
Eng. & Tech. Journal, Vol. 28, No. 1, 2010   
 

*Building and construction department, University of Technology/ Baghdad 
164 

Using Remote Sensing and Gis Technique to Study Soil 
Physical Properties for Hour Al-Hammar (South of Iraq) 

 
Aseel Abbas* &  Dr. Abdul Razzak T.Ziboon* 

 
Received on:10/2/2009 
Accepted on:4/6/2009 

Abstract 
        This paper includes the digital image processing (image enhancement and the 
digital classification techniques) using ERDAS, ver.,8.7, package for Landsat 7 
(ETM+), 3-visible bands with resolution (14.25m), acquired in March 2004 .  

The field investigation includes GPS surveying, which coincides with the 
reports of the laboratory tests (physical tests), which include soil classification test 
(according to the unified soil classification system (USCS), for certain locations), 
and spectral measurements by using radiometer instrument.   
         The main results of this study show that the selected visible bands in the 
digital visual interpretation process are considered an optimum means to sense the 
soil types. It is found that the study region soil has high content of the fine soil 
texture (clay and silt). Therefore, the digital map of unsupervised classification 
gives good presentation of some of the main landcover classes and merges the 
others, whereas the supervised classification gives good presentation of the main 
landcover classes with overall accuracy equal to (99.7%). 
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توظيف تقنيات التحسس النائي ونظم المعلومات الجغرافيه لدراسة الخصائص 
  وتأثيرها على االنعكاسية الطيفية )جنوب العراق(لتربة هور الحمار  الفيزيائية

  
  الخالصة

تم العمل في هذه الدراسة بثالث مراحل، تضمنت المرحلة االولى معالجة الصورة   
 ,ERDASبأستخدام الحقيبة البرامجية ) التصنيف الرقمي تحسين الصورة ، و تقنيات( الرقمية 

Ver 8.7/2003    . ومن ثم التحريات الحقلية التي تضمنت عمليات مسح المنطقة بأستخدام جهاز
GPS  الخذ احداثيات مواقع اخذ عينات من التربة ومن ثم اجراء الفحوصات المختبرية والتي

تصنيـف التربة تبعا الى نظام تصنيف التربة  فحـوصات( تتضمن  فحوصات فيزيائية للتربة
USCS( وبعد ذلك اجراء الفحوصات الطيفية بأستخدام جهاز الراديوميتروربط نتائج الفحص ،

  .بنتائج الفحوصات الفيزيائية
ان اهم االستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة توضح ان الحزم المختارة تعد االمثل   

حسس نوع التربة ونسبة الرطوبة، حيث وجد ان تربة منطقة في عملية التفسير البصري لت
الدراسة يطغي عليها الغرين والطين، كذلك اعطت انطباع عن وجود نسب عالية من المواد 

  . العضوية وكذلك وجود نسب من االمالح في التربة
ان عملية التصنيف غير الموجه اعطت تمثيل جيد لوصف منطقة الدراسة ووصف اصناف 

و دمج بعضها باالخر بينما خارطة التصنيف الموجه اعطت تمثيل جيد الصناف التربة و  التربة
  %. 99.7=بدقة تصنيف 
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