
 ــــــــــــــ 1202 (2لعدد )ا (12المجلد ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــكركوك للعلوم الزراعية  مجلة جامعة ــــــــــــــ

 

 103 

 دراسة تاثير بعض صفات التربة على انعكاسيتها بتقنية التصوير الرقمي
 

 جاسم خلف شالل مصطفى الراوي        طه عبد الهادي طه داؤد الجوادي              

 ئيةمابة والموارد ال/ علوم التر جامعة الموصل / الزراعة والغابات                  جامعة الموصل / مركز التحسس النائي    

tars71@uomosul.edu.iq                                              dr_jkshallal@uomosul.edu.iq 

 

  6/4/2021 وتاريخ قبوله 7/1/2021البحث  تاريخ استالم 

 الخالصة

رغم تة  ثدة د لحبثةا  وبةال ،اول دكاسةيتهدة ولهةه  للوةصلت ثيرير ةا  لةن لص هةا فيزيائية وكيميائيةة تتدة  خصائصللتربة  

جةار  ثلة  للتجة دل تصصير للرقمية، لةم ثوترةر  لن لللصن لال ل ه تع ثطصر للتقا ات للث يثة كآلة للت صفات للتربة ثيريرحصل درلسة 

ا ثصةصير ري وثم ووضدت في لطراق بت للسطثية في للثالتي  للجافة وللرطرة ليه ثم لخه   ة  ينات ت  للتربة  ،تع  ه  للتقنيات 

يم لرقمةي للةن قةتع ورق لبيض للمدايرة لرناء للتصصير. بد  ا ثم حسا  لال دكاسية باستو لم للررلتج للمتوصصةة لتثصيةا للمدةه  ل

نةا ن  نال  ثرايل لل رلسة للن بينت يمك  درلستها وبالتالي يمك   ما للمنثنيات ولالشكال للتي ثسها ثصصر وفهم تصضصع لل رلسة.

  فةرق ولضة  بينما لةم يكة   نالة ن  وجصد لختالف بي  بدض صفات للتربة تثا للنسجة   للجافة  صلئيا وللرطرة ولضثا بي  للتر

 . ن  للمستصيات للرطصبية للموتلفة لللص ي في للتراي 

 للكلمات للمفتاحية: لصن للتربة، ل دكاسية للتربة.
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Abstract 

Soil has many chemical and physical characteristic, which influence on soil's color and 

reflectance. Despite the multiplicity of studies on the effect of soil color properties with modern 

techniques development as the digital camera, but these experiments have not been tested yet with 

these techniques. So in this research many crushed surface soil samples were token, then placed in 

petri dish and photographed with a white calibration paper, after that reflectance calculated by using 

special program to convert the digital image to values could be studied and drew curves and figure 

to simple imagination and understanding. The study refers to that there is a clear contrast between 

air-dry soil and moist soil when there is a difference in some soil properties like texture, while there 

is no an obvious different in contrast in variant moist level. 

Key words: soil color, soil reflectance. 

  

 المقدمة

 للتربة  ةي ححة  للمةصلرد للطريديةة السةيما للزرل يةة وثد  لحرضية.للتثسس للنائي فائ ة كررى في رص  وترلقرة للمصلرد   

با هةا جسةم طريدةي تتطةصر يدةكا وثدةرف للتربةة  .(1980للدةا ي،)للديشير  لن لقتصاديات للرل لن وثصفير لقمة رتنها لما لها ت  ثي

 ليضةا   (. وثدةرف1978حرض وثنمص فيه جميع للنراثات وثتكصن ت  تصلد  ضصية وتد  ية )فص  وثةصر،،للجزء لح لن ت  سط  ل

با ها جسم طريدي تدق  له تقطع تميز تكةصن تة   ة ة طرقةات ويصجة   لةن للطرقةة للسةطثية تة  للقدةرة لالرضةية ويندةي تة  ثفتةت 

درلسة للجزء للظا ر تة   فكا ت  .(2006لليدقصبي،) لنرات  ليهي  للتربة ويمك   مص لللصوصر وثثلا للمصلد للدضصية بدصلتا ثكص

 )لل لغسةةتا ي، ثثليةةا سةةط  للتربةةة بالريا ةةات للفضةةائية را يةةا إلةةنللمدةةايرة وللقيةةان وتةة  رةةم لال تقةةال لغةةرض  حوال،للتربةةة  ةة  كثةة  

للدصلتا  إلن إضافةصية جبالظروف لل ريتيرللرص  ت  للتربة  ص للسط  وللهي غالرا تا  وحجهزةللجزء للصلض  للديان  إن (.2004

ثظهةر  لةن سةط   حنيمكة   للتةيريرلتللمةادة للدضةصية وكةا  ةه  وللجةرس وللكالسيصم  كربص اتللملصحة وتثتصى  ثيريرت  لل لخلية 

ي لهةا للة ور وللتة هاولصةفاثلال دكاسةية للطيفيةة للتربةة  إلنوبالتالي  ، (Sabins  ،1987) للتربة وثدطي لختالفات في للنمط ولللصن

مكص ةات للتربةة تة  للرتةا وللطةي  وللغةري  ل للنس  للمئصية وذل  باختالف تهالصن ول دكاسية للتربة و سج  لن للتيريرللصلض  في 

إن  مليةة ربةط للوصةائص للفيزيصكيميائيةة  ،( Jack  ،1982و  Charles) ن تة ى لحتفةاا للتربةة بالرطصبةة ل ثيرير ا إلن إضافة

للمةؤررة فةي اةروف للتربةة وتكص اثهةا، إذ حن  للدصلتةالتربة تع للوصائص للطيفية لها ثسا    لن للتنرؤ بد د تة  وللمصرفصلصجية ل
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تنثنيات لال دكاسية للطيفية للتربة  تاج للوصائص للداتة لصحة لت للتربةة. لةهل ثدة   مليةة فهةم للدصلتةا وللمتغيةرلت للتةي ثةؤرر فةي 

قياسةات لةصن  إنللتربةة حتةن لةصن للتربةة ثتغيةر تةع رطصبةة  وصةي  (. 2008ا تهةم ) جية ، ل دكاسية لالغطية وتثاولة للةربط بينهة

ولال دكاسةية  درلسةة لالختالفةات لللص يةة لةهل ثطلة  (.Dry & Wet) للتربة حقليا يتم باال تماد  لن حالةة للرطصبةة للجافةة وللرطرةة

 RGBللتصةةصير للرقميةةة وتةة  حسةةابات للةةـ آلةةةاسةةتو لم ب و لةةن تسةةافات قريرةةة لحرضوقياسةةها وتدايرثهةةا  لةةن لتربةةة ل لنسةةجات

(Visscara  وWalter  ،2002 ) ينةةات تة  ثةر  و سةةجات  بيخةهوذلة   تسةتصيات للرطصبةةة  لةن للنسةجات للموتلفةةة ثةيرروتة ى 

ل رلسةة ثةر   لرثةص  تسةتقرلية وباختالف للرطصبة ثمهية ل   وحخرىلال دكاسية بي  ثربة  فيللرقمية  للفروقات درلسةتوتلفة وت  رم 

درلسةات للتصةثر وتة ى لحتفةاا  إلةنللصنا ية لغرض تالحظة للفةرق بةي  للتةر  وللتةي قة  ثدةصد  لحقماربمنصات  الية وبيا ات 

،  Molder) سةتثمار ا فةي للثفةاا  لةن للريئةةلو لحرلضةيت   لختيار للنراثات للمناسرة  لن تسافات شاسدة وإتكا يةالميا  بتربة لل

1987) . 

 

 وطرائق  العملالمواد 

ربةة لكةا ولحة ة وثم ثقة ير  سةجة للت توتلفة تناطقت   ثر  (  ينات6لخه )ثم  إذ تكترية وحخرىتوتررية  إجرلءلتشما للدما      

وفةق )  ،ية روتيتر ( ، إذ ثم ثق ير للنسجة بطريقة للمكثاف  ) للهت  للرتا وللغري  وللطي وحسا  للنسرة للمئصية  ،ت   ه  للدينات

Gee  و Bauder ،1986.) درجةة ثفا ةا للتربةةثق ير  إلن إضافة pH صن للتربةة وذلة  لدالقتهةا غيةر للمراشةرة فةي للتةارير  لةن لة

(Paskova  ،2019ولخةةرون .)للكهربةةائي  وللتصصةةياEc ( رةةم قياسةةها بجهةةا  قيةةان1:1، ثةةم  مةةا تسةةتولص للتربةةة بنسةةرة ،) 

 ضوإلغةرل  ينةات ثربةة ثة خا توترةر حيتطلصبةة  حوليةةكثسةابات (. 1982وآخةرون ، Pageللتصصةيا للكهربةائي كمةا جةاء فةي )

لت ما رال  تكرر، فق  ثم  قياسات ل دكاسية رابتة  ليه إجرلءلكا للدينات يمك    فسه تنتظم يصفر للمستصى بيسلص ثصصير للتربة 

ية سةط  ، رم ثةم ثسةصربة في كا طرقث غرلم 50( بثيث وضع لالستنرات للزجاجية)بتري   حطراقوضدت في ولكا  ينة ت  للتربة 

لة  ثةم رصة  ، بدة  ذللظالل دلخا للطرق  تيجةة كصتةة للتربةةبدكا  ظاتي للتربة ثجنرا لث و   لإلضاءةللتربة بثيث ثتصفر فرصة 

كةا  ينةة وثةم وضةع كةا رةال   ينةات  لةن لةصح  ثاللصن لحسةصد بثيةبةبدكا  ظاتي  لن حلصلح ت  لحلمنيصم للمطليةة  لحطراق ه  

ر تدةه  ا واهةص  ن  ثصةصير ا لحسصدللمثيط باللصن  زل للتربة     ص لغرض  لحلصلحثال  تكررلت فق  كا ت للغاية ت   ه  ب

ز  فةي رقةم تدةي  لكةي يةتم ثميية لحطرةاقكمةا وضةع لكةا طرةق تة   )شاشةة للثاسةرة لاللكترو يةة( بدكا تتناسق  لن جها  للدةرض

مادة تدةايرة ك يصمللرارللناصع وتادة كرريتات  لحبيضدثي  للمدايرة  ي ورق للطرا ة للصصرة  ن  لخه للقياسات وكهل  وضدت تا

 حشةدةفتةصح ت تكةانووضدت في  لحلصلحبد   هل  قلت  (2010للجصلدي ، دلؤد ) وضع ورقة ثري  حالة للتربة للرطصبية إلن إضافة

فةاع وبارث BenQ 6Mega Pixelة للتصةصير للرقميةة لتصفير لفضا اروف للتصصير باسةتو لم للة  قي وفي جصقرا للظهر للدمس 

 .( 1تتر ولح  ثقريرا كما تصض  في للدكا )

 

 
 .للتصصير حرناءللتر  للجافة  صلئيا  حطراقللمظهر للهن سي  (:1للدكا )
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هةا  لةن ثريكثباستو لم للسثاحة للتي ثةم تا تاء  10 بإضافة ثرطي  للتر  ثمو للموترر إلن لحلصلح قلت  وبد  للتصصير

س للتصةةصير بةةنف إلةةنسةةر ة ب لحلةةصلحلضةةمان ثرطيةة  سةةط  للتربةةة بصةةصرة تتجا سةةة رةةم ل يةة ت  بثيةةث ثمسةة  كةةا للمنطقةةة للطرةةق

 (.2للطريقة للسابقة كما تصض  في للدكا )

للتةر  وتةا تةاء  20وبنفس للطريقة ثم للت رج في ثرطي  للتربة إلن تستصى للتر  للنص  تدةردة وللتةر  للمرطرةة بةـ 

للتولص ت  للميا   تا تاء وبد   هل للمستصى لحخير ت  للرطصبة ثم ثر، لحلصلح ليصم ولح  30حالة للتدرع وللتر  للمرطرة بـ في 

يرة لتصصير لحخللزلئ ة رم ح ي  للتصصير، بد  ا ثركت للتر  في جص حار وجاف لكي ثدصد للتربة إلن حالة للجفاف وكا ت ترحلة ل

 لم بر ةاتج ثاسةص  باسةتوجهةا  للشاشةة مرحلة ب حت للدمليات للمكترية وذل  بدرض للصةصر للملتقطةة  لةن بهه  للثال. بد   ه  لل

Windows Photo Viewer ، ة وت  رةم وبد  تداينة جميع للصصر ثم لختيار للصصر للمناسرة لكا حالة ت  حاالت للرطصبة للترب

لةن تةادة وصةص إليجةاد قةيم ل دكاسةية حسةابية للتربةة باال تمةاد  و ص بر اتج صةغير تت Band2لست  اء  ه  للصصر إلن بر اتج 

 للمدايرة للمضافة تع لحطراق في للتصصير.

 

 
 .للتر  بد  للترطي  حطراقللمظهر للهن سي  (:2للدكا )

 

 والمناقشةالنتائج 

وللتصصةيا  اللتفا ةدرجةة وكةهل   تة  للرتةا وللطةي  وللغةري للنسةرة للمئصيةة لمفصةصالت  سةجة للتربةة ( 1للج ول رقم )يري        

ان لةه كة إنيةة و ةهل  سرة للغري  فيها ترثفدة قياسا لراقي تفصةصالت للتربةة وكةهل  للتربةة فةي للدينةة للثا  إنحيث  الحظ  للكهربائي

يةة لفيزياوحيةة ل ةه  لل رلسةة الن تجةال للرثةث  نةا  ةص للنا ح ة لفللتربة فهص ليس ت  ضم    لن للناحية للوصصبية وللثيصية ثيرير

 .للتربة سجة ثثليا تفصصالت  (:1للج ول ) للتربة.

 وص  للنسجة %طي  %غري  %رتا  ينات للتر 
 Ecللتصصيا 

 ديسيسمنز/م
 pHللثاتضية 

 7.42 0.24 تزيجية طينية غرينية 34 49 17 1

 7.13 0.16 تزيجية طينية 38 41 21 2

 7.47 0.0035 تزيجية طينية 32 25 43 3

 7.42 0.0075 رتلية تزيجية 7 5 88 4

 7.28 0.218 طينية 68 24 8 5

 7.28 0.189 رتلية 4 2 93 6
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 . ينات للتر  ضم  رطصبات توتلفة للنس  للمئصية ال دكاسية (:2للج ول )

 تا جفاف ثام 30بد   تا بيصم 30بد   تا 30 للمدردة تا 20  ص  تدرع تا 10 جافة  صلئيا ت

1 62.59 47.01 45.53 49.01 45.37 54.66 48.34 61.89 

2 60.51 45.10 45.11 48.76 42.62 50.65 51.98 45.28 

3 62.89 46.06 45.79 49.61 43.94 49.49 47.05 61.67 

4 56.22 38.86 37.33 38.53 32.43 48.89 52.98 50.63 

5 60.55 42.79 41.92 45.18 37.83 56.69 61.05 60.83 

6 56.44 39.88 39.49 42.24 34.74 43.42 51.77 48.92 

 

 صلئيةا رةم ثقةا  (  لن للتصللي إن قيمةة لال دكاسةية ثكةصن ترثفدةة بهةه  للتةر  بثالةة للجافةة4( و )3إذ  الحظ في للدكلي  )

تا تةاء وال ثوتلة  كثيةرل  نة تا ثصةا للتربةة إلةن حالةة  صة   10حالة  بالمئة في 50-40 سرة لال دكاسية لتصا إلن تستصى بي  

 طرةة فقةط دونصى للتدرع الن للتربة بدكا  ام في حسابات للتثسةس للنةائي وقةرلءلت لال دكاسةية ثدتمة   لةن حالةة للجافةة وللرتست

تلثصاةة فةي وتةا تةاء  يةادة طفيفةة  20للتركيز  لن تستصيات للرطصبة لحتر للهي حاولت  ه  لل رلسة ثمييز  ووج  إن فةي حالةة 

تةا  20بة في حالةة دكاسية إلن وضدها للسابق في حالة للتر  للمدردة و هل ق  يدصد إلن إن للترقيمة لال دكاسية في حي   ادت لال 

لال دكاسية قة  لرثفدةت  تا تاء فنالحظ إن 30لم ثتدر  للماء بدكا كرير حو   م حخه ا للم ة للكافية لتجا س للماء . حتا في حالة للـ 

جةاء  لحتةر للةهي تربة بالميا  واهصر  قاط لمدان ل دكان للماء  لن سط  للتربةةبدكا تلثصا و هل يدصد إلن حالة تدابهة لتغ ق لل

ا فهةي حالةة حشةره تا بيصم كات 30 لن لحتسا  ل دكاسية للماء وللتربة جملة ولح ة. حتا للتر  للتي صصرت في حالة بد  للتدرع بـ 

كةصن للفرلغةات للرينيةة للتربةة للكريةرة تمتلئةة بةالهصلء بينمةا ث( إذ ثكصن للفرلغةات للرينيةة Field Capacityتا ثكصن بالسدة للثقلية )

 طةةت  فةةس ( و ةةه  للثالةةة للرطصبيةةة قةة  ال ثوتلةة  كثيةةرل  ةة  حالةةة للنصةة  تدةةرع وللتةةي ح1980للصةةغيرة تمتلئةةة بالمةةاء )للدةةا ي، 

ت ل دكاسةية ف صةيفا فقة   ةادلال دكاسية ثقريرا، وحخيرل  الحظ ل ه في ترحلةة للجفةاف للكاتةا بدة  ثةر، للدينةات فةي جةص حةار وجةا

لجافةة  صلئيةا ل  ل دكاسةية  ةللتربة في للدينة لحولن بثالة حشره بالجافة  صلئيا. بينما  الحظ ل وفاض في ل دكاسية ثربة للدينة للثا ية 

 طا ةا حتةر للةهي حللهه  للدينة، و هل ربما يدصد إلن ث لخا بدض للدناصر للكيميائية وللمد  ية وثيرر ا بتداقة  للرطصبةة وللجفةاف 

ار  وصة   صع ت  لللصن للغةاتق تمةا جدلهةا ثوتلة   ة  سةلص، ل دكاسةية للتربةة لحولةن فةي  ةه  للثالةة للرطصبيةة بةالرغم تة  ثقة

  سجتيهما تما يدني وجصد ث لخا  ناصر ثؤرر  لن لللصن ولال دكاسية بالرغم ت  للتقار  في للنسجة.

 

 
 توتلفة.ضم  ترلحا رطصبية  نة لالولنديلثربة لترلحا ل دكاسية  (:3للدكا )
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 توتلفة.ترلحا ل دكاسية ثربة للدينة للثا ية ضم  ترلحا رطصبية  (:4للدكا )

 

ي للتةر  فةلال دكاسةية  حن الحةظ  إذ للتي ثتغل   سرة للرتا فيهةا  ة  بقيةة للمفصةصالت( 7) و (6) و (5) لحشكالثصض  

ة فةي سةرة لال دكاسةي وثكاد ثتساوى  تا قصر ت تع للدينتي  للسابقتي  إذرلبدة وللسادسة وخاصة في للدينات للتنوفضة للجافة  صلئيا 

قا تة   ة م  فةس تةا ذكةر سةاب إلةنويدةصد للسةر  تا وللنص  تدردة وللمدردة في  ه  للتةر  للةثال   10كا ت  حالة للرطصبية للـ 

تةا  30للةـوتةا  20ـتة   احيةة للة حتةا،  احيةة لال دكاسةية تة  ، للتي ل تم ت فةي لل رلسةة،وجصد ثراي  ولض  في تستصيات للرطصبة

ة لدينتةي  للرلبدةل إنوفةي حالةة للجفةاف للتةام  الحةظ  ،حيضةاقة  لرةر لال دكاسية للساطدة للمةاء للمتجمدةة  لةن للسةط   ثيرير إنفير و 

 سةط لةن ل دكاسةية لل ثظهةر بدة  للجفةاف للتدققات للتةي  ثيرير إلنلها ل دكاسية لقا تما  ليه في للجافة  صلئيا و هل يدصد  وللسادسة

  .وثضاف في للثسابات ح دكاسيته 

 

  
 توتلفة.ترلحا ل دكاسية ثربة للدينة للثالثة ضم  ترلحا رطصبية  (:5للدكا )
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 توتلفة.ترلحا ل دكاسية ثربة للدينة للرلبدة ضم  ترلحا رطصبية  (:6للدكا )

 

  
 توتلفة.ة للسادسة ضم  ترلحا رطصبية ترلحا ل دكاسية ثربة للدين (:7للدكا )

 

سةةلص،  حةةظوتةةع  ةةهل  ال(  ينةةة للتربةةة ذلت  سةةرة للطةةي  للداليةةة قياسةةا إلةةن بةةاقي للدينةةات 8للدةةكا ) تةة  وحخيةةرل  الحةةظ

 إال كهلض و م لال وفار لال دكاسية تع  سرة رطصبة للتربة تع للدينات للسابقة ت   احية  يادة لال دكاسية في حالة للجافة  صلئيا وت 

  يدةصد صلئيةا و ةهل قة ي  فسةها ل دكاسةية للجافةة  ة وحيضافي حالة للجفاف للتام فا ها تتساوية ثماتا تع ل دكاسية بد  يصم ت  للجفاف 

 لمد  ي.ولبثيث يثصا ث لخا بدكا ولسع بي  للرطصبة وللمثتصى للدضصي  الحتصلئها  لن للمدادن إلن خصائص للتربة للطينية
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 توتلفة.لحا ل دكاسية ثربة للدينة للواتسة ضم  ترلحا رطصبية تر (:8للدكا )

 

 االستنتاج:

 .وللرطرة نال  فروقات ولضثة في لال دكاسية سصلء في للنظر لو في للقياسات للرقمية بي  للتربة للجافة  .1

ي للسةط  للتة يةة  لةنثر و للتربة للمدردة ذلت ل دكاسية ل لن تة  بقيةة للتةر  للرطرةة و ةهل يدةصد للةن لالغلفةة للمائ ق  .2

 للتربة.ثزي  ت  تد ل ل دكاسية سط   وللتيثدطي بقع ت  لال دكاسيات للدالية 

 تدا.وللهي يؤرر  لن  مط سط  للتربة ول دكاسيتها يج    م ثجا ا للتدققات للتي ثثصا  لن سط  للتربة  .3

 .ثغير في لصن للتربةيترث   ليها فترلت للرطصبة للطصيلة للسط  ل لن .4

 

  يات:التوص 

كتفةاء فقةط تظا ر  س  رطصبية توتلفة للتربة ت   احية ثصةنيفها فةي للريا ةات للفضةائية ولاليفضا   م لال تماد  لن  .1

 للتر .بي  للتر  للجافة وللرطرة ت   احية ثث ي  ح ود تناطق 

للرطصبةات  للرر اتجفي  لحلصلنلالختالفات بي  تستصيات للرطصبة باستو لم برلتج للتصني  ول طاء ت   للتيك يفضا  .2

 للموتلفة.
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