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 تقییم نوعیة میاه خزان الحبانیھ باستخدام تقنیات االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافیھ
 

د                                  المدرس المساعد  المدرس المساع                     المدرس                    
     بشار عبد العزیز   احمد سعود النعیمي                                                خمیس نبع صایل        

 امعة االنبارجامعة االنبار                            ج/جامعة االنبار               كلیة الھندسة/كلیة الھندسة 
 

 المستخلص
في دراسة ) GIS(         في ھذه الدراسة تم توظیف تقنیة االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافي 

حیث إن استخدام الدراسات التقلیدیة وخاصة ، نوعیة میاه بحیرة الحبانیة الواقعة على نھر الفرات
ون مستھلكة للوقت و غالیة الثمن وال تتماشى مع الدراسات والتطبیقات التي تتم على مساحات واسعة تك

حیث  تم  إجراء دراسة تحلیلیة تأخذ الجانب الھیدروكیمیائي للماء من خالل . التقدم العلمي والتقني الحالي
أخذ عینات من میاه البحیرة وإجراء فحوصات الماء الفیزیاویة والكیماویة ومقارنتھا بالمواصفات القیاسیة 

) Layers(لغرض إنتاج طبقات ) GIS(ه الفحوصات مع برامج نظم المعلومات الجغرافیة وربط نتائج ھذ
 على كامل مساحة البحیرة من خالل استخدام  ونسب تراكیزھاتمثل طبیعة التوزیع المكاني لھذه العوامل

قنیات وقد أظھرت ھذه الدراسة  تكامل الدراسات التقلیدیة مع ت، صورة فضائیة حدیثة لمنطقة الدراسة 
االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافیة في تقیم نوعیة المیاه من خالل إظھار الخواص الفیزیائیة 

  ) .Thematic Maps(والكیمیائیة لمیاه البحیرة وبشكل خرائط موضوعیھ
 

Abstract 
 

In this study remote sensing was employed with Geographical Information 
System (GIS) for study the hydrochemistry properties for Habania Lake that is 
located on Euphrates river, where the use of traditional methods are not fulfill 
the demands for study quality and situation of water of great areas which need 
enough time and money . Analytic study was performed on hydrochemical 
aspect through samples of store water and make physical and chemical water 
tests with GIS  to product layers represent place distribution nature of these 
elements on the whole area of reservoir through the use of satellite image.                
 The present study concluded that the use of remote sensing , geographic 
information system and analytic study for samples  was employed to study 
quality and situation of water .   

          
 المقدمة

 األنھار في البحیرات أو خزانات السدود تلعب دورا أساسیا في نمو إن عملیة خزن وتوفیر میاه
. وتطور الحیاة المدنیة باستغاللھ في الصناعة وتولید الطاقة الكھربائیة والسیاحة ودرء أخطار الفیضانات

یرافق إنشاء السدود وخزن المیاه في البحیرات ظھور تغییرات في خصائص نوعیة المیاه، وھذه 
نوعیة سببھا حصول ظواھر طبیعیة البد منھا نتیجة تغییر الخواص الھیدرولوجیة التغییرات ال

فضال عن وجود الملوثات التي تصل إلى البحیرة بطریقة أو بأخرى ، والمرفولوجیة في منطقة البحیرة 
ھار  وحیث إن  میاه األن.[1]والتي یكون تأثیرھا على میاه البحیرات أكثر من تأثیرھا على میاه األنھار 

والبحیرات  الموجودة في الطبیعة  تحتوي على كمیات متفاوتة من مواد عالقة وذائبة كما إن الملوثات  
التي تصب في المیاه  سواء كانت زراعیة أو صناعیة أو منزلیة تحتوي على شوائب إضافیة ومما الشك 

جة ھذا التلوث على نوعیة فیھ إن ھذه الشوائب المختلفة تسبب تلوث المیاه وتغییر نوعیتھ وتعتمد در
وتراكیز ھذه الشوائب وعلى ظروف فیزیاویة ومناخیة وھیدرولیكیة للمصدر المائي  الذي تطرح فیھ ھذه 

وحیث إن عملیة تقییم نوعیة المیاه باستخدام الوسائل التقلیدیة والتي تكون نقطیھ ومكلفھ . [2]الشوائب  
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ساحات الواسعة مثل بحیرة الحبانیھ والتي تعتبر من وتحتاج إلى وقت طویل وخاصة للبحیرات ذات الم
 الدراسة تقییم نوعیة میاه الخزان من خالل إجراء سوف یتم في ھذه البحیرات المھمة في القطر لذلك 

الفحوصات المختبریة وتوظیف التقنیات الحدیثة كاالستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافیة في 
تقنیة االستشعار عن بعد والتي تعتمد على استخالص المعلومات من خالل عملیة التقییم لما تمتاز بھ 

. الصور الفضائیة بعوامل عدیدة منھا السرعة والشمولیة والتكراریة والدقة إضافة إلى كلفتھا الواطئة 
 في  Lathropوسوف یستخدم في ھذه الدراسة أسلوب مقارب إلى األسلوب الذي استخدمھ كل من  

 في دراسة اإلثراء الغذائي في Yang ، و[3] میشیغان لغرض متابعة المواد العالقة ألصلبھدراستھ لبحیرة
     . [5]، و ألنعیمي في التقییم الھیدروكیمیائي لمیاه خزان سد حدیثھ[4] في تایوان Te-Chiبحیرة 

 منطقة الدراسة
الجنوب تقع بحیرة الحبانیھ بمحاذه نھر الفرات وعلى الجھة الیمنى من ضفتھ إلى 

 شماال وخطي طول '48˚33-'10˚33الشرقي في مدینھ الرمادي وتقع ما بین خطي عرض 
وان أھمیة البحیرة تكمن في السیطرة على میاه ) 1( شرقا كما في الشكل '45˚43-'15˚43

تدخل المیاه السطحیة . الفیضانات لنھر الفرات باالضافھ إلى اإلغراض الزراعیة والسیاحیة 
بر قناة الورار من نھر الفرات بتصریف التصمیم األساسي للمشروع وقدره إلى البحیرة ع

ثا وتخرج المیاه من البحیرة من قناة الدبان بتصریف التصمیم األساسي وقدره /3 م2800
في حال وصول منسوب  3 كم 3.34ثا حیث تبلغ الطاقة الخزنیھ للبحیرة حوالي  /3 م 285

 .البحرم فوق سطح 51.2البحیرة إلى ارتفاع 
 ھدف البحث 

 كنظام متكامل مع GISھو استخدام تقنیات  االستشعار عن بعد  ونظم المعلومات الجغرافیة 
 أو موضوعیھ Digital mapوللفحوصات ألمختبریھ إلنتاج خارطة رقمیھ ) ألمیدانیھ(المسوحات الحقلیة 

Thematic map ئیة والمراقبة لھا اعتمادا على  لالستفادة منھا من قبل متخذي القرار أو المعالجة البی
   .Images أو الصور Layersدقة إنتاج الطبقات 

  أسس نظریھ في البحث
كمدخل للموضوع البد من التعرف على بعض المصطلحات التي لھا عالقة بالموضوع وسیتم 

 :التطرق إلیھا في أدناه
  Remote Sensingاالستشعار عن بعد -1

 للحصول على معلومات حول ھدٍف ما، أو منطقة أو ظاھرة معینة ھو العلم والفن الذيُ یستخدم
من خالل تحلیل المعلومات التي ُحصل علیھا بواسطة جھاز استشعار ال یالمس ھذه األھداف المراد 

  .[6]التحقق منھا 
 Geographic Information System  نظم المعلومات ألجغرافیھ-2

ومات الجغرافیة وغیر الجغرافیة بواسطة الحاسوب ھي طریقھ أو أسلوب لتنظیم المعل      
ونظم المعلومات الجغرافیة مكونھ من ثالثة . وربطھا بمواقعھا الجغرافیة اعتمادا على إحداثیات معینھ 

والتي ھي عبارة عن تكنولوجیا الحاسوب والبرامجیات المرتبطة بھ )  System(أجزاء ھي نظم 
ارة عن البیانات التي تتكون منھا ھذه النظم وطرق إدارتھا وھي عب)  Information(والمعلومات .

وھي تمثل العنصر المكاني في ھذه )Geographic(وتنظیمھا واستخدامھا والجزء الثالث ھو الجغرافیة 
 . [7]النظم والتي ھي عبارة عن األرض والعالم الحقیقي الذي توجد فیھ تلك المعلومات

 تلوث المیاه-3
اه بالتغییرات الفیزیاویة أو الكیمیاویة آو البایلوجیة التي تحدث في المیاه نتیجة لطرح یعرف تلوث المی    

الملوثات بمختلف أنواعھا وتؤدي إلى تغییر نوعیة المیاه بحیث تصبح مؤثرة على البیئة وقد یصل تأثیرھا 
  .[8]ل الزراعیةإلى درجة تعریض حیاة اإلنسان إلى الخطر والى ھالك اإلحیاء المائیة وتلف المحاصی
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  GIS–ArcView  برنامج -4

ھو احد برامج نظام المعلومات الجغرافي وھو نظام مكتبي مزود بواجھة رسومیھ سھلة االستخدام       
مما یسمح بعرض البیانات كخرائط ) Tabular(والجد ولیھ ) Spatial( یسمح بتسجیل البیانات ألمكانیھ 

 .]9[وجداول ومخططات بیانیھ
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 الجانب العملي
للتعرف على طبیعة منطقة البحیرة میدانیا  تم القیام بجوالت استطالعیة إلى منطقة الدراسة

 وتم إج راء الفحوص ات  ألمختبری ھ    مواقع داخل بحیرة الحبانیة ألخذ عینات الماء     ) 9( وتم اختیار ، 
) والم واد ألص لبھ الذائب ة   ،  الكلی ة المواد الصلبة العالق ة  ، التوصیلیة الكھربائیة   ، العكورة  (الفیزیائیة  

 ).القاعدیة والكبریتات ، ایون الكلورید ، ایون الفلورید ، الرقم الھیدروجیني ( والكیمیائیة 
  ف ي   Landsat 7وتم استخدام صوره فضائیھ لمنطقة  الدراس ة ملتقط ة ب القمر الص ناعي     

 ERDAS 8.5  ستخدام   برنامجقنوات وتم ا 3 المتكونة من و ) 2(   الشكل2004ھذا البحث عام
الص ورة   تحلی ل البیان ات المس تخرجة م ن     لغرض إجراء عملیات المعالجة الرقمیة الصوریة وفي  

حی  ث  ت  م ع  رض واس  تخدام الص  ورة الخاص  ة بمنطق  ة الدراس  ة ب  الحزم األول  ى والثانی  ة  . الفض ائیة 
وت م إج راء التص نیف الرقم ي     . یمثل مواقع اخ ذ العین ات م ن بحی رة الحبانی ة           ) 3( والشكل.والثالثة  

لمنطقھ الدراس ة وباس تخدام تقنی ھ التص نیف     ) 3,2,1( وبالحزم   7للصورة الملتقطة بالقمر الندسات     
، حیث أظھرت نتائج التصنیف الغیر موجھ ) (Unsupervised Classification الغیر الموجھ 

على قیم االنعكاسیة الطیفیة من  اعتمادا (Features)تقسیم منطقة الدراسة إلى خمس معالم مختلفة  
عل  ى كام  ل مس  احة  ) Class( وحس  اب مس  احة ك  ل معل  م  ) 4(الص  ورة الفض  ائیة كم  ا ف  ي الش  كل  

 . )2(الصورة الفضائیة وكما مبینھ في الجدول رقم  
 

 
 

 
 

 4/9 تاریخ االلتقاط Landsat 7صورة فضائیة لمنطقة الدراسة ملتقطة بالقمر الصناعي )  2( الشكل 
/2004 
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 یمثل مواقع اخذ العینات من بحیرة الحبانیة للفحوصات الماء الفیزیائیة و الكیمیائیة) 3( الشكل 

 
 

 والكيميائية ملياه حبرية احلبانية الفيزيائية  أملختربيهيبني نتائج الفحوصات ) 1(جدول رقم 

SAMPLE- 
NO 

HCO3        
mg\l 

F  
mg\l Turbidity 

EC              
Desmenes\cm 

 
Cl              
mg\l 

pH         
Value 

SO4 
Mg\l 

TDS 
Mg\l TSS      

mg\l  
1 203 0.64 1.90 0.83 167 7.8 245 605 6 
2 208 0.65 1.20 1.12 172 7.6 260 650 9 
3 200 0.63 1.70 0.84 165 7.4 255 475 7 
4 204 0.64 0.60 0.83 168 7.8 265 690 6 
5 300 0.94 0.31 1.94 247 7.3 225 1180 1 
6 127 0.40 0.35 1.99 105 7.2 300 1420 1 
7 161 0.50 2.70 2.03 133 7.6 320 640 9 
8 92 0.29 0.90 2.01 76 7.1 355 780 3 
9 178 0.56 1.53 1.92 147 7.3 290 900 5 

 المدى
92-
300 

29-
.94 .31-2.7 0.83-2.03 

76-
247 

7.1-
7.8 

245-
355 

475-
142
0 1-9 

 5.22 816 279 7.45 153.33 1.5 1.24 0.58 185.9 المعدل

 المواصفات 
 250 1 5 1 200 القیاسیة

6.5-
8.5 

        
200-
400 

          
500-
1500 1000 
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 ميثل التصنيف غري املوجه ملنطقة الدراسةميثل التصنيف غري املوجه ملنطقة الدراسة)  )  44( ( الشكل الشكل 
 

 )4(للشكل  )pixels(يبني عدد ونسبة  ) 2(جدول رقم 
 

 Classes Class 
Color Pixels No  Percent Class(%) 

 

Class 1  740432 

 

30% 

Class 2  214502 9% 
Class 3  246269 10% 
Class 4  636885 25.9% 
Class 5  617850 25.1% 

 
  GISنظام املعلومات اجلغرايف خطوات عمل 

نظ  ام   وبواس طة  ة الدراس  عل  ى الص  ورة الفض ائیة الخاص  ة بمنطق  ة  إج راء العملی  ات التالی  ة  ت م 
  Spatial Analysis  وبرن امج   ArcView 3.2   وباس تخدام برن امج   GIS) (المعلوم ات الجغراف ي  
 تم إنتاج طبقة  بشكل خارط ة ص وریة    حدد فیھا منطقة الدراسة  وكذلك  ) Layer( حیث تم  إنتاج طبقة 
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Photomap  وت   م إج   راء عملی   ة  لك   ل عوام   ل نوعی   ة المی   اه الفیزیائی   ة  والكیمیائی   ة )Interpolation ( 
 ,)7(، )6 (,)5( وكما موضحھ في اإلش كال لغرض دراسة التوزیع ألموقعي لكل عامل على منطقة الدراسة 

 ).13(و) 12 (,)11 (, )10 (, )9 (, ) 8(
 
 

 
 

 ميثل توزيع العكورة على كامل مساحة اخلزان ) 5( الشكل 
 

 
  
  الكهربائية على كامل مساحة البحريةميثل توزيع التوصيلية) 6(الشكل  
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 ميثل توزيع املواد الصلبة العالقة الكلية على كامل مساحة البحرية) 7(الشكل 

 

 
 ميثل توزيع الرقم اهليدروجيين على كامل مساحة البحرية) 8(الشكل 

 
 ميثل توزيع ايون الفلويد على كامل مساحة البحرية) 9(الشكل 
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 ع القاعديةعلى كامل مساحة البحريةميثل توزي) 10(الشكل 

                   
 ميثل توزيع الكربيتات على كامل مساحة البحرية  ) 11(الشكل 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  على كامل مساحة البحريةالصلبه الذائبه الكليهميثل توزيع املواد ) 12(الشكل 
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                      ةميثل توزيع أيون الكلوريد على كامل مساحة البحري ) 13(الشكل 
  مساحة بحیرة الحبانیة  
 باس تخدام برن امج   Landsat 7تم استخراج مساحة البحی رة ف ي ت اریخ التق اط ص ورة القم ر الص ناعي         .1

ArcView-GIS إض  افة إل  ى ان  ھ ت  م اس  تخراج مح  یط البحی  رة م  ن الص  ورة    . 2 ك  م145.45 وكان  ت
 . كم  56.82الفضائیة و كان 

 ف  ي ت  اریخ 2 ك  م 34.08ة ج  زء البحی  رة ال  ذي ك  ان س  ابقا مغم  ورا بالمی  اه وكان  ت   ت  م اس  تخراج مس  اح .2
 .     كم35.13التقاط الصورة وكان محیط ھذا الجزء 

 میاه بحیرة الحبانیة  تقییم
 من خالل القیاسات الموقعیة والتحلیالت المختبریة ومن تحلیل بیانات الصور الفضائیة یمكن تقییم میاه 

 :یلي البحیرة  وكما 
 تقييم اخلواص الفيزيائية:      أوال 

  مقاربة  NTU ) 1.24(  وبعدل  NTU ) 1.9-0.31( تراوحت قیم العكورة بین : العكورة  .1
  . NTU) 5(للمواصفات القیاسیة للعكورة 

م / دسیسمنز  ) 2.03-0.83( تراوحت قیم التوصیلیة الكھربائیة بین : التوصیلیة الكھربائیة  .2
 .م/ دسیسمنز) 1( م أعلى من المواصفات القیاسیة البالغة / دسیسمنز )  1.5( وبمعدل 

لتر  / ملغم  ) 9-1( تراوحت تراكیز المواد الصلبة العالقة الكلیة بین : المواد الصلبة العالقة الكلیة  .3
 .لتر / ملغم  ) 5.22( وبمعدل 

 ) 1425-475( ائیھ الكلیة بین تراوحت تراكیز المواد الصلبة الذ: المواد الصلبة الذائبة الكلیة  .4
 .لتر / ملغم  ) 816( لتر  وبمعدل / ملغم 

مما تقدم نستنتج أن میاه بحیرة الحبانیة ضمن المواصفات القیاسیة من ناحیة العكورة ذات تراكیز قلیلة 
 والتي بالنسبة للمواد العالقة إال انھ توجد زیادة في قیم التوصیلیة الكھربائیة عن الحدود المسموح بھا

 .بدورھا تدل على زیادة نسبة األمالح الذائبة في میاه البحیرة 
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 تقییم الخواص الكیمیائیة: ثانیا    
وھو ضمن المدى المسموح بھ  ) 7.45(وبعدل ) 7.8-7.1(تراوحت قیم بین  : pHالرقم الھیدروجیني  .1

 ) 8.5-6.5( والبالغ 
/  ملغم 153.33لتر وبمعدل / ملغم ) 247-76( بین تراوحت تراكیز ایون الكلورید:   ایون الكلورید  .2

 .لتر /  ملغم 250لتر وھو ضمن المواصفات القیاسیة البالغة 
/  ملغم 0.58لتر وبمعدل / ملغم ) 0.94-0.29(تراوحت تراكیز ایون الفلورید بین :   ایون الفلورید  .3

 .لتر /  ملغم 1لتر وھو ضمن المواصفات القیاسیة البالغة 
 185.9لتر وبمعدل / ملغم ) 300-92( بین HCO3تراوحت تراكیز ایون  ) : HCO3( ة  القاعدی .4

لتر إال انھ توجد في بعض المناطق زیادة /  ملغم 200لتر وھو اقل من المواصفات القیاسیة البالغة / ملغم 
  ) .5,4,2,1المواقع ( عن المواصفات القیاسیة 

/  ملغم 279لتر وبمعدل / ملغم ) 355-245( بین SO4 تات الكبریتراوحت تراكیز ) : SO4(القاعدیة .5
 .لتر وھو اقل من المواصفات القیاسیة

 وایون الكلورید pHمما تقدم نستنتج إن میاه بحیرة الحبانیة ضمن المواصفات القیاسیة بالنسبة لقیم 
د صنفت فق ) FAO , 1989(ومن تصنیف . والفلورید وتوجد زیادة في القاعدیة في بعض المناطق 

 .میاه البحیرة اعتمادا على قیم التوصیلیة الكھربائیة بأنھا متوسطة الملوحة 
 والتوصیات  االستنتاجات

لقد توصلت دراسة تقییم نوعیة المیاه لخزان الحبانیھ باستخدام وسائل االستشعار عن بعد ونظم المعلومات    
لكلف أالقتصادیھ الواطئة مقارنة بالطرق التقلیدیة  الجغرافیة والتي تمیزت بالسرعة والشمولیة والتكراریة وا

  : وھي إلى مجموعھ من االستنتاجات والتوصیات
 ك  م  م  ن 56.82  وان مح  یط البحی  رة ك  ان  2 ك  م145.45 إن مس  احة البحی  رة لحظ  ة التق  اط ألص  وره كان  ت -1

  .الصورة الفضائیة  
ت القیاس یة و نس بة الم واد العالق ة اق ل بكثی ر م ن         تمتاز میاه الخزان ب ان  نس بة العك ورة مقارب ة للمواص فا        – 2

أم ا ق یم التوص یلیة الكھربائی ة فق د كان ت متج اوزة ع ن المواص فات القیاس یة            ، النسب القیاس یة المعتم دة عالمی ا      
 .وھذا یدل على زیادة نسبة األمالح في المیاه 

) Class( ب مس احة ك ل ص نف    وإمكانی ة حس ا  ،  تمییز أصناف الغطاء األرضي في المنطقة بش كل أساس ي    -3
 .وقد اظھر ھذا التصنیف تفاصیل دقیقة لمحتویات منطقة الدراسة

 ع  رض وتحلی  ل المعلوم  ات الت  ي ت  م الحص  ول علیھ  ا م  ن الص  ور الفض  ائیة والقیاس  ات الموقعی  ة الحقلی  ة        -5
ش كل خ رائط   والتحلیالت المختبریة من خالل تقنیات نظ م المعلوم ات الجغرافی ة عل ى ش كل طبق ات وإنتاجھ ا ب             

 . صوریة لكل عامل من عوامل نوعیة المیاه
 ض  رورة  اس  تخدام ھ  ذه التقنی  ات ف  ي دراس  ة التل  وث اإلش  عاعي والبیئ  ي وخصوص  ا إنھ  ا قریب  ھ م  ن قاع  دة   -6

 . الحبانیھ التي تستخدمھا القوات المحتلة
   .ري ضرورة استخدام ھذه التقنیات في متابعة الموارد المائیة في القطر و بشكل دو-7- 
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