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دراسة التغايرات المكانية واستحصال العينات لبعض صفات التربة في شمال تكريت بأستخدام 

 GISمفاهيم االحصاء الجيولوجي عن طريق نظام المعلومات الجغرافية 

 

 امل راضي جبير

 كلية الزراعة /جامعة القاسم الخضراء

 

 الخالصة :

 30´ 33״ روع شمال تكريت( بين خطي طول) اختيرت منطقة الدراسة في محافظة صالح الدين )مش     
ە

32 ()

( شماال ,بهدف تحديد انماط سالسل ترب  35º 44׳ 50״ ()  34º 45׳ 3״( شرقا ودائرتي عرض )34º 40׳ 34״

 المنطقة وكشف تغايرها .

 ربة .سلسلة ت 22مترا والذي يمر بأوسع الوحدات مساحة واكثرها تكرارا وحددت عليه  33000واختير مسار طوله  

درست التغايرات المكانية افقيا لبعض الصفات الفيزيائية والكيميائية لهذه الترب ولمختلف افاقها , وبأستخدام 

 االحصاء الجيولوجي , وكانت النتائج كما يأتي :

 وجود تغايرات في الصفات الفيزيائية اذ كان محتوى الغرين  االكثر تغايرا ثم الطين ثم الرمل و اخيرا الكثافة

ملوحة التربة اكثرها تغايرا تلتها المادة العضوية ثم السعة التبادلية EC الظاهرية, وبالنسبة للصفات الكيميائية كانت 

  CaCO3واخيرا كاربونات الكالسيوم  CECلاليونات الموجبة 

صال عينات التربة هو المالئم لمعظم صفات التربة , وجد ان التقنية المالئمة الستح Sphericalكان النموذج الكروي 

اذ اتضح  Variogramومخطط دالة التباين النصفي  rangeتكون ممثلة بصورة اكفأ تعتمد على قيم المسافة المؤثرة 

 ما يأتي : 

عينة في حالة االعتمادية المكانية , في حين تطلب عدد عينات  32 – 2تطلب عدد العينات للصفات الفيزيائية  بين 

 , في حالة االعتماد على قانون العشوائية.عينة  3022اكبر اذ وصل 

عينة  في حالة   32 – 1اما الصفات الكيميائية فقد تراوح عدد العينات المطلوبة الممثلة لمسار الدراسة بين 

عينة ,في حالة االعتماد على قانون 7603االعتمادية المكانية , في حين تطلب عدد عينات اكبر اذ وصل الى  

 .   العشوائية

 

Abstract  

The study area was chosen in Salah –Aldin Governorate  (North Tikrit project ) 

between  ( 42  40 43)(43 44 4) longitudes in east and between (34 45 3)( 35 44 50) in 

north was selected  in order to identify shape pattern distribution of series in the region as 

well as to detect their pedological and cartographical variation.  

Acartographic analysis of soil map was conducted to know a percentages and 

frequencies of map units , transect of 33000 m was selected  pass through out the most 

extensive and frequented map units ,11 soil series  were are determined .    

Lateral spatial variability of physical and chemical properties were studied for these 

pedons and its horizons , using the geostatistics , were measured the results showed :-  

There are variations in some properties physical and chemical , when geostatistics 

used , soil then variable property were silt , clay and sand content as well as bulk density . 
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the most variable property were soil salinity ( EC) , organic matter , CEC , pH and 

CaCO3 . 

-The suitable statistical model of describing the most frequested soil properties was 

the statistical models when geostatistics used and the spherical model was the most 

suitable model of soil properties . 

The most suitable technique of soil sampling that efficiently representative was 

depending on the range and variogram where showed : 

Soil properties have a spatial dependency resulted in low numbers of soil samples to 

represent the transect comparing with randomized i.e  more samples were needed for soil 

samples, 

In the physical properties samples the number for represent studied transect and ( 2 

– 32) samples, in the case of spatial dependency , comparing with 3092 samples in the 

randomizing . 

Chemical properties samples were ( 1 – 32) samples, the case of spatial dependency 

coparing with 7804 samples in the case of randomizing . 

 

 المقدمة :

الى أهمية التغاير في صفات التربة لمعرفة الموجود من انواع الترب النه تترتب عليه  1990اشار العكيدي ,         

 سالمة تمثيل العينات المستحصلة منها تمهيدا لدراستها بوسائل البحث العلمي المتاحة للعلوم االخرى .

صفات التربة أو الخذ العينات منها , حيث يمكن االستفادة منه في ان  دراسة التغاير المكاني ذات أهمية سواء في 

 ( . 2006واخرون, Hudnallتطوير النموذج المستخدم لدراسة صفات التربة ووصفها بصورة دقيقة )

أهمية دراسة تغايرات صفات التربة الجل نجاح الزراعة او االدارة النوعية  ( (Jabro et. al ,2006كما بين 

 تغاير لصفات التربة يعد توثيقا جيدا لهذه الصفات .وان وصف ال

يكون لمفهوم المدى والتجانس البيدولوجي وطبيعة االنتاج وكلفته اهمية متداعمة ضرورية يستفيد منها الباحث 

واالداري معا وخصوصا من حيث درجة تمثيل عينات التربة واجراء التفسيرات الالزمة لمفردات قياساتها وبالتالي 

 لقرارات الصحيحة بشأن تربها .وضع ا

ألقي الضوء في السنوات االخيرة على استخدام االحصاء الجيولوجي في دراسة وفهم التغايرات في صفات التربة 

والذي يمدنا بمجموعة من االدوات االحصائية الدخال التغايرات الزمانية والمكانية في عملية معالجة البيانات للسماح 

المكانية والتنبؤ بقيم الخواص المختلفة عند المواقع التي التؤخذ منها العينات والتأكد من تلك  بوصف ونمذجة االنماط

 .  Krasilinkov et.al ,(2008) التنبؤات 

في تخمين القيم  Krigingاستعمل االحصاء الجيولوجي في وصف التغاير المكاني لصفات التربة واعتمدت تقنية 

ة أي المواقع التي لم يستحصل منها العينات ولقد تطور وتحسن وقدم نتائج ناجحة في بكفاءة في المواقع غير المعين

 ( . et.al Seiger ,1996وصف التغاير المكاني ) 

للتنبؤ  Krigingيتيح لنا امكانية استخدام طرق  GISان استخدام االحصاء الجيولوجي عن طريق برنامج 

تعد من طرق  Kriging( . وان االستفادة من تقنية Lark et.al , 2002بصفات التربة للمواقع غير المعينة )

االحصاء التي تتوافق تقريبا مع دراسة التغاير المكاني لصفات التربة وان المنطلق في استخدام االحصاء الجيولوجي 

كخطوة للتنبؤ  and Semivariograms  Correlogramالتي تجهزنا بأدوات  Krigingهو استخدام تقنية 

 . and Spherical  and Circular and Expotinatial  Gaussinواستخدام عدة نماذج منها   والوصف

 Variogramمخطط التباين ان المعايير التي تستخدم لوصف التغاير المكاني هي  Vieira (1997 )كما اوضح 

 Warrickيرها حسب )لدراسة التباين المكاني لخصائص التربة ويتم تقد  Semivarianceودالة التباين النصفي

et.al ,1986) 
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           --------  (1) 
2

Z(Xi)]) ɣ(h) = 1/2n(h) ∑[Z(Xi +h) – 

 اذ ان :

ɣ(h)  ( متوسط مربع الفروق بين جميع المشاهدات المفصولة بمسافة معينة :h ) 

h  ( المسافة الفاصلة بين كل زوج من المشاهدات :Lag distance ) 

n   عدد أزواج المشاهدات التي تبعد عن بعضها بالمسافة :h 

Z(Xi)  خاصية التربة المدروسة : 

بأنها مفيدة في رسم التغاير المكاني لخصائص التربة  GISاثبتت طرق تحليل االحصاء المتقدم عن طريق برنامج 

 ( Cadell , 2004ين الزراعيين في السنوات االخيرة )واستخدم على نحو متزايد من مختصي التربة والمهندس

ان التغاير في نسجة التربة ربما يساهم بتغاير التغذية وجاهزية العناصر ودورة  et.al  Adhilkari (,(2010اوضح

لوصف التغاير المكاني لنسجة  Ordinary krigingالمياه والنقل وثباتية تجمعات التربة ومن خالل تطبيق تقنية 

كم 250ربة في ترب هنكاريا لحقل مساحته الت
2

وجد ان التغاير في النسجات الخشنة اكبر من التغاير في النسجات  

 الناعمة وان استخدام تقنية االحصاء الجيولوجي مفيد لتوزيع محتويات نسجة التربة , وان هذا يتفق مع ما وجده 

Usowicz et.al (,(2004 الخشنة اكثر من التغايرات في النسجات الناعمة في  اذ بينوا ان التغايرات في النسجات

الترب السطحية وعلى العكس من ذلك تتغاير النسجات الناعمة غالبا في الترب تحت السطحية وان االنموذج المالئم 

 5400هي  rangeوحصلوا على ان المسافة المؤثرة او  Spherical( لنسجة التربة هو 2002)Kalivas الذي حدده 

 مترا للنسجة الناعمة . 4500نسجة الخشنة ومترا لل

   Saglam et.al ,  (2011 الحظوا ان محتوى الرمل والغرين والطين في الترب الرسوبية تتدرج التغايرات من )

 النسجة الناعمة الى النسجة الخشنة باتجاه النهرفي ترب تركيا ,

 . Anatoliaمترا في ترب مدينة 165الظاهرية هي ( ان المسافة المؤثرة لقيم الكثافة 2003 ) Ersahinواستنتج 

مترا ولتحت السطح   106( وجدوا ان المسافة المؤثرة للكثافة الظاهرية كانت للسطح  2005, ) et.al Iqbalاما 

 مترا .  107

و متروكان النموذج المالئم ه 194( ان االعتمادية المكانية للمادة العضوية كانت 2001) , Brouder et.alبين 

Exponential  في حين وجد ان االعتمادية المكانية للpH   مترا والنموذج المالئم هو 148هيSpherical   اما

الذي اعطى اقل خطأ معياريا. ولقد  Exponentialمترا والنموذح المالئم هو  48.1فكانت  CECاالعتمادية المكانية 

ثم  CECعلى تغايرا هي الملوحة ثم نسبة المادة العضوية ثم ( ان من بين الصفات الكيميائية اال  1999وجد المحيمد )

فوجد ان معدل المسافة المؤثرة للسعة التبادلية  Herrero (2003)كاربونات الكالسيوم واخيرا تفاعل التربة , اما 

 متر . 52لاليونات الموجبة عند دراسته تغاير صفات في ترب اسبانيا كانت 

 Usowicz et.alمرتبطة بمحتوى الطين , واوضح  pHان محددات ومتطلبات ال  et.al Talkkari ( ,2002)بين 

( ان التغايرات عالية في صفات الترب السطحية اكثرمن الترب تحت السطحية ومن هذه الصفات هي 2004)  ,

CEC الكاربون العضوي وال, pH  . 

مترا.  94كانت  Missouriمدينة ب شمال في تر CEC( ان المسافة المؤثرة لقيمة 2006, )  et.al Jungلقد وجد 

 62كانت  CECعند دراستهم لترب في كولومبيا ان المسافة المؤثرة لقيمة  (Camachu et.al  , ) 2009ولقد وجد 

 مترا. 67مترا وللمادة العضوية  pH 410مترا ولل 

العينات بأستخدام مفاهيم ان هدف هذه الدراسة هو دراسة التغايرات المكانية لبعض صفات التربة  واستحصال 

 االحصاء الجيولوجي وذلك لتسهيل اعمال مسح وتصنيف وادارة الترب 

 

 المواد وطرئق العمل :

اختيار منطقة الدراسةة فةي محافظةة صةالح الةدين  )مشةروع شةمال تكريةت( ,اذ تةم مسةح تةرب جةزء مةن المشةروع  - 1

بخطةوات اصةولية علةى مسةتوى  Free Lance Soil Survey  (1993,Soil Survey Staff)بالطريقةة الحةرة 

 وباالستعانة بالصورالفضائية لتنفيذ عملية المسح .(ALagidi,1981, 1976) السالسل بنظام 
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تم اجراء تحليل كارتوغرافي للخارطة لمعرفة نسبة وتكرار كل وحةدة مةن وحةدات التةرب و اختيةار مسةار للحركةة  - 2 

 طقة الدراسة يمربأكبر عدد من السالسل الموجودة في منطقة الدراسة.م لمتابعة التغايرات في من 33000بطول 

 حيث تم وصف افاق بيدوناتها وصةفا مورفولوجيةا اصةوليا حسةب Central Concept تم تحديد المفهوم المركزي - 3

Soil Survey Staff ((1993. 

ملةم وجةرت عليهةا التحاليةل المختبريةة  2بعد ذلةك تةم استحصةال العينةات وجلبهةا وتجفيفهةا وطحنهةا ونخلهةا بمنخةل   - 4

 االتية : 

 الصفات الفيزيائية : -أ 

, (Day بطريقة الماصة وحساب نسب الرمل والغرين والطين جميعا بحسب   PSDتوزيع حجوم دقائق التربة  - 1

1965  .) 

 .Black  ((1965 الكثافة الظاهرية بطريقة الكتلة بحسب - 2

 الصفات الكيميائية : -ب 

 (1965)  حسةب الطريقةة الةواردة فةي 1:1 بعةد الحصةول علةى مسةتخلص التربةة ECااليصةالية الكهربائيةة  قةدرت -1

Black 

 .Papanicolaou ((1976بحسب CEC السعة التبادلية لاليونات الموجبة  -2

 Hesse (1971)وفقا لما جاء به   Calcimeterوبطريقة  Total Carbonetالكاربونات الكلية  – 3

 Jakson(1958. ) الموصوفة في  Walkly and Blackدرت المادة العضوية حسب ق - 3

 : التحليل االحصائي يتضمن مايلي -ج

اذ تم استخدام صورة  2010سنة Arc GIS , 9.3 استخدام االحصاء البيدولوجي لحساب دالة التباين  باستخدام برنامج 

رافي لمواقع البدونات المدروسة وذلك الستخدامها في وتم عمل تصحيح جغ Land satفضائية من القمر الصناعي 

 البرنامج المذكور.

 . (1) وحسب المعادلة    Semi Variance حساب دالة التباين النصفي -

 hمع المسافة  Semi Varianceوهو عبارة عن العالقة بين دالة التباين النصفي  Variogramالتباين رسم مخطط   - 2

 لمؤثرة واالعتمادية المكانيةوذلك لمعرفة المسافة ا

 حساب عدد العينات المطلوبة لتمثيل المجتمع بالطرق :

 

 ( التحليل الكارتوكرافي لترب منطقة الدراسة 1جدول ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النسبة المئوية للمساحة % المساحة بالهكتار التكرار التسلسل

1 68 87075.75 26.26 

2 35 44750.5 13.50 

3 40 40139.5 12.11 

4 63 37937.75 11.44 

5 27 28525.25 9.25 

6 24 27153 8.22 

7 22 24589.75 7.53 

8 13 19169.5 4.45 

9 13 11957 4.45 

10 10 6689.25 3.42 

11 4 3606.25 1.37 
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 طريقة االعتمادية المكانية .  -ا1

 (1989)نين العشوائية وحسب الناصر والمرزوك استخدام احد قوا-ب

N=t²ασ²∕(αx)
2
                 ---------- (2) 

 اذ ان :  

Nعدد العينات المطلوبة=  

tα  قيمة =t .معتمدة على درجات الحرية 

σ².التباين= 

α(0.05=مستوى المعنوية.) 

X.المتوسط= 

 

 

 

 النتائج والمناقشة :

 الفيزيائية : االفقي للصفات اوال : التغاير

ان تغاير نسب مفصوالت التربة ) الرمل والغرين والطين( كانت بصورة عامة عالية التغاير وهذا ما يوضحه  

( نتائج التحليل االحصائي اذ كانت قيم االعتمادية المكانية اوالمسافة المؤثرة  3( وكذلك يوضح جدول ) 2جدول )

range ( مترا لالفاق   ), 8735 , 25380 , 6276لمحتوى الرملA وC1 وC2  على التوالي , اما المسافة المؤثرة

على التوالي , اما المسافة  A , C1 , C2(  مترا لالفاق  2022 , 7700 , 5000لوصف تغاير الغرين فكانت )

على التوالي , وكان  C2و C1و Aمترا لالفاق    9120 , 8755 , 3862المؤثرة لوصف تغاير الطين فكانت 

, ان سبب تغايرها  Sphericalالمالئم لوصف تغاير المفصوالت الثالثة ولجميع االفاق هو النموذج الكروي  النموذج

يعزى الى التوزيع المتجانس لهذه المفصوالت في الترب الرسوبية والى طبيعة الترسيب في منطقة الدراسة وتتفق 

في ايران اذ كانت قيم  Gorganتقع شمال  عند دراستهم لترب et.al Ayoubi  ( ,(2007النتائج مع ما وجده 

 ( مترا للرمل والغرين والطين على التوالي .   5075 , 4634 , 3764لهذه المفصوالت )range المسافة المؤثرة 

 , 7228 , 20000لكثافة  التربةالظاهرية كانت )   range( ان قيم االعتمادية المكانية او 3يوضح جدول )

على التوالي , والنموذج المالئم لوصف تغاير الكثافة الظاهرية هو نموذج  C2و C1و A( مترا لالفاق   6826

Spherical  لجميع االفاق , كما يالحظ ان االفقA  اعلى مسافة مؤثرة اي اقل االفاق تغايرا وهذا يعزى الى ان

( ان 2008 ) Janikوجد  كمااالفاق السفلى تتعرض لعمليات الرص والضغط مما يؤثر في قيم الكثافة الظاهرية , 

ولمسافة  Sill 1.039وان  0.788كانت  nugget  التغاير في الكثافة الظاهرية للتربة كان صغيرا وان قيمة تأثير 

 1053( ان المسافة المؤثرة للكثافة الظاهرية لترب الهند كانت  Santra et.al  ,)2006 مترا .ولقد وجد 5.59مؤثرة 

 .متر في الترب تحت السطحية 1201مترا في الترب السطحية و 

 

 ثانيا :التغاير االفقي لصفات التربة الكيميائية :

مترا  2035 , 3237 , 2766لوصف تغاير الملوحة كانت    range(  ان االعتمادية المكانية3يوضح جدول ) 

 المحيمدعلى التوالي , وهذه النتائج تتفق مع ماوجده  C2و C1 و Aلالفاق 

 عند دراسته ن من بين الصفات الكيميائية االعلى تغايرا هي الملوحة ( اذ وجد ا(1999
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 ( بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية  لترب الدراسة 2جدول )

 

البيد

 ون

االف

 ق

العمق 

Cm  الرملللللللللللللللل

الكلللللللللللللللللي 

 غم/كغم

الغللللللللللللرين 

الكللللللللللللللللي 

 غم/كغم

الطللللللللللللللين 

الكللللللللللللللللي 

 غم/كغم

صنف 

 النسجة

الكثافة 

الظاهرية  

ميكاغرام

/م
6

 

EC     

 Ds.m
-

1
 

pH CEC 

سنتيمول 

شحنة  

كغم
-1 

 

CaCO3 

 غم/كغم

المادة 

العضوية 

 غم/كغم

P1 A 0 - 11 701.59 164.07 164.07 SL 1.50 0.40 7.28 11.2 149 5.2 

C1 17 - 63 752.16 105.94 105.94 SL 1.39 0.50 7.11 11.2 245 4.1 

C2 32 - 17 748.45 242.6 242.6 LS 1.40 0.50 7.15 11.2 245 4.1 

P2 A 0-37 761.53 131.50 106.97 SL 1.37 0.62 7.02 16.9 143 7.2 

C1 37 -41 793.30 146.56 60.14 LS 1.42 0.71 7.37 13.3 181 4.1 

C2 41-10 613 150.34 33.25 LS 1.50 3.01 6.93 10.2 134 2.8 

P3 A 0-33 761.53 131.50 106.97 L 1.37 1.83 7.01 8.0 666 10.0 

C1 33-41 365.56 566.11 68.32 SiL 1.45 2.52 7.0 8.56 149 2.6 

C2 41-11 432.72 527.14 40.14 SiL 1.50 2.53 7.07 7.75 166 1.5 

P4 A 0-60 598.03 225.97 176.01 SL 1.54 2.41 6.88 16.5 367 14.5 

C1 60-31 292.45 594.34 113.21 SiL 1.51 2.83 6.97 8.6 97 2.8 

C2 31-67 255.64 681.66 62.70 SiL 1.46 2.54 6.96 8.00 111 8.3 

P5 A 0-34 380.0 280.0 340.0 CL 1.44 3.13 7.34 14.17 636 10.0 

C1 34-47 381.0 275.0 344.0 CL 1.57 3.75 7.38 8.56 371 1.3 

C2 47-64 584.22 384.88 30.89 SL 1.52 3.23 7.45 8.56 341 1.5 

P6 A 0-33 569.86 333.03 97.10 SL 1.53 1.0 7.52 9.09 677 6.2 

C1 33-41 488.44 477.2 34.37 SL 1.52 3.29 7.45 8.56 381 2.7 

C2 41-10 515.79 438.0 46.21 SL 1.47 2.73 7.34 8.02 331 1.3 

P7 A 0-60 804.56 73.58 121.85 SL 1.58 2.20 7.15 8.00 636 4.1 

C1 60-47 702.18 267.15 30.93 SL 1.53 1.99 7.56 8.56 327 2.0 

C2 47-67 636.95 317.28 45.77 SL 1.44 2.65 7.75 8.56 634 1.7 

P8 A 0-37 311.38 622.58 66.04 SiL 1.17 4.71 7.50 10.7 670 7.9 

C1 37-46 382.73 522.32 94.97 SiL 1.47 7.57 7.45 9.63 209 1.7 

C2 46-67 343.96  515.47 140.58 SiL 1.43 6.27 7.78 9.63 236 1.0 

P9 A 0-11 804.56 73.58 121.85 L 1.58 53.71 7.45 12.10 631 10 

C1 11-67 454.5 372.23 173.26 L 1.40 11.85 7.40 8.00 347 2.4 

C2 67-16 375.57 554.64 69.79 SiL 1.49 9.05 7.40 7.7 371 1.3 

P1

0 

A 0-13 334.8 487.8 177.4 L 1.35 3.92 7.50 15.4 63 14.5 

C1 13-67 310.48 603.09 86.42 SiL 1.41 7.74 7.24 13.2 106 13.5 

C2 67-36 311.35 617.82 70.83 SiL 1.47 13.62 7.45 10.3 136 2.8 

P1

1 

A 0-16 815.93 175.76 8.3 LS 1.39 0.74 7.01 8.9 311 7.2 

C1 16-63 677.81 255.8 66.41 SL 1.39 0.38 7.01 9.0 377 7.9 

C2 63-17 629.97 286.06 20.99 SL 1.47 0.71 7.02 8.0 373 2.8 
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اذ  Lascano et.al , 2001لتغاير قيم التوصيل الكهربائي لترب رسوبية عراقية, وهذا يتفق ايضا مع ما وجده 

مترا وان النموذج  57.23وجدوا ان تغاير الملوحة كان عاليا وان المسافة المؤثرة كانت قليلة نسبيا اذ بلغت قيمتها 

 وذلك عند دراستهم لترب في امريكا . Guassinالمالئم لوصف تغاير هذه الصفة كان النموذج الكأسي 

قليل التغاير وذلك الرتفاع قيم المسافة المؤثرة اذ كانت  pH( تبين ان  3ان نتائج التحليل االحصائي في جدول ) 

على التوالي , يعزى السبب الى ان الترب العراقية تكون  C2و C1وAلالفاق  مترا 26220و  26530و 23600

ة القاعدية الحتوائها على كميات عالية من كاربونات الكالسيوم والتي تمتاز بالخاصية البفرية مما متعادلة الى خفيف

 Aفي االفقين  Sphericalيؤثر في تفاعل التربة .وان النموذج المالئم لوصف تغاير هذه الصفة هو النموذج الكروي 

 , Aishah et.alوهذا يتفق مع ماوجده  , C2ق هو النموذج المالئم في االف Circularوكان النموذج الدائري  C1و

 كم . 1كم وللمادة العضوية كانت  6كانت  pHفي ترب سيريالنكا اذ ان المسافة المؤثرة  2010)) 

(  نتائج التحليل االحصائي لمحتوى المادة العضوية ان التغاير كان عاليا في هذه الصفة  3يوضح جدول )

 range 2385 (ى العمليات الزراعية التي تحدث في السطح اذ كانت قيم ويعزى السبب ال Aخصوصا في االفق 

 على التوالي  C2و C1و A(  مترا لالفاق 2672و 2755و

وهذا يتفق مع  مترا 2040( ان االعتمادية المكانية للمادة العضوية et.al Cambrdell  ,) 1994 لقد وجد 

( اذ وجدوا ان 2005,) Muzuku et.alالنتائج التي تم الحصول عليها وكذلك تتفق مع النتائج التي حصل عليها  

 مترا  0210االعتمادية المكانية للمادة العضوية كانت 

مترا ,  range  2928( عند دراستهم لترب تقع في ايران على قيم 2007, )  et.al Ayoubiوكذلك حصل  

 وذلك الختالف الترب وكذلك الغطاء النباتي .

( فقد وجدوا ان المادة العضوية تتغاير بشكل كبير في الترب الرسوبية وعزا 2011, ) et.al Saglamاما 

السبب الى التغاير بنسبة االنحدار ومحتوى الطين في تلك الترب وبين ان الترب الرسوبية في تركيا ذات المناخ 

 . pH تمادية مكانية قوية للمادة العضوية وذات اع usticالرطب 

(  3847 , 4687 , 2507( ان قيم المسافة المؤثرة  للسعة التبادلية لاليونات الموجبة كانت )3يوضح جدول ) 

على التوالي , ويعزى السبب لتأثر هذه الصفة وتذبذها حسب محتوى الطين والمادة  C2و C1و Aمترا لالفاق 

ان المسافة المؤثرة  et.al Jung  ( ,(2006الطين وتفاعل التربة , وهذا يتفق مع ماوجده  العضوية ونوعية معادن

مترا رغم اختالف طول المسار المدروس , ولقد وجد  94كانت  Missouriفي ترب شمال مدينة  CECلقيمة 

Camachu et.al  عند دراستهم لترب في كولومبيا ان المسافة المؤثرة لقيمة2009 (واخرون ) CEC  في هذه

 مترا. 67مترا وللمادة العضوية  410كانت  pHمترا و  62الترب كانت 

 2( ان معدل تغاير الكاربونات الكلية كان قليال جدا ومحتوى التربة عاليا كما موضح في جدول )  3يبين جدول )   

 , 18900اذ كانت القيم )  C1فق وان المسافة المؤثرة كانت قيمها مرتفعة في جميع االفاق وبلغت اعلى قيمة في اال)

على التوالي , وكان النموذج المالئم لوصف تغاير هذه الصفة هو  C2و C1و A(  مترا لالفاق  23640 , 28890

ولجميع االفاق ويعزى السبب في قلة تغاير هذه الصفة وارتفاع قيم المسافة المؤثرة في  Sphericalالنموذج الكروي 

الترب العراقية وخاصة الترب الرسوبية والتي تعود اليها ترب الدراسة من كاربونات الى ان محتوى   C1االفق 

وقلة االمطار التي تؤدي بالنتيجة الى ثبات محتوى الترب من كاربونات الكالسيوم  الكالسيوم وارتفاع درجات الحرارة

 , et.al Corwinنتائج تتفق مع ماوجده وعدم انتقاله اوغسله الى اسفل مقد التربة بسبب انخفاض ذوبانه نسبيا وهذه ال

 et.al Ayoubi , 2007مترا , وكذلك تتفق مع ما وجده  range 6810ترب كاليفورنيا اذ كانت قيمة  في 2005 

 مترا . range 4292عند دراسته تغايرصفات ترب في ايران اذ كانت قيمة 
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 ئية بأستخدام االحصاء الجيولوجيالتحليل االحصائي للصفات الفيزيائية والكيميا ) 6جدول )

 

 

 ثالثا : االعتمادية المكانية واستحصال العينات :

(  وكما 2005واخرون ) Iqbalف النوعي لالعتمادية المكانية فقد اعتمدنا على المعادلة  التي اعتمدها ان الوص

 يأتي :

*100 -------- (3) nugget/nugget+ sill =m  

,اذا كانت  Moderate%, و متوسطة  25, اذا كانت النسبة اقل من  Strongاذ توصف االعتمادية المكانية قوية   

 %. 75,اذا كانت اكثر من   Weak% و ضعيفة(75 -25بين )

لمعظم الصفات وفي جميع االفاق عدا  strongوكانت االعتمادية المكانية للصفات الفيزيائية اعتمادية قوية  

, moderateحيث كانت االعتمادية فيهما متوسطة  C2و Aو محتوى الطين في االفق   C1محتوى الرمل في االفق 

 ايضا . moderateكانت االعتمادية فيه متوسطة  C2االفق والكثافة الظاهرية في 

, عدا بعض الصفات في بعض االفاق  strongاما الصفات الكيميائية فكانت اغلبها لها اعتمادية مكانية قوية     

وكانت    Aفي االفق  CECوالسعة التبادلية لاليونات الموجبة  pHلل moderate اذ كانت االعتمادية متوسطة 

 النموذج المالئم Range Sill Nugget االفق الصفة

 A 6116 3.11 0.515 Spherical الرمل

C1 17630 1.698 1.02 Spherical 

C2 1476 2.321 0.594 Spherical 

 A 7000 5.057 0.684 Spherical الغرين

C1 1100 3.166 0 Spherical 

C2 1033 2.251 0.232 Spherical 

 A 4361 4.037 5.907 Spherical الطين

C1 3177 7.815 0.872 Spherical 

C2 1130 1.937 1.634 Spherical 

الكثافة 

 الظاهرية

A 30000 0.014 0.002 Spherical 

C1 1113 0.727 0 Spherical 

C2 6336 0.005 0.008 Spherical 

EC A 1166 2.484 0 Spherical 

C1 6141 4.22 0.007 Spherical 

C2 1047 5.032 0.834 Spherical 

pH A 34600 0.044 0.03 Spherical 

C1 36760 0.053 0.009 Spherical 

C2 36110 0.124 0.017 Circular 

CEC A 7012 9.145 4.575 Spherical 

C1 3614 9.018 0.610 Spherical 

C2 6413 10.57 2.34 Spherical 

CaCO3 A 16100 2.039 1.062 Spherical 

C1 36610 5.084 1.181 Spherical 

C2 36340 0.343 0.269 Spherical 

OM A 6371 5.070 2.975 Spherical 

C1 1772 2.068 4.147 Spherical 

C2 6119 4.58 0.260 Spherical 
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ومحتوى كاربونات الكالسيوم كانت متوسطة في C2 و Aللمادة العضوية في االفقين    moderateادية متوسطةاعتم

 . C1و Aاالفقين 

لحساب عدد العينات بالطريقة العشوائية , اما بالنسبة  2)كما استخدم احد قوانين العشوائية كما في معادلة )

للصفات  range( المسافة المؤثرة (3الجيولوجي فيبين جدول   االحصاء باستخدامالعتماد دالة التباين النصفي 

,  C2,اذ كانت اقل مسافة مؤثرة لمحتوى الغرين في االفق  مترا  ( 20000  – 1022الفيزيائية فقد تراوحت بين )

ة فقد تراوحت , اما قيم المسافة المؤثرة للصفات الكيميائي Aاما اعلى مسافة مؤثرة فكانت للكثافة الظاهرية  في االفق 

  اما اعلى مسافة مؤثرة , C2( مترا اذ كانت اقل مسافة مؤثرة لملوحة التربة في االفق  26220– 1045بين ) 

 .C2في االفق  pHلتفاعل التربة 

 

 ( عدد العينات بمختلف طرق االحصاء4جدول ) 

 

 n N Range االفق الصفة

( m) 

االعتمادية 

 المكانية

 A 4 31 6116 Strong الرمل

C1 2 36 17630 moderate 

C2 4 34 1476 Strong 

 A 7 96 7000 Strong الغرين

C1 4 56 1100 Strong 

C2 32 45 1033 Strong 

 A 7 212 4361 moderate الطين

C1 5 389 3177 Strong 

C2 4 482 1130 moderate 

الكثافة 

 الظاهرية

A 3 3092 30000 Strong 

C1 5 1044 1113 Strong 

C2 4 784 6336 moderate 

EC A 18 5186 1166 Strong 

C1 8 7804 6141 Strong 

C2 32 1070 1047 Strong 

pH A 1 923 34600 moderate 

C1 1 186 36760 Strong 

C2 1 262 36110 Strong 

CEC A 7 1131 7012 moderate 

C1 5 1036 3614 Strong 

C2 4 883 6413 Strong 

CaCO3 A 2 75 16100 moderate 

C1 1 86 36610 moderate 

C2 1 75 36340 Strong 

OM A 9 2118 6371 moderate 

C1 4 1021 1772 Strong 

C2 4 1503 6119 moderate 

n . عدد العينات في حالة االحصاء الجيولوجي= 

N .عدد العينات في حالة العشوائية= 

Range     رة=المسافة المؤث 
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اما بالنسبة الستحصال العينات فقد تم التركيز على المسافة المؤثرة في حساب عدد العينات الممثلة لمسار الدراسة 

 ( وكما يأتي : 4فتبين النتائج الموضحة في جدول ) rangeاذ تم تقسيم المسافة الكلية على المسافة المؤثرة 

عينة  اذ كان اقل عدد   32) – 2لمطلوبة الممثلة لمسار الدراسة بين )بالنسبة للصفات الفيزيائية تراوح عدد العينات ا  

للعينات لمحتوى الرمل والكثافة الظاهرية واكثرها لمحتوى الغرين  , في حين تطلب عدد عينات اكبر اذ تراوح بين 

 ( عينة , في حالة االعتماد على قانون العشوائية .  3022  - 32)

عينة , اذ كان اقل   )32 – 2تراوح عدد العينات المطلوبة الممثلة لمسار الدراسة بين )اما الصفات الكيميائية فقد 

وكاربونات الكالسيوم,واكثرها لملوحة التربة, في حين تطلب عدد عينات اكبر اذ تراوح بين  pHعدد للعينات لصفة 

, اذ يالحظ الفرق في عدد   0.05( عينة ,في حالة االعتماد على قانون العشوائية وعلى مستوى  7603 – 75)
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