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  خصلالم

رباعي الترب المتمثلة بترسبات العصر الترسباتاستخدمت معطیات التحسس النائي في دراسة توزیع 

باالعتماد على ةاسفرت الدراسة عن تمییز ثالثة اصناف رئیس. في تركیب بعشیقة شمال مدینة الموصل

، الى جانب ذلك تنفصل عن الصنفین االولین خمسة اصناف ضمنیة اعتمادا على موقعها نيیمنشئها التكو 

رضیةغالترب على الخارطة اللترسباتاساس في التوزیع المكاني والتي یشكل فیها العامل الجیومورفولوجي 

  .1/50,000عدت بمقیاس أ التي

باالعتماد 1/100,000اس ـبمقی(TM)الفضائیة نوع یةز هذه الخارطة عن طریق تحلیل المرئـتم تعزی

تم فصل هذه االصناف عن طریق مقارنة االنعكاسیة الطیفیة للخالیا .في التصنیفعلى البرامجیات المتوفرة 

  .مع البصمة الطیفیة لكل خلیة صوریة مختارة للصنف الواحدمرئیةللالصوریة 

تثبیت لغرض ،المختبريالحقلي و بالعملاظهرت مكاملة ومناقشة النتائج وتوثیق التصنیف اعاله 

.، الى جانب توضیح اسباب اختالف االنعكاسیة الطیفیة من موقع الى آخرالفروقات بین هذه االصناف

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Distribution of Soil Deposites in Bashiqa Structure, North of Mosul 
City, Using Remote Sensing Data.
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ABSTRACT
Remote sensing data were employed to study the soil distribution of Late 

Quaternary deposits in Bashiqa Structure, north of Mosul City. The outcome of this study 
distinguished three primary classes of soils depending on their morphogenetic origin. 
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Furthermore, the first two classes encompass five subclasses related to its particular site 
within the study area, and in which the geomorphological factor plays an important role 
in the spatial distribution of soil forms; thus providings the tools of soil classification 
distribution map at the scale of 1/50,000.

The map produced is commensurable with the analysis of Landsat imagery at 
1/100,000 scale, which resulted in the development of thematic image classified 
according to the relevant available computer programs. The separation of these classes 
accomplished through comparison of reflected spectrum of the optical pixels of the 
images with the spectral signature of each image pixels related to individual class.

The integration and discussion of the results and documentation of the above 
mentioned classification were ascertained by field and laboratory examinations in order 
to verify the differences among these classes and to enhance the variability of spectral 
reflectance from one site to another.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة

قد نشأ العدید من االختصاصات في ف،الكرة االرضیةنظرا الهمیة التربة في دیمومة الحیاة على سطح 

،تطورها،الذي یهتم بدراسة التربة من حیث منشئها(Pedology)علم التربة ومن اهمها علم البیدیولوجیا 

  . (Soil Survey Staff, 1975)وخواصها ومن ثم تصنیفها

,Buringh)استطاع  ت ، فكان(Great Soil Groups)مجامیع ترب عظمىز ثالثة یمن تمی(1960

اشار هذا الباحث .1/1000,000بمقیاسو للعراق توضح تصنیف الترب باكورة دراسته بوضع خریطة اولیة 

بین طبیعة االختالفات ي ، وكذلك الى العوامل المؤثرة فوطبیعتها الفیزیاویة، الحیاتي،حتواها الكیمیاويالى م

جزء من ) ١(یوضح الشكل .صنفاً ) ١٨(والتي من اجلها صنفت الترب في العراق الىهذه االنواع الرئیسة 

  .تشمل منطقة الدراسةلخارطة العراق لتصنیف الترب 

تفصیلیة دقیقة حول انواع الترب في تركیب بعشیقة والمناطق التي و مختبریة أوجد دراسات حقلیة تال

ة ومن ضمنها ، اذ اخذ الباحث نماذج من مواقع عد)٢٠٠٤العبادي، (ا الدراسة التي قام بها تحیط بها عد

على فیها ، مقلوب، بعشیقة حیث اكد والتي تشمل تراكیب عین الصفرةنماذج من منطقة المقدمات الجبلیة

  .عیة الحقلیة لالستخدامات الرعویةالخواص الطبی

المحیطة بتركیب بعشیقة بشكل و (Quaternary deposits)تشمل الترسبات السطحیة للعصر الرباعي

متمثلة بسطوح المراوح ، و زوایا حادة الى متوسطة االستدارةذات یفة التماسك رئیس من مواد مفككة ضع

توي على خلیط من المواد غیر المصنفة مضافا الیها المواد المنهالة حالتي ت(Alluvial fans)ضیة یالف

لتعریة ااالرضیة من المناطق المجاورة المرتفعة نتیجة فعالیة بسبب الجاذبیة   (Mass wasting)) الهابطة(

ترسبات السهول تتواجد الى جانب ذلك . في تركیب بعشیقةالصدوع والفواصل نشاط وحركة التفاضلیة و 

Flood plain and valley)وترسبات مليء الودیان الفیضیة  filling)،ل احزمة مختلفة المساحات كالتي تش
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-Salih and Al)تركیب بعشیقةنالمنحدرة مالموسمیةتحیط بالمناطق الواقعة ضمن وجوار قنوات الودیان

Daghastani, 1993).  

للمعطیات رقميالتهدف الدراسة الحالیة الى ادخال تقنیة التحسس النائي والمتمثلة بالتفسیر البصري و 

تحدید اماكن انتشارها باالعتماد على دراسة الترب بانواعها و لترسباتالمتوفرة في دراسة التوزیع المكاني 

الطیفیة تباین االنعكاسیةطبیعةدراسةشكال سطح االرض وطرائق استخداماتها الى جانب وتحلیل مظاهر ا

  .لكل صنف من هذه االصناف

  

  :على الصور الجویة البانكروماتیةالتصنیف باالعتماد: اوال

مختلفة ان سطح المنجزة في مجال تصنیف الترب تحت ظروفتضح من تحلیل الدراسات السابقة و ی

تكونت )مساحة وعمق(التربة عبارة عن جسم طبیعي دینامیكي متطور على سطح االرض ولها ثالثة ابعاد 

تحت تاثیر عامل و ، المادة االم، الغطاء النباتي ثیر المتداخل للمناخأنتیجة التخصائصها الفیزیائیة والكیمیائیة 

من العوامل اعاله ممكن ان عملیة التغییر في عنصر واحد .)٢٠٠٣الداغستاني، (االنحدار الزمنة متباینة

، اذ انها تعتبر ان ینشئ انواعا معقدة من الترب، وبذلك یجب اخذها بالحسبان عند القیام بتصنیف الترب

.(Bruce, 1975)العملیات الجیومورفولوجیة الظاهریة السائدة في منطقة الدراسةبالعمود الفقري تبعا لتاثرها  

یع مظاهر االشكال الجیومورفولوجیة ومواقعها یعطي دلیال واضحا على مصادر نشوء انواع الترب ان توز 

,Mulders)التي تغطیها  1987).  

جزء من خارطة تصنیف الترب في العراق ) : ٢-١(الشكل 
)Buringh, 1960(  
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.(Buringh, 1960)عنتصنیف الترب لتشمل منطقة الدراسة،جزء من خارطة العراق ل: ١الشكل 
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واستخدامات االرض و الغطاء االرضي من نظرا للترابط الوثیق بین مظاهر االشكال الجیومورفولوجیة 

في منطقة تركیب بعشیقة والمناطق التي تحیط بها وتوزیع انواع الترب ، )٢٠٠١داغستاني والعالف، لا(جهة 

یتم اوال باالعتماد على فكرة انقطاع المیلى الباحثان بان تحدید الوحدات الجیومورفولوجیة أمن جهة اخرى، ر 

(Break of slope) الترب من خالل االعتماد على العناصر االساسیة ترسبات، ومن ثم القیام بفصل وتحدید

اخیرا الترابط الحجم، الشكل، النسیج، الموقع، و كالدكانة، النمط، الظالل، ب التفسیر البصري المتبعة في اسلو 

 Lillesand and)والتي تعتبر من االمور المهمة في عملیة التفسیر الجیومورفولوجیةوالعالقات بین الوحدات

Kiefer, 2000).  

طقة بعشیقة والمفسرة من الصور الترب النهائیة في منترسباتتصنیفخارطة)٢(یوضح الشكل 

الترب في منطقة الدراسة باالعتماد على ترسباتلقد صنفت .1/50,000الجویة البانكروماتیة بمقیاس 

مع توثیق هذه ،(USDA, 1966)صطلحات الترب كان باالعتماد على نظام م، وان تسمیة العناصر السابقة

، اذ امكن والتي سوف نتطرق الیها في الفقرات القادمةبالنماذج المختبریة لكل صنف(Classes)االصناف 

  :رئیسةاصنافتمییز ثالثة 

    Class(1) Residual soilالترب المتبقیة : الصنف االول

    Class(2) Transported soilالترب المنقولة : لصنف الثانيا

   Class(3) Polygenetic soilالمتعددة المنشأالترب التجمیعیة: الصنف الثالث

وذلك لظهور اختالفات بسیطة ضمن (Sub-classes)ثاني الى اصناف ضمنیة القسم الصنف االول و 

٢، ١(في الجداول تفاصیلها مبین هو كما اعتمادًا على عناصر تفسیر وتحلیل الصور الجویة، النوع الواحد

  ).٣و 

  

Class (1) , (Residual Soil)الصنف االول، الترب المتبقیة : ١الجدول 

الدكانةالنسیجالموقعالشكلنوع الموادالعملیات

Subclass 
(1)

  التعریة الریحیة

تجویة 

كیمیاویة 

وفیزیاویة

خلــیط مــن مــواد فتاتیــة تتكــون مــن 

صخور القاعدة وهي الحجر الجیري 

مضــــافًا إلیــــه مــــواد مــــن الترســــبات 

الحدیثة مع المواد الطینیة

ـــــــكال هند ـــــــذت أشـ ـــــیة أخـ ســـ

بموجــــب األراضــــي الزراعیــــة 

تظهـر التربـة ذات –المحددة 

ـــل  ســـطح متمـــوج یتـــراوح المی

˚)٧-١(فیها 

الجزء األعلى من تركیب 

بعشیقة
داكنناعم

Subclass 
(2)

  التعریة الریحیة

تجویة 

كیمیاویة 

وفیزیاویة

خلیط من مواد فتاتیـة مـن الصـخور 

األصـــلیة مـــن حجـــر الجیـــر مضـــافًا 

لترســبات الحدیثـــة إلیهــا مــواد مـــن ا

مــــع المــــواد الطینیــــة وتختلــــف فــــي 

نسبها عن ترب النوع األول 

أراٍض متموجــة الــى منبســطة 

) ١٠(تظهر المیل فیها لغایة 
˚

الجزء األعلى من تركیب 

بعشیقة حیث تظهر هذه 

المناطق محیطة بالجزء األول 

أو تأخذ أطراف الجزء األول

ناعم الى 

متوسط
متوسط
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  .بعشیقة والمفسره من الصور الجویةتركیبالترب في ترسباتخارطة تصنیف : ٢الشكل 

Class (2) , Transported Soilالترب المنقولة الصنف الثاني، : ٢الجدول 
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الدكانةالنسیجالموقعالشكلنوع الموادالعملیاتالتسمیة

ترب المراوح 

(Subclass) 
(1)

واد من جریان الم

خالل الودیان من 

المناطق ذات 

االرتفاع العالي الى 

المناطق المنبسطة 

عند حدود مناطق 

التغیر في المیل ٍ 

خلیط من مواد فتاتیة 

من حجر الجیر 

والحجر الرملي مع 

مواد طینیة وسلتیة 

وجبسیة

أشكال مخروطیة 

وذات انحدار بسیط

الجزء الجنوبي الشرقي 

مع الجزء الجنوبي 

الجنوبي الغربي والجزء 

من تركیب بعشیقة

متوسط الى ناعم 

حسب تدرج المواد (

)في المروحة

تتدرج الترب من الفاتحة 

الى المتوسطة ثم الى 

الغامق

ترب 

المنحدرات 

(Subclass) 
(2)

التعریة بواسطة -١

جریان الودیان 

  .الموسمیة 

التعریة -٢

الصفائحیة

مواد فتاتیة من 

الترسبات الحدیثة مع 

خلیط من فتات حجر 

الجیر مع الحجر 

الرملي والجبس

تأخذ هذه الترب 

أشكال المنحدرات

المنحدرات المحیطة 

بالجزء المركزي لتركیب 

بعشیقة وتشمل الترب 

التي تغطي الحواجز 

التركیبیة وترب التي 

تغطي تكوین الفتحة

یتدرج من متوسط 

الى خشن

یتدرج من متوسط الى 

داكن

ترب المدرجات 

(Subclass) 
(3)

الحفر العمودي من 

قبل میاه الودیان 

إضافة الى الحفر 

الجانبي عند زیادة 

كمیة المیاه في 

الودیان

مواد فتاتیة تشمل 

التكاوین الموجودة 

في تركیب بعشیقة 

مع حصى ومواد 

طینیة

تعمل بشكل أشرطة 

محاذیة الى الودیان 

تختلف في عرضها 

قد تكون ضیقة وقد 

تكون بشكل 

.. ویات متتالیة مست

وهي تشكل مستویات 

سابقة للسهول 

الفیضیة

تعمل شكل شریط 

محاذي الى الودیان
من فاتح الى متوسطناعم

  

  Class (3) Polygenitic Soilالمنشأالترب التجمیعیة المتعددة الصنف الثالث، : ٣الجدول 

الدكانةالنسیجالموقعالشكلنوع الموادالعملیاتاالسم

الترب 

التجمیعیة 

class (3)

  التعریة الجدولیة-١

  التعریة األخدودیة-٢

  زحف التربة-٣

تعریة الجریان -٤

الصفائحي

تشمل ترسبات 

العصر الرباعي 

المتمثل بترب ذات 

سمك عالي وفتاتیات 

مختلطة المصادر

تراب منبسطة 

یتراوح فیها المیل 

)٧-١ (˚

تشمل األجزاء الجنوبیة 

یة مع الشرقیة والجنوب

األجزاء الجنوبیة الغربیة 

والجزء الغربي أیضًا 

وهي المناطق المستویة 

التي تحیط بتركیب 

بعشیقة

ناعم الى 

متوسط

متوسطة الى غامقة 

وتأخذ أشكاًال هندسیة 

تختلف بنوع دكانتها تبعًا 

لألراضي الزراعیة ونوع 

المحصول الزراعي فیها

  

  :ت الفضائیةباالعتماد على المرئیاالتصنیف : ثانیا 
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الترب باالعتماد على المرئیات الفضائیة هي محاولة لجعل الخالیا ترسبات ان عملیة مسح وتصنیف 

المعطیات    في اصناف من غطاء االرض، اذ تستخدمورة آلیة في المرئیة جمیعا وبص(Pixles)الصوریة 

المنعكسة من     المقادیر الطیفیة االعتیادي لقیم ان المدى. المتعددة االطیاف عادة النجاز هذا العمل

 Lillesand)       الهدف تسمى البصمة الطیفیة لذلك النوع والتي تستخدم للمقارنة مع بقیة الخالیا الصوریة

and Kiefer, 2000).  

تم تصنیف جزء من مرئیة فضائیة لتركیب بعشیقة والمناطق المستویة المحیطة بها والملتقطة بواسطة 

ملتقطة بتاریخ        لموضوعي للقمر االصطناعي االمریكي الندسات لثالث قنوات طیفیة راسم الخرائط ا

,TM7)          تم اجراء عملیة تركیب لاللوان في المرئیة عن طریق دمج القنوات الثالثة. ١٩٨٨ TM5,

TM3) باستخدام برنامج(ISMIC) المعد من قبل(AL-Shumam, یار تم اخت. الغراض التصنیف(2001

الترب الموجودة بموجب تعدد االنعكاسات ترسباتنماذج من المرئیة ممثلة بمناطق منتخبة ضمن مناطق 

على نتائج كال التصنیفین غیر الموجه والموجه لمنطقة الدراسة ) 3a,b(الشكلوضح ی.المختلفة في المرئیة

ى تفاصیل نتائج تفسیر االصناف في ال) ٤(یشیر الجدول . البرامجیات المعدة لهذا الغرضالتوالي عن طریق

  .المرئیة الفضائیة

لتصنیف الموجه وغیر الموجه وجود تكرار لوني لعدد من بالوحظ من خالل تحلیل المرئیة المعاملة       

، مثاال على ذلك اللون االزرق الفاتح الذي یمثل مواقع التي یفترض ان تتواجد فیهااالصناف في مواقع غیر ال

في اعلى تركیب بعشیقة والذي یمثل اراضي ایضاً ان تواجد هذا اللون.المنشأجمیعیة المتعددة المنطقة الت

وهذا من ترسبات الترب المتبقیة،(Subclass 2)الفتاتیة من الصخور االصلیة وعة مختلطة بالمواد زر غیر م

التحلیلسبة متقاربة في مایدل على تماثل االنعكاسیة في كال الصنفین من التربة بسبب احتوائهما على ن

لهذه (Texture class)النسیج صنفالجبسوم وكذلك في ،المادة العضویة،المختبري من حیث نسبة الكلس

  .والتي سوف نتطرق الیها في الفقرة القادمةالتربة
  

  .أصناف الترب في المرئیة الفضائیةنتائج تفسیر : ٤الجدول 

الوصفاللونالصنف

.متبقیة في أعلى تركیب بعشیقة ، تمثل ترب مزروعة بالمحاصیل ترب األحمر)١

) .المكاشف الصخریة لحجر الكلس(حواجز تركیبیة األخضر)٢

األزرق الغامق)٣

  :ترب الترسبات المقطوعة وتشمل 

   Alluvial Fan Soilsترب المراوح 

  Alluvial Terraces Soilsترب المدرجات النهریة 

Solpe Soilsترب المنحدرات

.ترب متبقیة في أعلى تركیب بعشیقة وهي تمثل ترب مزروعةاألصفر)٤

.الترب التجمیعیة العمیقة والتي تكون متعددة المصادر والمحیطة بتركیب بعشیقة األزرق فاتح)٥

الوردي)٦
جـد فـي ترب سمیكة ذات نسبة عالیة من المواد العضویة وتستخدم لزراعة األشـجار وتتوا

. مواقع الترب التجمیعیة المنقولة
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  .باالعتماد على المرئیات الفضائیةالترب ترسباتتصنیف : (3a,b)الشكل 

  :لیة وتحضیرها للتحالیل المختبریةالنماذج الحق: ثالثا



٦٩.......الترب في تركیب بعشیقة شمال مدینة الموصلرسباتتتوزیع 

لناحیة الجیومورفولوجیة من امن خالل زیارة منطقة الدراسة میدانیا والتعرف على ظروف المنطقة 

لوحة (       حقلیة تشمل االصناف الرئیسةاخذ سبعة نماذج، فقد تم موقعیافیهااماكن تواجد التربتحدیدو 

مفهوم عمل الكاتینا ىبطریقة مشابهة الوالتي تم تحدیدها عن طریق تقنیات التحسس النائي)٤و ٣، ٢، ١

(Catena)مل مقاطع الترب والذي یمكن ان یعوض عن طریقة ع(Soil profile) في المنطقة(Biswas 

and Gawande, كلیة لتربة في في مختبرات قسم ااعالهللنماذج تم اجراء التحلیالت المختبریة .(1964

  .)٢٠٠٥،الدلیمي(الزراعة والغابات

) ٥جدول ال(لنماذج الترب من المواقع المدروسةتتضمن نتائج تحلیل الصفات الفیزیاویة والكیمیاویة 

، اذ یمكن مالحظة التقارب توصیل الكهربائيال،كة بین النماذج وهي درجة الحموضةالمشتر بعض الصفات

اما فیما یخص التوصیل الكهربائي فان انخفاض . تعادلة الى قلیلة القاعدیة نسبیافي درجات التفاعل فهي م

م الوسطیة تقریبا في جمیع النماذج اذ تبلغ ، بلغت نسب الجبسوم القیلقیم یدل على ان الترب غیر ملحیةا

في نموذج المنحدرات ) مكاشف ترسبات تكوین الفتحة(والمتأثرة بمادة االم (2.064)اعلى نسبة للجبسوم هي 

المشار الیها في تحالیل مشروع ري الجزیرة الشرقي الذي یغطي جزء من منطقة ضمن المواصفاتوالتي تقع 

,Nedeco)الدراسة 1982) .  
  

  

  

  .یة لنماذج الترب في منطقة بعشیقةنتائج التحلیالت المختبر : ٥الجدول 

مواقع العینات

درجة 

التفاعل 

PH

التوصیل 

الكهربائي 

Ec

ds.m-1

 %caco3

المادة % 

العضویة
الجبس% 

الكثافة 

الظاهریة
المسامیة% 

مفصوالت التربة% 

النسجة

طینسلترمل

  أعلى تركیب 

)١(بعشیقة 
طینیة٧.٦٠.٢٥٩٣٤.١١٠.٩٩٦١.٣٧٦١.٥٤٣١٢.٨٢٥٦٢.٢

تركیب أعلى 

)٢(بعشیقة
طینیة٧.٥٠.٤٢٥٣٧.٧٥٠.٢٠٥١.٠٣٢١.٦٤٠٢٥.٨٢٧٤٧.٢

٧.٦٠.٥٦١٢٤.٥٦٠.٦٨٨٢.٠٦٤١.٤٤٧٣٥.٨٣٧٢٧.٢المنحدرنموذج 
طینیة 

مزیجیة

مزیجیة٧.٥٠.٣٩٠٢٢.٧٤١.٩٦٠١.٧٢٠١.٤٤٧٤٠.٨٣٢٢٧.٢الفیضیةالمراوح

٧.٦٠.٣٥٩٣٧.٢٩٠.١٧٢١.٧٢٠١.٦٤٠٤١.٨٢١٣٧.٢النهریةالمدرجات
طینیة 

مزیجیة

المنطقة التجمیعیة 

)١(
٧.٤٠.٢٣٥٣٣.٢١.٦١٦١.٧٢٠١.٦٤٠٤١.٨٢١٣٧.٢

طینیة 

مزیجیة

المنطقة التجمیعیة 

)٢(
طینیة٧.٦٠.٣٦٣٣٧.٧٥٠.٣٤٣١.٧٢٠١.٦٤٠١٠.٨٤٢٤٧.٢
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ومواقع نماذج التربة، اذ یتبین ان الفیزیاویةالعالقة المتبادلة بین نتائج التحلیالت ) ٤(یوضح الشكل 

وكذلك ضمن )٢ترسبات الترب المتبقیة، لوحة (في قمة تركیب بعشیقةالمواد الطینیة تاخذ اعلى نسبة 

ویتذبذب المنحي بین مواقع المنحدرات ،بسبب قلة االنحدار) ١لوحة (المناطق التجمیعیةترسبات ترب 

یعود السبب في ذلك الى ان . )٣لوحة (والمراوح الفیضیة والمدرجات) ٤ترسبات الترب المنقولة، لوحة (

تغسل ، )ترسبات ترب المنحدرات، المراوح والمدرجات(المتواجدة في نماذج اشكال المنحدرات لطینیةالمواد ا

ذات االخرىاما المواد .المنحدراتعلى وفق اتجاه والتعریة الصفائحیةبسقوط االمطار وتاخذ مجرى السیول

الترسبات النهریة مثل المدرجات الدقائق االكثر خشونة فانها تتذبذب، ولكن تبلغ اقصى قیمة لها في مواقع 

  .التي تكون مزروعةالمتعددة المنشأوالمراوح والمناطق التجمیعیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  .وعالقتها مع مواقع ترسبات اصناف التربمنحنیات مفصوالت التربة : ٤الشكل 
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  . شأ قرب مدینة الفاضلیةالترب التجمیعیة المتعددة المن: ١لوحة 



٧١.......الترب في تركیب بعشیقة شمال مدینة الموصلرسباتتتوزیع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .. الترب المتبقیة في اعلى تركیب بعشیقة والمستخدمة في زراعة الحبوب: ٢لوحة 

قرب مدینة بعشیقة والمستخدمة في ) ترب المدرجات والمراوح الفیضیة (الترب المنقولة : ٣لوحة 

  .زراعة اشجار الزیتون
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هذه العالقة، اذ تبلغ اعلى نسبة لها في المراوح ) ٥(اما فیما یخص المواد العضویة، فیوضح الشكل 

، ثم تاتي بعدها االراضي التجمیعیة ذوات )٣، لوحة مزارع الزیتون(الفیضیة التي تمتاز بالزراعة الشجریة 

زراعة في قمة تركیب بعشیقة المستخدمة في اخرىوكذلك مواقع)١لوحة (المحاصیل الزراعیة الموسمیة

  .)٢لوحة (محصولي الحنطة والشعیر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  االستنتاج
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  .وعالقته مع مواقع ترسبات اصناف التربمنحني المادة العضویة:٥الشكل 

  .مدینة بحزانيقرب) ترب المنحدرات والمراوح الفیضیة (الترب المنقولة : ٤لوحة 



٧٣.......الترب في تركیب بعشیقة شمال مدینة الموصلرسباتتتوزیع 

  االستنتاج

الترب باالعتماد على معطیات التحسس النائي لمنطقة ترسباتتم استحداث خارطة لتوزیع وتصنیف .١

رئیسة من اصنافثالثة هذه الخارطة عن تمییز، اذ شملتكیب بعشیقة والمناطق المحیطة بهاتر 

الفحوصات المختبریة والكیمیائیة تبعیة اثبتت . ضمنیة اخرىاصنافالترب الى جانب خمسة ترسبات

الترب الى موقعه الجیومورفولوجي، وذلك عن طریق التحري عن اسباب تاثیر اصنافمن صنفكل 

.الفحوصات المختبریة في تباین االنعكاسیة الطیفیة بین االصناف اعاله

ترسباتى التباین في توزیع ان لتاثیر عامل االنحدار والتضاریس المتباینة في منطقة الدراسة ادى ال.٢

التربة في تلك مكوناتالترب والى االختالف الكبیر بسمكها من منطقة الى اخرى وعالقتها مع نشوء

  .وتأثرها بمادة صخور األمالمواقع

تقنیات التحسس النائي والبرامجیات المرافقة لها كوسیلة حدیثة في تنفیذ مشاریع على عتماد امكانیة االان .٣

، سواء اكان المقصود تصنیف العراقجمهوریةلترب وتصنیفها في مواقع متعددة من مسح ا

، او تصنیف الترب لالستخدامات الزراعیة، اذ تعتبر من المواضیع المهمة التي فولوجي للتربر جیومو 

من توفیر لهاتخدم خطط التنمیة واالستثمار والتي نحن في امس الحاجة الیها في الوقت الحاضر لما 

  .المال والجهد والوقتفي

لبرنامج خارطة التقسیم احدى الفقرات الرئیسةان مثل هذه الدراسات على المستوى القطري تكون بمثابة .٤

اذ یمثل تصنیف التربة ، البیئي الزراعي للعراق والتي تقوم وزارة الزراعة بتنفیذها في الوقت الحاضر

روع وخاصة بان هناك مناطق شاسعة في العراق ودراسة خصائصها احدى اهم العناصر في هذا المش

  .على أن یؤخذ النبات النامي في عین االعتبارالترب فیهالترسباتتحتاج الى مسح وتصنیف 

  المصادر العربیة

دار المناهج للنشر . االستشعار عن بعد، األساسیات والتطبیقات. ٢٠٠٣الداغستاني، نبیل صبحي، 

  .صفحة٤٧٣ن، األردن، والتوزیع، الطبعة األولى، عما

التحلیل الجیومورفولوجي لعناصر سطح االرض . ٢٠٠٠محمد یونس،الداغستاني، حكمت صبحي والعالف،

مجلة . جبل بعشیقةواستخدامه في جرد الموارد الطبیعیة باستخدام معطیات االستشعار عن بعد في

  .١٢٩- ١١٦ص ،٣العدد ،١١المجلد ،علوم الرافدین

م تحدید وتقییم المراعي الطبیعیة في محافظة نینوى باستخدا. ٢٠٠٤كریم محمد جاسم،عبدالالعبادي،

  .صفحة١٧٢الموصل، كلیة الزراعة والغابات، غیر منشورة، جامعة،التحسس النائي، اطروحة دكتوراة

ل دراسة توزیع انماط الترب في تركیب بعشیقة شمال مدینة الموص. ٢٠٠٥،الدلیمي، میادة محمود حسین

١٣٥،شورة، جامعة الموصل، كلیة العلومرسالة ماجستیر غیر من. باستخدام معطیات التحسس النائي

  .صفحة



حكمت صبحي الداغستاني و میادة محمود الدلیمي ٧٤

المصادر االجنبیة

Al_Shumam, T.A.K, 2001. An Integrated Software for Remotely Sensed Data 
Classification, M.Sc thesis, Computer Science, University of Mosul.111p.

Biswas, T.D. and Gawande, A.C., 1964. Characteristics of Catenary Soils on Granite-
Gneiss Parent Rock in the Kurnool District of Andhre Pradesh .Indian Soc. Soil Sci,
Vol. 14, pp.183-195.

Bruce, K.R., 1975. Geomorphic and Soil Correlation Analysis of Land Systems in 
Northern Zombie. Trans. Inst. Br. Geogra., pp. 67-76.

Buringh, P., 1960. Soils and Soil Condition in Iraq. Soil Survey and Classification 
Specialist. Ministry of Agriculture, Baghdad, Iraq,132p.

Lillesand, T.M. and Kiefer, R.W., 2000. Remote Sensing and Image Interpretation, 4th

Edition, John Wiley and Sons, 724p.
Mulder, M.A., 1978. Remote Sensing in Soil Science. Development in Soil Science, 15,

Elsevier, Science, Publishers, B.V.,376p.
Nedeco, 1982. East Jazerra Irrigation Project. Final Planning Report , Vol.2,13p.
Salih, M.R. and Al-Daghastani, H.S., 1993. Thrust  Mechanism and Their Relationship 

with  Folding and Geomorphology of Bashiga Structure, North of  Iraq. Iraqi 
Geological Journal, Vol.26, No.2, pp.62-75.

Soil Survey Staff, 1975. Soil Taxanomy; Abasic System of Soil Classification for 
Making and Intrpreting Soil Surveys. USA Dept. Agric. Handbook, No. 436, 
Washingtion.

U.S. Department of Agriculture, 1966. U.S. Aerial-Photo Interpretation in Classifying 
and Mapping Soil. Handbook, No. 294, Washingtion. D.C., pp.37-51.


