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 الملخص

احدى التقنيات المعتمدة في العمـو الجيوكيميائية لتحسيف وتحديد التغيرات والشواذ المونية تعد الدراسة الجيوماتكيية 

(Anomalies( باستخداـ المعمومات الجغرافية )GIS)،  وايجاد المعالجات االحصائية لالستدالؿ عمى نوعية العناصر

ميو فقد استندت الدراسة الحالية عمى اجراء دراسة والمركبات الكيميائية التي تؤثر عمى التغيرات واالنعكاسات المونية. وع

( ,Ca, Mg, Al, Fe, Mn, Pb, Co, Ni, Cd, As, Cr, Tl, Zn, Cuجيوماتكسية لػمعناصر الكيميائية المتمثمة بػ)

( نماذج مف الترسبات العالقة جمعت عمى امتداد نير دجمة بيف جسر الصرافية وجسر 9في )  (ICP-MSوالمحممة بتقنية )

( مع االلواف )االحمر واالخضر r > 0.90( عالقة موجبة قوية ) Pb, Cu, Znالشيداء في بغداد. وقد أظيرت العناصر )

نعكاسات المونية لنماذج الدراسة التي تمتمؾ واالزرؽ(, مما يدؿ عمى مساىمة ىذه العناصر في اعطاء االلواف الفاتحة لال

عالقة ربط سالبة  (Ca, Mg, Al, Mn, Ti, Co, Ni, Cd)في حيف اظيرت العناصر  ،تراكيز عالية مف ىذه العناصر

والتي تشير الى مساىمة ىذه العناصر في اعطاء االلواف الداكنة لالنعكاسات المونية لمترسبات العالقة في  ،مع ىذه االلواف

 ياه نير دجمة.م

 .نير دجمة ؛جيوكيميائية العناصر ؛الشواذ المونية ؛الترسبات العالقة ؛دراسة جيومايتكية: الدالةالكممات 
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Abstract 

The geomatics study is one of the techniques used in the geochemistry to improve and 

determine the chromatic anomalies using geographic information system(GIS), and to apply 

statistical analysis to identify the quality of elements and chemical compounds that affect the 

color change implications.  Therefore, the present study involves a geometical study of the 

chemical elements (Ca, Mg, Al, Fe, Mn, Pb, Co, Ni, Cd, As, Cr, Tl, Zn, Cu) in 9 suspended 

sediment samples that were collected along Tigris River between the Sarrafiya bridge and 

Shuhadaa bridge(Baghdad) and were analyzed byInductively Couple Plasma – Mass 

Spectrometry  (ICP-MS).The elements (Pb, Cu, Zn) showed a strong positive relationship (r> 

0.90) with colors (red, green and blue), indicating the contribution of these elements in giving 

light colors to the color reflections of the studied samples which possess high concentrations 

of these elements. The elements (Ca, Mg, Al, Mn, Ti, Co, Ni, Cd) have a negative correlation 

with these colors, indicating the contribution of these elements to the dark coloration of the 

reflections of thesewater suspended sediments. 

Keywords: Geomatics study; suspended sediments; chromatic anomalies; Geochemistry of 

elements; Tigris River.  
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 المقذمة .1

ويكوف الموف  العضوية تكوف انعكاسية المونية لممياه النير معتمد عمى األطياف والمعادف الطينية إضافة إلى المواد

وتتمركز المعرفة انعكاسو المونية  الرئيسية كالحديد.واالختزاؿ لالكأسيد األكسد المعادف في الغالب ناتجة مف عمميات 

وعالقة مع العناصر النزرة مف خالؿ التصاحب الجيوكيمائية  ليذه العناصر مع أكاسيد الرئيسية عمى سبيؿ المثاؿ )كرـو 

مع المواد العضوية مثؿ المركبات الرصاص  مع الحديد( كما إف ىذه العناصر تكوف ليا عالقة التصاحب الجيوكيمائية

اما أكاسيد الحديد ضمف المعادف الطينية في بيئة المؤكسد تميؿ الى  ،التي تميؿ الى قرب مف األلواف الداكنةوكبريتات و 

 [1] مع اكاسيد الحديد الموف االحمر وتتدرجاتو وىذا يعطي استدالؿ عمى العناصر النادرة المتصاحبة الجيوكيميائية

Goldschmidt 1958) بأستخداـ التقنيات التحسس النائي  ومفيـو الجيوماتيكية وتعود ( ويمكف استدالؿ عمى ىذة األلواف

أصوؿ تسمية الجيوماتيكس إلى نياية الستينات مف القرف الماضي حيث قاـ الباحث الفرنسي )برناردي بيبسوف( بإستعماؿ 

 .تعني الحاسوب واإلعالمية )matics(وتعني األرض والػػ geo) (لفظ الجيومتكس وىي اسـ مركب مف الػػ

الجيوماتيكس ىو عمـ و تقنية تجميع و تحميؿ و تفسير و توزيع واستخداـ المعمومات الجغرافية، ويضـ داخمو مجموعة  

مف التخصصات التي يمكف جمعيا معا بيدؼ تطوير صورة تفصيمية مفيومة عف العالـ الطبيعي و مكاننا بو، وىذه 

، ، نظـ المعمومات الجغرافية، والنظاـ العالمي لتحديد المواقعالتخصصات تشمؿ: المساحة، الخرائط، االستشعار عف بعد

عبارة عف استخدـ الصور والبيانات الممتقطة بتقنية التحسس النائي لما موجود عمى سطح  وكذلؾ تعتبر  الجيوماتيكس

 [2]. أخر لمسطح األرض أو اليدؼ ألمرجي تمثيؿاألرض و أيجاد معالجات رياضية و اإلحصائية ليا مما يوفر 

 الذراسة   موقع منطقة  .2

الذي يمثؿ الجزء الغربي مف الرصيؼ غير  تقع منطقة الدراسة في وسط العراؽ ضمف قطاع السيؿ الرسوبي المنبسط

( "15 '21 °33بيف جسر الصرافية عمى خط العرض) المستقر وتمثؿ منطقة الدراسة بجزء مف نير دجمة  والمحدود ما

 ("17.25 '23 °44 ) وخط الطوؿ("14.34'20°33) وجسر الشيداء عمى خط العرض  ("25.8 '22 °44) وخط الطوؿ

بصناعة  األصباغ  والحديد  متمثمةوتوجد صناعات عديدة بالقرب مف منطقة الدراسة  وتقع عمى جانب األيسر مدينة الطب

يخترؽ  س دراسة الحاليةوالتي تسبب تموث المياه  فضال عف بعض فتحات مجاري  الصرؼ الصحي  في النير التي أسا

نير دجمػة مدينة بغػداد وىو في مرحمة النضوج مكونًا التواءات نيرية وعدد مف الجزر بسبب تباطؤ سرعتو وزيادة في 
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كما موضح في  . وتقع مدينة الطب عمى جانب الرصافة[3]ترسيبو، قاسمًا مدينة بغداد إلى قسميف ىما: الرصافة والكرخ 

 .1 الشكؿ

 

 .الدراسة ُمؤشرة ُعمييا ُمواقع نماذج مرئية فضائية :1 الشكل

  :المواد والطرائق العمل  .3

 :جمع النماذج 3.1

تـ نمذجة بصورة مستمرة السبوعيف لمغرض موافقة  الرواسب العالقة لمياه النير دجمة محطات لمنمذجة (9تـ اختيار)

ووضعت في أكياس بالستيكية درجة مئوية  70 الحرارةوبعدىا تـ تجفيفيا الرواسب في فرف في درجة  التوقيت المسار

وتـ إرساليا إلى  عمى كؿ كيس ألغراض الشحف الجوي، وجرى وضع رموز النماذج وترقيميا بشكؿ جيد محكمة الغمؽ،

كما موضح في  العناصر وتحديد تراكيز وذلؾ لغرض التحاليؿ الكيمائية ليا في كندا( (Acme labمختبرات شركة أكمي

 .1الجدوؿ
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 :البيانات المستخدمة 3.1

لقد حمؿ  ،29/3/2016اللتقاط المرئيات الفضائية في Quick bird كويؾ بيرد تـ استخداـ القمر األمريكي الصناعي

 600ويدور القمر عمى مدار قطبي متوافؽ مع أشعة الشمس بأبعاد  MSS قدرة عالية في ىذا القمر أجيزة المتحسسات ذو

صباحا وبزاوية  10.30 . ويتكوف مف خمسة حـز طيفية ويقطع الكرة األرضية في2 الجدوؿكـ كما في  22كـ وبعرض 

يز ىذا وتبمغ دقة تم كـ. 450كغـ وبارتفاع  300 كغـ وحمولتو الصافية 1028 ْ  بينما يبمغ وزنو .97.2ميؿ انحراؼ 

في المتحسس المتعدد  2.44في البانكروماتؾ و 0.61 بعض التحسينات ليبمغ ثـ أجريت سنتمتر، 0.82القمر المكانية

 .3 الجدوؿكما في  [4] األطياؼ

 مديات ومعدالت تراكيز العناصر الرئيسية واالثرية في رواسب منطقة الدراسة : 1جدول

Std. Deviation Average Range Elements 

2.07 14.87 10.43-17.05 % Ca 

0.34 2.29 1.65-2.77 % Mg 

0.15 1.36 1.11-1.63 % Al 

0.17 2.18 1.89-2.44 % Fe 

0.007 0.030 0.015-0.037 % Ti 

92.13 53.96 11.7-295.4 ppm Pb 

7.52 80.11 69-92 ppm Cr 

12.15 113.32 92.5-131.4 ppm Ni 

1.48 13.63 10.7-15.5 ppm Co 

0.86 6.54 5.5-7.8 ppm AS 

105.13 619.44 413-737 ppm Mn 

33.26 38.33 22.1-125.4 ppm Cu 

74.26 533.11 421-663 ppm Cd 

213.26 175.66 66-732 ppm Zn 

33.26 38.33 22.1-125.4 ppm Cu 
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 المستعممة بالدراسةQUICK BIRD 2 عمى متف القمر االمريكي MSSخصائص المتحسس :3الجدول 

 طول الموجة الطيفي الحزمة
دقة التميز  المون ميكروميتر

 Resolutionالمكاني
Band1 0.45-0.52 4 ازرؽ 
Band2 0.52-0.60 4 اخضر 
Band3 0.63-0.69 4 احمر 

 4 تحت األحمر القريب 0.76-0.90 4
5 0.95-0.45 PAN 0.60 

 

 QUICK BIRD 2  مواصفات المتحسسات المحمولة على متن القمر األمريكي االصطناعي 3 :جذول ال

 

 في الذراسة:  ةالبرامج المستخذم .4

والثاني لتحسيف  لممرئيات الفضائية ضمف الدراسة الحالية تمت االستعانة بثالث برمجيات األوؿ يتعمؽ بالتحميؿ الموني

 ألجراء معالجات إحصائية لمتحاليؿ المونية المستحصمة. واألخر وتحديد التغيرات المونية

 فوتوشوب البرنامج 1.4 

. المونية والذي لو إمكانية ىائمة في تمييز وتحميؿ األلواف المختمفة والتدرجات Adobe Photoshopاستخدـ برنامج 

حيث تـ استخداـ ىذه البرنامج في الدراسة وذلؾ  مطبوعةخراط والف البيانات الفضائية المتوفرة لمدراسة الحالية عبارة عف 

تحويؿ الخراط إلى بيانات الرقمية ضمف  ( ومف خالؿRGB)لتغير البيانات الصورية إلى البيانات الرقمية ضمف نظاـ 

 ثـ إيجاد معالجات اإلحصائية لمعناصر والمكونات الكيمائية.  4جدوؿ ( كما موضح في (RGBنظاـ 

 طول الموجة نوع الجهاز
 ميكروميتر

 Resolutionدقة التميز المكاني المون
 بعد التحسينات

MSS 520- 450 2.44 ازرؽ 

 

 2.44 اخضر 600 -520
 2.44 احمر 690 -630
 2.44 تحت األحمر القريب 900 -760
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 Geomatic برنامج2.4 

( كونو برنامج Anomaliesلغرض تحسيف وتحديد التغيرات المونية )الشذوذ المونية( ) Geomaticتـ استخداـ برنامج 

فائقة في مجاالت خاصة مع استخداـ الفالتر والمرشحات المونية المختمفة والتي تؤدي تكويف بيانات صورية ذات قدره 

 بألواف كاذبة ولكف ذات مدلوالت وحدود لونية واضحة في ىذه الشذوذ في حالة التواجد.

  SPSS برنامج3.4 

لؾ عف طريؽ استخراج ذو SPSS  Statistics interpolation -المعالجات االحصائية تـ استخداـ برنامج  إلجراء

واف الغرض مف أجراء ىذه المعالجات اإلحصائية ىو إليجاد عالقة بيف  (Correlation Coefficient)معامؿ االرتباط 

األلواف المتغايرة  وتراكيز العناصر وبياف تأثير التغاير في محتوى العناصر عمى لوف النير ضمف المجرى في منطقة 

 الدراسة. 

 (RGB).يوضح تحويؿ الخرائط إلي نظاـ الرقمية  :4لجدول ا

B G R رمز النمارج 

84 101 80 A 

88 102 91 B 

80 98 75 C 

119 132 118 D 

81 99 76 E 

86 99 77 F 

85 101 78 G 

85 101 78 H 

85 101 78 I 

 :النتائج والمناقشة .5

المونية لمنير لالستدالؿ عمى نوعية العناصر والمركبات الكيمائية  بيف إجراء المعالجات اإلحصائية لدراسة النعكاسات 

األلواف القياسية  لغرض تفسير تواجد  ضمف ترسبات العالقة التي تؤثر عمى انعكاس المونية لمنير وعميو مف الممكف إيجاد

لحاجة إلى أجراء تحاليؿ إضافية تراكيز العناصر الكيمائية مف خالؿ اعتماد عمى انعكاس المونية لبقية أجزاء النير دوف ا

باالعتماد عمى برنامج الفوتوشوب يكوف لكؿ انعكاس لوني  قيمة رقمية  ألقؿ قيمة ليا كمما أصبح لوف  5جدوؿ كما في 

داكنة وتبعثر قيمة الرقمية كمما اتجو الموف باتجاه إف يكوف فاتحة وعمى سبيؿ المثاؿ يكوف القيمة الرقمية لموف األزرؽ في 
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مف خالؿ المعالجة  في أعمؽ نقطة لموف األزرؽ  وكذلؾ الحاؿ لمونيف األحمر  واألخضر 38لتصؿ  242نقطة  افتح

الخارصيف(  بعالقة الموجب  ،النحاس، الزرنيخ ،اإلحصائية لمنماذج الرواسب نير دجمو ظير النتائج لعنصر )الرصاص

، سالنحا، الزرنيخ، ا يدؿ عمى إف العناصر )الرصاصقوية جدًا مع األلواف األحمر واألخضر واألزرؽ ومعدؿ وقد ىذ

وف فييا نسبة ىذه العناصر الخارصيف( تساىـ في إعطاء الموف الفاتح في حالة انعكاس المونية لمنماذج الدراسة التي تك

 .[8-5]العالي 

(  ،كالسيـو ،كوبالت ،تيتانيـو، ألمنيـو، كادميـو ،المنغنيز ،نيكؿ)أما العناصر  يظير بعالقة سالبة قوية  المغنيسيـو

جدًا مع ألوف األحمر واألخضر ازرؽ ومعدؿ مما يعني  إف ىذه العناصر تساىـ في إعطاء لوف الداكنة  لالنعكاسات 

 .[9-5] المونية لترسبات العالقة

نية في حالة والغرض مف استخدـ الفالتر ىو إعطاء انعكاسية المونية أكثر وضوح أو الحدود المونية لتمؾ التغيرات المو  

( نظـ تقـو عمى فكرة أطالؽ (RGBعدـ القدرة عمى تميز لممتغيرات أو التدرجات المونية باستخداـ المنظومة األلواف 

شدة الموف في  [10]. تستخدـ كنظاـ ألواف أساسي في الشاشات والتمفاز Red-Green and Blueالضوء وىي اختصار لػ 

في الشاشات وأجيزة  RGBلوف يعتمد نظاـ األلواف  16,777,216بايت ويسمح ىذه النظاـ بتخزيف 3 ىذا النظاـ ىي 

وىو يحاكي استجابة اإلنساف لأللواف  Colorimeterالمسح الضوئية والكاميرات الرقمية وتقاس دقة الموف بجياز يسمى 

ة الحدود المونية أو مستويات المونية في النير مف خالؿ استخدـ الفالتر توضح لدينا عد[11] ويعني بقياس كثافة الضوء 

 [12]. وىي مشابية لمتغيرات المونية والتي تـ تحديدىا مف خالؿ استخدـ تقنية الجيوماتكس

تـ استخداـ الفالتر أو المرشحات  المونية في تفسير الصورة الفضائية بالصورة  Geomaticaو باستخداـ برنامج 

العادية الذي تكوف غير واضحة لبعض المواقع لذلؾ يتـ استخداـ ىذه الفالتر أو المرشحات لتوضيح أكثر لمصورة العادية 

ة كألواف الثالثة األحمر واألزرؽ وذلؾ بسبب استخداـ ىذه الفالتر إف الصورة والصفات لممواقع تظير بألواف مختمف

إذ تـ مشاىدتيا عمى أجيزة مختمفة أو عمى مستعرضات مختمفة ضمف المحتمؿ إف تشمؿ الصورة عمى ، [13] واألخضر

لوف معيف لذلؾ ترى لديؾ لوف غير متاح الف عمؽ الموف منخفض جدًا لديؾ والويندوز ليس لديو عمؽ األلواف العالي جدًا 

ر متاح لديو وعندىا سيحاوؿ المستعرض أف يغمو ىذا الموف بمزج لونيف أو أكثر معًا لكي يعطيؾ الموف أو مميوف لوف غي

 .2 ،3 ،4 ،5 الشكاؿاكما موضح في  [13] مطموب تقريباً 
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  .ضمف منطقة الدراسة ( (RGBبألواف الطبيعية الحزمة  (Quick birdمرئية الممتقطة بقمر الصناعي) :2 الشكل

 

 .(RGBتـ استخداـ فمتر أحمر عمى حزمة األلواف الطبيعة)   :1الشكل 



Kirkuk University Journal /Scientific Studies (KUJSS) 
Volume 13, Issue3, September 2018, pp. (174-187)  

ISSN: 1992-0849 (Print), 2616-6801 (Online) 

 

 
Web Site: www.uokirkuk.edu.iq/kujss   E-mail: kujss@uokirkuk.edu.iq 

 
484 

 

 

 .(RGBاأللواف الطبيعة)عمى حزمة  تـ استخداـ فمتر أخضر :4 الشكل

 

 .(RGBتـ استخداـ فمتر أزرؽ عمى حزمة األلواف الطبيعة)  :5 الشكل
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 :االستنتاجات .6

الخارصيف( عالقة ربط موجبة قوية جدًا مع األلواف األحمر ، النحاس، الزرنيخ، يظير تركيز العناصر )الرصاص 3.6

إعطاء الموف الفاتح في حالة االنعكاسات المونية لمنماذج ىذه العناصر تساىـ في  واألخضر واألزرؽ مما يدؿ عمى إف

 الدراسة التي تكوف فييا نسبة ىذه العناصر عالية.

( يظير  ،الكالسيـو ،الكوبالت ،التيتانيـو ،األلمنيـو ،الكادميـو ،المنغنيز  ،نيكؿ)الإف قيـ تركيز العناصر  3.6 المغنيسيـو

ر واألخضر واالزرؽ مما يعني  إف ىذه العناصر تساىـ في إعطاء الموف الداكف  األحم الموفبعالقة سالبة قوية  جدًا مع 

 .لالنعكاسات المونية لترسبات العالقة

مف خالؿ استخداـ الفالتر يظير االنعكاسية المونية أكثر وضوح أو الحدود المونية لتمؾ التغيرات المونية في حالة عدـ  1.6

مف خالؿ استخدـ الفالتر توضح ، ((RGBالقدرة عمى التمييز لممتغيرات أو التدرجات المونية باستخداـ منظومة األلواف 

مونية في النير وىي مشابية لمتغيرات المونية والتي تـ تحديدىا مف خالؿ استخدـ لدينا عدة الحدود المونية أو مستويات ال

 .تقنية الجيوماتكس

ويكوف ، تكوف االنعكاسية المونية لمياه النير والمعتمدة عمى األطياف والمعادف الطينية إضافة إلى المواد العضوية 4.6

وتتمركز المعرفة في انعكاسو . الرئيسية كالحديد لألكاسيدواالختزاؿ  التأكسدالموف لممعادف في الغالب ناتجة مف عمميات 

ائي  ليذه العناصر مع األكاسيد الرئيسية عمى سبيؿ يالموني وعالقتو مع العناصر النزرة مف خالؿ التصاحب الجيوكيم

واد العضوية مثؿ المركبات مع الم ائييالمثاؿ )كرـو مع الحديد( كما إف ىذه العناصر تكوف ليا عالقة التصاحب الجيوكيم

 الرصاص والتي تميؿ الى االقتراب مف األلواف الداكنة

اما أكاسيد الحديد ضمف المعادف الطينية في بيئة المؤكسد تميؿ الى الموف االحمر وتدرجاتو وىذا يعطي استدالؿ  5.6 

 عمى العناصر النادرة المتصاحبة جيوكيميائيا مع اكاسيد الحديد.
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