تم فحص نوعیة الخارطة باستخدام معیار االرتباط ضمن 

  )16(حسب ما ذكرهIntra-Class correlationاألصناف 

RI=S2b\ S2w + S2b = B – S2w \ B + (n-1) S2w
RI=1- S2w\S2t            ,         S2b=B-S2w\ n

  معامل االرتباط ضمن األصناف=       Riحیث

S2w              =تغایر الصفة ضمن وحدات الخارطة  

S2b               = تغایر الصفة بین وحدات الخارطة  

n                 = عدد المشاهدات ضمن وحدة الخارطة  

یـــة التغـــایر لمعـــدل الصـــفة بـــین وحـــدات لفحـــص معنویـــة التغـــایر والـــذي یفحـــص معنو F(F-test)اختبـــار - ب

  F=B\Tالخارطة حیث 

)17(ام طریقة المـدى المسـتخدمة مـن قبـلبعد تعییر كل صفات التربة المدروسة باستخد: طریقة التشابه- ج

  :حیث

Xmin \ Xmax - Xmin -X =x  

X= ألقیمه ألمعیره  

X= للصفة األصلیةقیمه  

Xmin=قیمه للصفةأوطأ  

Xmax=ةأعلى قیمه للصف  

مع البید ون الممثل لوحدة التربةتقاس طریقة التشابه بین أي موقع فحص حقلي ضمن وحدة خارطة

  :)Gower)17باستخدام مقیاسالتربةخارطة

Sij =1-   \ X ik –X j\ P  

  j,iقیمة التشابه بین موقعي الفحص =  sij:حیث

Xik        = قیمة الصفةk للتربةi  

Xjk        = قیمة الصفةkلتربة لj

P        = عدد الصفات المدروسة  
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إعــداد  مواقــع الفحــص الحقلــي والتــي تزیــد نســبه (تؤخــذ نســبه اختبــار نقــاوة وحــده الخارطــة ونجــاح المســح - د

إلــى العــدد الكلــي لمواقــع الفحــص ) %75(تشــابهه مــع البیــد ون الممثــل للوحــدة التصــنیفیة الســائدة  عــن

مـن خارطـة التربـةوبا بنسـبة المسـاحة التـي تشـغلها وحـدة خارطـةمضر التربةالحقلي ضمن وحدة خارطة

  .ألتربه 

Weighted purity of map = ai di\ Di  

  : حیث

    ai  =التربةمساحة وحدة خارطةi معبر عنها بصیغة نسبه مئویة من ألمساحه الكلیة

    di = 75زید عن تنسبة ألتشابه(التربةوحدة خارطةضمنعدد مواقع الفحص الحقلي%(  

    Di =التربةعدد مواقع الفحص الحقلي الكلیة ضمن وحدة خارطة  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ةمواقع البیدونات للمنطقة المدروسخارطة تربه موضحا علیها وحدات خارطة ألتربه و )1(شكل
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  لنتائج والمناقشةأ

  اختبار نوعیه وتجانس خریطة مسح تربه منطقه الدراسة-1

حیــث تراوحــت  مــن عالیــة المعنویــة وهــي ) F(تغــایر هــذه الصــفات حســب اختبــار ) 1(ح جــدولیوضــ

هــو المطلــوب مــن عملیــات S2w >s2bمؤشــر لمــدى التقلیــل فــي تغــایر الصــفات ضــمن وحــدات الخارطــة أي أن 

عالیـــا والتـــي تتـــراوح قیمـــه  ) Ri(المســـح  وان معنویـــة الصـــفة لهـــا عالقـــة  بقـــیم معیـــار االرتبـــاط ضـــمن األصـــناف 

أمـا فـي حالـه كـون. كلمـا كـان هنـاك جـدوى فـي تجزئـه المنظـور األرضـي  S2b<0حیـث كلمـا كانـت )0–1(من

S2t >S2w فان هذا یعطي عدم من عملیات المسح ومن ثم أعطـاء وحـدات خارطـة غیـر متجانسـة  وبالتـالي لـم

جدول نفسـه یتبـین لنـا أن تجزئـه الصـفات لألفـق السـطحي ومن ال. یكن هناك جدوى من تجزئة المنظور األرضي 

ومعامـل ارتبـاط معتـدل , لصفه الملوحة وبمعنویـة عالیـه جـدا)0.95(من صفات ذات معامل ارتباط عالي تراوحت 

( أمــا الصــفات األخــرى فهــي أمــا التجزئــة زادت مــن تغایرهــا أي . لمحتــوى ألتربــه مــن الكلــس ومعنــوي)0.55(

S2t>(S2w  التربة مـن المـادة ألعضـویه ذات كمحتوى)Ri = (أو قللـت مـن تغایرهـا العـامصـفرS2t<S2w 

<S2b لـم ) 0.43و0.26و0.25و 0.13و 0.1(ممـا أعطـت قـیم واطئـه لمعامـل االرتبـاط ضـمن األصـناف

تـوى الجـبس مح,نسـبه الرمـل ,نسـبه الصـودیوم المتبـادل,ألنسـبه المئویـة للطـین(تصل لمسـتوى المعنویـة للصـفات

ویعـزى سـبب ذلـك إلـى أن تجزئـه منظـور األرض قـد زاد مـن قـیم التغـایر .على التـوالي )والسعه التبادلیة الكاتیونیه

یكـون محسـوبا علـى s2tضمن وحده الخریطة الواحدة بنسبه اكبر من التغایر الكلي وذلك الن قیمه التغایر الكلـي 

فـي العمـق الثـاني .یها قیمه تغایرها مـع وحـدات خـرائط أخـرى أساس تغایر الصفة ضمن وحده الخریطة مضافا إل

كانت تجزئه المنظور األرضي تتراوح من صفات ذات معنویة عالیه جدا لصفتي محتوى التربـة مـن )  C1(االفق

)0.53(RI) =(ومعنویـــة ذات. علـــى التـــوالي)0.73()0.75(عـــالي)(RIالرمـــل والطـــین و بمعامـــل ارتبـــاط 

رغـم التقلیـل وقد أظهرت بقیه الصفات قیم ارتباط واطئه لـم تصـل إلـى مسـتوى المعنویـة, من الكلسلمحتوى ألتربه

0.33و0.83= (RI)مثل السعه التبادلیة الكاتیونیه ونسـبه الملوحـة ذات ) S2t<S2w<S2b(من تغایرها العام 

ن تغایرها ولم یحقق الغایة المرجوةأما باقي الصفات األخرى فقد زادت  تجزئه المنظور األرضي م. على التوالي

S2t>S2w    لصفتي نسبه الصودیوم المتبادل ونسبه المادة العضویة  ذات(RI)=لكال الصفتین صفر

أعطــت صــفه نســبه الطــین قــیم معامــل ارتبــاط عالیــه المعنویــة )  C2(وعنــد العمــق الثالــث لألفــق    

إما الصـفات األخـرى والتـي )0.47( بمحتوى الكلسلةوصفات معنویة ومتمث)0.56(وذات معامل ارتباط

أمــا 0.27=(RI)كانــت صــفه الســعه التبادلیــة الكاتیونیــه ذات ) S2t)<S2w<S2bلــم تصــل لمســتوى المعنویــة 

نسـبه الصـودیوم , فهـي صـفه الملوحـة) S2t>S2w( الصفات األخرى والتي زادت التجزئة مـن تغایرهـا أي ذات 

أعطـت ) C3(وفـي العمـق الرابـع ولألفـق . صـفر =یـث كانـت ذات معامـل ارتبـاط المتبـادل ومحتـوى الجـبس ح

0.61وRI0.76 =قیم نسبه الطین والسعه ألتبادلیه الكاتیونیه معنویة عالیـه جـدا وذات معامـل ارتبـاط عـالي

علــــى 0.73و0.59وان محتـــوى الكلــــس والمـــادة ألعضــــویه كانـــت معنویــــة وذات معامـــل ارتبــــاط , علـــى التــــولي

والتي قلل تجزئه المنظور األرضي من تغایرها لكن دون الوصـول S2t<S2w<S2bأما الصفات ذات . واليالت

أما باقي الصفات فقد أدت التجزئة إلى . )Ri =)0.23إلى مستوى المعنویة فتمثلت في صفة نسبة الرمل ذات 

  المتبادل ومحتوى الجبسومنسبه الصودی, متمثله بصفات الملوحة) S2t>S2w(زیادة تغایرها  ضمن األصناف 

  قیم معامل االرتباط ضمن األصناف ومعیار التجانس لخارطة تربه ألمنطقه المدروسة) 1(جدول

F1-R.vr1S2t1S2tS2b  BS2w  Prop.  
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3.270.38  0.4323.27  21.4410.04  43.3713.23CEC

55.09**0.940.94  4213.183567.463991.812196.8221.38ECe

1.470.090.13445.17425.6560.44566384.73  ESP

2.060.220.26  25.3224.1246.6138.5618.71  Gyp.  

4.77*0.50.553.7833.4132.1088.01.675lime
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2.520.29  0.3320.6119.356.9534.5113.66CEC

2.830.330.38453.14421.9172.06797.26  281.08Ece

0.470.0  0.0111.8116.08–23.5264.75135.32ESP

0.580.00.00.6590.679–0.106  0.4460.765Gyp.  

5.180.530.587.2556.514.22  15.723.035lime
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5.77**0.560.6150.1844.5930.79111.7719.35Clay

2.130.230.2718.3317.425.0228.3713.31CEC  

0.260.00.0100.71106.64–32.635.47133.31Ece  

0.06  0.00.085.6692.7  –38.738.211124.39ESP

0.51  0.00.00.1580.1633–0.030.0960.188Gyp.

3.66*0.420.476.976.37  3.2813.543.69
   

Lime

3.71*0.050.060.00750.00740.00050.0260.007O.M

1.940.20.23168.3365.35  16.35101.0551.98Sand
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10.68**0.720.7643.1937.22  32.97109.1510.22Clay  

5.87**0.570.61  20.6518.3412.7846.217.87CEC

0.90.00.034.3634.55–1.0232.3135.38ECe

0.090.00.056.5961.03–24.397.8  80.98ESP

0.580.00.00.1130.116  –0.0180.0760.131Gyp.

5.43*0.540.594.253.8  2.5359.321.715lime

3.4*  0.370.440.018  0.01610.0080.0340.01O.M
B=Mean squares between classes     , S2T= variance of total     , S2t= s2w + s2b, 1-R.v=1-(s2w /s2t)    , No=3,   

s2b= (B-s2w)\n        ,     S2w= variance within class

  نقاوة وحدة الخارطة-2
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مقــدار التشــابه بــین بیــدونات وحــدات الخارطــة المدروســة علــى أســاس طریقــه التشــابه )2(یوضــح جــدول

المركــزي أي موقــع فحــص حقلــي یتشــابه مــع البیــد ونأنفــي هــذه الدراســة حیــث اعتبــر.)1(المقترحــة مــن قبــل 

الصفات یعتبر ضمن تعریف وحدة الخارطـة نظـرا لتعقیـد مجموعمن%75أكثر منبالتربةخارطةالممثل لوحدة 

وقـد اعتبـرت هـذه القیمـة علـى أنهـا أعلـى قیمـه لوجـود تشـابه كـافي بـین البیـد ون .منظور األرضي لمنطقه الدراسة 

) .3(كمــا فــي جــدول رقــم التربــةوحــدة خارطــةضــمنالممثــل وبــین البیــدونات أو مواقــع الفحــص الحقلــي األخــرى 

وهي متفقه مـع الحـد األدنـى الـذي %. 44.18ذا األساس بلغت النقاوة الموزونة لخارطة التربة المدروسة وعلى ه

-65بان وحدة الخارطة تتضمن شوائب من وحدات تصنیفیه أخرى تتراوح في العدیـد مـن الدراسـات بـین ) 7(أكده 

بنسـبة DM95زي لوحدة الخارطـة یشابه البید ون المرك) P9(فان البید ون ) 2(من مالحظة الجدول %. %25

وهــو بــذلك % 66.74بنســبة بلغــت MM9لوحــدة الخارطــة )P7(البیــد ون المركــزيمــع شــابه تبینمــا ی78.8%

الصـفات فـي تلـك مجمـوعمـن%75یشابه البیـد ون المركـزي بنسـبه تزیـد عـن ألنهDM95ینتمي لوحدة الخارطة 

ومنــه تصــبح نقــاوة وحــدة ) 2(لتصــبح كمــا فــي الشــكل ألیــهوبــذلك یصــحح رســم الخارطــة علــى مــا توصــلنا .الوحــدة 

  .نقاوة ممكنةأعلىوهذا هو هدف المساح للحصول على % . 47.15الخارطة الجدیدة 

  

  النسب المئویة للتشابه بین البیدونات ضمن وحدات الخارطة وبین البیدونات المجاورة لها) 2(جدول 

  البیدونات األخرىالنسب المئویة للتشابه بین البید ون الممثل 
  وحدة الخارطة  البیدون الممثل

  بیدونات  وحدة الخارطة  البیدونات المجاورة لوحدة الخارطة

P4P3P2
P1TW565

62.4464.0476.83

P3P6P5
P4DM45

60.4461.076.17

P6P9P8
P7MM9

72.3766.7480.22

P9P12P11
P10DM95

78.873.073.31

  

فــــان نســــبة التشــــابه مــــع البیــــد ون المركــــزي كانــــت DM45ضــــمن وحــــدة الخارطــــة P6)(إمــــا بالنســــبة 

إال أنـة لـم یحقـق % 72.37المجاورة لها كانت النسبة  اعلي MM9ومع البید ون المركزي لوحدة الخارطة 61%

  .في مسح وتصنیف التربفأكثر من الصفات الرئیسیة المهمة % 75شروط انضمامه لها والمحددة بنسبة تشابه 

  

  

  

  

  

  

  مقدار النقاوة الموزونة لوحدة الخارطة المدروسة قبل وبعد التغییر) 3(جدول

وحدة 

  الخارطة

  بعد تغییر الخارطة  قبل تغییر الخارطة

  دونم/المساحة
نسبة 

  المساحة

النقاوة 

  الموزونة
  دونم/المساحة

نسبة 

  المساحة

النقاوة 

  الموزونة
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DM45139.50.46310.2315  139.500.44820.2241

TW56570.500.23400.117070.500.22650.1132

MM956.250.18670.093348.25  0.15500.0775

DM9535.000.11620.00053.00.1703  0.0567  

1.00.4715  301.251.00.4418311.25  المجموع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  التربةبه بعد إعادة رسم وحدات خارطةخارطة ألتر ) 2(شكل 
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