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  المستخمص
نير دجمة نتيجة لتأثير عمميات التعرية والترسيب باستخدام  بغداد لغرض دراسة حالة التغاير الزمني في جيومورفولوجية دينة م اختيرت

 ,Landsat8المحمولو عمى المركبات   OLIو  +ETMانات الفضائيو الخاصة بالمتحسسات ياستخدمت الب  .تقانة االستشعار عن بعد

 Normalized Difference Suspended Sedimentدليل الترسبات العالقة  تم حساب .4192و 9989عمى التوالي ولمسنوات  7

Index (NDSSI)  منطقة التاجي وتنتيي بمنطقة الجعارة في  التي  تمتد من شمال بغدادمن تمك  البيانات التي تغطي منطقة الدراسو
 E,N"07.762 ´32 °44عزضدائرتي و  "24.754 ´23°33 ´19°44لبين خطي طو تنحصرم والتي  59925جنوب بغداد وبطول حوالي

لحاالت الجيومورفولوجيو السائده في منطقة الدراسو ممثمة   اختيرت عشرة مواقع ضمن  خمس من المناطق  ."21.432 ´09 33°,
وجود تباين مكاني في  شدة نشاط العمميات . اشارت النتائج الى ات الجيومورفولوجيو السائدة فيياودرست فييا بعض مظاىر عممي

دجمو في مدينة بغداد وبخاصة عمميات النحت والترسيب. أذ لوحظ وجود نشاط واضح لعمميات  الجيومرفولوجية المرافقة لحركة مياه نير
, وقد أظيرت النتائج وجود تباين في مساحات عة حركة العامل الناقل لمرسوبياتسر  ضالتي ساعدت عمى خف تالترسيب في بعض االلتواءا

, أذ تراوحت بين الصفر الى 9989عما كانت عميو في سنة  4192في سنة  خالل فترة الدراسةالمواد الرسوبية بين المواقع المختارة  
 . كما أشارت النتائج الى وجود عالقة عكسية بين قيم دليل الترسبات مع  مساحة الترسبات في منطقة الدراسو.²م 979111

 الكممات المفتاحية: االستشعار عن بعد, دليل الترسبات العالقة وجيومورفولجية أألنيار.
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ABSTRACT 

Tigris River was chosen as astudy area in Baghdad province to study the geomorphological 

temporal changes due to the effect of erosion and deposition by remote sensing .Normalized 

Difference Suspended Sediment Index (NDSSI) was calculated by data of  Landsat 7 and 8 for  

+ETM and OLI ,respectively , between 1989 and 2014. Ten sites were selected within five 

regions represent all geomorphologic forms in the study area starting from Altajee to 

Alga’ara site located between the longitude 44° 19´ 50.512" E, 33° 23´ 24.754" N and 44° 32´ 

07.762" E , 33° 09´ 21.432" N, with distance of 59945 m. The results indicated that there is a 

difference in the activity of geomorphologic processes associated with the movement of the 

Tigris River in Baghdad province, particularly sculpture and sedimentation processes. It was 

easy to find the existence of activity of sedimentation, especially in some curves that have 

helped to reduce the movement factor of the carrier sediments speed, and the results showed a 

significant contrast in the sedimentary material area between the selected sites during the 

study period in the year 2014 than it was in 1989. The results indicated there is an inverse 

relationship between the sediment guide values and deposits outstanding. 

Keyword: remote sensing, normalized difference suspended sediment index (NDSSI) 
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 المقدمة

ان أألنيار تمر بمراحل تطوريو  الجيولوجيو تشير الدراسات
مختمفو زمنيا وتتخذ مجارييا اشكاال مختمفو نتيجة لنشاط 
بعض العمميات الجيومورفولوجيو والمتمثمة بكل من عمميات 
النحت )التعرية( والترسيب المتان تتباين شدتيما بسبب حالة 

األرض. أذ سطح األختالف بين قوة النير ودرجة مقاومة 
ان النيريو عمى درجة انحدار مجرى النير يتعتمد قوة الجر 

في حين  ،فضال عن كمية وسرعة حركة جريان مياه أألنيار
لمكونات الجيولوجيو تعتمد درجة مقاومة األرض عمى طبيعة ا

( أن أألنيار 1)Davidو  Alagamلقد أوضح لمجرى النير.
أذ تتمثل بكل من مرحمة ، ر بدورة مماثمة لدورة حياة البشرتم

احل بينيا وتتمايز المر  .ثو والشباب والشيخوخة )النضج(الحدا
ات وحالة التغاير في ءوشكل األلتوامن حيث عدد التفرعات و 

شكل المجرى مع الزمن بفعل عمميات النحت في المواقع 
، ونشاط التماسك الضعيفو بين مكوناتاتيا الرخوه ذات درجة

المواد  عمميات الترسيب الناتجو من عمميات النحت أذ تترسب
المنقولو بفعل حركة المياه عندما تقل قابيمة النير من 
أألستمرار بحمولة تمك المواد بسبب التغير المفاجئ في 

المياه وبخاصة في  المجرى مما يوثر عمى سرعة حركة
وتقل شدة فاعمية تمك العمميات مع تقدم  .تمناطق أأللتواءا

و الشيخوخو العمر الزمني لمنير ووصولو الى مرحمة النضج أ
التي تتميز بأن حجم التغيير في المجرى يكون غير ممحوظ 

لقد استخدمت  خالل الفترات الزمنيو المتعاقبو بدرجة واضحو
ق مختمفو لتقدير حالة التغاير الجيومورفولوجي في شكل ائطر 

أألنيار زمنيا،منيا ما ىو معتمد عمى اتباع القياسات الميدانيو 
عمى أستخدام بعض الوسائل المساعده التقميديو ومنيا يعتمد 

ئل أألستشعار عن بعد التحقيق تمك األىداف والمتمثمو بوس
كونيا وسائل سريعو ومختصرة لكل من الجيد والمال والوقت 
فضال عن أمكانية استخداميا عمى نطاق واسع من المساحات 

 Lilleasandو  Kifferاشارلقد  الخاصو بأحواض األنيار.

الستشعار عن بعد تعد من الوسائل الحديثة ا أن وسائل (7)
التي يمكن استخداميا لدراسة الموارد الطبيعية كالتربة والمياه 
والتعرف عمى خصائصيا واالماكن التي تتواجد فييا ومن ثم 

ووضع الخطط الستغالليا.وتتطمب عممية استخدام مراقبتيا 
وسائل أألستشعار عن بعد في دراسة حالة التغاير 

رفولوجي لألنيار عمى أستخدام بعض الدالئل الطيفيو الجيومو 

التي تساعد عمى تقدير كميو النحت والترسيب وذلك من 
خالل تقدير كمية العوالق والمواد الرسوبيو ومساحاحت 
 الترسيب التي تحدث خالل فترات زمنيو متعاقبة.

انو يمكن تقدير  ىال Williamsو Grabau (11)واشار
الترسبات العالقة وانتاج خرائط الترسبات العالقة باستخدام 

المقدرة  عالقة االرتباط بين حزمة طيفيو واحدة والصفات
من طرائق االستشعار عن بعد. ومن بطرق مختبريو مختمفو  و 

لحزمتين او أكثر التي  Band ratioىذه الطرق استخدام 
ي حين . فwang(11)و Maقبلاستخدمت من 

( االرتباط المتعدد لمحزم مع الحقائق 6) Elachiاستخدم
( دليل الترسبات العالقة 3)وأخرون  Azadواستخدماالرضية. 

اعتمادا عمى الحزم الطيفيو لمجزء المرئي والحزم تحت الحمراء 
لممركبو الفضائيو  +ETMالقريبو لبيانات المتحسس 

Landsate -7  ميسيسيبي لغرض حساب الترسبات في نير
في شمال امريكا لمستويات محتمفة من التعكر واستنتج انو 
توجد عالقة عكسية بين دليل الترسبات العالقة وقيم دليل 

NDSSI.  بينكماAzad  دراسة( انو يمكن 2)وأخرون 
 خالل منمصبات االنيار ومشاكل نوعية المياه المياىفي نوعية
 بحيرة فيسة تقانة االستشعار عن بعد وكانت الدرا تطبيق

 5TM بيانات المتحسس استخدامبفي كندا بونتشارترين
لذا فقد توجيت ىذه الدراسو  .Landsate-5الخاص بالمركبو 

الى استخدام وسائل التحسس النائي لغرض دراسة حالة 
التغايير الزمنى في جيومورفولوجية نير دجمو في أراض 

 .محافظة بغداد

 المواد والطرائق

 والمـساحةالمـوقع 

بغداد التي تمثل جزء من  مدينةاختيرت منطقة الدراسة ضمن 
مجرى نير دجمة والتي تمتد من منطقة التاجي شمالي بغداد 

م وتنحصر  59945وتنتيي بمنطقة الجعارة وبطول حوالي 
 ´E N33° 23"50.512 ´19 °44 , األحداثيات بين

 ´E N ,44° 09 "07.762 ´32 °44و"24.754

. تم أجراء عدد من الزيارات الميدانيو لبعض "21.432
المواقع المحاذيو لنير دجمو في مدينة بغداد واعتمادا عمى 
نتائج عمميات التصنيف البصري والتصنيف الموجو لمبيانات 

 مناطقالفضائيو لمنطقة لمنطقة الدراسو ،تم أختيار خمس 
دراسية  ممثمة لحاالت التغاير لشكل مجرى نير دجمو 
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ثمو بعدد من أأللتواء المميزه والتي تنشط فييا بعض والمتم
العمميات الجيومورفولوجيو المؤثره عمى شكل مجرى النير 
وبخاصة عمميات النحت والترسيب وكما موضحو في الشكل 

والتي تتمثل بكل من جنوب منطقة شاطئ التاجي وصواًل   1

قع الى منطقة الجعاره  شمال العزيزية.كما تم تحديد عشرة موا
الدراسيو الخمس الرئيسو لغرض تحديد  تاطقثانويو ضمن الم

مساحات الترسيب التي حدثت في منطقة الدراسو وكما مؤشرة 
 .1في الشكل

 
 : المناطق الدراسيو 9الشكل 

 والصـور الفـضائي
لمنطقة استخدمت مرئيتين فضائيتين ذات تغطيو كاممو 

األمريكي  ي، احداىما ممتقطة من قبل التابع الصناعالدراسو
Landsat-7 بواسطة الماسح الغرضي المحسن(ETM+) 

Enhancement Thematic Mapper 6/ 31بتاريخ 
واالمرئيو الثانية ممتقطة من قبل القمر الصناعي 1989/

Landsat-8  ولممتحسسOLI   تم 2114/ 6/ 27بتاريخ .
-ERADASمعالجة البيانات الفضائية باستخدام البرنامج 

V.9.0 وتماستقطاعالمنطقة لغرض ازالة جميع التشوىات ،
 المياهالخاضعة لمدراسة. استخدم دليل ترسبات 

Normalized Difference Suspended Sediment 

Index (NDSSI)  وحساب مساحات حاالت الترسيب لتمييز
الترسيب الحاصمة خالل الفتره الزمنيو المحدده في ىذه 

المواقع الدراسيو العشره المختاره  وفق المعادلة الدراسو وضمن
 .(2وأخرون ) Azadوالموصوفو من قبل   1

NDSSI=ρB- ρNIR / ρB+ρNIR…………..(1) 

Where: 

ρB = Blue band(….)? 

ρNIR= Near infrared  
 unsupervisedطريقة التصنيف غير الموجو كما أستخدمت

classification  وطريقة التصنيف الموجوSupervised 

Classification  لرصد الترسبات وتحديد حاالت التغايرات
الحاصمة  ولوجيوالزمنيو في مساحات الرواسب الجيومورف
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خالل فترة الدراسة لمجرى نير دجمو نتيجة لتأثير عمميات 
ب التي حدثتخالل تمك الفتره اعتمادا عمى التعرية والترسي

 .البيانات االحصائية الخاصة بانعكاسية قيم دليل الترسبات

 النتائج والمناقشة

زمنيا   ولوجيوالجيومرفتشير النتائج الخاصو بالتغايرات 
لمجرى نير دجمو ضمن المواقع الدراسيو العشره المختاره في 

د تغايرات متباينو منطقة الدراسو في مدينة بغداد الى وجو 
مكانيا أعتمادا عمى العديد من الخاصائص الجيولوجيو 
السائده في المنطقة ومنيا طبيعة التباين في الطباقية 
والمكونات أألساسيو لمطبقات فضال عن التكوين المعدني 
ومايرافقو من تباين في درجة المقاومو  والتي أثرت في نشاط 

قو لحركة المياه في مجرى العمميات الجيومورفولوجيو المراف
النير في كل موقع ومنيا عمى وجو الدقو عمميات النحت 

نة بغداد والمتمثل بموقع منطقة خروجو من مديالى والترسيب
الى ان  1. تشير النتائج الموضحة في الجدول الجعاره

 ²م 4511مساحات الرواسب في منطقة الدراسو تراوحت بين 
في موقع شارع ابو نؤاس  ²م171111في موقع المدائن الى 

في حين لم يبد موقع ام الخنازير مظاىر الترسب وأنما أزدات 
فيو مساحة أألجسام المائيو كون الموقع من المناطق السياحيو 

يادت مساحة وما رافقو من أعمال تحويريو ساعدت عمى ز 
. وتشير النتائج الخاصو بالمنطقو أألولى أألجسام المائيو فيو

منطقو الممتده بينموقع شاطئ التاجي الى موقع والمتمثمو بال
عبد المحسن الكاظمي في الكاظميو والواقعو ضمن 

 N, 44° 19´ 47.46" E "29.12 ´23 °33أألحداثيات: 

الى وجود  ,N, 44° 20´ 49.40" E "52.96´21 333و
ضعف في نشاط العمميات الجيومورفولوجيو وذلك من خالل 

لناتجو من نشاط  عمميات المقارنو في مساحات التغير ا
الى  1989ل الفتره بين عام النحت والترسيب التي حدثت خال

، 2والشكل  1النتائج والموضحو في الجدول  أذ تشير .2114
الى حدوث نشاط لعمميات الترسيب في منطقة شاطىء 

من مجرى  2م 36111التاجي أدت الى تحول مساحة قدرىا 
في حين كان  .الدراسو اراضي رسوبيو خالل فترة النير الى

مجرى النير الى أراضي رسوبيو  مقدار التحول في مساحة
في منطقة عبد المحسن الكاظمي كانت أقل بكثير من الحالو 

وىذا يعزى الى ضعف نشاط  .2م 9111أألولى وبمقدار 
عمميات النحت والترسيب في تمك المنطقو بسبب الطبيعة 

فضال عن كون نير دجمو يمر في  الجيولوجيو لممنطقو
مناطق حضريو  التي ساعدت عمى انخفاض مستوى وسرعة 
مياه النير وانحسارىا في بعض المواقع التي ادت الى حدوث 
تغيير في شدة نشاط عمميات النحت والترسيب بين تمك 
المواقع مما ساعد عمى ظيور بعض المظاىر 

 كمااشارت .يروجيو المؤثره عمى شكل مجرى النالجيومورفول
 األعظمية منطقة نيردجمة دخول الخاصو بمواقع النتائج

 جسر تحت تقع التي المنطقة وفي سؤاابون شارع قربو 
 اماكن في ترسبات وجود( ل3( )الشكل الطابقيننين )الحس

 :وضمن أألحداثيات أألتيو 2114 سنة في النير من مختمفة
33°18´29.54"N,44°25´10.32"E 

33°16´33.71"N,44°25´04.12"E 

 2م 45111و 2م171111بقدرت مساحات الترسيب  اذ
 تينو المنطق تين بينيا المحصورة المنطقة امافي. التوالي عمى
لمترسيب  مظاىر وجودالخنازير فمم تبدي  ام جزيرة منطقة ىي

كونيا  تمثل جزء من المناطق السياحيو في مدينة بغداد، التي 
عمميات التحوير ومنيا زيادت مساحات  تتميز بنشاط بعض

أألجسام المائيو الصناعيو كجزء جمالى وترفييي في المناطق 
 السياحيو مما ساعد عمى زيادة أألجسام المائيو في ذلك

 .الموقع وغياب مظاىر الترسيب

مساحات الرواسب المتحققه  في المواقع   . 9جدول 

 الدراسيه
 ( ²مساحات الزواسب ) م 

 شاطئ التاجي – 1 36000

 عبد المحسه الكاظمي – 5 9000

 شارع ابي وؤاص – 3 121111

 جسز الحسيه – 8 82111

 ام الخىاسيز – 2 0.0

 1الشعفزاويً – 6 52111

 5الشعفزاويً  – 2 14111

 طاقً الذريًال – 4 82111

 موقع محمد صالح – 9 8211

 الجعاري - 11 14111
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 شاطئ التاجي والكاظمية تيفي منطق في مساحة الترسيب. التغاير الزمني 4شكل 

 

 
 لرصافهامنطقة  في مساحة الترسيب فيالتغاير الزمني . 3شكل 

والخاصة بمنطقة   4وتشير النتائج الموضحة في الشكل 
الزعفرانيو الى وجود تباين في شدة نشاط المظاىر الخاصة 

، اذ 2و 1وبخاصة في موقعي الزرعفرانيو بعمميات الترسيب 
الى  1989عامي كانت مساحات الترسيب المتحققو بين 

، عمى التوالي )الجدول ²م 18000و 27000كانت  2014
شكل مجرى نير دجمو  ا يترافق مع حالة التاغير فيوىذ (.1

أن الموقع أألول يتخذ  4، أذ يالحظ من الشكل بين الموقعين

فيو مجرى النير شبو المستقيم مما يساعد عمى تقميل سرعة 
حركة المياه وبالتالي زيادة فرص ترسيب حمولة النير في 
 ذلك الموقع عمى العكس من الموقع الثاني أذ يتخذ مجرى
النير الشكل المنحنى والذي يعمل عمى الزيادة النسبيو في 

ميل حالة الترسيب  في ذلك حركة مياه النير وبالتالي تق
 .الموقع
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 الزعفرانيةبمنطقة الصناعة  في مساحة الترسيب فيالتغاير الزمني . 2شكل 

الخاص بمنطقة محمد صالح  الواقعو  5 شكلال يشيرو 
الى وجود نشاط E N, 44°´´12´09°33°"10.21´29بين

وبشكل لعمميات الترسيالى وجود نشاط لعمميات الترسيب 

 1989دثت خالل الفتره بين عامي واضح في ذلك الموقع ح
 2م 45000، أذ قدرت مساحة الرواسب بحوالي  2014و

 خاصة النير شكل في واضح فرق ظيور ادىالى

 
 في منطقة منظمة الطاقة الذريةفي مساحة الترسيبالتغاير الزمني .5شكل 

أما في المواقع محمد صالح والجعاره  التي تمثل منطقة 
 6الموضحة في الشكل  خروج نير دجمو من مدينة بغداد

ابدت تباين في نشاط العمميات  أذ والواقعة
 وبخاصة :ضمن أألحداثيات أألتيوو ـــــــــــــــــــــالجيومورفولوجي

عمميات  N,44°29´10.21"E"09.75´12°33 ندــــــــــــــع
 1989الترسيب أذ تراوحت مساحات الترسيب خالل الفتره 

 ممموقعينم 4500الى  18000فقد كانت بين  2014الى 
 عمى التوالي

زماني النتائج الى حدوث تغاير مكاني و  أشارت االستىتاجات
في الطبيعو الجيومورفولوجيو لمجرى نير جمة في مدينة بغداد 
نتيجة لحالة التباين في نشاط بعض العمميات 
الجيومورفولوجيو وبخاصة عمميات النحت والترسيب وذلك 

و لممواد التكوينيب تأثر الحالو الجيومورفولوجيو و بسب
الترسبات من  يعد دليلو  .لمجرى النيرالجيولوجيو المكونو 

األدلة الميمة لرصد نشاط بعض العمميات الجيومورفولوجيو 
 .بيعة مجرى النير زمنانيا ومكانياالمؤثره في ط
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 العزيزيه/ واسط –في منطقة الجعارة  في مساحة الترسيبالتغاير الزمني  .6شكل 
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