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 الكورس األول للمقرر 
 ه، تعريفه االستشعار عن بعد تشمل نبذة تاريخية عنعن مقدمة  /( 1)األسبوع 

 ( المقدمةIntroduction) 

ن طريق عمنه  لكون ومن حوله واالستفادةمن نعم هللا علينا أنه منحنا نعمة التدبر والتفكير با       

ن كون مالحواس كالنظر والشم والسمع والتذوق ولكل حاسة استخدام يستفيد منها االنسان بما في ال

تتجاوز  هدافجمال وفوائد ونعم تعينه بحياته، وهذه القدرات البشرية ال تستطيع االنسان الوصول بها أل

 ألرضيةابعد كوسيلة تعرف على الطبيعة وعلى نوعية أهدافها محيطها لذلك ظهرت فكرة االستشعار عن 

ول ( ألRemote Sensingدون التماس أو االتصال المباشر بها، استخدم مصطلح االستشعار عن بعد )

  لتالي. م( وله ارتباط بعلوم شتى وخصوصاً نظم المعلومات الجغرافية كما بالشكل ا 1960مرة عام )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعر( ( االستشعار عن بعد واهميته )1يفDefinition of Remote Sensing  ) 

 ن عومات عرف بأنه مجموعة الوسائل والطرق العلمية التي يمكن بواسطتها الحصول على المعل        

 استعمال سته بأهداف معينة من مسافات بعيدة دون االتصال المباشر أو التالمس مع الهدف المراد درا    

 أجهزة االلتقاط أو تصوير أو سمع.     

 

 تعريف (( االستشعار عن بعد واهميته )2Definition of Remote Sensing  ) 

و شعة أهو علم وفن دراسة األهداف والظواهر دون االتصال المباشر بها عن طريق دراسة اال       

ة سها، ونعني بالطاقالطاقة الكهرومغناطيسية التي تنعكس عنها والتي تحمل خواص األهداف نف

ار الرادالكهرومغناطيسية ذلك الطيف الذي يرسل من المصدر سواء كان طبيعياً كالشمس أو صناعياً ك

 وهذه الطاقة تشكل األساس لعلم االستشعار عن بعد. 

 

 ( ل3تعريف )التحسس النائي=  علم االستشعار عن بعد (Definition of Remote Sensing  ) 

ول علووى معلومووات عوون أهووداف معينووة موون مسووافات بعيوودة دون الحاجووة  لووى االتصووال هووو علووم الحصوو      

المباشر مع الهدف المراد دراسته وذلك بقياس وتسجيل الطاقة المنعكسة والمنبعثة من قبل األهداف ومون 

خووالل مجوواالت طيفيووة مختلفووة تمكننووا موون اسووتخالص معلومووات ايوور مرئيووة يتعووذر الحصووول عليهووا بطوورق 
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التقليديووة ممووا يتوويح لنووا الحصووول علووى معلومووات أكثوور وأفروول لظووواهر سووطح األر  واطائهووا التصوووير 

 النباتي وعالقتها بالقاعدة األرضية السفلية ومادتها. 

 ( ( لعلم االستشعار عن بعد )4تعريفDefinition of Remote Sensing  ) 

بيعيوة الظواهر الطبيعية وايور الطهو علم تطبيقي معني باستخالص وتخزين المعلومات عن العناصر و    

ات بدون الوصول  لى اتصال مباشر بها، وأقور  تمثيول لالستشوعار عون بعود هوو حاسوة البصور لود  الكائنو

حودا  الحية، حيث يتم من خالل العين الحصول على معلومات عن العناصر التي نراهوا وعون الظوواهر واال

 شرة. بدون أن يتم لمسها أو التأثير عليها بطريقة مبا

 علم القياسات من الصور الجوية) Photogrammetry( 

سووتخدام اهوو فون أو العلوم الخواص بأعوداد الخورائل موون الصوور الجويوة والبيانوات الفروائية أي هوو          

الصووور ألخووذ قياسووات أرضووية و نتوواي خوورائل دقيقووة ذات مقيوواس رسووم كبيوور باسووتخدام أجهووزة متخصصووة 

 .لجويةللصور اومراعاة العالقات الهندسية 

  علم التصوير الجوي)Aerial Photography( 

لواضوحة هو فن أخذ الصور الجوية لتمثيل أكثر ما يمكن من العوار  بأقل عدد من الصوور الجويوة ا      

فوي بوالغر  تهوذا العلوم هوو تحديود مقيواس رسوم مناسول ألخوذ الصوور الجويوة بحيوث خصوائ  ومن أهوم 

 تشواراً فوي، تعتبور تقنيوات التصووير الجووي االقودم واألكثور انية وبأقول كلفوةمن أجله الصور الجو ةالمأخوذ

 15000 – 200االستشعار عن بعود حيوث يمكون للكواميرات المحمولوة علوى الطوائرات المحلقوة بارتفواع )

متوور( تصوووير كميووة كبيوورة موون المعلومووات الخاصووة بمظوواهر سووطح األر  لتسووتعمل فووي انتوواي الخوورائل 

 .التفصيلية

 فسير التصوير الجوي علم ت)Interpretation -Photo ( 

واع هووو العلووم الووذي يخووت  بتفسووير الصووور وتحديوود العوووار  المختلفووة الموجووودة عليهووا وتحديوود أنوو      

ذه هووالووم موون خووالل الحالووة التووي تظهوور بهووا  ....الصووخور والغابووات والمحاصوويل والمصووانع ووسووائل النقوول 

 .أدناه يوضح أهم المعلومات المسجلة على الصورة الجويةوالشكل  األشياء على الصور الجوية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوابع المستخدمة في التحسس النائيمراحل تطور االستشعار عن بعد و 

 م( تم التصوير بالمنطاد والحمام الزاجل والطائرات الورقية. 1900سنة ) -1

 يللي اإليطالية(.م( اخذت أول صورة جوية من طائرة فوق مدينة )سونتوس 1909سنة ) -2

 ية.( زاد استخدام التصوير الجوي خالل الحربين العالميتين األولى والثان1945 – 1914سنة ) -3

 (. Sputnik 1م( تم  طالق أول قمر روسي أسمه ) 1957سنة ) -4

 ( أول انسان يحلق بالفراء.Yuri Gagarinم( رحلة الرائد يوري اااارين ) 1961سنة ) -5
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 (. Apollo 11) 11ر الروسي أبولو م(  طالق القم 1969سنة ) -6

 (.6,7) ((4,5 ((1,2,3وبعده األجيال  (Landsat1م( أطلق القمر األمريكي ) 1972سنة ) -7

يلووتقل صووور لووور  بقوووة وهووو ( Ikonos)  كونوووساألمريكووي التووابع م( أطلووق  1999سوونة ) -8

 .أحد  طفرة بأعمال المساحة والخرائلوقد م(  1*1تميزية )

 .(NOAA 6 -17) ونواء الجوية(لاألمريكي )القمر سلسلة توابع ( أطلقت 1979 - 2002سنة ) -9

مووزود بووأجهزة استشووعار متعووددة األطيوواف ( IRSم( أطلووق القموور الصووناعي الهنوودي ) 1988سوونة )-10

 المووارد  دارة، المياه لعمليات المسوح ولتزويد الحكومة الهندية بمعلومات عن الزراعة، الجيولوجيا

ال أن  متعددة األطياف بأطوال موجية مرئية وقريبة من األشعة تحت الحموراء  الطبيعية وينتج صور

 الحزمة البانوكروماتية والتحت الحمراء المتوسطة والصور المجسمة اير متوفرة.

الفرنسووية  (3و 2و 1)( Spot)سلسوولة سووبوت أطلقووت  (م 1993م و 1990م و 1986سوونة )-11

و نتووواي والزراعوووة والغابوووات والجيولوجيوووا ر  األاسوووتعماالت مراقبوووة وتسوووتخدم ل علوووى التووووالي

هزة بأج ةمزودوهي ملكية مشتركة بين فرنسا والسويد وبلجيكا  يوه اإلقليميالخرائل والتخطيل 

قودرة أخوذ صوور مجسومة لهوا ( High Resolution Value)( HRV) عاليوة الدقوة استشوعار

 صورة(. كم لكل 80بتغطية )

التوي تعطوي صوور  ESA (ERS - 1)وابوع أيسوا األوربيوة سلسولة التم( تم  طوالق  1995سنة )-12

فتقور يوهوو حاالت الطقس والمياه الساحلية والحقول الثلجية ومراقبوة بيةوة األر  وحالوة البحور ل

 متعدد األطياف.بكما ال يستطيع تحقيق تغطية  (بانكروماتية)عالية الوضوح ال لى حزمة 

لرصود وحصور األراضوي  (ISSمحطوة العالميوة )وال  (Jers - 1)سلسولة التوابع جيورس اليابواني -13

 ه بوضوح أكثر من سبوت والندسات.تتميز صورتأجهزة استشعار متعدد األطياف ورادار مل يحو

( يحمول أجهوزة استشوعار سولبية مصوممة اللتقواط MOMS  1 , 2القمور االصوطناعي اليابواني )-14

يكرويف ويسووتخدم لمراقبووة المنوواطق المرئيووة والقريبووة موون تحووت الحمووراء وأمووواي المووابلصووور ا

هوا فتقارالإلنتواي الخورائل صوالحة المحيطات ورصد المحاصيل والغابات والبيةة وليست كل صوره 

 التجسيم كالقمرين سبوت والندسات.ليست له القدرة على لحزمة البانوكروماتية ول

درجوة ( وهو قمر روسوي يسوتخدم لواورا  المدنيوة ولوه رادار بAlmaz  1قمر االصطناعي )ال-15

لوى عبقدرة عاليوة متاز وضوح عالية ويستخدم لرصد األر  ودراسة حالة الطقس ليالً ونهاراً وي

 الرؤيا المجسمة األمر الذي يجعله متفوقا على معظم األنظمة األخر .

( يمتوواز بوضوووح عووالي للمنوواطق القطبيووة والزراعووة (Radar satالتووابع رادارسووات الكنوودي -16

حوو  ياه والمحيطات والغطاء األرضوي وعلوم شوكل األر  والبيةوة والبوالغابات و دارة موارد الم

( ذي MOMSللصخور والتربوة والحيواة النباتيوة ومفهووم هندسوة )واألساسية للخواص الطيفية 

 .األقمار الصناعية و نتاي الخرائلالكاميرا الثالثية الخطوط يعتبر األساس لتصميم 

 

 عربية عاملةاستشعار  أنظمة 

 م(.  2006(: قمر صناعي مصري يحمل مجس متعدد األنطقة أطلق عام )Egypt Satنظام ) -1

 (: قمر صناعي مصري لدراسة المناطق الصحراوية. Desert Satنظام ) -2

 م( يحمل مجس متعدد األنطقة. 2002(: قمر صناعي جزائري أطلق سنة )Al Satنظام ) -3

 األنطقة. ( يحمل مجس متعدد3و2و1(: قمر صناعي سعودي )Saudi Satنظام ) -4

 

 آلية ومفهوم اال( ستشعار عن بعدof Remote Sensing Procedure  ) 

 أساليل كثيرة وأوجه متعددة فمن ناحية مصدر األشعة التي تنعكس لها االستشعار عن بعد  ة ن تقني     

 عن األهداف المختلفة فإنها تنقسم  لى أشعة طبيعية كأشعة الشمس ونسمي عمليات االستشعار      

 ( أما  ذا كان مصدر األشعة صناعياً أي تتولد االشعة Passiveعن بعد عندها باالستشعار السلبي )     

 (، Activeوتصو  نحو الهدف المراد دراسته مثل الرادار فنسميه االستشعار اإليجابي أو الفعال )     

 قمار الصناعية والرادار االستشعار عن بعد بكل أنواعه: الصور الجوية ومناظر األتظهر أهمية      

 وايرها في كونها ذات كمية هائلة من المعلومات عن األر  وأهدافها ويتم االحتفاظ بالمعلومات      
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 بأشكال مختلفة )صور ومشاهد وسجالت رقمية أو أشرطة ممغنطة( يتم الرجوع  ليها عند الحاجة      

 ل مستمر ومقارنتها بفترات زمنية مختلفة. وهي تساعد في مراقبة ومتابعة موارد األر  بشك     

 ( Sensors) (التقاط )متحسساتو مسحأجهزة كاميرات وتجميع معطيات األهداف األرضية بتم ي            

 يوووف طووواق الطباالعتمووواد علوووى ن اط المتعووودد األطيووواف أو الوووراداراتالمشوووكقووويس اإلشوووعاعات الطيفيوووة ت     

 نعكس والمنبعث من األهداف. الم( Electromagnetic Radiation)الكهرومغناطيسي      

  مشوهد ورة أوعنهوا صوينوتج ومناطيد الطائرات أو العلى متحسسات التصوير الجوي تركل الفي             

  فوي ظوروف جويوةو (متريكروامو 0.67 - 0.42)الواقعوة ضومن الطيوف المرئوي  معلومواتتؤخذ منهوا ال    

 تحفو  و بسواعتينوقبول مغيبهوا  شومسلغيوم وبفترة زمنية محددة بعود طلووع الجيدة خالية من الغبار وا    

  اسوتخدام آلوة تصوويربفالرصود التحسوس يختلوف فوي ، بينموا  صور فوتوارافيوة أو شوريل مغناطيسويك    

  ألطيووافاالمشوواط الراديوووي المتعوودد موجووودة بجهوواز  (Multi Band Camera)متعووددة األطيوواف     

    (= MSS ral ScannerSpect Multi يتم ) واحودوبوقت  متريكروام (0.9-0.4(أطوال موجية بور صأخذ  

  منطقووةعون العلووى معلوموات أكثوور نحصول  (Filters)اسوتخدام مرشووحات متعووددة وبأفالم ذات طبقوات بو    

 لوى ويمكننوا تسوجيل المعلوموات ع (Infrared)الروء المرئي وقر  األشعة تحت الحمراء بالمصورة     

 جات سومح بمقارنوة الصوور الملوـتقطة بسوتة موـو،  ن العمل بجهواز المشواط يأو رقمي يمغناطيسشريل     

  ةاألشوعترصود موزعوة اثنوان منهوا  Detectors)كواشوف )أربعوة بأربعـة منـها ضمن الطوـيف المرئوي     

 يرصوودان ان خووراان نووواث متريكرواموو 0.8) (0.35 - يموووجبطووول  (Ultra violet)فووق البنفسووجية     

 ى األولوموزعتوان  )وموجتان تعموالن باألشوعة تحوت الحموراء( متريكروام 1.1) (0.55 –ي موجبطول     

 راديوووووي المشوووواط الجهوووواز أمووووا  متريكروا(  موووو14  – (8واألخوووور  ( 3.5-5)طووووول موووووجي تعموووول ب    

    (Radiometer Scanning فهوو ) بدرجوة  تحكميوجهواز سويطرة و ثموانييحتووي علوى محوول رقموي 

 لوقوت موجة المنتخبوة والسويطرة علوى االشارات  حرارة األجسام السوداء وسرعة التمشيل واستدعاء     

   حراريووة  واشووفمعلومووات وكالووحوودات  دخووال  النوعيووة المطلوبووةحسوول و ظهووار اإلشووارات المسووتلمة     

  يالوورادار الجووانبس مثوول أجهووزة تحسووهنووا  ( ، وX,Y)وجهوواز ميوول المركبووة الفرووائية عوون المحووورين     

 ثبووت التووي ت ) Ray SpectrometerGamma(محلوول أشوعة كامووا و )Looking Air Born Radar ideS( النظور    

 األقمار الصناعية.أو  المركبات الفرائيةأو  الطائراتب    

 

 ( مميزات االستشعار عن بعدAttributes of Remote Sensing ) 

 الشمولية  -1

  لالستكشوواف والمقارنووة والتعوورف علووى المعووالم يةاطق واسووعة ممووا يعطووي أفروولغطووي مواقووع ومنووي    

 .بفترة زمنية وجيزة واألشكال األرضية والغطاء النباتي والوحدات التكتونية اإلقليمية    

 التكرارية  -2

 على سوطح  اإلنسانالتي يحدثها الطبيعة أو ب تطورها التي تحد دراسة ومراقبة التغيرات الزمنية و    

 و ايور دوريوة منتظموة أخوالل فتورات زمنيوة ر  الحياة للمنواطق المراقبوة على مجها تأثيرواألر      

  األر  حوول الشومس نمتوزامن موع دوراومودار ثابوت بور حول األر  اعية تدبتوابع صنمنتظمة     

 مع تحديد تاريم التصوير على الصور.  مناطقالحصول على صور متكررة لنفس الو    

 لتكلفة اقلة  -3

 افووة كثالمسوواحات الواسووعة التووي يغطيهووا المشووهد الواحوود موون صووور األقمووار الصووناعية مووع مقارنووة ب    

 .والكلفة لنا الوقت والجهدفهو يوفر  المعلومات المتوفرة    

 العالية للبيانات الدقة  -4

 ز تمتوواهووي فنقوول التفاصوويل والمعلومووات موون أيووة وسوويلة أخوور  بالتوابووع الصووناعية هووي األدق  ن     

 الحصووووول علووووى نا ببالتعدديووووة الطيفيووووة ضوووومن مجووووال الطيووووف الكهرومغناطيسووووي ممووووا يسوووواعد    

 طيفية تتناسل مع نوعية المستشعر المستخدم.ية معلومات أكثر دقة وبقدرة تميز    

  مكانية الربل ببرامج أخر   -5

 (.Data baseد البيانات )( وقواعGISتربل البيانات والمعلومات المستنتجة من المشهد بنظام )    

 ن الصور الملتقطة بحيث يمكن الرجوع  ليها عند الحاجة.م أرشفة ضخمة -6
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 لصور وسهولة الحصول على البيانات.التقاط اسرعة  -7

 سهولة نسبية في التعامل مع بيانات الصور. -8

 من البرامج المتخصصة باالستشعار من بعد.كثير توفر وسهولة استخدام  -9

 .وبشكل مستمر للمناطق التي يصعل الوصول  ليها بالطرق التقليديةت سهولة توفر البيانا -10

 حيث تتوفر البيانات في صورة رقمية ومخزنة بالحاسو . سرعة الحصول على النتائج  -11

 

   ةالصناعياألقمار فوائد (Advantages of Satellites) 

 - ي:بأي نظام أخر وه نظام األقمار الصناعية يمنح  مكانيات كثيرة ال يمكن الحصول عليها    

 ت(. ندساال( ل16 – 18يوم لسبوت و) 26)بالكامل  فرائيةمشاهد األر  بلسطح  شاملةتغطية  -1

 اً(.)الغيوم أو المطر أو الزوابع الرعدية ليالً أو نهار الرصد بكافة األحوال الجوية -2

 تثليوووث أوللدون اللجووووء  والجغرافووي واالرتفووواع لنقووواط الرووبل األرضوووي التربيعوووي يجوواد الموقوووع  -3

شووبكة د ومكلفوواً لحوول و يجوواالتسوووية بووالطرق التقليديووة التووي تأخووذ وقتوواً وجهوودا  كبيووراً الترووليع و

 وبدقة تالءم متطلبات الخرائل المعمولة. سرعة بة  حداثيات ومناسيل النقاط المطلوب

 .لوحدة المساحة، والحصول على معلومات لنفس المنطقة بأطياف متعددة الكلفة الزهيدة -4

فية ت الطي)تحليل التغيرا للبيانات المستحصلة باستخدام الحاسبة االلكترونية لتحليل اآلليا -5

 والمكانية والزمانية(.

رطة خرائل أساسية ومكافةة للخاكلهذه البيانات يمكننا من استخدامها  اإلسقاط العمودي -6

 .بشرط أن تكون معدلة هندسياً  ( من حيث الدقة والحداثة والوضوح1/100000)

ار التجارية والعسكرية والنفطية ومراكل المسح البحري ومراكل البحوث تحوت البحو لسفنامالحة  -7

سوتالم وعوامات اإلرشاد الطافية والسواحل ومراكل صيد األسما  والسفن األهلية فهنا  جهاز اال

(MX 1102)  .الذي يظهر خطوط الطول والعر  ومتوسل الزمن محسوباً من خل كرنيش 

المسوووح بالثوووروة المعدنيوووة وبوووالتحري عووون األقموووار الصوووناعية تسوووتخدم حيوووث  نيلتحوووري المعووودا -8

مواكن أمعرفوة يمكننوا األشعة تحت الحمراء بلكشف عن اليورانيوم ويتم اكاما بأشعة الجيوفيزيائي 

 .لتنبؤ باألحوال الجويةيتم ااألشعة فوق البنفسجية بالبراكين والحرائق و

 ونة(. نباتات من الصور الفرائية والصور الجوية المل)لمعرفة أمرا  ال الزراعة والغابات -9

 البيانات فتحت تستخدم  تقنية االستشعار عن بعد حيث  والتجاريةألارا  العسكرية ا -10

 ا قل انخفا  ، كما نود أن نوضح على أنه كلم(1967)بعد سنة والمعلومات السرية لعامة الناس       

 لصورة أو المشهد.( لضوحالتباين )الوة القمر الصناعي كلما زادت درج      

 ر  مما أد   لى دراسة مظاهر سطح األ من النهارمعينة الحصول على معلومات خالل فترة  -11

 )تحليل التغيرات الزمانية أو الوقتية(. مرور الوقتمع        

 

  تطبيقات( االستشعار عن بعدApplications of Satellites) 

ستشوعار عن بعد وتختلف حسل توفر البيانات والخبرات العلمية في مجال اال تتعدد تطبيقات االستشعار

 عن بعد للمختصين في العلوم والهندسة وايرها ومن أهم وأكثر التطبيقات شيوعاً هي: 

 رصد البيةات المختلفة والظواهر الطبيعية. -1

 رصد التغيرات الحاصلة في البيةات والظواهر المختلفة. -2

 عها المختلفة. نتاي الخرائل بأنوا -3

 (.DEMs = Digital Elevation Models نتاي نماذي االرتفاعات الرقمية ) -4

 الجيولوجيا. -5

 الزراعة واستصالح األراضي. -6

 تخطيل شبكات الري. -7

 تخطيل المجمعات العمرانية. -8

 تخطيل شبكات الطرق. -9

 التطبيقات العسكرية. -10
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عد وتشمل مصدر االشعاع العناصر االساسية لنظام االستشعار عن ب /( 3+  2)األسبوع 

صاص الطيف الكهرومغناطيسي(، مسار انتقال االشعة )التشتت، االمت أو)الطاقة  الكهرومغناطيسي

 ، الهدف المرصود، جهاز االستشعاروالنفاذ(

 

 ( مصادر معلومات االستشعار عن بعدof Remote Sensing Resources) 

جسوام هرومغناطيسوية المنعكسوة أو المنبعثوة مون االان االستشعار عن بعد يودرس االشوعة أو الطاقوة الك

 ولهذا فأن مصادر معلومات االستشعار عن بعد هي: 

 اإلشعاع الطيفي المنعكس من أشعة الشمس. -1

 اإلشعاع الطيفي المنبعث من العناصر السطحية.  -2

  ن المصوودر االشووعاعي الووذي يصوويل الهوودف الموودروس يجتوواز وسووطاً مووا قبوول بلواووه الهوودف          

هوي  وبالتالي فإن أشعة المصدر تتأثر وتخرع  لى تغيورات نتيجوة عبورهوا هوذا الوسول وهوذه التغيورات

ألشوعة مهمة ولكن من الناحية العملية في االستشعار يهمنا حالوة االشوعة عنود بلواهوا الهودف تسومى با

جوول ( وهووي خاضووعة لتغيورات بعوود االنعكوواس علوى الهوودف ولووذلك وIncident Radiationالوواردة )

ر التعرف عليها بشكل دقيق،  ن االشعة الساقطة من الشمس على السطح األرضوي تمور بمرحلوة انكسوا

 وتشتت وامتصاص وانعكاس وتسمى هذه العمليات بالتفاعل اإلشعاعي كما موضحة بالشكل التالي: 

 ولهذا فان االشعة الساقطة من الشمس على السطح األرضي تمور بمرحلوة انكسوار وتشوتت وامتصواص

 وانعكاس وتسمى هذه العمليات بالتفاعل اإلشعاعي كما موضح بالشكل التالي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( أنظمة االستشعار عن بعدof Remote Sensing Systems) 

جسام ن االم ن االستشعار عن بعد يدرس االشعة أو الطاقة الكهرومغناطيسية المنعكسة أو المنبعثة 

لذلك اسي لهذه الطاقة أحدهم طبيعي وهو الشمس واآلخر صناعي ووالبد أن يكون هنالك مصدر أس

  -يمكن تقسم أنظمة االستشعار عن بعد  لى قسمين هما: 

  

 )األجهزة الفعالة( (Active System) )اإليجابي( الفعالستشعار عن بعد االنظام  -1

ية الكهرومغناطيسو الصوناعي للطاقوةهو عملية جمع المعلومات عن سطح األر  باسوتخدام المصودر       

هواز أو االشعة الكهرومغناطيسية فتونعكس مون األجسوام ويسوتقبلها جلطاقة استقبل يولد ويمصدر أي 

خدام باستالرادار والكاميرا كطاقة من صنع اإلنسان نستخدم أي االستشعار )المتحسسات( مرة أخر  

ام الطاقووة اإلشووعاعية الووم حيووث يصوودر النظوو .... وجهوواز الليووزر (Eco sounding)الفووالو وجهوواز 

 .ابنفسه ويسجل استجابة الهدف له
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 (اير الفعالة)األجهزة  ( ystemSPassive)السلبي( ) الغير فعال ستشعار عن بعداالنظام  -2

ل مثوالكهرومغناطيسوية هو عملية جمع المعلومات عن سطح األر  باستخدام مصدر طبيعوي للطاقوة       

وير والتصوالكاميرا بدون فوالو التصوير المرئي بالبشرية و أشعة الشمس )الطاقة الشمسية( والعين

راسووم الخوورائل الموضووعي جهوواز و (MSS) المشوواط االلكترونووي المتعوودد األطيوواف جهووازوالحووراري 

(TM) الفرنسي  القمرو(SPOT) ... تنطلوق االشوعة الكهرومغناطيسوية مون الوم حيوث .....  والودو

سووتقبل هووذا النظووام ة االستشووعار )المتحسسووات( أي يالشوومس فتوونعكس موون االجسووام فتسووتقبلها أجهووز

 الشعاع الكهرومغناطيسي المنعكس أو المنبعث من األجسام األرضية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تفاعل األشعة مع السطوح 

 اليل عند وصول أشعة الشمس  لى األر  تتفاعل مع األسطح واالهداف المختلفة في األر  بأس     

 شعة بامتصاص جزء من األشعة ويتحول  لى طاقة حرارية نسميها باأل مختلفة فتقوم األجسام      

 مثالً  ( ومنها ما يعبر األهداف كاألشعة التي تخترق المياهAbsorbed Radiationالممتصة )      

 ( ومنها Transmitted Radiationفتسمح لنا برؤية القعر وهذه األشعة تسمى باألشعة المنقولة )      

 منا ( وهي التي تهReflected Radiationعكس عن األهداف وتسمى باألشعة المنعكسة )ما ين      

 وع نبالدرجة األولى،  ن مقدار امتصاص وانعكاس األشعة يختلف من جسم آلخر حسل اختالف       

 السطح وخصائصه التركيبية كما في الشكل التالي:        

                   Q = h C / λ ------- (1) 

      Q طاقة = ( الفوتون بالجولJ     ،   )C ( م / ثا  = 810*  3= سرعة الروء )كم/ثا.  300000 

      h = (JS34- 10× 6.6 )بالجول/ثانية، ثابت بالنك  λبالمتر( = طول الموجة(  . 

  يمكن * تحديد الطاقة:  ن مصدر الطاقة هو الجسم المشع بشكل فوتون اهتزازي متنقل بسرعة الروء

 (.1تحديده بعالقة الطاقة بالطول الموجي مع تردده وفق المعادلة رقم )   

 ة والعكس ( توضح التالي: كمية الطاقة لوطوال الموجية الطويلة تكون قليل1* معادلة الطاقة رقم )

  بينما (μm 0.050-0.446صحيح كاللون األزرق ذي الطول الموجي القصير في بداية الطيف المرئي )   

 طاقة ة  ( فالشعاع األزرق أعلىμm 0.620-0.700اللون األحمر يقع في نهاية مد  الطيف المرئي )   

 من شعاع اللون األحمر كما في المثال التالي.   

 ر؟طاقة أكبر األزرق أم األحمشعاع ضوئي لديه أي وضح ( Qباستعمال معادلة الطاقة ) - مثال:

 زرق وطاقة الروء األحمر ونقارن بينهما.نجد قيمة طاقة الروء األ  -الحل: 

λ blue = 0.425 μm   )5+4( من جدول االطوال الموجية في األسبوع 

λ red = 0.660 μm    )5+4( من جدول االطوال الموجية في األسبوع 

h = 6.6 x 10-34 Js , C = 3.00 x 108 m/sثوابت عالمية معروفة وهي ثابت بالنك وسرعة الروء 

( من mμ)( مثل تحويل الطول الموجي 1توحيد الوحدات عند العمل على المعادلة رقم )ورة ضر مالحظة:

 المايكرومتر  لى المتر وسرعة الروء أيراً يتم  دخالها بالمتر لسهولة االختصار.

Q Blue = h C / λ = 6.6 x 10-34 JS (3x108m/s) / 0.425 μm = 4.66 x 10-31 J  جول 

Q Red = h C / λ = 6.6 x 10-34 JS (3x108m/s) / 0.660 μm = 3.00 x 10-31 J  جول  
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إن ف( جول 10x3.00-31( جول أكبر من طاقة األحمر = )10x4.66-31الجوا : بما أن طاقة األزرق = )

للنار  ألزرقمجال اللون األزرق لديه طاقة أكبر من مجال اللون األحمر وهذا يوضح لماذا يكون الجزء ا

 لحمراء.أحمى من األجزاء ا

 

  الكهرومغناطيسي األشعة الكهرومغناطيسية = مجال أو حزم الطيف(Rays Electromagnetic)  

 ف الطول مجال يحتوي على جميع االشعاعات الكونية بأطوال موجية مختلفة والتي تختلف باختالهو     

 شعاع هي  وغناطيسية( الموجي لها ويمكن تمثيلها باألشكال التالية وتسمى أيراَ )الطاقة الكهروم    

 و حقل ولى هيتألف من حركتين اهتزازيتين متوافقتين تتحركان بمستويين متعامدين مصدر الحركة األ    

 ة لكلم كهربائي عمودي واألخر هو حقل مغناطيسي أفقي ويشكالن معاً حقالً كهرومغناطيسي )دمج    

 =  بشكل موجات جيبيه )وبسرعة الروء كهربائي ومغناطيسي( وتسير الطاقة الكهرومغناطيسية    

 بخطوط  متر / ثانية( ومن خواص هذه الموجات أنها تنتقل 810×  3مليون متر بالثانية =   300    

 فت قوتها، بالوسل المتجانس الواحد وكلما قطعت الموجة الكهرومغناطيسية مسافة أطول ضعمستقيمة     

 ( Wave Length( λ)الكهرومغناطيسية تسمى )طول الموجة  بين قمتين متتاليتين بالموجةالمسافة     

  (.Frequency = Fوحدة الزمن )ثانية( يسمى )تردد( )بالقمم المارة بنقطة ثابتة في الفراء وعدد     
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  -أدناه تسلسل تكوين الموجة الكهرومغناطيسية من اليسار  لى اليمين وهي:      

 .تر( م10-18– 10-24بطول موجي ) )Cosmic rays(الكونية األشعة  -1

 .ترم( 10-11– 10-91بطول موجي ) )Gamma rays(أشعة كاما  -2

 .ترم( 10-8– 10-81بطول موجي ) )X rays( أو  كس األشعة السينية -3

m–مايكرون  0.4بطول موجي ) )V.U( )ioletvUltra(األشعة فوق البنفسجية  -4
11-10  .) 

مايكرون من الطيف  (0.67-0.42)بطول موجي  (visible ray)ئي أشعة الطيف المر -5

  .   (Blue , Green ,  Red)الكهرومغناطيسي وهي أشعة مرئية 

  - ( مايكرون وبنوعين:100- 0.67بطول موجي ) (Reflected infrared)األشعة تحت الحمراء  -6

 مايكرون.    (3- 0.67) ةالمنعكساألشعة تحت الحمراء  

 مايكرون. (100- 3) الحرارية ةالمنبعثالحمراء األشعة تحت  

 (.مايكرون 1m – 100بطول موجي ) (Microwaves) )الموجات القصيرة( المايكروويف أشعة -7 

 .)m1(  بطول موجي )T.V waves(التلفزيونية  األشعة -8 

 .)mK100- m1( بطول موجي )Radio waves(الراديوية  األشعة -9 

 لهاتف والطاقة الكهربائية. موجات الرادار وا -10

 تحت  األشعةو ن ما يستعمل في االستشعار عن بعد من هذه المجاالت الطيفية فهو األشعة المرئية       

 وضح يلتالي االحمراء واألشعة تحت الحمراء الحرارية واألمواي القصيرة وموجات الرادار والشكل       

 أنطقة الموجات الكهرومغناطيسية.       

 

 واالنعكاس )التشتت( واالمتصاص اإلستطارةهوم مف (& ReflectionAbsorption Scattering,) 

 نمووا اسووتخدام التصوووير الفرووائي تموور األشووعة موون المصوودر  لووى الهوودف ومنووه  لووى جهوواز االستشووعار بيب    

 مسوار فال في حالة التصوير الجوي الحراري يتم تحري الطاقوة الصوادرة مون األجسوام األرضوية مباشورة    

 . في الحالة الثانية أقصر وباتجاه واحد فقل بعكس األول    

     

 الغالف ( الجويAtmosphere)                     

كم(، يتكون من خليل من الغازات المختلفة أهمها االوكسجين وتبلغ  1200قشرة كروية سمكها نحو )هو 

( ونسوول ضووةيلة موون ثوواني أوكسوويد الكربووون %78%( والنتووروجين نسووبته حوووالي ) 21نسووبته حوووالي )

(، يقسم الغالف الجووي  لوى خمسوة أقسوام تمثول كول منهوا %1وبخار الماء واازات أخر  خاملة نسبتها )

  -قشرة تحيل باألر  وهذه األقسام هي: 

 (.Troposphereالتروبوسفير ) -1

 (.Stratosphereالستراتوسفير ) -2

 (.Mesosphereالميزوسفير ) -3

 (.Ionosphereاآليونوسفير ) -4

 (. Exosphereاإلكسوسفير ) -5

 

 تؤثر مكونات الغالف الجوي في شدة وتركيل

  المختلفة  لإلشعاعات الطيف الكهرومغناطيسي

 تحسس النائي حيث عنها بأجهزة ال المتحر 

 يمكن رصد تفاعالت بين اإلشعاع الكهرومغناطيسي 

 والغالف الجوي وهي كما يلي: 
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 )Scattering( أو التبعثر( التشتتاإلستطارة ) -1

  عه نتيجةالمار عبر الغالف الجوي بطريقة ال يمكن توقالكهرومغناطيسي اإلشعاع هو تناثر       

 وجودة ( الم= ابار أو أمطار يحد  بفعل الجزيةات )العالقة صطدامه بجزيةات الغالف الجوي و      

  -في الجو وله ثال  أنماط:       

 - :) ingcatterSReyleih(ريالي  تشتت - أ    

  ول ط التيصغيرة الحجم جزيةات كهرومغناطيسي الساقل بفعل الاع اإلشعصطدم ييحصل عندما *        

 ن أموجي القصير ويالح  الطول ال أقطارها أصغر من أطوال موجات األشعة المتداخلة ذات         

 . الطويل يطول الموجذات ال األشعة األشعة المتداخلة تتشتت بصورة أكبر من         

 * يحد  هذا النوع من التشتت في الطبقات العليا من الغالف الجوي.      

 شتت حيث تت )زرقة السماء( أو* يعتبر هذا النوع من التشتت مسةول عن اللون األزرق للسماء       

 لقبة ازرق على لترفي اللون األ األشعة الزرقاء القصيرة )األقل طوالً موجياً( في الطبقات العليا         

 كثر الية )األالسماوية، أما في وقت الفجر والغرو  فيكون التشتت كامل لولوان الحمراء والبرتق         

  . بشكل أكبرها نتيجة تشتتطوالً موجياً( فتصل األر  األلوان الحمراء والبرتقالية          

   -* مالحظة: 

 تظهوور فووي الصووورة التووي  (Haze)ال عوون ظوواهرة الرووبا  أو السووديم يعتبوور تشووتت ريووالي مسووةو   

 الفرائية والجوية ويمكن التخل  من هذه الظاهرة باستعمال مرشحات خاصة.   

  - :) ingcatterSMie(مي  تشتت -     

 ل تشووتت اإلشووعاع الكهرومغناطيسووي السوواقل بفعوول جزيةووات مقاربووة فووي الحجووم للطووو يحوود  عنوود*      

 وجووات ما تكووون أقطووار الجزيةووات الجويووة مسوواوياً ألطوووال مالموووجي لإلشووعاع السوواقل  أي عنوود        

 لماء العالقوة االطاقة التي تصطدم بها ومن األسبا  الرئيسية لهذا التشتت جزيةات الغبار وبخار         

 في الجو ويؤثر تشتت مي في الموجات األطول.        

 لى من الغالف الجوي. * يحد  في الطبقات السف     

  -(: ingelective ScatterS Non(االنتقائي غير الالتشتت  - ي   

 ل تشووتت اإلشووعاع الكهرومغناطيسووي السوواقل بفعوول جزيةووات أكبوور حجموواً موون الطووو يحوود  عنوود*           

 يوور موون كثما تكووون أقطووار الجزيةووات المسووببة للتشووتت أطووول بالموووجي لإلشووعاع السوواقل أي عنوود             

 تووراوح ل موجووات الطاقووة الكهرومغناطيسووية كالتشووتت الحاصوول بفعوول قطوورات الموواء التووي تاأطووو             

 لمنعكسوة اوالتي تشتت كول األموواي المرئيوة وتحوت الحموراء متر مايكرو (5-100)أقطارها بين              

 نتقائيا حسل طول الموجة.بشكل متساوي تقريباً وبالتالي هذا التشتت ليس ا             

 * يؤثر على كل االطوال الموجية.          

 * يسبل عدم وضوح الرؤية وايومها.           

 

 ( Absorptionاإلمتصاص ) -2

 * هووي عمليووة يحوود  فيهووا امتصوواص لطاقووة اإلشووعاع الكهرومغناطيسووي بواسووطة جزيةووات الغووالف 

 .  وجة معينةيسبل االمتصاص فقداناً للطاقة عند طول مالجوي    

 د * أكثر الموواد امتصاصواً لإلشوعاعات الكهرومغناطيسوية والشمسوية هوي )األوزون وثواني أوكسوي

 الكربووون وبخووار الموواء وهووي أهووم مركبووات الغووالف الجوووي( حيووث تمووت  هووذه الغووازات الطاقووة    

 كوون مون أطووال الموجووات وبهوذا تحود مون المجوال الطيفوي الوذي يمالشمسوية فوي مجواالت محوددة    

 . استخدامه في أجهزة االستشعار   

  * هنا  مناطق من الطيف الكهرومغناطيسي التي ال يحد  فيها امتصاص بواسطة الغالف الجووي

 لوذلك وومن ثم فإن  شعاعات هذه المناطق هي التي يمكنها العبور من الغالف الكهرومغناطيسي    

 سوم أعار عن بعد، يطلق على هذه المناطق فإن هذه المناطق هي المستخدمة في عمليات االستش   

 (.Atmospheric Windowsالنوافذ الجوية )   

 - ي:ونتيجة لظاهرة االمتصاص البد من مراعاة عدة عوامل أثناء اختيار جهاز االستشعار وه   

 التأكد من الحساسية الطيفية للجهاز.  -1
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 تشعار من خاللها.وجود أو ايا  النوافذ الجوية في المجاالت التي سيجر  االس -2

 توفر مصدر الطاقة الالزمة وتركيبها الطيفي. -3

 اختيار المجاالت الطيفية المناسبة. -4

 

 - :)Reflection(االنعكاس  -3

 تبووورز مووون خووووالل تفاعووول الجزيةوووات علووووى سوووطح األر  موووع أشووووعة الطيوووف الكهرومغناطيسووووي          

  ليهوووا وهوووذا االخوووتالف فوووي خاصوووية  ولكووول ظووواهرة أرضوووية خاصوووية فوووي انعكووواس األشوووعة الوووواردة         

  - االنعكاس هو المهم في تطبيق االستشعار عن بعد ويحسل االنعكاس بالمعادلة التالية:         

 ة()مجموع األشعة الممتصة + األشعة النافذة أو المار –األشعة المنعكسة = األشعة الساقطة 

 

Er (λ) = Ei (λ) – {Ea (λ) + Et (λ)} ------ (2) 

 

          (λ= Er ( األشعة المنعكسة(Reflected Radiation or Energy)  

          (λ= Ei ( األشعة الساقطة أو الواردة(Incident Radiation or energy)  

          (λ= Ea ( األشعة الممتصة(Absorption Radiation or Energy)  

          (λ Et ( المرسلة = األشعة النافذة أو المارة أو(Transmitted Radiation or Energy)  

  ح هذاوتقاس الخواص االنعكاسية لجسم ما على سطح األر  بجزء الطاقة المنعكسة من سط          

 - الجسم وهو تابع لطول الموجة ويسمى معامل االنعكاس الطيفي ويقدر كما يلي:          

 

R (λ) = {Er (λ) / Ei (λ)} * 100 ------- (3) 

 

  ) λR= ) معامل االنعكاس الطيفي )البيدو(         

   ) λ E rاألشعة المنعكسة = )          

  ) λ E iاألشعة الساقطة أو الواردة = )          

 ن طول خواصها االنعكاسية ضمبتختلف المواد الموجودة على سطح األر  اختالفا واسعاً           

 التالية: اختالف أطوال الموجات الروئية وتتأثر االنعكاسات بالعواملالموجة الواحدة وب          

 طول الموجة الروئية. -1

 زاوية سقوط أشعة الشمس )العصر في الصيف اير العصر في الشتاء(. -2

 الخواص الفيزيائية والكيميائية للهدف. -3

 -: وهنا  نوعان من االنعكاس وهما، نسيج سطح الهدف )خشن أو ناعم( -4

 

  )Symmetric(التناظري  اساالنعك-أ 

    يحود  عنودما يكوون السوطح ناعمواً كوالمرآة مثوول المواء السواكن وبعور أنوواع التور  والصووخور   

  تكووون زاويووة سووقوط األشووعة تسوواوي زاويووة انعكاسووها وهووذا النوووع موون االنعكوواس ال يفيوود فوويو   

 أمكانيوة  بواهراً مموا يقلول موناالستشعار عن بعد ألنه يبدو في الصوورة الفروائية ضووءاً المعواً و   

 التميز بين األشياء.   

 

   )Diffused Reflectance Absorption ( المنتشر االنعكاس- 

  تعكوس  (Rough) ة عاكس مثالي الن المادة ذات السوطح الخشونعندها االنعكاس بمثابكون ي    

  ل طول موجة األشعةاإلشعاعات بشكل متماثل في كافة االتجاهات فتبدو خشونة السطح حس    

 الواردة عليه ، ففوي المجوال المرئوي مون الطيوف تظهور الموواد الرمليوة الناعموة سوطوحاً خشونة     

 بينما تبدو التراريس الصوخرية سوطوحاً عاكسوة ناعموة فوي مجوال األموواي الطويلوة وبصوورة     

 اعوات السوطح أو حجوم عامة عندما يكون طول موجة األشعة الواردة أصغر بكثير من تغير ارتف    

 الجزيةووات المكونووة لسووطح المووادة فووأن هووذا السووطح يبوودو خشووناً ويعموول سووطحاً ناشووراً ويعطووي     
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 معلومات طيفية ولونية مميزة للسطح الناشر بعكس العواكس البراقة وهذا االنعكاس هو النوع     

 بعروها عون الوبعر األخور المفيد في التطبيقات االستشعاري عن بعد حيث يمكن تميز األجسوام     

 . ال أنه في الواقع ال توجد عواكس مثالية ناشرة تعكس األشعة بشكل متناظر تماماً     

 

 لهدف المرصودالبصمة الطيفية ل 

  -هي:  عند سقوط اإلشعاع الكهرومغناطيسي على مواد سطح األر  فإنه يتفاعل معها بثالثة طرق   

 (. Absorption) االشعاع من قبل الهدفامتصاص  -1   

 (.Transmission)من قبل الهدف المرور أو النفاذ   -2   

 (. Reflection)من قبل الهدف االنعكاس  -3   

 ولكل   ن بيانات االستشعار عن بعد هي تسجيل اإلشعاع الكهرومغناطيسي المنعكس لسطح األر ،   

 (، tral SignatureSpecسم البصمة الطيفية )مادة في الكون نمل مميز من االشعاع المنعكس يطلق عليه أ   

 تستخدم البصمة الطيفية لتمييز مختلف مواد سطح األر  بعرها عن البعر اآلخر.      

 

  االنعكاس الطيفي للنبات 

 يرتد وزرقاء نتيجة لوجود الكلوروفيل في النباتات فإن النباتات تمت  األطوال الموجية الحمراء وال* 

 وجي األخرر ولهذا تظهر خرراء اللون للعين البشرية. منها الطول الم   

  طوال* في أوقات الصيف والربيع تكون كمية الكلوروفيل أقصى ما يكون مما يعني امتصاص كامل لو

 الموجية الحمراء والزرقاء ولهذا يظهر لون النبات أخرر زاهي نتيجة انعكاسه الكامل.    

 تبدأ في حمر والكلوروفيل لذلك تقل الكمية الممتصة من اللون األ * في أوقات الخريف والشتاء تقل كمية

 االنعكاس لذلك تظهر النباتات باللون األصفر )وهو دمج بين األحمر مع األخرر(.   
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 الطاقة، خصائ  (Electromagnetic Energyالكهرومغناطيسية ) الطاقة/  (5+  4)األسبوع 

 األسود ، اشعاع الجسمالكهرومغناطيسية الطاقة، مصادر الكهرومغناطيسية، المجال سيةالكهرومغناطي

 ( مراحل تجميع المعلومات وتحليلها باالستشعار عن بعدAcquisition & Analysis of Data) 

تم ان مراجوول تجميووع المعلومووات هووي االنعكاسووات واالنبعاثووات الطيفيووة لعناصوور سووطح األر  والتووي يوو

د مون بر أجهزة التحسس كتلك الموجودة في الكاميرات الرقميوة، يتكوون االستشوعار عون بعوالتقاطها ع

 (Data Analysis( وتحليل البيانات )Data Acquisitionعمليتين رئيسيتين هما جمع البيانات )

  -وتشتمل هاتان العمليتان على العناصر التالية: 

 مصادر األشعة الكهرومغناطيسية )الطاقة(. -1

 كونات الغالف الجوي على األشعة الكهرومغناطيسية في الذها  وااليا .تأثير م -2

 تأثير مواد سطح األر  على األشعة الكهرومغناطيسية. -3

 منصات االستشعار عن بعد. -4

 أجهزة االستشعار عن بعد. -5

 مخرجات أجهزة االستشعار عن بعد. -6

 معالجة وتفسير وتحليل صور االستشعار عن بعد. -7

 االستشعار عن بعد(.     المستخدمون )تطبيقات  -8
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  جدول االطوال الموجية لولوان األولية للطيف المرئي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صناعيةمار الجدول الطول الموجي والتردد لونطقة المتغيرة بمد  المايكروويف المستعملة باالتصال عبر األق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مختلف الحرارة المنبعثة والمحور االفقي يمثل الطول الموجي بالمايكرومتر الشدة أو الكثافة الطيفية ل

والمحور العمودي تمثل الكثافة أو الشدة الطيفية، القربان العمودية تمثل أو تدل على ذروة الشدة أو 

( الكثافة للحرارة المقدمة، هذه الذروات تشير  لى التغيير باتجاه الطاقة األعلى )وبأطوال موجية أقل

 . (http://rst.gsfc.nasa.gov/Front/overview.html)بزيادة درجات الحرارة والمعدل من الموقع 

 

 ة أو المشهد الفرائيتعريف مصطلح الصور (Image)   

   م( أو مرئيووة  1993ر( )الشوواعر، هووي الصووور التووي تصووور فووي األصوول علووى شووكل قوويم رقميووة أو )منظوو    

 م( أو )مرئيوووة( )المركوووز الووووطني  1995م( أو )خيالوووة( )السوووعدوني وآخووورون،  2009)الجعيووودي،     

 م(.  2003م( أو )بيان( )الدااستاني،  1986لالستشعار عن بعد،     

 

 ( تعريف مصطلح التمييز المكانيSpatial Resolution:) 

 لتكون  ار عن بعد على  ظهار تفاصيل األجسام والظواهر األرضية على الصورةهو قدرة جهاز االستشع    

 وضووووح م( أو )ال 1986رؤيتهوووا وتمييزهوووا أموووراً ممكنووواً أو يقصووود بوووه )التحلووول المكووواني( )العنقوووري،      

 لهادي م( أو )الدقة الفرائية( )عبودا 1994م( أو )ميز أرضي( )خاروف،  2009)الجعيدي، المكاني(     

 م(  2003م( أو )قدرة التفريوق( )الدااسوتاني،  1995أو دقة التمييز )السعدوني وآخرون، م(  1992   

 م(.  2005التفريق( أو )درجة الوضوح األرضي( )عبدالاله، أو )قوة     

 

 

 

 

http://rst.gsfc.nasa.gov/Front/overview.html
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  أو النطاق تعريف مصطلح المجال(Band) 

  محوددين وقود يكووون المود  بينهموواهوو جوزء موون الطيوف الكهرومغناطيسوي يمتوود بوين مووجتين بطووولين     

  م( أو 1994م( أو )مجوووال( )صووويام،  1992واسوووعا أو ضووويقاً، ويعووورف بالعربيوووة )نطووواق( )الصوووالح،     

 م( أو )حزموووة( )السوووعدوني  2003م( أو )قنووواة( )الدااسوووتاني،  1985)موجوووة( )سووولوم وآخووورون،     

 م(.   1995وآخرون،     

 

 ( النوافذ الفرائيةindowsW Atmospheric)  

    لى سوطح هي تلك المناطق أو األجزاء من الغالف الجوي التي تسمح بمرور األشعة الكهرومغناطيسية      

 نووات )التشووتت( أو االمتصوواص اللووذان تحوودثهما مكو اإلسووتطارةاألر  موون دون أن يطوورأ عليهووا تووأثير     

  -الغالف الجوي وهنا  خمسة نوافذ هي:     

 .متر( مايكرو0.4 - 1.0( )1نافذة )ال -1

 .متر( مايكرو1.5 - 1.8( )2النافذة ) -2

 .متر( مايكرو2.0 – 2.5( )3النافذة ) -3

 .متر( مايكرو2.5 - 4.3( )4النافذة ) -4

 . متر( مايكرو8 -14( )5النافذة ) -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق مناطهي و( عالقة الطول الموجي باإلرسال الجوي العالي مع تكوين )تولد( النوافذ الجوية 1الشكل )

 ةاللون األزرق واالصفر واألحمر واالخرر أما مناطق اللون األبير فهي مناطق امتصاص لوشع

 

  مكونات( ومواصفات الصور الرقميةComponents & Specs of Images ) 

تي وال( X,Yمن بعدين )شبكة من االعمدة والصفوف أي الصورة الرقمية هي عبارة عن مصفوفة     

 صغيرة تحوي عناصر صورية تسمى الخلية أو البكسل وهي أصغر وحدة صورية تكون مساحات مربعة

(Picture Elements = Pixel وكل بكسل هو عبارة عن متوسل اإلضاءة أو االمتصاص المقاس )

ى )العدد ( ويعبر عن ذلك برقم يسمGray Scale لكترونياً لنفس الموقع على مقياس التدري الرمادي )

رة ( وهذه القيم هي أعداد صحيحة موجبة تتولد من تحويل اإلشاDN  =Digital Numberالرقمي = 

س من لمنعكاالكهربائية الصادرة من المستشعر  لى أرقام صحيحة موجبة وهذا العدد يمثل كمية االشعاع 

ادة ديد ممساحة سطح األر  التي تمثلها هذه الخلية، ومن هذا الرقم يمكن لبرنامج الحاسل اآللي تح

 خر .ألر  التي تمثل هذه الخلية وهنا  العديد من الخصائ  التي تميز مرئية فرائية عن أسطح ا

( أو 63التي تكون الصور الرقمية عادة في مد  أعداد يمتد من )صفر  لى ( DNتسجل األعداد الرقمية )

(، 2047-0( أو من )1023 – 0( أو من )511 – 0( أو من )255 – 0( أو من )127 –من )صفر 

مثل مجاالت المد  المذكور مجموعة األعداد الصحيحة التي يمكن تسجيلها باستخدام مقاييس ترميز وت
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بتات  11و  10و  9و  8و  7و  6( ذات )Binary Computer Coding Scalesحاسو  ثنائية )

 توالياً( أي 

 والتدري (2048=  112،  1024=  102،  512=  92،  256=  82،  128=  72،  64=  62)

( بحيث أن الصفر Digital Number = DNالرمادي مقياس لشدة اإلضاءة ويعبر عنه بالرقم العددي )

بت( وما بينهما يكون  8في نظام   255يمثل اللون األسود وأعلى قيمة تمثل اللون األبير )مثل الرقم 

 تدرجات اللون الرمادي كما في الشكل التالي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التدري الرمادي( مستويات 1الشكل )

 

 ( الصور أو المشاهد الفرائيةSpace Images  ) 

   ها جوية بأنصور الينظر الكثير  لى الصور الفرائية باعتبارها امتداد للصور الجوية  ال أنها تتميز عن ال 

ل  ن الحصوتصميمها وحسل ( Spectral Information)تحتوي على الكثير من المعلومات الطيفية  

 التالي:كعريفها تويمكن  تابع لعلم تحليل البيانات الرقمية لالستشعار عن بعدمنها مات الطيفية المعلوعلى 

 الصور الفرائية:

ئيات المر هي الصور التي يتم الحصول عليها من عمليات تحويل البيانات الطيفية  لى معلومات، وتتكون

ة ( وهي أصغر وحدة صوريPixels)الفرائية أو الصور من مجموعة مربعات صغيرة تسمى العنصورات 

 ة.فرائيتحمل قيم مختلفة حسل قيمة االنعكاس الطيفي الذي تقيسه المتحسسات الموجودة بالمركبات ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( بالمشهد أو البيان الفرائية Pixelقيم االنعكاس الطيفي للخلية )( 2الشكل )

 

 

 



 18 (2019ــ  9ــ  15قسم المساحة ـــ المعهد التقني بالموصل ) –ان محمود الطائي أعداد المدرس المهندس محمد عيد  

 ره وتقنياتهنائي ومخرجاته وعناصالتحسس المفاهيم ( / 6األسبوع )

 

 المفاهيم األساسية وأجهزة االستشعار عن بعد   

 بعد     عار عنوتعمل أكثر أجهزة االستشتتنوع أجهزة االستشعار عن بعد ولكل نوع خصائصه وميزاته،     

 (   ystemSPhotographicشيوعاً لتصوير األجسام والظواهر األرضية بنظام التصوير الفوتوارافي )    

 ( أو Line Scanning System( )Across-track or whiskbroomظام المسح الخطي )أو بن    

 ( أو بنظام Linear array System( )along-track or push broomبنظام الصف الخطي )    

 رقمية  ( وتصمم أجهزة االستشعار عن بعد لتكون قادرة على تسجيل قيمRadar Systemالرادار )    

 ة قد افية معينة جغرنعكسة أو المنبعثة أو المرتدة )العائدة( لتكون كل قيمة منها تمثل منطقلوشعة الم    

 ي  كونوس متر( باألبير واألسود كما في صور القمر الصناعي األمريك 1×1تكون صغيرة )أبعادها     

    (Ikonos( أو كبيرة أبعادها )كما في األقمار الصناعية الخاصة بمراقبة  1×1 )س مثل نواه الطقكم 

    (NOAA حيث أن أجهزة االستشعار عن بعد تختلف في طريقة تسجيلها لهذه القيم، لذا ،)ثة برز ثالت 

 ت درجا أسةلة مهمة هي: ما هي أنطقة األشعة التي تسجلها أجهزة االستشعار عن بعد؟ وكم عدد    

  ثلها قيمةتي تماد المنطقة الجغرافية الالمقياس الرمادي التي صمم الجهاز ليسجل فيها؟ وما هي أبع    

   -ساسية هي: ( مفاهيم أ3رقمية واحدة بالصورة؟ ولإلجابة على هذه األسةلة البد من التعرف على )    

     

 (Spectral Resolutionالوضوح الطيفي ) -1

 يقة طيفية الريفية التي صمم ليسجل االشعة فيها، وتعد األنطقة اليرتبل باتساع وعدد األنطقة الط    

 ي ة قد تختفلبسيطاأفرل في التمييز بين الظواهر التي تكون الفروق في أطيافها قليلة ألن هذه الفروق     

 ز بين لتمييلبأخذ متوسل األشعة في النطاق الواسع، كما أن استخدام الصور متعددة األنطقة أفرل     

 (. Mather, 1999الظواهر من استخدام صورة نطاق واحد )    

    

 (Radiometric Resolution))االشعاعي( الوضوح الراديومتري  -2

 التي شعة ألابعدد درجات المقياس الرمادي التي صمم ليسجل فيها وجهاز االستشعار عن بعد بيرتبل     

 مى ما يسبتصل  ليه من األجسام األرضية حسل كثافتها )شدتها(، ويعبر عن الوضوح الراديومتري     

 ( فإن 1bit( فمثالً  ذا كان الوضوح الراديومتري )Binary Digits = Bitsألرقام الثنائية )با    

 ا كان (، واذ1( هما األسود قيمته صفر واألبير قيمته )2=12المقياس الرمادي يكون درجتين )    

 يمة ق ( تكون562=82درجة( أي ) 625( فإن المقياس الرمادي يتكون من )bit8الوضوح المكاني )    

  دكانة باتجاه( وما بينهما درجات مختلفة من اللون الرمادي وتزداد ال255األسود = صفر واألبير )    

 عن  ( وتجل اإلشارة هنا  لى أن معظم صور االستشعارMather, 1999; Gibson, 2000الصفر )    

 (.bit–8بعد يكون الوضوح الراديومتري فيها )    

 

 (al ResolutionSpatiالوضوح المكاني ) -3

 الصورة زها بهو قدرة االستشعار عن بعد على تسجيل تفاصيل األجسام والظواهر ليمكن رؤيتها وتميي    

 ( وهو لتحديد الوضوح  Field Of ViewIFOV= Instantaneousويسمى حقل الرؤية اللحظي )    

 لل مربعة الغا منطقة جغرافية في المكاني في الصور الرقمية، ويمكن تعريف حقل الرؤية اللحظي بأنه    

 فيها  جسامالشكل ويسجل جهاز االستشعار عن بعد في آن واحد متوسل األشعة التي تصل  ليه من اال    

 معينة ترتبل  ( واحدة لها قيمة رقميةPixelوتمثل هذه المنطقة الجغرافية في الصورة خلية صورية )    

 ن بعد عار عدد قيمتها كمية األشعة التي يسجلها جهاز االستشبإحد  درجات المقياس الرمادي، وتح    

  ع المنطقةول ضلوعليه فإن أبعاد حقل الرؤية اللحظي تحدد مقدار الوضوح المكاني، فمثالً  ذا كان ط    

 وبناء على  م( 30م( فإن الوضوح المكاني في الصورة يساوي ) 30الجغرافية لحقل الرؤية اللحظي )    

 لقدرة ازداد تإنه كلما كانت قيمة الوضوح المكاني صغيرة كلما زاد الوضوح المكاني وبدورها ذلك ف    

 على تمييز الظواهر الصغيرة والعكس صحيح.    
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  مخرجات أجهزة االستشعار عن بعد 

 فإن  نظراً الختالف خصائ  أجهزة االستشعار عن بعد التي تركل وتثبت على منصات التصوير،    

  -:  ن هماا تختلف أيراً، فأجهزة االستشعار عن بعد تعطي صور مرئية تتمثل بنوعين رئيسييصوره    

 (. Aerial Photographsالصور الفوتوارافية الجوية )  -1

 (.Satellite Digital Imagesالرقمية )الفرائية الصور أو المشاهد أو المرئيات   -2

ور الرقمية( التي ممكن أن تكون وقد تسمى صور هذين النوعين بمسميات أخر  مثل )الص

صور جوية أو فرائية أو أن تكون صور بأشعة مرئية أو صور بأشعة تحت الحمراء أو صور 

رادارية أو أن تكون ملونة واير ملونة أو أن تكون مصححة واير مصححة وهكذا، كما أن 

 & Photographicجميع صور االستشعار عن بعد بنوعيها الفوتوارافي والرقمي )

Digital( تسمى مرئيات )Images فالصورة الفوتوارافية مصطلح يطلق على الصورة التي )

( مباشرة أما الصور الرقمية فهي Filmتسجل االشعة الكهرومغناطيسية فيها على فيلم )

الصورة التي تسجل األشعة الكهرومغناطيسية فيها أوالً بشكل قيم رقمية وال تدخل مخرجاتها 

 وم الصور الفوتوارافية حتى وان استخدمت األفالم إلنتاجها. النهائية تحت مفه

 

 .ليكما في الشكل التا (Digital Elevation Models = DEMنماذي االرتفاعات الرقمية )  -3

 (. Drones – Unmanned Aerial Vehicleمركبات جوية الغير المأهولة )الطائرات( )  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يم ق أعاله تمثلشهد المناطق المراءة بالم ،(Digital Elevation Model = DEMمي )نموذي االرتفاع الرق

 تالي: القع ناسا مأخوذة من موقل ارتفاعاً األمناسيل المثل المظلمة تاألعلى ارتفاعاً والمناطق لعنصورات مناسيل ا

http://rst.gsfc.nasa.gov/Sect11_5.html 

 

 

http://rst.gsfc.nasa.gov/Sect11_5.html
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    العناصر األساسية لعملية االستشعار عن بعد 

قة) -1 ر الطا ما  (مصد فعااأ (ل ير  والشمس  (passive) )ــ وومثل العين البشرية   والمشاط  الد

  (SPOT) والقمر الفرنسي (TM)وراسم الخرائل الموضعي  (MSS)المتعدد االطياف  االلكتروني     

 و وجهاز كالكاميرا بوجود الفالمثل الرادار الذي يولد الطاقة ويستقبلها  (active) )+(أو فعال      

 (.Eco soundingعاكس الصوت المستخدم بقياس األعماق )     

 )الغالف الجوي( لذها  األشعة المرسلة من الشمس أو  ) pathTransmission( (الوسل الناقل) -2

 .الح  الشكل التالي مصدر الطاقة     

أل) – 3 فا هر سطح األر (ب)تتمثل  (Targets) (هدا مع  مظا ردة  الشعة الوا عل ا  حيث تتفا

 ة بطرق مختلفة منها ما يمتصه الهدف ويتحول  لى طاقة حرارية تسمى باألشعة الممتص االهداف  

  (Absorbed Radiationومنها ما يعبر الهدف كاألشعة التي تخترق المياه فتسمح برؤية الق )  عر 

) تسمى   ألشعة المنقولة  تسمى Transmitted Radiationبا ف  عن الهد ينعكس  ما  منها  و  ) 

 ( وهي التي تهمنا بعلم التحسس النائي. Reflected Radiationباألشعة المنعكسة )  

 )الغالف الجوي( لعودة األشعة المنعكسة.  (Transmission path) (الوسل الناقل) - 4

    ناعيةباألقمار الصنحتاجها لتثبيتها لتقاط( استشعار أو ازة = )أجه (Sensors) (المتحسسات) – 5

 أت عليها استقبال األشعة المنعكسة من األهداف وتسجيلها لدراسة وتحليل التغيرات التي طرلتقوم ب   

و جهاز يتحسس األشعة فوعلى األر      ت فوتوارافياً أ  قد يكون كاميرا جوية تسجل المعلوما

  -أدوار رئيسية ودور ثانوي تتلخ  باالتي:  3وله   لكترونيا   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ثانوي  الدور ال -1

 داد بعد ( ألنها ضعيفة وكلما أزAmplificationتقوية االشعة المنعكسة التي تصل المتحسسات )    

 يتها.ن تقوالجهاز عن الهدف كلما ضعفت االشعة الواصلة  لى الجهاز بعد انعكاسها ولهذا البد م    

 ر الرئيس األول الدو -2

 االشعة  ع شدةمتحسس االشعة المنعكسة بعد تقويتها وتحويلها  لى تيار كهربائي تكون شدته متناسبة     

 (.Factor Amplificationالواصلة للجهاز وهذا التناسل يتوقف على ثابت التقوية )    

  الثاني الدور الرئيس  -3

 لشعاع ا( والتي تمثل شدة DNف بالبصمة الطيفية )تسجيل االشعة المقواة وهو قيمة عددية تعر    

 المنعكس عن الهدف.    

  الثالث الدور الرئيس  -4

 وجودة م( ويكون ذلك عن طريق مرآة Pixelsتجزئة منطقة الدراسة  لى عناصر نسميها عنصورات )    

 إنها ور فما تدداخل جهاز االستشعار وتدور حول محور لها يصنع زاوية نصف قائمة مع الهدف وعند    

 تمسح لنا جميع عناصر الهدف.    
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 الصور الرقمية(حصول على البيانات تحسس النائي للتقنيات ال( 

 تقنيووات هووا ومعظمأو الصووور الرقميووة يمكوون الحصووول علووى البيانووات بواسووطتها متنوعووة هووي تقنيووات     

 ل شوومتووي تال ةكهرومغناطيسوويإلشووعاعات الواالنعكوواس ل نبعووا تي االترتكووز علووى االسووتفادة موون ظوواهر    

 عكسووة( )األشووعة الكونيووة وكامووا والسووينية وفوووق البنفسووجية والمرئيووة وتحووت الحمووراء )المنبعثووة والمن   

  -هي: التقنيات والتلفزيون( وهذه  والراديو الرادارأشعة وأشعة المايكرويف و   

 التقنيات اإلشعاعية:  – 1

 وسحابة  يتستخدم لقياس سرعة الرياح واتجاهها وحركة األموا مثال عليها )هوائي الرادار( التي      

 عمول  تفيود فويبخار الماء وسرعتها واتجاهها وتووفير معلوموات عون الموواد الكيمائيوة فوي الجوو و      

 الخرائل الطبوارافية عن طريق الصور الجوية والبيانات الفرائية.      

 التقنيات الليزرية:  – 2

 ى ألجسووام علوواعووات ومسووافات األهووداف والسوووائل وفووي االستكشووافات وتحديوود مووديات لقيوواس ارتفا      

 األر  وهي أدق من التقنيات اإلشعاعية.      

 التقنيات الجيوديسية:  – 3

 الخاصوة  لدراسة السوائل والقياسات الدقيقة في مجوال الجاذبيوة األرضوية والدراسوات الجيولوجيوة      

 األرضية. التكتونية للكرة لصفائح بزحزحة القارات وا      

 التقنيات الصوتية: – 4

 يود ألجسوام تحوت المواء واألر  ولتحدانطقوة وأعمواق ز السونار الخواص بدراسوة وقيواس األكجها      

 وقياس الزالزل األرضية قبل وبعد وقوعها.      

 

  تالاألجهزة المستخدمة بأنظمة( حسس النائيnstrumentsemote Sensing Systems of IR) 

 ( .Framing Sysالنظام التأطيري ) -1    

 )المشهد فيه أطار وحدود( يقع ضمن خصائ  الكاميرات والفيديوهات.   

 (.Multispectral Sys) النظام المتعدد األطياف -2    

 الخاصة بالطيف الكهرومغناطيسي. (Bands)يقع ضمن القنوات     

 الذي يستخدم مستشعر أحادي )مجال رؤيته صغير(  (.Scanning Sys)نظام المسح  -3    

 د.صورة أو المشهاليقوم بمسح األر  ليولد  لى الطائرة أو على القمر الصناعييحمل ع    

 

 الفرائيةوالمرئيات  الجويةخصائ  الصور ( / 7األسبوع )

 لصور الفرائيةالخصائ  الفنية ل (Technical Properties of Space Images) 

  -الصور الفرائية بخصائ  فنية تجعلها ذات قيمة وفائدة عالية أو منخفرة وهي: تحلى ت

 (  What area and how detailedSpatial Resolution=دقة الوضوح المكاني )ٍ -1

سمى يعبر عن أصغر شيء أو مساحة يمكن أن يميزها الجزء الحساس ويمكن أن توصف بداللة ما ي

( وهو مقياس المساحة التي Instantaneous field of view = IFOV)مجال الرؤية اللحظي 

لمسح هاز اتر  بالمستشعر عند لحظة معينة وتختلف القدرة التمييزية المكانية من مستشعر آلخر فج

(، وهي TM=15 - 20 m( وجهاز راسم الخرائل الموضوعي )MSS = 10mالمتعدد األطياف )

 يعة. ( الممثلة بالطبPixel Size)العنصورة( )ٍتعتمد على مساحة أصغر وحدة صورية أي أبعاد 
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 (Bands-=hat ColorsSpectral Resolutionدقة الوضوح الطيفي )عدد الطبقات الطيفية( ) -2

   هو جزء محدد من الطيف الكهرومغناطيسي ذو طول موجي معين )نطاق( يمكن أن يسجل بواسطة

تحت  عر مثل األشعة الحمراء واألشعة تحت الحمراء القريبة واألشعةالجزء الحساس أو المستش

 الحمراء الحرارية التي تنعكس من سطح النباتات.
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 (Color DepthRadiometric Resolution =دقة الوضوح اإلشعاعية ) -3

 سي.زء معين من الطيف الكهرومغناطيتعبر عن عدد البيانات التي يمكن تسجيلها بواسطة أي ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دقة الوضوح الزماني )زمن تكرار مرور القمر الصناعي لنفس المنطقة(  -4

   (=Time of Day/Season/YearTemporal Resolution) 

 ى لحصول علنية اتعبر عن الفترة الزمنية التي يمكن خاللها للمستشعر أن يعيد رصده لوجسام أي أمكا     

 البيانات في وقت محدد وبطريقة دورية ومتكررة.     

 

 ( الفرائية أو المشاهد أنواع الصور )البيانات(Kinds of Space Images  ) 

 يلي:  ي كمايمكن تقسيم الصور الفرائية  لى فةات تبعاً لبنيتها الطيفية أو لدقة تمييزها المساح
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  - لبنيتها الطيفية: تقسم الصور )البيانات( الفرائية تبعاً  – 1

طيسي يمكن للصور الفرائية أن تجمع البيانات من منطقة أو أكثر من مناطق الطيف الكهرومغنا

  -وعلى هذا تقسم الصور الفرائية  لى: 

 ( Panchromatic Images)أو الطيف الصور أحادية اللون  –أ 

 .الطيف الكهرومغناطيسيهي صور تحتوي على المعلومات الموجودة في منطقة واحدة من      

 ف فهي الطي وهي منطقة الطيف المرئي وتحمل عادة على طائرات التصوير الجوي وكونها أحادية          

 تتكون من مستويات اللون الرمادي.           

 (Multispectral Images)أو االطياف الصور متعددة النطاقات  – 

 . ( أنطقة9-3)تراوح بين قة تنطة أموجودة في عدهي الصور التي تحتوي على معلومات       

 وفي العادة ،  يعتمد عدد األطياف على عدد المجسات أو المستشعرات والمجال الطيفي لكل منها           

 سبوت.  فرنسيتكون محمولة على األقمار االصطناعية مثل القمر األمريكي الندسات والقمر ال           

 ( Hyper spectral Imagery)األعلى مستو  نطقة متعددة األالصور  –ي 

 ت(. عدة مةا-10)تراوح بين قة تنطة أهي الصور التي تحتوي على معلومات موجودة في عد      

 ( Radar & Microwave Imageryصور الرادار والميكروويف ) –د 

 ا تقوم من حيث أنه تمثل هذه الصور  حد  أنماط الصور أحادية اللون  ال أنها تختلف عنها     

 . فوالمايكرويبتسجيل البيانات في منطقة الطيف الكهرومغناطيسي الراداري      

 

   -: تقسم الصور )البيانات( الفرائية تبعا  لدقتها المساحية – 2

بها  تتحدد الدقة المساحية للصورة الفرائية بأصغر مساحة يمكن أن تميزها الصورة عما هو محيل

  -: قمار الصناعية  لى ثالثة فةات هيتقسم صور األ وعليه يمكن أن

 حد.وتكون الدقة المساحية لها أقل من المتر الوا ذات الدقة المساحية الكبيرة: الصور-أ    

 متر. 001 – 1وتكون الدقة المساحية لها متراوحة بين  ذات الدقة المساحية المتوسطة: الصور-     

 متر. 100وتكون دقتها المساحية أكبر من  الصغيرة: ذات الدقة المساحية الصور-ي    

 

  )أسلو  التقاط المشاهد )البيانات الفرائية 

 المتعامد مع اتجاه الطيران المسح نظام  -1    

 جاه مسحها )وهم أكثرهم استخداماً عبارة عن مرآة متحسسة تدور بمحور أفقي يدورها محر  وات        

 ن(.متعامد مع خل الطيرا        

 نظام المسح الدائري  -2    

 ن )حيث تكون وضعية المتحسس بشكل عمودي على اتجاه خل الطيران والمسح بالمتحسس يكو       

 بشكل دائري(.        

 نظام المسح باتجاه خل الطيران  -3    

 حاصدة(.يكون بشكل اله تكون وضعية المتحسس بشكل موازي التجاه خل الطيران والمسح بحيث )       

 نظام المسح الجانبي )التمشيل الجانبي(  -4    

 (..Side looking Radar sysالجانبي النظر( ) نظام الرادارك) (active)هو من النظم الفعالة    
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االفالم ) :اوال: المصادر الفوتوارافية وتشمل: مصادر معلومات االستشعار عن بعد( / 8األسبوع )

دون  الفالما ،االفالم العادية الملونة ،االفالم دون الحمراء ابير واسود، ودالعادية ابير واس

 الصور متعددة االطياف( ،الحمراء القريبة الملونة

 

 1-  لالستشعار عن بعد المصادر الفوتوارافية 

 على  لحصولكانت المصادر الفوتوارافية حتى وقت قريل هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن استخدامها ل   

 ر معلومات جوية وهي ال تزال تلعل دور مهم ضمن مصادر االستشعار عن بعد في الوقت الحاض   

  ن يستشعرلنوعياوتجهز آالت االستشعار عن بعد الفوتوارافية بأفالم األبير واألسود أو الملونة وكال    

 فالم األ دناه تقسيماالشعة المرئية فقل أي  نها تسجل االنعكاسات التي تراها العين البشرية وا   

  -المستخدمة في وسائل االستشعار عن بعد الفوتوارافية  لى خمسة أنواع وكما يلي:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ألشعة   فقل ا أو ملونة وكال النوعين يستشعرتجهز آالت االستشعار الفوتوارافية بأفالم أبير وأسود    

 ة فقل لبشريتسجل االنعكاسات التي تراها العين ا المرئية في الطيف الكهرومغناطيسي فقل، أي  نها   

 ةتين وعلى الرام من أن جميع األفالم المستخدمة في المصادر الفوتوارافية يمكن وضعها في ف   

 نقسم لتوضيح سغر  ارئيستين هما )األفالم البانكروماتية األبير واألسود، واألفالم الملونة  ال أننا ول   

 في وسائل االستشعار عن بعد الفوتوارافية  لى خمسة أنواع هي:  األفالم المستخدمة   

 

 واألسود(بير )باألاالفالم العادية  -1

 رئية في    ( أي أفالم حساسة لجميع ألوان الطيف المPanchromaticتعرف باألفالم البانكروماتية )   

  -ما: هان من هذه األفالم ( مايكرومتر تقريباً وهنا  نوع0.72 – 0.39نطاق الموجات ما بين )   

 ( والذي له حساسية لجميع الموجات المرئية. Mapping Filmفلم الخرائل ) -أ   

 لزرقاء ( والذي ألغى الحساسية لنطاق الموجات اReconnaissanceفلم التجسس أو االستطالع ) -    

 لتقلي  تأثير التشتت الجوي.       

  -لي: ياألبير واألسود عن باقي األنواع الفوتوارافية بما  الصور البانكروماتيةوتمتاز        

 اي رة في  نتتوفر الصور الجوية )األبير واألسود( في جميع أنحاء العالم، حيث تستخدم بكث -1        

 ارية التج الخرائل الطبوارافية وبالتالي تتوفر للمستخدمين اآلخرين عن طريق المؤسسات            

 وهيةات التخطيل ومراكز التوزيع األخر .            

 مالئمتها من الناحية الهندسية لغر   نتاي الخرائل. -2        

 جيد. (Spatial Resolutionقلة تكاليفها للتصوير واإلنتاي كما أن تحليلها المكاني ) -3        

  -  كثيرة منها: تستخدم الصور البانكروماتية في عدد كبير من العلوم ألارا :االستخدامات

 لية. نتاي الخرائل لمناطق الكثبان الرملية ورواسل الجليد والتكوينات الساح -أ            

 تحديد أنواع المحاصيل الزراعية، وأمرا  النباتات، وتعرية التربة. -             

 كاني الس ل اإلحصاءتخطيل المدن والتخطيل اإلقليمي والدراسات الحررية المحدودة مث -ي            

 ونمو المدن وامتدادها العمراني كما في الشكل التالي:                
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 وملعل ضمن حرم جامعة الملك سعود بالريا  ةدورل باألبير واألسودصورة ( 1الشكل )

 االفالم دون الحمراء )ابير واسود( -2

 م ألفالاسود( خصائ  األبير وباألمراء القريبة )تشبه خصائ  األفالم الحساسة لوشعة دون الح    

 د أكثر من )األبير واألسود( واالختالف الرئيس هو حساسيتها الطيفية التي تمت –البانكروماتية     

 القريبة  ميكرومتر( في نطاق األشعة دون الحمراء 1الموجات المرئية  لى الموجات بطول حوالي )    

   -تخدم بطريقتين: وهذا الفلم يمكن أن يس    

 الطريقة األولى: استخدام مرشح لتسجيل الموجات الحمراء القريبة.    

 الطريقة الثانية: استخدام مرشحات لتسجيل الموجات المرئية ودون الحمراء القريبة.    

 ومن مميزات هذا النوع من الصور:     

 (.Hazeقدرتها على اختراق الربا  ) -أ    

 ميزة. ائماً دنعكاس األكبر من النباتات في نطاق الموجات دون الحمراء مع أن هذا ليس يحد  اال -     

 لجوية  صور ا ن المياه تمت  األشعة دون الحمراء وهذا يؤدي  لى ظهور المياه بلون داكن في ال -ي    

 ابسة. ه مع اليلمياا دون الحمراء لذا فإن هذا النوع من الصور ذو فائدة كبيرة لتحديد مناطق التقاء        

  :االستخدامات

 .الطبيعية ت شبهدراسة النباتات وتحديد أنواع المحاصيل السليمة والمريرة و عداد خرائل للغابات والنباتا -أ

 دراسة و عداد خرائل رطوبة التربة في الحقول الزراعية. - 

 طبة.دراسة ومراقبة زحف الكثبان الرملية الجافة على مناطق التربة الر -ي

 تحديد مناطق تعرية التربة. -د

  عداد خرائل المواقع األثرية. -هـ 

 .مائيةتحديد فروع األنهار وقنوات المياه والمستنقعات وحدود الشواطئ وايرها من األجسام ال -و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يسرة واالبالسعودي كروماتي )باألبير واألسود( لجزء من مدينة جدةنبافرائي مشهد ( األيمن 2)الشكل 

  القريبة من االشعة المرئية )باألبير واألسود( باألشعة تحت الحمراء لنفس المكان ولكن 
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 االفالم العادية الملونة -3

 ساسة حكل طبقة  األفالم الملونة التي تستخدم مع آلة التصوير التقليدية والتي تتكون من ثال  طبقات    

  حمر(مة وهذه األلوان هي )األزرق واألخرر واأللموجات لون معين وتحتوي على الصبغة المالئ    

 ليل من خواقع والتي يطلق عليها األلوان الرئيسة حيث أن أي لون آخر تراه العين البشرية هو في ال    

 ذا للطبيعة، على ا وبما أن الصور الملونة تشبه تماماً الصورة التي تراها العين البشريةهذه األلوان،     

 ، حيث ماً صحيحاً تتفوق من حيث األهمية على أفالم األبير واألسود وهذا ليس دائم الملونة فإن األفال    

 كالمساحة  لونة،أن هنا  كثيراً من االستخدامات تالئمها أفالم األبير واألسود أكثر من األفالم الم    

 ذات  الملونة جويةن الصور الالجوية مثالً أو عندما تكون التكاليف المالية أساسية في االختيار،  ال أ    

  فائدة كبيرة بشكل خاص عندما تكون هنا  صعوبة في التفرقة بين الظواهر المتشابهة.      

  :االستخدامات

 اع   الزراعة، حيث تساعد األلوان في التفريق بين الظاهرات على سطح األر ، وفي تحديد أنو -أ

 ت، وأنواع التربة. المحاصيل، وأنواع األشجار، وأمرا  النباتا  

 .لوجيةالجيولوجيا، حيث اترح أنها أفرل من الصور الجوية البانكروماتية بإنتاي الصور الجيو - 

 الدراسات المائية والبحرية، حيث تستخدم في تحديد أعماق المياه، واتجاهات جريانها، وحدود مناطق  -ي

 الفيرانات، وفي تحديد خطوط السواحل.     

 األثرية.الدراسات  -د

 الدراسات الحررية )المدنية(. -هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موضحة بالمنظر عادية لسواحل ميامي ( صورة جوية ملونة3لشكل )ا

 

 (Color Infraredاالفالم دون الحمراء القريبة الملونة ) -4

نها حساس ل مكطبقات  3هذه األفالم لها نفس التركيل كاألفالم الملونة العادية حيث أنها تتكون م     

م دون ألفاللموجات معينة من األشعة الكهرومغناطيسية ويكون تسجيل األلوان على الطبقات الثال  في ا

 -الحمراء الملونة كالتالي: 

 موجات النطاق األخرر )تسجل على الطبقة الصفراء(. -1   

 موجات النطاق األحمر )تسجل على الطبقة األرجوانية(. -2   

 ألشعة دون الحمراء )تسجل على الطبقة الزرقاء الداكنة(.موجات نطاق ا -3   

 المختلفة في األفالم دون الحمراء الملونة بين موجات نطاقات األشعة هذه االرتباطات       

 الكهرومغناطيسية وطبقات الفلم الرئيسة تؤدي  لى تغير في األلوان بحيث تبدو الظواهر بألوان       

 الطبيعية التي تراها العين البشرية لهذه الظواهر على الطبيعة لذا فإنه يطلق على تختلف عن األلوان       

 ألوان هذا الفلم أسم األلوان الكاذبة، فبينما تظهر النباتات الخرراء على األفالم الملونة العادية ألنها       

 حمراء على األفالم دون  تعكس األشعة الخرراء أكثر من األشعة الزرقاء أو الحمراء، نجدها تظهر      
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 الحمراء القريبة الملونة ألنها تعكس األشعة دون الحمراء القريبة أكثر من األشعة الخرراء وتظهر       

 حمراء أكثر من  –حمراء، حيث  نها تعكس أشعة خرراء  –التربة على الصور الملونة خرراء       

 أخرر.    –الحمراء القريبة فتظهر بلون أزرق  األشعة الزرقاء أما على الصور الملونة دون      

  :االستخدامات

 اكتشاف امرا  النباتات. -أ

 مراقبة رطوبة التربة و عداد خرائل لها. - 

 تحديد المناطق المتأثرة بالفيرانات. -ي

 دراسة وتصنيف المناطق الحررية. -د

 

 

 

 

 النباتات باللون األخررا فيهملونة عادية تظهر اليمنى هي جوية الصورة ال( 4الشكل ) 

 ات حمراءالنباتفيها باألشعة الحساسة دون الحمراء القريبة تظهر اليسر  هي جوية الصورة وال

 

 جدول مقارنة بين الصور الملونة العادية والملونة دون الحمراء

 الصورة الجوية تحت الحمراء ب الملونة الصورة الجوية العاديةب الظاهرة

 النبات الجيد

 أحمر  لى أرجواني أخرر اق عريرةأور

 بنفسجي –بني مائل  لى الحمرة  أخرر أوراق أبرية 

 النبات المرير

 أحمر داكن  أخرر الرؤية المسبقة

 أزرق داكن  أخرر مائل  لى الصفرة  مرحلة الرؤية العادية 

 أصفر  لى أبير أحمر  لى أصفر أوراق الخريف

 اامق  لى أسود أزرق أخرر –أزرق  المياه الصافية

 أزرق فاتح أخرر فاتح  المياه العكرة

 ألوان داكنة  داكن قليالً  األراضي الرطبة

 أسود مع تفاصيل قليلة أزرق مع وضوح التفاصيل الظالل 

 النطاق األخرر واألحمر جيد ودون الحمراء ضعيف جيدة  قابلية اختراق المياه 

 ممتاز متوسطة ضعيفة  لى  التفريق بين اليابس والماء 
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ر راء يظه( بالشكل األيمن نحدد النبات المرير من المرئية المأخوذة باألشعة تحت الحم5الشكل )

هو امق ف)لونه ازرق(، ونحدد نوع وكثافة المزروعات بالشكل االيسر فالنبات الذي )لونه اخرر ا

 يم( رر فاتح فهو قليل الكثافة وسلسليم وكثيف والذي لونه اصفر قليل ومرير والذي لونه اخ

  

 (Multispectralالصور متعددة االطياف أبير وأسود ) -5

 ألبير وقد تحمل آالت التصوير نفس الفلم اهدف عدة آالت تصوير موجهة لنفس الهي أن نستخدم     

 ر ت التصويآال، كما يمكن اعتماد أكثر من نوع من األفالم في واألسود الحساس لوشعة دون الحمراء    

 . لملونةاكاألفالم البانكروماتية ودون الحمراء القريبة  األنطقةلتعطي صوراً متنوعة في هذه     

  :االستخدامات

 تحديد أنواع المحاصيل. -أ

 دراسة فائر المجاري.  - 

 بعر االستكشافات المعدنية.  -ي
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 : المصادر اير الفوتوارافيةثانيا: ومات في التحسس البعيدمصادر المعل( / 9األسبوع )

زة اجه ،دون الحمراء لوشعةالالقل الخطي الحراري  ،وتشمل الوسائل الجوية )الالقل متعدد االطياف

 اير المأهولة(و ،استشعار المايكروويف(، الوسائل الفرائية )المأهولة

 

 2-  د لالستشعار عن بعالفوتوارافية اير المصادر 

حصر ذي ينالحظنا أن الوسائل الفوتوارافية تستشعر جزء صغير من الطيف الكهرومغناطيسي وال       

طيف في نطاق األشعة المرئية ونطاق األشعة دون الحمراء القريبة ولكي نستشعر بقية أقسام ال

ر تشعاالكهرومغناطيسي نحتاي  لى أجهزة استشعار أخر ، ألن زجاي العدسات المستخدم في االس

ون ية ودالفوتوارافي يمت  األشعة طويلة الموجات، كما أن األفالم المتوفرة حساسة لوشعة المرئ

وسيلة وع الالحمراء القريبة فقل، تختلف وسائل االستشعار اير الفوتوارافية بعرها عن بعر تبعاً لن

ل اير لوسائكن أن تقسم االتي تحملها كالطائرات أو األقمار الصناعية أو الرادارات وبصورة عامة يم

 الفوتوارافية حسل وسيلة الحمل  لى قسمين هما الوسائل الجوية والوسائل الفرائية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( وسائل االستشعار اير الفوتوارافية بحسل وسيلة الحمل1الشكل )

 

 الوسائل الجوية -1

 ت كبيرة تفاعادية والتي تصل  لى اروسائل االستشعار عن بعد التي تحملها الطائرات العا يقصد بذلك    

 ة فوق سطح األر ، حيث تقوم بتسجيل مناظر لسطح األر  باستخدام األشعة الكهرومغناطيسي    

 المنعكسة أو المنبعثة من السطح، وأهم هذه الوسائل هي:     

 ميكروميتر(.   14وهي تستشعر موجات أقصر من ) (MSS) الالقل متعدد األطياف -أ   

 .عاله(أ)يعمل باألشعة دون الحمراء في الجدول  الخطي الحراري لوشعة دون الحمراءالالقل  -    

  أجهزة استشعار المايكرويف مثل:  -ي   

 الرادار: -1       

 تسجيل ميزة  مكانية اختراق ولكون لها  تستخدم أشعة الرادار للكشف عن عمق التربة          
 تي:  متر( حيث تتميز هذه البيانات باآل 30 – 2ماق تتراوح بين )ما تحت السطح ألع          

 كلما زاد طول موجة اشعة الرادار كان االختراق أكبر. -أ               

 كلما كانت نسبة الرطوبة أقل كان االختراق أكبر. -               

 الختراق أكبر.مع وجود الرطوبة كلما كان قوام التربة أخشن كان ا -ي              

 ة. يجل اختيار طول الموجة االشعاعية المناسبة والزمن الذي تكون فيه التربة جاف          
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 الراديوميتر. -2  

  التالي:كما بالجدول ملم(  5يسجالن موجات أطول من )والراديوميتر  ن الرادار         

 

 ( في المعمل الفرائيMSSجدول األنطقة التي يتحسسها الالقل متعدد األطياف )

 النطاق الطيفي طول الموجات )ميكروميتر( رقم النطاق

 أزرق 0.45 – 0.41 1

 أخرر 0.52 – 0.44 2

 أخرر 0.56 – 0.49 3

 أحمر 0.61 – 0.53 4

 دون الحمراء الفوتوارافية –أحمر  0.67 – 0.59 5

 دون الحمراء الفوتوارافية 0.76 – 0.64 6

 الحمراء الفوتوارافيةدون  0.90 – 0.75 7

 دون الحمراء الفوتوارافية 1.08 – 0.90 8

 دون الحمراء الفوتوارافية 1.24 – 1.00 9

 دون الحمراء الفوتوارافية 1.35 – 1.10 10

 دون الحمراء الفوتوارافية 1.85 – 1.48 11

 دون الحمراء الفوتوارافية 2.43 – 2.00 12

 حراريةدون الحمراء ال 12.50 – 10.20 13

 

 فرائية الوسائل ال -2

رحلة م من لقد تطور استخدام الوسائل الفرائية في االستشعار عن بعد لدراسة الموارد األرضية حديثاً 

ه تم في هذأن ي التطبيق العملي لحل كثير من المشكالت اليومية التي تواجه البشرية بشكل لم يكن متوقعاً 

 رئيسة هي:  تم الوسائل الفرائية في ثالثة مجاالالمدة الزمنية القصيرة، ويتركز استخدا

 دراسة موارد سطح األر .  -أ    

 دراسة ومراقبة الطقس والمناخ. -     

 االستخدامات العسكرية. -ي    

 .أهولةموالوسائل الفرائية التي تستشعر الموارد األرضية يمكن أن تكون مأهولة أو اير          

 مثل: هولةالوسائل الفرائية المأ -أ

 المكو  الفرائي.  -2المعمل الفرائي.           -1

ظر وهي تشمل سفن الفراء التي تحمل رجال الفراء وأجهزة فوتوارافية وتقوم بالتقاط صور ومنا

ية لفرائالسطح األر  وتتميز بكونها ذات مهام محددة وقصيرة جداً ويتم تفسير صور ومناظر الوسائل 

عد  لى سلم صلتفسير الفوتوارافية كما بالشكل التالي و ن أول رائد فراء مالمأهولة باستخدام وسائل ا

 آل سعود. زالفراء عبر الوسائل المأهولة هو األمير سلطان بن سلمان بن عبد العزي
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 ( عملية أطالق مركبة فرائية مأهولة2الشكل )

 : مثل المأهولةالغير الوسائل الفرائية  - 

  (.MSSدد االطياف )القل متعال -1   

 (.TM =Thematic Mapperالراسم الثيماتيكي ) -2   

  (.RBVالعدسات التلفزيونية الفيديوكون ) -3   

الثانية وولى تحمل الوسائل الفرائية الغير المأهولة أربع مجموعات من أجهزة االستشعار : المجموعة األ

كون من ثة تتقريبة من المرئية، والمجموعة الثالتتكونان من أجهزة استشعار تسجل الموجات المرئية وال

زة ن أجهمأجهزة استشعار تسجل الموجات الحرارية في األشعة دون الحمراء والمجموعة الرابعة تتكون 

مناخ تسجل أشعة المايكرويف وهنا نشير  لى أن الوسائل الفرائية التي تستشعر أحوال الطقس وال

دارها في م جداً قد تصل  لى أقل من يوم، ويتم وضع هذه األقمار جميعها اير مأهولة ولها دورة قصيرة

ئل من الها بواسطة صواريم خاصة بهذه المهمات، عند الكالم عن األقمار الصناعية ال يمكننا حصر الكم

 هما: واعية التطور الملحوظ والمتسارع بهذه التقنية لذلك سوف نتطرق  لى قمرين من هذه األقمار الصن

 . (Landsat) لقمر الصناعي األمريكي الندساتا -أ     

 الح  الشكل التالي. (Spot) القمر الصناعي الفرنسي سبوت -      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مأهولة(ال( األقمار الصناعية األمريكية )اير 3الشكل )
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 وقد كان ائياً ار عن بعد فر ن انتاي أول قمر صناعي من سلسلة الندسات يعتبر أول انطالقة لعلم االستشع

 ( وأهم ميزاته هي:NASAم( من قبل وكالة الفراء االمريكية )1972يوليو  23اطالقه في )

 توفير معلومات لمعظم أجزاء األر . -1

 عدم وجود قيود سياسية أو حقوق طبع. -2

 االنخفا  النسبي لتكاليف الحصول على بيانات. -3

 ى سطح األر .تكرار االستشعار ألي منطقة عل -4

 قلة التشويه في المناظر. -5

 ة وهي  تسلسللقد أطلقت وكالة الفراء األمريكية )ناسا( مجموعة من األقمار الصناعية ضمن أرقام م    

 ...  لم( الح  االشكال أعاله.  7، ....... الندسات  2، الندسات  1)الندسات     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ناعية( أنواع من األقمار الص4الشكل )

 

 مخرجات بيانات الندسات 

 يمكن الحصول على بيانات الندسات في نوعين من المخرجات وهي: 

 ( وهي CCTونحصل عليها على شكل أشرطة حاسل تعرف باسم ) (Digitalمخرجات رقمية ) -1

  ( وتحتاي هذه األشرطة  لى أجهزة خاصة لمعالجتهاComputer Compatible Tablesمختصر )    

 صول على مناظر يمكن استخراي نسم فوتوارافية عنها.للح    

 ويمكن الحصول عليها بهيةة أفالم أو ورق بمقاييس مختلفة.  مخرجات فوتوارافية -2

 

 )كيفية الحصول على مناظر األقمار الصناعية )الندسات 

في  جللكي يحصل مستخدم مناظر الالندسات على منظر أو مجموعة مناظر عن أي منطقة في العالم، ي

 البداية تحديد بعر األمور األساسية مثل  

 ات بيان يجل أن يعرف أوالً من أين يستطيع الحصول على البيانات، حيث تتواجد عدة محطات تستقبل -1

 ا .ية بالريالتقناالستشعار عن بعد منتشرة بمناطق عديدة حول العالم كمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم و    

 ة. استخدام خرائل خاصة، ويستعان بخطوط الطول والعر  لتحديد تلك المنطقتحديد المنطقة ب -2

 يجل تحديد هيةة البيانات المطلوبة والتي يمكن أن تكون بعدة أشكال:  -3

 (CCTبيانات رقمية في أشرطة حاسل ) -أ    

 ل    لحصوفي ا ورق أبير وأسود أو أفالم أو ورق ملون ويجل تحديد نوع جهاز االستشعار المستخدم -    

  بيانات. وع العلى البيانات ألن لكل منها له خصائ  و مكانات مختلفة، كما تتفاوت أسعارها حسل ن        

 من الرروري أن يحدد المستخدم الخصائ  النوعية للمنظر المطلو  ومن هذه المعلومات: -4
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 تاريم الحصول على المنظر.            -أ    

 الستشعار.نوع وسيلة ا -     

 نسبة اطاء السحل.                     -ي    

 جيدة(. –متوسطة  –النوعية )سيةة  -د    

 مقياس المنظر.                          -هـ     

 الهيةة التي تتوفر بها )أشرطة حاسو ، ألوان، ..... الم(. -و    

 ، وخطوط الطول والعر (.Pathو Rowاإلحداثيات ) -ز    

 

 ا( لقمر الصناعي الفرنسيSpot سبوت ) 

( وهي أوائل CNESهو مشروع فرنسي ساهمت فيه أيراً السويد وبلجيكا ويدار بواسطة )سنس( )

 ن ( وهي تتبع وكالة الفراء األوربية وEtude Spatial,Centre National dالكلمات التالية )

( يدور القمر Satellites Pour Observation de Terre = SPOTاختصار اسمه أتى من )

دم في ( والقمر يلتقل صور متداخلة تستخ98ºكم( فوق سطح األر  بزاوية مع الشمس ) 822بارتفاع )

وتشتمل  يوم(26دقيقة( ويعيد دورته كل ) 101دراسة البعد الثالث، يكمل القمر دورته )مداره( في )

أول  م ويعتبر 1986في فبراير  1( وقد أرسل سبوت  5Spotو 4و 3و 2و 1السلسلة كل من األقمار )

 قمر صناعي من سلسلة سبوت ويحمل نوعين من األجهزة هي: 

 (.Magnetic – Tape Recordersأجهزة تسجيل على أشرطة ممغنطة ) -1

 ما:( التي تعمل بنظامين هHRV = High Resolution Visibleأجهزة التحليل العالي المرئي ) -2

 أجهزة بانكروماتية  -أ    

 م(.  10)( ويبلغ التحليل المكاني فيها رمايكرومت 9.73 – 0.51تغطي مساحة طيفية ما بين )       

 هي: )أنطقة( أطياف  3جهاز استشعار متعدد االطياف حيث يكون االستشعار في  -     

 ( مايكرومتر.0.59 – 0.5* النطاق األخرر ما بين )        

 ( مايكرومتر.0.68 – 0.61* النطاق األحمر ما بين )        

 تحليل المكاني ( مايكرومتر، ويبلغ ال0.89 – 0.79* نطاق األشعة دون الحمراء القريبة ما بين )        

 م(.  20في هذا النظام )           

 استشعار  ( بمسح سطح األر  بخطيHVRيقوم كال من نظامي أجهزة التحلل العالي والمرئي )           

 الستشعار كم( لذا فإن عر  خل ا 3كم( والتداخل بينهما يبلغ ) 60متجاورين عر  كل خل )           

 التالي:  كم( ويترح ذلك في الشكل 117الذي يقوم به القمر الصناعي في وقت واحد يبلغ )           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( الفرنسيSpotالقمر )بل العالي ي( خطوط االستشعار والتداخل بجهازي التحل5الشكل )
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 ( التي تميزه عن األقمار االمريكية الندسات هي ما يلي: 1خصائ  القمر الصناعي سبوت )

 م(. 20 – 10التحليل المكاني جيد ويبلغ ما بين ) -1

والتي  (0º - 27º)وجود المرآة المتحركة التي تميل  لى الشرق أو الغر  بشكل تدريجي وبزاوية  -2

عار مركزها مسار القمر الصناعي وهذه المرآة تسمح باستش كم(  950تسمح بمسح منطقة بعر  )

األر   يوم( التي يغطي فيها القمر الصناعي سطح 26مرات( خالل ) 7أي مكان على خل االستواء )

 مرة( خالل نفس الفقرة.  11( تستشعر المنطقة )45º، وعلى خل عر  )

ى أن قة علستخدام منظرين لنفس المنطتتميز مناظر القمر سبوت بإمكانية تحقيق الرؤية المجسمة با -3

 ختلفة. ( مHRVتكون مسجلة بمدارين مختلفين، وأن تكون زوايا اإلبصار بأجهزة التحليل العالي )

 

   رسال بيانات الندسات وسبوت لور  

ام ( ومن عReceiving Stationترسل جميع بيانات الالندسات وسبوت  لى محطات استقبال أرضية )

 طة بهامحطات استقبال عديدة وكل محطة مسؤولة عن استقبال جزء من المنطقة المحيم( أنشةت 1972)

 ميل تقريباً(. 2500 – 2000)دائرة نصف قطرها يتراوح ما بين )

  على المصادر اير الفوتوارافية ةلسؤال: أعطي أمث

اجهزة  حمراء،تشمل الوسائل الجوية )الالقل متعدد االطياف، الالقل الخطي الحراري لوشعة دون ال

 .استشعار المايكروويف(

 )الوسائل الفرائية المأهولة واير المأهولة( -ي

تي ( وهي الPlatform)منصات الالستشعار عن بعد هي االمصادر اير الفوتوارافية لمعلومات من 

  ( وهي أجهزة تسجل الطاقة الكهرومغناطيسية المنبعثة من األرSensorتقوم بحمل المجسات )

راء لمنصات على المركبات )السيارات( والبالونات والطائرات والصواريم ومركبات الفوتشتمل ا

 والمحطات المدارية ويمكن تقسم منصات االقمار الصناعية  لى: 

  

 لى حسل االرتفاعستشعار عن بعد م منصات االيتقس : -  

 (.منصات أرضية )مثل كاميرا التصوير األر  لها ركيزة )قاعدة( ثالثية األرجل -1

 منصات جوية )التصوير يتم بكاميرا محمولة على الطائرة(. -2

 .من القمر الصناعي( (Sensors) (كواشف)منصات فرائية )التحسس يتم بمتحسسات  -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 36 (2019ــ  9ــ  15قسم المساحة ـــ المعهد التقني بالموصل ) –ان محمود الطائي أعداد المدرس المهندس محمد عيد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  لى حسل المدة الزمنيةستشعار عن بعد منصات االتقسم : - 

 قصيرة األمد(.اللمكو  الفرائي كولومبس ا، التصوير الجويمثل طائرة ) - منصات وقتية: -1

 - سم  لى:)مثل األقمار الصناعية المدارية التي تستمر في مدارها لسنوات( وتق - ة:يمنصات دائم -2

 مى    أو تس )satellites Orbit Geostationary( مع األر )المترافقة( الصناعية الثابتة األقمار  -أ

  (Equatorial Orbit)ار االستوائية أو األقم (Elliptical Orbitالبيروية )  

 محمول ( الذي يتحكم بغر  وقدرات المجس الOrbit ن من أهم خصائ  القمر الصناعي هو المدار )  

 ا   ورانهدعلى متن القمر الصناعي ومدارات األقمار تتغير بتغير ارتفاعها عن سطح األر  واتجاه   

 ي التي ه( Geosynchronous)ناعية المتزامنة أرضياً األقمار الصمقارنة بدوران محور األر ،  ن   

 لمدار ساعة(، وا 24ساعة( أو مراعف لدوران األر  ) 12يتزامن دورانها باتجاه دوران األر  )  

  ،ل االستواء( هو مدار متزامن أرضياً يدور فوق خGeostationaryالثابت أرضياً أو جغرافياً يسمى )  

 ( بحيث يظهر ثابتاً 3.073km/h)ته ( وسرعkm 35765 ≈ 36000) ارتفاعه فوق سطح األر   

  24) ار يعملبالنسبة لور  أي أنه يغطي بقعة ثابتة من األر  دائماً، والقمر المتواجد بهذا المد  

 ي خدمات من نقطة  لى نقطة حول العالم، ومن نقطة  لى نقاط متعددة أ لالتصاالتساعة( ويستعمل   

 لذين ( واSyncom 2م( أطلقت ناسا أول قمر صناعي متواقت أرضياً وهو ) 1963) ذاعية، في عام   

 م، واستطاع ساعة( باليو 24القمر أي )القمر يغطي مناطقهم( فإن القمر كان متاحاً لهم )ون ريكان   

  هممر متاحاً لمن األر (، أما أولةك الذين هم خاري التغطية لم يكن الق %42القمر تغطية ما يقار  )  

 لديهم  مكانية نقل الرسائل من أحدهم لآلخر كما يمكنه عملياً ربل األر  كلها ف  

 ن  رسال الوحيدة هي أن زمأقمار متشابهة( وسيةته  3ألن نظامه مكون من ) عدا المناطق القطبية  

 اً بسرعة بوطهميل صعوداً ومثلها  22000اإلشارة وعودتها ربع ثانية وهو )الزمن الالزم لقطع مسافة   

  ال عليها، مثاالستوائيها هذه األقمار تصور الرقعة األرضية نفسها باستمرار بسبل مدارالروء(،   

 خاصة باألنواء الجوية.وهي  ((NOAAالمناخية األمريكية الصناعية قمار هي األ  

 دة من أكبر   قمر منها استوائي(،  ن شركة  نتلسات هي واح 100قمر اتصاالت، أكثر من  150هنالك )   

 ( سالسل مختلفة من األقمار 8رعاة تطوير هذه األقمار الصناعية وهي ذات ملكية دولية أطلقت )   

 قمر بكل سلسلة( بفترة ثالثين عاماً،  ن نشرهم لوقمار الصناعية حول الكرة  5 - 4الصناعية )   

 مات الهاتفية بين أي نقطتين على و تاحتهم للنقل من قمر آلخر جعل من الممكن  رسال آالف المكال   

 األر  تقريباً، أقمار هذا المدار متزامنة أي تبقى دائماً فوق نقاط تغطية خاصة بها بفرل سرعة    

 دورانها المتزامنة مع سرعة دوران األر  لذلك كان من السهل التقاط بثها بتوجيه االطباق الالقطة أو    

 لذلك فإن معظم أقمار االتصاالت تستخدم المدار االستوائي وهي متراصة الهوائيات  ليها الستقبال البث    
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 فوق خل االستواء لذلك تم تقسيم هذا المدار  لى مواقع ودرجات افتراضية تنقسم  لى ار  وشرق وكل    

 ( مع المحور القطبي وهذا 63º(، للمدار البيروي زاوية ميل مقدارها )1º – 180ºقسم يبدأ من )   

 دار له ميزة أن االطالق يتم بطاقة أقل، والقمر الصناعي في هذا المدار له أعلى نقطة فوق سطح الم   

 ( وأدنى نقطة )نقطة الحرير( Km 35600( في حدود )Apogeeاألر  )نقطة األوي( )   

   (Perigee( في حدود )3960 Km( فوق سطح األر  ويقوم بتغطية األر  كل )ويعطي  12 )ساعة 

 ة كبيرة معتدلة للمناطق القطبية،  ن التزاحم في المدار االستوائي سيزيد أهمية المدار البيروي.تغطي   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 satellitesSun Synchronous ( (Orbit-Near Polar)( الشمسالمتزامنة مع األقمار الصناعية  - 

 نوبي( الشمالي  لى الجهي أقمار شبه قطبية مدارها منخفر )قريل من األر ( تدور )من القطل     

 ي لصناعاحتى يغطي المساحة المطلوبة منه على األر  وفي اتجاه دوران األر  بحيث يكون القمر     

 في و (90˚) يقطع مدارها خل االستواء بزاوية تزيد قليالً عنفوق بقعة مراءة بالشمس باستمرار،     

 ألقمار ا، فمدار هذه ر منطقة أخر  من األر يه مدار آخلمحلي الشمسي نفسه الذي يقطع فاالزمن     

 ، لصناعيالدوران تحت القمر ابيكون في مستوي ثابت نسبة  لى الشمس بينما تبقى األر  مستمرة     

 كرة موارد الجوي ووكما موضح في الشكل التالي، يعتبر هذا المدار ذو قيمة بالنسبة لإلبحار والتنبؤ ال    

  دقة.    ت بكلا المدار مسح الكرة األرضية بوقت قياسي وتسجيل الصور والبيانااألرضية حيث يتيح هذ    

 ي لصحارالذلك تستخدم أقماره باألبحا  العلمية خاصة العاملة في مجال البيةة والطقس ودراسة     

 مات لمعلول ا ينقالوالمياه الجوفية وأقمار التعدين والبحث عن البترول وال يستعمل في االتصاالت ألنه     

 أثناء  ( على الشريل الذي يرسمه القمر الصناعي على األر  تحتهSwathبتزامن، يطلق لف  صف )    

 ل ي تمثمروره، يتخذ الصف شكل الشريل يلف األر  من القطل  لى القطل، ويطلق على النقطة الت    

 ول ر الصناعي دورة ح(، بعد  تمام القمNadirمسقل القمر الصناعي على األر  أسم السمت )    

 ، األر  فإن  نحراف يحد  لمداره مما يسمح له برسم صف جديد مجاور للصف المرسوم سابقاً     

 من خل  قترا تتجاور الصفوف لتغطي األر  كلها، تتداخل الصفوف فيما بينها ويقل هذا التداخل باال    

 لزمنية في ودورته اكم( 1000- 500) قمراليتراوح ارتفاع االستواء ويزيد باالقترا  من القطبين،     

 اقبة موارد ( خاصة بمرland sat) سلسلة األقمار األمريكية الندساتعليها مثال دقيقة(  100حدود )    

 أجيال: ( 3بـ )األر      

 (.توقفوا عن العمل 3، 2، 1) الجيل األول الندسات -1

 (.مستمرة بالعمل 5، 4) الندسات الجيل الثاني -2

 (.7، 6) لثالث الندساتالجيل ا -3

   ية.األمريك (1،2،3أقمار الندسات )ب( مشهد أو )بيان فرائي( 24)  العراق  يغطى -: 1مالحظة 

 ة. األمريكي (5، 4أقمار الندسات )ب( مشهد أو )بيان فرائي( 19)  العراق  يغطى -: 2مالحظة 

 

 

 

  



 38 (2019ــ  9ــ  15قسم المساحة ـــ المعهد التقني بالموصل ) –ان محمود الطائي أعداد المدرس المهندس محمد عيد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أو المتحسس المجس (Sensor ) 

يتكون أي مجس من خمسة مجاميع أساسية والناتج النهائي للمجس هو مرئية )صورة( رقمية 

(Digital Image( وتتكون الصورة من شبكة )Grid أعمدة وصفوف متقاطعة مكونة مساحات )

(  DN NumberDigital =( ويحتوي البكسل على )Pixelمربعة يطلق على كل واحدة منها بكسل )

 مية الشعاع الكهرومغناطيسي المنعكس من مساحة األر  لهذا البكسل.قيمة رقمية تمثل ك

 (.Scanning Setمجموعة المسح ) -1

 (. Optical Setمجموعة العدسات الروئية ) -2

 (.Spectral Filters Setمجموعة الفصل الطيفي ) -3

 (.Analog / Digital (A to D) Setمجموعة التحويل الرقمي ) -4

 .(Storing Setمجموعة الخزن ) -5

 

 ة * يقوم المجس باستقبال اإلشعاع الكهرومغناطيسي المنعكس عن سطح األر  من خالل مجموع

 لفصل المسح والمجموعة العدسة الروئية ثم يقوم المجس بتمرير هذا االشعاع عبر مجموعة ا   

 .ستقلةالطيفي )المرشحات( ليتم فصل كل نطاق مميز من الطاقة على حدة وتسجيله في مرئية م   

 لمنعكس ا( وتمثل االشعاع الكهرومغناطيسي Band* يطلق على هذه المرئية المستقلة أسم النطاق )

 األحمر ...... الم(.  –األخرر  –عن األر  في نطاق معين من الطاقة )األزرق    
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 * يتم جمع الصور الناتجة عن المرشحات )األنطقة( المختلفة وخزنها في ملف رقمي واحد.

 ت األقمار الصناعية بأنها متعددة األنطقة.* تتميز مرئيا

 * يمكن الدمج بين عدة أنطقة للحصول على صورة ملونة.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الصور الجويةبيانات مقارنة بين البيانات الفرائية و 

 م ثم  ألفالايعتمد التصوير الجوي على التصوير الفوتوارافي حيث يقوم بتسجيل الطاقة على            

  للطاقة تطبع الصور الجوية بينما يعتمد االستشعار عن بعد على التسجيل الرقمي )االلكتروني(    

 ف الطي المنعكسة أو المنبعثة من األهداف حيث يقوم المستشعر بفصل وتسجيل كل نطاق من أنطقة    

 جل س يسو المجالكهرومغناطيسي بهيةة رقمية منفصلة من خالل المرشحات أي أن جهاز االستشعار أ    

 ئي المر نطاق الطيف المرئي األزرق )مثالً( في جزء من الذاكرة الرقمية كما يسجل نطاق الطيف    

 ة لذاكرااألحمر في جزء آخر من الذاكرة ويسجل نطاق طيف االشعة تحت الحمراء في جزء ثالث من     

 مختلفة قة التتكون من عدد من األنط وهكذا يطلق على المرئية الفرائية )متعددة األنطقة( أي أنها    

 ورة أو كل ص )الناتجة من المرشحات المختلفة(، هذا األسلو  يتيح للمستخدم )بعد ذلك( التعامل مع    

 اشة نطاق من أنطقة الطيف الكهرومغناطيسي بشكل منفصل أو تعر  كمجموعة من األنطقة على ش    

   -ملونة كما يلي: الحاسو  بنفس الوقت للحصول على صورة     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( مفهوم دمج األنطقة للمرئيات الفرائية لدراسة الطبيعة9الشكل )
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  الفرائي ة )البيان(والصورة الجوية صورالمقارنة بين  

 

 الصورة الجوية المشهد )البيان( الفرائي ت

 تغطية محدودة بالصورة الواحدة. تغطية شاملة وواسعة للمشهد الواحد. 1

 كثيرة التكاليف. قليلة التكاليف. 2

 را.دقتها جيدة وتعتمد على مقياس الصورة الجوية ونوع الكامي دقتها ممتازة وحسل نوع القمر وقوة تميزه. 3

 مسقطها مركزي )األبعاد والمساحات اير حقيقية(. مسقطها عمودي )األبعاد والمساحات حقيقية(. 4

 تحتاي  لى المرور فوق أالماكن المصورة.  كن المصورة.ال تحتاي  لى المرور فوق االما 5

 تصور في الظروف الجوية الجيدة فقل. تصور بجميع الظروف الجوية الجيدة والقاسية. 6

 تعتمد على المتحسسات الفعالة واير الفعالة والفالتر 7

 المرشحة وضمن كافة المجاالت الطيفية 

 يف المرئي فقلتعتمد على األفالم والكاميرات وضمن الط

يأتي المشهد من خالل أجهزة تحسس تحمل على األقمار  8

 الصناعية أو الرادارات.

 تحمل أجهزة التصوير على المنطاد الجوي والطائرات

 مقاييس رسمها كبير جداً قياساً للمشهد. مقاييس رسمها صغيرة جداً قياساً للصور الجوية. 9

دقيقة جداً بعد  القياسات الهندسية المأخوذة منها 10

 التصحيحات. 

ت القياسات الهندسية المأخوذة منها اير دقيقة لوجود تشوها

 كثيرة فيها يجل معالجتها.

ممكن الحصول منها على خرائل اعتيادية واير هندسية  11

معتمدة وقتياً وبشكل مباشر لحين أجراء التصحيحات 

 الالزمة عندها تعتبر هندسية.

اإلزاحة والتشويه للحصول على تحتاي  لى تصحيحات من 

صور جوية دقيقة ومنها يتم رسم خرائل مساحية باآلت 

 التحشية.

تحتاي  لى تصحيحات للحصول على بيانات دقيقة جداً  12

 لغر  اعتمادها كخرائل هندسية.

ضافية للحصول على صور  تحتاي  لى تصحيحات هندسية 

 جوية دقيقة جداً للحصول على خرائل هندسية.

عد المرئية الفرائية تؤخذ من األقمار الصناعية التي تب 13

مةات الكيلومترات فوق سطح األر  وخاري الغالف 

 الجوي( 

ل الصور الجوية الملتقطة من الطائرات ويتم تصويرها من داخ

 الغالف الجوي وارتفاع الطيران يكون عدة كيلومترات.

مار تكلفة شراء المرئيات الفرائية )من شركات األق 14

 الصناعية التجارية( أصبحت ارخ  )اقتصادية(

تكلفة شراء الصورة الجوية أالى من المرئية الفرائية  

 )مكلفة اير اقتصادية(

 

  الجوي والتصوير الفرائياألرضي والتصوير التصوير بين تصوير المن حيث مقارنة  

 

 التصوير الفرائي التصوير الجوي األرضي التصوير مادة المقارنة

 في القمر الصناعيتوضع  في الطائرة توضع  على سطح األر  توضع  موقع الكاميرا -1

 ( 2مساحة كبيرة )عشرات كم (2مساحة متوسطة )عدة كم ( 2مساحة قليلة )مةات م  مساحة المنطقة المصورة  -2

 الدقة  (عاليةفائقة ) جداً دقيقة  دقيقة  نوع الكاميرا المستخدمة  -3

مرئي واير تصوير ضوئي  تصوير ضوئي مرئي نوع التصوير  -4

  مرئي

وتسجيل األشعة استقبال 

 الكهرومغناطيسية

 تسجيل رقمي  أفالم متخصصة أفالم عادية  نوع مادة التسجيل -5

 

   الخرائل( معلومات الجغرافية )الوالفرائية أو الصورة  معلومات المشهدمقارنة بين 

 

 ( المعلومات الجغرافيةخارطة ) (فرائين الأو )الصورة أو البياالمشهد خارطة  ت

تكون من خاليا على شكل مربعات صغيرة تدعى ت 1

 .(Pixelsالعنصورات )

 تكون من عناصر شكلية مثل النقاط والخطوط واشكال مغلقة.ت

خاص مع الخاليا ها كل خلية تحمل قيمة طيفية ووضع 2

 المجاورة. 

خصائ  كل عنصر يحتوي على صفات وصفية ومسميات و

 طبوارافية. 

بينما الخريطة ممكن أن تتكون من طبقة أو أكثر تمثل كل طبقة المشهد او الصورة الفرائية تتكون من طبقة واحدة  3
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أو أكثر تمثل كل طبقة منها حزمة طيفية معينة ذات 

 طول موجي معين.

 .)كخارطة للطرق، والمباني.... الم( فيها عنصر معين

بياناتها تكون على شكل متجهات خطية ونقطية ومساحية  (.Raster Gridشكل شبكة )بياناتها تكون على  4

 (Vector – Linearكمرلعات مغلقة )

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ بعر المصطلحات المستخدمة بعلم االستشعار عن بعد )الدقة التمييزية(  (11+10) األسبوع

(Resolutionالتغطية المكانية(، )مدارات االق( ،) )مار الصناعية(، )صحة الربل)Accuracy) 

 

 1- ( الدقة التمييزيةResolution ) 

   بين  عني قدرة النظام البصري لجهاز التحسس على التمييزمصطلح يقدرة التمييز وهي هي         

 ميزية وهي:  أنواع من الدقة الت 4األجسام المتشابهة بعدياً أو طيفياً وعلى ضوء ذلك هنالك         

 (Spectral Resolutionالدقة التميزية الطيفية ) -أ   

 اسطة هي جزء محدد من الطيف الكهرومغناطيسي ذو طول موجي معين )نطاق( يمكن أن يسجل بو       

 لحرارية راء االجزء الحساس أو المستشعر مثل )االشعة الحمراء وتحت الحمراء القريبة وتحت الحم       

 ي هرومغناطيسلطيف الكية لطوال الموجاألعدد  وأمد  أيراً تعني سطح النباتات(،  التي تنعكس من       

 ميزية لدقة التويقسمها  لى أنطقة كمثال عليها ايتحسسها مستشعر أن التي يمكن لجهاز الللمنطقة        

 كرومتر حيث ( ماي0.7-0.4)أبير وأسود( ذات المد  ) ةالطيفية للمرئية الفرائية البانوكروماتي       

 نا يمكن يسجل المستشعر الروء المنعكس من األر  واالجسام بهذا المد  في نطاق واحد وعليه       

 لى:  تقسيم المستشعرات الموجودة باألقمار الصناعية من حيث دقتها التمييزية الطيفية        

 

 (.الملونة واحد )المرئيات ايرتستشعر وتسجل الطاقة المنعكسة في نطاق  مستشعرات أحادية النطاق:*  

 

  01اقل من )تستشعر الطاقة المنعكسة وتقوم بتسجيلها في أنطقة متعددة  مستشعرات متعددة األنطقة:*  

 رات مستشعأنطقة( مثل النطاق األزرق واألحمر واألخرر وتحت الحمراء ..... الم ومثال عليها ال    

 (. 7ت ( و )الندسا5الموجودة في أقمار )سبوت     

 

 بير من كتستشعر الطاقة المنعكسة وتقوم بتسجيلها في عدد  :الفائقة  مستشعرات متعددة األنطقة*  

 قاً(. نطا 36( ويصل عدد انطقته )AOS Modesاألنطقة )عشرات أو مةات( مثل مستشعرات القمر )    

  الطيفية لبصمةاية وكلما كانت كلما زاد عدد األنطقة زادت الدقة التمييزية الطيفية للمرئية الفرائ    

 ات لمرئيالمواد سطح األر  أكثر سهل التمييز والتفريق بينها وخاصة في تطبيقات تفسير وتحليل     

 ائل.تاي الخرم بإنالفرائية، أما المرئيات الفرائية )اير الملونة( ذات النطاق الطيفي الواحد فستستخد    
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 الدقة التمييزية الطيفية للمرئيات الفرائية( مفهوم 1الشكل )

 (Spatial Resolutionالدقة التميزية المكانية ) -    

 لمكاني أو هي أصغر مساحة يمكن أن يميزها الجزء الحساس وتعرف بـ )درجة الوضوح أو التحليل ا      

  Instantaneous Fieldالدقة المساحية أو حجم الخلية( وتوصف بداللة مجال الرؤية اللحظية )      

      of View=IFOVينة ( وهي مقياس للمساحة التي يمكن أن تر  بواسطة المستشعر عند لحظة مع 

 دد االطياف م( بجهاز الماسح المتع 10×10وتختلف قدرة التمييز المكانية من مستشعر آلخر فهي )      

     (MSS = Multi Spectral Scanner( و )بجهاز  20-15 )م( معد الخرائل الموضوعيةTM ) 

 ا بين على األر  يمكن لجهاز االستشعار عن بعد أن يميزهأصغر مسافة ويمكن تعريفها بانها      

 متر(  Ikonos( = )1×1جسمين متجاورين فمثالً الدقة التميزية المكانية لمرئية القمر الصناعي )    

 ادة هذه متر( على سطح األر  ويحدد م 1×1ساحة )فهذا يعني أن القمر  كونوس يستطيع أن يميز م    

 حدد يكنه أن ال يمفالمساحة أو الخلية عن المواد الموجودة حولها أما ما بداخل هذه المساحة أو الخلية     

  ستشعار،هاز االجمحتواها وهذا الرقم يمثل البعد المربع للمسقل اآللي لمجال رؤية يز تفاصيلها أو يم    

 تختلف قيمة الدقة التمييزية المكانية من مرئية فرائية  لى أخر  فتوجد: ومن هنا    

  مرئيات فرائية ذات دقة تميزية مكانية منخفرة* 

 . م الصغيرةم( تستخدم بتطبيقات التخطيل اإلقليمي والخرائل ذات مقاييس الرس 100×  100)أكبر من    

  مرئيات فرائية ذات دقة تميزية مكانية متوسطة* 

 متر(.   100×100 – 5×5)تتراوح بين   

 والخرائل  م( وتستخدم بالتخطيل الحرري 5×5)أقل من  مرئيات فرائية ذات دقة تميزية مكانية عالية* 

 كلما ( 0.5 × 0.5)ذات المقاييس الكبيرة، وكلما قل رقم القدرة التميزية المكانية لمرئية فرائية مثال    

 ي التال ويمكننا التمييز بين معالم سطح األر  بقدرة كبيرة والشكلزادت درجة وضوحها المكاني    

 يوضح الفرق بين المعلومات المستحصلة من الصور ذات الدقة العالية.    
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 م(03ز= م،20م، و=10م، د=5م، ي= 2.5م،  =1)أ= :بدقة تمييزية مكانية( صورة لملعل رياضي 2الشكل )
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 (Radiometric Resolutionالدقة التميزية اإلشعاعية ) -ي

      اسية حسهي عدد البيانات التي يمكن تسجيلها بأي جزء من الطيف الكهرومغناطيسي، وهي مقياس     

 وشعة لسية أثناء تسجيلها قوة اإلشارة الكهرومغناطيبالختالفات التي تحد  اكشف مستشعر لال    

  ت هو وحدة، ويعبر عنها بعدد البتات المستخدمة لتسجيل بيانات كل خلية والبالمنعكسة من األر     

 شعاعية لقمر صناعي ( فمثالً عندما نقول الدقة التمييزية اإل2قياس البيانات الرقمية وهو األس للرقم )    

 ت الخلية أي ( قيمة عددية مختلفة لبيانا2( أي )21بيانات في )بت( فيعني أن القمر يسجل ال 1هي )    

 يزية التم يقسم الخلية  لى قسمين أو تدريجين من تدريجات اللون الرمادي وعندما نقول أن الدقة    

 ية مختلفة  ( قيم عدد4( أي )22( بت فيعني أن القمر يسجل البيانات في )2اإلشعاعية لقمر تبلغ )    

 لدقة التميزية ا( تدريجات من اللون الرمادي وعندما نقول أن 4ت الخلية أي يقسم الخلية  لى )لبيانا    

 م عددية ( قي255( أي )28( بت فيدل على أن القمر يسجل البيانات في )8اإلشعاعية لقمر تبلغ )    

 وعليه فكلما  الرمادي( تدريجات من تدريجات اللون 255لبيانات الخلية أي يقسم الخلية  لى ) مختلفة    

 حليل تفسير والتالدقة التميزية اإلشعاعية لمرئية فرائية كلما كانت المرئية أوضح وأسهل في الزادت     

 بت(  6( )5دسات وكمثال تبلغ الدقة التميزية اإلشعاعية لجهاز االستشعار متعدد األطياف بالقمر )الن    

  (Gray Scaleمستو  من التدري الرمادي( ) 64=  62أي يمكنه تسجيل األشعة المنعكسة في )    

  تعدد األطيافم( بينما تبلغ الدقة التميزية اإلشعاعية لجهاز االستشعار 5نفسها بأقمار )سبوت وهي     

 بت( 10) مستو  من التدري الرمادي( بينما تبلغ 256= )( 82بت( أي ) 8( )7القمر الندسات )في     

 ( وكما بالشكل التالي: EROS Modesبت( للقمر )12كي وتبلغ )نواه األمريللقمر     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Gray Scale)( مفهوم الدقة التميزية اإلشعاعية تعني كم مستو  من التدري الرمادي 3الشكل )

 

 ( ResolutionTemporal)زمنية الدقة التميزية ال -د

 في     بياناتعيد رصد األجسام والحصول على الخاللها أن ي هي الفترة الزمنية التي يمكن للمستشعر    

 حسس الوقت )الزمن الدوري( الذي يحتاجه جهاز التهي وقت محدد وبطريقة دورية ومتكررة، أو    

 ات لتغيرلزيارة نفس المنطقة الجغرافية على سطح األر  مرتين متتاليتين، وهي مهمة لمراقبة ا    

 ر  ر  فالقمالكوافي فترات زمنية متتالية مثل رصد التدهور البيةي و الفيزيائية التي تحد  لمنطقة ما    

 الدقة  يوم( من التصوير األول، وتختلف16يمكن أن يصور نفس المكان بعد ) 5الصناعي الندسات     

 تراوح نه وتالتميزية الوقتية لوقمار الصناعية باختالف ارتفاع القمر عن سطح األر  وسرعة دورا    

 أقل من شهر.  –الفترة الزمنية بين عدة أيام  هذه    
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 2-  التغطية المكانية 

 ر قلت  نية للقمالمكا أو المرئية الفرائية فكلما زادت التغطيةمساحة التغطية التي يغطيها المنظر الواحد     

 ا قلت ة كلمالدقة التميزية المكانية له أي كلما كبرت مساحة سطح األر  الظاهرة على مرئية محدد    

 دم يرة تستخالكب كمية التفاصيل بهذه المرئية والعكس صحيح فالمرئيات الفرائية ذات التغطية المكانية    

 تطلل بينما ت قليميفي التطبيقات التي ال تعتمد على  ظهار كمية تفاصيل كبيرة مثل تطبيقات التخطيل اإل    

 رئيات لى المعقدرة تميز مكانية كبيرة واالعتماد تطبيقات تخطيل المدن و نتاي الخرائل التفصيلية     

 ( كم 13×13) = (Ikonos)لقمر الصناعي التغطية المكانية لفالفرائية ذات التغطية المكانية الصغيرة     

 لتالي: شكل افي المنظر الواحد، وهذه الميزة تؤثر بشكل كبير في حسا  التكلفة المادية كما في ال    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كم  3كم بتداخل  60( مساران كل مسار Spot( التغطية المكانية للقمر الفرنسي )4كل )الش

 

 اً جدول مقارنة خصائ  المرئيات الفرائية ألقمار صناعية مستخدمة في االستشعار عن بعد حالي

  كونوس كو  بيرد 2أي أر أس  5سبوت  7الندسات  القمر الصناعي

 )أبعاد الخلية( بالمتر المربعالدقة التميزية المكانية  النطاق

 م( 4×4) م( 2.4×2.4) م( 23×23) م( 5أو  2.5) م( 30×30) األزرق

 م( 4×4) م( 2.4×2.4) م( 23×23) م( 5أو  2.5) م( 30×30) األخرر 

 م( 4×4) م( 2.4×2.4) م( 23×23) م( 5أو  2.5) م( 30×30) األحمر

 م( 4×4) م( 2.4×2.4) م( 23×23) م( 10أو  5) م( 30×30) تحت الحمراء القريبة 

   م( 70×70) م( 20أو  10) م( 30×30) تحت الحمراء المتوسطة  

   م( 70×70) م( 20أو  10) م( 60×60) تحت الحمراء الحرارية

 م( 0.82*0.82) م( 0.61*0.61) م( 5.8×5.8) م( 5أو  2.5) م( 15×15) أبير وأسود 

أو أبعاد  التغطية المكانية

 )بالكيلومتر( الصورة

 (2كم 11×11) (2كم16.5×16.5) (2كم 142×142) (2كم60×60) (2كم 185×185)

أو  الدقة التميزية الزمنية

 )دورة التصوير( باليوم  

 يوم 3 يوم 3.5 يوم 24 يوم 26 يوم 16

سعر تقريبي للصورة 

  )اير الملونة(الواحدة 

650 $  10700 $ 5200 $ 3800 2400 $ 
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 3-  األقمار الصناعية مدارات 

 ت لمدارااومحسوبة بدقة وتكون هذه تدور األقمار الصناعية حول الكرة األرضية في مدارات ثابتة    

 سام متزامنة مع الشمس لتتمكن من التصوير المرئي باٍستخدام أشعة الشمس المنعكسة من األج   

 هي: )حسل نوع القمر( ويمكن تحديد هذه المدارات بأربع معلومات و   

 (.Inclinationميل المدار عن خل االستواء بزاوية تسمى زاوية الميل ) -أ      

 (.Altitudeارتفاع المدار عن سطح األر  ويسمى ) -       

 (.Orbit Time( أو )Periodالمدة الزمنية إلكمال الدورة الكاملة على األر  وتسمى ) -ي      

 (.Equatorial Crossing Timeوقت عبور خل االستواء ) -د      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   7( يمثل عناصر المدار للقمر الصناعي الندسات 5الشكل )

 

 4- ( صحة الربلAccuracy  ) 

 ا بصحة وهو ما يطلق عليه( True or Exact Valueهي درجة االقترا  من القيمة الحقيقية )        

 ع الفعلي متر( من الموق 250( هي )7ناعي الندسات )الربل فمثالً صحة ضبل  صورة القمر الص        

 ا حتويهتلنفس المعلم، ومعرفة صحة ضبل أي صورة مفيد جداً لالستفادة من المعلومات التي         

 وسوف نتعلم كيفية تصحيح أو   زالة هذا الخطأ الحقاً.        
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 ةر ذات دققماأ، عالية ةمكاني ةقمار ذات دقأ)( sSatellite/ االقمار الصناعية ) (13+  12) األسبوع

 (ةمنخفر ةقمار ذات دقه مكانيأ، متوسطة ةمكاني

 ( األقمار الصناعيةsSatellite  ) 

ا ما القمر الصناعي هو جسم مادي يدور حول األر  في مدارات محددة ويقوم بوظائف معينة منه

 و األرصاد الجوية وايرها.هو خاص باالتصاالت أو المسح الجيولوجي أو البحث العلمي أ

 وتنقسم األقمار الصناعية من حيث طريقة دورانها حول األر   لى نوعين:       

 ( Polar Orbital Satellitesأقمار قطبية دوارة ) -1

  – 750أقمار تدور من القطل الشمالي  لى الجنوبي وهي ذات مدارات قريبة من سطح األر  )هي     

 طح ويعتمد زمن الدورة من قطل  لى آخر على ارتفاع القمر عن س حوضهي أكم( ولذلك ف 1000    

 ابت.األقمار متزامن مع الشمس أي يمر على نقطة على سطح األر  في زمن ث بعر هذه –األر      

 ( Geostationary Satellitesأقمار ثابتة )اير دوارة( ) -2

 ن ية لخل االستواء وبسرعة مساوية لسرعة دوراهي أقمار تدور حول األر  في مدارات مواز    

   ن بعد عستشعار استخداماً في علم االتعتبر األقمار الصناعية هي الوسيلة األكثر االر  حول نفسها،     

   -هذه األيام، وذلك يرجع لعدة أسبا  من أهمها:     

 لمعظم أجزاء األر .  توفير معلومات -1

 .قيود سياسيةال  -2

 بيانات مقارنة بالوسائل الجوية.لل ةواطةتكاليف  -3

 الستشعار أي منطقة على سطح األر . التكرار الزمني -4

 أثناء التصوير. مباشرةالالمعلومات  مكانية الحصول على  -5

 مباشرة. شكل صور رقميةبالمعلومات  مكانية الحصول على  -6

 ي: أقسام ه 3المكانية  لى  يمكن تصنيف األقمار الصناعية من حيث الدقة التمييزية         

 أقمار ذات دقة مكانية عالية: -1

 مر قوأكثر استخداماتها في التخطيل الحرري أو عمليات التجسس أو األهداف العسكرية، مثل     

    (Quick Bird( بدقة بعدية )61 .)سم 

 أقمار ذات دقة مكانية متوسطة: -2

 ر ثل قمم، الريفية والزراعية، والتخطيل اإلقليمي، طبيقات البيةيةوأكثر استخداماتها في الت    

    (Landsat 7( بدقة مكانية )30 .)متر   

 أقمار ذات دقة مكانية منخفرة: -3

 كانية م( بدقة NOAA-17رصد األحوال الجوية وتطبيقات الطقس مثل قمر )وأكثر استخداماتها في     

    لك سوف قنية، لذن التطور الملحوظ والمتسارع في هذه التوال يمكننا حصر الكم الهائل مكيلومتر(،  1)    

 بلية. نتطرق  لى قمرين من كل قسم ثم نورد جدوالً عاماً فيه بعر األقمار الحالية والمستق    

 

  -( مجموعات رئيسية هي: 3بصفة عامة يمكن تقسيم أنواع األقمار الصناعية  لى )    

 (n SatellitesCommunicatio) تصاالتاالأقمار  -1

 هي أهم األقمار وتساعد بنقل البيانات )كالبث اإلذاعي والتلفزيوني( وتوزيعها على أجزاء كبيرة من        

 و لى سطح األر  وميزتها أنها تستطيع التغلل على مشكلة كروية األر  التي كانت تعيق النقل      

 اه مستقيم وال تنحني مع تحد  سطح األر  عند المباشر األرضي للبيانات الن اإلشارة تسير في اتج    

 نقل اإلشارة التلفزيونية والراديوية كما تقوم هذه األقمار بتقوية اإلشارة أيراً لرمان الحصول على     

 ( حيث يستقبل اإلشارة ويرخمها Transponderأفرل عملية نقل فهي مزودة بجهاز يدعى الناقل )    



 49 (2019ــ  9ــ  15قسم المساحة ـــ المعهد التقني بالموصل ) –ان محمود الطائي أعداد المدرس المهندس محمد عيد  

 لمحطة األرضية المستقبلة ومن أمثلة هذه األقمار )النيل سات والعر  سات وهي ثم يعيد  رسالها  لى ا    

 كم(  35800) بارتفاعخاصة بالبث التلفزيوني(، توضع هذه األقمار بمدارات ثابتة وبعيدة نسبياً     

 ا من وهي تدور حول األر  بنفس سرعة دورانها حول نفسها مما يرمن ثباتها بالنسبة للمراقل له    

 ( footprintعلى سطح األر  أي يبقى القمر فوق بقعة ثابتة من األر  تدعى منطقة تغطية القمر )    

 مساحة بلد، توضع األقمار بقمة  ≈وهي منطقة البث واالستقبال للقمر وتكون مساحة التغطية كبيرة     

 وي، فتزداد سرعة القمر عندما الشكل البيروي وتتغير سرعة القمر تبعاً لموضعه من المسار البير    

 يكون مسار القمر في الجزء القريل من األر  بسبل قوة سحل الجاذبية األرضية التي تكون كبيرة     

 لقمر اي أن في ذلك الموضع والتي تجذ  القمر الصناعية  ليها وتسبل زيادة سرعته عندها، هذا يعن    

 لنسبة   طأ باغطيتها لفترة زمنية أطول حيث تكون حركته أبيكون فوق المنطقة األرضية التي يقوم بت    

  بالفترة ة فقل ليها وارتفاعه أكبر، مما يزيد من مساحة التغطية وقد يكون خاري نطاق منطقة التغطي    

 لة.ذه المرحدة بهالتي يكون فيها قريباً من الذروة االهليجية حيث يقطعها بزمن أقل بسبل سرعته الزائ    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Satellites Astronomyفلكية )القمار األ -2

    حول  هي عبارة عن تلسكوبات هائلة الحجم تسبح في الفراء وبسبل كونها تدور في مدار ثابتة    

 ه ثر معدات تتأاألر  أي خاري االفها الجوي فإن مد  رؤيته ال تتأثر بغازات األتموسفير وبالتالي ال    

 عبر  شعة تحت الحمراء ولكون عدساته هائلة الحجم يمكنها من الحصول على صوروهي تعمل باأل    

  الفراء تفوق دقتها عشرة أضعاف الصور المأخوذة بالتلسكوبات األرضية التي تمتلك نفس    

 المواصفات الفنية.     
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 تطبيقات األقمار الفلكية:

 الحصول على خرائل النجوم. -1

 لبها قكبات لظواهر الفلكية الغربية كالثقو  السوداء وظاهرة الكوايزر )وهو نوع من الكويدراسة ا -2

 المع بشدة وتبث أشعة راديوية(.     

 الحصول على صور لكواكل المجموعة الشمسية. -3

 الحصول على خرائل لسطوح كواكل مختلفة. -4

 

 ( )الخاصة بتحديد المواقع(PSGمثل أقمار ) (Navigation Satellites) مالحةالأقمار  -3

   حرية أو أو ب هدفها األساسي تقديم تقنيات دقيقة لعمليات المالحة بين موقعين )سواء مالحة  أرضية    

 س الروسي.األمريكي( ونظام االيلو األوربي ونظام كلونا GPSجوية أو فرائية( مثل أقمار نظام )    

 ي المحيطات   فلبي حاجة السفن ومتطلباتها وهي تحديد المواقع م( لت 1950طورت هذه األقمار نهاية )    

 مالحة ا  البأوقات مختلفة وفي مختلف الظروف واالحوال الجوية، بدأت فكرة استخدام األقمار ألار    

 ية المنقولة (، وبعد مالحظة وطباعة الترددات الراديوSputnik 1البحرية مع  طالق القمر الروسي )    

 ها ن خاللالرسم البياني، تم الحصول على نموذي جديد تم تمييزه يعرف بـ )ظاهرة دوبلر( ومعلى     

 د استطاع واقع وقتم تحديد المحيث استخدمتها معظم أنظمة المالحة العالمية اليوم مع الزمن والمسافة     

 اديوية رة رن لنقل  شاالعلماء في وقت سابق من معرفة القوانين التي تحسل السرعة والزمن الالزمي    

 .منكما في الشكل األي بين نقطتين وبالتالي حسا  المسافة بين أي نقطتين على سطح األر     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لتوقيت كون ايفي عالم المالحة البحرية يجل معرفة الحسابات الدقيقة لوبعاد والمواقع وهذا يتطلل أن 

 لو  فإذايق مطالمستقبلة للمعلومات القمرية فالتزامن الدق الزمني متطابق بين القمر والقاعدة األرضية

قيقة أمكن قياس الزمن الذي تستغرقه اإلشارة عندها يمكن مراعفة الزمن المقاس عند السرعة الد

( مثال Navistar)( 24الـ ) للروء والحصول على المسافة الدقيقة بين الموقعين وتعتبر أقمار نافيستار

لمسافر ر يمكن النافستاقمار االنظام المالحي الثالثي األبعاد أل ن ، تعمل بهذا المبدأتمد على األقمار التي تع

 . موقعه باستمرار فوق أي بقعة على األر تدقيق من 

 

 ( Remote Sensing Satellitesأقمار االستشعار عن بعد ) -4

ةة ه البيتماس مباشر مع هذتقوم هذه األقمار بمراقبة ودراسة البيةة بشكل عام في كوكل األر  دون 

حديد ت، بات)عن بعد( )مثل مراقبة الطيور المهاجرة، تحديد المصادر المعدنية وتوزيعها، مراقبة الغا

( Radar sat)أقمار هي ناطق المختلفة من األر ( مثال عليها سرعة تراجع الغطاء النباتي في الم

 علمت والغابات والمياه والجيولوجيا ووهي تمتلك خصائ  متنوعة في دعم األبحا  وعلم المحيطا

 .كما في الشكل السابق االيسرالحقول البيةية ايرها من الخرائل وعلم األرصاد الجوية و
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 (Search and Rescue Satellitesأقمار البحث واإلنقاذ ) -5

 ناس   حياة ال ن تنقذأبما أن األقمار الصناعية يمكنها نقل اإلشارة الراديوية والتلفزيونية فإنه يمكنها     

 السبل ولطرق اوهذه هي الفكرة التي أدت  لى وجود هذا النموذي من األقمار التي تم تصميمها لتؤمن     

 هذه    ليمكن للقوار  والسفن في البحر والطائرات في الجو من خالل وسائل االتصاالت الخاصة بها و    

 ي مناطق راد فتي تطلقها السفن أو الطائرات أو حتى األفاألقمار التحري وتحديد  شارات الطوارئ ال    

 الخطر عن بعد واالستجابة لها بأسرع الطرق المتوفرة للوصول  ليها.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Land Observation Satellitesلدراسة ومراقبة موارد األر  )أقمار صناعية  -6

  تصويرر  خاصة بدراسة الطقس وأخر  مخصصة للمثل األقمار الصناعية خاصة بدراسة البحار وأخ    

 الفرائي أو االستشعار عن بعد.     

 تمتاز بالكتمان التام وتخ  الدول العظمى. (Satellites Spyأقمار صناعية للتجسس ) -7

 ( Meteorology Satellitesأقمار لدراسة المناخ ) -8

 (.NOAAوحاالت الجو كالقمر األمريكي )هدفها األساسي تقديم بيانات تخ  االمطار والرياح     

 

  مكونات نظام األقمار الصناعية 

  -تتكون نظم األقمار الصناعية بصفة عامة من األجزاء اآلتية:     

 اشف.( ويحتوي على الحساس والكAcquisitionهو نظام القتفاء البيانات ) (Scannerالماسح ) -1

رضها ع الطاقة وتحويلها  لى قيم رقمية وعهو الجزء المخت  بتجمي (Sensorالجزء الحساس ) -2

 بصورة مناسبة للحصول على المعلومات منها.  

 . الجزء المثبت بالجزء الحساس لتسجيل االشعة الكهرومغناطيسيةهو  (Detectorالكاشف ) -3

 

 ( القمر الصناعي  كونوسIkonos ) 

 م(  1999سبتمبر  24في ) خاص برصد الظواهر األرضية أطلققمر من األقمار عالية الدقة و ه    

 م( وسعره مناسل، تستخدم  1بأنه أكثر األقمار التجارية رواجاً بدقة مكانية عالية تصل  لى )ويمتاز     

 هذا القمر في التطبيقات العسكرية، يعتبر  كونوس أول مستشعر فائق القدرة التميزية منتجات     

 في قدرتها التميزية من الصور الجوية، فقد القمر األول  المدنية حيث يمدنا بصور قريبةلالستخدامات     

 (  ال أن القمر التالي ما زال يعمل وتسوق بياناته بأسم 27/10/1999أثناء االطالق في )من  كونوس     
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    (Catera ) وبقدرة تميزية مهمة بالتخطيل العمراني والحرري وعمل الخرائل ، يدور القمر بمدار 

 دقيقة( بينما يكمل دورته  98( ويكمل المدار في زمن )98.1ºكم( وبزاوية ميل ) 681)على ارتفاع     

 أيام(.  3 -1.5بفترة )حول األر      

 كم(.  11×11* مساحة صورة القمر هي )

 حية ( بدقة مساPanchromatic* يحمل القمر مجس يجمع البيانات في نمطين صورة النمل األول هي )

 درجة لونية(. 2048بت =  11ديومترية )متر( وبدقة را 1)   

 لجدول متر( وفق ا 4بدقة مساحية )( Multispectral)* النمل الثاني صورته تكون متعددة األطياف 

 التالي الموضح للخصائ  الطيفية والمساحية لمجسات  كونوس.     

 

 الدقة المساحية المنطقة الطيفية )الطول الموجي( النطاق التسلسل

1 Panchromatic (0.45 – 0.90) μm (1*1 m) 

2 Band 1 (0.45 – 0.53) μm Blue (4*4 m) 

3 Band 2 (0.52 – 0.61) μm Green (4*4 m) 

4 Band 3 (0.64 – 0.72) μm Red (4*4 m) 

5 Band 4 (0.77 – 0.88) μm Near Infra-red (4*4 m) 

 

 ( القمر كويك بيردQuick Bird:) 

 ( Digital Global Corporationسم( ويتم تشغيله بواسطة ) 60التميزية ) هو قمر عالي القدرة    

 عن  البحثوهو مصدر ممتاز للبيانات البيةية واستخدامات األراضي والزراعة والغابات والمناخ و    

 ( من قاعدة 18/10/2001البترول باإلضافة  لى  مكانية توظيفه للصناعة والتشييد، أطلق القمر في )    

   (Vandenberg( الجوية األمريكية ليأخذ مكانه بمدار يبعد عن سطح األر  بمقدار )ك 450    )م 

 دقيقة(  93.5كم/ثانية( ليكمل دورته بمداره في ) 7.1( وبسرعة )92.2ºوبزاوية ميل مع الشمس تبلغ )   

 يفي األبير لمجال الطيوم(، تصل قدرته التميزية للبيانات في ا 3.5 -1ويكرر دورته حول األر  كل )   

 ( Multispectralسم( وفي المجال المتعدد االطياف ) 72 -61(  لى )Panchromaticواألسود )   

 متر(.  2.88 – 2.44الى )   

 

 (Quick Bird( و )Ikonos( يوضح مواصفات القمرين )1الجدول )

 Ikonos 2 Quick Bird 2 أسم القمر الصناعي

 شكل القمر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 September 1999 October 18, 2001 24 ريم اإلطالقتا

 الدقة التميزية المكانية

Spatial Resolution 

Nadir: (عند مسار القمر) 

0.82m Panchromatic 

3.2m Multispectral 26º Off-Nadir 

 (بزاوية 26º عن مسار القمر)

1m Panchromatic 

4m Multispectral 

Nadir: (عند مسار القمر) 

0.61m Panchromatic  

2.44m Multispectral 25º Off-

Nadir (25 عن مسار القمرº بزاوية) 

0.72m Panchromatic 

2.88m Multispectral 

 الدقة التميزية االشعاعية

Radiometric Resolution 

Panchromatic:  (0.526 – 0.929) µm 

Multispectral: 

Panchromatic:  (0.45 – 0.90) µm 

Multispectral: 
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Band1:Blue (0.445-0.516) µm 

Band2:Green (0.506-0.595) µm 

Band3:Red (0.632-0.698) µm 

Band4:Near IR (0.757-0.853) µm 

Band1:Blue (0.45-0.52) µm 

Band2:Green (0.52-0.60) µm 

Band3:Red (0.63-0.69) µm 

Band4:Near IR (0.76-0.90) µm 

 Swath 11.3 Kilometers at Nadirالتغطية المكانية 

13.8 Kilometers at 26º off-Nader 

16.5 km X 16.5 km at nadir 

 Accuracy 12m horizontal & 10m vertical accuracyصحة الربل 

with no ground control. 

2m horizontal & 3m vertical accuracy 

with ground control. 

These are specified as 90% (CE= Circular 

Error) for the horizontal & 90% (LE = 

Linear Error) for the vertical accuracy 

23m horizontal  90% 

(CE=Circular Error) 

 Altitude 681 Kilometers 450 Kilometersاالرتفاع عن سطح األر  

  Inclination 98.1º degrees 97.2º degreesزاوية الميل 

 .a.m. 10:30 a.m 10:30 تواء وقت عبور خل االس

 الدقة التمييزية الزمنية

 Temporal Resolution 

3 days at 1m Resolution, 40º latitude. 1-3.5 days depending on Latitude 

(30º off - Nader) 

 Orbit time 98 minutes 93.5 minutesوقت المدار 

 Orbit Type Sun – synchronous Sun – synchronousنوع المدار 

 الدقة التمييزية االشعاعية 

Radiometric Resolution 

11-bits per pixel = 211 = 2048 level 11-bits per pixel = 211 = 2048 

level 
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 ( مميزات األقمار الصناعية الفرنسية سبوتSpot ) 

ذات  نه يراهي قوة تميز الصور الجويةأي ا( متر 10*  10)هي  (Spot)أن قوة تميز القمر  -1

رة حة كبيالمقاييس الصغيرة والمتوسطة ويفرل عليها من الناحية االقتصادية وذلك لتغطية مسا

ن يوم مما يمك 26من األر  في المشهد الواحد والحصول على بيانات عن نفس المنطقة كل 

 ر الوقت.الباحثين من مراقبة التغيرات التي تحصل في المنطقة مع المرو

ل للحصو أن أجهزة التحسس المحمولة على متن هذا القمر لها أمكانية الميالن بصورة تدريجية -2

ة من على بيانات عن المنطقة معينة باستمرار مهما كان مسار القمر كما مكنت هذه الخاصي

لسطح  (3Dimention)الحصول على بيانات ذات تداخل بينها للحصول على الشكل المجسم 

في  لغر  التفسير وأعداد خرائل طبوارافية دقيقة وخصوصاً من البيانات الملتقطةاألر  

 )األبير واألسود(. البانكروماتيالنظام 

 1-  1,2,3(األقمار الصناعية الفرنسية سبوتSpot ( الجيل األول: -  

    ريوم( وهو يجمع المعلومات عن سطح األ 26)يغطي هذا القمر سطح الكرة األرضية كل       

  المتحسسات استخدام المصدر الطبيعي للطاقة وهو من النوع المتزامن مع الشمس ولقد تم تطويرب    

 ت المستشعرا حمل نوعين منهذه األقمار تلمحمولة على متنه من حيث زاوية النظر وقوة التميز وا    

 -(هي: تحسسجهزة الأأو )    

 

           (Multi Spectral Scanner = MSS)اف نظام المشاط االلكتروني المتعدد األطيتحمل  -1

 ية المرئ يعتمد هذا المستشعر في حصوله على المعلومات عن سطح األر  على االطوال الموجية    

 قوم حيث ت( 5 – 1قريبة وقد حمل هذا المستشعر على األقمار سبوت من )الوتحت الحمراء     

 بعادها أمساحة بها طيفية وتغطي الصورة الملتقطة  مرشحات 4البيانات في بجمع مستشعرات ال    

 المرتدة  ر مستشعر الحزميتطوقد تم كم( للسلسلة األولى من أقمار الندسات، و185× كم 185)    

 فية مرشحاته الطيأن ( فقد أشير  لى Return Beam Videoconبكاميرات فيديوية ثالثية )    

 ي مجال ( الثالث مع مرشح طيفي  ضافي فLandsat 3عي )( بالقمر الصنا7 – 4باألرقام من )    

 (.Thermal Infrared Bandاألشعة الحرارية تحت الحمراء )     

 

 في القمر سبوت الفرنسي نظام المشاط االلكتروني المتعدد األطياف (MSS)جدول 

 

 .)Panchromatic(ألبير واألسود( المرئي )ا كيالنظام البانوكروماتيتحمل  -2

 المرئي في القمر سبوت الفرنسي  جدول النظام البانوكروماتي

رقم قناة 

 المشل

الطول الموجي للقناة 

 بالميكرون

منطقة الطيف 

 الكهرومغناطيسي

قوة التمييز 

Resolution 

المساحة المغطاة 

 للمشهد الواحد

 km² (60 *60) متر( 15*  15) منطقة الطيف المرئي )0.51 - 0.73)   1

 

 

 

رقم قناة 

 المشل

الطول الموجي للقناة 

 بالميكرون

منطقة الطيف 

 الكهرومغناطيسي

التمييز  قوة

Resolution 

المساحة المغطاة 

 للمشهد الواحد

 )m20*20(  km² )60* 60( األخرر (0.52 -  0.60) 1

 )m20*20( km² )60* 60( األحمر (0.63  -  0.69) 2

األشعة تحت الحمراء  (0.79 - 0.89) 3

 القريبة المنعكسة

)m20*20( km² )60* 60( 
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 2- ( 4،5األقمار الصناعية الفرنسية Spotالجيل الثاني ) :- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5و 4سبوت ) (Spot)شكل القمر الصناعي الفرنسي ( 1الشكل )

 

 (MSS( البانوكروماتيكي والمشاط المتعدد االطياف )3،2،1الجيل )أجهزة نفس تحمل  -1

 

 القناةرقم 

Band 

موجي  الطول ال

 متربالميكرو

منطقة الطيف 

 الكهرومغناطيسي

قوة التمييز 

Resolution 

المساحة المغطاة للمشهد 

 الواحد

B0  0.52 - 0.45  الطيف المرئي األزرق )   m10*10( km² )60* 60( 

B1  0.60 - 0.52 الطيف المرئي األخرر )m20*20( ²km )60* 60(  

B2 0.69 - 0.63  رالطيف المرئي األحم  )m20*20( km² )60* 60( 

B3  0.90 - 0.76  األشعة تحت الحمراء

 المنعكسة القريبة

)m20*20( km² )60* 60( 

MIR 1.55 – 1.75  األشعة تحت الحمراء

 المنعكسة المتوسطة

)m20*20( km² )60* 60( 

 

  )Vegetation( (VGT) جهاز تحسس النباتات والمحيطاتتحمل  -2

 

 القناةرقم 

Band 

لموجي الطول ا

 للقناة بالميكرون

منطقة الطيف 

 الكهرومغناطيسي

المساحة المغطاة  Resolutionقوة التمييز 

 للمشهد الواحد

B0  0.52 - 0.45  الطيف المرئي األزرق (20*20m)  كون توممكن أن

   -هي: مساحة الوحدة الصورية 

(1000*1000m) 

عمل مساحة ت قليمياً كما يمكن أن 

 - الوحدة الصورية:

(4000*4000m) 

وشاملة لسطح األر  بزاوية 

 نظر )عمودية(.

(60* 60) km² 

B1  0.60 - 0.52 (60 *60) الطيف المرئي األخرر km²  

B2 0.69 - 0.63  (60 *60) الطيف المرئي األحمر km²  

B3  0.90 - 0.76  األشعة تحت الحمراء

 المنعكسة القريبة. 

(60* 60) km²  

MIR 1.55 – 1.75  األشعة تحت الحمراء

 المنعكسة المتوسطة

(60* 60) km² 

 

  األمريكي نواه القمر الصناعية(11NOAA) :- 

 ة ( لدراسة الظواهر الجويNOAAة تعرف بنواه )تخصصيأطلقت أمريكا مجموعة أقمار صناعية     

  سطح فة فوقوحرارة أسطح المحيطات والبحار وتتواجد هذه األقمار على ارتفاعات عالية ومختل    

 زاتها م ممياألر  أطلقت ألداء مهام معينة ومزودة بأجهزة مراقبة المحيطات والجو بأمريكا من أه    

  -تغطيتها لمساحات شاسعة و عطاء بيانات يومية كما تتميز بالتفاصيل التالية:     
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 ألوان المحيطات والمواد العالقة بالمياه المالحة. -1

 يطات والبحار ورسم مخططات اطاء الثلوي.توزيع الثلوي بالمح -2

 تكوين الغالف الجوي ومراقبة الفيرانات. -3

 ميزان الطاقة الخاص لسطح األر . -4

 قياس درجة الحرارة ورسم مخططات لها. -5

 قياس سرعة الرياح ورسم مخططات لها. -6

 قياس الغطاء النباتي الطبيعي.   -7

 (  = Resolutionكيلومتر 1×1ن دقة التميز المكانية كبيرة = )دراسة أنواع التر  ولهذا نالح  أ -8

 ويغطي مساحات كبيرة في المنظر الواحد، كما موضح بالشكل التالي:    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ( الخاص باألنواء الجوية11( شكل القمر الصناعي األمريكي نواه رقم )2الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مجموعة األقمار األمريكية الندسات)Landsat( :- 

    نووات بياالالحصووول علووى يووتم يهووا وفتسووتخدم لمسووح سووطح الكوورة األرضووية ودراسووة الموووارد الطبيعيووة        

 وفي مجاالت طيفية متعددة وهي متزامنة مع الشمس.ومتعاقبة بوسائل الكترونية متقدمة     

 1- خواص األقمار األمريكية الندسات )Landsat( ((1،2،3) )الجيل األول: - 

 .نية(كم / ثا 6.46)تدور بسرعة تكافئ سرعة المسار األرضي  -1

 .(˚99.2مسار المدار للقمر يقطع خل االستواء بزاوية )ميله عن خل االستواء( ) -2

 عند خل االستواء. (كم 2875)تتباعد المدارات عن بعرها البعر بمسافة  -3

 ومتزامن مع الشمس. (Polar)مدارها من النوع القطبي  -4

   .(كم 915 - 907)ل  لى ارتفاعه يص -5

 

 



 57 (2019ــ  9ــ  15قسم المساحة ـــ المعهد التقني بالموصل ) –ان محمود الطائي أعداد المدرس المهندس محمد عيد  

 .(جنوباً  82º) لى  (شماالً  82º)التغطية من  -6

     دقيقة. 103كل القمر يكمل دورته في مداره  – 7

 حسل التوقيت المحلي. (صباحاً  9.42)عبور خل االستواء عند الساعة  - 8

  .(يوم 18)يعيد تحسس المنطقة كل  - 9

 .(م 1.5م *  3)أبعاد القمر و( كغم 815)وزن القمر   - 10

 

   -هي:  (1،2،3األقمار األمريكية الندسات )( المحمولة على Sensors) األجهزة أو المتحسسات

  - :(=Return Beam Videocon RBV) لكترونينظام تصوير فيديوي ا -أ

  لفروائي الواحودا كوم( للمشوهد185*185كاميرات تغطوي مسواحة مون األر  أبعادهوا ) (3)يتألف من    

 س البقعوة تصور هذه الكاميرات نفوم(  40( فقدرته التميزية )3عدا القمر )م(  80)ة رضيأتميز قوة بو   

 حزموووووووة ضووووووووئية معينوووووووة  ثانيوووووووة( وكووووووول كووووووواميرا تتحسوووووووس 25)زمن قووووووودره مووووووون األر  بووووووو   

   (Band) ( 0.575 - 0.475فوواألولى تتحسووس لوشووعة المنعكسووة موون سووطح األر  بطووول موووجي ) 

 ل األشوعة المنعكسوة لسوطح األر  بطوو لمرئي والثانية تتحسوسار من ضمن الطيف األخر مترمايكرو   

 ضووومن الطيوووف األحمووور والكووواميرا الثالثوووة تتحسوووس األشوووعة  متر( موووايكرو0.580 - 0.680مووووجي )   

 ألشووعة تحووت اطيووف ضوومن  متر( مووايكرو0.830 - 0.690لسووطح األر  بطووول موووجي )المنعكسووة    

  و نمووا تحتوووي علووى لوووح حسوواسسووجل المعلومووات علووى فلووم ت ال وهووذه الكوواميراتالحمووراء المنعكسووة    

 طوات الصوورة بواسوطة شوعاع الكترونوي ثوم تنتقول اإلشوارات الناتجوة  لوى محالكتروني ويوتم مسوح هوذه    

 استالم المعلومات األرضية.   

 

 ( 3و2و1( المحمول بالجيل األول )RBVنظام التصوير الفيديوي اإللكتروني )جال الطيفي لالم

 

 ال القناةمج

Band 

 الحساسية الطيفية 

 ( ربالمايكرومت)  

 (الموجي)الطول 

Resolution  

قوة التميز )متر( 

 الدقة التصويرية

 صفات المشهد ومالحظات أخر 

(Image properties &Remarks) 

1 (0.575 - 

0.475) 
(80*80m)   كاميرات تسجيل أني بثال)RVB( ( 185*185لنفس المنظر ويغطي المشهد 

أمامي عند خل  قتالح %10جانبي و قتالح %14مع  ( من األر 2كم 

ل تصوران مشهدان جنباً  لى جن (RBV) يصور بآلتيالنطاق الواحد  االستواء

 .( من األر 2كم 98*  98ويغطي المشهد )
2 (0.600 - 

0.580) 
(80*80m) 

3 (0.830 - 

0.690) 
(80*80m) 

4 (0.750 - 

0.505) 
(30*30m) 

 

 - :)Multi Spectral Scanner =MSS(( المشاط االلكترونيجهاز الماسح المتعدد األطياف ) - 

  - تتحسس اآلتي:ي قنوات وه (5ـ )سجل كثافة األشعة المنعكسة من سطح األر  بي     

 

رقم قناة 

 المشاط

الطول الموجي 

 (بالميكرون)

 دقته التميزية  موقعه من الطيف الكهرومغناطيسي

Resolution 

 صفات المشهد ومالحظات أخر 

Image properties &Remarks 

 قمن األر  بتالح (2كم 185*185) المشهد يغطي )m79x82( األخرر )الطيف المرئي( (0.5 – 0.6) 1

 أمامي قتالح %10عند خل االستواء و %14جانبي 

ن عندما نتوجه نحو القطبي الجانبي قوتزداد نسبة التالح

حد  فشل بعد وقد  القطبينعند  %85حيث يصل  لى 

  طالق القمر بقليل لحدو  عطل فيه.

 )m79x82( األحمر )الطيف المرئي( (0.6 – 0.7) 2

 )m79x82( تحت الحمراء المنعكسة القريبة (0.7 – 0.8) 3

 )m79x82( تحت الحمراء المنعكسة المتوسطة (0.8 – 1.1) 4

 )m0x24024( الحرارية   تحت الحمراء (12.4 – 10.5) 5

 

  )Collection System Data =DCS(منظومة جمع المعلومات  – ي

 ضوورورية لتفسووير هووي ألنووواء الجويووة )رطوبووة وأمطووار وريوواح( واهووي منظومووة تتحسووس معلومووات       

 يووم( 18( )1،2،3)ل األوجيول لاالندسوات  قمورأسوتغرق تالبيانات الفرائية والظواهر المتعلقوة بهوا،       

 المنعكسوة مون األر   لوى  تتحوول األشوعة، بودأ دورة جديودةتعوود لتغطية سطح األر  بأكملهوا ثوم لت      
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 المحطووات األرضووية ويسووتخدم المشوواط االلكترونووي بشووارات الكترونيووة وتبووث  لووى أجهووزة االسووتالم ا      

 ويغطي المشهد تقوم بمسح الكتروني لسطح األر   (˚11.56)المتعدد األطياف مرآة تتذبذ  بزاوية       

   .ثانية( 25احد )الومشهد التقاط الستغرق يمتر( و79كم( وبقوة تميز )185*185)مساحة الواحد       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة مريكيلقمر الصناعي الندسات األللتغطية سطح األر  ( خطوط االستشعار والتداخل 3لشكل )ا

 2- (:(5،4) خواص األقمار األمريكية الندسات )الجيل الثاني -  

ي وأنهى عمله ف 16/7/1982( في 4أطلق القمر ) متزامن مع الشمس (Polar)مدارها قطبي  -1

مار قتستغرق هذه األوما زال في الخدمة حيث  1/3/1985( في 5، وأطلق القمر )1987يوليو 

 .يوم( لتغطية سطح األر 16)

 كم لسببين.705ارتفاعه  -2

 لكي يصبح بمتناول مكو  الفراء إلرجاعه.    -أ

 ي تزداد دقة التميز األرضي ألجهزته.لك - 

 (.98.2ºمسار المدار للقمر يقطع خل االستواء )ميله عن خل االستواء( بزاوية ) -3

 كم عند خل االستواء. 2752تتباعد المدارات عن بعرها البعر بمسافة  -4

 .(جنوباً  81º شماالً  لى 81º) التغطية من -5

 .دقيقة 99 فترة الدورة كل -6

 صباحاً حسل التوقيت المحلي. 9.45الساعة عبور خل االستواء عن  -7

 يوم. 16يعيد تحسس المنطقة نفسها كل يوم( أي  16يكمل دورته حول األر  كل ) -8

 (.14.5عدد الدورات اليومية هي ) -9

 كغم. 2000وزن القمر  -10

 م. 1.5م *  2.3أبعاد القمر  -11

 

 -هي:  (4،5دسات )األقمار األمريكية الن( المحمولة على Sensors) األجهزة أو المتحسسات

 المشاط االلكتروني المتعدد األطياف)منظومة( نظام  -أ
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 حيث  ( من3،  2،  1له نفس مميزات المشاط االلكتروني المتعدد األطياف المحمول على متن أقمار )   

 سجل وي واحدعدد القنوات ومجال التحسس الطيفي وقوة التميز والمساحة المغطاة بالمشهد الفرائي ال  

  - تتحسس اآلتي:ي قنوات وه (5ـ )كثافة األشعة المنعكسة من سطح األر  ب  

 

 (4,5لالندسات ) (MSS)لمشاط المتعدد االطياف جاالت الطيفية لالم

رقم قناة 

 المشاط

الطول الموجي 

 (بالميكرون)

 دقته التميزية  موقعه من الطيف الكهرومغناطيسي

Resolution 

 صفات المشهد ومالحظات أخر 

Image properties &Remarks 

 قمن األر  بتالح (2كم 185*185) المشهد يغطي )m79x82( األخرر )الطيف المرئي( (0.5 – 0.6) 1

 أمامي قتالح %10عند خل االستواء و %14جانبي 

ن عندما نتوجه نحو القطبي الجانبي قوتزداد نسبة التالح

حد  فشل بعد وقد  عند القطبين %85حيث يصل  لى 

 القمر بقليل لحدو  عطل فيه.  طالق

 )m79x82( األحمر )الطيف المرئي( (0.6 – 0.7) 2

 )m79x82( تحت الحمراء المنعكسة القريبة (0.7 – 0.8) 3

 )m79x82( تحت الحمراء المنعكسة المتوسطة (0.8 – 1.1) 4

 )m240x240( الحرارية   تحت الحمراء (12.4 – 10.5) 5

 

 موه بصوفة ايوؤدي مه( وهوو 5) ( لوم يبوق مون مجموعوة الندسوات سوو  القمور1995)عام في   -مالحظة: 

 . ائل لى البحث عن بد (EOSAT)وتجاوز عمره االفتراضي بسنوات مما حدا بشركة جيدة                

   DCS( Collection System Data(جمع المعلومات  نظام )منظومة( - 

 (.3،  2،  1لة على متن القمار الصناعية )لها نفس مميزات المنظومة المحمو     

 

  ةالخرائل الموضوعيالخاصة ب )TM()منظومة( نظام  –ي 

 صول على يعمل بنفس طريقة عمل المشاط االلكتروني المتعدد األطياف وقد طور هذا النظام للح     

 كون يسي ويتلكهرومغناطامن القنوات من الطيف  معلومات عن سطح األر  باستخدام عدد أكبر     

 من ( قنوات ض3متحسسات لمسح سطح األر  وتعمل ) ( قنوات وهي عبارة عن7هذا النظام من )     

 ( 1ة واحدة )( تعمل ضمن مجال األشعة تحت الحمراء المنعكسة وقنا3الطيف المرئي وثالثة قنوات )     

 تحت الحمراء المنبعثة.تعمل ضمن مجال األشعة      

 

 (4,5لالندسات ) (TM)الموضعي ة لراسم الخرائل جاالت الطيفيالم

المجال 

Band 

طول الموجة 

 ماكروميتر

 دقته التميزية الموقع الطيفي 

Resolution 

 التطبيقات الرئيسية

1 (0.52 - 

0.45) 

ةية لشاطصمم ليخترق الكتل المائية مما يجعله مفيداً في رسم المياه ا )m30x30( أزرق

ت والغطاء النباتي ورسم أنواع الغاباكما يفيد في تميز التربة 

 والتعرف على المعالم الحررية.

2 (0.60 - 

0.52) 

صمم لقياس ذروة انعكاس اللون األخرر للغطاء النباتي بهدف  )m30x30( أخرر

 تمييزه وتقدير نشاطه.

3 

 

(0.69 - 

0.63) 

 

اعد صمم لالستشعار في منطقة امتصاص اللون األخرر ولهذا يس )m30x30( أحمر 

لم في التمييز بين األنواع النباتية ويفيد في التعرف على المعا

 الحررية.

4 (0.90 - 

0.76) 

 

 تواهتفيد في الدراسات الحيوية كتحديد الغطاء النباتي ونشاطه ومح )m30x30( تحت الحمراء القريبة

 ة. من الكتلة الحيوية وتحديد الكتل المائية وتمييز رطوبة الترب

5 (1.75 - 

1.55) 

 

تحت الحمراء 

 المتوسطة

)m30x30(  يراً أتشير  لى تحديد محتو  الماء بالغطاء النباتي والتربة وتفيد 

 في التمييز بين السحل والجليد أو بين الغيوم والثلج.

 الحرارية تحت الحمراء (2.08 -2.35) 6

 المنبعثة المتوسطة

)m0120x12( تفيدز رطوبة التربة وتفيد في تحليل  صابات الغطاء النباتي وتميي 

 في تطبيقات الدراسات الحرارية ورسم المصورات الحرارية.

7 (12.5- 

10.4 ) 

تحت الحمراء الحرارية 

 المنبعثة البعيدة

)m120x120( تفيد في تمييز المعادن وأنواع الصخور وهي حساسة أيراً وتميز 

 الرطوبة في الغطاء النباتي، ودراسات االر .

  

2المشووهد )ي يغطوو -مالحظووة: 
Km185*185 )( عنوود خوول االسووتواء %7.3( وجووانبي )%5.4موون األر  بتالحووق أمووامي ) 

 لف االختصاصات.(، يوفر المشهد بيانات كثيرة لمخت%85ويزداد التالحق كلما اتجهنا نحو القطبين ليصل  لى )              
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 3- ((:7،6) خواص األقمار األمريكية الندسات )الجيل الثاني -  

( بإطالقووه فووي Landsat 6الجيوول الحووديث موون سلسوولة األقمووار الصووناعية وقوود فشوول القموور ) هووو

وموا زال بالخدموة موزود بمستشوعر  15/4/1999( في Landsat 7، ثم أطلق القمر )3/10/1999

ذي ( +Enhanced Thematic Mapper = ETMموضوعي محسن متعدد األطياف ومحسون )

يل مع مكم( فوق سطح األر  بزاوية  705لقمر بمدار على ارتفاع )يدور ام(،  30القدرة التمييزية )

 يوم(.16دقيقة( ويكرر دورته حول األر  كل ) 89.9( ويكمل مداره في )89.2ºالشمس تصل  لى )

 

 -هي:  (7،6األقمار األمريكية الندسات )( المحمولة على Sensors) األجهزة أو المتحسسات

 )TM(ن سراسم الخرائل الموضوعي المح -أ 

 

رقم قناة 

 طاالمش

الطول الموجي 

 للقناة بالميكرون

قوة التمييز  منطقة الطيف الكهرومغناطيسي

Resolution 

 المساحة المغطاة

 عامة

PAN 

 km² (185 * 185) ------- ضمن الطيف المرئي (0.50 - 0.86)

 15m  (185 * 185) km² األزرق (0.45 - 0.52) 1

 30m  (185 * 185) km² األخرر (0.60 – 052) 2

 30m  (185 * 185) km² األحمر (0.63 - 0.69) 3

 30m  (185 * 185) km² القريبة تحت الحمراء المنعكسة (0.76 - 0.90) 4

 30m  (185 * 185) km² لمتوسطةاتحت الحمراء المنعكسة  (1.55 - 1.75) 5

 30m  (185 * 185) km² تحت الحمراء المنعكسة البعيدة (2.08 - 2.35) 6

 120m (185 * 185) km²  تحت الحمراء المنبعثة المتوسطة (10.5 -12.5) 7

 

  -نوعين: ويوجد منه  )ALS(متحسس الندسات المتقدم  -  

 ية قوة تميزوبالطيف المرئي واألشعة تحت الحمراء القريبة الذي يعمل ب(m10.) 

 ( األشعة تحت الحمراء المنعكسة قوة تميزهاm20.) 

  .)²km41*  41 (مقدارها  قمار وبهذا المتحسس يغطي مساحةالمشهد الفرائي بهذه األ -: مالحظة

 

  5(قمار الصناعية األمواصفات مقارنة بين& Spot  7Land sat ( ليكما في الجدول التا :- 

 

 Landsat 7 Spot 5 أسم القمر الصناعي

 (Shape) شكل القمر -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15 April 1999  5 May 2002 (Launch Date) تاريم اإلطالق -2

 الدقة التميزية المكانية -3

(Spatial Resolution) 

15m for Panchromatic 

30m  for Multispectral  

60m  for Thermal  

2.5m or 5m for Panchromatic  

10m for B1 – B3   

20m for B4 

 الدقة التميزية االشعاعية -4

(Radiometric Resolution) 

Panchromatic:  (0.50 – 0.90) µm 

Multispectral: 

Band1:Blue (0.45-0.515) µm 

Band2:Green (0.525-0.605) µm 

Band3:Red (0.63-0.69) µm 

Band4:Near IR (0.775-0.90) µm 

Panchromatic:  (0.48 – 0.71) µm 

Multispectral: 

Band1:Green (0.50-0.59) µm 

Band2:Red (0.61-0.68) µm 

Band3:Near IR (0.78-0.89) µm 

Band4:Mid IR (1.58-1.75) µm 
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Band5:Mid IR (1.55-1.75) µm 

Band6:Thermal IR (10.4-12.5) µm 

Band7:Mid IR (2.09-2.35) µm 

 185 Kilometers X 170 km 120 km X (60 km X 2) X 80 km (Swath) التغطية المكانية -5

 .250m horizontal accuracy (Hz (Accuracy) صحة الربل -6

Acc.) without ground control, 

15m (Hz. Acc.) with ground 

control, These are specified as 

90% (CE= Circular Error)  

50m horizontal accuracy with 

no ground control. 

 

 705 Kilometers 832 Kilometers (Altitudeاالرتفاع عن سطح األر  ) -7

  98.2º degrees 98º degrees (Inclinationزاوية الميل ) -8

 .Crossing Eq( 9:45 a.m. 10:30 a.m.) خل االستواء عبوروقت  -9

 الدقة التمييزية الزمنية -10

     (Temporal Resolution) 

16 days  26 days  

 98.9 minutes 101 minutes (Orbit timeوقت المدار ) -11

 Sun – synchronous Sun – synchronous (Kind Orbitنوع المدار ) -12

 الدقة التمييزية االشعاعية  -13

(Radiometric Resolution) 

8-bits per pixel = 28 = 256 level 8-bits per pixel = 28 = 256 level 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مستقبلية بعر األقمار المستخدمة الحالية والمواصفات يوضح جدول ال

Launch Date  

  )المتوقع( االطالقتاريم 

Satellite Name 

 أسم القمر

Country 

 الدولة 

Spatial Resolution  

للمشهد الدقة التمييزية المكانية 

 األبير واألسود والمتعددة االطياف 

Swath 

 التغطية المكانية 

PAN Res. M MS Res. M 

1/3/1984 Landsat 5 US 30 185  

22/1/1990 Spot 2 France 10 20 120 

29/9/1997 IRS 1D India 6 23 70,142 

24/3/1998 Spot 4 France 10 20 120 

15/4/1999 Landsat 7 US 15 30 185 

24/9/1999 Ikonos 2 US 1 4 11 

7/12/2000 EO-1 US 10 30 37 

18/10/2001 Quick Bird 2 US 0.6 2.5 16 

22/10/2001 Proba ESA 8 18,36 14 

4/5/2002 Spot 5 France 2.5 10 120 

26/6/2003 Orb View 3 US 1 4 8 

27/9/2003 DMC Bil Sat (SSTL) Turkey 12 26 52 

17/10/2003 IRS Resource Sat 1 India 6 6,23 24,140 

21/10/2003 CBERS 2 China/Brazil 20 20 113 
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20/4/2004 Roc Sat 2 Taiwan 2 8 24 

30/6/2004 Resource DK - # 1 Russia 1  3 28 

15/11/2004 Komp Sat 2 Korea 1 4 15 

15/12/2004 Monitor –E #1 Russia 8 20 94,160 

15/12/2004 Sich – 1 M # 1 Russia 24 24 48 

1/3/2005 DMC China DMC  China 4 32 600 

1/3/2005 Top Sat (SSTL) UK 2.5 5 10,15 

1/6/2005 ALOS Japan 2.5 10 35,70 

15/1/2006 CBERS – 2B China/Brazil 20 20 113 

15/1/2006 IRS Resource Sat – 2 India 6 6,23 24,140 

1/3/2008 EROS C Israel 0.7 2.5 16 

1/5/2008 CBERS – 3 China/Brazil 5 20 60,120 

1/7/2008 Pleiades – 1 France 0.7 2.8 20 

30/6/2008 LDCM US 10 30 177 

1/7/2009 Pleiades – 2 France 0.7 2.8 20 

1/6/2010 CBERS – 4 China/Brazil 5 20 60,120 

 

 :)في الدول العربية( االستشعار عن بعدفي تطبيقات متنوعة /  (14األسبوع )

  االستشعار عن بعد في الدول العربية 

ير تم تصو األولى عن طريق الغر  عندما العالميةالحر  باستخدم التصوير الجوي في األراضي العربية 

يان بالك منطقة السويس وبعر المناطق األخر  من مصر أما بفترة ما بين الحربين ظهر التصوير الجوي

تخدام شر اساإلسرائيلي واكتشاف النفل ساعد على انتشار عمليات اقتصادية وتخطيطية محددة واليوم ينت

  - م في:لبالد العربية وخاصة بالمملكة العربية السعودية حيث يستخدالتصوير الجوي والفرائي في ا

  نتاي خرائل الطقس. -1

  نتاي الخرائل الجغرافية والجيولوجية. -2

 في عمليات تخطيل المدن. -3

 في بعر االستخدامات الزراعية. -4

 في دراسة التصحر وزحف الرمال. -5

 في التطبيقات العسكرية. -6

 النفل والمعادن الثمينة والمياه. في الكشف عن -7

 :أهمهاولكن استخدام هذه الصور في األبحا  الخاصة في الوطن العربي تواجهه كثير من الصعوبات و

 صعوبة الحصول على الصور نظراً للسرية التي تحيطها. -1

 التكاليف العالية لطباعتها. -2

 سنوات التصوير.اختالف تعدد و، هاللحصول عليها، هيةات مختلفة تصدرخاص عدم وجود نظام  -3

 لمعلوماتمن ا والمنطقة العربية التي تعتبر من أقدم المناطق المسكونة في العالم بحاجة  لى الكثير   

ا في تعينهواالقتصادية واالجتماعية والطبيعية لكي تساعدها في تنظيم و دارة مواردها وحل مشكالتها 

 في ذلك شأن بقية المناطق النامية في العالم. عمليات التنمية التي نقوم بها شانها 

 

  :تطبيقات االستشعار عن بعد بأنواعها )الجوية والفرائية( في الدول العربية هي 

 ـ التطبيقات الحررية: 1

  تخطيل وتوزيع، دراسة حركة المرور ومواقف السيارات، تشمل )رسم خرائل تفصيلية للمدن    

 .لصناعية(دراسة المجمعات ا، التمدد الحرري واتجاههاألراضي، االت استعم، المتنزهات والحدائق    
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 الح    تالي ن، في المشهد البعر العمليات التحليلية والتطبيقات على الصور الفرائيةأدناه توضيح     

 منطقة بألر  )كيفية رصد التغيرات في الغطاء النباتي والتمدد الحرري واتجاهه وتطور استعماالت ا    

  ر.جدة في المملكة العربية السعودية كما نالح  كيف تم رصد تغير شكل ساحل البحر األحم    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المياه:  -2

 ائلأن أجزاء كثيرة من البالد العربية تعاني من نق  المياه وصعوبة الحصول عليها وتساعد وس

  يلي: وكما لمجاري والخزانات السطحيةاالستشعار عن بعد في استكشاف مكامن المياه الجوفية ومراقبة ا

 جمع بها لتي تتتحديد وحصر المواقع التي تتجمع بها المياه كالبحيرات والخزانات والمناطق المنخفرة ا* 

 ت هذه  ، ويمكن التعرف عليها مباشرة من الصور الفرائية، كما يمكن أيراً تحديد مساحاالسيول   

 ية التي قد تطرأ على حجم المياه الموجودة فيها.المواقع ومعرفة التغيرات الموسم   

  مراقبتهاتها و* تتبع ورسم أنماط وأشكال مناطق تصريف المياه كاألودية واألنهار والقنوات وتتبع مسارا

  ومعرفة طول وعر  وعمق المجر  وخشونة سطحه ودرجة ترسيل الطمى فيه ونحت وتأكل ضفافه.   

 يمكن  ، كمار الفيرانات والدمار الذي تخلفه عند حدوثها في منطقة ما* الحصول على نظرة شاملة لتأثي

 أيراً تقييم أوضاع المناطق المتأثرة بالجفاف.    

 * تحديد أعماق المياه الصافية الرحلة.

 * الكشف عن الينابيع الحارة والينابيع الموجودة داخل البحر. 

 عليها. تطرأ لوي ونحو ذلك وتوقع التغيرات التي قد* دراسة األحوال الجوية من أمطار وحرارة ورياح وث

 * معرفة مناطق تجمع الثلوي ومساحاتها وتقييم زمن ومعدل ذوبانها ومتابعتها باستمرار.

 * تحديد أنسل المواقع إلنشاء السدود.

 * تقدير ملوحة المياه الجوفية الرحلة من خالل السبخات الملحية الظاهرة على سطح األر .

 واجد ت على عن وجود المياه الجوفية بالصخور النارية والمتحولة العتمادها اعتماداً مباشراً * الكشف 

 الشقوق والفواصل والقواطع الرأسية والصدوع.      

 المعادن: -3

عدني مآلخر ، بعرها زراعي والبعر ايعتمد كثير من الدول العربية على عدد قليل من الموارد الطبيعية

 ية.بترولستشعار عن بعد بكافة أنواعها ساعدت في استكشاف الخامات المعدنية والوثبت أن وسائل اال

 الزراعة: -4

ألي بلد من البلدان، سواء كان هذا البلد متقدماً أو نامياً والهدف استراتيجياً يعتبر الثروة الزراعية أساساً 

  الفائر  ن أمكن للتصدير. هو تحقيق االكتفاء الذاتي للدولة، ثم تحقيق بعر النهائي من الزراعة
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ولتحقيق ذلك البد من استخدام الوسائل المتقدمة من االستشعار عن بعد وما يرتبل بها من وسائل متقدمة 

 : من بيانات األقمار الصناعيةتحصلة للتحليل و ظهار النتائج ومن التطبيقات الزراعية للمعلومات المس

 وانتاجيته.  تقدير مساحة المزروعات وتقدير نوع المحصول -1

 دراسة آفات وأمرا  النباتات. -2

 اسة المراعي.ودردراسة الغابات  -3

 تصنيف التربة من حيث صالحيتها للزراعة من عدمه.  -4

 تحديد مواقع الحرائق والكوار  التي تجتاح الحقول الزراعية. -5

 ات جهالمساعدة في الكشف عن أماكن زراعة النباتات الممنوعة والمحرمة دولياً و رشاد ال -6

 المسؤولة عن أماكن تواجدها للقراء عليها.     

 األعمال الهندسية: -5

لقد اتسع مجال استخدام وسائل االستشعار عن بعد المختلفة في دراسة األساس الجيولوجي للمشاريع 

 االنشائية والعمرانية األخر ، وكذلك تأثير هذه المشاريع على البيةة. 

 (:Land use Planning) يةالستخدامات األرضلالتخطيل  -6

 ية الفرائووية التخطيل اإلقليمي والمحلي باستخدام الوسائل الجفي أنتشر استخدام وسائل االستشعار     

 (.المطارات)بعد التحسن الكبير في التحليل المكاني لها ومن أبرز أعمال التخطيل     

  ل انتقالية مثيرات االقتصادية واالجتماعتختلف وتتبدل استخدامات األراضي بمرور الزمن نتيجة المتغ -1

 وري الرر الملكية والتطور االجتماعي والرابات الخاصة والعامة والرغل السكاني ولذلك فإنه من    

  تحديث دراسات وخرائل استخدامات األراضي من حين آلخر.    

 افية الجغر نظام المعلوماتلقد استخدمت تقنيات االستشعار عن بعد بمختلف مستوياتها وتكاملها مع  -2

 أ على ي تطرلتخدم هذا الغر  بإنشاء قواعد تساعد على عر  ومقارنة ومراقبة وتحديد التغيرات الت    

 لي.التا استخدام األراضي والعمل على وضع خرائل مثلى مقترحة لهذه االستخدامات كما في الشكل    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يثرو بلندنيظهر صورة فرائية لمطار ه( 1الشكل )

 

 :(Desertification) تطبيقات االستشعار عن بعد في دراسة التصحر -7

 وف وسوء الظر لعدم التوازن بالموارد الطبيعية وهذا يؤدي  لى التصحرلعالم تدهور الوضع البيةي لي    

 ( %90) بةنس االقتصادية متمثلة بنق  الغذاء وتدني القدرة اإلنتاجية لور  الصالحة للزراعة، أن    

  -من أراضي الوطن العربي هي صحراوية، وتنشأ ظاهرة التصحر نتيجة العوامل التالية:     

 نزع الحشائش واألشجار الستخدامها كوقود دون زرع بديل عنها.  -1

 استخدام األر  في عمليات التعدين دون استصالح. -2

 التوسع في المدن الصحراوية الكبيرة. -3

 كبيرة لزراعة المناطق الصحراوية والتوسع العمراني. سحل المياه الجوفية بكميات -4

 يدية.التقل استبدال النباتات الصحراوية الطبيعية في المناطق شبه الجافة بالمحاصيل الزراعية -5

 تملح التربة نتيجة تبخر المياه المستخدمة في زراعة المناطق الصحراوية. -6

 الرعي الجائر. -7
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 ط األمطار وارتفاع درجة الحرارة.التغيرات المناخية وانخفا  معدالت سقو -8

 ر الستشعاا تقنيات برز دورهنا ي ومنلدرء أخطار التصحر ينبغي وضع خطل وبحو  للحد منه،           

 اعية والجوية األقمار الصنمشاهد التصحر من ودراسة اشكال متابعة لعن بعد كوسيلة بحث دقيقة          

 التصحر وعلى النحو التالي:  دراسة أشكالعلى تساعد التي          

 انجراف التربة وتملحها: تصنيف و -1

 د  محديد تها ها عن طريق دراسة صور األقمار الصناعية التي يمكناتيمكن مراقبة التربة وتغير   

 ة مالحظ كنانتشار الفيرانات أو السيول النائية وتحديد أماكن تجمع التربة وانجرافها كما يم   

 عالية.والتعرف عليها بسهولة من الصور الفرائية بسبل نسبة انعكاسها ال الحةاألراضي الم   

 ( Soil Classification)وانجرافها تصنيف التربة  -أ   

 نوعية تقنية االستشعار عن بعد بدراسة التربة ووضع خرائطها حيث تتوقف كمية واستخدمت  -1   

 واص ى الخح التربة ضمن نطاقات طيفية متعددة علاالشعة الكهرومغناطيسية المنعكسة على سط       

 قة عرفة طريمكن ميالفيزيائية والكيميائية للتربة فيمكننا الفصل بين أنواع التر  المختلفة كما        

 خواصها وراعي تكوينها ونشأتها بدراسة المميزات الطيفية لها وتحديد صالحيتها لالستخدام الز       

 .تبعهاجة مقدرتها اإلنتاجية باإلضافة  لى تقدير المساحات المستصلحة وتالزراعية ودر       

 رية و كنتواستخدام هذه التقنية بعمل خرائل كنتورية لوراضي التي ليس لها خرائل مساحية أ -2   

 زيد من ربة تمع مالحظة الجدو  االقتصادية الستخدام تقنيات االستشعار عن بعد في تصنيف الت       

 التربة. فعالية المسح والتصنيف باإلضافة  لى توفير الجهد والوقت الالزمين لوضع خرائل       

 ( alinity of SoilS)ملح التربة ت -    

 ات يل المعطيبزيادة نسبة االمالح التربة تزداد شدة سطوعها مما يساعد على تميزها عند تحل        

 االشعة  عكسهابير واألسود ألنها تظهر بلون أبير نتيجة لالرقمية للصور الفرائية خاصة باأل        

 ة الطول زياد الساقطة عليها بمختلف االطوال الموجية مع مالحظة أن نسبة االنعكاس تزداد مع        

  مالح.الموجي لذلك تظهر التر  المالحة باللون األبير ويزداد سطوعها مع ازدياد اال        

 

 ( Sand Dune Encroachmentية )زحف الكثبان الرمل -2

 اماً في هوراً ي ظاهرة خطيرة تؤدي  لى المزيد من التصحر، وتلعل تقنيات االستشعار عن بعد ده         

 ير سرعة زحف مراقبة زحف الكثبان الرملية وذلك من االشكال التي تأخذها في الصور ويمكن تقد         

 م بيان الطرق ومن ثكما بالشكل التالي  خالل فترات زمنية متباعدةالرمال بدراسة صور متعاقبة          

  -وعان هما: ن ةالرواسل الريحي، الكفيلة بتثبيتها وتحديد مناطق التشجير للحد من زحف الرمال         

 (.Sand Sheetالفرشات الرملية ) -1

  (Sand Duneالرملية )الغرود( ) الكثبان -2

 ما بالشكل:م( بالسنة ك 30 – 9وشبه هاللية(، يتراوح معدل زحفها من )تنقسم  لى: )هاللية وطولية    
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 نوعة في االستشعار عن بعد:تتطبيقات م( / 51األسبوع )

 1ـ التطبيقات الزراعية 

 .دراسة امرا  النباتات(، دراسة النباتات الطبيعية، وتشمل )دراسة انواع المحاصيل    

 تم رصد التغيرات في الغطاء النباتي لمنطقة عسير )أبها( بالمملكة العربية السعودية. في المشهد التالي   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2- )التطبيقات العسكرية )االستخبارات ومراقبة العدو، تدريل الطيارين 

 ات وبالذ ينلماضيأد  التقدم في مجال العلوم وتقنية الفراء  لى زيادة الوسائل الفرائية في العقدين ا

  مهام باألقمار الصناعية التي تصور سطح األر  من الفراء وهذا سهل للمخطل والمحلل العسكري

 اف كما االهداتخاذ القرارات ومكن الطيار والمالح من تخطيل المهام الجوية ومشاهدة طبيعة األر  و

 عبور لفة صالحيتها معالجتها وتحليل طبيعة األر  ومعرلتبدو من ارفة القيادة ووضع انسل طرق 

 -: لتاليالقوات والمعدات العسكرية المختلفة وتوجيه الصواريم إلصابة األهداف كما في الشكل ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  هـ(  1424ميالدية( ) 2003ثار الدمار بعد ضر  أهداف عسكرية ببغداد سنة )آل( مشهد 1الشكل )
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 3- تطبيقات تلو  البيةة 

 ا  يه الشعفالصناعي األمريكي الندسات لمنطقة جدة بالسعودية نالح   المشهد التالي للقمر          

  ئية. المرجانية باللون األخرر الداكن قر  ساحل البحر وهو ابرز معلم بالصورة الفرا         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصححة. كيفية رسم خرائل جغرافية من الصور أو المشاهد الفرائية المعدلة أو المشهد التالي يوضح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . )المصحح(المعدل  هد الفرائيالمشالمشهد التالي يوضح رسم خرائل تفصيلية للطرق والمباني من 
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 4- )تطبيقات اخر : )دراسة الكوار  الطبيعية 

 تقدير وا  وحستستخدم وسائل االستشعار عن بعد في تقدير األضرار وخسائر الكوار  الطبيعية       

 ل ثاومات، ممتلكالمساعدات العاجلة لذلك، تستخدم من قبل شركات التأمين لتقدير قيم الخسارة في ال      

 زال في م( والذي كان سببه زل 2004حد  نهاية عام )الذي  (Tsunami)زلزال تسونامي ذلك هو       

 تي توضح ية اللهند كما في األشكال التالالبحر أد   لى فيرانات في المنطقة من اندونيسيا  لى ا      

  اتح ولكنيها ففالجزر اإلندونيسية التي أصابها الفيران حيث نجد أن لون التربة في الجزء األيمن       

 بعد تشبعها بالماء أصبح لونها اامقاً.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 23/6/2004لقمر كويك بيرد )باتسونامي قبل فيران الجزر االندونيسية األيمن صورة ( 2)الشكل 

 ( 28/12/2004بتاريم )بنفس القمر فيران الوالصورة اليسر  توضح آثار الدمار بعد 
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 5- التكرارية )متعددة التواريم = تغير الزمن( تطبيقات ال 

 ( بتصوير األماكن بتكرار عام Radar sat( والكندية رادار سات )Spotبدأت األقمار الفرنسية )    

 م( بالتتابع وهي من أشهر المنصات الفرائية الستشعار الموارد األرضية  1995م( وعام ) 1986)    

 بموجات الرادار، أما أشهر المنصات الفرائية الستشعار الموارد األرضية بوضوح مكاني عالي     

    (Spatial ResolutionHigh  ضمن موجات االشعة المرئية وتحت الحمراء وتتمثل بسلسلة ) األقمار 

 م(  1999( االمريكية التي بدأت في التصوير المتكرر الشامل منذ عام )Geo Eyeالصناعية لشركة )    

 (، أن لكل قمر Geo Eye-1م( أطلقت الشركة ) 2008(، وفي )Ikonosبالقمر الصناعي  كونوس )    

 د المواقع ( خاص به يستخدم لتحديImage Referencing Systemصناعي نظام مرجعي )    

  )بالنظام المرجعي العالمي(الجغرافية لصور أجهزة االستشعار عن بعد التي يحملها ويسمى     

    (System Referencing WorldwideWRS = ( أو بالنظام المرجعي الشبكي )Reference System = GRSGrid  ) 

 ي كامل األر  ومراكز الصور فيها ( التي تغطPathsويتكون من شبكة تتمثل في الممرات األرضية )    

    (Normal Scene Center( التي تعطي عدداً من الصفوف )Rows فمثالً أرقام الممرات في ) 

 النظام المرجعي العالمي لالندسات تبدأ من وسل المحيل األطلسي وتزداد باتجاه الغر  أما الصفوف     

 ويختلف النظام المرجعي لوقمار الصناعية بالجيل األول فيه تبدأ من الشمال وتزداد باتجاه الجنو ،     

 ( فمدينة الريا  تغطيها صورة الماسح الموضوعي 7 – 4( عنه في الجيل الثاني )3 – 1)الندسات     

    (TM توضح في الشكل 165( وممرها رقم )43( التي صفها رقم )5 - 4( المحمول على )الندسات ) 

 ( من WRS1, WRS2على خريطة بالنظام المرجعي للجيل األول الندسات )التالي: يمكن الحصول     

 //:ortho/35.8.163.122httpالرابل التالي:       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://35.8.163.122/ortho
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ي المشهد ف الزمنمرور بالمشاهد الفرائية المتكررة على العمليات التحليلية والتطبيقات ( 3الشكل )

 التالي نالح  )كيفية رصد التغيرات باستخدام مجموعة صور تمثل كل منها تاريم معين(

 المثال التالي يوضح تغير الغطاء النباتي جنو  مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يجة التبخر ( تطبيق مراقبة التغير )الزمني=التكراري( في بحيرة ناصر بمصر نت4الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( مراعاة عنصر الوقت في تفسير الصورة الجوية أو المشهد الفرائي5الشكل )

 

 ( كشف التغييرChange Detection ) 

 – Multiيحد  في المناطق الجغرافية وهو أبرز استخدامات الصور متعددة التواريم )       

Temporal Imagesاختالف  يجابي أو سلبي للخصائ  المكانية ( فالتغير عملية تؤدي  لى حدو  

للظاهرة عبر الزمن أو  لى استبدال ظاهرة بأخر  فجميع الظواهر الجغرافية سواء كانت طبيعية أو 

بشرية تكون في تغير مستمر مع الزمن ولكن التغير لبعر الظواهر الطبيعية بطئ جداً حيث ال يمكن أن 

ية لبعر الظواهر الجغرافية ولكن كشف التغير المقصود هنا يدركه االنسان وأن هنا  تغيرات موسم

يرتبل بالتغير الجزئي أو الكلي السريع نسبياً الذي يحد  للظواهر البشرية وبعر الظواهر الطبيعية عبر 

الزمن ولقد أصبح تحليل صور االستشعار عن بعد الفرائية متعددة التواريم أفرل مصدر للمعلومات 

تتبع تغيرات الخصائ  المكانية للظواهر الجغرافية في منطقة معينة وذلك مثل وأنسل وسيلة لكشف و
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التوزيع الجغرافي لمناطق التوسع والتقل  الزراعي أو مثل معدالت واتجاهات النمو في المدن وتغير 

سنة( من صور  38استخدامات األر  فيها، ويعود ذلك  لى توفر سلسلة زمنية طويلة نسبياً )تصل  لى 

تشعار عن بعد الفرائية التي تمثل كل صورة منها سجالً مرئياً للخصائ  المكانية في المنطقة االس

الجغرافية التي تغطيها الصورة بالتاريم الذي صورت فيه فكل برنامج من برامج استشعار الموارد 

ة استشعار األرضية مثل برنامج الندسات األمريكي يترمن سلسلة من األقمار الصناعية التي تحمل أجهز

عن بعد تصور كامل الكرة األرضية بشكل دوري ومنتظم وتعطي صوراً متعددة النطاقات وبنوعية جيدة 

 ويسهل الحصول عليها بدون قيود وبسعر معقول. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االر  ( تحديد حركة الكثبان الرملية بواسطة المرئية الفرائية مع تصنيف استخدامات6الشكل )

 

ن بعد، شعار علنا أن العالم العربي ال يزال في بداية الطريق الستخدام تكنولوجيا االست يترحمما سبق 

لملك ادينة موهنا  بعر المراكز اإلقليمية في الوطن العربي بعرها يتبع جهات حكومية بشكل مباشر مثل 

شعار الستاركز ، والمركز الوطني لالستشعار عن بعد في سوريا، ومعبدالعزيز للعلوم والتقنية بالريا 

لصور لجة اعن بعد بمركز بحو  الفراء والفلك في العراق وبعرها مرتبل بجهات أكاديمية مثل مركز معا

ق العرابالفرائية في جامعة البترول والمعادن بالظهران، ومركز االستشعار عن بعد بجامعة الموصل 

 ة. الدوحبعار عن بعد بجامعة قطر ومركز االستشعار عن بعد بجامعة عين شمس بالقاهرة، ووحدة االستش

 

  االستشعار عن بعد في المملكة العربية السعودية 

خدام وسائل االستشعار عن بعد فقد تعتبر المملكة العربية السعودية من أقدم الدول العربية في است

لوجية إعداد خرائل جغرافية وجيوبالمملكة العربية السعودية منذ الخمسينات باستخدمت الصور الجوية 

المجال وتم تحديث لجميع أجزاء البالد  ضافة  لى كثير من الخرائل المحلية األخر  المستخدمة في نفس 

 Orth photoالخرائل التي أنتجت في المملكة العربية السعودية باستخدام الصور الجوية المصححة )

maps( بمقاييس مختلفة الستخدام األر . وفي عام )العربية السعودية قفزة  قفزت المملكةهـ(  1403

ة الملك عبدالعزيز للعلوم علمية كبيرة وذلك بإنشاء مركز استقبال معلومات األقمار الصناعية في مدين

والتقنية والذي زاد من استخدام االستشعار عن بعد في مختلف المجاالت وأهم الجهات المهتمة في 

 هي: موضوع االستشعار عن بعد في المملكة العربية السعودية 

 

 مركز االستشعار عن بعد في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية:  -1

ملكة ي المفيعتبر مركز االستشعار عن بعد نواة لنشر واستيعا  وتطويع تقنية االستشعار عن بعد 

 العربية السعودية والذي يقوم باستالم المعلومات من توابع مختلفة مثل:

 (.LANDSATندسات( )األقمار الصناعية األمريكية )ال -1
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 (.Ikonosالقمر الصناعي األمريكي  كونوس ) -2

 (. SPOTالقمر الصناعي الفرنسي سبوت ) -3

 (.RADSATالقمر الصناعي الكندي رادارسات ) -4

 لومات مع حيث وقعت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية اتفاقيات خاصة باستالم المع    

  أ، سعودي ضافة  لى القمر الصناعي السعودي )سعودي ساتالجهات المالكة لتلك التوابع باإل    

 عالجة وهي ملكاً للمركز، ويعد المركز نظام متكامل الستقبال وم سات  ، سعودي سات ي(    

 رها.وتحليل وطبع الصور الملتقطة لور  من الفراء بواسطة تلك التوابع التي سبق ذك    

 أهداف المركز

 لنظرية التطبيقية واها على الجهات المستفيدة الستخدامها في دراستهم جمع المعلومات وتوزيع --1

 والميدانية الخاصة بخططهم.       

  اطنينتطوير البحث العلمي في مجال االستشعار عن بعد وتقنياته ونشر الوعي التقني بين المو -2

 والباحثين والعلماء والدارسين.    

 د احتياجات المملكة في  نجاز الخطل اإلنمائية.تطوير تقنية االستشعار عن بعد لس -3

 

  مكونات مركز االستشعار عن بعد السعودي 

 محطة االستقبال  -1

م( وتبلغ ك 2700يتم فيها متابعة التوابع التي في مجال تغطية دائرتها التي يبلغ نصف قطرها )

لمعلومات اوتستقبل  ( وتشمل معظم الدول العربية واالفريقية واالسيوية،2مليون كم 23مساحتها )

معلومات ( وهذه الHDTعالية )الكثافة الالمرسلة من التوابع وتسجيلها على أشرطة ممغنطة ذات 

  .الشكلبتحتوي على البيانات األولية للصور الفرائية الملتقطة بواسطة أجهزة االلتقاط كما 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التقنية دينة الملك عبدالعزيز للعلوم ووابع بمتاستقبال لمتابعة ( حدود تغطية محطة 7لشكل )ا

 

 لتحليل وي المحطة مركز للمعالجة واتتحو (2كم 23كم وبمساحة تغطية  2700نق )بالريا  بدائرة 

 ركز المعالجة والتعديل م -2

طات، ن المحميقوم هذا المركز بمعالجة وتحليل المعلومات التي تم استقبالها بالمحطة أو ايرها 

و أن الجهات ذات االختصاص من االستفادة منها،  ما على هيةة صور ووضعها على شكل يمك

 أشرطة ممغنطة.  

  عمل المعالجة الفوتوارافية  م -3

ذه وذلك للحصول على مخرجات مختلفة من خالل المعالجة التي تمت في الخطوة السابقة وه

 المخرجات عبارة عن مناظر فوتوارافية ملونة أو أبير وأسود وبأحجام مختلفة.
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 ( 1برنامج سعودي سات :)-  

 م(،  26/9/2000( في )2،  1أطلق سعودي سات )، (24)أقمار صغيرة يصل عددها هي منظومة     

 ، روسيصاروخ بم( من قاعدة بيكانور بكازاخستان 20/12/2002( في )3واطلق سعودي سات )    

 ( 3( و )2( و )1سعودي سات )ار وتعمل األقمار على مبدأ التخزين والتحويل الرقمي، وتدور األقم    

 حول ( ويكمل القمر دورة 64ºكم( عن سطح األر  وبزاوية ميالن ) 650ارتفاع )بحول األر      

 هنالك عدة تطبيقات لسعودي سات منها:  واألر  كل ساعة ونصف تقريباً،     

 قبة ح بمراآلية مما يسمتحويل المعلومات من مواقع نائية  لى محطة االستقبال عبر القمر بطريقة  -1

 األداء بهذه المواقع.   

 تعقل العربات أو األجهزة المتحركة. -2

 الحصول على صور فرائية لور  من هذا القمر. -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مركز معالجة الصور الفرائية بجامعة البترول والمعادن 

 هـ = 1398) ول والمعادن في العامأنشئ مركز معالجة الصور الفرائية بمعهد البحو  بجامعة البتر     

 م( لتحقيق عدد من األهداف أهمها:  1978     

 تقديم تقنية االستشعار عن بعد في المملكة العربية السعودية. -أ     

 الحصول على أشرطة البيانات الفرائية. -     

 دن لمعااف الزيت واالقيام بالبحو  التطبيقية في عدد من المجاالت مثل الجيولوجية واستكش -ي    

 والتربة والرمال والمياه والتخطيل والزراعة والبيةة.         

 

  بعر البرامج المستخدمة لتحليل الصور الفرائية 

1-(PCI Geomatica.) 

2-(Erdas Imagine.) 

3-(Envi.) 

4-(ER-Mapper.) 

5-(Idrisi.) 
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 نو  وادي العجيج الواقع شمال ار  العراق بمحافظة ني منطقةاأليمن للعلوي الجزء ا (8الشكل )

  المجاورة)قراء سنجار والبعاي( مع طية جبل سنجار وسفوح الجبال والقر  السكنية 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 نو  منطقة وادي العجيج الواقع شمال ار  العراق بمحافظة نياأليسر للعلوي الجزء ا( 9الشكل )

 سوريةية البل سنجار وسفوح الجبال والقر  السكنية مع الحدود العراق)قراء سنجار والبعاي( مع طية ج
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ار )قراء سنج نينو  /منطقة وادي العجيج الواقع شمال ار  العراق الجزء السفلي ل( 10الشكل )

  يج ي العجالتي تشكل واد األودية التقاءنقطة والقر  السكنية مع والمناطق السهلية والبعاي( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بالمتحسس ملتقل ساحل البحر والقر  السياحية والغابات لمدينة أوربية مشهد فرائي ل( 11الشكل )

 (Leica Geo systems( )ADS 40الرقمي الجوي من شركة اليكا السويسرية )
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 الكورس الثاني للمقرر
ر ، اهمية معالجة الصو(rocessingPmage Iالرقمية )الصور  ةتعريف معالج( / 2+  1األسبوع )

 وتر، رؤية الكومبي(The Human Visual System) النظام البصري البشري ،الرقمية

(isionVomputer C) الصورية والمعالجة ،( الرقمنةigitizingD) 

 

 صور الرقمية ال ةتعريف معالج(rocessingPmage I) 

 سيرها عمليات معالجة المرئيات الفضائية إلى إعداد مرئيات أفضل وأدق بصورها قبل تفتهدف      

 ب وب الواجالعي مر الصناعي يكون فيها بعضواستنباط المعلومات منها، فالمرئية الخام االتية من الق     

 وتتضمن  تصحيحها قبل إتمام عملية تصنيف معالمها وظواهرها الجغرافية الظاهرة على المرئية،     

 يات عمليات معالجة المرئيات خطوات أولية وخطوات تفصيلية تشمل تحسين ودمج وتصنيف المرئ    

 ة والخرائط المستنبطة من المرئيات الفضائية. واالعداد النهائي للمعلومات المكاني    

 

  الالصور اهمية معالجة( رقميةImportance of Image Processing)  

 عالجة يتم مويتم التعامل مع الصور الرقمية بالحاسب اآللي من خالل برامج خاصة أعدت لمعالجتها      

 يمكن ويقة، قدر ممكن من المعلومات الدق بيانات الصور الرقمية قبل استخدامها للحصول على أكبر     

  -عمليات معالجة الصور الرقمية إلى التالي: تقسيم      

 عمليات المعالجة األولية لتجهيز ملفات الصورة. -1

 (.Image Correctionتصحيح الصورة هندسياً ) -2

 (.Image Enhancementتحسين الصورة ) -3

 (.Image Classification) الصورتصنيف  -4

 Change( لكشف التغير )Multi – Temporal Imagesالصور متعددة التواريخ )معالجة  -5

Detection.في المناطق الجغرافية ) 

 من  (Quantitative( والكمية )Qualitativeتسمى عمليات استخالص المعلومات النوعية )          

 ( ويتضمن Image Photo Interpretationصورة االستشعار عن بعد بتفسير الصورة )          

 ( عمليات هي: 3)يتضمن تفسير الصورة بمفهومه الواسع           

 ( )فحصها بصرياً( للتعرف على الظواهر فيها.Image Reading) عملية قراءة الصورة -1

( )استخالص المعلومات الكمية( Image Measurement) عملية أخذ القياس من الصورة -2

 رتفاعات وقياس الحرارة وغيرها.مثل قياس االطوال والمساحات واال

 ( فهم العالقات المعقدة بين الظواهر على سطحImage Analysis) عملية تحليل الصورة -3

 (. ,2008Bhattaاألرض مما يساعد على استنتاج التأثير المتبادل بينها )

 

 النظام البصري البشري (The Human Visual System) 

  شفافات بالستيكيةالمطبوعة على ورق أو  االستشعار عن بعد يتم استخالص المعلومات من صور     

 والصور الرقمية المعروضة على شاشة الحاسبة االلكترونية آلياً وهذا االستخالص يعتمد إما بصرياً      

 على خصائص الصورة نفسها وخبرة المفسر ومعرفته بالمنطقة ومهارته وقوة مالحظته واختصاصه      

 ( قوية تمكنه من تعريف الظواهر التي يراها Mental Libraryلديه مكتبة ذهنية )وان يكون      

 مباشرة بالصورة ويحدد موقعها ثم يصنفها ومعرفة انماطها والتي تساعده على فهم      

 عالقاتها المكانية مع بقية الظواهر أو آلياً للصور الرقمية التي تسهل استخالص المعلومات النوعية      

 على الرغم من أن عملية التفسير تتأثر بهدف مستخدم الصورة إال والكمية أو الجمع بين الطريقتين و     

 من خالل أن جميع المستخدمين لصور االستشعار عن بعد المختلفة يستدلون على الظواهر األرضية      

 ( والنمط Tone& Colorالصورة مثل )درجة اللون )بلى العناصر األساسية لخصائصها عالتعرف      

     (Pattern( والشكل )Shape( والحجم )Size( والظل )Shadowوغيرها )  ويراعون عدة عوامل 

 ( ونسبة Spatial Resolutionأثناء علمية التفسير مثل مقياس الصورة والوضوح المكاني )     

 ستخدمو صور االستشعار عن الغيوم ومقدار الميل عن المحور الرأسي باإلضافة إلى ذلك يستعين م     
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 ( التي تسمح Stereo Scopingبعد ببعض الطرق لتسهيل عملية التفسير مثل طريقة التجسيم )    

 (  MosaicImagesبرؤية األجسام بأبعادها الثالثة وايضاً بطريقة إعداد الموزاييك )مصفوفة الصور( )    

 طق الكبيرة ولكي يحصل المفسر على نتائج جيدة ويحد التي  تلعب دوراً مهما في عملية التفسير للمنا    

 (  ImagesMultipleمن حدوث األخطاء في التفسير يستخدم عدة أنواع من صور االستشعار عن بعد )    

 ( Multi-Temporal( والمتعددة التواريخ )Multi-Scaleمثل الصور متعددة المقاييس )    

 ( Multi-Enhanced( والصور المتعددة التحسين )Multi-Spectralوالمتعددة االطياف )    

 وغيرها، وذلك ألنه ينظر إلى أن كل نوع منها على أنه أحدها يكمل اآلخر وليس بديالً عنه.    

 

  تطبيقلالمستخدمون( ات االستشعار عن بعدUsers of Remote Sensing Applications) 

 طي تواريخ وتغتشعار عن بعد صوراً متعددة األنطقة والعطي األقمار الصناعية التي تحمل أجهزة است     

  نها صورترة ألكامل الكرة األرضية، باستثناء الصور المائلة، يكون المقياس في الغالب موحد بالصو     

 جهزة أتحمل  الصناعيةفاألقمار بمسقط رأسي وهو يحافظ على العالقات المكانية بين الظواهر فيها،      

 ري ر ودولمراقبة الموارد األرضية تعطي صوراً تغطي كامل الكرة األرضية وبشكل مستم استشعار     

  حمراءومنتظم، كما أن صورها تتوافر في موجات الطيف المرئي واألشعة تحت الحمراء وتحت ال     

  سهولةو)الرادار(، باإلضافة إلى ذلك تتصف بجودة نوعيتها  فالحرارية وفي موجات الميكرووي     

 ( Landsatالحصول عليها بدون قيود سياسية وبسعر معقول، بل أن بعضها أصبح مجاناً كصور )     

 ة ة المغطاغرافيوتعد صورة االستشعار عن بعد سجالً تاريخياً مرئياً للخصائص المكانية للمنطقة الج     

 صة كونه ية خاعار عن بعد أهموذلك في الفترة الزمنية التي أخذت فيها، وهذه الميزات تعطي االستش     

 سع عد وابوسيلة بحث ومصدر للمعلومات الجغرافية، األمر الذي جعل استخدام صور االستشعار عن      

 طورها تتتبع واالنتشار في البحث الجغرافي ألنها تمكننا من دراسة الظواهر الجغرافية ومراقبتها      

 قة تبين ط دقيهات ومعدالت نموها أو انكماشها( وإعداد خرائوالتغيرات الحاصلة فيها من حيث )اتجا     

 وعليه فإن  ليها،توزيعها والعالقات المكانية بينها حتى في المناطق النائية أو التي يصعب الوصول إ     

 عار الستشتطبيقات االستشعار عن بعد تحقيق أهداف الدراسات الجغرافية، ويتطلب استخدام صور ا     

 ت مجاال عد خلفية تخصصية جيدة بالموضوع وفي اساسيات االستشعار عن بعد ولذا فإن اتساععن ب     

 يم ن تقدعالجغرافية وتنوع وكثرة التخصصات فيها أمر يجعل مجهود وقدرات الفرد الواحد قاصرة      

 ر عناص مناقشة عميقة وجيدة لتطبيقات االستشعار عن بعد في جميع فروع الجغرافية ولكن توجد     

 قيق د لتحتطبيق مشتركة يوظفها كثير من الجغرافيين وغيرهم عند استخدام صور االستشعار عن بع     

   -أهداف دراساتهم ومن أهمها :      

 هر الجغرافية.وا( إعداد خرائط توزيع الظ1

 ( كشف وتتبع التغيرات في الظواهر الجغرافية.2

 اء النماذج التقديرية للمتغيرات الجغرافية. ( أخذ القياسات )الخصائص الكمية( وبن3

 

 رؤية الكومبيوتر (computer vision) الصورية والمعالجة ،( الرقمنةdigitizing) 

 الرقمية  مفهوم تمثيل الصورة -1

 التي ورة والمصفوفة عبارة عن مجموعة منتظمة من األرقام الحقيقية أو العقدية تناسب تمثيل الص    

 ر ضمن يتم تخزين الصوحيث ، اللونية للون أو الشدةن مجموعة قيم حقيقية منتظمة هي عبارة ع    

 صر في مصفوفات ثنائية البعد كل عنصر في المصفوفة يمثل بكسل واحد في الصورة )وهو أصغر عن    

 عمود  300سطر و 200الصورة وعادة يمثل بنقطة على شاشة الكمبيوتر( مثالً الصورة المؤلفة من )    

 ة( يتطلب (( بعض الصور )الملون300×200من النقاط الملونة المختلفة يتم تخزينها كمصفوفة من )    

  األحمر، شدة( اللونالبعد األول في البعد الثالث للمصفوفة يمثل كثافة )مصفوفة ثالثية االبعاد حيث أن     

 . اللون األزرقالبعد الثاني يمثل شدة اللون األخضر والبعد الثالث يمثل شدة     

 وفات.إن تمثيل الصورة كمصفوفة يجعل العمل مع الصورة شبيهاً بالعمل على أي نوع من المصف    
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 لصور الرقمية لنظام االحداثيات  -2

 يمكن تمييز االحداثيات بنوعين: 

 )العنصور(. لنظام إحداثيات البيكس -1

ن، لليمي ى إلى األسفل ومن اليسارتعامل الصورة كشبكة عناصر محددة منفصلة ومرتبة من األعل

 عمدة(.  عدد االسطر أو اال – 1عبارة عن رقم صحيح يتراوح بين ) لإن نظام إحداثيات البيكس

 نظام االحداثيات المكانية    -2

وحدة ك( حيث يمثل البيكسل كوحدة مساحية وليس x , yيتم التعبير عن المكان برقم حقيقي )

 ل.محددة بالنقطة المركزية للبيكس

 مالحظة مهمة: 

لنظام اعليا في ية الاالختالف المهم بين نظام إحداثيات البيكسل واالحداثيات المكانية هو أن الزاوية اليسار

االختالف هو  ( أن سبب هذا0.5,0.5بينما في االحداثيات المكانية تمثل بشكل نظامي بـ ) )1،1األول هي )

 مستمر.  نظام ر مستمر بينما نظام االحداثيات المكانية هوأن نظام إحداثيات البيكسل هو نظام منفصل غي

 

 (Digitizingالرقمنة ) -3

لخريطة ت في انظام المعلومات الجغرافية تحليل المعلومات في خريطة إذا لم تكن هذه البياناال يستطيع 

ة حي( والبيانات المساVector Dataبهيئة رقمية لكي يستطيع قراءتها وهي البيانات المتجهة )

خريطة نموذج حاسوبي للإلنشاء ( Digitizing)(، لهذا نستخدم الترقيم Raster Data)المتسامتة( )

 لقلم فوقأو ا الورقية مؤلف من بيانات متجهة وتنجز عملية الترقيم بتتبع معالم الخريطة بواسطة الماوس

 انات المتسامتةللحصول على البي (Scanning)سطح خاص لجمع إحداثياتها، كما يستخدم المسح 

 ن قادراً ويكو )المساحية( من الخريطة الورقية بحيث يمكن استخدامها مباشرة بنظام المعلومات الجغرافية

ما يمكن كتجهة معلى تحليل البيانات المتسامتة أو استخدامها كخلفية للمشروع إذا كان يعتمد على بيانات 

ة )المتجه ياناتام برامج خاصة لتحويل بين هيئتي البتحويل البيانات المتسامتة إلى بيانات متجهة باستخد

 (.Raster to Vector( وهي اختصاراً لعبارة )R2Vالمتسامتة( وتسمى هذه البرامج باسم )

 

 ،(Scale Image-Grayالرمادية )، ( ImageBinary) انواع الصور، ثنائية اللون / (3)األسبوع 

 (Multispectral Image) االطياف ، الصور متعددة(Color Image) الملونةالصور 

ارية يمكن الحصول على صور االستشعار عن بعد الفضائية ألي منطقة في العالم من المؤسسات التج

  : هيت( والمراكز المتخصصة العالمية من الروابط التي مواقعها على الشبكة العنكبوتية )االنترني

http://www.spaceimagingme.com 

http://www.digitalgliobe.com 

http://www.resmap.com/services.html 

http://www.cartographic.com 

http://216.241.101.9/MapmartOrdering/Map.aspx 

      

  الرقمية أنواع الصور 

 هنالك أربعة أنواع من الصور وفقاً للقيم الرقمية: 

 (. 0,1( وهي األسود واألبيض أو تعرف بـ )Binaryلون ثنائي ) -1

 (.Pseudo color( أو ألوان كاذبة )Indexedلون مفهرس ) -2

 (.Gray Scaleلون رمادي ) -3

 ((.RGB = Red, Green, Blueأو يعرف بـ ) True Colorلون حقيقي ) -4

 

 مالحظة: 

http://www.spaceimagingme.com/
http://www.digitalgliobe.com/
http://www.resmap.com/services.html
http://www.cartographic.com/
http://216.241.101.9/MapmartOrdering/Map.aspx
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 ير ممكنةكون غتيمكن إجراء التحويل بين هذه األنواع المختلفة للصور ولكن العملية العكسية للتحويل قد 

لى ( إRGB( إلى رمادي ال يمكن عكس التحويل، بينما تحويل صورة )RGBفمثالً عند تحويل صورة )

 ( فالعملية العكسية ممكنة.Indexedصورة مفهرسة )
 

 

 

 

 

 

 

 

a- True-color Landsat TM Composite        b- False color Composite 4, 3, 2. 

     3, 2, 1 (RGB respectively).                               

( تبرز b( المياه والرواسب وسطح األرض تظهر فاتحة.  في المشهد المركب الملون الكاذب )a) في المشهد الملون

 (2002) ( المطورTMباألحمر والمياه برواسب قليلة تظهر سوداء بالمشهد االمريكي الندسات )الخضراوات الصحيحة 

 

  تصنيف الصور وفقاً للدقة المكانية 

 ، صور إكونوس(.دعالية الدقة المكانية )مثل صور كويك بير -1

 ، وصور سبوت(.تمتوسطة الدقة المكانية )مثل صور الالند سا -2

 ور نواه، قمر موديس(.   منخفضة الدقة المكانية )مثل ص -3

 

 للصور   اإلحصائيةالعمليات /  (4)األسبوع 

 طرق عرض الصور باأللوان 

 (( )األزرق واالخضر واألحمرColor Composite)الرئيسية )طريقة مزج األلوان(  -1

     (RGB )( =Red, Green, Blue.)) 

 ريقة عرض األلوان بنظام شدة وتدرج وتشبع اللون ط -2   

       (IHS  =Intensity – Hue – Saturation.) 

 اط(   طريقة تحسين األلوان في النطاقات العالية االرتباط )نشر البيانات بتقليل االرتب -3   

      (Decorrelation Stretching.) 

 طريقة التحسين المكاني للصور الرقمية  -أ

 (Image Mergingمج الصور )وطريقة د (Spatial Filteringالترشيح المكاني ) كطريقة    

(Fusion.لتحسين الوضوح المكاني ) 

 طريقة التحسين الطيفي في الصور الرقمية  -ب

(  DivisionImage)قسمة أنطقة الصورة  (Band Rationingمثل طريقة نسب األنطقة )

( وضرب  SubtractionImage( وطرح أنطقة الصورة ) AdditionImageوجمع أنطقة الصورة )

( المبنية Vegetation Indices( ومؤشرات النبات ) MultiplicationImageصورة )أنطقة ال

 (.  PCA( = )Components AnalysisPrincipalوفقاً لمعادالت تجريبية وتحليل المركبات )
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تشوهات ازالة ال(، Image Preprocessing)المعالجة االولية للبيانات الفضائية  /( 6و ) (5)األسبوع 

 (Radiometric Correction) التصحيحات الراديومترية= ة االشعاعي

  ( الرقمية صورلبيانات الفضائية )الرقمية لاألولية الالمعالجة  

  لى أكبر صول عتتم دائماً معالجة بيانات صورة االستشعار عن بعد الرقمية قبل استخدامها وذلك للح     

  ة صورت المختلفة، ويمكن تقسيم عمليات معالجقدر ممكن من المعلومات الدقيقة في التطبيقا     

 من  االستشعار عن بعد الرقمية إلى عدة أنواع حسب الغرض منها، وتتضمن كل عملية مجموعة     

 (. Subset( )Extractالطرق واألساليب التي يمكن تطبيقها على كامل الصورة أو على جزء منها )     

  إليجاد مرئيةالتشوهات والعيوب بالأو البيان من  اء تصحيح الصورإجراألولية إلى  المعالجةتهدف      

 في  ستعملتمثيل حقيقي للمشهد األصلي، وتعتمد طبيعة المعالجة كلياً على خصائص المستشعر الم     

  ةمتريالحصول على هذه الصور الفضائية، وتتضمن المعالجة األولية تصحيح التشوهات الراديو     

 كثيرة  بمراحل بيانات الخامالحيث تمر ة وذلك بإزالة التشوهات اإلشعاعية وإزالة الضجيج والهندسي     

  - مية ما يلي:الصور لزيادة قدرتها التفسيرية وتشتمل معالجة الصور الرققبل مرحلة تفسير وتحليل      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (  PreprocessingImage)للبيانات الفضائية لتجهيز ملفات الصور المعالجة األولية أوالً: 

 ن مناسبة بتجهيز ملفات الصور لتكوتتمثل المرحلة األولى من معالجة صور االستشعار عن بعد        

 ( Import) لبرنامج المعالجة المستخدم ومناسبة للمنطقة الجغرافية المراد تغطيها، كاستيراد       

  (Mosaickingوتجميع الصور ) Sub setting( )(Extractingالصورة واقتطاع جزء منها )       

 سيلة والو والشك بأن الدراسات التي تكون صور االستشعار عن بعد مصدراً رئيسياً لمعلوماتها       

  صوفقاً لخصائ الرئيسية لتحقيق أهدافها، ترتبط بمنطقة جغرافية معينة قد تكون صغيرة أو كبيرة،       

 ن منطقة ها فإلمستخدمة ولمساحة وموقع المنطقة الجغرافية المراد دراستصور االستشعار عن بعد ا       

 ن صورة، مكثر الدراسة قد تكون جزء صغير من صورة االستشعار عن بعد الكاملة أو أنها قد تمتد أل       

 ت علوماالص موحيث أنه من األفضل أن تمثل منطقة الدراسة الجزء األكبر من الصورة المراد استخ       

 زء الصورة ج( Extractمنها، لذا فإن مستخدم صور االستشعار عن بعد الرقمية يلجأ إلى اقتطاع )       

  Imageالذي يغطي منطقة الدراسة أو إلى تجميع الصور وإعداد مصفوفة الصور الرقمية )       

       Mosaicلق ما يتع ولية هي كل( ومن ثم اقتطاع الجزء الذي يغطي منطقة الدراسة، والمعالجة األ 

 (.Radiometric & Geometricبالتصحيحات الراديومترية والهندسية )       

 

 (Radiometric Correction))االشعاعية(  التصحيحات الراديومترية -1

 ببعض المصادر التي تسبب تشوهات إشعاعية بها مثل عطل أحد تتأثر المرئيات الفضائية      

 تأثير طبقات الغالف الجوي ويتعامل التصحيح الراديومتري مع مصادر هذه األخطاء  المستشعرات أو     

 للتغلب على التشوهات اإلشعاعية، يتم إزالة األخطاء الناجمة عن التأثيرات الطبوغرافية وتأثيرات      

 الحساسات( الغالف الجوي على قيم البيانات الرقمية للبيكسل، كما هنالك تأثيرات تخص الكواشف )     
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 التي تؤثر على العالقة بين البيانات الرقمية واالجسام األرضية المرتبطة بها، فالخطأ الناجم عن      

 ( لعدم وجود بيانات يتم تبديله بخط Line Dropoutالحساسات والذي يظهر بشكل خط أسود )     

 ما يعطي الكاشف قراءات أكثر أو أقل تقديري اعتماداً على قيم السطر الذي يسبقه والذي يليه، وعند     

 ( فيتم Striping or Bandingمن الكواشف األخرى لنفس النطاق أو الغطاء يحدث ظهور خطوط )     

 ( أو خوارزمية التحويل High – Pass Filteringاستخدام خوارزميات )ترشيح التمرير العالي( )     

 (، Principal Component Transformation & Reverserward Foالتقدمي والعكسي للمركبات الرئيسية )     

 ( إلزالة التشوهات المرتبطة بالعالقات المكانية Image Correction)ق تصحيح الصورة يتطبيتم      

 ( للصور ال تمثل Raw Dataللظواهر بالصورة والمرتبطة بالقيم الرقمية فيها، فالبيانات األولية )     

 المنطقة الجغرافية التي تم تصويرها، وذلك ألنها تتعرض للتشويه أثناء التصوير حيث بشكل جيد      

 ( مرتبط بقيم Radiometric Distortionتؤدي بعض العوامل إلى حدوث تشويه راديومتري )     

 االشعة التي يسجلها جهاز االستشعار ومن جهة ثانية تؤدي عوامل أخرى لحدوث تشويه هندسي      

     (DistortionsGeometric  بين الظواهر على الصورة )( مرتبط بالعالقات المكانية )االتجاه والمسافة 

 ( ال تمثل تماماً الطاقة المنعكسة أو Pixelsونتيجة لهذه التشوهات فإن القيم الرقمية لخاليا الصورة )     

 الصورة ال تتوافق مع مواقعها في المنبعثة من الظواهر األرضية وكذلك مواقع الظواهر األرضية ب     

 الطبيعة وعليه فإن إزالة التشوهات المرتبطة بقيم االشعة التي يسجلها جهاز      

 ( ويطلق عليه Radiometric Correctionاالستشعار عن بعد يسمى بالتصحيح الراديومتري )     

  -تجة عن التأثيرات البيئية هي: (. واألخطاء الناImage Restorationأحياناً )ترميم الصورة( )     

 

 )Atmospheric Scattering Corr(. األخطاء الناجمة عن تأثير الغالف الجويإزالة  -أ

 عتبر تإن الغالف الجوي يمتص ويشتت االنبعاثات الكهرومغناطيسية لألجسام األرضية والتي ال    

 لتقاط ازمن  لى البيانات الرقمية بمعرفةأخطاء بل مؤشرات يستفاد منها ولهذا يجب إزالة تأثيرها ع   

 الصورة، خط الطول، خط عرض مركز الصورة ومتوسط ارتفاع منطقة الصورة لنعدل البيانات    

 ل األساسية لكل القنوات بما في ذلك األقل تأثراً بالظروف الجوية، فالتشتت الطيفي بفع   

 ية، إذ أن ير المرئت الغلمرئي عن تلك القيم التابعة للقنواالجو يزيد قيم البيانات الرقمية لقنوات المجال ا   

 نات يئ إلى البيا( األقل مساوياً للصفر مع االنتباه إلى أن هذه الطريقة تسDNهدفنا جعل قيم البكسل )   

  ل الضغط،ية مثبدالً من تحسينها وللحصول على نمذجة دقيقة البد من إدخال العديد من المعلومات الجو   

 ير، من التصوالحرارة، بخار الماء لطبقة األوزون، االرتفاع، زاوية سمت الشمس، زاوية المستشعر لز   

 يح يعتبر هذا النموذج معقد حسابياً ويمكن استخدام طريقة الضغط الهستوغرامي إلجراء تصح   

 ن ن مختلفيريخيل بتاراديومتري نسبي إلزالة تأثير الجو بالصورة الواحدة، أما بحالة وجود مناطق تداخ   

 ورة. ص( تم نحدده لمناطق التداخل بكل Themنجري تقدير لقيمة متوسط البيانات الرقمية لكل )   

 

 الجوي( لغالف إزالة اإلستطارة )الناتجة عن تأثير ا -ب

  (لبنفسجيةلألطوال المـوجية القصـيرة )األزرق وفوق ا الغالف الجويتي تحدث بسبب ال اإلستطارةأن      

  إضبباءة عاليببة علببى القنببوات ذات الطببول المببوجي القصببيرمببع  يسبببب تشببتت هببذه األطببوال وتبعثرهببا     

 لعالية.اإلضاءة جب معالجة ايها ولهذا يؤدي إلى عدم وضوح المعالم األرضية لبدوره و     

 

 (Noise Corr.إزالة الضجيج )الناتج عن عدم استجابة أحد أجهزة االستشعار( ) -ت

 ة ضجيج لة أيي مرحلة من المعالجة األولية يقوم برنامج الحاسب اآللي بتطبيق معادالت رياضية إلزاه     

 أو تشوهات أخرى قد تكون حدثت أثناء عملية االستشعار.      

 

  (Topographic Corr.) األخطاء الناتجة عن التأثيرات الطبوغرافية -ث

  سم أرضي وخاصة في المناطق الجبلية يؤدي إلىإن اختالف زاوية سقوط أشعة الشمس على ج    

 ورة انات الصيم بياختالف في قيم البيانات الرقمية لنفس الجسم وبالتالي الميل الطبوغرافي يؤثر على ق    

 حركة المستشعر( هما المسبب لهذه األخطاء.   –الرقمية )تحدب األرض     
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 ءة(تغير زاوية اإلضاو الرؤية وخصائص المستشعر وضعية)الناتجة عن اإلشعاعية إزالة التشوهات  -ج

 لشمس فاع افي الدراسات التي تتطلب صوراً من أزمنة أو مواقع مختلفة البد من تصحيح زاوية ارت     

 من  لتقدير موقع الشمس في الفصول المختلفة بالنسبة لألرض وفي حساب شدة انعكاس األشعة     

 كل التالي.  األجسام األرضية كما في الش     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اختالف زاوية سقوط الشمس باختالف فصول السنة  (1)الشكل 

    

 (Geometric Correction))البعدية( للتشوهات التصحيحات الهندسية  -2

 إزالة تشوهات الصورة المرتبط بالعالقات المكانية للظواهر األرضية فيها واعطائها صفة مكانية هي     

 بالتطبيقات الجغرافية ويجب إجراءه قبل مطلب أساسي يمكن ربطها مع الخرائط الجغرافية وهو بحيث     

 ( Subtle Variationsالتصنيف وخاصة عندما يكون هناك حاجة لبقاء الفروق الطيفية البسيطة )    

 في التصنيف، إن التصحيح الهندسي يتطلب استخدام إحدى الطرق اإلحصائية مثل:     

    (or Bilinear or Cubic Convolution Neighborearest N وذلك إلعادة حساب بيانات ) 

 ( ومن المعروف أن تطبيق هذه الطرق ما عدا طريقة Resamplingالصورة )    

    (Nearest Neighbor) ،على تحتوي الصور الخام  قد تحدث تغير في القيم الرقمية للصورة 

 منها، إن مصدر التشوهات هو  دقيقةكننا عمل خرائط أو أخذ قياسات تشوهات هندسية بحيث ال يم    

 تغير ارتفاع منصة المستشعر، وسرعة القمر الصناعي، انحناء سطح األرض، انكسار األشعة في     

 طبقات الغالف الجوي، االزاحة الناتجة بفعل اختالف التضاريس، لذا يجب إجراء التصحيح الهندسي     

 يتم تشوهات المتسببة بهذه العوامل وجعل الصورة مصححة وموحدة هندسياً مع الخارطة، لإلزالة ال    

 ، حيث تأخذ القيم االصلية االطوال والمساحاتقياس مثل عليها إجراء التحليل المكاني     

 ت الهندسية للصورة إحداثيات أقل أو أكثر من إحداثياتها الحقيقية وبالتالي تفقد النقاط األساسية العالقا    

 فيما بينها وإلجراء مثل هذا التصحيح يتم ارجاع الصورة اعتماداً على خارطة أو صورة فضائية أخرى     

 ( ومعلومات حول DEM( أو استعمال نموذج االرتفاع الرقمي )GPSمصححة أو باستخدام جهاز )    

 (، تعتبر Orth correction) موقع المستشعر لتصحيح التشوهات ويسمى هذا التصحيح العمودي بـ    

 محاذاة الصور غالباً الخطوة التمهيدية في التطبيقات األخرى لمعالجة الصور مثالً يمكن محاذاة صور     

 األقمار الصناعية والصور الجوية لألرض لنتمكن من مقارنة السمات والتعرف على التغيرات الطارئة     

 الصور هو جلب صورة الداخل لتتحاذى مع صورة القاعدة  على منطقة الدراسة، إن هدف محاذاة    

 بتطبيق تحويل مكاني على صورة الداخل، تدعى الصورة األولى القاعدة أو المرجع والتي ستقارن بها     

 الصورة األخرى والتي تدعى صورة الداخل، االختالفات المكانية بين صورة الداخل وصورة الخارج     

 نتيجة لتضاريس األرض والتغيرات األخرى في المنظور عند تصوير نفس المشهد يمكن أن تحدث ك    

 من نقطة رؤية مختلفة، ويمكن أن يحدث االختالف بسبب تشوه للعدسات الداخلية والحساسات أو     

 االختالفات بين الحساسات وانواعها، إن التحويل المكاني ينقل المواقع في الصورة لمواقع جديدة، إن     
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 تحديد البارومترات المطلوبة للتحويل المكاني لمحاذاة الصورة هو أساسي في عملية محاذاة الصور،     

 ويتم اختيار نقاط في زوج من الصور والتي تحدد نفس السمة أو المعلم األرضي في الصورة ثم يتم     

 إلنجاز عدة تكرارات لهذه  استخراج التحويل المكاني من مواقع نقاط التحكم هذه ويمكن أن نحتاج    

 العملية وتجريب أنواع مختلفة من التحويالت قبل الحصول على نتائج مقنعة، في بعض األحيان يمكن     

 إنجاز محاذاة متالحقة: إزالة التشوهات اإلجمالية الشاملة أوالً ثم إزالة التشوهات المحلية األصغر في     

 نقاط التحكم المتقابلة في الصورتين، إن نقاط التحكم هي معالم  مراحل الحقة ويجب اختيار زوج من    

 أرضية يمكن إيجادها في كال الصورتين، مثل تقاطع طرق أو سمة طبيعية، إن عدد أزواج نقاط التحكم     

 المختارة على األقل تحدد بنوع التحويل المراد إنجازه، وهذا التصحيح يتكون من مرحلتين هما:    

 

 التشوهات المنتظمة  تصحيح -1

 مة لمنتظالتشوهات ايعتمد هذا التصحيح على بيانات وخصائص القمر الصناعي حيث يتم بالتخلص من     

 ليها صول عالناتجة عن انحراف المسح، سرعة القمر، دوران األرض بتطبيق معادالت رياضية يتم الح    

 .((Skewing) البيان نتيجة لدوران األرض االلتواء في)مثل بتحليل مصادر التشوهات رياضياً،     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصحيح التشوهات غير المنتظمة -2

 في  ختالفاال تيجةما عليه بالحقيقة وذلك نعتكون دقة األبعاد في بيانات األقمار الصناعية مختلفة     

 ط )تحكم( نقاط ضبيتم تصحيح هذه التشوهات بربط الصور الفضائية بوارتفاع وسرعة القمر الصناعي     

  (GPS( معلومة اإلحداثيات )مثالً مرصودة بتقنية =G C P) ground control pointأرضية     

 م مقارنة أو يتوفق معادالت ضبط  معروفة  على أركان المرئية الفضائيةوموزعة توزيعاً منتظماً     

  = (خارطةتطابق البيان مع الل )المرئية الجديدة بمرئية أو خريطة سابقة مصححة هندسياً أي عم    

    (Image Registration) ويتم إنجاز التصحيح. الضبط األرضي  حيث تعاد نمذجة نقاط 
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 لتشوهات الهندسية باستخدام نقاط التحكم األرضيةالهندسي ل تصحيحال (2)الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه يات الخريطة عليها مثل مقياس الرسم واتجا( صورة جوية مصححة بعد إضافة اساس3الشكل )

 (الشمال وشبكة االحداثيات وأسماء المعالم الجغرافية )كأسماء الشوارع( = )خريطة جوية

 

 ( rocessingGeneral P)عامة المعالجة الثانياً: 

 لجات معايذ التعتبر عملية اقتطاع منطقة الدراسة ذات أهمية في تقليل حجم الذاكرة والوقت وعند تنف

الالحقة هذا في حال كانت منطقة الدراسة متواجدة في مشهد واحد وأحياناً يتطلب االمر استخدام 

(، ثم يتم دراسة Image Mosaicمشهدين لتغطية منطقة الدراسة فالبد من تجميع المشهدين )

يمكن عمل  الهستوغرام لتقدير األهمية النسبية لكل صف طيفي ولتعيين حدود تقسيم البيانات الرقمية

مقاطع لتحديد مدى شدة اختالف البيانات الرقمية وتحديد عدد الصفوف الطيفية، وكخطوة الحقة يتم 

تحديد مواقع االختبار وإيجاد قيم إحصائية مثل متوسطات القنوات المختلفة لكل منطقة اختبار والتي 

( كقيم االنحراف Multivariable Classificationتساهم في تقسيم متعدد المتغيرات للبيانات )

المعياري والتباين كمؤشر للتجانس وفي حال ارتفعت قيمتهما يتم الغاء منطقة االختبار والبحث عن 

 Scatterبدائل أخرى لمناطق االختبار إذ انها تعبر عن عدم التجانس، دراسة الهستوغرام الثنائي )

grams – feature – Spaceت مع بعضها، وفي حال كان ( يعطي دالئل عن مدى ارتباط القنوا

عرض منطقة انتشار النقاط الممثلة لقيم الهستوغرام الثنائي كبيراً هذا يدل على فقد االرتباط للقنوات 

( والتي يتم االعتماد Optimum Index Factor = OIFفيما بينها، إن طريقة المعامل األفضل )

( واالنحراف المعياري Correlation Coefficientفيها على كال من معامل االرتباط )

(Standard Deviation فمن خالل هذين المعاملين نحصل على القنوات األقل ارتباطاً والقنوات )

(، والبد من اإلشارة إلى أن Most Informative Channelsالتي تعطي أكبر قدر من المعلومات )

وف الطيفية ويتم وضع كل التقسيم يعتمد على حساب المسافة بين كل نقطة أساسية ومراكز الصف

نقطة في الصف األقرب إليها، وعند تقسيم البيانات الرقمية يجب مراعاة كون العين ال تستطيع تمييز 

( اختالفاً لونياً والبد من تجميع مناطق االختبار ذات القيم الهستوغرامية المتقاربة 20أكثر من )
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( 20وهكذا نحصر مناطق االختبار ضمن ) ضمن مجموعة بحيث تكون قيم بياناتها الرقمية متقاربة

( درجة فاتحة و 8مجموعة فقط أما في حالة االعتماد على درجات الفتاحة والقتامة فالعين تميز )

(، نجري Tone( درجة من التون )16( اختالفاً بدرجة متوسطة ويصعب على العين تمييز )12)

البصري للوحدات الجيومرفولوجية  الدراسة التحليلية التفصيلية لمنطقة الدراسة بالتفسير

 والجيولوجية للصورة.

 

 ( rocessingSpecial P)الخاصة المعالجة ثالثاً: 

 هي جملة معالجات تتم على الصورة والتي من الممكن أن تكون بعض من هذه األنماط:      

 (   Image Enhancement) ها()تحسين زيادة إيضاح الصور -1

ها هار تفاصيل الظواهر الجغرافية بصورة يسهل التعرف عليهو إظ الهدف من تحسين الصور

( Raw Dataبصرياً، حيث يصعب على عين االنسان تميز صورة االستشعار عن بعد الخام )

ى هذه فالظواهر الجغرافية الصغيرة وفروقها الطيفية والراديومترية بسيطة ولكي نتغلب عل

ترية وتضخيم الفروق الطيفية والراديوم المشكلة نجري تحسين للصورة حيث نعمل على تكبير

ر داد صوالبسيطة للظواهر ليتم رؤيتها بسهولة على الصورة وعليه نعرف تحسين الصور بأنه إع

يزها هل تمي)جديدة( من الصور االصلية يظهر فيها قدراً أكبر من تفاصيل الظواهر الطبيعية ليس

 ال( ولكن Extractهد أو جزء منه )بصرياً وتوجد عدة طرق للتحسين تطبيق على كامل المش

لخطأ( توجد قواعد ثابتة إلنتاج أفضل صورة لغرض معين لذا نعتمد على طريقة )المحاولة وا

(Trial & Error  .لنحصل على أفضل الصور التي تحقق هدف المستخدم ) 

(2004ed,  rd3;Mather,2004Lillesand et al., ال توجد طريقة واحدة للتحسين قاد ،)رة 

اصيل بمفردها على إظهار جميع التفاصيل المطلوبة فبعض طرق التحسين تساعد على إظهار تف

لى دمين إمعينة للظواهر بالصورة وقد تخفي في الوقت نفسه تفاصيل منها، لذا ينظر كل المستخ

حسين رق التالصور المحسنة بأنها تكمل بعضها اآلخر لدراسة المعالم والظواهر الجغرافية، إن ط

ى حدة طاق علنعامل مع قيم البكسل الفردية ويتم تحسين الصور المتعددة االطياف )األنطقة( كل تت

ات الحساسنظراً لضيق مدى قيم البيانات الرقمية للنقاط األساسية وتعود إلى أسباب متعلقة ب

 تالي الالالقطة لالنبعاثات الكهرومغناطيسية إذ صممت لتستوعب جميع األشياء األرضية وبال

 ( لكيال يظهر كنقص في المدى ويعطل استقراء255 – 0يمكن أن يتم اخذ مدى كامل من )

    -الصورة والتعرف على الوحدات المتشكلة بها ويمكن تنفيذ عدة أنماط من المط وهي: 

 (.Contrast Enhancementزيادة التناقض أو التباين ) -أ

 ا التطبيق  ( للصورة ويعد هذContrast Stretchingهي طريقة نشر البيانات لزيادة التباين )   

 مطلب أساسي لجميع صور االستشعار عن بعد المحسنة وغير المحسنة    

 .(Linear Contrast Stretch)الصورة تباين مط مدى  -ب

 ( 0ى )( والصغر255ويعرف هذا المط بزيادة مدى الصورة حيث يتم أخذ القيمة العظمى )     

 قيم الجديدة للنقاط من المعادلة: ويتم اعتماد ال     

Out Value={(Int. Value – Minimum)/(Maximum – Minimum)} * 

Maximum Output Value 

  ن إعطائهدالً مبوبالتالي فإن تحديد القيمة العظمى والصغرى للبيانات الجديدة يمكن افتراضه      

  جمالي للنقاطاف المعياري والمتوسط اإل( باالعتماد على كال من االنحر0-255القيمتين من )     

  ألصليةااألساسية المكونة للصورة األصلية ويتم حساب نسبة النقاط األساسية بالصورة      

 توغرام ي الهسوالتي قيم كال منها أعلى وأقل من المتوسط + االنحراف المعياري من كال جانب     

 مجال  م زيادة إيضاح الصورة من خالل توسعاليميني واليساري على التوالي، وبهذا يت     

 الهستوغرام على أساس نسب القيم الرقمية.     

 

 (.Continuous & Discrete Image Contrastزيادة التناقض الفردي والمستمر ) -ت         
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 ة حيث العاليو توسطةيتم فيه إنقاص القيم الرقمية الصغيرة بمعدل مختلف عن القيم الرقمية الم              

 يتم التحسين في مجال واحد وإنقاصه في مجاالت أخرى.              

 (.Histogram Equalizationالتساوي الهستوغرامي ) -ث         

 لكلي العدد ايتم تحديد عدد الصفوف وحساب عدد النقاط األساسية المكونة لكل صف بقسمة               

  اإلجراء ة هذاد الصفوف ويتم تحديد القيمة العظمى للمجال المطلوب وبنتيجللنقاط على عد              

 نما ع بعض بيعها منالحظ أن قيم البيانات عند األطراف في مخطط األعمدة األصلية قد تم تجمي              

 تم اكتساب تباين عند قمم مخطط األعمدة األصلي.              

 (.Histogram Modificationرامي )التعديل الهستوغ -ج         

 (.  Pseudo Color Enhancementالتلوين الكاذب إليضاح الصورة ) -ح         

 

 كثر من للونية أفات اتعتبر أهمية هذا اإلجراء نابعة من قدرة العين البشرية على تمييز االختال             

  تمييز االختالفات في الفتاحة والقتامة.             
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وزيع هد وتفي اليسار بيانات القمر غير محسنة وبعد إجراء المط األساسي وزيادة تحسين التباين للمش

 ( نتج مشهد )األيمن( يوضح التباين العالي للمنظر255 – 0القيم الرقمية بمدى لوني من )

 الضجيج:

 تج قيملخطأ بعملية التقاط الصورة حيث تنيجة تتعرض الصور الرقمية ألنواع متنوعة من الضجيج نت

اً على عتمادارقمية للبكسالت ال تعكس الكثافة اللونية الحقيقية، يمكن أن يظهر الضجيج من عدة مصادر 

مي أو كل رقكيفية إنشاء الصورة فمثالً إذا تم مسح الصورة من فيلم أو إذا التقطت الصورة مباشرة بش

   ترة.   الفل الصورة وهنالك عدة طرق لتخفيف الضجيج بالصورة بتطبيق عملية بالنقل اإللكتروني لبيانات

 

 الضبابية:  

لغالف بات ايمكن أن تظهر الضبابية نتيجة عدة عوامل منها: الحركة خالل عملية التقاط الصورة، اضطرا

 ة منضبابيالجوي، فتح العدسة لزمن قصير حيث تنقص عدد الفوتونات الملتقطة، يمكن تخفيف أثر ال

 ر.خالل توصيف عملية التشويه بتتابع االنتشار النقطي وإجراء عملية التحويل المعاكسة للصو

 ( Image Transformationتحويل الصور ) -2

ريخ ق بتوايتم استخدام مثل هذه التحويالت عند التعامل مع أكثر من نطاق طيفي أو لنفس النطا

  -مختلفة ونذكر بعض منها: 

 (.Principal Component Analysisكبات األساسية )تحويل المر -أ

 ين  المركبت حظة أنهذه العملية مفيدة لضغط البيانات الرقمية وجعلها أكثر قابلية للتفسير مع مال   

  معادالت ( تحتويان على أكبر قدر من التباين والمعلومات، ويعتبر كال من معامالت2و  1)   

 ؤخذ ( دالئل مهمة تEigen Values( وقيم التباين )Eigen Vectorsالمحاور األساسية )   

 بعين االعتبار.    

 (.Logic Operationsالعمليات المنطقية ) -ب

 د مة الواحنها قيميتم فيها افتراض قيمة معينة لتأخذ كل القيم األصلية المساوية لها واألكبر      

 (. 0,1التالي مكونة من قيمتين )وبقية القيم األصلية قيمة الصفر وتكون الصورة ب     

 (. Arithmetic Operationsالعمليات الحسابية ) -ت

 مكن عينة يميمكن استخدامها لمقارنة صورة بتاريخين مختلفين لتمييز االختالفات في فترة      

 ت أو تحديد ( أو إزالة الضجيج من خالل تجميع القنواNDVIاالستفادة منها أيضاً بتحديد )     

 بعض الدالئل الخاصة، إضافة إلى تحويالت أخرى مهمة مثل تحويل كاوس.       

 

 (.Image Filteringترشيح الصور ) -3

يتم تحديد أو إظهار الخطوط أو المالمح الهندسية في الصورة أي تنعيم الصورة وذلك بتقليل قيمة 

ن نوافذ تمرير ثالثية العناصر العالية التردد باستخدام مرشحات تمرير منخفضة والتي عادة تكو

 Low Pass Filterمثل )مرشحات التمرير العالي ومرشحات التمرير المنخفض والمعروفة بـ 

& High Pass Filter كما ويمكن تحسين الحدود وتوضيحها بتقليل قيمة العناصر المنخفضة )

ين الصورة مثالً التردد باستخدام مرشحات التمرير العالي، الفلترة الخطية هي تقنية لتعديل وتحس

يمكن فلترة صورة لتوضيح سمات خاصة أو إزالة سمات أخرى، إن عمليات معالجة الصور 

(، وتحسين الحواف Sharpening(، التشذيب )Smoothingالمنجزة بالفلترة تتضمن التنعيم )

(Edge Enhancement .) 

 

  :الفلترة

على  اج محددة بتطبيق خوارزميةهي عملية جوار حيث تكون فيها قيمة أي بكسل بصورة اإلخر

 عة منهو مجمو لقيم البكسالت الواقعة بجوار بكسل صورة اإلدخال المقابل، إن جوار البيكس

 .لالبكسالت محددة بموقعها نسبة لهذا البيكس
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 الفلترة الخطية:  

 ل.ل الداختكون فيها قيمة البكسل الخارج هي تركيب خطي لقيم البكسالت بجوار البكسهي فلترة 

 

 (. Detecting of Edgesكشف الحواف ) -4

رتبط  ما تالحافة هي منحني يتبع طريق التغير الحاد في القيمة الرقمية لعناصر الصور، غالباً 

رجة الحواف مع حدود األجسام في الصورة، هناك عدة طرق لكشف الحواف تتميز عن بعضها بد

قية كما يمكن كشف الخطوط تأثرها بالضجيج وقدرتها على كشف الحواف الضعيفة الحقي

 المستقيمة باستخدام تحويل هوف. 

 

 (.   Morphologic Processالعمليات المورفولوجية ) -5

ات العمليهي مجموعة كبيرة من عمليات معالجة الصور والتي تعالج الصورة بناء على األشكال و

مكن وار يم وشكل الجالمورفولوجية مثل )التوسيع أو التمديد والتآكل أو التقليص( باختيار حج

ر ة الصوإنشاء عملية مورفولوجية حساسة لشكل محدد بالصورة الداخلة يمكن إنجاز مهام معالج

كسالت بإضافة الشائعة مثل: تحسين التباين، إزالة الضجيج، االمالء والتقسيم، يتم في التوسيع ب

الت البكس لجسم، إن عددلحدود الجسم في الصورة بينما في التقليص يتم إلغاء بكسالت حدودية ل

 0)فة من المضافة أو المزالة يعتمد على حجم وشكل البنية المستخدمة، البنية هي مصفوفة مؤل

شكل ( ويمكن أن تأخذ أي شكل أو حجم كيفي، بشكل عام يتم اختيار البنية بنفس حجم و1 –

على  لوجيةالمورفو األجسام المراد معالجتها في الصورة الداخلة، يمكن استخدام عملية اإلمالء

مكن يضيئة، الصورة الرمادية من خالل رفع القيمة الرقمية للمناطق المعتمة والمحاطة بمناطق م

 . المحيطأيضاً إجراء قياسات لبعض السمات أو األجسام في الصورة من حيث المساحة والمركز و

 

 (Final Processingالمعالجة النهائية )رابعاً: 

علومات ط المل بتبسيط الخرائط الناتجة من معالجة البيانات الرقمية للصورة وربهي أمور إخراجية تتمث

 بمختلف طبقاتها مع دالئل إيضاحية تتعلق بها. 

 

 (. emovalRNoise(زالة الضجيج ا /( 7)ألسبوع ا

 (or Noise Removal scanning line-Missingإزالة الضجيج )الضوضاء أو خطوط االضطراب( )

ي فهو أي اضطراب غير مرغوب فيه في الصور الفضائية ينجم عن قصور الرقمية صور الضجيج إن ال

هور ظاهرة االستشعار، حيث يتوقف أحد أجهزة االستشعار عن العمل أثناء عملية المسح مما ينتج عنه ظ

ط لمتوساالخطوط بالصورة، يجب إزالة هذا الضجيج آلياً عن طريق برامج متوفرة والتي بدورها تحسب 

 ألخرى. طور الحسابي بين السطر )األعلى واألسفل مثالً( وتعيد المعلومات المفقودة، دون المساس بالسا
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 ظاهرة ظهور الخطوط أو ظاهرة التخطيط   (1)الشكل 

 

 

 2- ( تحسين الصورة أو البيانات الفضائيةImage Enhancement) 

  

                

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 ت بعمليا للمشهدخصائص الطيفية والراديومترية والبصرية التحسين حسين الصور إلى يؤدي ت   

  فسيرحسابية ببرامج متخصصة بالحاسب اآللي لتكوين صورة فضائية محسنة تخدم وتحسن الت   

 بين  تختالفاالبتحسين تباين الصورة بزيادة قدرة تمييز وتضخيم اتحسين ويتم هذا ال البصري للصورة   

 حاً كثر وضووجعلها أ وتدرجها اللوني والرمادي للمرئيات الغير الملونة وتسهيل مالحظتهاالمعالم    

 ة عملي تتمللعين البشرية إلجراء التفسير البصري للمرئية وأخذ الحسابات وعمل الرسوم منها،    

 ق أمثل لتحقيتر الكومبيواستخدام بلفضائية اللصور التحسين عادة بعد إجراء المعالجة األولية اآللية    

 بجوانبها  نقوم بتحسين حواف المرئية لزيادة وضوح األهدافوالتي تسبق التحسين ثم  لصورلتفسير    

 لصورة اتحسين يتم وى الصورة، تطبيق خوارزميات رياضية علواستخالص معلومات دقيقة ألطرافها ب   

  -: التاليمذكور أعاله وكما بالشكل لمخطط االنسيابي الاوفق    

 

 

 

 

 

 

 

 

 أو الصور الجوية الفضائية لبيانات ا( تحسين 2الشكل )
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 (Radiometric Enhancementالتحسين الراديومتري )-أ

 : ويقسم إلى(Contrast Stretch Enhancement) سحب المط أو تحسين )توسيع( التباين بال -1   

  .(Linear Stretch) للتباينالخطي توسيع ال-أ         

 (.Non – Linear Stretchالتوسيع الغير الخطي للتباين )-ب         

 عمال باست هي عملية سهلة بفضل البرامج الحديثة وأجهزة الحاسوب الحديثة، ويتم تحسين التباين     

 (. Histogram Adjustmentطريقة ضبط مخطط توزيع التباين أو ما يعرف )     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( Histogramن التباين باستخدام مخطط توزيع التباين )تحسي (3) الشكل

 ( Edge Enhancementتحسين الحافة ) -2   

 بيان مكن تالهدف من تحسين الحافة هو استخالص معلومات معالم معينة من أطراف الصورة وبذلك ي       

   بالصور. لحوافيبين تحسين اأشكال ودقائق المعالم مما يجعل تفسيرها وتحليلها أسهل والشكل أدناه        

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 (Enhancement Spectral)طيفي التحسين ال -ب

 (. Principal Component Analyses) تحليل المركبات األساسية -1

 (.Plants Component Analyses)تحليل المركبات النباتية  -2

 (.Transformations) التحويالت -3

 (Enhancement atialSp)بصري التحسين ال -ج

 (.  Filtersالمرشحات ) -1

 (.Focal Statisticsاإلحصائيات البؤرية ) -2
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 (.Texture Analysesتحليل النسيج ) -3

 

 

 (RGB إلى IHSل من )دمج بيانات التحسس النائي، طريقة الدمج البسيط، طريقة تحوي ( /8)األسبوع 

 ( دمج الصورImage Merging and Image Mosaic) 

بيرة حدة كهي من أهم خطوات االستفادة القصوى من المرئيات الفضائية فدمج عدة مرئيات بمرئية وا

ة لعملياتستخدم هذه ( يسمح للمستخدم بدراسة ظواهر مكانية لمنطقة كبيرة لسطح األرض، ك)موزايي

ل عمل مجاورة لها جغرافياً لتصبح صورة واحدة تغطي منطقة الدراسة لتسهي لدمج صورة مع صورة

(، ذو 7ات )التحسينات األخرى، فمثالً لدراسة التربة في منطقة الرياض لصور القمر الصناعي الندس

صورة اسة بكم(، لذا يمكن دمج أكثر من منظر لتغطية منطقة در 175× )كم(  185التغطية المكانية )

( Band( كما بالشكل التالي أو يمكن إضافة مخرجات مستشعر )Mosaicف بالموزاييك )واحدة يعر

دسات بالن مع الصورة األصلية وذلك إلعطاء معلومات أكثر، مثالً إضافة مخرجات المستشعر الحراري

مج دثالً ممع النطاق المرئي لعمل دراسة ما ويمكن دمج صورتين لتحسين الدقة التميزية المكانية 

عي إكونوس متر( في القمر الصنا1جات المستشعر البانوكروماتي ذي الدقة التمييزية المكانية )مخر

جات متعدد م( فينتج لنا مخر 4( بدقة تمييزية مكانية )MSSإلى مخرجات المستشعر متعدد األطياف )

 م(.  1األطياف بدقة تمييزية مكانية )
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مييزية تف بدقة لدقة التمييزية المكانية لصورة القمر الصناعي إكونوس )أ( متعدد األطيا( دمج ا1)الشكل 

 م(   1م(، )ج( ينتج لنا صورة متعددة االطياف بدقة )1م(، )ب( بانكروماتية )4مكانية )

 

   مات  ايضاً يستخدم دمج المرئيات في دمج عدة مرئيات مختلفة الخصائص بهدف الحصول على معلو   

 ة اني كبيرمييز مكأكثر، فمثالً يمكن دمج مرئية غير ملونة )بانكروماتية أو أحادية النطاق( لها قدرة ت   

  ديدة لهاجرئية مع مرئية من نوع آخر متعدد األطياف لها قدرة تمييز مكانية قليلة ومن ثم نحصل على م   

 قدرة تمييز مكانية كبيرة ولها عدة أنطقة طيفية أيضاً.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( يوضح دمج المرئيات الفضائية2الشكل )

 

لصور ( وترشيح اImage Mosaic)عمل الموزاييك للصور أو البيانات الفضائية ( / 10+  9األسبوع )

(Image Filtering) 

 ( عمل الموزاييك بالصور الفضائيةMosaicking ) 

 صورة  نها فيانها الجغرافي ومن ثم تخزيربط الصور الفضائية المتجاورة إعتماداً على مكهي عملية     

 واحدة )عمل الموزاييك( كما في الشكل التالي:      
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 (Mosaicدمج المشاهد الفضائية المتجاورة لتكوين صورة واحدة ) (1) الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (  Mosaicدمج الصور المتجاورة لتكوين صورة واحدة ) (2) الشكل

 

 تات، النباوالتربةالصخور  ،واهر على الصور )التضاريسظكيف تبدو بعض ال / (12+  11)األسبوع 

 األثرية(، المواقع الحضرية، المواصالت، المدن والمناطق الزراعية، المحاصيل الطبيعية

  ظاهر سطح األرض المختلفةمانعكاسية 

 (.Water with Phytoplanktonمنحني المياه المالحة والعكرة ) -1

 (.Clear Water)المياه الصافية  حنيمن - 2

 (.   Healthy Vegetation)الخضراء الصحية النباتات  منحني - 3

 .(Soil)التربة  منحني - 3

 منحني خصائص ونطاق الصخور والمعادن.  -4

 لماء اً لامتصاصأو المواقع األكثر حزم نقاط التمثل وهي ( A , B , C)حرجة الالنقاط  -5

    (Water absorption bands ) :الحظ الشكل التالي-  
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 ابة  ( منحنيات االنعكاسية الطيفية لمظاهر سطح األرض المختلفة وأنماط االستج1الشكل )

 صاص   االمت الطبيعية لها مثل الماء الصافي والعكر والنبات الصحي والتربة والصخور ومناطق   

لف يخت باتواحدة )فاالنعكاس الطيفي للنالموجة الن طول تختلف نسبة االنعكاس باختالف نوع الهدف ضم

    -: تاليةنفس قيمة الطول الموجي( وتتغير نسبة االنعكاس وفق العوامل العند عن التربة وعن الماء 

 تختلف نسبة االنعكاس باختالف الهدف وتغير طول الموجة. -1

   رض لهاه والظروف التي يتعتختلف نسبة االنعكاس بالنسبة لهدف ما باختالف تركيبه ومكونات -2

ى تحة علتختلف نسبة االنعكاس حسب شدة الدكانة فالمظاهر التي يكون انعكاسها عالي تظهر فا -3

 . عكس صحيحالصورة وال

نعكاس تختلف نسبة االنعكاس باختالف نوع الهدف ضمن طول موجة واحدة )عند رقم محدد( فاال -4

 .جيول المود نفس الطعنالطيفي للنبات يختلف عن التربة وعن الماء 

 

  التميز الطيفي للنبات 

 لنباتببات لتتخببذ جميببع المنحنيببات االنعكاسببية للنباتببات المظهببر العببام نفسببه تقريببباً فمنحنببي االنعكبباس     

 المرئبي  الخضراء السليمة يظهر على شكل وديان وقمم يبدأ بحده األدنبى فبي المنطقبة الزرقباء ببالطيف    

  مبايكرون( 0.55% ثبم تبزداد عنبد المنطقبة الخضبراء بحبدود ) 10بة انعكباس مايكرون( وبنسب 0.4)    

 ن(.مايكرو 0.65ويعود االنعكاس إلى االنخفاض عند المنطقة الحمراء من الطيف المرئي بحدود )    

  نحني مفي  مفاجئمايكرون ( يحصل ارتفاع  1.3 - 0.75وفي مجال األشعة الحمراء المنعكسة )           

 ( حيبث  N-IR)near infraredالنعكاس ويمتد حتبى يصبل إلبى المجبال المجباور لألشبعة الحمبراء )ا    

 متصباص % من األشعة الواردة ويرسل الباقي عبر األوراق ويكبون اال 45يعكس النبات السليم بحدود     

 ء الحمببرا ( وفببي المنطقببة األشببعة تحببت1.3فببي حببده األدنببى أمببا معامببل االنعكبباس بعببد طببول الموجببة )    

 د ( يتغير بصبورة عكسبية مبع مبدى تبوفر المباء فبي األوراق ويتواجبد عنبM-IR) المنعكسة المتوسطة    

 راق ( مايكرون حدان أدنيان آخبران ناتجبان عبن امتصباص المباء الموجبود فبي األو1.9،1.4المواقع )    

 .ى هذه المناطق بحزم امتصاص الماءلألشعة الواردة بشدة وتسم    
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تجابة ( المنحنيات االنعكاسية الطيفية لمظاهر سطح األرض المختلفة وأنماط االس2الشكل )

 الطبيعية لها مثل النبات والتربة والماء والثلج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تجابة ( المنحنيات االنعكاسية الطيفية لمظاهر سطح األرض المختلفة وأنماط االس3الشكل )

 النبات الرطب والجاف والمياه والتربة  الطبيعية لها مثل 

 

  التميز الطيفي للتربة 

  تالف يخلو منحني انعكاس التربة من قمبم ووديبان واضبحة كمبا مببين أدنباه ويختلبف هبذا المنحنبي بباخ    

 المرئبي  نوع التربة وعموماً يزداد االنعكاس في التربة بزيادة طول الموجة وخاصة فبي منطقبة الطيبف    

   .لحمراء ثم يستقر بعد ذلك تقريباً شعة تحت اواأل    

 

 

 

 

 

 

  ترب ( انعكاسات أنواع مختلفة من ال4الشكل )

 معدل االنعكاس في التربة العوامل المؤثرة على           

ء أي جيدة الرملية والسلتية ال تحتفظ بالمافطيني( ) - سلتي –)رملي  نسيجهاأي  قوام التربة -1

 ليل. قنعكاسها انعكاسها عالي بعكس التربة الطينية حبيباتها ناعمة ا خشنة حبيباتهاالن )( البزل

 التي و)التربة الجافة نسبة انعكاسها أعلى من التربة الرطبة  تربةرطوبة في المحتوى ال - 2

 عالقة عكسية بين الرطوبة واالنعكاس.الأي  (بدورها أعلى من التربة الرطبة جداً      
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 كاس )يتناسب عكسياً مع االنعكاس فكلما زادت خشونة السطح قل االنع ةخشونة سطح الترب - 3

 ن(. الطيفي لها فاألرض المحروثة تبدو خشنة ولهذا فانعكاسها قليل وتبدو غامقة اللو     

 لحديد اها أوكسيد ي)العالقة عكسية بين التربة المتوفر ف تواجد أوكسيد الحديد في التربة – 4

 ا للموجات الطيفية(. ونسبة انعكاسه      

 ربة  )عالقة عكسية بين تواجد المواد العضوية في الت في التربة محتوى المواد العضوية - 5

 ونسبة انعكاسها للموجات الطيفية(.        

  

  التمييز الطيفي للماء 

 شبكل أدنباه الماء كمبا فبي ال كلما أزداد طول الموجة ارتفعت نسبة امتصاص األشعة وقلت نسبة انعكاس    

 ويتميبز المباء أينمبا وجبد للمباء الصبافي ( مترمبايكرو 0.6وتتواجد قمبة االنعكباس عنبد طبول الموجبة )    

 بخاصية امتصاص األشعة تحت الحمراء االنعكاسية إذ يبدو الماء في هذه المنطقة بلون أسود.    

 

 

 

 

 

 

  :مالحظة هامة- 

ادت ب فكلما زاد العالقة مثل ذرات الرمل والطين واألعشاأهم عامل يزيد انعكاسية الماء هو المو       

وفبي  صبافيفالمباء العكبر يعكبس األشبعة أكثبر مبن المباء ال ،المواد العالقة زاد االنعكاس الطيفبي للمباء

قباً وذلبك سطح الماء وعنبدها يببدو برالمن تفاعل األشعة الواردة ينتج االنعكاس فمجال الطيف المرئي 

جبال والمياه الحاوية على رسبوبيات لهبا معامبل انعكباس عبال فبي م، التناظري بسبب ظاهرة االنعكاس

 المرئي كما يزداد االنعكاس بقلة تركيز الكلوروفيل في الماء أي عالقة عكسية.الطيف 

ح أن السطوح على اخبتالف أنواعهبا تعكبس األشبعة كبل حسبب تركيببه ومختلفباً عبن بقيبة السبطو      

ويبه مبنعكس مبع طيبف ألجسبام معروفبة لبدينا سبابقاً يمكننبا معرفبة مبا تحتاألخرى وبمقارنبة الطيبف ال

 - الصورة أو المشهد الفضائي ونستطيع أن نميز أربعة مقاييس لتدرج انعكاس الطيف وهي:

 هو السطح الذي يعكس الضوء أكثر من غيره من السطوح. :)L = light( الناصع -أ

 أقل ما يمكن من األشعة.هو السطح الذي يعكس الضوء  :)D = Dark( المعتم -ب

 هو سطح يعكس قيمة وسطية من األشعة. :)M = Medium(المتوسط العتمة  -ت

  .هو السطح الذي ال يعكس بل يمتص األشعة :)V.D = very Dark(شديد العتمة  -ث

 

 .الجدول يوضح االنعكاس الطيفي لسطوح مختلفة وبأطوال موجية مختلفة 

 الموجة

Band 

 

 الحساسية الطيفية

Sensitivity 

 السطح

surface 

نوع 

 االنعكاس

عند القناة 

1 

 نوع االنعكاس

 2عند القناة 

نوع 

 االنعكاس

عند القناة 

3 

 نوع االنعكاس

 4عند القناة 

 L D M V.D التربة الصخرية ( ميكرون0.5 – 0.6) 4الزرقاء - 1
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 L D M V.D المزروعات ( ميكرون0.6 – 0.7) 5الخضراء - 2

 L M V.D V.D الماء العكر ( ميكرون0.7 – 0.8) 6الحمراء - 3

 L L V.D V.D الماء الصافي ( ميكرون0.8 – 1.1) 7الحمراء - 4

 

وعبالي  نالحظ أن المزروعات تعكس طيفاً منخفضاً في الضوء المرئي ومتوسطاً في األشبعة الحمبراء      

موجبة لمرئبي وواطئباً فبي الفي فوق الحمراء أما الماء الصافي فهو عامة يعكس طيفباً واطبئ فبي الضبوء ا

اللون ببفوق الحمراء فعند استخدام الموجة السابقة الحمراء يكون انعكاس الموجبة علبى السبطوح المائيبة 

لببى األسببود أمببا إذا اسببتخدمت الموجببة الرابعببة الزرقبباء أو الخامسببة الخضببراء فيكببون تببأثير الموجببات ع

ن ورة الفضبائية بباللون األزرق وببذلك تكبوالسطوح المائيبة أقبل وضبوحاً وتظهبر هبذه السبطوح علبى الصب

طق الموجة السابعة مفضلة لتصوير السطوح المائية كمبا وتكبون الموجبة الخامسبة مفضبلة لتصبوير المنبا

ضبائية الحذر من مقارنة الصور الفضائية ذات الموجة الرابعبة مبع صبورة فأو كما يجب تجنب  الزراعية .

رة فضببائية ذات الموجببة السادسببة مببع صببورة فضببائية ذات ذات الموجببة الخامسببة أو المقارنببة بببين صببو

 الموجة السابعة، كما وأن الموجة الخامسة هي المفضلة للبحث عن التربة.

   قياس المساحات في التحسس النائي 

اع يمكن تعين مساحة أي صنف من أصناف استخدامات األراضي ومنها المساحة المغطاة بأنو      

ة من أو مساحة الحقول الزراعية أو مساحة أحواض األنهر بصورة مباشر مختلفة من أشجار الغابات

ة الصور الجوية )المقومة والمصححة( أو من البيان الفضائي المصحح هندسياً والمحسن من كاف

 التشوهات واألخطاء الحاصلة فيه عن طريق المعالجات الرقمية. 

  -وهناك عدة طرق لتقدير هذه المساحات وهي: 

 (. Graph Paper Methodة الورق البياني الشفاف )طريق – 1

 (Dot Grid Methodطريقة الشبكة النقطية ) – 2

 يوجبببد نقطبببة( ويمكبببن عمبببل  2يبببتم عمبببل شببببكة شبببفافة علبببى ورقبببة بالسبببتيكية فيهبببا لكبببل )سبببم        

 د المرببببع الواحببب  2المرببببع الواحبببد(  ويمكبببن عمبببل )أرببببع نقبببط فبببي السبببم   2)نقطتبببان فبببي  السبببم       

 م للمسبباحات الصببغيرة( وعنببدها نحسببب عببدد الببنقط فببي الشببكل أو الموقببع المببراد معرفببة مسبباحته ثبب      

 .حدة تنتج  مساحة القطعة المطلوبةيضرب عدد هذه النقط * مساحة النقطة الوا      

 (. Weighting Methodالطريقة الوزنية ) – 3

 (. Planometer Methodطريقة البالنوميتر ) – 4

 

في وقت ال / تفسير وتحليل الصور ويشمل التحليل والتفسير التقليدي: الحجم، الشكل، (13)ألسبوع ا

 الموضع، النسيجدرجة اللون، النمط، الظل،  اليوم والسنة،

 

    اقسام تحليل وتفسير الصور الفضائية    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    لتحليل وتفسير الصور الفضائيةجمع المعلومات المساعدة  -1
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 ( وتتضمن االستشعار عن بعد دون تجميع معلومات مساعدة تسمى )المعطيات المرجعيةيندر استخدام     

 مكن أن عد ويهذه المعطيات تجميع قياسات أو مشاهدة لألجسام أو الظواهر التي يتم استشعارها عن ب    

   صول ت يمكن الحتكون هذه المعطيات بأشكال متنوعة وأن تستمد من مصادر كثيرة فهذه المعطيا    

 عليها بالطرق التالية:   

 الحصول على المعلومات المساعدة من خرائط أو صور جوية أو فضائية قديمة. -أ     

 ا(.ممنطقة الحصول على المعلومات المساعدة من التقارير الميدانية مثل )التعداد السكاني ل -ب     

 ل لمحاصياقيقات الحقلية مثل إجراء تحقيق ألنواع الحصول على المعلومات المساعدة من التح -ج     

 الزراعية وحاالتها وكمياتها.         

 ة الحصول على المعلومات المساعدة من قياس درجات حرارة الحقل والخصائص الفيزيائي -د     

 والكيميائية لمعالم األرض المختلفة.         

 أو أكثر من األهداف التالية: المعلومات المساعدة لواحدويمكن استخدام      

 المساعدة في تحليل معطيات االستشعار عن بعد وتفسيرها. -1     

 معايرة مستشعر ما.  -2

 من معلومات تم الحصول عليها من معطيات االستشعار عن بعد.أكد الت -3

 ويل.ط وقت وللمعلومية فإن تجميع المعلومات المساعدة قد تكون باهظة التكلفة وبحاجة إلى          

 االستشعار  رغم التطور في األجهزة الحديثة والبرامج المتخصصة في تحليل وتفسير الصور في          

 اسية ي الوسيلة األسإال أنه ال تزال الوسائل التقليدية أو اليدوية في كثير من الدراسات هعن بعد          

   -: ير وتحليل الصور إلى قسمين هماأو مكملة لوسائل التحليل اآللي ولهذا نقسم تفس         

     التحليل والتفسير بالوسائل اليدوية أو التقليدية   -2 

  الصور نجاح تفسير وتحليل الصور على عدة عوامل منها: مستوى التدريب والخبرة ونوعيةيعتمد     

  أن ر إالية التفسيوالظواهر الموجودة فيها وتوفر المعلومات المساعدة من عدمها والغرض من عمل    

 اهر من للظو مستخدم الصور الفضائية مهما كانت قدرته يلجأ كثيراً إلى استخدام )الخصائص( العامة    

 أجل التعرف عليها وتفسيرها بشكل صحيح والتي سيلي شرحها الحقاً.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( Image Classificationة( ))التصنيف اآللي للصورالوسائل اآللية التحليل والتفسير ب -3 

     (Image Analysis & Interpretation) 

إن تفسير وتحليل الصور هو فن وعلم في آن واحد والغاية منه هو التعرف على األشياء وتمييزها من 

خالل النمط الجغرافي الذي تتخذه في الصور وكذلك معرفة أهميتها، فهناك مبدأ يرى أن الصور ما 
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وصفية للواقع على الطبيعة، فالنجاح في تطبيق وسائل االستشعار عن بعد ال يعتمد فقط  هي إال نماذج

على )الخصائص الطبيعية( للظواهر ونوع أجهزة االستشعار المستخدمة فقط بل يعتمد على مستوى 

التدريب والخبرة التي يكسبها مفسر الصور فهذه الصور يمكن تفسيرها ألغراض متعددة أي حسب 

الذي يرغب فيه المفسر كما أن التحليل والتفسير اليدوي يتطلب كوادر بشرية مدربة وذات  الموضوع

خبرة عالية لنحصل على التحليل المطلوب وبالتالي تكلفة التحليل اليدوي عالية لذلك وجد ما يسمى 

معنى بالتحليل أو التصنيف اآللي وهو جعل كل المناطق التي لها نفس االنعكاس في مجموعة واحدة ب

( يقع في مدى معين مثالً من DNأدق نجعل كل بكسل له نفس البصمة الطيفية أو العدد الرقمي )

(DN>35<150( في مجموعة واحدة أو ما يسمى )Themes فالتصنيف اآللي يعتمد على القيمة ،)

 -فقط كأساس للتصنيف كما موضح بالشكل التالي:  ل( للبيكسDNالضوئية )العدد الرقمي 

    قاً ية وفرف تصنيف الصورة بانه عملية تقسيم الصورة الرقمية إلى عدد من األقاليم الجغرافيع     

 ( في Land use & Land Cover)استخدام وغطاء األرض لتجانس أطياف الظواهر الجغرافية      

 ءات غطاو الصورة فالتصنيف عملية آلية لتحويل الصورة الرقمية إلى خريطة موضوعية الستخدامات     

  طقة هما:األن األرض ويوجد طريقتين لتصنيف )تحليل ألي للصور الرقمية( متعددة االطياف أو ثنائية     

 (. Supervised Classificationالتصنيف المراقب )الموجه( ) -1

 اً.سيلي شرحهم الحق (.Unsupervised Classificationالتصنيف غير المراقب )غير الموجه( ) -2

 

 على الصور ومحتوياتها   التعرف    

لى حد إيعية من السهولة التعرف على كثير من الظواهر في الصور المائلة لكونها تبدو لنا وكأنها طب

 رة منما، أما الصور الرأسية فإنها تبدو غريبة، وخصوصاً للشخص الذي لم يسبق له أن ركب طائ

 نها:سبب صعوبة في قراءة الصور الرأسية متوهناك عدة عوامل إضافة إلى عامل الرأسية، قبل، 

 االرتفاع الكبير الذي تؤخذ منه الصورة، مما يؤدي إلى صغر المقياس.  -1

 .الغبار .... الختأثير بعض العوامل الطبيعية مثل األمطار والضباب و -2

 ئق. راتأثير بعض العوامل األخرى مثل الظالل، أو تأثير اإلنسان مثل إزالة الغابات أو الح -3

    لتدريب ارغم أن النجاح في قراءة الصور الجوية والفضائية يعتمد على بعض العوامل مثل مستوى     

 ما كانت المستخدمة وطبيعة الظاهرة، إال أن مستخدم الصور مه والخبرة ونوعية الصور والمناظر    

 -التعرف عليها وهي: قدرته يلجأ إلى استخدام عدد من الخصائص العامة للظواهر من أجل     

 

  التفسير أو المعالجة البصرية(  تفسير الصور الجوية والبيانات الفضائية)خصائص( أسس(   

 ماً أكثر أسباليب معالجبة الصبور اسبتخدا (Visual Interpretationللصور ) التفسير البصرييعتبر     

 هر سببطح األرض بعينيببه مببن نظببم المعلومببات الجغرافيببة حيببث يقببوم بتحديببد ظببوا يمسببتخدموخاصببة     

 لبوم عخلفيبة قويبة فبي و ودقيبق ومباهرخبير رسمها داخل نظامه مباشرة وكلما كان المفسر يالشاشة و    

  لببى ليحصبل عمختلفبة مثبل )الترببة والجيولبوجي والصبخور والنباتبات والهندسبة والتحليبل اإلحصبائي(     

 اليببة ب تفسببيره باالعتمبباد علببى أسببس التفسببير التنتببائج أفضببل مببن الصببور أو البيببان الفضببائي المطلببو    

 ائج حقلببي إذا أمكببن ذلببك لمقارنتهببا بالنتبب حكمببا يببتم تعزيببز نتببائج التفسببير بزيببارات وفحوصببات ومسبب    

 هي:مهمة  (أسس)على عناصر بيانات يعتمد التفسير البصري لل ،المستحصلة من التفسير    

 (Shapeوالشكل ) (Size(الحجم -1

 فالعمارة السكنية حجمها من ها حيث يمكن تميزمشهد البظواهر ال وارتفاعطول وعرض لحجم ايقصد ب   

 البيان الفضائي أو يعتمد هذا التمييز على مقياس رسم ، من البركة وهكذا أكبرأكبر من البيت والبحيرة    

 ياس بعين االعتبار المقإذا لم يؤخذ أو العكس فينظر إلى الكوخ على أنه مخزن علف ، الصورة الجوية   

 مالعب كرة القدم والمطارات ف د وظيفة الظاهرةساعد المستخدم على تحديالعنصر مهم وييعتبر شكل و   

  (الحرم المكيهي صورة ) عالمياً من أشهر األشكال وضوحاً ، ومعرفة وظيفتها من الصور هاتميزيمكن    

 تمييز بعض كما يمكن  في واشنطن (البنتاجون) ور في مصبالجيزة  (الهرم األكبر) و (الحرم النبوي) و   

 والكثبان الرملية  والباراخةالطرق والجداول والبحيرات والغابات والحقول المروية )الظواهر من شكلها    

 عكس بمنحنيات وانحدارات بسيطة بكشريط ضيق طويل ظهورها تتميز عن الطرق بالتي  (وسكك الحديد   
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  اتها أكثر وأشد من الطرق السريعةحيث تكون منحني( الطرق السريعة والفرعية) بينفريق الطرق والت   

 -: نييالتالين الشكلموضح بكما    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مخزن علف يفسر ككوخفي التفسير فمثالً استخدام عنصر الحجم األيمن ( 1الشكل )

 يويورك بأمريكاخماسي لوزارة الدفاع األمريكية البنتاغون في نال االيسر شكل المبنى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( شكل المعالم الجغرافية عند تفسير الصورة أو المشهد الفضائي2الشكل )

 

حجم فالمطارات تكون شبه ثابتة ولها خصائص محددة يسهل تميزها بالصور أو البيان الفضائي، كما أن ل

وتنظيمها وارتباطها بمساحات الظاهرة وشكلها أهمية كبيرة في قراءة الصور الجوية فحجم المباني 
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مكشوفة ومحاطة بحدائق ومالعب ومواقف سيارات يمكن تميزها ومعرفتها بينما بعض المباني ال يمكن 

التعرف على وظائفها إال من شكلها مثل الحرم المكي والحرم النبوي ومبنى وزارة الدفاع، ومن أمثلة 

التوزيع في الطرق الرئيسية السريعة، مالعب  تأثير عامل الشكل في التعرف على الظواهر )شكل نقاط

كرة القدم )البيضوية( يسهل تمييزها بالصور، ومن أكثر األشكال وضوحاً بالصور المطارات فشكلها 

الهندسي المنتظم ومرات هبوطها وإقالعها ومواقف الطائرات والمباني المرتبطة بها وكبر المساحة التي 

 .إكونوسلحرم المكي الشريف بالقمر شاهد لمطار هيثرو واتشغلها يساعد بتفسيرها، وأدناه م

 

 

 

 

 

 

 

 

 سهلة التمييز اشكال واأليسر هو الحرم المكي في السعودية هيثرو بلندن ( األيمن هو مطار 3الشكل )

 ية اهر البشريمكن التفريق بين أشكال الظاهرات البشرية والظاهرات الطبيعية بسهولة ألن الظوكذلك    

 لطبيعية ااهرات الحقول الزراعية والطرق والمباني السكنية غالباً ما تكون أكثر انتظاماً من الظمثل    

 كالغابات والمناطق الجبلية.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتظاماً  لظواهر الطبيعية األقلللظواهر البشرية المنتظمة واأليسر ل( المشهد األيمن 4الشكل )
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 ة به النظري تسبيث إمكانية تحديد نوعيتها ألن تأثير المبالغة الذوللظواهر المرتفعة تأثير خاص من ح   

  ظواهرالمجسمة للصور يساعد على سرعة التعرف على الظواهر المرتفعة ومن ناحية أخرى يكون لل   

 المرتفعة تأثير سلبي نتيجة لوقوع بعض الظواهر خلف المناطق المرتفعة.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يعة السكن عند تفسير الصورة أو المشهد الفضائي( مالحظة طب5الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( حجم المعالم الجغرافية عند تفسير الصورة أو المشهد الفضائي6الشكل )
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 ( شكل العالمات األرضية االصطناعية المستخدمة باالستشعار عن بعد 7الشكل )

 (Time in day & year(الوقت من اليوم والسنة  -2

 ل ختلف شكيمثالً تحديد بعض الظواهر فليوم أو حتى من النهار دوراً في يلعب الوقت من السنة أو ا   

 ومرحلة  لصورةالمناطق الزراعية في بداية زراعتها عن فترة النمو أو الحصاد لذا وجب معرفة تاريخ ا   

 قارنة كمع، ومثال آخر في تحديد نوع المحصول المزرو (المفسر) الزراعة لكي تساعد قارئ الصور   

 لمكان بعد افي صباح يوم من أيام العمل وصورة أخرى لنفس مباني أو الموالت حدى الإلموقف سيارات    

 الصورة بت ( وخالية من السيارا1)بالصورة ظهر يوم الجمعة فسنالحظ أن المواقف مليئة بالسيارات    

 ى.( وهذا يساعد على سرعة التعرف على نوع المبن2)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( معرفة تاريخ التصوير يمكننا من تحديد نوع المزروعات المحصودة في الحقل8الشكل )

 (Tone(درجة الدكانة )اللون(  -3

 ود باألس الصور أو المشهد الفضائي المأخوذةبظهر تي تهي التدرج اللوني بين األسود واألبيض ال   

 ألوانها  أللوان التي تبدو بها في الصور نتيجة الختالفكما تختلف الظواهر األرضية باواألبيض    

 دة تعتمد على انعكاس الضوء من العوارض في البيان أو الصورة، فكلما كانت شاالصلية حيث    

 ة ت األبرين الغاباماالنعكاس كبيرة كلما كانت الدكانة فاتحة ولهذا تظهر الغابات العريضة األوراق أفتح    

 ساعد نفس الظروف ألنها تعكس كمية أكبر من الضوء بسبب كبر ونصاعة أوراقها، يالمصورة تحت    

 ن اللون على تفسير الظواهر الموجودة في الصورة، فإذا علمنا أنه في الصور أحادية اللو   

   (Panchromatic ) ل كالبكسالت البيضاء إلى أن هذا السطح يعكس شير التدريج الرمادي تذات 

 ء الساقط الضو إلى أن السطح يمتص كل البكسالتاء اقط عليه بينما تشير البكسالت السودالضوء الس   

 ، لسطحاعن  د مع درجة االنعكاستناسب درجة اللون الرمادي للبكسالت غير األبيض واألسوتعليه و   

 اد ا تزدة بينمتحوعلى هذا فإنه في المناطق المفتوحة تظهر األراضي الجرداء بيضاء اللون أو رمادية فا   

 تظهر  (% 100)، وبصورة عامة فإن الكتل المائية حيث الرطوبة = قتامة كلما زادت رطوبة التربة   

 . التالياأليمن كما في الشكل باللون األسود أو باأللوان القاتمة    
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 كما في فسير الصور( في األراضي القاحلة والرطبة يساعد في تاللونجة الدكانة )تدرج ( در9الشكل )

 ةمن الصورالحقول الزراعية تفسير وتمييز الشكل األيمن أما الشكل األيسر فهو يسهل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( مراعاة عنصر اللون عند تفسير الطرق بالصورة الجوية أو المشهد الفضائي10الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصورة أو المشهد الفضائي( مالحظة التدرج اللوني للمعالم عند تفسير 11الشكل )
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 ( مفهوم دمج األنطقة بالمرئيات الفضائية 12الشكل )

 

 يث إن حإن معظم الصور المستخدمة وباألخص الصور الجوية هي من النوع األبيض واألسود           

 قة س الطاقدرتها على عكالصور الملونة تكون أكثر تكلفة من الصور العادية، والظواهر تختلف في    

    تأثر درجةفة وتوهذه االختالفات تظهر في الصور على هيئة اختالفات في درجات اللون الرمادي أو الكثا   

 ؤية،  ت الراللون في أي صورة بعوامل عديدة ترتبط بشكل مباشر بقدرة الجسم على عكس الطاقة في وق   

 ن كمية قلل ميهر بلون داكن ألنه يبعثر األشعة الضوئية مما ومن هذه العوامل نسيج السطح الخشن فيظ   

 طح سالضوء الواصلة إلى جهاز التصوير في الصور لذا نجد أن الحشائش المقصوصة لكونها ذات    

  أملس نسبياً فتظهر بلون أفتح من الحشائش غير المقصوصة كما في الشكل السابق األيسر.   

 نما امق بيغسب كمية الرطوبة التي تحتويها فتظهر التربة الرطبة بلون يختلف نسيج التربة بحكذلك    

 تظهر التربة الجافة بألوان فاتحة.   

 

 :درجات الدكانة** 

 اك اتحة(، وهن)معتمة أو رمادية العتمة أو رمادية متوسطة العتمة أو رمادية فاتحة العتمة أو فهي     

  - عدة عوامل تؤثر في درجة الدكانة وهي:    

 عوامل تضاريسية مثل:  –أ 

  طبوغرافية ونسيج السبطح :  حيبث أن شبدة الضبوء تتناسبب عكسبياً مبع مرببع المسبافة عبن   -( 1 

 ذات  السببطح العبباكس وكببذلك التربببة ذات النسببيج الخشببن تبببدو غامقببة ومعتمببة بعكببس التربببة           

 الناعم التي تكون فاتحة.النسيج            

  عكس صحيح.التربة والصخور والنباتات: فاأللوان الفاتحة تكون دكانتها فاتحة والألوان  –( 2 

 والمواد العضوية في الترب تتناسب طردياً مع دكانة المنظر.  الرطوبةمحتوى  –( 3 

 طبيعة األجهزة والمواد المستعملة في التصوير:  –ب 
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 (.بع ..... الخيرات المستخدمة وطريقة الطمثل نوع الفلم وورق الطبع ومحاليل التحميض والكام       

 عوامل جوية ومناخية:  –ج 

 ن فصبل مبفالتغير الذي يطرأ على الغطاء النبباتي والرطوببة وظهبور الثلبوج والضبباب واختفائهبا       

 الف كبير آلخر يؤثر في الدكانة فالتقاط صورتين واحدة في الربيع واألخرى في الصيف يظهر اخت      

 ة. درجة الدكانة لنفس التفاصيل ولمناطق مختلفة كالغابات والجبال والمناطق الزراعي في     

 (Patternالنمط ) – 4

شكال على سطح األرض فمثالً تظهر األومميز من حيث الشكل في الصور تتخذ بعض الظواهر نمط معين 

لطبيعية امجاري المائية والستنقعات منتظم مقارنة بالمالشكل ذات الالمصطنعة مثل الطرق والقنوات 

تات عات منتظمة مقارنة بالنباوزرمكذلك تظهر العن القرى وذلك يسهل تمييز المدن في الصور وك

ني تكون البساوكذلك البساتين يمكن تميزها عن حقول الحبوب بالشكل الذي تأخذه ف الطبيعية مثل الغابات

 .على شكل صفوف طويلة منتظمة كما في الشكل التالي

 

 

 

 

 

 

 ناعيةصطاالظواهر وعن الالغابات عن البساتين وتمييز تفسير ال( األيمن دور النمط في 13الشكل )

 البيانات والصور الجويةخالل منتظمة كالشوارع والمباني من ال

ل حيببث تتببوزع الظببواهر المختلفببة بتسلسببل مكببرر أو نظببام متميببز كزراعببة أشببجار الزيتببون علببى شببك      

لكثببببان الرمليبببة الطوليبببة، وأنمببباط التصبببريف المختلفبببة )كالشبببجري والمتبببوازي خطبببوط متوازيبببة، أو ا

ختلبف ينمط القريبة ، فبواإلشعاعي ..... الخ( والطرق وقنوات الري والمصاطب النهرية والمناطق السبكنية

 عن نمط المدينة(.

 

 (Textureالنسيج )القوام( ) – 5

ر الجويبة ة معينة تظهر في البيان الفضبائي أو الصبويقصد بالنسيج درجة الخشونة أو النعومة لظاهر      

 ، التربوفقد يكون النسيج ناعماً أو متوسطاً أو خشناً ويوضح طبيعة االختالفات في النباتات والصخور 

كثر ملس أوتكرار تغيير درجة اللون عندما تصور عدة ظواهر معاً في صورة واحدة، إذ يظهر السطح األ

، ويوصف س الضوء بينما يشتته السطح الخشنذ أن السطح األملس يعكسطوعاُ من السطح الخشن إ

غل ( والمتوسط النعومة أو المبرSmoothالسطح بدرجة من ثالثة درجات من الخشونة هي الناعم )

(Mat( والخشن )Roughوعادة تظهر النباتات الم ) لمحروثةباللون الفاتح بينما تظهر األرض اقطوعة 

 .الشكل التاليكما في باللون القاتم 
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من  ( درجة الخشونة تعكس طبيعة الظواهر الزراعية وتساعد في تفسير وتمييز الظواهر14)الشكل 

 البيانات أو الصور الجوية

ما ق بينكذلك يختلف نسيج التربة بحسب كمية الرطوبة التي تحتويها فتظهر التربة الرطبة بلون غام

 تظهر التربة الجافة بألوان فاتحة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( نسيج ناعم وخشن لتفاصيل )المياه والحشائش واألشجار( في الصورة الجوية 15الشكل )

 

 (Mottlingالتبقع )الزركشة( ) – 6

 ظم ولهبا غطاء من البقع لها درجة دكانة معتمبة أو فاتحبة بالنسببة للسبطح العبام تظهبر ببنمط غيبر منبت     

 ت ( وكببذلك الفجببواSinkholesات الريحيببة والحفببر البالوعيببة )شببكل وأبعبباد غيببر منتظمببة كالترسببب     

 (.Charestالغائرة الصغيرة الضحلة المعروفة بالسبخات )     

 (Shadow) لالظ – 7

 معتمبة  يساهم الظل في تكوين الرؤيا المجسمة ويسباعد فبي تقبدير االرتفاعبات لكونبه يقبع فبي منطقبة      

  أفقيباً ألنبه يبوفر منظبراً  األشبجارمعين، كما يساعد في معرفة أنواع حجبت أشعة الشمس عنها بجسم       

 لها ويقل تأثيره إذا كان المقياس صغيراً وزاوية سقوط الشمس مرتفعة.      

 نها إلها اليجابي اعملية تفسير الصور، فالجانب بتلعب الظالل دوراً إيجابياً وسلبياً في نفس الوقت       

 بي الجانب السلو، الية مثل األبراج وناطحات السحابالمعالم الجانبية للظواهر الع تساعد في تحديد      

 ظواهر عض الب ىقد تغط، وخاصة في المناطق التي يظهر فيها تباين في االرتفاعات بين مظاهرهالها       

 :يمن األمور الصعبة كما في الشكل التالها مما يجعل عملية تمييزبالظالل في الجوار       
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 ثر السلبيين األ( األيمن دور الظل في تمييز الشكل الجانبي للظاهرة المصطنعة بينما األيسر يب16الشكل )

  .عضهابفيما تفسير وتمييز الظواهر الصناعية من البيانات أو الصور الجوية لتداخل الظالل بللظل 

ها طبيعتلة عند النظر إليها من األعلى يصعب في كثير من األحيان تحديد نوعية بعض الظواهر األرضي

حديد صعب تياألصلية فالنخلة مثالً تظهر في الصورة كنقطة صغيرة قد تستطيع أن تحدد أنها شجرة ولكن 

 ميزة مثلل المنوعيتها وينطبق ذلك على أعمدة الكهرباء والنور واالرسال واالبراج المرتفعة ذات االشكا

 بق. برج العرب في الشكل األيمن السا

 مخازنمن الظواهر التي يساعد الظل في التعرف على تفاصيلها الجسور والمداخن وخزانات المياه و

جب يث يححالوقود ومن ناحية أخرى قد يكون للظل آثر سلبي وخاصة في المناطق ذات التفاصيل الكثيرة 

 تالي. رؤية بعض الظواهر المهمة التي قد نبحث عنها كما في الشكل االيسر السابق وال

 

 

 

 

 

 

 

 

 ض( د بالرياتميز )جزء من إسكان الطلبة بجامعة الملك سعوال( االيمن الظل السلبي يعيق 17الشكل )

 ائيالفض لألبراج والخزانات بالمشهد د عليه في حساب االرتفاع المكانيااليسر ظل المعالم يعتم

 

 ( Site)= الموقع الموضع  -8

 ة معروفة   في الصور بالنسبة إلى ظواهر أخرى ذات أهميهرة معينة يقصد بالموضع هنا هو موضع ظا     

 اد ع أفروخصائص متميزة بناء على موضعها ويفيد مفهوم الموضع بالصور في القيام بعملية تجمي     

  لى أن   ؤشر عمالظواهر التي تم التعرف إليها، فإذا تم تمييز أشجار المانجروف في الصور فإن هذا      

 حر.ن مياه البالمنطقة التي يوجد فيها شجر المانجروف منطقة ساحلية تغطيها الفيضانات الموسمية م     

 رى       وجود مجيفيد موقع المعلم المكاني على الصور الجوية في استنباط معلومات أخرى مفيدة، فمثالً      

  لمناخل على أن التربة وامائي يدل على منطقة منخفضة التضاريس، ووجود حشائش أو مراعي يد     

 في هذه المنطقة مالئمين لبعض أنواع الزراعات.     

 

 كيف تبدو بعض الظواهر على الصور 
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اصة من المعروف أن لكل ظاهرة أرضية سواء كانت ظاهرة طبيعية أو بشرية شكالً خاصاً أو صفة خ

لصفات سنذكر بإيجاز أهم ا ( لذاSignatureتميزها عن باقي الظاهرات وهذه الصفة تسمى التوقيع )

بعض لوهذه أمثلة الخاصة لبعض الظواهر الطبيعية والبشرية المشهورة والمتكررة في أغلب الصور، 

  -الظواهر الطبيعية والبشرية توضح ذلك: 

 

 التضاريس  -1

عد سهولة بببالصور والمشاهد الفضائية ويمكن رؤيتها في الصور الراسية من الظواهر سهلة التمييز هي 

اظير المن التدريب وإذا أردنا الحصول على معلومات تفصيلية عن الظواهر واالرتفاعات فيفضل استخدام

   -: لتالياالمجسمة )باستخدام صور القمر سبوت الفرنسي المأخوذة بزوايا تصوير مختلفة( كما بالشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ويق(( الهيئة التي تبدو بها التضاريس على الصور )جبال ط18الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهيئة التي تبدو عليها التضاريس في الصور )صورة لجنوب الرياض( ( 19الشكل )

 ةالظواهر الطبيعية )سهول رملية( في المشهد األيسر تبدو أقل انتظاماً من الظواهر البشري

 

  الجيولوجيا )الصخور والتربة(  -2

لعادية أو ذات الغطاء النباتي الخفيف لتحديد يهتم علم الجيولوجية التصويرية بدراسة صور الصخور ا

أنواعها ووجود االلتواءات والفواصل والمعادن وأنماط التصريف المائي وفي التكوينات العادية أو شبه 
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العادية ويمكن مالحظة أنماط التربة الناتجة عن االختالفات في التكوين ودرجة اللون والرطوبة التي 

ورة عامة والتربة العادية تظهر بلون أفتح من مظهرها الطبيعي إال أن تحتويها بسهولة، فالصخور بص

التربة الرطبة تظهر بلون رمادي إلى رمادي داكن بينما تظهر بلون فاتح فور جفافها وتظهر األرض 

المحروثة للزراعة بلون فاتح أو التربة الموضوعة حول قناة محفورة حديثاً أو التربة المأخوذة بعد حفر 

  -ناء جديد والشواطئ والرمال، كما تستخدم بيانات االستشعار عن بعد بـ: موقع ب

 استكشاف المعادن والنفط. -أ   

 وضع خرائط مورفولوجية األرض. -ب   

 مراقبة البراكين. -ت   

 ا.تعرية األرض، تستخدم الصور في وضع خرائط للمناطق قليلة النباتات أو الخالية منه -ث   

 طات، فهو يقيس درجة حرارة سطح البحر ومراقبة البيئة البحرية.علم المحي -ج   

 لحقلي.العمل إنتاج خرائط غطاء األرض واستعماالتها بعدة مقاييس مع قلة الكلفة والجهد ويقلل ا -ح   

 إعداد الخرائط الطبوغرافية عن طريق االستشعار عن بعد. -خ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ألرض عند تفسير الصورة الجوية أو المشهد الفضائي( مراعاة تضاريس سطح ا20الشكل )
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 ( صورة جوية فيها إزاحة ناتجة عن التضاريس21الشكل )

 

  النباتات الطبيعية   -3

شجار مر األتظهر الغابات في الصور بلون داكن وتكون االختالفات في درجة اللون نتيجة لالختالف في ع

وان ر بألن القاعدة العامة هي أنه كلما تحسنت نوعية الحشائش فإنها تظهوأنواعها، أما الحشائش فإ

ن ر بلوداكنة وثابتة ومن المالحظ أن الحدائق المزروعة بالحشائش بشكل منتظم وجيد تظهر في الصو

 باينةرمادي متوسط اللون، بينما الحشائش المزروعة بشكل سيئ تظهر بلون أفتح وعلى هيئة قطع مت

  الختالف أنواع الحشائش. األلوان نظراً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -: في مجال الغابات: تستعمل صور األقمار الصناعية لتحديد وصناعة الخرائط لكل مما يأتي -أ

 .تصنيف أشجار الغابات 

 .تأثير االمراض البارزة وتغيرات الظروف البيئية 

 .االمتداد الجغرافي للغابات 

 نعكاس ت االت تتعدل تركيبة خالياها مما يؤدي إلى تغير منحنياصحة النباتات: عندما تمرض النباتا -ب

 الطيفي التي تظهر في الصور الفضائية.       

  ط قيمتقدير غلة المحاصيل: يتم وضع نماذج )موديالت( لتقدير الغلة )إنتاجية المحاصيل( برب -ت

 رار على ع القم تقدير الغلة صاناالنعكاس الطيفي المسجلة في الصور بالكتلة الحيوية، تساعد ارقا     

  عوباتاتخاذ القرارات المناسبة من أجل التخزين والتسويق، كما ويشكل حالً لبعض مشاكل وص     

 اإلحصاء التقليدية.     

  لى الرغمتات عتحديد التغيرات: ال تستطيع األقمار الصناعية ان تحدد دائماً بشكل دقيق حاالت النبا -ث

 قادرة بشكل جيد أن تكشف التغيرات في الغطاء النباتي. من ذلك فهي     

 

  المحاصيل الزراعية    -4

من أصعب المشكالت التي تواجه قارئ الصور مشكلة تحديد نوعية المحاصيل المزروعة ومن أهم الطرق 

ات المساعدة التي تستخدم للتعرف على المحاصيل الزراعية اإللمام الجيد بطرق زراعتها ومعرفة المعد

واألدوات الرئيسة المستخدمة في كل زراعة، باإلضافة إلى معرفة مواعيد العمليات المختلفة في زراعة 
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المحصول وبصورة عامة تعطي الصور المأخوذة في وقت الحصاد أفضل النتائج من حيث إمكانية التنبؤ 

    -بنوعية المحاصيل الزراعية كما في الشكل التالي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صورة لحقول محصودة وأخرى لم تحصد )منطقة القصيم( بالسعودية ( 22الشكل )

 

رع صعوبة التفريق بين بعض أنواع المحاصيل في بعض الحقول مثل حقل يزرع قمحاً وآخر يزورغم 

 زراعةوشعيراً، إال أن باإلمكان التفريق بين بعض أنواع المجموعات الزراعية مثل زراعة الحبوب 

 لماشية.  البساتين والدواجن وا

 

 المواصالت   -5

تظهر و)أ(  تظهر الطرق غالباً بلون فاتح إذا كانت غير مرصوفة أو ذات سطح خشن كما في الشكل التالي

هل من ها أسبلون داكن إذا كانت مرصوفة وملساء كما في الشكل التالي )ب( أما السكك الحديدية فمع أن

ة ط وعادالنتظامها إال أنه يصعب تحديد عدد الخطوحيث تحديدها على الصور من طرق السيارات نتيجة 

 ياتهاتعرف السكك الحديدية بتقاطعها مع جسور خاصة أو أنفاق أو محطات للقطارات أو تعرف بمنحن

  الخفيفة التي تسلكها قضبان السكك الحديدية.
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 صورة فضائية توضح الطرق الغير المرصوفة )أ( والمرصوفة )ب( ( 23الشكل )

 

  المدن والمناطق المبنية      -6

لتي عية ايصعب في بعض الحاالت تحديد نوع استخدام بعض المباني خصوصاً المباني أو المجمعات الصنا

لتعرف تاج ايمكن التعرف على استخدامها العام وال يمكن تحديد أنواع العمليات داخل هذه المباني ويح

ي صناعة هتالي ثال يمكن أن نعرف أن الصناعة في الشكل العليها إلى خبرة كبيرة نوعاً ما فعلى سبيل الم

 رة فيتحويلية ولكن يصعب تحديد أي نوع من أنواع الصناعات التحويلية وفقط الشخص الذي لديه خب

ع ي موقأنواع الصناعات المختلفة واحتياجاتها من حيث المباني واألفران وطريقة توزيع المباني ف

 يد نوع الصناعة. المصنع لن يجد صعوبة في تحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 صور فضائية رأسية لمجمعات صناعية )مفاعل بوشهر بمدينة المحمرة بإيران( ( 24لشكل )ا

لحكومية رات اأما في المدن فإنه توجد مناطق معينة يمكن تحديدها بسهولة مثل المنطقة الصناعية واإلدا

  -لشكل التالي: والحدائق العامة واألماكن الترفيهية والمنتجعات كما في ا
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 صورة فضائية يسهل فيها تحديد المنتجعات السياحية )مدينة دبي(   ( 25الشكل )

 

 

  المواقع األثرية       -7

لمباني ييز اتعتبر النتائج التي قدمتها الصور في حقل اآلثار مدهشة وذات أهمية كبيرة، فمن السهل تم

حيط يعما  األراضي في الصور وذلك لظهورها بأشكال مميزة وغريبة والبقايا األثرية البارزة على سطح

    -بها كما في الشكل التالي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صورة فضائية تظهر المواقع األثرية )األهرامات في جمهورية مصر العربية(    ( 26الشكل )

  ستشعار عن بعدلالاألسس الفيزيائية: -  

 - أمكانية قياس التغيرات في المجالت التالية:لى ستشعار عن بعد عيعتمد اال        

  )Spectral Changes(التغيرات الطيفية  -1

 ء رببة والمباتعتمد هذه التغيرات على الصفات الطيفية لمظاهر سطح األرض )كالغطباء النبباتي والت          

 نائي يرتكز الس بيانات التحس...الخ( ضمن األطوال الموجية المختلفة، إن التحليل بالكومبيوترات ل          

 سببطح  علببى الصببفات الطيفيببة لهببذه البيانببات ولهببذا السبببب فببأن معرفببة الصببفات الطيفيببة لمظبباهر          

 ائي.األرض المختلفة يحتل عنصر أساسي في التحليل والتفسير الصحيح لبيانات التحسس الن          

 

  )tial ChangesSpa(المكانية( أو  التغيرات الحيزية )الموقعية -2

 الخ(  ..... حجمال ،النسيج، الشكل، )األبعاد تعتمد على الصفات الحيزية لمظاهر سطح األرض مثل          

 الشيء  يفية بيناالستجابة الطبأن االختالف (، الشوارع واألشكال المنتظمة)من الصفات الخطية           

 .والمساحات شكالالتي تمكننا من معرفة قياس األبعاد واألوما حوله من األجسام المحيطة به هي           
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  )Temporal Changes( )الزمنية( التغيرات الوقتية -3

لى عتمد هذه التغيرات عباستخدام مجموعة صور تمثل كل منها تاريخ معين وت تهي رصد التغيرا

رض أو ال وتغيبر األوذوببان الثلبوج مبن أعبالي الجبب ،)نمو النباتات خالل المراحل المختلفبة للنمبو

طباء األشكال بسبب الفعاليات البشرية وتوسبع المبدن وبنباء الجسبور والطبرق السبريعة وإزالبة الغ

 ، والمثال التالي يوضح رصد التغير بالغطاء النباتي جنوب جدة. النباتي وغيرها(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .في منطقة عسير والمثال الثاني التالي يوضح رصد التغير الحاصل في الغطاء النباتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .والمثال الثالث التالي يوضح رصد التغير الحاصل في شكل الساحل بمنطقة جدة
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 الفضائية مشاهد بناء خرائط جغرافية من ال 

 : نالحظ كيفية بناء خرائط جغرافية من الصور الفضائية لخليج سلمان كما موضح بالشكل التالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :والمباني المثال الثاني يوضح كيفية بناء خرائط جغرافية من الصور الفضائية لألحياء السكنية والشوارع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 43 (2019ــ  9ــ  15قسم المساحة ـــ المعهد التقني بالموصل ) –أعداد المدرس المهندس محمد عيدان محمود الطائي   

 

 

 

 

 

 / التحليل والتفسير االلي: ويشمل  (51+  41)األسبوع 

 (.  lassificationCSupervised)الموجه ـ التصنيف المراقب 1

 (.lassificationUnsupervised C)وغير الموجه  ـ التصنيف غير المراقب2

  أو التحليل اآللي لألطياف المتعددة بالمرئية المرئيات لمكونات تصنيف(cationImage Classifi) 

 ف ويتطلبالمكث يتم تحليل الصور الجوية بصورة بشرية باالعتماد على الخبرة العالية والتدريب       

صنيف تث يتم ير المرئيات الفضائية يتم بالحاسوب ببرامج متخصصة حيوقتاً طويالً بينما تحليل وتفس

هم من أتصنيف المرئيات جميع العناصر السطحية في األرض حسب درجة انعكاس اطيافها، يعتبر 

طيسي عبارة عن استخالص معلومات من الطيف الكهرومغناوهو  لصور الرقميةخاصة باليل الاالتح

صائية الخصائص اإلحويحدد لغطاء األرضي امستخدم باشتقاق خرائط حيث يقوم اللظواهر األرضية ل

ل للحصو لعينات من األنواع المختلفة للغطاء األرضي ثم يعمم هذه اإلحصائيات على كامل الصورة

عدد من  إن الغرض من عملية التصنيف هي تقسيم المرئية الفضائية إلى ،األرضيلغطاء اعلى صورة 

ى تمد علث تمثل كل فئة منها ظاهرة جغرافية محددة على سطح األرض وتعالفئات أو المجموعات بحي

الطيفية احية وطبيعة المنطقة )حضرية أو صحراوية أو جبلية أو زراعية ....... الخ( وعلى الدقة المس

معالم  تفسير والراديومترية للمرئية الفضائية المستخدمة، وهناك اسلوبين إلتمام عملية التصنيف أو

   -الفضائية هما:  المرئية

 (.  lassificationCSupervised)الموجه ـ التصنيف المراقب 1

 (.lassificationUnsupervised C)وغير الموجه ـ التصنيف غير المراقب 2

 في  نطقةتزداد دقة التصنيف بشكل عام بزيادة األنطقة المستخدمة فيه، مع مالحظة أن زيادة األ    

 ( Gibson, et. Al. 2000ادة الوقت المطلوب إلكمال العمليات الرياضية )التصنيف تؤدي إلى زي    

 ر الظواه يبنى على معلومات حقيقية تخصالمراقب والفرق الرئيسي بين الطريقتين هي أن التصنيف     

 جمعات د التالجغرافية بالحاسب الحالي، بينما التصنيف غير المراقب يتم وفق معادالت رياضية تحد    

    (Clustersكفئات مصنفة وفقاً للعالقة بين القيم الرقمية ألنطقة الصورة وال تقتصر ) لتصنيف عملية ا 

 ن متكون بمفهومها الواسع على الصور المتعددة االطياف بل يمكن تحويل الصورة الرقمية التي ت    

  Densityكثافة )نطاق واحد إلى خريطة موضوعية الستخدامات وغطاء األرض بطريقة تشريح ال    

    Slicing تصنيف )( فطريقة تشريح الكثافة ال تأخذ مسمى التصنيف ولكنها تدخل تحت مفهوم واسع 

 ( Crude Classificationالصور الرقمية(، تعد طريقة شرائح الكثافة لنطاق واحد تصنيفاً تقريبياً )    

 اً باينة جدها متورة تتضمن ظواهر قليلة وأطيافيعطي نتائج مقبولة إذا كانت المنطقة التي تغطيها الص    

 كن لة، ويموتقاربت أطيافها فإن نتائج هذه الطريقة تكون مضلالصورة أما إذا تنوعت الظواهر في     

  عالجةإضافة عناصر أساسية للخريطة )دليل الرموز( ومقياس الصورة المصنفة، في بعض برامج م    

 ت إلحداثيااظهار برامج وبأوامر معينة بتغيير األلوان وإضافة الكتابات وإالصور الرقمية تسمح هذه ال    

 الجغرافية وغير ذلك في الخريطة.     
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 (Supervised Classification))غير آلي( التصنيف المراقب )الموجه(  -1

 رة تسمى غيرة من الصويقوم محلل المرئية بدور مهم وذلك باختيار مناطق صالتصنيف  اهذب          

 داً على تحليل بيانات المشهد الفضائي اعتمافيها يتم  (Training Data)وتدعى مناطق التدريب     

 كل بكسل لحيث يقوم الحاسب اآللي بفحص جميع القيم الرقمية ألصناف لالمنعكسة  خاصية الطيفيةال   

 صورة  نهايةالمميز لهذه الفئة وينتج في ال بالمنطقة ثم يحدد فئة التصنيف التي يتبع لها باللون   

 غير لتصبح دليالً لتصنيف الوحدات الصورية للمشهد الملونة مصنفة حسب المنطقة المختارة و   

 توجيه غير الموجه، في هذا األسلوب يقوم المستخدم بمراقبة والمعروف وهو أدق من التصنيف ال   

 مثل   ددي يلبرنامج عن طريق التدخل في تحديد دليل تصنيف ععملية التصنيف اآللي التي يقوم بها ا   

 ن طريق  شري عالخصائص الطيفية لكل نمط من أنماط المعالم والظواهر الجغرافية ويتم هذا التدخل الب   

 ن عبها  معلومات محددة للمستخدم ومن خالل دراسته للمنطقة الجغرافية ومعرفة معلومات موثوقاً    

 تم  وتغرافيتها ومظاهرها وذلك من خالل خرائط أو مرئيات فضائية قديمة مصنفة فعالً طبيعتها وج   

 لومات دم مععملية التدخل البشري هذه تسمى )مرحلة التدريب( ألجزاء من المرئية حيث يمتلك المستخ   

  عاتموحقيقية عن طبيعة الظواهر والمعالم لهذه األجزاء ومن ثم يقوم بتصنيف بشري لتحديد مج   

 ية لفضائوخصائص الظواهر في مناطق التدريب تلك ثم تأتي بعد ذلك مرحلة تصنيف لكامل المرئية ا   

 ة من ألخيراحيث تتم مقارنة القيمة الضوئية لكل خلية مع فئات تصنيف مرحلة التدريب، في المرحلة    

 يل اد دلة التصنيف مع إعدمراحل التصنيف المراقب )الموجه( يتم استخراج المنتج النهائي لعملي   

 ع إعداد مائية التصنيف )مفتاح الخريطة( لتحديد طبيعة الظواهر الجغرافية الممثلة على المرئية الفض   

  بالشكل. ، كماجداول إحصائية لكل ظاهرة من الظواهر )مثل المساحة والعدد والنسب المئوية .... الخ(   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( Classification Unsupervised) )آلي( موجه(ال)الغير  التصنيف غير المراقب -2

 هو عملية تفسير المرئية الفضائية اعتماداً على برنامج متخصص دون تدخل المستخدم حيث أن            

 لكل خلية من خاليا المرئية الفضائية عدد رقمي يمثل القيمة الضوئية أو قيمة االشعاع المنعكس من     

 ح األرض التي تمثلها هذه الخلية ثم يقوم البرنامج بتحديد الخاليا التي لها نفس العدد مساحة سط    

 ( تضم هذه الخاليا 90-55الرقمي أو التي تقع في فئة أو فترة محددة )مثالً العدد الرقمي يتراوح بين     

 ئات )مثل نظام تقسيم في مجموعة واحدة، توجد بعض األنظمة القياسية العالمية الموحدة لتصنيف الف    

 استعماالت األراضي من هيئة المساحة الجيولوجية األمريكية( وهي نظم تحدد نوع الظاهرة الجغرافية     
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 تستخدم هذه الطريقة في المناطق النائية بناءا على فئات األعداد الرقمية أو القيم الضوئية للخاليا،     

 وال يتم االعتماد على مناطق منطقة الدراسة، بعن األصناف وغير المطروقة لعدم توفر أي معلومات     

 التدريب التي يعتمد عليها التصنيف المراقب بشكل رئيسي حيث يعتمد هذا التصنيف على تقسيم     

 ، الطريقة األولىن التصنيف تكون أكبر مبهذا أن نسبة الخطأ الحاسب اآللي للصورة بشكل مباشر،     

 االستشعار عن بعد  عنالتحليل اآللي للصور الفضائية هو موضوع لعلم مستقل  وبصورة عامة فإن    

 يقوم مستخدم نظام المعلومات الجغرافي باستخدام منتجات االستشعار عن بعد مباشرة في نظامه.حيث     

 ي قسم ق بينيطبق التصنيف غير المراقب مثل التصنيف المراقب على مرحلتين منفصلتين والفر           

 ة التصنيف هو أن التصنيف المراقب يتضمن مرحلة تدريب تتبعها مرحلة تصنيف أما في طريق    

  بيعيةالتصنيف غير المراقب فتصنف معطيات الصورة أوالً وذلك بتجميعها في مجموعات طيفية ط    

  وذلكموجودة في الصورة ثم يحدد محلل الصور هوية غطاء األرض لهذه المجموعات الطيفية     

 بمقارنة معطيات الصورة المصنفة بمعطيات الصورة األساسية.      

 يات وارزمعملية التصنيف غير المراقب ال تستخدم معطيات تدريب للتصنيف وإنما تستخدم خ           

 ية لطبيعاتفحص البكسل غير المعروف بالصورة وتجمعها بعدد من األصناف اعتماداً على التجمعات     

 مط في ن ي قيم الصور والمبدأ األساسي في عملية التصنيف غير المراقب هو أن القيم الموجودةف    

 ب أن ين يجغطاء معين )ماء، غابات، رمل، .... الخ( يجب أن تكون متقاربة في فراغ القياس، في ح    

 تكون المعطيات في األصناف المختلفة متباعدة نسبياً بعضها عن بعض.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

احلية ي الستوجد بعض نظم التصنيف الوطنية أو المحلية ومنها )النظام المصري( لتصنيف األراض       

ية لفضائاللمناطق الجافة وشبه الجافة ومن ثم يمكن للبرنامج أن يحدد فئات تصنيف ظاهرات المرئية 

صناف أب هي لتصنيف غير المراقاعتماداً على أحد هذه النظم القياسية للتصنيف، االصناف الناجمة من ا

، لصورةاطيفية وبما أن هذه األصناف الطيفية قد وضعت على أساس التجمعات الطبيعية وحدها في قيم 

ها وأن لوماتفإن هويتها لن تعرف في البداية ويكون على المحلل تحديد هوية األصناف الطيفية وقيمة مع

 كبر(.  اس األة البسيطة )كالصور أو الخرائط ذات المقييقارن المعطيات المصنفة ببعض المعطيات المرجعي

فريقها تبلية وهكذا في عملية التصنيف المراقب نحدد فئات المعلومات المفيدة وبعد ذلك نفحص قا       

ق بينها لتفريامن الناحية الطيفية، أما في طريقة التصنيف غير المراقب فإننا نحدد األصناف التي يمكن 

 طيفية وبعد ذلك نحدد فائدة معلوماتها. من الناحية ال

 

 تقنيات أخرى  -3

معظم األقمار الصناعية العاملة في مجال االستشعار عن بعد تتعامل مع صور منفردة أي بدون وجود     

تداخل بين كل صورتين متتاليتين، مما يجعل قياس المعالم المكانية على المرئية غير ممكن إال القمر 
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ي يتيح إمكانية التحسس المتداخل بعد الحصول على المرئيات المزدوجة ومن ثم قياس ( الفرنس5سبوت )

المناسيب واستخدامها بتطوير الخرائط الكنتورية ونماذج االرتفاعات الرقمية كما توجد أنواع من األقمار 

نباط الصناعية المخصصة للعمل بأشعة الرادار )أي أنها فاعلة وليست سلبية( وتتيح بياناتها است

 المناسيب وبيان اختالفات التضاريس على سطح األرض. 

 تقنيات المسح الراداري باألقمار الصناعية -أ       

 ليابان تقنية اهـ( بالتعاون مع 1419م( )1999أطلقت وكالة الفضاء األمريكية )ناسا( في عام )          

 باستكشاف  ( الخاصTerraئياً على القمر )قياس االنعكاس الراديومتري الحراري المحمول فضا          

 األرض وهو تابع لوكالة الفضاء ناسا ما يعرف اختصاراً بـ )أستر( وتعني:           

 (ASTER = Advanced Space borne Thermal Emission and Reflection Radiometer)  

 كهرومغناطيسية اق( من حزم الطاقة النط 15حيث يتم التحسس أو االستشعار بهذه التقنية خالل )          

  م( 15ة )مييزيتتراوح ما بين أنطقة الطيف المرئي ونطاق االشعة تحت الحمراء القريبة بدقة ت          

 قنية )أستر( تم( لكن أهم مميزات  90م( والحرارية ) 30باألشعة تحت الحمراء القصيرة بدقة )          

 تنباط من اس المزدوج )لوجود تداخل بين كل صورتين متتاليتين( مما يمكنانها تتيح التصوير           

 ن العالم ممين بمناسيب المعالم المكانية بهدف تطوير الخرائط الطبوغرافية وهي متاحة للمستخد          

 خالل موقع وكالة ناسا للفضاء على شبكة االنترنيت في الرابط:                     

         (http//asterweb.ipl.nasa.gov/data.aspكما قامت وكالة الفضاء االمريكية وم ) ن خالل 

 ح يس سطمرئيات تقنية استر بتطوير نموذج ارتفاعات رقمية يغطي العالم كله ويوضح تضار          

 في الرابط  خدمين متر( وهذا النموذج متاح للتحميل مجاناً للمست 30األرض بدرجة تمييز مكانية )          

          ( :http//www.gdem.aster.erdac.or.ip.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 (ASTER( نموذج لتضاريس مدينة مكة المكرمة بناءاً على تقنية استر )1الشكل )

 

 هـ( مكوك الفضاء  1420م( )شوال  2000أطلقت وكالة الفضاء األمريكية )ناسا( في فبراير )       

 لها وعلى متنه جهاز رادار خاص لقياس مناسيب سطح األرض لمعظم أجزاء اليابسة )من تابع ال       

 ( شماالً وأطلق على هذه المهمة اسم مهمة الرادار 60º( جنوباً إلى دائرة عرض )56ºعرض )دائرة        
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 مهمة التي استغرقت ( ومن خالل قياسات هذه الSRTMالطبوغرافي بمكوك الفضاء أو اختصاراً )      

 يوم( أمكن تطوير نموذج ارتفاعات رقمية يغطي العالم كله ويوضح تضاريس سطح األرض  11)      

 متر( وهذا النموذج متاح للتحميل مجاناً للمستخدمين  900، 90، 30بدرجة تمييز مكانية تبلغ )      

 (.  /http//www2.ipl.nasa.gov/strmمتر فقط( بالرابط ) 900، 90بدرجة تمييز مكانية تبلغ )      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (STRM)( نموذج لتضاريس مدينة مكة المكرمة بناءاً على تقنية 2الشكل )

متر  SRTM( )± 9متر لنموذج  6 ±تبلغ دقة نماذج االرتفاعات الرقمية العالمية عدة أمتار )مثالً        

رائط ة للتطبيقات الهندسية أو الحضرية أو إنتاج خ( مما يدل على أنها غير مناسبASTERلنموذج 

جاناً متاحة مطبوغرافية ذات مقاييس رسم كبيرة لكن على الجانب اآلخر فإن وجود هذه النماذج العالمية 

إلقليمية لكثير من المستخدمين خاصة في التطبيقات ا –من وجهة النظر االقتصادية  –تجعلها مناسبة 

 غرافية ذات مقاييس رسم متوسطة وصغيرة. والبيئية والخرائط الطبو

 ليزري بالطائرات تقنيات المسح ال -ب      

ضوئي اس الفي العقدين األخيرين تم تطوير تقنية جديدة أطلق عليها اسم نظم التحسس والقي          

ث يقوم حيرة المحمولة أو اختصاراً اسم )الليدار( تعتمد هذه التقنية على وضع جهاز ليزر على متن طائ

ساب مكن حيبإطالق أشعة الليزر واستقبالها وتسجيلها بعد انعكاسها من سطح األرض ومن هذه القياسات 

( على متن GPSمناسيب المعالم المكانية وبوجود جهاز قياس اإلحداثيات بالرصد من األقمار الصناعية )

ات ن لحظرة العرض( لكل لحظة مالطائرة فيمكن قياس اإلحداثيات الجغرافية األفقية )خط الطول ودائ

رض ة العإطالق أشعة الرادار، وبالتالي فتتوافر اإلحداثيات الجغرافية الثالثية )خط الطول ودائر

دهما ار احوالمنسوب( لجميع النقاط المرصودة طوال مسار الطائرة، ويوجد نوعين رئيسين من نظم الليد

 للمسح الراداري ألعماق البحار مخصص للمسح الراداري لليابسة بينما الثاني مخصص 
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 ( تقنية المسح الليزري المحمول جواً 3الشكل )

ال إميالدي، ين الأن تقنية المسح الليزري المحمول جواً بدأت حكومية في التسعينات من القرن العشر       

 حالياً. جاريةإلى تقنية ت أن انتشار تطبيقاتها واستخداماتها في المسح الطبوغرافي جعلها تتحول ايضاً 

دم ل المستخلتدخ تتفوق تقنية الليدار على تقنيات التصوير الجوي بكونها تقنية شبه آلية ال تحتاج       

ى حدود صل إلكثيراً في عمليات جمع البيانات وتطوير الخرائط الكنتورية، كما أن دقة المسح الليزري ت

لمتر نقطة( في ا 12قياس مناسيب عدة نقاط تصل إلى ) سم( أو أقل، كما يستطيع جهاز الليزر 10)

كلفة ن التأالمربع الواحد مما يزيد من كثافة النقاط ودقة رسم التفاصيل الطبوغرافية باإلضافة إلى 

 االقتصادية لهذه التقنية أقل كثيراُ من تكلفة التصوير الجوي.    

 

 الصناعية   ستشعار الراداري الفاعل باألقمارتقنيات اال -ج      

 ادار ة الرتوجد عدة نظم لتطبيقات االستشعار الفاعل حيث يقوم القمر الصناعي بإطالق أشع          

 نية ل )تقوتسجيلها بعد انعكاسها مرة أخرى من سطح األرض ومن هذه النظم على سبيل المثا          

  لصناعيالرادار على متن القمر االمنفذ الراداري الصناعي = "سار" حيث يتم وضع جهاز           

  استقبال بطبق )أو الطائرة( وتعتمد هذه التقنية على استقبال األشعة المنعكسة من سطح األرض          

          (Antennaمثبتة على سطح القمر الصناعي أي أن عدة مناطق من هذا الطبق تستقب ) ل األشعة 

 م ذا المعلهبيعة ر من صورة للمعلم األرضي ومن ثم إمكانية تحديد طالمنعكسة مما يعني وجود أكث          

 موجودة السحب الوغيوم بقدرة تمييزية عالية، كما تتميز هذه التقنية بأن أشعة الرادار ال تتأثر بال          

 جيا في طبقات الغالف الجوي مما يجعل مرئياتها مناسبة لتطبيقات الزراعة والجيولو          

 وربي ناعي األوالهيدرولوجيا ومن أمثلة األقمار الصناعية التي تطبق تقنية "سار" القمر الص          

          (ARS2( والقمر الصناعي الكندي )Radar Sat 2والقمر اإليطالي تيراسار اكس و ) القمر 

 الصناعي الياباني ألوس.          
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ية ة الشمالة التقنيللجامع بعةي المعاهد التقنية التاالمساحة فتقنيات ألقسام عار عن بعد االستشمنهاج مادة 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي /

 القسم العلمي

 تقنيات المساحة

Surveying 

Techniques 

 15نظام المقرر 

 أسبوع

 عدد الساعات

 األسبوعية

 م ع ن

1 ----- 1 

 المستوى االول 

(First Level) 

 اسم المادة:

(Remote Sensing 1) 

 

 :أهداف المادة العامة والخاصة 

ان يكببون الطالببب قببادرا علببى معرفببة اسببس التحسببس النببائي التببي تشببمل مراقبببة ودراسببة والتعببرف علببى 

و الطاقبة بها وذلك من خبالل دراسبة وتحليبل األشبعة أ االحتكاكمن دون ها األرضية أو القريبة من هرواالظ

 .اسةالتي تنعكس أو تنبعث من تلك األهداف والتي تحمل خواص الهدف الذي تحت الدر ةمغناطيسيالكهرو

 المفردات النظرية لمادة االستشعار عن بعدالكورس األول / 

 تفاصيل المفردات األسبوع

 .هيفمقدمة في االستشعار عن بعد تشمل نبذة تاريخية عن علم االستشعار عن بعد، تعر 1

2- 3  

 ي اصر االساسية لنظام االستشعار عن بعد وتشمل مصدر االشعاع الكهرومغناطيسالعن

تيت، )الطاقة الكهرومغناطيسية، الطيف الكهرومغناطيسي(، مسار انتقال االشعة )التش

 االمتصاص والنفاذ(، الهدف المرصود، جهاز االستشعار. 

4 + 5 
، المجال هاصائص، خ(Electromagnetic Energy) الكهرومغناطيسية الطاقة

 .، اشعاع الجسم االسودالكهرومغناطيسية الطاقة، مصادر الكهرومغناطيسية

 اجهزة التحسس البعيد. 6

 الفضائيةوالمرئيات  الجويةخصائص الصور  7

8 

 فالم) اال :مصادر معلومات االستشعار عن بعد ، اوال : المصادر الفوتوغرافية وتشمل

فالم اال ،ونةاالفالم العادية المل ،دون الحمراء ابيض واسوداالفالم ، العادية ابيض واسود

 الصور متعددة االطياف( ،دون الحمراء القريبة الملونة

    9 

ائل الوس ثانيا : المصادر غير الفوتوغرافية وتشمل ،مصادر المعلومات في التحسس البعيد

هزة اج ،ن الحمراءدو لألشعةالالقط الخطي الحراري  ،الجوية )الالقط متعدد االطياف

 (لةلمأهوغير او ،استشعار المايكروويف(، الوسائل الفضائية )الوسائل الفضائية المأهولة

10+11 
 غطيةالت، resolution التمييزية الدقةفي التحسس البعيد ) المستخدمةبعض المصطلحات 

 (accuracy، صحة الضبط الصناعية، مدارات االقمار المكانية

12+13 
ذات  ، اقمارمتوسطة، اقمار ذات دقه مكانيه عالية)اقمار ذات دقه مكانيه  صناعيةالاالقمار 

 دقه مكانيه منخفضه(

14 

ئط وتشمل )رسم خرا ـ التطبيقات الحضرية:1 تطبيقات متنوعة في االستشعار عن بعد:

 تخطيط وتوزيع المتنزهات ،دراسة حركة المرور ومواقف السيارات ،تفصيلية للمدن

 عية(دراسة المجمعات الصنا، التمدد الحضري واتجاهه األراضي،استعماالت  ،والحدائق

15 

ات دراسة النبات، وتشمل )دراسة انواع الزراعة والمحاصيل ـ التطبيقات الزراعية:2

 دراسة امراض النباتات(، الطبيعية

 تدريب الطيارين( ،وتشمل )االستخبارات ومراقبة العدو التطبيقات العسكرية: -3

 دراسة الكوارث الطبيعية ( ،)دراسة تلوث البيئة طبيقات اخرى :ت -4
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 القسم العلمي

 تقنيات المساحة

Surveying 

Techniques 

 15نظام المقرر 

 أسبوع

 عدد الساعات

 األسبوعية

 م ع ن

1 ----- 1 

 المستوى االول 

(First Level) 

 اسم المادة:

(Remote Sensing 2) 

 

 والخاصة: أهداف المادة العامة 

 قمية الصور الر ان يكون الطالب قادرا على فهم تقنيات معالجة الصور الرقمية ابتداء من التعرف على     

 ها لصورة وجعلاومصادرها وإعداد بياناتها للتعامل معها والتقنيات المختلفة التي تؤدي إلى تحسين      

 .في هيئة يسهل استنباط المعلومات منها     

 

                                                                                                                                    

  المفردات النظرية لمادة االستشعار عن بعدلثاني / الكورس ا

 تفاصيل المفردات النظرية األسبوع

1+2 

 ،الرقمية، اهمية معالجة الصور (image processing) الرقميةتعريف معالجه الصور 

 ، رؤية الكومبيوتر(The Human Visual System) النظام البصري البشري

(computer vision) الرقمنة، صوريةال والمعالجة (digitizing) 

3 
 Gray-Scale الرمادية، الصور Binary Imageانواع الصور، الصور ثنائية اللون 

Image ،الملونة Color image الصور متعددة االطياف ،Multispectral Image ، 

 للصور   اإلحصائيةالعمليات  4

 (Geometric correctionسي المعالجة االولية للبيانات الفضائية )التصحيح الهند 5

 (Radiometric correctionالمعالجة االولية للبيانات الفضائية )التشوهات االشعاعية  6

 Noise removal)الضجيج ازالة المعالجة االولية للبيانات الفضائية ) 7

 RGBالى IHS دمج بيانات التحسس النائي، طريقة الدمج البسيط، طريقة تحويل من  8

 Image Filtering ، ترشيح الصورImage Enhancementتحسين البيانات الفضائية  9+10

11+12 
، الطبيعية، النباتات والتربةالصخور  -واهر على الصور )التضاريسظكيف تبدو بعض ال

 (األثرية، المواقع الحضرية، المواصالت، المدن والمناطق الزراعيةالمحاصيل 

13 
 ،لنمطا ،ندرجة اللو ،الشكل ،لتحليل والتفسير التقليدي: الحجمتفسير وتحليل الصور ويشمل ا

 .النسيج ،الموضع ،الوقت في اليوم والسنة ،الظل

14 
 التحليل والتفسير االلي: ويشمل 

 ( Supervised classification) ـ التصنيف المراقب1

15 
 التحليل والتفسير االلي 

  Unsupervised classificationـ التصنيف غير المراقب 2
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لعدد ت م ط ذي اكتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة /الدراسات والتخطي

ية ت العلمالمتضمن المصادقة على تقارير لجان الخبراء الخاصة بالمقررات الدراسية للتخصصا 1/7/2019في  3/4562

 )للمستوى الدراسي االول فقط(

 المصادر:

 م الفني للتعلي العامة المؤسسةلتصميم وتطوير المناهج ، "االستشعار عن بعد"،  العامة اإلدارة -1

 .السعودية العربية ةالمملكوالتدريب المهني،      

 ر ، جمهورية مصالقاهرة(، "اسس وتطبيقات االستشعار عن بعد"، 2015د. جمعه محمد داود، ) -2

 .العربية     

 .، اليمنللطباعة، "اسس االستشعار عن بعد"، دار جامعة صنعاء )2013د. محمد احمد مياس ) -3

4- “principles of remote sensing” University of Technology Building &   

      Construction Department Remote Sensing & GIS lecture, Iraq. 

 (، " معالجة الصور الرقمية في االستشعار عن بعد"، كلية 2007د. عصمت محمد الحسن، ) -5

 .السعودية العربية المملكة، جامعة الملك سعود، الهندسة     

6- Dr. Hussein Hameed Karim “Digital Image Processing”, University of       

    Technology Building & Construction, Iraq. 

 

  المعتمدة في أعداد الحقيبة الدراسية)اإلضافية( المراجع العربية واألجنبية 

 (References Arabicالمراجع العربية ) -1

 ريب للتع سير المرئيات، المركز العربي( توماس م. ليليساند، الفاو. كيفر، االستشعار عن بعد وتف1

شق والترجمة والتأليف والنشر، ترجمة / د. حسن حلمي خاروف، مراجعة / د. فؤاد العجل دم    

 م.1994

 .، الرياضلمريخا( تأليف/د. خالد محمد العنقري، االستشعار عن بعد وتطبيقاته في الدراسات المكانية، دار 2

 لرياض، انية، عدد الخامس والعشرون، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتق( مجلة العلوم والتقنية، ال3

 هـ .   1414محرم     

 لرياض، انية، ( مجلة العلوم والتقنية، العدد السادس والعشرون، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتق4

 هـ .   1414ربيع اآلخر    

 التعليم  وزارة ،سس البعيد " هيئة المعاهد الفنية" علم التح ،(1993) أنور،مكرم  ،مراد الشيخ (5

 ( صفحة.555) العراق، دار الكتب للطباعة والنشر بجامعة الموصل، مطبعة، العالي والبحث العلمي    

 لبلقاء.جامعة ا ،" االستشعار عن بعد االساسيات والتطبيق " ،(2003) ،نبيل صبحي ،الداغستاني( 6

  امعةجالمسح الجوي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مطبعة لبيب ناصيف، لويز خليل: ( 7

 ( صفحة.540(، )1982الموصل، )    

 ؤسسة لمي، ملعالي والبحث العا( صالح متي: المسح الجوي التصويري العملي، العراق، وزارة التعليم 8

 ( صفحة. 181(، )1983المعاهد الفنية، دار التقني للطباعة والنشر، )     

 م. 2007( للسنة الثالثة، أيار 17مجلة المهندس: موضوع الرادار، العدد )( 9

 ( هولسماير مخترع الرادار. 10

     باعة   م( مبادئ االستشعار عن بعد وتدريباته العملية، المنار للط 2009( معوض، معوض بدوي )11

 والنشر، القاهرة.       

 ية واالستشعار عن بعد، مجموعة محاضرات. م( الصور الجو 2011( عبدالوهاب، سامح )12

 ألراضي ام( االستفادة من بيانات االستشعار عن بعد في دراسة  2008( عبدالحميد، عاطف معتمد )13

  معة، جا336الرطبة بمنطقة اإلحساء شرق االحساء شرق السعودية، رسائل جغرافية، العدد       

 الكويت.      
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 وضوح م( تفسير وتقييم بيانات القمر الصناعي عالي ال 2005هـ =  1428( العمري، محمد عوض )14

 عية الجغرافية ، الجم329إلنتاج الخرائط كبيرة المقياس: دراسة تطبيقية، رسائل جغرافية، العدد        

 الكويتية.       

 ( التصوير الجوي: أسس وتطبيقات، مكتبة الرشد، مكة 2008/1( الغامدي، سعد أبو راس )15

 المكرمة.       

 (، االستشعار عن بعد، مجموعة محاضرات.2007( محمد، أحمد غالب )16

 (، االستشعار عن بعد، مجموعة محاضرات.   2008( محمد، وسام الدين )17

http://www.arabgeographers.net/vb/showthread.php?t=4560 

 نظم ( استخدام تقنيات االستشعار عن بعد و2007( الحمامي، عاهد ذنون والعزاوي، علي عبد )18

 وصل، ة المالمعلومات الجغرافية في تقدير المساحة وكثافة مشاجر الغابات االصطناعية في مدين      

 (.    7-1، ص. )3، العدد 14مجلة التربية والعلم، جامعة الموصل، العراق، المجلد       

 اعية م( األقمار الصن 2005هـ =  1428( الصقير، عبدالعزيز والماجد، محمد والسالم، محمد )19

 ،  81، العدد 11السعودية مجلة العلوم والتقنية، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، السنة       

 (. 41 – 36)ص       

 . 3الفصل  – 1الفصل من  –"مساقط الخرائط"  –( قبطان نقوال أسعد 20
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