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:المستخلص
إذ تم استعمال،أجريت الدراسة لتوظيف تقنية التحسس النائي في تحديد ألتلوث ألحاصل في مياه نھر دجلة ضمن مدينة بغداد
وبيانات ألقمر ألصناعي ألفرنسي30m بدقة تمييز مكانيةLandsat 7 ETM+ ألقمر ألصناعي األمريكي:بيانات ثالث أقمار صناعية وھي
 فضال عن المسوحات0.6m بدقة تمييز أرضيةQuick bird وبيانات ألقمر ألصناعي أألمريكي2.5m بدقة تمييز أرضيةSPOT5
 نقطة قياس موزعة على إمتداد نھر دجلة٣٦  للمواقع المختارة وھيphotometer ألحقلية التي تضمنت قياس أالنعكاسية بوساطة جھاز
لغرض التعرف على ھذهG.P.S.وتم تثبيت نقاط بوساطة جھاز،إبتداءا من مدينة الكاظمية وإنتھاءا في نقطة تقاطع نھر دجلة مع نھر ديالى
أظھرت نتائج. إلجراء المعالجات الرقمية والتصنيف للصور الفضائيةERDASتم إستعمال برنامج.المواقع بدقة على الصورة الفضائية
.صنف المياه الطبيعية وصنف المياه الملوثة وصنف المياه الضحلة:ألدراسة إمكانية فصل المياة الى ثالث اصناف ثانوية وھي
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Abstract
The study was conducted for the recruitment of remote sensing technology to detect pollution in
water of Tigris River within Baghdad city. Three satellites data was used: Landsat7 ETM+ U.S. satellite,
with ground resolution of 30m, Spot5 French satellite, with ground resolutionof 2.5m,and Quick bird U.S
satellite, with ground resolution of 0.6m,in addition to field survey which included the measurements of
reflectance by photometer for the selected sites, A measurement of 36 points distributed along Tigris River
starting from Kadhimiya town to the confluence point of Diyala River with Tigris River ,and stabilize the
measurement points by means of G.P.S for the purpose of identifying the location of these points precisely
on satellite images. Used program ERDAS 8.4 for image processing and classification of satellite images.
The results showed the possibility of water separation in the river into three categories ,a natural water class
,polluted water with sewage and industrial pollutants class ,and shallow water class ,it has been shown that
the increase in ground resolution will increase the possibility of water separation within the river to
secondary classes .
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دراسة التلوث البيئي لنھر دجلة

الكبيسي وآخرون

درس المالكي ٢٠٠١،التلوث البيئي لنھر دجلة في مدينة
الموصل واشارالى امكانية استعمال تقنية االستشعار عن بعد
بوصفھا وسيلة في الرقابة البيئية اذ يمكن اختيار مواقع
النمذجة للمياه ذات النوعيات المختلفة.

المقدمة:
تعتبر ھذه الدراسة إحدى التقنيات الحديثة لدراسة
التلوث بأنواعه في مياه األنھار وذلك باستخدام المعالجات
الرقمية للصور الفضائية المتوفرة واجراء قياسات موقعية
بوساطة اجھزة راديومترية تكون ذات اطوال موجية مشابھه
لتلك التي تصور بھا االقمار الصناعية ،اذ تم اختيار المنطقة
المتمثلة بجزء من نھر دجلة وسط العراق بين دائرتي عرض
) (33°25-33°16وخطي طول ) (44°29-44°16كما
موضح في الشكل) . ( ١فقد إجريت العديد من الدراسات
العالمية والمحلية من أجل معرفة التغاير في نوعية المياه عند
تعرضھا للملوثات المختلفة ،إذ قام )(Schiebe,1975
بدراسة لتحديد خصائص منحني االنعكاسية الطيفية للمياه
السطحية تحت تاثير تراكيز مختلفة من المواد العالقة
وباستعمال اجھزة قياس موقعية مثل الراديوميتر .وقد
اثبتت الدراسات ان افضل عالقة خطية بين الرسوبيات
العالقة في المياه السطحية وبين االنعكاسية تقع ضمن
الطول الموجي). (7-8 micrometerاما )(Taylor,1985
فقد قام بتعيين كمية وتركيز الحمولة العالقة وتعيين
التوزيع المكاني لتيارات المياه العكرة باستعمال
صور  Landsat-Mssضمن القنوات الطيفية ذات
االطوال الموجية ) (0.5-0.6 Mm,0.6-0.7Mmدرس
) (Yang,1996ظاھرة االثراء الغذائي Eutrophication
في بحيرة  Ti-chiفي تايوان باستعمال صور .spotوتم في
ھذه الدراسة تحديد عوامل يجب ان تؤخذ بنظر االعتبارعند
استعمال تقنية االستشعار عن بعد في مراقبة نوعية المياه
وھي استعمال الحزم الطيفية المناسبة واستعمال تقنيات
معالجة رقمية مناسبة وكفوءة لتحويل االنعكاسية في الصور
الفضائية الى مؤشرات عوامل نوعية المياه  .قام صالح
واخرون ١٩٩٦،بقياس انعكاسية المياه العكرة موقعيا بجھاز
الراديوميتر الحقلي باستعمال مرشحات الحزمة الطيفية التي
توافق نظام القمر الصناعي  Landsat-Massاذ اظھرت
الدراسة ارتفاع قيم االنعكاسية مع زيادة نسبة العكرة في
المياه ولكل الحزم الطيفية المستعملة واكد الباحث امكانية
تخمين نسبة العوالق في المياه السطحية بصورة تقريبية عن
طريق قياس االنعكاسية .ذكر )(Lillesand&Kifer,2000
في دراسة لبحيرة ميشيكان اجريت لغرض التوصل الى قابلية
القمر الفرنسي) (spot-1في دراسة تلوث المياه اذ تم ايجاد
عالقة احصائية بين المواصفات الطيفية للصورالفضائية
)قدرة تمييز  (20mوتركيز المحتويات العالقة والمذابة
المستحصلة من التحاليل المختبرية من خالل موازنة
عالقة االنعكاسية الطيفية مع نوعية المياه من المعطيات
الفضائية للقمرين ). (Landsat TM, spot

قراءات انعكاسية المياه:
اجريت قياسات االنعكاسية بوساطة جھاز
 photometerوھو جھاز غير تصويري non-imagine
يعطي قراءات لقيم كثافة االشعة الكھرومغناطسية المنعكسة
عن الظواھر واالجسام التي تقع ضمن زاوية نظر الجھاز
وتم معايرة الجھاز في وزارة العلوم والتكنلوجيا –قسم
الفيزياء .تم استعمال مرشحات باطوال موجية مختلفة وعلى
النحواالتي :االزرق ذو الطول الموجي )(0.4-0.5µm
وكذلك االخضرذو الطول الموجي ) (0.5-0.6µmواالحمر
ذو الطول الموجي ). (0.6-0.7µm
تمت عملية جمع النماذج وقياس االنعكاسية
في12موقعا ً لتصريف الملوثات الى مياه نھر دجلة ولكل
موقع اخذت القياسات قبل نقاط التصريف بحوالي 200-
500متر في وسط النھر لغرض معرفة نوعية المياه غير
المتأثرة بالملوثات ،وأخذت القياسات مقابل نقاط التصريف
قرب منتصف النھر لغرض تجنب ضحالة المياه عند
الضفة حيث يشترك القاع بعكس جزء كبير من االشعة
الساقطة على كتلة المسطح المائي وھذا لغرض معرفة نوع
وتراكيز الملوثات التي تختلط بمياه النھر ،كذلك اخذت
القياسات بعد نقاط التصريف لمعرفة قدرة التيار المائي على
تشتيت الملوثات وبذلك يكون مجموع نقاط القياس 36نقطة
ولكل نقطة قياس تم اخذ نموذج مائي لغرض التحاليل
الكيميائية والفيزيائية  .واخذت قراءات لشدة انعكاس االشعة
الكھرومغناطيسية ولكل نقطة قياس وتم تحديد موقع النقطة
بوساطة جھاز  G.P.S.لغرض تحقيق التطابق الجغرافي
الكامل عند استعمال معطيات التحاليل الكيميائية والفيزيائية
في نظام المعلومات الجغرافي ،وكذلك لغرض الموازنة بين
شدة االنعكاسية المقاسة بوساطة ال Photometer
واالنعكاسية المقاسة من الصورة الفضائية.
وتجدر االشارة الى ان عملية جمع العينات وكذلك
قياس االنعكاسية تمت في شھر آب من سنة  ٢٠٠٥ومن
الساعة التاسعة صباحا وحتى الحادية عشر قبل الظھر وھذا
الوقت المفضل لقراءات االنعكاسية لتحقيق التزامن التقريبي
للتسجيالت الفضائية ولضمان حالة جيدة من السطوع
الشمسي والحرارة المعتدلة فضال عن انھا المدة التي يكون
فيھا تصريف المجاري في ذروته للحصول على اقصى تأثير
لمطروحات المدينة في نوعية المياه.

١٢٤

ISSN:1994-7801
المجلة العراقية لدراسات الصحراء
العدد الخاص للمؤتمر العلمي األول

المجلد ،٢-العدد٢٠١٠ ،٢-

الشكل :١-صورة فضائية موضح عليھا موقع منطقة الدراسة

تفسير نتائج قراءات االنعكاسية

تراوحت بين )(60-67كما في الموقع رقم
) 4و (5و) 12و (13و) 26و 27و (28و) 31و ( 35في
حين سجلت مناطق المياه الضحلة أو المتأثرة بالرسوبيات
انعكاسية تراوحت مابين) (78-81كما في الموقع ) 2و 8
و15و19و (25وعند مقارنة قيم اإلنعكاسية المقاسة حقليا ً مع
نظيراتھا في الصورة الفضائية للقمر الصناعي
االمريكي Landsat7لم يحدث تطابق بين قراءات
ال  photometerمع قراءات االنعكاسية للصورة الفضائية
بسبب اختالف المدة الزمنية مابين زمن اخذ القراءات وزمن
التقاط الصورة الفضائية ،كذلك اختالف الدقة بين جھاز
ال  photometerالذي يستعمل المرشحات للقياس مع دقة
متحسس القمر الصناعي.

من مالحظة قراءات االنعكاسية الموضحة في
الجدول) (١التي سجلت بوساطة جھاز  photometerتم
اإلعتماد على الطول الموجي االحمر) (0.6-0.7µmألن
األطوال الموجية االزرق ،واالخضر اعطت قراءات قريبة
جدا من بعضھا وألنواع مختلفة من المياه؛لذا تم االعتماد
على الطول الموجي األحمر اذ ان المياه الطبيعية غير
المتأثره بالملوثات أو الرسوبيات سجلت قراءة انعكاسية
تراوحت مابين) (76-70كما في المواقع رقم )،( 3) ،(1
) (24) ،(21) ،(14) ،(11و) ، (30والتي تمثل مياه طبيعية
غير متعرضة للملوثات بدرجة كبيرة اما المياه المتعرضة
لتصاريف المعامل ومحطات المجاري فقد سجلت انعكاسية
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الجدول :١-القياسات الفوتومترية لمواقع جمع النماذج في منطقة الدراسة

رقم
الموقع

اسم الموقع

1

بعد جسر االئمة\وسط النھر

2
3

بعد مجرى عبد المحسن
الكاظمي
قبل مجرى مدينة الطب\وسط
النھر
مقابل مجرى مدينة الطب

5

بعد مجرى مدينة الطب

8

بعد تصريف جسر االحرار

11

قبل مجاري السيدية \وسط النھر

12

مقابل مجرى محطة السيدية

13

بعد مجرى محطة السيدية

15

مقابل كھرباء الدورة

19

قبل مجرى المصفى

21

بعد مجرى المصفى\الضفة
اليسرى
قبل مجرى الزيوت\الضفة
اليسرى
مجرى محطة الزيوت

26

بعد محطة الزيوت

27

قبل محطة كھرباء الرشيد

28

مقابل محطة كھرباء الرشيد

30

قبل محطة تصريف مجاري
الدورة
مقلبل محطة مجاري الدورة

35

نقطه التقاء نھر ديالى مع نھر
دجلة

4

24
25

31

احداثيات
الموقع

وقت وتاريخ
القراءة

0439554
3692281
0439398
3691919
0441514
3690087
0441559
3989967
0441599
3689768
0444036
3688182
0441026
3681484
0441080
3681275
0441136
3681144
0441816
3680635
0445114
3682748
0447734
3683753
0448608
3683579
0448640
3683607
0448787
3683492
0447973
3683341
0449048
3683244
0449752
3676733
0449920
3676733
0453967
3675868

9:25
20\8\2005
9:10
20\8
10:10
18\8
10:05
18\8
10:00
18\8
10:50
20\8
10:27
2\8
10:23
2\8
10:20
2\8
10:10
2\8
9:40
1\8
9:30
1\8
9:55
2\8
10:00
2\8
10:05
2\8
10:10
2\8
10:15
2\8
9:30
7\8
9:40
7\8
9:40
16\8
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االنعكاسية حسب االطوال
الموجية
االحمر االخضر االزرق
58
13
70
80

25

66

72

31

61

62

36

69

65

34

69

78

29

66

72

18

54

65

13

48

67

18

55

79

32

67

80

31

65

74

27

63

73

21

63

81

40

71

65

11

45

64

10

45

60

9

51

75

27

65

65

32

65

66

20

60
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اذ تشير األسھم الى مكان المقطع  profileعلى
الصورة الفضائية حيث نالحظ تقارب المنحنيات مع بعضھا
بحيث التعكس اي تمييز ألصناف ثانوية من المياه.
اجري التحليل الحيزي  spatial analysisعن
طريق تحديد مسارات  profilesاذ يتم تفحص قيمة التغاير
في درجات اللون الرمادي لكل قناة ومحاولة ربط ھذه
التغيرات بنوعية المياه ،وقد بينت نتائج ھذه التجربة ان
مقدار التغاير في درجات اللون الرمادي وألي مسار ضمن
منطقة الدراسة قليل جدا ،كما في الشكل) ( ٣الذي يمثل موقع
محطة كھرباء الدورة.
استعملت تقنية الدمج الحيزي spatial merge
مابين القناة الثامنة ذات دقة التمييز االرضية )المكانية( 15m
والقنوات االخرى من 7-1عدا القناة  6ذوات دقة التمييز
االرضية)المكانية( االقل وھي  , 30mوتم بھذه التقنية
الحصول على  6قنوات جديدة بقدرة تمييز  ، 15mوتمت
ھذه العملية باالستناد الى طريقة المركبات االساسية والواردة
تفاصيلھا في برنامج  .ERDAS8.4بشكل عام ھناك تحسن
كبير في المعالم الظاھرة في الصورة الفضائية بالموازنة مع
الصورة االصلية ذات دقة التمييز األرضية  30mولكن قدر
تعلق الموضوع بتمييز األصناف الثانوية للمياه في نھر دجلة
التعطي اي معلومات إضافية بالقياس مع سابقتھا.اجري
التحليل الطيفي بعد عملي ة الدمج الحيزي اال ان النتائج لم
تختلف عن التي اجريت على الصورة االصلية لغرض تمييز
االصناف الثانوية للمياه اذ اخذت عينات نقطية في موقع
الجادرية وموقع محطة مجاري السيدية وكانت المنحنيات
متقاربة لموقع الجادرية وموقع محطة مجاري السيدية على
الرغم من اختالف نوعية المياه من ناحية درجة التلوث وكما
موضح في الشكل ).(٤

المعالجات الرقمية على البيانات الفضائية
المستعملة في الدراسة:
تم اجراء مجموعة من المعالجات )التجارب(على
الصور الفضائية المتوافرة والخاصة بمنطقة الدراسة
والھدف من ھذه التجارب ھو زيادة القدرة التفسيرية لتوضيح
ظاھرة التلوث في مياه نھر دجلة مع تحليل ومناقشة نتائج
المعالجة لكل بيان فضائي ومن ھذه المعالجات مايلي :

بيانات القمر الصناعي االمريكي
Landsat7 ETM+
تم استعمال القنوات الطيفية من ) (1-7باستثناء القناة
) (6وھذه القنوات لھا دقة تمييز أرضية )مكانية( (Ground
) Resolutionقدره  30m×30mوعن طريق التفسير
البصري يتعذر بشكل عام تمييز مناطق التلوث في نھر
دجلة بإستثناء تمييز الجزر الوسطية وضفاف النھر التي
تظھر بلون مختلف من خالل مالحظة الفرق في شدة اللون
الرمادي  ،وبھذا نستدل على انه اي خلطة لونية التكون
مفيدة الظھار حالة التلوث .
اجري التحليل الطيفي spectral analysisعلى
الصورة الفضائية ) في موقع األعظمية ومدينة الطب والباب
الشرقي والجادرية ومصفى الدورة( إذ اخذت ست عينات
نقطية تمثلت بست منحنيات اذ تم التأكد من البصمة الطيفية
للماء فقط اذ تزداد اإلنعكاسية في الجزء المرئي من الطيف
الكھرومغناطيسي لكون الماء يعكس معظم الطاقة ضمن ھذا
الجزء من الطيف في حين تكون درجات اللون الرمادي
 gray levelقليلة في قنوات تحت الحمراء لكون
عال قياسا ً إلى اإلنعاس كما موضح في الشكل
االمتصاص ٍ
).(٢
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الشكل :٣-مسار طولي  profileبعد

الشكل :٢-التحليل الطيفي لصورة القمر الصناعي

محطة كھرباء الدورة

Land sat7 ETM+
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دراسة التلوث البيئي لنھر دجلة

الكبيسي وآخرون

كانت نتائج التصنيف فصل الصورة الى ثالث
مناطق في مقطع النھر وھي منطقة المياه غير المتعرضة
للتلوث باللون االزرق ومناطق المياه الضحلة أو المختلطة
مع الرسوبيات باللون االخضر ومناطق المياه المتعرضة الى
التلوث بفعل تصريف محطات صرف المياه باللون االحمر
أما اللون األسود فيشير الى ضفة النھر التي تم اكسائھا
بالحجر ،واللون األصفر يشير الى المنفذ الكونكريتي لمياه
المحطة والمغطى بالمياه؛وقد لوحظ التداخل بين المناطق
الضحلة والمناطق المعرضة للتلوث.

2
1

A

B
اتجاه جريان النھر

الشكل  :٤-التحليل الطيفي لموقع الجادرية ومحطة
مجاري السيدية بعد اجراء عملية الدمج الحيزي لصورة

A

B

C

القمر الصناعي Landsat7 ETM+
D

بيانات القمر الصناعي الفرنسي SPOT 5
تم استعمال صورة القمر الصناعي الفرنسي وبالقناة
الشاملة  0.3-0.9 micrometerذات الدقة المكانية
،2.5mومن تتبع مياه نھر دجلة باإلعتماد عل ى المعايير
االساسية للتفسير البصري والمتمثلة بشده اللون الرمادي
والنسجة التركيبية يتبين بوضوح ان ھنالك اختالفا ً واضحا ً
في نوعية مياه النھر اذ يمكن تمييز المناطق الضحلة
ومناطق طرح المياه الملوثة والھالة التي تحدثھا المياه
المصرفة عند اختالطھا مع مياه النھر كذلك الفرق الكبير في
شدة اللون الرمادي بين نھر ديالى مع نھر دجلة.
وعند اجراء عملية التحليل الطيفي واخذ مسار
 profileللمنطقة المحصورة بين جسر الجادرية وقبل
محطة مجاري السيدية اذ تعد ھذه المياه غير متعرضة
للتلوث إذ يالحظ إستقرارية المنحني ) (A-Bعدا بعض
التذبذبات التي تشير الى وجود مواد طينية تؤدي الى زيادة
في إنعكاسية المياه وعند اجراء موازنة مع مسار اخر والذي
يمثل محطة مجاري السيدية حيث نالحظ من المقطع)(C-D
في الشكل)  (٥انخفاض قيم المستويات الرمادية عند وصول
المسار الى مياه المحطة الملوثة ،وھذا يعطي انطباع جيد
ألجراء عملية التصنيف على الصورة وعزل المناطق
الملوثة عن غيرھا اعتمادا على درجة ونوع التلوث.
تم اجراء عمليه التصنيف غير الموجه
 unsupervised classificationوالتصنيف الموجه
 supervised classificationالواردة تفاصيلھا في
برنامج ) (ERDAS, field guid,1999وبعد تحليل
الخارطة النوعية المستحصلة من عملية التصنيف كما في
الشكل)  ( ٦والشكل ،وقدر تعلق الموضوع بنوعية المياه فقد

C

D

الشكل  :٥-مسار طولي للموقع١١و ١٢على
صورة القمر الفرنسي Spot5

مياه طبيعية
مياه ملوثة
مناطق ضحلة
ورسوبيات
ضفة مكسوة
بالحجر
كونكريت
مغطى بالماء

الشكل  :٦-التصنيف غير الموجه
)محطة مجاري السيدية( للقمرSpot5
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بيانات القمر الصناعي االمريكيQuick bird :

االستنتاجات:

تم استعمال صورة القمر الصناعي Quick bird
والمأخوذة ضمن القناة الشاملة  panchromaticاذ كانت
جيدة الوضوح والتحتاج الى تحسين في االضاءة والتضاد
 brightness contrastوباقي عمليات التحسين االخرى
الن الحدود الفاصلة لمعظم المعالم االرضية تكون واضحة
ضمن دقة التمييز األرضية )المكانية( للصورة وھي .0.6m
وباالعتماد على التفسير البصري تم مالحظة
مناطق التصريف بصوره واضحة والتي تزامن تصريفھا مع
وقت التقاط الصوره الفضائية ،كذلك تم تمييز المياه الملوثة
باالعتماد على االختالف في قيم المستويات الرمادية السيما
محطة مجاري السيدية ومنطقه التقاء نھر ديالى مع نھر
دجلة.
تم اخذ مسارات طولية ضمن مقطع النھر لغرض
تفحص التباين الردايومتري حسب تغير نوعية المياه كما في
الشكل ) ( ٧الذي يشير الى منطقة التقاء نھر ديالى مع نھر
دجلة اذ نالحظ انخفاض واضح في انعكاسية المياه على
طول المنحني ضمن نھر ديالى بسب زيادة تراكيز الملوثات
العضوية وتبدا زيادة مفاجئة في االنعكاسية مع وصول
المسار لمياه نھر دجلة وھذا يعطي انطباع جيد الجراء عملية
التصنيف على بيانات ھذه الصورة كما في الشكل )  ( ٨اذ تم
فصل النھر الى اربعة مناطق رئيسة وھي منطقة المياه
الطبيعية باللون االزرق الغامق ومنطقة المياه الملوثة باللون
االحمر ومنطقة المياه الضحلة او المختلطة بالرسوبيات
باللون االخضر الفاتح والنباتات باللون االخضر الغامق.

 .١ان مھمة التحسس النائي في دراسة التلوث تكمن في
االشارة الى مواقع التلوث بمياه المخلفات المنزلية
والصناعية ويتم حصر نوع المخلفات من خالل التحاليل
المختبرية الحقا إذ تم تحديد مناطق التلوث كما في
الموقع٢و ١٢و ٢١و ٣٥والموضحة تفاصيلھا في
الجدول.١-
 .٢تبين من الدراسة امكانية تمييز المياه الملوثة بمصادر
تلوث عضوية )مياه صرف صحي( وذلك كون
المحتوى العضوي يقلل من إنعكاسية المياه االمر الذي
يسھل تمييزھا بصريا من الصورة الفضائيةكما في موقع
محطة السيدية  ١٢وموقع محطة الدورة ٣١.
 .٣امكن في ھذه الدراسة تمييز مناطق المياه العكرة
والضحلة عن غيرھا النه بزيادة العكورة تزداد انعكاسية
المياه مما يسھل تمييزھا بصريا من الصورة الفضائية
وھي مناطق الضفاف ومناطق بداية تكون الجزرات
الوسطية وھذه تمت مالحضتھا حقليا وقورنت مع
الصورة الفضائية.
 .٤من القياسات الفوتومترية بوساطة جھاز
 photometerإذ إعتبرت مناطق القياس كنقاط مرجعية
وعممت النتائج على مقطع النھر إذ امكن تحديد
انعكاسية المياه الطبيعية التي كانت ) (70-76اما المياه
المتعرضة لتصريف المصانع ومياه الصرف الصحي
فقد سجلت انعكاسية بلغت ) (60-67اما المياه الضحلة
أو المختلطة بالرسوبيات فكانت انعكاسيتھا ).(78-81
 .٥من المعالجات الرقمية لصورة القمر الصناعي االمريكي
 Landsat7ذي دقة المكانية  30mاظھرت النتائج
تمييز البصمة الطيفية للمياه وتميزھا من غيرھا من
غطاءات االرض والتعطي اي تفاصيل عن االصناف
الثانوية للمياه اذ يمكن مالحظة اإللتواءات والجزرات
الوسطية للنھر فقط.
.٦من التفسير البصري لصورة القمر الصناعي Spot 5
بالدقة المكانية  2.5mامكن تمييز مناطق المياه الملوثة
وخصوصا مناطق مياه الصرف الصحي كمافي محطة
السيدية  ١٢والدورة ،٣١كذلك تم تمييز االختالفات في
شدة اللون الرمادي لنھر ديالى عن نھر دجلة اذ ان نھر
ديالى ذو تركيز عال ٍ من الملوثات الناتجة من تصريف
قناة الرستمية وكذلك مياه المبازل ،اما من ناحية
التصنيف الموجه وغير الموجه اظھرت النتائج امكانية
فصل النھر الى ثالث مناطق ثانوية وھي منطقة المياه
الملوثة ومناطق المياه الضحلة ومناطق المياه الطبيعية
اال انه ھناك تداخل بين ھذه االصناف الثالث بسبب
الحاجة الى دقة تمييز ارضية اعلى.
 .٧من التفسير البصري لصورة القمر الصناعي االمريكي
 Quick birdذي الدقة المكانية  0.6mامكن تمييز
مناطق تصريف المياه الملوثة الى نھر دجلة كذلك تمييز
مياه نھر ديالى عن مياه نھر دجلة من التغاير في
درجات اللون الرمادي ،واظھرت نتائج التصنيف
الموجه لصورة ھذا القمر امكانية فصل المياه الى ثالث

مياه طبيعية
مياه ملوثة
مناطق ضحلة
ورسوبيات

الشكل  :٧-التصنيف الموجه )محطة مجاري السيدية(
للقمر Spot5

A

A

B
اتجاه جريان النھر
B

الشكل  :٨-مقطع طولي لمنطقة التقاء نھر ديالى مع نھر
دجلة لصورة القمرQuick bird
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دراسة التلوث البيئي لنھر دجلة

الكبيسي وآخرون
اصناف ثانوية وھي مناطق المياه الطبيعية ومناطق
المياه الملوثة بمياه الصرف الصحي ومناطق المياه
الضحلة كما في محطة مجاري السيدية )الشكل(٩-
ومجري مصفى الدورة )الشكل (١٠-اال انه يوجد ايضا
تداخل بين االصناف الثالث بسبب دقة التمييز
الراديومترية قليلة وھي . 0-255
.٨من دراسة نوعية مياه نھر دجلة لألنواع الثالث من
البيانات الفضائية نستنتج انه كلما زادت الدقة المكانية
امكن الحصول على معلومات ادق عن األصناف
الثانوية للمياه ومن ثم تحديد األختالفات الطيفية التي
تحصل بفعل اختالط الملوثات بأنواعھا مع مياه النھرمما
يسھل متابعة انتشار ھذه الملوثات ضمن مقطع النھر.
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