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باستخدام تحليل السالسل  تغاير بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية لترب في شمال تكريت

 الزمنية

 

 امل راضي جبير

 كلية الزراعة / جامعة القاسم  الخضراء

 

 الخالصة :

 40´ 43״ اختيراحد عشر سلسلة تربة من مشروع شمال تكريت والمحددة بين خطي طول)      
ە

 34º׳ 34״() 41

(,بهدف تحديد انماط سالسل ترب المنطقة وكشف  35º 44׳ 50״ ()  34º 45׳ 3״ا ودائرتي عرض )( شرق40

 تغايرها .

تم اتخاذ مسار شريطي على خارطة الترب من الشمال الى الجنوب وذلك لضمان مروره بأكبر عدد ممكن من سالسل 

 مترا .  33000الترب طوله 

ية والكيميائية لهذه الترب ولمختلف افاقها , وبأستخدام تحليل السالسل الزمنية درست التغايرات المكانية افقيا والفيزيائ

Time Series Analysis : وكشفت النتائج مايأتي 

وجود تغايرات في الصفات الفيزيائية والكيميائية , وكان النموذج االحصائي المالئم لوصف تغايرات صفات     

 . AR(1)قل نموذج االنحدار الذاتي وبعدد ا MA(1)التربة االكثر تكرارا هو 

اقتراح تقنية جديدة الستحصال عينات التربة تكون ممثلة بصورة اكفأ تعتمد على قيم االرتباط الذاتي ومخططه    

Correlogram  ودالة التباين ومخططهVariogram  وتطلبت الصفات التي لها اعتمادية مكانية عدد عينات اقل ,

الصفات التي لم تكن لها اعتمادية مكانية , اذ كان سلوكها عشوائيا مما زاد عدد العينات الالزمة لتمثيل المسار مقارنة ب

 لتمثيل ترب الدراسة .

 

Varability of some soil physical and  chemical properties of soil inNorth Tikrit 

by Time Series Analysis 

 

Amel Radhi Jubier 

 

Abstract  

Eleven soil series were included in this study in the area of North Tikrit Agicultural 

project located between (42º 40״43 ׳ )(43º 44״4 ׳)   

Longitudes in the east and latitudes between (34º 45״3 ׳)(35º 44״50 ׳) in the north . 

   One strip transect perpendicular were selected on the soil map of the project from north 

to south ,and was made extensive map units determind a transect of 33000 meter . 

  The variabilitys of soil physical and chemical properties were studied horizontally by( 

Time Series Analysis),the main results were as following : 

- Variability in physical and chemical soil properties . 

- The more appropraite of stochastic model to specify spatial variability of soil 

properties is MA(1) anda few of Autoregressive model AR(1) . 
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- This study suggests a new techniqe in soil sampling in order to be more efficient 

and reliable by depending on the use of Correlogram and Variogram . 

- The properties which have spatial dependence require less number of samples in 

transect compared with random distribution.   

 

 المقدمة :

تتكون نتيجة فعل وتداخل عوامل تكوين  Arnold ,1964ان الترب اجسام طبيعية معقدة جدا كما وصفها          

المادة االصل , الغطاء النباتي , التضاريس , المناخ ,الزمن, المادة العضوية( متفاعلةمع بعضها  (التربة المعروفة 

 . Anisotropicت غير متجانسة واغلبها غير متماثل بمرور الزمن وعليه يمكن اعتبار التربة على انها كيانا

بأن تغايرات التربة تحصل اساسا من الحقل وتعزى الى تغايرات مكانية واخرى   Lee et.al ,1975لقد اوضح      

زمانية وتغايرات المختبر وتعزى الى طريقة استحصال العينات ومايتبعها من عمليات تهيئة وتوجيه العينات فضال 

صميم التجريبي المتبع فأذا امكننا السيطرة على تغايرات المختبر فأن المصدر واالساس المتبقي الذي اليمكن عن الت

 السيطرة عليه هو التغايرات الحقلية .

الى اهمية دراسة تغايرات التربة في اعمال مسح وتصنيف الترب وخاصة في الفترة  Bouma  ,1985ولقد اشار     

ديث ( والذي يستخدم دراسات التغايرات بشكل مسبق قبل التصنيف وعمل دليل الخارطة ومن ثم االخيرة )االتجاه الح

عمل خريطة التربة والخرائط التفسيرية بالمقارنة )باالتجاه القديم(  الذي استخدم دراسات التغايرات في المرحلة 

 االخيرة أي بعد انتاج خارطة التربة ومن ثم انتاج الخرائط التفسيرية .

 Time Seriesلقد استخدمت عدة طرق لدراسة تغايرات صفات التربة منها استخدام تحليل السالسل الزمنية     

Analysis  وهوايجاد قيمة الترابط الية صفة من الصفات سواء كان التغاير مكانيا ام زمانيا وهو تحليل مجموعة

ه المجموعة تمثل حالة تقدم على المالحظة التي مالحظات مأخوذة بالتعاقب على فترات متساوية وكل ملحوظة في هذ

قبلها وهكذا ويكون في هذا التحليل المالحظات غير مستقلة  )اي يوجد بينها ترابط ( وان فرضية العشوائية والتوزيع 

(                    وتعتبر دراسة تغايرات  Box and Jenkens  ,1976الطبيعي غير اساسية في هذا التحليل )

ت الفيزيائية للتربة مهمة جدا لفهم واعطاء اجوبة للعديد من المشاكل في هذا المجال وتساعد في اتخاذ قرارات الصفا

 مهمة في االدارة مثل حركة الماء واالمالح وخطر بعض المركبات على النبات .

للطين  c.vامل االختالف لعدد من الصفات الفيزيائية للتربة فكانت قيم مع Mader  ,1983وفي دراسة قام بها        

(  8.1_  7.3( والكثافة الظاهربة بين )   2.24 –4.40) SD( وبأنحراف معياري  21.9 – 15.2+ الغرين بين ) 

 ( ووجد التغايرات في وحدات الترب اكبر مما هو موجود داخل كل تربة . 0.060_  0.058 وبأنحراف معياري )

غم .كغم  11لمحتوى الرمل كان  C.V جدوا ان معامل االختالف فقد و Wilding et.al   ,1994اما       
-5

لسلسلة  

Morly غم .كغم  35و
– 5

غم .كغم  14اما محتوى الطين فقد كان  Blountلسلسلة  
-5

غم .كغم  15و Morlyلسلسلة  
– 5

 . Blountلسلسلة  

فورد ان نماذج السلسلة الزمنية كم في اكس 6طوله  Transectعند دراسته لمسار  Webster  ,1981كما الحظ      

واستخدام مفهوم االرتباط الذاتي  MA(1)التي تخضع لها تغايرات الطين كانت من نوع االوساط المتحركة  

بمسافات  Transect( لوضع المسافة الفاصلة بين حدود الترب وبين انه يمكن اختيار Correlogramومخططه )

 ت .منتظمة او غير منتظمة لدراسة التغايرا

لبحث تأثير التغايرات الموقعية لبعض الصفات الكيميائية للتربة  1991 وفي دراسة قام بها الجنابي واخرون ,     

في محطة التجارب الزراعية في ربيعة وقد استخدمت دالة  pHكالملوحة ومحتوى كاربونات الكالسيوم وتفاعل التربة

رتباط بين الصفات المدروسة والمسافة بين مواقعها فأظهرت الدراسة االرتباط الذاتي ومخطط التباين لتحديد عالقة اال

 مترا(. 80انه التوجد عالقة ارتباط بين الصفات المدروسة ومسافة بين المواقع ضمن مسافة الدراسة ) 



 جبير ......                                                                   (1053) , 575-565(: 4) 5- مجلة الفرات للعلوم الزراعية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

567 
ISSN 2072-3875 

ة الى ان هناك تغايرات كبيرة ومعنوية والسيما الصفات الكيميائية ولفتر Ball and Williams  ,1998اشار      

والسعة  pHفي بريطانيا اذ وجدا تغايرا كبيرا في تفاعل التربة  Walesطويلة من المراقبة لترب بنية شمال مقاطعة 

 وكانت التغايرلت كل واحد متر. CECالتبادلية لاليونات الموجبة 

فرد فضال ان الكثافة الظاهرية والملوحة تختلف على نحو مهم ضمن حدود حقل م Mzuku et.al , 2005كما بين  

عن انه قد يكون للتغاير المكاني في الصفات الفيزيائية والكيميائية اثر كبير في التوزيع المكاني ولماله عالقة بأنتاجية 

 -المحاصيل لذلك يتوجه هذا البحث الى دراسة الهدف التالي :

ة لوضع نظام الستحصال العينات تحديد التغايرات المكانية لبعض الصفات الفيزيائية والكيميائية ومن ثم ايجاد طريق

 بطرق احصائية وبأستخدام تحليل السالسل الزمنية لتسهيل اعمال مسح وتصنيف وادارة الترب .

 

 المواد وطرائق العمل :

من قبل الشركة العامة لبحوث الموارد المائية والتربة  1001تم اختيار مشروع شمال تكريت الذي تم انجازه عام - 5

 40´ 43״ فصل وتقع اراضي المشروع بين خطي طول) بدرجة مسح شبه م
ە

( شرقا ودائرتي 34º 40׳ 34״() 41

 ( 35º 44׳ 50״ ()  34º 45׳ 3״عرض )

تم تحديد انواع واعداد سالسل الترب الموجودة في المنطقة من خالل خارطة التربة المرفقة مع تقرير مسح   -1

 المشروع .

مترا وذلك لضمان مروره بأكبر عدد من  33000لى الجنوب وبطول تم اتخاذ مسار شريطي من الشمال ا – 3

 بيدون . 55سالسل الترب واوسعها ومن ثم تحديد مواقع بدونات الدراسة وتم كشف عدد 

 Soilجرى توصيف مورفولوجي موقعي للبدونات حسب االصوليات الواردة في في دليل مسح التربة ) – 4

Survey Manul  ,1993 ال العينات من كل افق الجراء التحاليل المختبرية عليها وقد تم تحويل (ومن ثم استحص

 .) 5795و Al –agidi  ,5776وحدات الخرائط حسب نظام السالسل )

 وكانت التحاليل المختبرية االتية :

 : الصفات الفيزيائية -أ 

  Day  (1965)بطريقة الماصة بحسب  PSDتوزيع حجوم دقائق التربة  - 1

 Black(1965)  ة الظاهرية بطريقة الكتلة بحسب الكثاف - 2

 الصفات الكيميائية : -ب 

 . (Black) 5765  حسب1:1 بعد الحصول على مستخلص التربة  ECااليصالية الكهربائية  قدر -1

 Jakson(1958. ) الموصوفة في  Walkly and Blackقدرت المادة العضوية حسب  -1

 Papanicolaou  (1976.)بحسب CEC جبة السعة التبادلية لاليونات المو -3

 Hesse (1971)وفقا لما جاء به   Calcimeterوبطريقة Total Carbonateالكاربونات الكلية  - 4

 التحليل االحصائي يتضمن مايلي : -ج

 وتضمن مايأتي : Time Series Analysis (TSA) تحليل السالسل الزمنية-

  2)ف تغايرالصفات وحسب المخطط المرفق )بناء نماذج السالسل الزمنيةالتي تص1- 

 . Autocorrelation(  Lagحساب االرتباط الذاتي مع المسافة ) 2- 

       ρĸ=E[(Ztµ)(Zt+ĸ-µ)]/√Ε[(Zt-µ)²] ............... (1)  

 -اذ ان :           

kρ= , االرتباط الذاتيE, التوقع =Zt, المشاهدات =K المسافة =lag ,µحسابي.= المتوسط ال 

 lagوهو الذي يمثل العالقة بين االرتباط الذاتي مع المسافة  Correlogramرسم مخطط االرتباط الذاتي  -3     

 لمعرفة المسافة التي يحصل فيها اعلى ارتباط ذاتي 

 لكل صفة  ثم تم بناء النماذج باستخدام جهاز الحاسوب الدخال البيانات ومعرفة النماذج المالئمة للتغايرات المكانية

 . .SPSSمن صفات التربة والفاق بدونات الدراسة وباستخدام برنامج التحليل االحصائي 



 جبير ......                                                                   (1053) , 575-565(: 4) 5- مجلة الفرات للعلوم الزراعية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

569 
ISSN 2072-3875 

 أدناه : ) Box and Jenkins (5767وكما موضح في الخطوات حسب 

  Identificationالتشخيص  – Postulate Models 1 استعراض النماذج   – 5

 Diagnostic Checkingى المالءمة فحص مد - Estimation 4التقدير -3            

 واذا كان مالئم ننتقل الى  5اذا كان النموذج غير مالئم يرفض ونعود الى الخطوة          

 . Forcastingاالستشراف  –5 الخطوة التالية 

 ) 5797استخدام احد قوانين العشوائية وحسب الناصر والمرزوك ) -ج

N=t²ασ²∕(αx)
2 

  --------------- (2) 

 ذ ان :ا

 Nعدد العينات المطلوبة=   tα  ,  قيمة =t .معتمدة على درجات الحرية 

σ². التباين=α ( 0.05=مستوى المعنوية.)X . المتوسط= 

 

 النتائج والمناقشة :  

 تغاير الصفات الفيزيائية :

العالقات مثل قابلية  ان نسجة التربة من الصفات الفيزيائية المهمة في تحديد صفات الترب واحوال ادارتها وبعض  

مسك الماء وظواهر التمدد واالنكماش والنفاذية وقابلية تبادل االيونات وحاالت الخصوبة واالنتاجية وغيرها, وبين 

Buringh  ((1960  ان الترب الرسوبية العراقية تظهر تغايرا في النسجة في االتجاهين العمودي واالفقي وان صفة

 ا .الطباقية تظهر بشكل واضح فيه

( الصفات الفيزيائية لبدونات الدراسة اذ تشير النتائج الى ان محتوى الرمل تراوح بين  5ويوضح الجدول )  

(غم .كغم816.00 –255.64)
-5

ايضا ويالحظ سيادة  C2واعلى قيمة في االفق    C2وان اقل قيمة في االفق  

ية والهوائية , كما توضح نتائج التحليل االحصائي مفصول الرمل في جميع االفاق وهذا يعزى الى بيئة الترسيب المائ

وتعتبر نسبيا منخفضة بسبب  C1واعلى قيمة في االفق  Aان قيم معامل االختالف اقل قيمة في االفق  ) 1في جدول ) 

في االفق  AR(1)سيادة الرمل في هذه االفاق وكانت نماذج السالسل الزمنية المالئمة لوصف تغاير محتوى الرمل هو

A وMA(1)  في االفقينC1 وC2  ويعود السبب الى طبيعة البيانات في توزيع محتوى الرمل حسب خطأ التباين

ومعيار اكيكي , اما قيم االستشراف للبيدونات االحقة فكانت قريبة من معدالت قيمها في البيدونات السابقة وهذه تعطي 

 المساح او هناك صعوبة في الوصول اليها .فكرة عن توزيع الرمل في المناطق المجاورة التي لم يصلها 

(غم .كغم 681.66- 73.58اما محتوى الغرين فقد تراوح بي ) 
-5

ويعود السبب في هذا التغاير الى الظروف  

 56.85- 39.01الجيولوجية للترسيب وليس ناجم عن العمليات الوراثية اذ كانت قيم معامل االختالف تتراوح بين )

وقيم  C2و C1في االفقين  MA(1)و Aفي االفق  AR(1)ئم لوصف تغاير الغرين هو(%وكان النموذج المال

 االستشراف قريبة من معدالتها في البيدونات السابقة .

ان تغايرات محتوى الطين  في هذه البدونات تعتمد على طبيعة الترسيب في المنطقة وتوضح نتائج التحليل  

على  ,C2, C1, A( %  لالفاق .82.24,7588,(59.82تالف كانت  ( ان قيم معامل االخ 1االحصائي في جدول )

, وان نموذج السالسل الزمنية المالئم لتغايرمحتوى الطين C3التوالي وان اعلى قيم معامل االختالف كانت في االفق 

ولجميع  MA(1)اعتمادا على قيم تباين الخطأ ومعيار معلومة اكيكي هونموذج االوساط المتحركة من الدرجة االولى 

هو النموذج المالئم لوصف تغاير محتوى الطين فيه  AR(1)فقد كان نموذج االنحدارالذاتي   Aاالفاق , عدا االفق 

 وان قيم االستشراف كانت قريبة من قيمها في البيدونات السابقة .

عتمادا على عوامل وبشكل عام نرى ان هناك تغايرا واضحا للتوزيع الحجمي لمفصوالت التربة باالتجاه االفقي ا

متعددة منها القرب والبعد عن مصدر الترسيب وتغاير زخم المياه المتحركة عرضيا عند الفيضان وتداخل تأثير 

الترسبات الناتجة عن مياه الري واختالف محتوى المياه من المفصوالت خالل فترات الفيضانات المختلفة وان التغاير 

 الطبيعة الجيولوجية للترسيب وليس للعمليات الوراثية .في نسب المفصوالت الثالثة يعود الى 
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ان الكثافة الظاهرية مهمة في معرفة اعاقة نمو الجذور من خالل العالقة بين الكثافة العالية والنقص في اختراق 

( ميكاغرام .م  1.58- 1.17قيم الكثافة الظاهرية لبدونات الدراسة اذ تراوحت بين )) 5الجذور, ويوضح جدول )
3

  ,

% ان سبب ارتفاع  2.38, 4.37, 8.60قيم معامل االختالف كانت) 1اما نتائج التحليل االحصائي فيوضح جدول )

قيم الكثافة الظاهرية يعود الى العمليات الزراعية المتكررة واالالت الثقيلة االمر الذي ادى الى زيادة ملحوظة في 

نطقة الحرث .اما نموذج السالسل الزمنية المالئم لوصف تغاير الكثافة الظاهرية خصوصا في االفاق الواقعة تحت م

هو المالئم لوصف  MA(1)في حين كان نموذج  C1و Aفي االفقين  AR(1)الكثافة الظاهرية فقد كان نموذج 

 . C2التغاير قي االفق 

من قيمها في االفاق , اما قيم االستشراف فقد كانت قريبة 1051والقريشي , 1999وهذا يتفق مع ماوجده المحيميد ,

 السابقة.

 

 تغاير الصفات الكيميائية :

قيم االمالح الكلية الذائبة والمحسوبة كتوصيل كهربائي مقاسة بالديسيمنز.م) 5يوضح جدول )  
-5

اذ تراوحت بين  

( ديسيمنز.م 53.71- 0.38)
-5

قع , وتوضح هذه النتائج ان الترب اختلفت في محتواها من االمالح الذائبة من مو 

الخر ومن افق الى اخر , وذلك تبعا لظروف كل موقع من حيث الطوبوغرافية ومدى فعالية عمليات التملح , اذ اشار 

Deliver ,1962  الى ان اختالف الترب في محتوى االمالح يعتمد على عمق الماء االرضي ونوعيته ومدى حركته

ما تحتويه من االمالح, وتوضح نتائج التحليل االحصائي  وعلى سقوط االمطار باالضافة الى نوعية مياه الري ومقدار

 C2و C1و A( % لالفاق  92.41, 92.88,  230.17ان معامل االختالف كان ) ) 1لتغاير الملوحة في جدول )

ويعزى السبب الى العمليات الزراعية   Aعلى التوالي اذ يالحظ ارتفاع قيم معامل االختالف وخصوصا في االفق 

, اماالنموذج المالئم   1051التبخر التي تحدث في السطح , وهذه النتائج تتفق مع ماوجده الجميلي ,  والى عملية

في جميع االفاق والسبب يعود الى طبيعة البيانات التي تتالئم مع  MA(1)لوصف تغاير الملوحة فقد كان نموذج 

 .  Wang ,1000و5777  معادلة النموذج وهذا يتفق مع ماوجده المحيميد ,

 اما قيم االستشراف للبيدونات الالحقة فقد كانت اقل من معدالت قيمها في االفاق السابقة .

قيم تفاعل التربة اذ تراوحت بين  ) 5ان معرفة التفاعل يساعد في تحديد نوع واسلوب ادارة التربة ويوضح جدول )

ى التفاعل للترب الجافة وشبه الجافة بأن مد  Brady et.al ,5774( وهي مطابقة لما اشار اليه  7.78- 6.88)

( ونالحظ ان مدى تفاعل التربة هومن المتعادلة الى بسيطة القاعدية وذلك بسبب وجود كميات  9- 7يتراوح بين )

التربة هو انعكاس   PHالى ان  Porkins and Hutchins  ,1980عالية من كاربونات الكالسيوم وهذا مااشار اليه 

 اشتقت منها التربة . لمكونات المواد التي

 AR(1)في حين كان نموذج  C2وAفي االفقين  MA(1)وان النموذج المالئم لوصف تغاير تفاعل التربة هو نموذج 

 ,اما قيم االستشراف للبيدونات الالحقة فقد كانت قريبة من معدالتها في البيدونات السابقة. C1هوالمالئم في االفق 

ان لخاصية السعة التبادلية لاليونات الموجبة اهمية كبيرة لنمو النباتات حيث تعكس قابلية التربة لالحتفاظ بالعناصر   

( الى قيم السعة التبادلية لاليونات الموجبة حيث 5الغذائية وتجهيزها للنبات عند الحاجة . وتشير النتائج في جدول ) 

حنة كغم( سنتيمول.ش 16.9  - 7.7تراوحت بين)
-1

منخفضة نسبيا وتبين النتائج  CECوتشير هذه النتائج الى ان قيم  

,  CECان المحتوى الطيني والعضوي ونوع المعدن الطيني لهذه الترب كانت احد االسباب المهمة في انخفاض قيم 

( %  13.69, 19.81, 28.22( ان قيم معامل االختالف كانت)1وتوضح نتائج التحليل االحصائي  في جدول ) 

وان  Aواعلى قيمة تغاير في االفق   C2على التوالي , اذ يالحظ ان اقل قيمة تغاير في االفق   C2و C1و Aلالفاق 

ولجميع االفاق وهذا يعزى الى النمطية في التغاير وتقارب القيم  MA(1)هو  CECالنموذج المالئم  لوصف تغاير 

قيم االستشراف للبيدونات الالحقة كانت قريبة من قيمها في البيدونات  وخضوعها للعوامل السابقة الذكر نفسها, كما ان

 السابقة .
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 ( بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية  لترب الدراسة 1جدول )

 

البيد

 ون

اال

 فق

العمق 

Cm 

الرمل 

الكلي 

 غم/كغم

الغرين 

الكلي 

 غم/كغم

الطين 

الكلي 

 غم/كغم

صنف 

النسج

 ة

الكثا

فة 

الظاه

رية  

ميكاغ

/مرام
3

 

EC    

  

ds/m 

pH CEC 

سنتيمو

ل +كغم
-

1 
 

CaC

O3 

غم/كغ

 م

المادة 

العضو

ية 

غم/كغ

 م

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

C1 17 - 33 752.16 105.94 105.94 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 41-10 618 150.34 33.25 LS 1.50 3.01 6.93 10.2 184 2.8 

P3 A 0-38 761.53 131.50 106.97 L 1.37 1.83 7.01 8.0 363 10.0 

C1 38-41 365.56 566.11 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 7.75 136 1.5 

P4 A 0-30 598.03 225.97 176.01 SL 1.54 2.41 6.88 16.5 337 14.5 

C1 30-81 292.45 594.34 113.21 SiL 1.51 2.83 6.97 8.6 97 2.8 

C2 81-67 255.64 681.66 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 14.17 386 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 0-38 569.86 333.03 97.10 SL 1.53 1.0 7.52 9.09 377 6.2 

C1 38-41 488.44 477.2 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 0-30 804.56 73.58 121.85 SL 1.58 2.20 7.15 8.00 333 4.1 

C1 30-47 702.18 267.15 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 8.56 384 1.7 

P8 A 0-37 311.38 622.58 66.04 SiL 1.17 4.71 7.50 10.7 370 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 12.10 331 10 

C1 11-37 454.5 372.23 173.26 L 1.40 11.85 7.40 8.00 347 2.4 

C2 37-16 375.57 554.64 69.79 SiL 1.49 9.05 7.40 7.7 371 1.3 

P1

0 

A 0-18 334.8 487.8 177.4 L 1.35 3.92 7.50 15.4 68 14.5 

C1 18-37 310.48 603.09 86.42 SiL 1.41 7.74 7.24 13.2 103 13.5 

C2 37-86 311.35 617.82 70.83 SiL 1.47 13.62 7.45 10.3 183 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 16-38 677.81 255.8 66.41 SL 1.39 0.38 7.01 9.0 377 7.9 

C2 38-17 629.97 286.06 20.99 SL 1.47 0.71 7.02 8.0 373 2.8 
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( التحليل االحصائي لبعض الصفات الفيزيائية والكيميائية بأستخدام تحليل السالسل الزمنية الفاق بدونات 3جدول ) 

 الدراسة

 

النموذج  االفق الصفة

 المختار

تباين  التقدير المعلمة

أالخط  

معيار 

 اكيكي

معامل 

 االختالف

mean Forecastingاالستشراف 

محتوى 

 الرمل

A AR(1) 1ɸ -0.162 199.

98 

149.8

0 

34.o6 149.8

0 

508.1

5 

559.8

6 

551.1

7 

552.

63 

552.

39 

C1 MA(1) 1ϴ -0.214 193.

03 

149.0

4 

36.66 509.1

5 

563.7

3 

517.7

2 

517.7

2 

517.

72 

517.

72 

C2 MA(1) 1ϴ -0.254 189.

48 

148.6

5 

36.01 513.6

9 

564.6

0 

522.4

0 

522.4

0 

522.

40 

522.

40 

محتوى 

 الغرين

A AR(1) 1ɸ 0.002 180.

63 

147.5

4 

56.85 132.3

2 

301.1

1 

301.3

5 

301.3

5 

301.

35 

301.

35 

C1 MA(1) 1ϴ 0.860 166.

22 

146.8

6 

47.65 380.5

2 

401.9

4 

386.1

1 

386.1

1 

386.

11 

386.

11 

C2 MA(1) 1ϴ -0.276 171.

26 

146.5

1 

39.01 428.7

2 

362.4

8 

419.7

8 

419.7

8 

419.

78 

419.

78 

محتوى 

 الطين

A AR(1) 1ɸ -0.075 90.4

1 

132.3

2 

59.82 147.5

4 

156.0

3 

143.6

2 

144.6

7 

144.

58 

144.

59 

C1 MA(1) 1ϴ -0.109 92.2

0 

132.7

5 

82.24 107.0

9 

66.05 113.0

9 

113.0

9 

113.

09 

113.

09 

C2 MA(1) 1ϴ 0.999 53.1

9 

12291 88.75 73.07 80.79 71.63 71.63 71.6

3 

71.6

3 

الكثافة 

الظاهر

 ية

A AR(1) 1ɸ 0.119 0.13 -12.16 8.60 1.22 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 

C1 AR(1) 1ɸ 0.742 0.04

6 

-33.74 4.37 1.46 1.39 1.39 1.39 1.40 1.40 

C2 MA(1) 1ϴ 0.559 0.04 -40.36 2.38 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 

EC A MA(1) 1ϴ 0.027 16.4

7 

94.84 230.17 6.79 7.00 6.82 6.82 6.82 6.82 

C1 MA(1) 1ϴ -0.999 2478 55.46 92.88 3.92 0.86 2.01 2.01 2.01 2.01 

C2 MA(1) 1ϴ -0.277 4.01 63.86 92.41 4.26 2.39 3.99 3.99 3.99 3.99 

pH A MA(1) 1ϴ -0.214 0.24 2180 3.27 7.24 717 7.24 7.24 7.24 7.24 

C1 AR(1) 1ɸ 0.412 0.20 -1.66 2.90 7.27 7.13 7.19 7.21 7.23 7.23 

C2 MA(1) 1ϴ -0.330 0.29 5.94 4.10 7.30 7.17 7.29 7.29 7.29 7.29 

CEC A MA(1) 1ϴ 0.439 3.31 59.73 28.22 11.91 12.79 11.94 11.94 11.9

4 

11.9

4 

C1 MA(1) 1ϴ 0.045 2032 48.81 19.81 9.74 9.77 9.74 9.74 9.74 9.74 

C2 MA(1) 1ϴ 0.081 1.28 38.70 13.69 8.90 8.94 8.90 8.90 8.90 8.90 

CaC

O3 

A AR(1) 1ɸ 0.158 109.

89 

136.6

3 

39.65 266.2

7 

255.1

3 

261.9

3 

262.9

8 

263.

14 

263.

17 

C1 MA(1) 1ϴ -0.311 87.7

5 

131.7

4 

39.33 222.8

2 

250.8

6 

226.4

0 

226.4

0 

226.

40 

226.

40 

C2 MA(1) 1ϴ -0.148 73.2

9 

12771 32.28 218.1

9 

244.2

0 

219.0

7 

219.0

7 

219.

07 

219.

07 

OM A MA(1) 1ϴ -0.364 3.39 60.18 38.88 8.80 7.30 8.53 8.53 8.53 8.53 

C1 MA(1) 1ϴ -0.347 3.55 61.18 87.80 4.10 4.13 4.09 4.09 4.09 4.09 

C2 MA(1) 1ϴ 0.160 2182 50.40- 79.30 2.65 2.60 2.62 2.62 2.62 2.62 
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(% وان معظم الكاربونات في  30- 20الى ان محتوى الترب الرسوبية من الكلس عال تراوح بين ) Buring  ,1960اشار   

 مواد اصل الترب الرسوبية هي معادن اولية نقلت مع مياه دجلة والفرات .

( غم .كغم 383- 86لكلس تراوح بين )ان محتوى ا ) 5ويوضح جدول )
-5

فتشير  ( 2, اما نتائج التحليل االحصائي في جدول ) 

على التوالي , وان النموذج المالئم  C2و C1و A(% لالفاق  32.28, 39.33, 39.65الى ان قيم معامل االختالف كانت )

وهذا يتفق  Aهوالمالئم في االفق  AR(1) في حين كان نموذج C2و C1في االفقين و MA(1)لوصف تغاير الكاربونات هو 

 من قيمها في البيدونات السابقة ., اما قيم االستشراف للبيدونات الالحقة فكانت اعلى  1051مع ماوجدته القريشي ,

ان قلة الغطاء النباتي والتساقط وارتفاع معدالت درجات الحرارة عوامل ادت الى انخفاض محتوى الترب من المادة العضوية 

(غم .كغم 14.5- 1.0ذ تراوحت قيم المادة العضوية في االفاق بين )ا
-5

 ( .5اذ تقل مع العمق وكما موضح في جدول )   

و  C2 وC1 وA ( % لالفاق  79.30, 87.80,  38.88كانت  ) C.Vتوضح نتائج التحليل االحصائي ان قيم معامل االختالف 

 . }(  1جدول )  {على التوالي , 

محتوى المادة العضوية بين افاق سالسل ترب الدراسة يعزى الى وجود غطاء نباتي في  بعض المواقع وقلته في ان سبب تغاير 

في جميع االفاق وان التغايرات االفقية خضعت  MA(1)مواقع اخرى , وان النموذج المالئم لوصف تغاير المادة العضوية هو

 قريبة من معدالتها في افاق البيدونات السابقة.لنفس النمط ولمختلف االفاق , اماقيم االستشراف فهي 

 

 : االعتمادية المكانية واستحصال العينات

( 3( لحساب عدد العينات بالطريقة العشوائية ,ويعرض جدول ) 1استخدم احد قوانين العشوائية كما في معادلة )

ائية تراوحت المسافة التي عندها اعلى ( , اذ ان الصفات الفيزي 0.5المسافة التي عندها اعلى ارتباط ذاتي )اكثرمن 

واعلى قيمة لصفة الغرين  C1( مترا وكانت اقل قيمة لصفة الكثافة الظاهرية في االفق  4426 – 2162ارتباط بين )

مترا ) 1575- 1595, اما بالنسبة للصفات الكيميائية فقد كانت المسافة التي عندها اعلى ارتباط بين ) C2في االفق 

  Aاما اعلى قيمة لصفة المادة العضوية  في االفق C2  و  C1يمة لصفة كاربونات الكالسيوم  في االفقين وكانت اقل ق

اما بالنسبة الستحصال العينات واعتمادا على التقنية التي تأخذ بنظر االعتبار الترابط المكاني ,اذ تم تقسيم المسافة 

فظهران بعض الصفات لها ارتباط ذاتي اعلى من  0.5اكثر من  الكلية على المسافة التي عندها اعلى ارتباط ذاتي اي

 0.5( عينة ,و الصفات الفيزيائية التي كان لها ارتباط ذاتي اكثر من  55– 7وكانت عدد العينات تراوح بين ) 0.5

, اما C1و A والكثافة الظاهرية في االفقين C2 ومحتوى الغرين في االفق  C2فهي محتوى الرمل في االفق 

, اما بقية الصفات  A,وللمادة العضوية في االفق   C2و C1صفات الكيميائية فكان لكاربونات الكالسيوم في االفقين ال

 , في حين تطلب عدد عينات اكبر اذ وصل عدد العينات الى 0.5االخرى فقد كان االرتباط الذاتي لها ضعيف اقل من 

على قانون العشوائية في حين وصل عدد العينات المطلوبة بالنسبة  عينة للصفات الفيزيائية , في حالة االعتماد  3071

 عينة . 50153للصفات الكيميائية 
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 ( عدد العينات بمختلف طرق االحصاء3جدول ) 

 

 ((n N D.M.A.C. m االفق الصفة

  A  31 الرمل

C1  36  

C2 14 34 3341 

  A  96 الغرين

C1  56  

C2 7 45 4426 

  A  212 الطين

C1  389  

C2  482  

الكثافة 

 الظاهرية

A 15 3092 2162 

C1 15 1044 2191 

C2  784  

EC A  5186  

C1  7804  

C2  1070  

pH A  9235  

C1  186  

C2  262  

CaCO3 A  75  

C1 15 86 2181 

C2 17 75 2181 

CEC A  1131  

C1  1036  

C2  883  

OM A 15 2118 2191 

C1  10213  

C2  1503  

n . عدد العينات في حالة االرتباط الذاتي= 

N .عدد العينات في حالة العشوائية= 

D.M.A.C. المسافة التي عندها اعلى ارتباط= 
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