
 ----- ٢٠٠٩، ٢٦-١٧ ص ،٢العدد ،٩، المجلداألرضالمجلة العراقية لعلوم  ----- 

١٧ 

  ومللجبس االنعكاسيةاالختالفات  داستخدام المرئيات المركبة لونيا في كشف وتحدي

  العراق/ محافظة نينوى في في الترب السطحية لمنطقة الجزيرة 

  
  نامق عبد المنعم داود

  مركز التحسس النائي
  جامعة الموصل    

  
  )١٦/٤/٢٠٠٩ تاريخ القبول،  ٥/٥/٢٠٠٨ تاريخ االستالم(

  
  الملخص

الترب  ترسبات في ومللجبس االنعكاسيةاالختالفات مناطق كشف وتحديد  إلىبحث الحالي يهدف ال 
وبقية المعالم  جبسومتباين االنعكاسية الطيفية لل على السطحية لمنطقة الجزيرة في محافظة نينوى اعتمادا

لمتحسس ل ,TM1,TM4,TM7 تم اختيار حزم المرئيات الثالثة. الموجودة في منطقة الدراسة األرضية
والتي دمجت مع بعضها ) 7 الندسات(  األمريكيناعي طصراسم الخرائط الموضوعي المحسن للقمر اال

 األلوانمة لون من زكل ح بإعطاءوذلك  لونياًلتكوين مرئية واحدة مركبة ) ايرداس( باستخدام برنامج 
ري باالعتماد على نظرية التفسير البص إجراءتم . على التوالي )واألزرق  األخضر ،األحمر(  الرئيسة
. حقلية المتوفرة عن منطقة الدراسةوبعض المعلومات المرجعية ال البصري ، مبادئ التفسيراأللوان

الترب  ترسبات في ومالجبسمناطق انعكاسية في توزيع تحديد ثالث مستويات متباينة  إلىخلصت الدراسة 
هذه النتائج تم تدقيقها  .مميزة لونياًال مركبة ولمنطقة الجزيرة شمال غرب العراق في المرئية ال السطحية

   .باالعتماد على الزيارات الحقلية والتحليالت المختبرية للنماذج الترابية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT  
 This work represents an attempt to recognize and delineate the area of different 

reflection of gypsum in the surface soil of Al- Jazeera region in the Ninevah Governorate, 
depending on the variations in the spectral reflectance of  the gypsum and other landform 
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features in the study area. This investigation utilized the three bands (TM1, TM4  
and TM7) of the Landsat7 immerging together by using the ERDAS  program to produce 
single color composite image, including the use of three primary colors (Red ,Green  
and Blue) respectively. Given these conditions, the basic principles of visual 
interpretation of images are all that is required of interpreter to implement them by using 
the color theory and the available field references about the area. The present study 
concluded the presence of three different levels of gypsum in the top soil surface of the 
Al- Jazeera North Western Iraq. which are recognized in the color composite image. 
These results are confirmed by both field visits and laboratory analysis of soil sample. 
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  المقدمة

مجاالت  احد الموارد الطبيعية في العراق ألنه يدخل في )Gypsum CaSO4.2H2O( جبسوميعد ال
، واحد الخامات الثانوية في صناعة الخامات الرئيسية في صناعة الجص صناعية عديدة حيث يعتبر احد

ولكون . )2002الرواس، ( ور والعمارات الد أوجهلزخرفة الجدارية في لفضال عن استخدامه  تاألسمن
لكل من المهندسين المدنيين  احد المشاكلن في الماء فان وجوده في التربة يمثل مادة قابلة للذوبا ومالجبس

من وجهة نظر  أما. هتها وحلها مزيد من الجهد والمالومهندسي الري على حد سواء اذ يتطلب مواج
ه ازدادت نسبت إذا إالال يشكل عامال محددا لإلنتاج والخصوبة  ومالعاملين في المجال الزراعي فان الجبس

 اإلنشاءاتوانهدام  وانخسافها األراضيحيث يشكل عائقا في طريق استصالح  تقريبا% 25في التربة عن 
 أكانسواء  ومالكشف عن وجود الجبس أهميةمن هنا تتبين  .)2006األراضي السورية، (الهيدروليكية 
 وأهميتها ليتهاعافتقنيات التحسس النائي  أثبتت .احد مكونات التربة أو جبسيهصخور  مكاشف على شكل

 اإلنتاجوالمشاكل البيئية التي تهدد ميادين  األرضيةفي عمليات التحري واالستكشاف عن الموارد 
  . (Soheila  et al.,  2007) في التربة ومالجبس ةوجود مادوالخدمات على حد سواء ومنها 

في االنعكاسـية  تالفات وتحديدها مكانيا بناءا على االخ األراضيحصر  إلىتهدف الدراسة الحالية 
المركبة لونيا مختصرا بذلك الكثيـر  الفضائية في تربتها باستخدام تفسير المرئيات  وملجبسا لمادة الطيفية

  .الحقليةفي الدراسات التقليدية  لمثل هذه التحريات ممن الجهد والوقت والمال الالز
       

   منطقة الدراسة      

  ودائرتـي عـرض  ) ٤٢َْ   ٣٧َ – ٤١ْ  ٤٥َ (ن خطـي طـول    تم اختيار المنطقة المحصورة بي  
نموذجيـة  ال من المناطق هذه المنطقة تعتبر إن .والتي تقع غرب مدينة الموصل) ٣٦َْ  ٢٦َ – ٣٦ْ  ٠٤َ (

ـ     وملتطبيق مثل هذه الدراسة بسبب تربتها التي تحتوي على مدى واسع من االختالفات في نسـبة الجبس
مشروع ري الجزيرة الجنـوبي وهـو مشـروع     أراضيتضم معظم  إذ ،)١٩٩٠، عبد الكريمو عزيز( 

في تربته عامال محددا فـي تحديـد    وميشكل وجود الجبس .القريب لالمستقبتكميلي من المؤمل تنفيذه في 
 باإلضـافة وفي اختيار نوع قنوات الري وطريقة تبطينها وخاصة الحقلية منها  ألراضيه األمثلاالستخدام 
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اقتصـادية   أهميـة كون المنطقـة ذات   األخر األمر .الري المالئمة لمثل هذه المنطقة ةاختيار طريق إلى
ـ  محاصيل الحبوب الديمية وخاصة الحنطة  إنتاجالمناطق في  أهمباعتبارها احد  المواسـم   يوالشـعير ف

  . المطيرة
  

  تهيئة المعطيات

ة تنفـذ بتقنيـات التحسـس    في أي دراس األساسيةتعد المرئيات الفضائية والصور الجوية الركيزة  
تتـوفر فـي    أناذ يجـب  . )Wikipedia, 2006(توفرها  بالواجمن مصادر المعلومات  فهي تعدالنائي 

الهدف من البحث منها قدرة التمييز الطيفي والمكاني وتاريخ  ئمتالالمرئية المستخدمة مواصفات وشروط 
ـ       يالمرئية الذالتقاط    ت التفسـير والتحليـل  فـي عمليـا  اعد يعتبـر مـن األمـور المهمـة التـي تس

  .)٢٠٠٤، الداغستاني( 
في مركز التحسس النـائي حيـث اسـتخدمت المرئيـات      حاليا تم اختيار احدث المرئيات المتوفرة

ذو الحزم الثمانية علـى مـتن القمـر     ) ETM( الفضائية للمتحسس راسم الخرائط الموضوعي المحسن 
  ١٧/٢/٢٠٠١بتـاريخ  ملتقطـة  وال ) ٣٥صـف  و ١٧٠مسـار  (  ٧الندسـات  األمريكـي ناعي طصاال
  . ت التحليل والتفسير لهذه الدراسةالستخدامها في عمليامتر  ٣٠قدرة تمييز ارضي ذات و

       
  اختيار الحزم الطيفية: أوال      

 واألشكال للباحث لكافة المعالم المسبقة ةتم اختيار الحزم الطيفية بناءا على المعرفة الشخصي
منحنيات وبدراسة . سابقة دراسات وزيارات ميدانيةاجدة في منطقة الدراسة من خالل المتو األرضية

، يعاكس تماما السلوك الطيفي )١ شكلال(  ومللجبسالسلوك الطيفي  أناالنعكاسية الطيفية لهذه المعالم وجد 
   ).٢ شكلال( للتربة 

في الحزمـة السـابعة    ةاسيواقل انعك TM1بمعنى أن للجبسوم أعلى انعكاسية في الحزمة األولى 
TM7 التربة تـزداد كلمـا ازداد الطـول     ةبينما المنحنى االنعكاسي الطيفي للتربة يشير إلى أن انعكاسي

وانعكاسية عالية فـي الحزمـة السـابعة     TM1 الموجي أي أن للتربة انعكاسية واطئة في الحزمة األولى
TM7  .زمن الذي التقطـت بـه المرئيـة الفضـائية     ولكون المنطقة تشهد نشاطا زراعيا ملحوظا في ال

والتي يكون فيها للنبـات أعلـى    TM4المستخدمة في هذه الدراسة فقد تم اختيار الحزمة الطيفية الرابعة 
  .تمهيدا لتمييز األراضي المزروعة عن األراضي البور) ٢الشكل (انعكاسية طيفية 
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  .) Whitney et al., 1983(عن  المحور ور الجبسيةالطيفي للصخ ساالنعكامنحنى   :١ شكللا

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  المحـور عـن   الغطـاء النبـاتي والتربـة والميـاه     الطيفـي لكـل مـن    ساالنعكامنحنى   :٢ شكلال

)Richards and Jia, 1999(.  
باإلضافة إلى أن هذه الحزم   TM7, TM4, TM1بناء على ما تقدم فقد تم اختيار الحزم الطيفية 

المختارة تعد إحصائيا من القنوات األقل ارتباطا ولذلك فهي األكثر قدرة على رسم وتحديد ) القنوات(
  ).٢٠٠٤الداغستاني،  و ٢٠٠٠، يعبد الهاد(وتمييز االختالفات الموجودة على سطح األرض 

أدخلت المرئيات الفضائية بالحزم المختارة إلى جهاز الحاسوب لقطع المساحة المحددة والتي تمثل 
للحصول على مرئيات متماثلة ومتطابقة وخزنت )  Arc  Veiw 3.3( طقة الدراسة باستخدام برنامج من

  إلنتاج مرئية ERDAS)(في جهاز الحاسوب ليتم بعد ذلك استدعائها ودمجها باستخدام برنامج االيرداس 

Landsat ETM 
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ن األحمر للحزمة وذلك بإعطاء اللو)  False color composite image(مركبة وملونة باأللوان الكاذبة 
  ). ٣ الشكل(األولى واللون األخضر للحزمة الرابعة واللون األزرق للحزمة السابعة 

أمكن تحويل التباين الطيفي من تباين في المستويات الرمادية في مرئيات الحزم  الخام الثالثة إلى 
رئية الواحدة المركبة لونيا، في الم) األحمر، األخضر، واألزرق(األلوان باستخدام مركبات اللون األساسية 

حيث تعد المرئية المركبة لونيا إحدى الطرائق الخاصة في المعالجة الرقمية التي تعمل على تحسين 
، وذلك الن )٢٠٠٠ ،يعبدالهاد(المرئية وتعطي فرصة أفضل لتمييز وتحديد المعالم واألغطية األرضية 

  ).Taher, 1991(محدودة قدرة العين البشرية في تمييز المستويات الرمادية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

ولغرض المقارنة والتأكد من أفضلية الحزم الطيفية المختارة في تمييز االختالفات الموجودة 
واألغطية األرضية في منطقة الدراسة فقد تم إنتاج مرئية مركبة لونيا وبنفس التقنية السابقة من الحزم 

  ).٢٠٠٤، الداغستاني(هي األكثر ارتباطا ) القنوات(م ، وهذه الحز)TM2, TM3, TM4( الطيفية
واعطي اللون االحمر الى الحزمة الثانية واللون االخضر الى الحزمة الرابعة واللون االزرق الى الحزمة  

  ). ٤الشكل ( الثالثة 

 تلعفر

 سنجار

Km 
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 ة االقل ارتباطا لمنطقة الدراسةالمرئية الفضائية المركبة باأللوان الكاذبة بالحزم الطيفي: ٣الشكل  
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  التدقيق الحقلي والعمل ألمختبري  :ثانيا

وبواقع نموذجين لكل ) سنتيمتر ١٠ – ٠( تم زيارة منطقة الدراسة واخذ نماذج ترابية سطحية بعمق
كلية الزراعة والغابات إليجاد / مستوى وتم تحليل النماذج الترابية في مختبرات قسم علوم التربة والمياه 

  ).١ الجدول(نسبة الجبسوم ونسجة التربة والموضحة في 
  
  
  

  .ضح مواقع النماذج الترابية الممثلة للمستويات الثالثة ونتائج التحاليل المختبريةيو:  ١جدول ال   
ــتويات  مسـ

  الـمـوقـــع          ومالجبس
ــبة  نســ

 Textureالنسجة       %ومالجبس

   المستوى 
  العالي

) سنجار-تلعفر(الشارع العام  .١
م ) ٩٠٠(مفرق قرية عين طالوي

  .يمين الشارع

 
65.24 

  مزيجيه سلتية
Silt Loam 

) سنجار-تلعفر(الشارع العام  .٢
) ٨٠٠(مفرق قرية عين الحصان

  .م يسار الشارع

 
73.45 

  مزيجيه رملية
Sandy Loam 

المستوى 
  المتوسط

 Loamمزيجيه   41.78  قرية يوزتبة شرقكم شمال )١( .٣

قرية  غربم شمال  )٧٠٠( .٤
  .يوزتبة

  مزيجيه سلتية 48.67
Silt Loam                     

ستوى الم
  الواطئ

  مزيجيه طينية 0.527  .م جنوب قرية تل عزو )٢٠٠( .٥
Clay Loam                   

  .م غرب تل بعير )٣٠٠( .٦
 
o.25 
 

  سلتية مزيجيه طينية
Siltyclay  Loam 
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  النتائج والمناقشة  
ت فـي  قدرة كبيرة على تمييز االختالفـا ) ٣ الشكل(اظهر التفسير البصري للمرئية المركبة لونيا 

األحمـر   نالن إعطاء اللـو  ةاالنعكاسية الطيفية للجبسوم في ترسبات الترب السطحية في منطقة الدراس
للحزمة الطيفية التي يكون فيها للجبسوم أعلى انعكاسية وهي الحزمة األولى، يعني أن اللون األحمر فـي  

  وتـم التحقـق مـن ذلـك     وم فـي التربـة نسـبة كبيـرة     سالمرئية يمثل األراضي التي يكون فيها الجب
ــا         ــت به ــي قام ــة الت ــارت الدراس ــث أش ــابقة حي ــات الس ــبعض الدراس ــتعانة ب   باالس

إلى أن نسبة الجبسـوم فـي   ) تلعفرـ سنجار( في المنطقة الواقعة حول الشارع العام )  ١٩٨٧بدوي، ( 
ن وهي نفس األراضـي الملونـة بـاللو   % ٧٠كانت ) سم  ١٠ـ   ٠( الترب السطحية والتي هي بعمق  

والتي أكدت بنتائج التحاليل المختبرية للنماذج الترابيـة  ) تلعفرـ سنجار( األحمر المحيطة بالطريق العام 
  ).١ جدولال( الممثلة للمستويات الثالثة 

فـي تربـة منطقـة     وموهو المستوى المتوسط للجبس من االنعكاسية الطيفية أما المستوى الثاني  
بنفسجي في المرئية المركبة لونيا وطبقا لنظرية األلوان فان وجود نسبة من الدراسة فقد تم تمييزه باللون ال

تقارب نسبة بقية مكونات التربة يعني خلط اللون األحمر بما يماثله من اللـون األزرق والنـاتج    ومالجبس
  .)Lillesand and Keifer, 1987( طبقا لنظرية األلوان يكون لونه بنفسجي

في التربة قد تـم   وموهو المستوى الواطئ للجبس من االنعكاسية الطيفية الثالثالمستوى  في حين أن      
لها  وم، حيث أن جميع مكونات التربة ماعدا الجبسرق الذي أعطي إلى الحزمة السابعةتمييزه باللون األز

  ).٢ شكلال( )2004 ،الداغستاني( في هذه الحزمة ةأعلى انعكاسي
للحزمة الرابعة قد سهل عملية تمييز الغطـاء النبـاتي الطبيعـي     األخضراللون  إعطاء بينما عند  

ــزروع الن  ــىوالم ــة       أعل ــة الرابع ــل بالحزم ــاتي تتمث ــاء النب ــة للغط ــية طيفي   انعكاس
في كثافة ونوعية الغطاء  تاالختالفا إلىيشير  األخضروان االختالف في التدرج اللوني للون ) ٢شكل ال(

عدم قدرة المرئية المركبة لونيا من ) ٤الشكل ( كما يالحظ من .روعةللمناطق المز النباتي ومراحل النمو
وعدم قدرتها علـى   اعاله الثالثة ومعلى تمييز مستويات الجبس TM2,TM3,TM4الحزم االكثر ارتباطا 

اذ يبـدو   ،في منطقة الدراسة والمزروعة  تمييز االرضي البور عن االراضي المغطاة بالنباتات الطبيعية
    .ذات الغطاء النباتي االقل كثافة واضحا دم التمييز بين االراضي البور واالراضيالتداخل وع

في الدراسات المستقبلية عند توفر مرئيات فضـائية   أفضلنتائج  إلىالوصول  بإمكانيةيعتقد الباحث 
لـى  هذه التقنيـة ع  قبتطبيأو تغطي معظم منطقة الدراسة )  أيلول أو آب شهر( في نهاية موسم الجفاف 

جانب اسـتبعاد تـأثير    إلىغيرها من المناطق حيث تكون التربة خالية من الغطاء النباتي وبقايا النباتات 
مـن  من ثـالث مسـتويات    أكثر إلىعامل الرطوبة السلبي في مثل هذه الدراسات وبذلك يمكن الوصول 

  . واألزرق األحمرن على التدرج اللوني الناتج من خلط اللو اعتمادااالنعكاسية الطيفية للجبسوم 
  



 دونامق عبد المنعم دا

 

  جاتاالستنتا

الطرائـق   إحـدى  افي الدراسة الحالية باعتباره ةالمستخدمالمرئية المركبة لونيا  أسلوب وقدرة أهمية .١
هذه المرئيـات واسـتخدامها فـي كشـف وتحديـد       الخاصة في المعالجة الرقمية في تحسين وتفسير

بالرغم من كونها  تربة منطقة الجزيرة ترسبات في للجبسوم من االنعكاسية الطيفيةاالختالفات النسبية 
 .لم تؤخذ في موسم الصيف

وفصل المعالم  االنعكاسية الطيفية للجبسومقدرة وكفاءة الحزم الطيفية االقل ارتباطا في تمييز مستويات  .٢
  .طاة مقارنة بالحزم االكثر ارتباساالرضية االخرى في منطقة الدرا

 تمييزها في هذه الدراسة تساعد أمكنفي التربة التي  وملجبسل يفيةاالنعكاسية الط مستوياتتباين  إن .٣
 الحيوية والتي في تطوير استخدامات األرض لألغراض الزراعية في هذه المنطقة  أصحاب القرار

حصاد المياه المقترحة في مثل هذه  عإلى جانب مشاري تشمل بمشروع ري الجزيرة الجنوبي سوف
  .اطق شبه الجافةالمن

  

  

  العربية صادرالم
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