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الكورس األول للمقرر
األسبوع ( / )1مقدمة عن االستشعار عن بعد تشمل نبذة تاريخية عنه ،تعريفه
 المقدمة ()Introduction
من نعم هللا علينا أنه منحنا نعمة التدبر والتفكير بالكون ومن حوله واالستفادة منه عن طريق
الحواس كالنظر والشم والسمع والتذوق ولكل حاسة استخدام يستفيد منها االنسان بما في الكون من
جمال وفوائد ونعم تعينه بحياته ،وهذه القدرات البشرية ال تستطيع االنسان الوصول بها ألهداف تتجاوز
محيطها لذلك ظهرت فكرة االستشعار عن بعد كوسيلة تعرف على الطبيعة وعلى نوعية أهدافها األرضية
دون التماس أو االتصال المباشر بها ،استخدم مصطلح االستشعار عن بعد ( )Remote Sensingألول
مرة عام ( 1960م) وله ارتباط بعلوم شتى وخصوصا ً نظم المعلومات الجغرافية كما بالشكل التالي.

 تعريف ( )1االستشعار عن بعد واهميته ()Definition of Remote Sensing
عرف بأنه مجموعة الوسائل والطرق العلمية التي يمكن بواسطتها الحصول على المعلومات عن
أهداف معينة من مسافات بعيدة دون االتصال المباشر أو التالمس مع الهدف المراد دراسته باستعمال
أجهزة االلتقاط أو تصوير أو سمع.
 تعريف ( )2االستشعار عن بعد واهميته ()Definition of Remote Sensing
هو علم وفن دراسة األهداف والظواهر دون االتصال المباشر بها عن طريق دراسة االشعة أو
الطاقة الكهرومغناطيسية التي تنعكس عنها والتي تحمل خواص األهداف نفسها ،ونعني بالطاقة
الكهرومغناطيسية ذلك الطيف الذي يرسل من المصدر سواء كان طبيعيا ً كالشمس أو صناعيا ً كالرادار
وهذه الطاقة تشكل األساس لعلم االستشعار عن بعد.
 تعريف ( )3لعلم االستشعار عن بعد = التحسس النائي ()Definition of Remote Sensing
هووو علووم الحص وول علووى معلومووات عوون أهووداف معينووة موون مسووافات بعيوودة دون الحاجووة لووى االتصووال
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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التصوووير التقليديووة ممووا يتوويح لنووا الحصووول علووى معلومووات أكثوور وأفروول لظووواهر سووطح األر
النباتي وعالقتها بالقاعدة األرضية السفلية ومادتها.

واطائهووا

 تعريف ( )4لعلم االستشعار عن بعد ()Definition of Remote Sensing
هو علم تطبيقي معني باستخالص وتخزين المعلومات عن العناصر والظواهر الطبيعية وايور الطبيعيوة
بدون الوصول لى اتصال مباشر بها ،وأقور تمثيول لالستشوعار عون بعود هوو حاسوة البصور لود الكائنوات
الحية ،حيث يتم من خالل العين الحصول على معلومات عن العناصر التي نراهوا وعون الظوواهر واالحودا
بدون أن يتم لمسها أو التأثير عليها بطريقة مباشرة.
 علم القياسات من الصور الجوية )(Photogrammetry
هوو فون أو العلوم الخواص بأعوداد الخورائل موون الصوور الجويوة والبيانوات الفروائية أي هوو اسووتخدام
الصووور ألخووذ قياسووات أرضووية و نتوواي خوورائل دقيقووة ذات مقيوواس رسووم كبيوور باسووتخدام أجهووزة متخصصووة
ومراعاة العالقات الهندسية للصور الجوية.
 علم التصوير الجوي )(Aerial Photography
هو فن أخذ الصور الجوية لتمثيل أكثر ما يمكن من العوار بأقل عدد من الصوور الجويوة الواضوحة
ومن أهوم خصوائ هوذا العلوم هوو تحديود مقيواس رسوم مناسول ألخوذ الصوور الجويوة بحيوث تفوي بوالغر
المأخوذة من أجله الصور الجوية وبأقول كلفوة ،تعتبور تقنيوات التصووير الجووي االقودم واألكثور انتشواراً فوي
االستشعار عن بعود حيوث يمكون للكواميرات المحمولوة علوى الطوائرات المحلقوة بارتفواع (15000 – 200
متوور) تصوووير كميووة كبيوورة موون المعلومووات الخاصووة بمظوواهر سووطح األر لتسووتعمل فووي انتوواي الخوورائل
التفصيلية.
 علم تفسير التصوير الجوي )(Photo - Interpretation
هووو العلووم الووذي يخووت بتفسووير الصووور وتحديوود العوووار المختلفووة الموجووودة عليهووا وتحديوود أنوواع
الصووخور والغابووات والمحاصوويل والمصووانع ووسووائل النقوول  ....الووم موون خووالل الحالووة التووي تظهوور بهووا هوذه
األشياء على الصور الجوية والشكل أدناه يوضح أهم المعلومات المسجلة على الصورة الجوية.

 مراحل تطور االستشعار عن بعد والتوابع المستخدمة في التحسس النائي
 -1سنة ( 1900م) تم التصوير بالمنطاد والحمام الزاجل والطائرات الورقية.
 -2سنة ( 1909م) اخذت أول صورة جوية من طائرة فوق مدينة (سونتوسيللي اإليطالية).
 -3سنة ( )1945 – 1914زاد استخدام التصوير الجوي خالل الحربين العالميتين األولى والثانية.
 -4سنة ( 1957م) تم طالق أول قمر روسي أسمه (.)Sputnik 1
 -5سنة ( 1961م) رحلة الرائد يوري اااارين ( )Yuri Gagarinأول انسان يحلق بالفراء.
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 -6سنة ( 1969م) طالق القمر الروسي أبولو .)Apollo 11( 11
 -7سنة ( 1972م) أطلق القمر األمريكي ( )Landsat1وبعده األجيال ).)6,7( )4,5) )1,2,3
 -8سوونة ( 1999م) أطلووق التووابع األمريكووي كونوووس ( )Ikonosوهووو يلووتقل صووور لووور بقوووة
تميزية ( 1*1م) وقد أحد طفرة بأعمال المساحة والخرائل.
 -9سنة ( )2002 - 1979أطلقت سلسلة توابع القمر األمريكي (لونواء الجوية) (.)NOAA 6 -17
-10سوونة ( 1988م) أطلووق القموور الصووناعي الهنوودي ( )IRSمووزود بووأجهزة استشووعار متعووددة األطيوواف
لتزويد الحكومة الهندية بمعلومات عن الزراعة ،الجيولوجيا ،المياه لعمليات المسوح و دارة المووارد
الطبيعية وينتج صور متعددة األطياف بأطوال موجية مرئية وقريبة من األشعة تحت الحموراء ال أن
الحزمة البانوكروماتية والتحت الحمراء المتوسطة والصور المجسمة اير متوفرة.
-11سوونة ( 1986م و 1990م و 1993م) أطلقووت سلسوولة سووبوت ( 1( )Spotو 2و )3الفرنسووية
علوووى التووووالي وتسوووتخدم لمراقبوووة اسوووتعماالت األر والزراعوووة والغابوووات والجيولوجيوووا و نتووواي
الخرائل والتخطيل اإلقليمي وهي ملكية مشتركة بين فرنسا والسويد وبلجيكا وهي مزودة بأجهزة
استشوعار عاليوة الدقوة ( )High Resolution Value( )HRVلهوا قودرة أخوذ صوور مجسومة
بتغطية ( 80كم لكل صورة).
-12سنة ( 1995م) تم طوالق سلسولة التوابوع أيسوا األوربيوة ) ESA (ERS - 1التوي تعطوي صوور
لحاالت الطقس والمياه الساحلية والحقول الثلجية ومراقبوة بيةوة األر وحالوة البحور وهوو يفتقور
لى حزمة الوضوح العالية (بانكروماتية) كما ال يستطيع تحقيق تغطية بمتعدد األطياف.
-13سلسولة التوابع جيورس اليابواني ) (Jers - 1والمحطوة العالميوة ( )ISSلرصود وحصور األراضوي
ويحمل أجهزة استشعار متعدد األطياف ورادار تتميز صورته بوضوح أكثر من سبوت والندسات.
-14القمور االصوطناعي اليابواني ( )MOMS 1 , 2يحمول أجهوزة استشوعار سولبية مصوممة اللتقواط
الصووور بالمنوواطق المرئيووة والقريبووة موون تحووت الحمووراء وأمووواي المووايكرويف ويسووتخدم لمراقبووة
المحيطات ورصد المحاصيل والغابات والبيةة وليست كل صوره صوالحة إلنتواي الخورائل الفتقارهوا
للحزمة البانوكروماتية وليست له القدرة على التجسيم كالقمرين سبوت والندسات.
-15القمر االصطناعي ( )Almaz 1وهو قمر روسوي يسوتخدم لواورا المدنيوة ولوه رادار بدرجوة
وضوح عالية ويستخدم لرصد األر ودراسة حالة الطقس ليالً ونهاراً ويمتاز بقدرة عاليوة علوى
الرؤيا المجسمة األمر الذي يجعله متفوقا على معظم األنظمة األخر .
-16التووابع رادارسووات الكنوودي ) )Radar satيمتوواز بوضوووح عووالي للمنوواطق القطبيووة والزراعووة
والغابات و دارة موارد المياه والمحيطات والغطاء األرضوي وعلوم شوكل األر والبيةوة والبحوو
األساسية للخواص الطيفية وللصخور والتربوة والحيواة النباتيوة ومفهووم هندسوة ( )MOMSذي
الكاميرا الثالثية الخطوط يعتبر األساس لتصميم األقمار الصناعية و نتاي الخرائل.
 أنظمة استشعار عربية عاملة
 -1نظام ( :)Egypt Satقمر صناعي مصري يحمل مجس متعدد األنطقة أطلق عام ( 2006م).
 -2نظام ( :)Desert Satقمر صناعي مصري لدراسة المناطق الصحراوية.
 -3نظام ( :)Al Satقمر صناعي جزائري أطلق سنة ( 2002م) يحمل مجس متعدد األنطقة.
 -4نظام ( :)Saudi Satقمر صناعي سعودي (1و2و )3يحمل مجس متعدد األنطقة.
 آلية ومفهوم االستشعار عن بعد ()Procedure of Remote Sensing
ن تقنية االستشعار عن بعد لها أساليل كثيرة وأوجه متعددة فمن ناحية مصدر األشعة التي تنعكس
عن األهداف المختلفة فإنها تنقسم لى أشعة طبيعية كأشعة الشمس ونسمي عمليات االستشعار
عن بعد عندها باالستشعار السلبي ( )Passiveأما ذا كان مصدر األشعة صناعيا ً أي تتولد االشعة
وتصو نحو الهدف المراد دراسته مثل الرادار فنسميه االستشعار اإليجابي أو الفعال (،)Active
تظهر أهمية االستشعار عن بعد بكل أنواعه :الصور الجوية ومناظر األقمار الصناعية والرادار
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
وهي تساعد في مراقبة ومتابعة موارد األر بشكل مستمر ومقارنتها بفترات زمنية مختلفة.
يتم تجميع معطيات األهداف األرضية بكاميرات وأجهزة مسح والتقاط (متحسسات) ()Sensors
تقووويس اإلشوووعاعات الطيفيوووة كالمشووواط المتعووودد األطيووواف أو الووورادارات باالعتمووواد علوووى نطووواق الطيوووف
الكهرومغناطيسي ( )Electromagnetic Radiationالمنعكس والمنبعث من األهداف.
في التصوير الجوي تركل المتحسسات على الطائرات أو المناطيد وينوتج عنهوا صوورة أو مشوهد
تؤخذ منهوا المعلوموات الواقعوة ضومن الطيوف المرئوي ( 0.67 - 0.42موايكرومتر) وفوي ظوروف جويوة
جيدة خالية من الغبار والغيوم وبفترة زمنية محددة بعود طلووع الشومس وقبول مغيبهوا بسواعتين وتحفو
كصور فوتوارافيوة أو شوريل مغناطيسوي  ،بينموا فوي التحسوس يختلوف الرصود فباسوتخدام آلوة تصووير
متعووددة األطيوواف ) (Multi Band Cameraموجووودة بجهوواز المشوواط الراديوووي المتعوودد األطيوواف
( )Multi Spectral Scanner = MSSيتم أخذ صور بأطوال موجية ) )0.9-0.4مايكرومتر وبوقت واحود
بوأفالم ذات طبقوات متعووددة وباسوتخدام مرشووحات ) (Filtersنحصول علووى معلوموات أكثوور عون المنطقووة
المصورة بالروء المرئي وقر األشعة تحت الحمراء ) (Infraredويمكننوا تسوجيل المعلوموات علوى
شريل مغناطيسي أو رقمي ،ن العمل بجهواز المشواط يسومح بمقارنوة الصوور الملوـتقطة بسوتة موـوجات
أربعـة منـها ضمن الطوـيف المرئوي بأربعوة كواشوف ( (Detectorsموزعوة اثنوان منهوا ترصود األشوعة
فووق البنفسووجية ) (Ultra violetبطووول موووجي ) (0.8 - 0.35موايكرومتر واثنوان اخووران يرصوودان
بطول موجي ) (1.1 – 0.55مايكرومتر (وموجتان تعموالن باألشوعة تحوت الحموراء) موزعتوان األولوى
تعموووول بطووووول موووووجي ( )5-3.5واألخوووور ) )14 – 8مووووايكرومتر أمووووا جهوووواز المشوووواط الراديوووووي
( )Radiometer Scanningفهوو يحتووي علوى محوول رقموي ثمواني وجهواز سويطرة يوتحكم بدرجوة
حرارة األجسام السوداء وسرعة التمشيل واستدعاء شارات الموجة المنتخبوة والسويطرة علوى الوقوت
و ظهووار اإلشووارات المسووتلمة حسوول النوعيووة المطلوبووة ووحوودات دخووال المعلومووات وكواشووف حراريووة
وجهوواز ميوول المركبووة الفرووائية عوون المحووورين ( ، )X,Yوهنووا أجهووزة تحسوس مثوول الوورادار الجووانبي
النظور ) (Side Looking Air Born Radarومحلوول أشوعة كامووا ) (Gamma Ray Spectrometerالتووي تثبووت
بالطائرات أو المركبات الفرائية أو األقمار الصناعية.
 مميزات االستشعار عن بعد ()Attributes of Remote Sensing
 -1الشمولية
يغطووي مواقووع ومن واطق واسووعة ممووا يعطووي أفروولية لالستكشوواف والمقارنووة والتعوورف علووى المعووالم
واألشكال األرضية والغطاء النباتي والوحدات التكتونية اإلقليمية بفترة زمنية وجيزة.
 -2التكرارية
دراسة ومراقبة التغيرات الزمنية وتطورها التي تحد بالطبيعة أو التي يحدثها اإلنسان على سوطح
األر وتأثيرها على مجر الحياة للمنواطق المراقبوة خوالل فتورات زمنيوة دوريوة منتظموة أو ايور
منتظمة بتوابع صناعية تدور حول األر بمودار ثابوت ومتوزامن موع دوران األر حوول الشومس
والحصول على صور متكررة لنفس المناطق مع تحديد تاريم التصوير على الصور.
 -3قلة التكلفة
بمقارنووة المسوواحات الواسووعة التووي يغطيهووا المشووهد الواحوود موون صووور األقمووار الصووناعية مووع كثافووة
المعلومات المتوفرة فهو يوفر الوقت والجهد والكلفة لنا.
 -4الدقة العالية للبيانات
ن التوابووع الصووناعية هووي األدق بنقوول التفاصوويل والمعلومووات موون أيووة وسوويلة أخوور فهووي تمتوواز
بالتعدديووووة الطيفيووووة ضوووومن مجووووال الطيووووف الكهرومغناطيسووووي ممووووا يسوووواعدنا بالحصووووول علووووى
معلومات أكثر دقة وبقدرة تميزية طيفية تتناسل مع نوعية المستشعر المستخدم.
 -5مكانية الربل ببرامج أخر
تربل البيانات والمعلومات المستنتجة من المشهد بنظام ( )GISوقواعد البيانات (.)Data base
 -6أرشفة ضخمة من الصور الملتقطة بحيث يمكن الرجوع ليها عند الحاجة.
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 -7سرعة التقاط الصور وسهولة الحصول على البيانات.
 -8سهولة نسبية في التعامل مع بيانات الصور.
 -9توفر وسهولة استخدام كثير من البرامج المتخصصة باالستشعار من بعد.
 -10سهولة توفر البيانات وبشكل مستمر للمناطق التي يصعل الوصول ليها بالطرق التقليدية.
 -11سرعة الحصول على النتائج حيث تتوفر البيانات في صورة رقمية ومخزنة بالحاسو .
 فوائد األقمار الصناعية ()Advantages of Satellites
نظام األقمار الصناعية يمنح مكانيات كثيرة ال يمكن الحصول عليها بأي نظام أخر وهي- :
 -1تغطية شاملة لسطح األر بمشاهد فرائية بالكامل ( 26يوم لسبوت و( )16 – 18لالندسات).
 -2الرصد بكافة األحوال الجوية (الغيوم أو المطر أو الزوابع الرعدية ليالً أو نهاراً).
 -3يجوواد الموقوووع التربيعوووي والجغرافووي واالرتفووواع لنقووواط الرووبل األرضوووي دون اللجووووء للتثليوووث أو
الترووليع والتسوووية بووالطرق التقليديووة التووي تأخووذ وقت وا ً وجهوودا كبيووراً ومكلف وا ً لحوول و يجوواد شووبكة
حداثيات ومناسيل النقاط المطلوبة بسرعة وبدقة تالءم متطلبات الخرائل المعمولة.
 -4الكلفة الزهيدة لوحدة المساحة ،والحصول على معلومات لنفس المنطقة بأطياف متعددة.
 -5التحليل اآللي للبيانات المستحصلة باستخدام الحاسبة االلكترونية (تحليل التغيرات الطيفية
والمكانية والزمانية).
 -6اإلسقاط العمودي لهذه البيانات يمكننا من استخدامها كخرائل أساسية ومكافةة للخارطة
( )100000/1من حيث الدقة والحداثة والوضوح بشرط أن تكون معدلة هندسيا ً.
 -7مالحة السفن التجارية والعسكرية والنفطية ومراكل المسح البحري ومراكل البحوث تحوت البحوار
وعوامات اإلرشاد الطافية والسواحل ومراكل صيد األسما والسفن األهلية فهنا جهاز االسوتالم
) (MX 1102الذي يظهر خطوط الطول والعر ومتوسل الزمن محسوبا ً من خل كرنيش.
 -8التحوووري المعووودني حيوووث تسوووتخدم األقموووار الصوووناعية بوووالتحري عووون الثوووروة المعدنيوووة وبالمسوووح
الجيوفيزيائي بأشعة كاما يتم الكشف عن اليورانيوم وباألشعة تحت الحمراء يمكننوا معرفوة أمواكن
البراكين والحرائق وباألشعة فوق البنفسجية يتم التنبؤ باألحوال الجوية.
 -9الزراعة والغابات (لمعرفة أمرا النباتات من الصور الفرائية والصور الجوية الملونة).
 -10األارا العسكرية والتجارية تستخدم تقنية االستشعار عن بعد حيث فتحت البيانات
والمعلومات السرية لعامة الناس بعد سنة ) ،(1967كما نود أن نوضح على أنه كلما قل انخفا
القمر الصناعي كلما زادت درجة التباين (الوضوح) للصورة أو المشهد.
 -11الحصول على معلومات خالل فترة معينة من النهار مما أد لى دراسة مظاهر سطح األر
مع مرور الوقت (تحليل التغيرات الزمانية أو الوقتية).
 تطبيقات االستشعار عن بعد ()Applications of Satellites
تتعدد تطبيقات االستشعار عن بعد وتختلف حسل توفر البيانات والخبرات العلمية في مجال االستشوعار
عن بعد للمختصين في العلوم والهندسة وايرها ومن أهم وأكثر التطبيقات شيوعا ً هي:
 -1رصد البيةات المختلفة والظواهر الطبيعية.
 -2رصد التغيرات الحاصلة في البيةات والظواهر المختلفة.
 -3نتاي الخرائل بأنواعها المختلفة.
 -4نتاي نماذي االرتفاعات الرقمية (.)DEMs = Digital Elevation Models
 -5الجيولوجيا.
 -6الزراعة واستصالح األراضي.
 -7تخطيل شبكات الري.
 -8تخطيل المجمعات العمرانية.
 -9تخطيل شبكات الطرق.
 -10التطبيقات العسكرية.
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األسبوع ( / )3 + 2العناصر االساسية لنظام االستشعار عن بعد وتشمل مصدر االشعاع
الكهرومغناطيسي (الطاقة أو الطيف الكهرومغناطيسي) ،مسار انتقال االشعة (التشتت ،االمتصاص
والنفاذ) ،الهدف المرصود ،جهاز االستشعار
 مصادر معلومات االستشعار عن بعد ()Resources of Remote Sensing
ان االستشعار عن بعد يودرس االشوعة أو الطاقوة الكهرومغناطيسوية المنعكسوة أو المنبعثوة مون االجسوام
ولهذا فأن مصادر معلومات االستشعار عن بعد هي:
 -1اإلشعاع الطيفي المنعكس من أشعة الشمس.
 -2اإلشعاع الطيفي المنبعث من العناصر السطحية.
ن المصوودر االشووعاعي الووذي يصوويل الهوودف الموودروس يجتوواز وسووطا ً مووا قبوول بلواووه الهوودف
وبالتالي فإن أشعة المصدر تتأثر وتخرع لى تغيورات نتيجوة عبورهوا هوذا الوسول وهوذه التغيورات هوي
مهمة ولكن من الناحية العملية في االستشعار يهمنا حالوة االشوعة عنود بلواهوا الهودف تسومى باألشوعة
الوواردة ( )Incident Radiationوهووي خاضووعة لتغيورات بعوود االنعكوواس علوى الهوودف ولووذلك وجوول
التعرف عليها بشكل دقيق ،ن االشعة الساقطة من الشمس على السطح األرضوي تمور بمرحلوة انكسوار
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 بعد ()Systems of Remote Sensing
ن االستشعار عن بعد يدرس االشعة أو الطاقة الكهرومغناطيسية المنعكسة أو المنبعثة من االجسام
والبد أن يكون هنالك مصدر أساسي لهذه الطاقة أحدهم طبيعي وهو الشمس واآلخر صناعي ولذلك
يمكن تقسم أنظمة االستشعار عن بعد لى قسمين هما- :
 -1نظام االستشعار عن بعد الفعال (اإليجابي) )( (Active Systemاألجهزة الفعالة)
هو عملية جمع المعلومات عن سطح األر باسوتخدام المصودر الصوناعي للطاقوة الكهرومغناطيسوية
أي مصدر يولد ويستقبل الطاقة أو االشعة الكهرومغناطيسية فتونعكس مون األجسوام ويسوتقبلها جهواز
االستشعار (المتحسسات) مرة أخر أي نستخدم طاقة من صنع اإلنسان كالرادار والكاميرا باستخدام
الفووالو وجهوواز ) (Eco soundingوجهوواز الليووزر  ....الووم حيووث يصوودر النظوام الطاقووة اإلشووعاعية
بنفسه ويسجل استجابة الهدف لها.
أعداد المدرس المهندس محمد عيدان محمود الطائي – قسم المساحة ـــ المعهد التقني بالموصل ( 15ــ  9ــ )2019

7

 -2نظام االستشعار عن بعد الغير فعال (السلبي) (( )Passive Systemاألجهزة اير الفعالة)
هو عملية جمع المعلومات عن سطح األر باستخدام مصدر طبيعوي للطاقوة الكهرومغناطيسوية مثول
أشعة الشمس (الطاقة الشمسية) والعين البشرية والتصوير المرئي بالكاميرا بدون فوالو والتصووير
الحووراري وجهوواز المشوواط االلكترونووي المتعوودد األطيوواف ) (MSSوجهوواز راسووم الخوورائل الموضووعي
) (TMوالقمر الفرنسي ) (SPOTوالودو  ..... ...الوم حيوث تنطلوق االشوعة الكهرومغناطيسوية مون
الشوومس فتوونعكس موون االجسووام فتسووتقبلها أجهووزة االستشووعار (المتحسسووات) أي يسووتقبل هووذا النظووام
الشعاع الكهرومغناطيسي المنعكس أو المنبعث من األجسام األرضية.

 تفاعل األشعة مع السطوح
عند وصول أشعة الشمس لى األر تتفاعل مع األسطح واالهداف المختلفة في األر بأساليل
مختلفة فتقوم األجسام بامتصاص جزء من األشعة ويتحول لى طاقة حرارية نسميها باألشعة
الممتصة ( )Absorbed Radiationومنها ما يعبر األهداف كاألشعة التي تخترق المياه مثالً
فتسمح لنا برؤية القعر وهذه األشعة تسمى باألشعة المنقولة ( )Transmitted Radiationومنها
ما ينعكس عن األهداف وتسمى باألشعة المنعكسة ( )Reflected Radiationوهي التي تهمنا
بالدرجة األولى ،ن مقدار امتصاص وانعكاس األشعة يختلف من جسم آلخر حسل اختالف نوع
السطح وخصائصه التركيبية كما في الشكل التالي:
)Q = h C / λ ------- (1
 = Qطاقة الفوتون بالجول ( = C ، )Jسرعة الروء ( )108 * 3م  /ثا =  300000كم/ثا.
 )6.6 ×10 -34JS( = hثابت بالنك بالجول/ثانية =λ ،طول الموجة (بالمتر).
* تحديد الطاقة :ن مصدر الطاقة هو الجسم المشع بشكل فوتون اهتزازي متنقل بسرعة الروء يمكن
تحديده بعالقة الطاقة بالطول الموجي مع تردده وفق المعادلة رقم (.)1
* معادلة الطاقة رقم ( )1توضح التالي :كمية الطاقة لوطوال الموجية الطويلة تكون قليلة والعكس
صحيح كاللون األزرق ذي الطول الموجي القصير في بداية الطيف المرئي ( )0.446-0.050 μmبينما
اللون األحمر يقع في نهاية مد الطيف المرئي ( )0.700-0.620 μmفالشعاع األزرق أعلى طاقة ة
من شعاع اللون األحمر كما في المثال التالي.
مثال - :باستعمال معادلة الطاقة ( )Qوضح أي شعاع ضوئي لديه طاقة أكبر األزرق أم األحمر؟
الحل - :نجد قيمة طاقة الروء األزرق وطاقة الروء األحمر ونقارن بينهما.
من جدول االطوال الموجية في األسبوع (λ blue = 0.425 μm )5+4
من جدول االطوال الموجية في األسبوع (λ red = 0.660 μm )5+4
ثوابت عالمية معروفة وهي ثابت بالنك وسرعة الروءh = 6.6 x 10-34 Js , C = 3.00 x 108 m/s
مالحظة :ضرورة توحيد الوحدات عند العمل على المعادلة رقم ( )1مثل تحويل الطول الموجي ( )μmمن
المايكرومتر لى المتر وسرعة الروء أيرا ً يتم دخالها بالمتر لسهولة االختصار.
جول 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
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الجوا  :بما أن طاقة األزرق = ( )4.66x10-31جول أكبر من طاقة األحمر = ( )3.00x10-31جول فإن
مجال اللون األزرق لديه طاقة أكبر من مجال اللون األحمر وهذا يوضح لماذا يكون الجزء األزرق للنار
أحمى من األجزاء الحمراء.
 األشعة الكهرومغناطيسية = مجال أو حزم الطيف الكهرومغناطيسي ()Electromagnetic Rays
هو مجال يحتوي على جميع االشعاعات الكونية بأطوال موجية مختلفة والتي تختلف باختالف الطول
الموجي لها ويمكن تمثيلها باألشكال التالية وتسمى أيرا َ (الطاقة الكهرومغناطيسية) وهي شعاع
يتألف من حركتين اهتزازيتين متوافقتين تتحركان بمستويين متعامدين مصدر الحركة األولى هو حقل
كهربائي عمودي واألخر هو حقل مغناطيسي أفقي ويشكالن معا ً حقالً كهرومغناطيسي (دمج لكلمة
كهربائي ومغناطيسي) وتسير الطاقة الكهرومغناطيسية بشكل موجات جيبيه (وبسرعة الروء =
 300مليون متر بالثانية =  108 × 3متر  /ثانية) ومن خواص هذه الموجات أنها تنتقل بخطوط
مستقيمة بالوسل المتجانس الواحد وكلما قطعت الموجة الكهرومغناطيسية مسافة أطول ضعفت قوتها،
المسافة بين قمتين متتاليتين بالموجة الكهرومغناطيسية تسمى (طول الموجة ()Wave Length )λ
وعدد القمم المارة بنقطة ثابتة في الفراء بوحدة الزمن (ثانية) يسمى (تردد) (.)Frequency = F

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

9

أدناه تسلسل تكوين الموجة الكهرومغناطيسية من اليسار لى اليمين وهي- :
 -1األشعة الكونية ) (Cosmic raysبطول موجي ( )10-18– 10-24متر.
 -2أشعة كاما ) (Gamma raysبطول موجي ( )10-11– 10-19متر.
 -3األشعة السينية أو كس ) (X raysبطول موجي ( )10-8– 10-18متر.
 -4األشعة فوق البنفسجية ) (Ultraviolet) (U.Vبطول موجي ( 0.4مايكرون –.)10-11m
 -5أشعة الطيف المرئي ) (visible rayبطول موجي ) (0.42-0.67مايكرون من الطيف
الكهرومغناطيسي وهي أشعة مرئية ).(Blue , Green , Red
 -6األشعة تحت الحمراء ) (Reflected infraredبطول موجي ( )0.67 -100مايكرون وبنوعين- :
األشعة تحت الحمراء المنعكسة ) (0.67 -3مايكرون.
األشعة تحت الحمراء المنبعثة الحرارية ) (3 -100مايكرون.
 -7أشعة المايكروويف (الموجات القصيرة) ) (Microwavesبطول موجي (100 – 1mمايكرون).
 -8األشعة التلفزيونية ) (T.V wavesبطول موجي ).(1m
 -9األشعة الراديوية ) (Radio wavesبطول موجي ).(1m -100Km
 -10موجات الرادار والهاتف والطاقة الكهربائية.
ن ما يستعمل في االستشعار عن بعد من هذه المجاالت الطيفية فهو األشعة المرئية واألشعة تحت
الحمراء واألشعة تحت الحمراء الحرارية واألمواي القصيرة وموجات الرادار والشكل التالي يوضح
أنطقة الموجات الكهرومغناطيسية.
 مفهوم اإلستطارة (التشتت) واالمتصاص واالنعكاس ()Scattering, Absorption& Reflection
باسووتخدام التصوووير الفرووائي تموور األشووعة موون المصوودر لووى الهوودف ومنووه لووى جهوواز االستشووعار بينمووا
في حالة التصوير الجوي الحراري يتم تحري الطاقوة الصوادرة مون األجسوام األرضوية مباشورة فالمسوار
في الحالة الثانية أقصر وباتجاه واحد فقل بعكس األول.
 الغالف الجوي ()Atmosphere
هو قشرة كروية سمكها نحو ( 1200كم) ،يتكون من خليل من الغازات المختلفة أهمها االوكسجين وتبلغ
نسووبته حوووالي ( )% 21والنتووروجين نسووبته حوووالي ( )78%ونسوول ضووةيلة موون ثوواني أوكسوويد الكربووون
وبخار الماء واازات أخر خاملة نسبتها ( ،)1%يقسم الغالف الجووي لوى خمسوة أقسوام تمثول كول منهوا
قشرة تحيل باألر وهذه األقسام هي- :
 -1التروبوسفير (.)Troposphere
 -2الستراتوسفير (.)Stratosphere
 -3الميزوسفير (.)Mesosphere
 -4اآليونوسفير (.)Ionosphere
 -5اإلكسوسفير (.)Exosphere
تؤثر مكونات الغالف الجوي في شدة وتركيل
الطيف الكهرومغناطيسي لإلشعاعات المختلفة
المتحر عنها بأجهزة التحسس النائي حيث
يمكن رصد تفاعالت بين اإلشعاع الكهرومغناطيسي
والغالف الجوي وهي كما يلي:
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 -1اإلستطارة (التشتت) أو التبعثر )(Scattering
هو تناثر اإلشعاع الكهرومغناطيسي المار عبر الغالف الجوي بطريقة ال يمكن توقعه نتيجة
صطدامه بجزيةات الغالف الجوي ويحد بفعل الجزيةات (العالقة = ابار أو أمطار) الموجودة
في الجو وله ثال أنماط- :
أ  -تشتت ريالي )- :(Reyleih Scattering
* يحصل عندما يصطدم اإلشعاع الكهرومغناطيسي الساقل بفعل جزيةات صغيرة الحجم التي طول
أقطارها أصغر من أطوال موجات األشعة المتداخلة ذات الطول الموجي القصير ويالح أن
األشعة المتداخلة تتشتت بصورة أكبر من األشعة ذات الطول الموجي الطويل.
* يحد هذا النوع من التشتت في الطبقات العليا من الغالف الجوي.
* يعتبر هذا النوع من التشتت مسةول عن اللون األزرق للسماء أو (زرقة السماء) حيث تتشتت
األشعة الزرقاء القصيرة (األقل طوالً موجياً) في الطبقات العليا لترفي اللون األزرق على القبة
السماوية ،أما في وقت الفجر والغرو فيكون التشتت كامل لولوان الحمراء والبرتقالية (األكثر
طوالً موجياً) فتصل األر األلوان الحمراء والبرتقالية نتيجة تشتتها بشكل أكبر.
* مالحظة- :
يعتبوور تشووتت ريووالي مسووةوال عوون ظوواهرة الرووبا أو السووديم ) (Hazeالتووي تظهوور فووي الصووورة
الفرائية والجوية ويمكن التخل من هذه الظاهرة باستعمال مرشحات خاصة.
 تشتت مي )- :(Mie Scattering* يحوود عنوود تشووتت اإلشووعاع الكهرومغناطيسووي السوواقل بفعوول جزيةووات مقاربووة فووي الحجووم للطووول
الموووجي لإلشووعاع السوواقل أي عنوودما تكووون أقطووار الجزيةووات الجويووة مسوواويا ً ألطوووال موجووات
الطاقة التي تصطدم بها ومن األسبا الرئيسية لهذا التشتت جزيةات الغبار وبخار الماء العالقوة
في الجو ويؤثر تشتت مي في الموجات األطول.
* يحد في الطبقات السفلى من الغالف الجوي.
ي  -التشتت الغير االنتقائي )- :)Non Selective Scattering
* يحوود عنوود تشووتت اإلشووعاع الكهرومغناطيسووي السوواقل بفعوول جزيةووات أكبوور حجم وا ً موون الطووول
الموووجي لإلشووعاع السوواقل أي عنوودما تكووون أقطووار الجزيةووات المسووببة للتشووتت أطووول بكثيوور موون
أطوووال موجووات الطاقووة الكهرومغناطيسووية كالتشووتت الحاصوول بفعوول قطوورات الموواء التووي تتووراوح
أقطارها بين ) (100-5مايكرومتر والتي تشتت كول األموواي المرئيوة وتحوت الحموراء المنعكسوة
بشكل متساوي تقريبا ً وبالتالي هذا التشتت ليس انتقائيا حسل طول الموجة.
* يؤثر على كل االطوال الموجية.
* يسبل عدم وضوح الرؤية وايومها.
 -2اإلمتصاص ()Absorption
* هووي عمليووة يحوود فيهووا امتصوواص لطاقووة اإلشووعاع الكهرومغناطيسووي بواسووطة جزيةووات الغووالف
الجوي يسبل االمتصاص فقدانا ً للطاقة عند طول موجة معينة.
* أكثر الموواد امتصاصوا ً لإلشوعاعات الكهرومغناطيسوية والشمسوية هوي (األوزون وثواني أوكسويد
الكربووون وبخووار الموواء وهووي أهووم مركبووات الغووالف الجوووي) حيووث تمووت هووذه الغووازات الطاقووة
الشمسوية فوي مجواالت محوددة مون أطووال الموجووات وبهوذا تحود مون المجوال الطيفوي الوذي يمكوون
استخدامه في أجهزة االستشعار.
* هنا مناطق من الطيف الكهرومغناطيسي التي ال يحد فيها امتصاص بواسطة الغالف الجووي
ومن ثم فإن شعاعات هذه المناطق هي التي يمكنها العبور من الغالف الكهرومغناطيسي ولوذلك
فإن هذه المناطق هي المستخدمة في عمليات االستشعار عن بعد ،يطلق على هذه المناطق أسوم
النوافذ الجوية (.)Atmospheric Windows
ونتيجة لظاهرة االمتصاص البد من مراعاة عدة عوامل أثناء اختيار جهاز االستشعار وهي- :
 -1التأكد من الحساسية الطيفية للجهاز.
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 -2وجود أو ايا النوافذ الجوية في المجاالت التي سيجر االستشعار من خاللها.
 -3توفر مصدر الطاقة الالزمة وتركيبها الطيفي.
 -4اختيار المجاالت الطيفية المناسبة.
 -3االنعكاس )- :(Reflection
تبووورز مووون خووووالل تفاعووول الجزيةوووات علووووى سوووطح األر موووع أشووووعة الطيوووف الكهرومغناطيسووووي
ولكووول ظووواهرة أرضوووية خاصوووية فوووي انعكووواس األشوووعة الوووواردة ليهوووا وهوووذا االخوووتالف فوووي خاصوووية
االنعكاس هو المهم في تطبيق االستشعار عن بعد ويحسل االنعكاس بالمعادلة التالية- :
األشعة المنعكسة = األشعة الساقطة – (مجموع األشعة الممتصة  +األشعة النافذة أو المارة)
)Er (λ) = Ei (λ) – {Ea (λ) + Et (λ)} ------ (2
(= Er (λاألشعة المنعكسة )(Reflected Radiation or Energy
(= Ei (λاألشعة الساقطة أو الواردة )(Incident Radiation or energy
(= Ea (λاألشعة الممتصة )(Absorption Radiation or Energy
( = Et (λاألشعة النافذة أو المارة أو المرسلة )(Transmitted Radiation or Energy
وتقاس الخواص االنعكاسية لجسم ما على سطح األر بجزء الطاقة المنعكسة من سطح هذا
الجسم وهو تابع لطول الموجة ويسمى معامل االنعكاس الطيفي ويقدر كما يلي- :
)R (λ) = {Er (λ) / Ei (λ)} * 100 ------- (3
معامل االنعكاس الطيفي (البيدو) = (R (λ
األشعة المنعكسة = (E r (λ
األشعة الساقطة أو الواردة = (E i (λ
تختلف المواد الموجودة على سطح األر اختالفا واسعا ً بخواصها االنعكاسية ضمن طول
الموجة الواحدة وباختالف أطوال الموجات الروئية وتتأثر االنعكاسات بالعوامل التالية:
 -1طول الموجة الروئية.
 -2زاوية سقوط أشعة الشمس (العصر في الصيف اير العصر في الشتاء).
 -3الخواص الفيزيائية والكيميائية للهدف.
 -4نسيج سطح الهدف (خشن أو ناعم) ،وهنا نوعان من االنعكاس وهما- :
أ -االنعكاس التناظري )(Symmetric
يحود عنودما يكوون السوطح ناعموا ً كوالمرآة مثوول المواء السواكن وبعور أنوواع التور والصووخور
و تكووون زاويووة سووقوط األشووعة تسوواوي زاويووة انعكاسووها وهووذا النوووع موون االنعكوواس ال يفيوود فووي
االستشعار عن بعد ألنه يبدو في الصوورة الفروائية ضووءاً المعوا ً وبواهراً مموا يقلول مون أمكانيوة
التميز بين األشياء.
االنعكاس المنتشر ) ( Diffused Reflectance Absorptionيكون عندها االنعكاس بمثابة عاكس مثالي الن المادة ذات السوطح الخشون ( )Roughتعكوس
اإلشعاعات بشكل متماثل في كافة االتجاهات فتبدو خشونة السطح حسل طول موجة األشعة
الواردة عليه  ،ففوي المجوال المرئوي مون الطيوف تظهور الموواد الرمليوة الناعموة سوطوحا ً خشونة
بينما تبدو التراريس الصوخرية سوطوحا ً عاكسوة ناعموة فوي مجوال األموواي الطويلوة وبصوورة
عامة عندما يكون طول موجة األشعة الواردة أصغر بكثير من تغير ارتفاعوات السوطح أو حجوم
الجزيةووات المكونووة لسووطح المووادة فووأن هووذا السووطح يبوودو خشوونا ً ويعموول سووطحا ً ناشووراً ويعطووي
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معلومات طيفية ولونية مميزة للسطح الناشر بعكس العواكس البراقة وهذا االنعكاس هو النوع
المفيد في التطبيقات االستشعاري عن بعد حيث يمكن تميز األجسوام بعروها عون الوبعر األخور
ال أنه في الواقع ال توجد عواكس مثالية ناشرة تعكس األشعة بشكل متناظر تماما ً.
 البصمة الطيفية للهدف المرصود
عند سقوط اإلشعاع الكهرومغناطيسي على مواد سطح األر فإنه يتفاعل معها بثالثة طرق هي- :
 -1امتصاص االشعاع من قبل الهدف (.)Absorption
 -2المرور أو النفاذ من قبل الهدف (.)Transmission
 -3االنعكاس من قبل الهدف (.)Reflection
ن بيانات االستشعار عن بعد هي تسجيل اإلشعاع الكهرومغناطيسي المنعكس لسطح األر  ،ولكل
مادة في الكون نمل مميز من االشعاع المنعكس يطلق عليه أسم البصمة الطيفية (،)Spectral Signature
تستخدم البصمة الطيفية لتمييز مختلف مواد سطح األر بعرها عن البعر اآلخر.
 االنعكاس الطيفي للنبات
* نتيجة لوجود الكلوروفيل في النباتات فإن النباتات تمت األطوال الموجية الحمراء والزرقاء ويرتد
منها الطول الموجي األخرر ولهذا تظهر خرراء اللون للعين البشرية.
* في أوقات الصيف والربيع تكون كمية الكلوروفيل أقصى ما يكون مما يعني امتصاص كامل لوطوال
الموجية الحمراء والزرقاء ولهذا يظهر لون النبات أخرر زاهي نتيجة انعكاسه الكامل.
* في أوقات الخريف والشتاء تقل كمية الكلوروفيل لذلك تقل الكمية الممتصة من اللون األحمر وتبدأ في
االنعكاس لذلك تظهر النباتات باللون األصفر (وهو دمج بين األحمر مع األخرر).
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األسبوع ( / )5 + 4الطاقة الكهرومغناطيسية ( ،)Electromagnetic Energyخصائ الطاقة
الكهرومغناطيسية ،المجال الكهرومغناطيسية ،مصادر الطاقة الكهرومغناطيسية ،اشعاع الجسم األسود
 مراحل تجميع المعلومات وتحليلها باالستشعار عن بعد ()Acquisition & Analysis of Data
ان مراجوول تجميووع المعلومووات هووي االنعكاسووات واالنبعاثووات الطيفيووة لعناصوور سووطح األر والتووي يوتم
التقاطها عبر أجهزة التحسس كتلك الموجودة في الكاميرات الرقميوة ،يتكوون االستشوعار عون بعود مون
عمليتين رئيسيتين هما جمع البيانات ( )Data Acquisitionوتحليل البيانات ()Data Analysis
وتشتمل هاتان العمليتان على العناصر التالية- :
 -1مصادر األشعة الكهرومغناطيسية (الطاقة).
 -2تأثير مكونات الغالف الجوي على األشعة الكهرومغناطيسية في الذها وااليا .
 -3تأثير مواد سطح األر على األشعة الكهرومغناطيسية.
 -4منصات االستشعار عن بعد.
 -5أجهزة االستشعار عن بعد.
 -6مخرجات أجهزة االستشعار عن بعد.
 -7معالجة وتفسير وتحليل صور االستشعار عن بعد.
 -8المستخدمون (تطبيقات االستشعار عن بعد).
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 جدول االطوال الموجية لولوان األولية للطيف المرئي

 جدول الطول الموجي والتردد لونطقة المتغيرة بمد المايكروويف المستعملة باالتصال عبر األقمار الصناعية

الشدة أو الكثافة الطيفية لمختلف الحرارة المنبعثة والمحور االفقي يمثل الطول الموجي بالمايكرومتر
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)
بزيادة درجات الحرارة والمعدل من الموقع (.)http://rst.gsfc.nasa.gov/Front/overview.html
 تعريف مصطلح الصورة أو المشهد الفرائي ()Image
هووي الصووور التووي تصووور فووي األصوول علووى شووكل قوويم رقميووة أو (منظور) (الشوواعر 1993 ،م) أو مرئيووة
(الجعيووودي 2009 ،م) أو (خيالوووة) (السوووعدوني وآخووورون 1995 ،م) أو (مرئيوووة) (المركوووز الووووطني
لالستشعار عن بعد 1986 ،م) أو (بيان) (الدااستاني 2003 ،م).
 تعريف مصطلح التمييز المكاني (:)Spatial Resolution
هو قدرة جهاز االستشعار عن بعد على ظهار تفاصيل األجسام والظواهر األرضية على الصورة لتكون
رؤيتهوووا وتمييزهوووا أموووراً ممكنوووا ً أو يقصووود بوووه (التحلووول المكووواني) (العنقوووري 1986 ،م) أو (الوضووووح
المكاني) (الجعيدي 2009 ،م) أو (ميز أرضي) (خاروف 1994 ،م) أو (الدقة الفرائية) (عبودالهادي
 1992م) أو دقة التمييز (السعدوني وآخرون 1995 ،م) أو (قدرة التفريوق) (الدااسوتاني 2003 ،م)
أو (قوة التفريق) أو (درجة الوضوح األرضي) (عبدالاله 2005 ،م).
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 تعريف مصطلح المجال أو النطاق ()Band
هوو جوزء موون الطيوف الكهرومغناطيسوي يمتوود بوين مووجتين بطووولين محوددين وقود يكووون المود بينهمووا
واسوووعا أو ضووويقاً ،ويعووورف بالعربيوووة (نطووواق) (الصوووالح 1992 ،م) أو (مجوووال) (صووويام 1994 ،م) أو
(موجوووة) (سووولوم وآخووورون 1985 ،م) أو (قنووواة) (الدااسوووتاني 2003 ،م) أو (حزموووة) (السوووعدوني
وآخرون 1995 ،م).
 النوافذ الفرائية ()Atmospheric Windows
هي تلك المناطق أو األجزاء من الغالف الجوي التي تسمح بمرور األشعة الكهرومغناطيسية لى سوطح
األر موون دون أن يطوورأ عليهووا تووأثير اإلسووتطارة (التشووتت) أو االمتصوواص اللووذان تحوودثهما مكونووات
الغالف الجوي وهنا خمسة نوافذ هي- :
 -1النافذة ( )0.4 - 1.0( )1مايكرومتر.
 -2النافذة ( )1.5 - 1.8( )2مايكرومتر.
 -3النافذة ( )2.0 – 2.5( )3مايكرومتر.
 -4النافذة ( )2.5 - 4.3( )4مايكرومتر.
 -5النافذة ( )8 -14( )5مايكرومتر.

الشكل ( )1عالقة الطول الموجي باإلرسال الجوي العالي مع تكوين (تولد) النوافذ الجوية وهي مناطق
اللون األزرق واالصفر واألحمر واالخرر أما مناطق اللون األبير فهي مناطق امتصاص لوشعة
 مكونات ومواصفات الصور الرقمية ()Components & Specs of Images
الصورة الرقمية هي عبارة عن مصفوفة شبكة من االعمدة والصفوف أي من بعدين ( )X,Yوالتي
تكون مساحات مربعة صغيرة تحوي عناصر صورية تسمى الخلية أو البكسل وهي أصغر وحدة صورية
( )Picture Elements = Pixelوكل بكسل هو عبارة عن متوسل اإلضاءة أو االمتصاص المقاس
لكترونيا ً لنفس الموقع على مقياس التدري الرمادي ( )Gray Scaleويعبر عن ذلك برقم يسمى (العدد
الرقمي =  )Digital Number = DNوهذه القيم هي أعداد صحيحة موجبة تتولد من تحويل اإلشارة
الكهربائية الصادرة من المستشعر لى أرقام صحيحة موجبة وهذا العدد يمثل كمية االشعاع المنعكس من
مساحة سطح األر التي تمثلها هذه الخلية ،ومن هذا الرقم يمكن لبرنامج الحاسل اآللي تحديد مادة
سطح األر التي تمثل هذه الخلية وهنا العديد من الخصائ التي تميز مرئية فرائية عن أخر .
تسجل األعداد الرقمية ( )DNالتي تكون الصور الرقمية عادة في مد أعداد يمتد من (صفر لى  )63أو
من (صفر –  )127أو من ( )255 – 0أو من ( )511 – 0أو من ( )1023 – 0أو من (،)2047-0
وتمثل مجاالت المد المذكور مجموعة األعداد الصحيحة التي يمكن تسجيلها باستخدام مقاييس ترميز
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حاسو ثنائية ( )Binary Computer Coding Scalesذات ( 6و  7و  8و  9و  10و  11بتات
توالياً) أي
11
10
9
8
7
( )2048 = 2 ، 1024 = 2 ، 512 = 2 ، 256 = 2 ، 128 = 2 ، 64 = 26والتدري
الرمادي مقياس لشدة اإلضاءة ويعبر عنه بالرقم العددي ( )Digital Number = DNبحيث أن الصفر
يمثل اللون األسود وأعلى قيمة تمثل اللون األبير (مثل الرقم  255في نظام  8بت) وما بينهما يكون
تدرجات اللون الرمادي كما في الشكل التالي:

الشكل ( )1مستويات التدري الرمادي
 الصور أو المشاهد الفرائية ()Space Images
ينظر الكثير لى الصور الفرائية باعتبارها امتداد للصور الجوية ال أنها تتميز عن الصور الجوية بأنها
تحتوي على الكثير من المعلومات الطيفية ( )Spectral Informationحسل تصميمها و ن الحصول
على المعلومات الطيفية منها تابع لعلم تحليل البيانات الرقمية لالستشعار عن بعد ويمكن تعريفها كالتالي:
الصور الفرائية:
هي الصور التي يتم الحصول عليها من عمليات تحويل البيانات الطيفية لى معلومات ،وتتكون المرئيات
الفرائية أو الصور من مجموعة مربعات صغيرة تسمى العنصورات ( )Pixelsوهي أصغر وحدة صورية
تحمل قيم مختلفة حسل قيمة االنعكاس الطيفي الذي تقيسه المتحسسات الموجودة بالمركبات الفرائية.

الشكل ( )2قيم االنعكاس الطيفي للخلية ( )Pixelبالمشهد أو البيان الفرائية
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األسبوع ( / )6مفاهيم التحسس النائي ومخرجاته وعناصره وتقنياته
 المفاهيم األساسية وأجهزة االستشعار عن بعد
تتنوع أجهزة االستشعار عن بعد ولكل نوع خصائصه وميزاته ،وتعمل أكثر أجهزة االستشعار عن بعد
شيوعا ً لتصوير األجسام والظواهر األرضية بنظام التصوير الفوتوارافي ()Photographic System
أو بنظام المسح الخطي ( )Across-track or whiskbroom( )Line Scanning Systemأو
بنظام الصف الخطي ( )along-track or push broom( )Linear array Systemأو بنظام
الرادار ( )Radar Systemوتصمم أجهزة االستشعار عن بعد لتكون قادرة على تسجيل قيم رقمية
لوشعة المنعكسة أو المنبعثة أو المرتدة (العائدة) لتكون كل قيمة منها تمثل منطقة جغرافية معينة قد
تكون صغيرة (أبعادها  1×1متر) باألبير واألسود كما في صور القمر الصناعي األمريكي كونوس
( )Ikonosأو كبيرة أبعادها ( 1×1كم) كما في األقمار الصناعية الخاصة بمراقبة الطقس مثل نواه
( ،)NOAAحيث أن أجهزة االستشعار عن بعد تختلف في طريقة تسجيلها لهذه القيم ،لذا تبرز ثالثة
أسةلة مهمة هي :ما هي أنطقة األشعة التي تسجلها أجهزة االستشعار عن بعد؟ وكم عدد درجات
المقياس الرمادي التي صمم الجهاز ليسجل فيها؟ وما هي أبعاد المنطقة الجغرافية التي تمثلها قيمة
رقمية واحدة بالصورة؟ ولإلجابة على هذه األسةلة البد من التعرف على ( )3مفاهيم أساسية هي- :
 -1الوضوح الطيفي ()Spectral Resolution
يرتبل باتساع وعدد األنطقة الطيفية التي صمم ليسجل االشعة فيها ،وتعد األنطقة الطيفية الريقة
أفرل في التمييز بين الظواهر التي تكون الفروق في أطيافها قليلة ألن هذه الفروق البسيطة قد تختفي
بأخذ متوسل األشعة في النطاق الواسع ،كما أن استخدام الصور متعددة األنطقة أفرل للتمييز بين
الظواهر من استخدام صورة نطاق واحد (.)Mather, 1999
 -2الوضوح الراديومتري (االشعاعي) ()Radiometric Resolution
يرتبل بجهاز االستشعار عن بعد وبعدد درجات المقياس الرمادي التي صمم ليسجل فيها األشعة التي
تصل ليه من األجسام األرضية حسل كثافتها (شدتها) ،ويعبر عن الوضوح الراديومتري بما يسمى
باألرقام الثنائية ( )Binary Digits = Bitsفمثالً ذا كان الوضوح الراديومتري ( )1bitفإن
المقياس الرمادي يكون درجتين ( )2=21هما األسود قيمته صفر واألبير قيمته ( ،)1واذا كان
الوضوح المكاني ( )8bitفإن المقياس الرمادي يتكون من ( 256درجة) أي ( )256=28تكون قيمة
األسود = صفر واألبير ( )255وما بينهما درجات مختلفة من اللون الرمادي وتزداد الدكانة باتجاه
الصفر ( )Mather, 1999; Gibson, 2000وتجل اإلشارة هنا لى أن معظم صور االستشعار عن
بعد يكون الوضوح الراديومتري فيها (.)8–bit
 -3الوضوح المكاني ()Spatial Resolution
هو قدرة االستشعار عن بعد على تسجيل تفاصيل األجسام والظواهر ليمكن رؤيتها وتمييزها بالصورة
ويسمى حقل الرؤية اللحظي ( )IFOV= Instantaneous Field Of Viewوهو لتحديد الوضوح
المكاني في الصور الرقمية ،ويمكن تعريف حقل الرؤية اللحظي بأنه منطقة جغرافية في الغالل مربعة
الشكل ويسجل جهاز االستشعار عن بعد في آن واحد متوسل األشعة التي تصل ليه من االجسام فيها
وتمثل هذه المنطقة الجغرافية في الصورة خلية صورية ( )Pixelواحدة لها قيمة رقمية معينة ترتبل
بإحد درجات المقياس الرمادي ،وتحدد قيمتها كمية األشعة التي يسجلها جهاز االستشعار عن بعد
وعليه فإن أبعاد حقل الرؤية اللحظي تحدد مقدار الوضوح المكاني ،فمثالً ذا كان طول ضلع المنطقة
الجغرافية لحقل الرؤية اللحظي ( 30م) فإن الوضوح المكاني في الصورة يساوي ( 30م) وبناء على
ذلك ف إنه كلما كانت قيمة الوضوح المكاني صغيرة كلما زاد الوضوح المكاني وبدورها تزداد القدرة
على تمييز الظواهر الصغيرة والعكس صحيح.
أعداد المدرس المهندس محمد عيدان محمود الطائي – قسم المساحة ـــ المعهد التقني بالموصل ( 15ــ  9ــ )2019

18

 مخرجات أجهزة االستشعار عن بعد
نظراً الختالف خصائ أجهزة االستشعار عن بعد التي تركل وتثبت على منصات التصوير ،فإن
صورها تختلف أيراً ،فأجهزة االستشعار عن بعد تعطي صور مرئية تتمثل بنوعين رئيسيين هما - :
 -1الصور الفوتوارافية الجوية (.)Aerial Photographs
 -2الصور أو المشاهد أو المرئيات الفرائية الرقمية (.)Satellite Digital Images
وقد تسمى صور هذين النوعين بمسميات أخر مثل (الصور الرقمية) التي ممكن أن تكون
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
جميع صور االستشعار عن بعد بنوعيها الفوتوارافي والرقمي ( & Photographic
 )Digitalتسمى مرئيات ( )Imagesفالصورة الفوتوارافية مصطلح يطلق على الصورة التي
تسجل االشعة الكهرومغناطيسية فيها على فيلم ( )Filmمباشرة أما الصور الرقمية فهي
الصورة التي تسجل األشعة الكهرومغناطيسية فيها أوالً بشكل قيم رقمية وال تدخل مخرجاتها
النهائية تحت مفهوم الصور الفوتوارافية حتى وان استخدمت األفالم إلنتاجها.
 -3نماذي االرتفاعات الرقمية ( )Digital Elevation Models = DEMكما في الشكل التالي.
 -4مركبات جوية الغير المأهولة (الطائرات) (.)Drones – Unmanned Aerial Vehicle

نموذي االرتفاع الرقمي ( ،)Digital Elevation Model = DEMالمناطق المراءة بالمشهد أعاله تمثل قيم
مناسيل العنصورات األعلى ارتفاعا ً والمناطق المظلمة تمثل المناسيل األقل ارتفاعا ً مأخوذة من موقع ناسا التالي:
http://rst.gsfc.nasa.gov/Sect11_5.html
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 العناصر األساسية لعملية االستشعار عن بعد
 ( -1مصد ر الطاقة ) أ ما اير فعا ل (ــ) ) (passiveمثل العين البشرية والشمس و الد و والمشاط
االلكتروني المتعدد االطياف ) (MSSوراسم الخرائل الموضعي ) (TMوالقمر الفرنسي )(SPOT
أو فعال ( (active) )+مثل الرادار الذي يولد الطاقة ويستقبلها كالكاميرا بوجود الفال و وجهاز
عاكس الصوت المستخدم بقياس األعماق (.)Eco sounding
 ( -2الوسل الناقل ) )( (Transmission pathالغال ف الجوي) لذها األشعة المرسلة من الشمس أو
مصدر الطاقة الح الشكل التالي.
 ( – 3ا أل هدا ف ) ) (Targetsتتمثل ( بمظا هر سطح ا أل ر ) حيث تتفا عل ا الشعة الوا ردة مع
االهداف بطرق مختلفة منها ما يمتصه الهدف ويتحول لى طاقة حرارية تسمى باألشعة الممتصة
( ) Absorbed Radiationومنها ما يعبر الهدف كاألشعة التي تخترق المياه فتسمح برؤية القعر
تسمى با ألشعة المنقولة ( ) Transmitted Radiationو منها ما ينعكس عن الهد ف تسمى
باألشعة المنعكسة ( )Reflected Radiationوهي التي تهمنا بعلم التحسس النائي.
( - 4الوسل الناقل) )( (Transmission pathالغالف الجوي) لعودة األشعة المنعكسة.
( – 5المتحسسات) )( = (Sensorsأجهزة استشعار أو التقاط) نحتاجها لتثبيتها باألقمار الصناعية
لتقوم ب استقبال األشعة المنعكسة من األهداف وتسجيلها لدراسة وتحليل التغيرات التي طرأت عليها
فقد يكو ن كاميرا جوية تسجل المعلوما ت فوتو ارافيا ً أو جهاز يتحسس ا ألشعة
وعلى ا ألر
لكترونيا وله  3أدوار رئيسية ودور ثانوي تتلخ باالتي- :

 -1الدور الثانوي
تقوية االشعة المنعكسة التي تصل المتحسسات ( )Amplificationألنها ضعيفة وكلما أزداد بعد
الجهاز عن الهدف كلما ضعفت االشعة الواصلة لى الجهاز بعد انعكاسها ولهذا البد من تقويتها.
 -2الدور الرئيس األول
تحسس االشعة المنعكسة بعد تقويتها وتحويلها لى تيار كهربائي تكون شدته متناسبة مع شدة االشعة
الواصلة للجهاز وهذا التناسل يتوقف على ثابت التقوية (.)Amplification Factor
 -3الدور الرئيس الثاني
تسجيل االشعة المقواة وهو قيمة عددية تعرف بالبصمة الطيفية ( )DNوالتي تمثل شدة الشعاع
المنعكس عن الهدف.
 -4الدور الرئيس الثالث
تجزئة منطقة الدراسة لى عناصر نسميها عنصورات ( )Pixelsويكون ذلك عن طريق مرآة موجودة
داخل جهاز االستشعار وتدور حول محور لها يصنع زاوية نصف قائمة مع الهدف وعندما تدور فإنها
تمسح لنا جميع عناصر الهدف.
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 تقنيات التحسس النائي للحصول على البيانات (الصور الرقمية)
هووي تقنيووات متنوعووة بواسووطتها يمكوون الحصووول علووى البيانووات أو الصووور الرقميووة ومعظمهووا تقنيووات
ترتكووز علووى االسووتفادة موون ظوواهرتي االنبعووا واالنعكوواس لإلشووعاعات الكهرومغناطيسووية التووي تشوومل
(األشووعة الكونيووة وكامووا والسووينية وفوووق البنفسووجية والمرئيووة وتحووت الحمووراء (المنبعثووة والمنعكسووة)
وأشعة المايكرويف وأشعة الرادار والراديو والتلفزيون) وهذه التقنيات هي- :
 – 1التقنيات اإلشعاعية:
مثال عليها (هوائي الرادار) التي تستخدم لقياس سرعة الرياح واتجاهها وحركة األمواي وسحابة
بخار الماء وسرعتها واتجاهها وتووفير معلوموات عون الموواد الكيمائيوة فوي الجوو وتفيود فوي عمول
الخرائل الطبوارافية عن طريق الصور الجوية والبيانات الفرائية.
 – 2التقنيات الليزرية:
لقيوواس ارتفاعووات ومسووافات األهووداف والسوووائل وفووي االستكشووافات وتحديوود مووديات األجسووام علوى
األر وهي أدق من التقنيات اإلشعاعية.
 – 3التقنيات الجيوديسية:
لدراسة السوائل والقياسات الدقيقة في مجوال الجاذبيوة األرضوية والدراسوات الجيولوجيوة الخاصوة
بزحزحة القارات والصفائح التكتونية للكرة األرضية.
 – 4التقنيات الصوتية:
كجهاز السونار الخواص بدراسوة وقيواس األنطقوة وأعمواق األجسوام تحوت المواء واألر ولتحديود
وقياس الزالزل األرضية قبل وبعد وقوعها.
 أنظمة األجهزة المستخدمة بالتحسس النائي ()Remote Sensing Systems of Instruments
 -1النظام التأطيري ()Framing Sys.
(المشهد فيه أطار وحدود) يقع ضمن خصائ الكاميرات والفيديوهات.
 -2النظام المتعدد األطياف )(Multispectral Sys.
يقع ضمن القنوات ) (Bandsالخاصة بالطيف الكهرومغناطيسي.
 -3نظام المسح ) (Scanning Sys.الذي يستخدم مستشعر أحادي (مجال رؤيته صغير)
يحمل على الطائرة أو على القمر الصناعي يقوم بمسح األر ليولد الصورة أو المشهد.
األسبوع ( / )7خصائ الصور الجوية والمرئيات الفرائية
 الخصائ الفنية للصور الفرائية ()Technical Properties of Space Images
تتحلى الصور الفرائية بخصائ فنية تجعلها ذات قيمة وفائدة عالية أو منخفرة وهي- :
 -1دقة الوضوح المكاني (ٍ)Spatial Resolution=What area and how detailed
يعبر عن أصغر شيء أو مساحة يمكن أن يميزها الجزء الحساس ويمكن أن توصف بداللة ما يسمى
مجال الرؤية اللحظي ( )Instantaneous field of view = IFOVوهو مقياس المساحة التي
تر بالمستشعر عند لحظة معينة وتختلف القدرة التمييزية المكانية من مستشعر آلخر فجهاز المسح
المتعدد األطياف ( )MSS = 10mوجهاز راسم الخرائل الموضوعي ( ،)TM=15 - 20 mوهي
تعتمد على مساحة أصغر وحدة صورية أي أبعاد (العنصورة) (ٍ )Pixel Sizeالممثلة بالطبيعة.
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 -2دقة الوضوح الطيفي (عدد الطبقات الطيفية) ()Spectral Resolution=hat Colors-Bands
هو جزء محدد من الطيف الكهرومغناطيسي ذو طول موجي معين (نطاق) يمكن أن يسجل بواسطة
الجزء الحساس أو المستشعر مثل األشعة الحمراء واألشعة تحت الحمراء القريبة واألشعة تحت
الحمراء الحرارية التي تنعكس من سطح النباتات.
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 -3دقة الوضوح اإلشعاعية ()Radiometric Resolution= Color Depth
تعبر عن عدد البيانات التي يمكن تسجيلها بواسطة أي جزء معين من الطيف الكهرومغناطيسي.

 -4دقة الوضوح الزماني (زمن تكرار مرور القمر الصناعي لنفس المنطقة)
()Temporal Resolution=Time of Day/Season/Year
تعبر عن الفترة الزمنية التي يمكن خاللها للمستشعر أن يعيد رصده لوجسام أي أمكانية الحصول على
البيانات في وقت محدد وبطريقة دورية ومتكررة.
 أنواع الصور (البيانات أو المشاهد) الفرائية ()Kinds of Space Images
يمكن تقسيم الصور الفرائية لى فةات تبعا ً لبنيتها الطيفية أو لدقة تمييزها المساحي كما يلي:
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 – 1تقسم الصور (البيانات) الفرائية تبعا ً لبنيتها الطيفية- :
يمكن للصور الفرائية أن تجمع البيانات من منطقة أو أكثر من مناطق الطيف الكهرومغناطيسي
وعلى هذا تقسم الصور الفرائية لى- :
أ – الصور أحادية اللون أو الطيف ()Panchromatic Images
هي صور تحتوي على المعلومات الموجودة في منطقة واحدة من الطيف الكهرومغناطيسي.
وهي منطقة الطيف المرئي وتحمل عادة على طائرات التصوير الجوي وكونها أحادية الطيف فهي
تتكون من مستويات اللون الرمادي.
– الصور متعددة النطاقات أو االطياف ()Multispectral Images
هي الصور التي تحتوي على معلومات موجودة في عدة أنطقة تتراوح بين ( )9-3أنطقة.
يعتمد عدد األطياف على عدد المجسات أو المستشعرات والمجال الطيفي لكل منها ،وفي العادة
تكون محمولة على األقمار االصطناعية مثل القمر األمريكي الندسات والقمر الفرنسي سبوت.
ي – الصور متعددة األنطقة األعلى مستو ()Hyper spectral Imagery
هي الصور التي تحتوي على معلومات موجودة في عدة أنطقة تتراوح بين (-10عدة مةات).
د – صور الرادار والميكروويف ()Radar & Microwave Imagery
تمثل هذه الصور حد أنماط الصور أحادية اللون ال أنها تختلف عنها من حيث أنها تقوم
بتسجيل البيانات في منطقة الطيف الكهرومغناطيسي الراداري والمايكرويف.
 – 2تقسم الصور (البيانات) الفرائية تبعا لدقتها المساحية- :
تتحدد الدقة المساحية للصورة الفرائية بأصغر مساحة يمكن أن تميزها الصورة عما هو محيل بها
وعليه يمكن أن تقسم صور األقمار الصناعية لى ثالثة فةات هي- :
أ -الصور ذات الدقة المساحية الكبيرة :وتكون الدقة المساحية لها أقل من المتر الواحد.
الصور ذات الدقة المساحية المتوسطة :وتكون الدقة المساحية لها متراوحة بين  100 – 1متر.ي -الصور ذات الدقة المساحية الصغيرة :وتكون دقتها المساحية أكبر من  100متر.
 أسلو التقاط المشاهد (البيانات الفرائية)
 -1نظام المسح المتعامد مع اتجاه الطيران
(وهم أكثرهم استخداما ً عبارة عن مرآة متحسسة تدور بمحور أفقي يدورها محر واتجاه مسحها
متعامد مع خل الطيران).
 -2نظام المسح الدائري
(حيث تكون وضعية المتحسس بشكل عمودي على اتجاه خل الطيران والمسح بالمتحسس يكون
بشكل دائري).
 -3نظام المسح باتجاه خل الطيران
(حيث تكون وضعية المتحسس بشكل موازي التجاه خل الطيران والمسح به يكون بشكل الحاصدة).
 -4نظام المسح الجانبي (التمشيل الجانبي)
هو من النظم الفعالة )( (activeكنظام الرادار الجانبي النظر) (.)Side looking Radar sys.
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األسبوع ( / )8مصادر معلومات االستشعار عن بعد :اوال :المصادر الفوتوارافية وتشمل( :االفالم
العادية ابير واسود ،االفالم دون الحمراء ابير واسود ،االفالم العادية الملونة ،االفالم دون
الحمراء القريبة الملونة ،الصور متعددة االطياف)
 -1 المصادر الفوتوارافية لالستشعار عن بعد
كانت المصادر الفوتوارافية حتى وقت قريل هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن استخدامها للحصول على
معلومات جوية وهي ال تزال تلعل دور مهم ضمن مصادر االستشعار عن بعد في الوقت الحاضر
وتجهز آالت االستشعار عن بعد الفوتوارافية بأفالم األبير واألسود أو الملونة وكال النوعين يستشعر
االشعة المرئية فقل أي نها تسجل االنعكاسات التي تراها العين البشرية وادناه تقسيم األفالم
المستخدمة في وسائل االستشعار عن بعد الفوتوارافية لى خمسة أنواع وكما يلي- :

تجهز آالت االستشعار الفوتوارافية بأفالم أبير وأسود أو ملونة وكال النوعين يستشعر فقل األشعة
المرئية في الطيف الكهرومغناطيسي فقل ،أي نها تسجل االنعكاسات التي تراها العين البشرية فقل
وعلى الرام من أن جميع األفالم المستخدمة في المصادر الفوتوارافية يمكن وضعها في فةتين
رئيستين هما (األفالم البانكروماتية األبير واألسود ،واألفالم الملونة ال أننا ولغر التوضيح سنقسم
األفالم المستخدمة في وسائل االستشعار عن بعد الفوتوارافية لى خمسة أنواع هي:
 -1االفالم العادية (باألبير واألسود)
تعرف باألفالم البانكروماتية ( )Panchromaticأي أفالم حساسة لجميع ألوان الطيف المرئية في
نطاق الموجات ما بين ( )0.39 – 0.72مايكرومتر تقريبا ً وهنا نوعان من هذه األفالم هما- :
أ -فلم الخرائل ( )Mapping Filmوالذي له حساسية لجميع الموجات المرئية.
 فلم التجسس أو االستطالع ( )Reconnaissanceوالذي ألغى الحساسية لنطاق الموجات الزرقاءلتقلي تأثير التشتت الجوي.
وتمتاز الصور البانكروماتية األبير واألسود عن باقي األنواع الفوتوارافية بما يلي- :
 -1توفر الصور الجوية (األبير واألسود) في جميع أنحاء العالم ،حيث تستخدم بكثرة في نتاي
الخرائل الطبوارافية وبالتالي تتوفر للمستخدمين اآلخرين عن طريق المؤسسات التجارية
وهيةات التخطيل ومراكز التوزيع األخر .
نتاي الخرائل.
 -2مالئمتها من الناحية الهندسية لغر
 -3قلة تكاليفها للتصوير واإلنتاي كما أن تحليلها المكاني ( )Spatial Resolutionجيد.
االستخدامات :تستخدم الصور البانكروماتية في عدد كبير من العلوم ألارا كثيرة منها- :
أ -نتاي الخرائل لمناطق الكثبان الرملية ورواسل الجليد والتكوينات الساحلية.
 تحديد أنواع المحاصيل الزراعية ،وأمرا النباتات ،وتعرية التربة.ي -تخطيل المدن والتخطيل اإلقليمي والدراسات الحررية المحدودة مثل اإلحصاء السكاني
ونمو المدن وامتدادها العمراني كما في الشكل التالي:
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الشكل ( )1صورة باألبير واألسود لدورة وملعل ضمن حرم جامعة الملك سعود بالريا
 -2االفالم دون الحمراء (ابير واسود)
تشبه خصائ األفالم الحساسة لوشعة دون الحمراء القريبة (باألبير واألسود) خصائ األفالم
البانكروماتية – (األبير واألسود) واالختالف الرئيس هو حساسيتها الطيفية التي تمتد أكثر من
الموجات المرئية لى الموجات بطول حوالي ( 1ميكرومتر) في نطاق األشعة دون الحمراء القريبة
وهذا الفلم يمكن أن يستخدم بطريقتين- :
الطريقة األولى :استخدام مرشح لتسجيل الموجات الحمراء القريبة.
الطريقة الثانية :استخدام مرشحات لتسجيل الموجات المرئية ودون الحمراء القريبة.
ومن مميزات هذا النوع من الصور:
أ -قدرتها على اختراق الربا (.)Haze
 يحد االنعكاس األكبر من النباتات في نطاق الموجات دون الحمراء مع أن هذا ليس دائما ً ميزة.ي -ن المياه تمت األشعة دون الحمراء وهذا يؤدي لى ظهور المياه بلون داكن في الصور الجوية
دون الحمراء لذا فإن هذا النوع من الصور ذو فائدة كبيرة لتحديد مناطق التقاء المياه مع اليابسة.
االستخدامات:
أ -دراسة النباتات وتحديد أنواع المحاصيل السليمة والمريرة و عداد خرائل للغابات والنباتات شبه الطبيعية.
 دراسة و عداد خرائل رطوبة التربة في الحقول الزراعية.ي -دراسة ومراقبة زحف الكثبان الرملية الجافة على مناطق التربة الرطبة.
د -تحديد مناطق تعرية التربة.
هـ  -عداد خرائل المواقع األثرية.
و -تحديد فروع األنهار وقنوات المياه والمستنقعات وحدود الشواطئ وايرها من األجسام المائية.

الشكل ( )2األيمن مشهد فرائي بانكروماتي (باألبير واألسود) لجزء من مدينة جدة بالسعودية وااليسر
لنفس المكان ولكن باألشعة تحت الحمراء القريبة من االشعة المرئية (باألبير واألسود)
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 -3االفالم العادية الملونة
األفالم الملونة التي تستخدم مع آلة التصوير التقليدية والتي تتكون من ثال طبقات كل طبقة حساسة
لموجات لون معين وتحتوي على الصبغة المالئمة وهذه األلوان هي (األزرق واألخرر واألحمر)
والتي يطلق عليها األلوان الرئيسة حيث أن أي لون آخر تراه العين البشرية هو في الواقع خليل من
هذه األلوان ،وبما أن الصور الملونة تشبه تماما ً الصورة التي تراها العين البشرية على الطبيعة ،لذا
فإن األفالم الملونة تتفوق من حيث األهمية على أفالم األبير واألسود وهذا ليس دائما ً صحيحا ً ،حيث
أن هنا كثيراً من االستخدامات تالئمها أفالم األبير واألسود أكثر من األفالم الملونة ،كالمساحة
الجوية مثالً أو عندما تكون التكاليف المالية أساسية في االختيار ،ال أن الصور الجوية الملونة ذات
فائدة كبيرة بشكل خاص عندما تكون هنا صعوبة في التفرقة بين الظواهر المتشابهة.
االستخدامات:
أ -الزراعة ،حيث تساعد األلوان في التفريق بين الظاهرات على سطح األر  ،وفي تحديد أنواع
المحاصيل ،وأنواع األشجار ،وأمرا النباتات ،وأنواع التربة.
 الجيولوجيا ،حيث اترح أنها أفرل من الصور الجوية البانكروماتية بإنتاي الصور الجيولوجية.ي -الدراسات المائية والبحرية ،حيث تستخدم في تحديد أعماق المياه ،واتجاهات جريانها ،وحدود مناطق
الفيرانات ،وفي تحديد خطوط السواحل.
د -الدراسات األثرية.
هـ -الدراسات الحررية (المدنية).

الشكل ( )3صورة جوية ملونة عادية لسواحل ميامي موضحة بالمنظر
 -4االفالم دون الحمراء القريبة الملونة ()Color Infrared
هذه األفالم لها نفس التركيل كاألفالم الملونة العادية حيث أنها تتكون م  3طبقات كل منها حساس
لموجات معينة من األشعة الكهرومغناطيسية ويكون تسجيل األلوان على الطبقات الثال في األفالم دون
الحمراء الملونة كالتالي- :
 -1موجات النطاق األخرر (تسجل على الطبقة الصفراء).
 -2موجات النطاق األحمر (تسجل على الطبقة األرجوانية).
 -3موجات نطاق األشعة دون الحمراء (تسجل على الطبقة الزرقاء الداكنة).
هذه االرتباطات المختلفة في األفالم دون الحمراء الملونة بين موجات نطاقات األشعة
الكهرومغناطيسية وطبقات الفلم الرئيسة تؤدي لى تغير في األلوان بحيث تبدو الظواهر بألوان
تختلف عن األلوان الطبيعية التي تراها العين البشرية لهذه الظواهر على الطبيعة لذا فإنه يطلق على
ألوان هذا الفلم أسم األلوان الكاذبة ،فبينما تظهر النباتات الخرراء على األفالم الملونة العادية ألنها
تعكس األشعة الخرراء أكثر من األشعة الزرقاء أو الحمراء ،نجدها تظهر حمراء على األفالم دون
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الحمراء القريبة الملونة ألنها تعكس األشعة دون الحمراء القريبة أكثر من األشعة الخرراء وتظهر
التربة على الصور الملونة خرراء – حمراء ،حيث نها تعكس أشعة خرراء – حمراء أكثر من
األشعة الزرقاء أما على الصور الملونة دون الحمراء القريبة فتظهر بلون أزرق – أخرر.
االستخدامات:
أ -اكتشاف امرا النباتات.
 مراقبة رطوبة التربة و عداد خرائل لها.ي -تحديد المناطق المتأثرة بالفيرانات.
د -دراسة وتصنيف المناطق الحررية.

الشكل ( )4الصورة الجوية اليمنى هي ملونة عادية تظهر فيها النباتات باللون األخرر
والصورة الجوية اليسر هي باألشعة الحساسة دون الحمراء القريبة تظهر فيها النباتات حمراء
جدول مقارنة بين الصور الملونة العادية والملونة دون الحمراء
الظاهرة
أوراق عريرة
أوراق أبرية
الرؤية المسبقة
مرحلة الرؤية العادية
أوراق الخريف
المياه الصافية
المياه العكرة
األراضي الرطبة
الظالل
قابلية اختراق المياه
التفريق بين اليابس والماء

بالصورة الجوية تحت الحمراء

بالصورة الجوية العادية الملونة
النبات الجيد
أحمر لى أرجواني
أخرر
بني مائل لى الحمرة – بنفسجي
أخرر
النبات المرير
أحمر داكن
أخرر
أزرق داكن
أخرر مائل لى الصفرة
أصفر لى أبير
أحمر لى أصفر
أزرق اامق لى أسود
أزرق – أخرر
أزرق فاتح
أخرر فاتح
داكن قليالً
ألوان داكنة
أسود مع تفاصيل قليلة
أزرق مع وضوح التفاصيل
النطاق األخرر واألحمر جيد ودون الحمراء ضعيف
جيدة
ممتاز
ضعيفة لى متوسطة
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الشكل ( )5بالشكل األيمن نحدد النبات المرير من المرئية المأخوذة باألشعة تحت الحمراء يظهر
(لونه ازرق) ،ونحدد نوع وكثافة المزروعات بالشكل االيسر فالنبات الذي (لونه اخرر اامق فهو
سليم وكثيف والذي لونه اصفر قليل ومرير والذي لونه اخرر فاتح فهو قليل الكثافة وسليم)
 -5الصور متعددة االطياف أبير وأسود ()Multispectral
هي أن نستخدم عدة آالت تصوير موجهة لنفس الهدف وقد تحمل آالت التصوير نفس الفلم األبير
واألسود الحساس لوشعة دون الحمراء ،كما يمكن اعتماد أكثر من نوع من األفالم في آالت التصوير
لتعطي صوراً متنوعة في هذه األنطقة كاألفالم البانكروماتية ودون الحمراء القريبة الملونة.
االستخدامات:
أ -تحديد أنواع المحاصيل.
 دراسة فائر المجاري.ي -بعر االستكشافات المعدنية.
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األسبوع ( / )9مصادر المعلومات في التحسس البعيد :ثانيا :المصادر اير الفوتوارافية
وتشمل الوسائل الجوية (الالقل متعدد االطياف ،الالقل الخطي الحراري لوشعة دون الحمراء ،اجهزة
استشعار المايكروويف) ،الوسائل الفرائية (المأهولة ،واير المأهولة)
 -2 المصادر اير الفوتوارافية لالستشعار عن بعد
الحظنا أن الوسائل الفوتوارافية تستشعر جزء صغير من الطيف الكهرومغناطيسي والذي ينحصر
في نطاق األشعة المرئية ونطاق األشعة دون الحمراء القريبة ولكي نستشعر بقية أقسام الطيف
الكهرومغناطيسي نحتاي لى أجهزة استشعار أخر  ،ألن زجاي العدسات المستخدم في االستشعار
الفوتوارافي يمت األشعة طويلة الموجات ،كما أن األفالم المتوفرة حساسة لوشعة المرئية ودون
الحمراء القريبة فقل ،تختلف وسائل االستشعار اير الفوتوارافية بعرها عن بعر تبعا ً لنوع الوسيلة
التي تحملها كالطائرات أو األقمار الصناعية أو الرادارات وبصورة عامة يمكن أن تقسم الوسائل اير
الفوتوارافية حسل وسيلة الحمل لى قسمين هما الوسائل الجوية والوسائل الفرائية.

الشكل ( )1وسائل االستشعار اير الفوتوارافية بحسل وسيلة الحمل
 -1الوسائل الجوية
يقصد بذلك وسائل االستشعار عن بعد التي تحملها الطائرات العادية والتي تصل لى ارتفاعات كبيرة
فوق سطح األر  ،حيث تقوم بتسجيل مناظر لسطح األر باستخدام األشعة الكهرومغناطيسية
المنعكسة أو المنبعثة من السطح ،وأهم هذه الوسائل هي:
أ -الالقل متعدد األطياف ( )MSSوهي تستشعر موجات أقصر من ( 14ميكروميتر).
 الالقل الخطي الحراري لوشعة دون الحمراء (يعمل باألشعة دون الحمراء في الجدول أعاله).ي -أجهزة استشعار المايكرويف مثل:
-1الرادار:
تستخدم أشعة الرادار للكشف عن عمق التربة لكون لها ميزة مكانية اختراق وتسجيل
ما تحت السطح ألعماق تتراوح بين ( 30 – 2متر) حيث تتميز هذه البيانات باآلتي:
أ -كلما زاد طول موجة اشعة الرادار كان االختراق أكبر.
 كلما كانت نسبة الرطوبة أقل كان االختراق أكبر.ي -مع وجود الرطوبة كلما كان قوام التربة أخشن كان االختراق أكبر.
يجل اختيار طول الموجة االشعاعية المناسبة والزمن الذي تكون فيه التربة جافة.
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-2الراديوميتر.
ن الرادار والراديوميتر يسجالن موجات أطول من ( 5ملم) كما بالجدول التالي:
جدول األنطقة التي يتحسسها الالقل متعدد األطياف ( )MSSفي المعمل الفرائي
النطاق الطيفي
طول الموجات (ميكروميتر)
رقم النطاق
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

0.41 – 0.45
0.44 – 0.52
0.49 – 0.56
0.53 – 0.61
0.59 – 0.67
0.64 – 0.76
0.75 – 0.90
0.90 – 1.08
1.00 – 1.24
1.10 – 1.35
1.48 – 1.85
2.00 – 2.43
10.20 – 12.50

أزرق
أخرر
أخرر
أحمر
أحمر – دون الحمراء الفوتوارافية
دون الحمراء الفوتوارافية
دون الحمراء الفوتوارافية
دون الحمراء الفوتوارافية
دون الحمراء الفوتوارافية
دون الحمراء الفوتوارافية
دون الحمراء الفوتوارافية
دون الحمراء الفوتوارافية
دون الحمراء الحرارية

 -2الوسائل الفرائية
لقد تطور استخدام الوسائل الفرائية في االستشعار عن بعد لدراسة الموارد األرضية حديثا ً من مرحلة
التطبيق العملي لحل كثير من المشكالت اليومية التي تواجه البشرية بشكل لم يكن متوقعا ً أن يتم في هذه
المدة الزمنية القصيرة ،ويتركز استخدام الوسائل الفرائية في ثالثة مجاالت رئيسة هي:
أ -دراسة موارد سطح األر .
 دراسة ومراقبة الطقس والمناخ.ي -االستخدامات العسكرية.
والوسائل الفرائية التي تستشعر الموارد األرضية يمكن أن تكون مأهولة أو اير مأهولة.
أ -الوسائل الفرائية المأهولة مثل:
 -2المكو الفرائي.
 -1المعمل الفرائي.
وهي تشمل سفن الفراء التي تحمل رجال الفراء وأجهزة فوتوارافية وتقوم بالتقاط صور ومناظر
لسطح األر وتتميز بكونها ذات مهام محددة وقصيرة جداً ويتم تفسير صور ومناظر الوسائل الفرائية
المأهولة باستخدام وسائل التفسير الفوتوارافية كما بالشكل التالي و ن أول رائد فراء مسلم صعد لى
الفراء عبر الوسائل المأهولة هو األمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
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الشكل ( )2عملية أطالق مركبة فرائية مأهولة
 الوسائل الفرائية الغير المأهولة مثل: -1الالقل متعدد االطياف (.)MSS
 -2الراسم الثيماتيكي (.)TM =Thematic Mapper
 -3العدسات التلفزيونية الفيديوكون (.)RBV
تحمل الوسائل الفرائية الغير المأهولة أربع مجموعات من أجهزة االستشعار  :المجموعة األولى والثانية
تتكونان من أجهزة استشعار تسجل الموجات المرئية والقريبة من المرئية ،والمجموعة الثالثة تتكون من
أجهزة استشعار تسجل الموجات الحرارية في األشعة دون الحمراء والمجموعة الرابعة تتكون من أجهزة
تسجل أشعة المايكرويف وهنا نشير لى أن الوسائل الفرائية التي تستشعر أحوال الطقس والمناخ
جميعها اير مأهولة ولها دورة قصيرة جداً قد تصل لى أقل من يوم ،ويتم وضع هذه األقمار في مدارها
بواسطة صواريم خاصة بهذه المهمات ،عند الكالم عن األقمار الصناعية ال يمكننا حصر الكم الهائل من
التطور الملحوظ والمتسارع بهذه التقنية لذلك سوف نتطرق لى قمرين من هذه األقمار الصناعية وهما:
أ -القمر الصناعي األمريكي الندسات (.)Landsat
 -القمر الصناعي الفرنسي سبوت ( )Spotالح الشكل التالي.

الشكل ( )3األقمار الصناعية األمريكية (اير المأهولة)
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ن انتاي أول قمر صناعي من سلسلة الندسات يعتبر أول انطالقة لعلم االستشعار عن بعد فرائيا ً وقد كان
اطالقه في ( 23يوليو 1972م) من قبل وكالة الفراء االمريكية ( )NASAوأهم ميزاته هي:
 -1توفير معلومات لمعظم أجزاء األر .
 -2عدم وجود قيود سياسية أو حقوق طبع.
 -3االنخفا النسبي لتكاليف الحصول على بيانات.
 -4تكرار االستشعار ألي منطقة على سطح األر .
 -5قلة التشويه في المناظر.
لقد أطلقت وكالة الفراء األمريكية (ناسا) مجموعة من األقمار الصناعية ضمن أرقام متسلسلة وهي
(الندسات  ، 1الندسات  ....... ، 2الندسات  ... 7لم) الح االشكال أعاله.

الشكل ( )4أنواع من األقمار الصناعية
 مخرجات بيانات الندسات
يمكن الحصول على بيانات الندسات في نوعين من المخرجات وهي:
 -1مخرجات رقمية ( )Digitalونحصل عليها على شكل أشرطة حاسل تعرف باسم ( )CCTوهي
مختصر ( )Computer Compatible Tablesوتحتاي هذه األشرطة لى أجهزة خاصة لمعالجتها
للحصول على مناظر يمكن استخراي نسم فوتوارافية عنها.
 -2مخرجات فوتوارافية ويمكن الحصول عليها بهيةة أفالم أو ورق بمقاييس مختلفة.
 كيفية الحصول على مناظر األقمار الصناعية (الندسات)
لكي يحصل مستخدم مناظر الالندسات على منظر أو مجموعة مناظر عن أي منطقة في العالم ،يجل في
البداية تحديد بعر األمور األساسية مثل
 -1يجل أن يعرف أوالً من أين يستطيع الحصول على البيانات ،حيث تتواجد عدة محطات تستقبل بيانات
االستشعار عن بعد منتشرة بمناطق عديدة حول العالم كمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالريا .
 -2تحديد المنطقة باستخدام خرائل خاصة ،ويستعان بخطوط الطول والعر لتحديد تلك المنطقة.
 -3يجل تحديد هيةة البيانات المطلوبة والتي يمكن أن تكون بعدة أشكال:
أ -بيانات رقمية في أشرطة حاسل ()CCT
 ورق أبير وأسود أو أفالم أو ورق ملون ويجل تحديد نوع جهاز االستشعار المستخدم في الحصولعلى البيانات ألن لكل منها له خصائ و مكانات مختلفة ،كما تتفاوت أسعارها حسل نوع البيانات.
 -4من الرروري أن يحدد المستخدم الخصائ النوعية للمنظر المطلو ومن هذه المعلومات:
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أ -تاريم الحصول على المنظر.
 نوع وسيلة االستشعار.ي -نسبة اطاء السحل.
د -النوعية (سيةة – متوسطة – جيدة).
هـ  -مقياس المنظر.
و -الهيةة التي تتوفر بها (أشرطة حاسو  ،ألوان ..... ،الم).
ز -اإلحداثيات ( Rowو ،Pathوخطوط الطول والعر ).
 القمر الصناعي الفرنسي ( )Spotسبوت
هو مشروع فرنسي ساهمت فيه أيرا ً السويد وبلجيكا ويدار بواسطة (سنس) ( )CNESوهي أوائل
الكلمات التالية ( )Centre National d,Etude Spatialوهي تتبع وكالة الفراء األوربية و ن
اختصار اسمه أتى من ( )Satellites Pour Observation de Terre = SPOTيدور القمر
بارتفاع ( 822كم) فوق سطح األر بزاوية مع الشمس ( )98ºوالقمر يلتقل صور متداخلة تستخدم في
دراسة البعد الثالث ،يكمل القمر دورته (مداره) في ( 101دقيقة) ويعيد دورته كل (26يوم) وتشتمل
السلسلة كل من األقمار ( 1و 2و 3و 4و )Spot 5وقد أرسل سبوت  1في فبراير  1986م ويعتبر أول
قمر صناعي من سلسلة سبوت ويحمل نوعين من األجهزة هي:
 -1أجهزة تسجيل على أشرطة ممغنطة (.)Magnetic – Tape Recorders
 -2أجهزة التحليل العالي المرئي ( )HRV = High Resolution Visibleالتي تعمل بنظامين هما:
أ -أجهزة بانكروماتية
تغطي مساحة طيفية ما بين ( 0.51 – 9.73مايكرومتر) ويبلغ التحليل المكاني فيها ( 10م).
 جهاز استشعار متعدد االطياف حيث يكون االستشعار في  3أطياف (أنطقة) هي:* النطاق األخرر ما بين ( )0.5 – 0.59مايكرومتر.
* النطاق األحمر ما بين ( )0.61 – 0.68مايكرومتر.
* نطاق األشعة دون الحمراء القريبة ما بين ( )0.89 – 0.79مايكرومتر ،ويبلغ التحليل المكاني
في هذا النظام ( 20م).
يقوم كال من نظامي أجهزة التحلل العالي والمرئي ( )HVRبمسح سطح األر بخطي استشعار
متجاورين عر كل خل ( 60كم) والتداخل بينهما يبلغ ( 3كم) لذا فإن عر خل االستشعار
الذي يقوم به القمر الصناعي في وقت واحد يبلغ ( 117كم) ويترح ذلك في الشكل التالي:

الشكل ( )5خطوط االستشعار والتداخل بجهازي التحليل العالي بالقمر ( )Spotالفرنسي
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خصائ القمر الصناعي سبوت ( )1التي تميزه عن األقمار االمريكية الندسات هي ما يلي:
 -1التحليل المكاني جيد ويبلغ ما بين ( 20 – 10م).
 -2وجود المرآة المتحركة التي تميل لى الشرق أو الغر بشكل تدريجي وبزاوية ( )0º - 27ºوالتي
تسمح بمسح منطقة بعر ( 950كم) مركزها مسار القمر الصناعي وهذه المرآة تسمح باستشعار
أي مكان على خل االستواء ( 7مرات) خالل ( 26يوم) التي يغطي فيها القمر الصناعي سطح األر
 ،وعلى خل عر ( )45ºتستشعر المنطقة ( 11مرة) خالل نفس الفقرة.
 -3تتميز مناظر القمر سبوت بإمكانية تحقيق الرؤية المجسمة باستخدام منظرين لنفس المنطقة على أن
تكون مسجلة بمدارين مختلفين ،وأن تكون زوايا اإلبصار بأجهزة التحليل العالي ( )HRVمختلفة.
 رسال بيانات الندسات وسبوت لور
ترسل جميع بيانات الالندسات وسبوت لى محطات استقبال أرضية ( )Receiving Stationومن عام
(1972م) أنشةت محطات استقبال عديدة وكل محطة مسؤولة عن استقبال جزء من المنطقة المحيطة بها
(دائرة نصف قطرها يتراوح ما بين ( 2500 – 2000ميل تقريباً).
سؤال :أعطي أمثلة على المصادر اير الفوتوارافية
تشمل الوسائل الجوية (الالقل متعدد االطياف ،الالقل الخطي الحراري لوشعة دون الحمراء ،اجهزة
استشعار المايكروويف).
ي( -الوسائل الفرائية المأهولة واير المأهولة)
من المصادر اير الفوتوارافية لمعلومات االستشعار عن بعد هي المنصات ( )Platformوهي التي
تقوم بحمل المجسات ( )Sensorوهي أجهزة تسجل الطاقة الكهرومغناطيسية المنبعثة من األر
وتشتمل المنصات على المركبات (السيارات) والبالونات والطائرات والصواريم ومركبات الفراء
والمحطات المدارية ويمكن تقسم منصات االقمار الصناعية لى:
 تقسيم منصات االستشعار عن بعد حسل االرتفاع لى- :
 -1منصات أرضية (مثل كاميرا التصوير األر لها ركيزة (قاعدة) ثالثية األرجل).
 -2منصات جوية (التصوير يتم بكاميرا محمولة على الطائرة).
 -3منصات فرائية (التحسس يتم بمتحسسات (كواشف) ) (Sensorsمن القمر الصناعي).

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

35

 تقسم منصات االستشعار عن بعد حسل المدة الزمنية لى- :
 -1منصات وقتية( - :مثل طائرة التصوير الجوي ،المكو الفرائي كولومبس القصيرة األمد).
 -2منصات دائمية( - :مثل األقمار الصناعية المدارية التي تستمر في مدارها لسنوات) وتقسم لى- :
أ -األقمار الصناعية الثابتة (المترافقة) مع األر ) (Geostationary Orbit satellitesأو تسمى
البيروية ( )Elliptical Orbitأو األقمار االستوائية ()Equatorial Orbit
ن من أهم خصائ القمر الصناعي هو المدار ( )Orbitالذي يتحكم بغر وقدرات المجس المحمول
على متن القمر الصناعي ومدارات األقمار تتغير بتغير ارتفاعها عن سطح األر واتجاه دورانها
مقارنة بدوران محور األر  ،ن األقمار الصناعية المتزامنة أرضيا ً ( )Geosynchronousهي التي
يتزامن دورانها باتجاه دوران األر ( 12ساعة) أو مراعف لدوران األر ( 24ساعة) ،والمدار
الثابت أرضيا ً أو جغرافيا ً يسمى ( )Geostationaryهو مدار متزامن أرضيا ً يدور فوق خل االستواء،
ارتفاعه فوق سطح األر ( )36000 ≈ 35765 kmوسرعته ( )3.073km/hبحيث يظهر ثابتا ً
بالنسبة لور أي أنه يغطي بقعة ثابتة من األر دائماً ،والقمر المتواجد بهذا المدار يعمل (24
ساعة) ويستعمل لالتصاالت من نقطة لى نقطة حول العالم ،ومن نقطة لى نقاط متعددة أي خدمات
ذاعية ،في عام ( 1963م) أطلقت ناسا أول قمر صناعي متواقت أرضيا ً وهو ( )Syncom 2والذين
كان يرون القمر أي (القمر يغطي مناطقهم) فإن القمر كان متاحا ً لهم ( 24ساعة) باليوم ،واستطاع
القمر تغطية ما يقار ( %42من األر ) ،أما أولةك الذين هم خاري التغطية لم يكن القمر متاحا ً لهم
كلها
فلديهم مكانية نقل الرسائل من أحدهم لآلخر كما يمكنه عمليا ً ربل األر
عدا المناطق القطبية ألن نظامه مكون من ( 3أقمار متشابهة) وسيةته الوحيدة هي أن زمن رسال
اإلشارة وعودتها ربع ثانية وهو (الزمن الالزم لقطع مسافة  22000ميل صعوداً ومثلها هبوطا ً بسرعة
الروء) ،هذه األقمار تصور الرقعة األرضية نفسها باستمرار بسبل مدارها االستوائي ،مثال عليها
هي األقمار الصناعية المناخية األمريكية ) )NOAAوهي خاصة باألنواء الجوية.
هنالك ( 150قمر اتصاالت ،أكثر من  100قمر منها استوائي) ،ن شركة نتلسات هي واحدة من أكبر
رعاة تطوير هذه األقمار الصناعية وهي ذات ملكية دولية أطلقت ( )8سالسل مختلفة من األقمار
الصناعية ( 5 - 4قمر بكل سلسلة) بفترة ثالثين عاماً ،ن نشرهم لوقمار الصناعية حول الكرة
و تاحتهم للنقل من قمر آلخر جعل من الممكن رسال آالف المكالمات الهاتفية بين أي نقطتين على
األر تقريباً ،أقمار هذا المدار متزامنة أي تبقى دائما ً فوق نقاط تغطية خاصة بها بفرل سرعة
دورانها المتزامنة مع سرعة دوران األر لذلك كان من السهل التقاط بثها بتوجيه االطباق الالقطة أو
الهوائيات ليها الستقبال البث لذلك فإن معظم أقمار االتصاالت تستخدم المدار االستوائي وهي متراصة
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فوق خل االستواء لذلك تم تقسيم هذا المدار لى مواقع ودرجات افتراضية تنقسم لى ار وشرق وكل
قسم يبدأ من ( ،)180º – 1ºللمدار البيروي زاوية ميل مقدارها ( )63ºمع المحور القطبي وهذا
الم دار له ميزة أن االطالق يتم بطاقة أقل ،والقمر الصناعي في هذا المدار له أعلى نقطة فوق سطح
(نقطة األوي) ( )Apogeeفي حدود ( )35600 Kmوأدنى نقطة (نقطة الحرير)
األر
( )Perigeeفي حدود ( )3960 Kmفوق سطح األر ويقوم بتغطية األر كل ( 12ساعة) ويعطي
تغطية كبيرة معتدلة للمناطق القطبية ،ن التزاحم في المدار االستوائي سيزيد أهمية المدار البيروي.

 األقمار الصناعية المتزامنة مع الشمس ))Near Polar-Orbit( (Sun Synchronous satellitesهي أقمار شبه قطبية مدارها منخفر (قريل من األر ) تدور (من القطل الشمالي لى الجنوبي)
حتى يغطي المساحة المطلوبة منه على األر وفي اتجاه دوران األر بحيث يكون القمر الصناعي
فوق بقعة مراءة بالشمس باستمرار ،يقطع مدارها خل االستواء بزاوية تزيد قليالً عن (˚ )90وفي
الزمن المحلي الشمسي نفسه الذي يقطع فيه مدار آخر منطقة أخر من األر  ،فمدار هذه األقمار
يكون في مستوي ثابت نسبة لى الشمس بينما تبقى األر مستمرة بالدوران تحت القمر الصناعي،
وكما موضح في الشكل التالي ،يعتبر هذا المدار ذو قيمة بالنسبة لإلبحار والتنبؤ الجوي وموارد الكرة
األرضية حيث يتيح هذا المدار مسح الكرة األرضية بوقت قياسي وتسجيل الصور والبيانات بكل دقة.
لذلك تستخدم أقماره باألبحا العلمية خاصة العاملة في مجال البيةة والطقس ودراسة الصحاري
والمياه الجوفية وأقمار التعدين والبحث عن البترول وال يستعمل في االتصاالت ألنه ال ينقل المعلومات
بتزامن ،يطلق لف صف ( )Swathعلى الشريل الذي يرسمه القمر الصناعي على األر تحته أثناء
مروره ،يتخذ الصف شكل الشريل يلف األر من القطل لى القطل ،ويطلق على النقطة التي تمثل
مسقل القمر الصناعي على األر أسم السمت ( ،)Nadirبعد تمام القمر الصناعي دورة حول
األر فإن نحراف يحد لمداره مما يسمح له برسم صف جديد مجاور للصف المرسوم سابقا ً،
تتجاور الصفوف لتغطي األر كلها ،تتداخل الصفوف فيما بينها ويقل هذا التداخل باالقترا من خل
االستواء ويزيد باالقترا من القطبين ،يتراوح ارتفاع القمر (1000- 500كم) ودورته الزمنية في
حدود ( 100دقيقة) مثال عليها سلسلة األقمار األمريكية الندسات ( )land satخاصة بمراقبة موارد
األر بـ ( )3أجيال:
 -1الجيل األول الندسات ( 3 ،2 ،1توقفوا عن العمل).
 -2الجيل الثاني الندسات ( 5 ،4مستمرة بالعمل).
 -3الجيل الثالث الندسات (.)7 ،6
مالحظة  - :1يغطى العراق ( )24مشهد أو (بيان فرائي) بأقمار الندسات ( )3،2،1األمريكية.
مالحظة  - :2يغطى العراق ( )19مشهد أو (بيان فرائي) بأقمار الندسات ( )5، 4األمريكية.
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 المجس أو المتحسس ()Sensor
يتكون أي مجس من خمسة مجاميع أساسية والناتج النهائي للمجس هو مرئية (صورة) رقمية
( )Digital Imageوتتكون الصورة من شبكة ( )Gridأعمدة وصفوف متقاطعة مكونة مساحات
مربعة يطلق على كل واحدة منها بكسل ( )Pixelويحتوي البكسل على ()Digital Number = DN
قيمة رقمية تمثل كمية الشعاع الكهرومغناطيسي المنعكس من مساحة األر لهذا البكسل.
 -1مجموعة المسح (.)Scanning Set
 -2مجموعة العدسات الروئية (.)Optical Set
 -3مجموعة الفصل الطيفي (.)Spectral Filters Set
 -4مجموعة التحويل الرقمي (.)Analog / Digital (A to D) Set
 -5مجموعة الخزن (.)Storing Set
* يقوم المجس باستقبال اإلشعاع الكهرومغناطيسي المنعكس عن سطح األر من خالل مجموعة
المسح والمجموعة العدسة الروئية ثم يقوم المجس بتمرير هذا االشعاع عبر مجموعة الفصل
الطيفي (المرشحات) ليتم فصل كل نطاق مميز من الطاقة على حدة وتسجيله في مرئية مستقلة.
* يطلق على هذه المرئية المستقلة أسم النطاق ( )Bandوتمثل االشعاع الكهرومغناطيسي المنعكس
عن األر في نطاق معين من الطاقة (األزرق – األخرر – األحمر  ......الم).
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* يتم جمع الصور الناتجة عن المرشحات (األنطقة) المختلفة وخزنها في ملف رقمي واحد.
* تتميز مرئيات األقمار الصناعية بأنها متعددة األنطقة.
* يمكن الدمج بين عدة أنطقة للحصول على صورة ملونة.

 مقارنة بين البيانات الفرائية وبيانات الصور الجوية
يعتمد التصوير الجوي على التصوير الفوتوارافي حيث يقوم بتسجيل الطاقة على األفالم ثم
تطبع الصور الجوية بينما يعتمد االستشعار عن بعد على التسجيل الرقمي (االلكتروني) للطاقة
المنعكسة أو المنبعثة من األهداف حيث يقوم المستشعر بفصل وتسجيل كل نطاق من أنطقة الطيف
الكهرومغناطيسي بهيةة رقمية منفصلة من خالل المرشحات أي أن جهاز االستشعار أو المجس يسجل
نطاق الطيف المرئي األزرق (مثالً) في جزء من الذاكرة الرقمية كما يسجل نطاق الطيف المرئي
األحمر في جزء آخر من الذاكرة ويسجل نطاق طيف االشعة تحت الحمراء في جزء ثالث من الذاكرة
وهكذا يطلق على المرئية الفرائية (متعددة األنطقة) أي أنها تتكون من عدد من األنطقة المختلفة
(الناتجة من المرشحات المختلفة) ،هذا األسلو يتيح للمستخدم (بعد ذلك) التعامل مع كل صورة أو
نطاق من أنطقة الطيف الكهرومغناطيسي بشكل منفصل أو تعر كمجموعة من األنطقة على شاشة
الحاسو بنفس الوقت للحصول على صورة ملونة كما يلي- :

الشكل ( )9مفهوم دمج األنطقة للمرئيات الفرائية لدراسة الطبيعة
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 مقارنة بين الصورة الجوية والصورة (البيان) الفرائي
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14

المشهد (البيان) الفرائي
تغطية شاملة وواسعة للمشهد الواحد.
قليلة التكاليف.
دقتها ممتازة وحسل نوع القمر وقوة تميزه.
مسقطها عمودي (األبعاد والمساحات حقيقية).
ال تحتاي لى المرور فوق االماكن المصورة.
تصور بجميع الظروف الجوية الجيدة والقاسية.
تعتمد على المتحسسات الفعالة واير الفعالة والفالتر
المرشحة وضمن كافة المجاالت الطيفية
يأتي المشهد من خالل أجهزة تحسس تحمل على األقمار
الصناعية أو الرادارات.
مقاييس رسمها صغيرة جداً قياسا ً للصور الجوية.
القياسات الهندسية المأخوذة منها دقيقة جداً بعد
التصحيحات.
ممكن الحصول منها على خرائل اعتيادية واير هندسية
معتمدة وقتيا ً وبشكل مباشر لحين أجراء التصحيحات
الالزمة عندها تعتبر هندسية.
تحتاي لى تصحيحات للحصول على بيانات دقيقة جداً
لغر اعتمادها كخرائل هندسية.
المرئية الفرائية تؤخذ من األقمار الصناعية التي تبعد
مةات الكيلومترات فوق سطح األر وخاري الغالف
الجوي)
تكلفة شراء المرئيات الفرائية (من شركات األقمار
الصناعية التجارية) أصبحت ارخ (اقتصادية)

الصورة الجوية
تغطية محدودة بالصورة الواحدة.
كثيرة التكاليف.
دقتها جيدة وتعتمد على مقياس الصورة الجوية ونوع الكاميرا.
مسقطها مركزي (األبعاد والمساحات اير حقيقية).
تحتاي لى المرور فوق أالماكن المصورة.
تصور في الظروف الجوية الجيدة فقل.
تعتمد على األفالم والكاميرات وضمن الطيف المرئي فقل
تحمل أجهزة التصوير على المنطاد الجوي والطائرات
مقاييس رسمها كبير جداً قياساً للمشهد.
القياسات الهندسية المأخوذة منها اير دقيقة لوجود تشوهات
كثيرة فيها يجل معالجتها.
تحتاي لى تصحيحات من اإلزاحة والتشويه للحصول على
صور جوية دقيقة ومنها يتم رسم خرائل مساحية باآلت
التحشية.
تحتاي لى تصحيحات هندسية ضافية للحصول على صور
جوية دقيقة جداً للحصول على خرائل هندسية.
الصور الجوية الملتقطة من الطائرات ويتم تصويرها من داخل
الغالف الجوي وارتفاع الطيران يكون عدة كيلومترات.
تكلفة شراء الصورة الجوية أالى من المرئية الفرائية
(مكلفة اير اقتصادية)

 مقارنة من حيث التصوير بين التصوير األرضي والتصوير الجوي والتصوير الفرائي
مادة المقارنة
 -1موقع الكاميرا
 -2مساحة المنطقة المصورة
 -3نوع الكاميرا المستخدمة
 -4نوع التصوير

التصوير األرضي
توضع على سطح األر
مساحة قليلة (مةات م )2
دقيقة
تصوير ضوئي مرئي

 -5نوع مادة التسجيل

أفالم عادية

التصوير الجوي
توضع في الطائرة
مساحة متوسطة (عدة كم)2
دقيقة جداً
تصوير ضوئي مرئي واير
مرئي
أفالم متخصصة

التصوير الفرائي
توضع في القمر الصناعي
مساحة كبيرة (عشرات كم)2
فائقة (عالية) الدقة
استقبال وتسجيل األشعة
الكهرومغناطيسية
تسجيل رقمي

 مقارنة بين معلومات المشهد أو الصورة الفرائية والمعلومات الجغرافية (الخرائل)
ت
1
2
3

خارطة المشهد أو (الصورة أو البيان الفرائي)
تتكون من خاليا على شكل مربعات صغيرة تدعى
العنصورات (.)Pixels
كل خلية تحمل قيمة طيفية ووضعها خاص مع الخاليا
المجاورة.
المشهد او الصورة الفرائية تتكون من طبقة واحدة

خارطة (المعلومات الجغرافية)
تتكون من عناصر شكلية مثل النقاط والخطوط واشكال مغلقة.
كل عنصر يحتوي على صفات وصفية ومسميات وخصائ
طبوارافية.
بينما الخريطة ممكن أن تتكون من طبقة أو أكثر تمثل كل طبقة
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4

أو أكثر تمثل كل طبقة منها حزمة طيفية معينة ذات
طول موجي معين.
بياناتها تكون على شكل شبكة (.)Raster Grid

فيها عنصر معين (كخارطة للطرق ،والمباني ....الم).
بياناتها تكون على شكل متجهات خطية ونقطية ومساحية
كمرلعات مغلقة ()Vector – Linear

5

األسبوع ( / )11+10بعر المصطلحات المستخدمة بعلم االستشعار عن بعد (الدقة التمييزية)
(( ،)Resolutionالتغطية المكانية)( ،مدارات االقمار الصناعية)( ،صحة الربل) ))Accuracy
 -1 الدقة التمييزية ()Resolution
هي قدرة التمييز وهي مصطلح يعني قدرة النظام البصري لجهاز التحسس على التمييز بين
األجسام المتشابهة بعديا ً أو طيفيا ً وعلى ضوء ذلك هنالك  4أنواع من الدقة التميزية وهي:
أ -الدقة التميزية الطيفية ()Spectral Resolution
هي جزء محدد من الطيف الكهرومغناطيسي ذو طول موجي معين (نطاق) يمكن أن يسجل بواسطة
الجزء الحساس أو المستشعر مثل (االشعة الحمراء وتحت الحمراء القريبة وتحت الحمراء الحرارية
التي تنعكس من سطح النباتات) ،تعني أيرا ً مد أو عدد األطوال الموجية للطيف الكهرومغناطيسي
للمنطقة التي يمكن لجهاز المستشعر أن يتحسسها ويقسمها لى أنطقة كمثال عليها الدقة التميزية
الطيفية للمرئية الفرائية البانوكروماتية (أبير وأسود) ذات المد ( )0.4-0.7مايكرومتر حيث
يسجل المستشعر الروء المنعكس من األر واالجسام بهذا المد في نطاق واحد وعليه يمكننا
تقسيم المستشعرات الموجودة باألقمار الصناعية من حيث دقتها التمييزية الطيفية لى:
* مستشعرات أحادية النطاق :تستشعر وتسجل الطاقة المنعكسة في نطاق واحد (المرئيات اير الملونة).
* مستشعرات متعددة األنطقة :تستشعر الطاقة المنعكسة وتقوم بتسجيلها في أنطقة متعددة (اقل من 10
أنطقة) مثل النطاق األزرق واألحمر واألخرر وتحت الحمراء  .....الم ومثال عليها المستشعرات
الموجودة في أقمار (سبوت  )5و (الندسات .)7
* مستشعرات متعددة األنطقة الفائقة  :تستشعر الطاقة المنعكسة وتقوم بتسجيلها في عدد كبير من
األنطقة (عشرات أو مةات) مثل مستشعرات القمر ( )AOS Modesويصل عدد انطقته ( 36نطاقاً).
كلما زاد عدد األنطقة زادت الدقة التمييزية الطيفية للمرئية الفرائية وكلما كانت البصمة الطيفية
لمواد سطح األر أكثر سهل التمييز والتفريق بينها وخاصة في تطبيقات تفسير وتحليل المرئيات
الفرائية ،أما المرئيات الفرائية (اير الملونة) ذات النطاق الطيفي الواحد فستستخدم بإنتاي الخرائل.
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الشكل ( )1مفهوم الدقة التمييزية الطيفية للمرئيات الفرائية
 الدقة التميزية المكانية ()Spatial Resolutionهي أصغر مساحة يمكن أن يميزها الجزء الحساس وتعرف بـ (درجة الوضوح أو التحليل المكاني أو
الدقة المساحية أو حجم الخلية) وتوصف بداللة مجال الرؤية اللحظية ( Instantaneous Field
 )of View=IFOVوهي مقياس للمساحة التي يمكن أن تر بواسطة المستشعر عند لحظة معينة
وتختلف قدرة التمييز المكانية من مستشعر آلخر فهي ( 10×10م) بجهاز الماسح المتعدد االطياف
( )MSS = Multi Spectral Scannerو ( 20-15م) بجهاز معد الخرائل الموضوعية ()TM
ويمكن تعريفها بانها أصغر مسافة على األر يمكن لجهاز االستشعار عن بعد أن يميزها بين
جسمين متجاورين فمثالً الدقة التميزية المكانية لمرئية القمر الصناعي ( 1×1( = )Ikonosمتر)
فهذا يعني أن القمر كونوس يستطيع أن يميز مساحة ( 1×1متر) على سطح األر ويحدد مادة هذه
المساحة أو الخلية عن المواد الموجودة حولها أما ما بداخل هذه المساحة أو الخلية فال يمكنه أن يحدد
تفاصيلها أو يميز محتواها وهذا الرقم يمثل البعد المربع للمسقل اآللي لمجال رؤية جهاز االستشعار،
ومن هنا تختلف قيمة الدقة التمييزية المكانية من مرئية فرائية لى أخر فتوجد:
* مرئيات فرائية ذات دقة تميزية مكانية منخفرة
(أكبر من  100 × 100م) تستخدم بتطبيقات التخطيل اإلقليمي والخرائل ذات مقاييس الرسم الصغيرة.
* مرئيات فرائية ذات دقة تميزية مكانية متوسطة
(تتراوح بين  100×100 – 5×5متر).
* مرئيات فرائية ذات دقة تميزية مكانية عالية (أقل من  5×5م) وتستخدم بالتخطيل الحرري والخرائل
ذات المقاييس الكبيرة ،وكلما قل رقم القدرة التميزية المكانية لمرئية فرائية مثال ( )0.5 × 0.5كلما
زادت درجة وضوحها المكاني ويمكننا التمييز بين معالم سطح األر بقدرة كبيرة والشكل التالي
يوضح الفرق بين المعلومات المستحصلة من الصور ذات الدقة العالية.
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الشكل ( )2صورة لملعل رياضي

بدقة تمييزية مكانية( :أ=1م 2.5= ،م ،ي=5م ،د=10م ،و=20م ،ز=30م)
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ي -الدقة التميزية اإلشعاعية ()Radiometric Resolution
هي عدد البيانات التي يمكن تسجيلها بأي جزء من الطيف الكهرومغناطيسي ،وهي مقياس حساسية
المستشعر لكشف االختالفات التي تحد بقوة اإلشارة الكهرومغناطيسية أثناء تسجيلها لوشعة
المنعكسة من األر  ،ويعبر عنها بعدد البتات المستخدمة لتسجيل بيانات كل خلية والبت هو وحدة
قياس البيانات الرقمية وهو األس للرقم ( )2فمثالً عندما نقول الدقة التمييزية اإلشعاعية لقمر صناعي
هي ( 1بت) فيعني أن القمر يسجل البيانات في ( )12أي ( )2قيمة عددية مختلفة لبيانات الخلية أي
يقسم الخلية لى قسمين أو تدريجين من تدريجات اللون الرمادي وعندما نقول أن الدقة التميزية
اإلشعاعية لقمر تبلغ ( )2بت فيعني أن القمر يسجل البيانات في ( )22أي ( )4قيم عددية مختلفة
لبيانات الخلية أي يقسم الخلية لى ( )4تدريجات من اللون الرمادي وعندما نقول أن الدقة التميزية
اإلشعاعية لقمر تبلغ ( )8بت فيدل على أن القمر يسجل البيانات في ( )82أي ( )255قيم عددية
مختلفة لبيانات الخلية أي يقسم الخلية لى ( )255تدريجات من تدريجات اللون الرمادي وعليه فكلما
زادت الدقة التميزية اإلشعاعية لمرئية فرائية كلما كانت المرئية أوضح وأسهل في التفسير والتحليل
وكمثال تبلغ الدقة التميزية اإلشعاعية لجهاز االستشعار متعدد األطياف بالقمر (الندسات  6( )5بت)
أي يمكنه تسجيل األشعة المنعكسة في ( 64 = 26مستو من التدري الرمادي) ()Gray Scale
وهي نفسها بأقمار (سبوت  )5بينما تبلغ الدقة التميزية اإلشعاعية لجهاز االستشعار متعدد األطياف
في القمر الندسات ( 8( )7بت) أي ( 256( = )28مستو من التدري الرمادي) بينما تبلغ (10بت)
للقمر نواه األمريكي وتبلغ (12بت) للقمر ( )EROS Modesوكما بالشكل التالي:

الشكل ( )3مفهوم الدقة التميزية اإلشعاعية تعني كم مستو من التدري الرمادي ()Gray Scale
د -الدقة التميزية الزمنية ()Temporal Resolution
هي الفترة الزمنية التي يمكن للمستشعر خاللها أن يعيد رصد األجسام والحصول على البيانات في
وقت محدد وبطريقة دورية ومتكررة ،أوهي الوقت (الزمن الدوري) الذي يحتاجه جهاز التحسس
لزيارة نفس المنطقة الجغرافية على سطح األر مرتين متتاليتين ،وهي مهمة لمراقبة التغيرات
الفيزيائية التي تحد لمنطقة ما في فترات زمنية متتالية مثل رصد التدهور البيةي والكوار فالقمر
الصناعي الندسات  5يمكن أن يصور نفس المكان بعد (16يوم) من التصوير األول ،وتختلف الدقة
التميزية الوقتية لوقمار الصناعية باختالف ارتفاع القمر عن سطح األر وسرعة دورانه وتتراوح
هذه الفترة الزمنية بين عدة أيام – أقل من شهر.
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 -2 التغطية المكانية
مساحة التغطية التي يغطيها المنظر الواحد أو المرئية الفرائية فكلما زادت التغطية المكانية للقمر قلت
الدقة التميزية المكانية له أي كلما كبرت مساحة سطح األر الظاهرة على مرئية محددة كلما قلت
كمية التفاصيل بهذه المرئية والعكس صحيح فالمرئيات الفرائية ذات التغطية المكانية الكبيرة تستخدم
في التطبيقات التي ال تعتمد على ظهار كمية تفاصيل كبيرة مثل تطبيقات التخطيل اإلقليمي بينما تتطلل
تطبيقات تخطيل المدن و نتاي الخرائل التفصيلية قدرة تميز مكانية كبيرة واالعتماد على المرئيات
الفرائية ذات التغطية المكانية الصغيرة فالتغطية المكانية للقمر الصناعي ( )13×13( = )Ikonosكم
في المنظر الواحد ،وهذه الميزة تؤثر بشكل كبير في حسا التكلفة المادية كما في الشكل التالي:

الشكل ( )4التغطية المكانية للقمر الفرنسي ( )Spotمساران كل مسار  60كم بتداخل  3كم
جدول مقارنة خصائ
القمر الصناعي
النطاق
األزرق
األخرر
األحمر
تحت الحمراء القريبة
تحت الحمراء المتوسطة
تحت الحمراء الحرارية
أبير وأسود
التغطية المكانية أو أبعاد
الصورة (بالكيلومتر)
الدقة التميزية الزمنية أو
(دورة التصوير) باليوم
سعر تقريبي للصورة
الواحدة (اير الملونة)

المرئيات الفرائية ألقمار صناعية مستخدمة في االستشعار عن بعد حاليا ً
الندسات 7
( 30×30م)
( 30×30م)
( 30×30م)
( 30×30م)
( 30×30م)
( 60×60م)
( 15×15م)
( 185×185كم)2

سبوت 5

أي أر أس 2

كو بيرد

الدقة التميزية المكانية (أبعاد الخلية) بالمتر المربع
( 2.4×2.4م)
( 23×23م)
( 2.5أو  5م)
( 2.4×2.4م)
( 23×23م)
( 2.5أو  5م)
( 2.4×2.4م)
( 23×23م)
( 2.5أو  5م)
( 2.4×2.4م)
( 23×23م)
( 5أو  10م)
( 70×70م)
( 10أو  20م)
( 70×70م)
( 10أو  20م)
( 0.61*0.61م)
( 5.8×5.8م)
( 2.5أو  5م)
(16.5×16.5كم)2
( 142×142كم)2
(60×60كم)2

كونوس
( 4×4م)
( 4×4م)
( 4×4م)
( 4×4م)

( 0.82*0.82م)
( 11×11كم)2

 16يوم

 26يوم

 24يوم

 3.5يوم

 3يوم

$ 650

$ 10700

$ 5200

3800

$ 2400
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 -3 مدارات األقمار الصناعية
تدور األقمار الصناعية حول الكرة األرضية في مدارات ثابتة ومحسوبة بدقة وتكون هذه المدارات
متزامنة مع الشمس لتتمكن من التصوير المرئي باٍستخدام أشعة الشمس المنعكسة من األجسام
(حسل نوع القمر) ويمكن تحديد هذه المدارات بأربع معلومات وهي:
أ -ميل المدار عن خل االستواء بزاوية تسمى زاوية الميل (.)Inclination
 ارتفاع المدار عن سطح األر ويسمى (.)Altitudeي -المدة الزمنية إلكمال الدورة الكاملة على األر وتسمى ( )Periodأو (.)Orbit Time
د -وقت عبور خل االستواء (.)Equatorial Crossing Time

الشكل ( )5يمثل عناصر المدار للقمر الصناعي الندسات 7
 -4 صحة الربل ()Accuracy
هي درجة االقترا من القيمة الحقيقية ( )True or Exact Valueوهو ما يطلق عليها بصحة
الربل فمثالً صحة ضبل صورة القمر الصناعي الندسات ( )7هي ( 250متر) من الموقع الفعلي
لنفس المعلم ،ومعرفة صحة ضبل أي صورة مفيد جداً لالستفادة من المعلومات التي تحتويها
وسوف نتعلم كيفية تصحيح أو زالة هذا الخطأ الحقاً.
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األسبوع ( / )13 + 12االقمار الصناعية (( )Satellitesأقمار ذات دقة مكانية عالية ،أقمار ذات دقة
مكانية متوسطة ،أقمار ذات دقه مكانية منخفرة)
 األقمار الصناعية ()Satellites
القمر الصناعي هو جسم مادي يدور حول األر في مدارات محددة ويقوم بوظائف معينة منها ما
هو خاص باالتصاالت أو المسح الجيولوجي أو البحث العلمي أو األرصاد الجوية وايرها.
لى نوعين:
وتنقسم األقمار الصناعية من حيث طريقة دورانها حول األر
 -1أقمار قطبية دوارة ()Polar Orbital Satellites
هي أقمار تدور من القطل الشمالي لى الجنوبي وهي ذات مدارات قريبة من سطح األر (– 750
 1000كم) ولذلك فهي أوضح ويعتمد زمن الدورة من قطل لى آخر على ارتفاع القمر عن سطح
األر – بعر هذه األقمار متزامن مع الشمس أي يمر على نقطة على سطح األر في زمن ثابت.
 -2أقمار ثابتة (اير دوارة) ()Geostationary Satellites
هي أقمار تدور حول األر في مدارات موازية لخل االستواء وبسرعة مساوية لسرعة دوران
االر حول نفسها ،تعتبر األقمار الصناعية هي الوسيلة األكثر استخداما ً في علم االستشعار عن بعد
هذه األيام ،وذلك يرجع لعدة أسبا من أهمها- :
 -1توفير معلومات لمعظم أجزاء األر .
 -2ال قيود سياسية.
 -3تكاليف واطةة للبيانات مقارنة بالوسائل الجوية.
 -4التكرار الزمني الستشعار أي منطقة على سطح األر .
 -5مكانية الحصول على المعلومات المباشرة أثناء التصوير.
 -6مكانية الحصول على المعلومات بشكل صور رقمية مباشرة.
يمكن تصنيف األقمار الصناعية من حيث الدقة التمييزية المكانية لى  3أقسام هي:
 -1أقمار ذات دقة مكانية عالية:
وأكثر استخداماتها في التخطيل الحرري أو عمليات التجسس أو األهداف العسكرية ،مثل قمر
( )Quick Birdبدقة بعدية ( 61سم).
 -2أقمار ذات دقة مكانية متوسطة:
وأكثر استخداماتها في التطبيقات البيةية ،الريفية والزراعية ،والتخطيل اإلقليمي ،مثل قمر
( )Landsat 7بدقة مكانية ( 30متر).
 -3أقمار ذات دقة مكانية منخفرة:
وأكثر استخداماتها في رصد األحوال الجوية وتطبيقات الطقس مثل قمر ( )NOAA-17بدقة مكانية
( 1كيلومتر) ،وال يمكننا حصر الكم الهائل من التطور الملحوظ والمتسارع في هذه التقنية ،لذلك سوف
نتطرق لى قمرين من كل قسم ثم نورد جدوالً عاما ً فيه بعر األقمار الحالية والمستقبلية.
بصفة عامة يمكن تقسيم أنواع األقمار الصناعية لى ( )3مجموعات رئيسية هي- :
 -1أقمار االتصاالت ()Communication Satellites
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
المباشر األرضي للبيانات الن اإلشارة تسير في اتجاه مستقيم وال تنحني مع تحد سطح األر عند
نقل اإلشارة التلفزيونية والراديوية كما تقوم هذه األقمار بتقوية اإلشارة أيرا ً لرمان الحصول على
أفرل عملية نقل فهي مزودة بجهاز يدعى الناقل ( )Transponderحيث يستقبل اإلشارة ويرخمها
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ثم يعيد رسالها لى المحطة األرضية المستقبلة ومن أمثلة هذه األقمار (النيل سات والعر سات وهي
خاصة بالبث التلفزيوني) ،توضع هذه األقمار بمدارات ثابتة وبعيدة نسبيا ً بارتفاع ( 35800كم)
وهي تدور حول األر بنفس سرعة دورانها حول نفسها مما يرمن ثباتها بالنسبة للمراقل لها من
على سطح األر أي يبقى القمر فوق بقعة ثابتة من األر تدعى منطقة تغطية القمر ()footprint
وهي منطقة البث واالستقبال للقمر وتكون مساحة التغطية كبيرة ≈ مساحة بلد ،توضع األقمار بقمة
الشكل البيروي وتتغير سرعة القمر تبعا ً لموضعه من المسار البيروي ،فتزداد سرعة القمر عندما
يكون مسار القمر في الجزء القريل من األر بسبل قوة سحل الجاذبية األرضية التي تكون كبيرة
في ذلك الموضع والتي تجذ القمر الصناعية ليها وتسبل زيادة سرعته عندها ،هذا يعني أن القمر
يكون فوق المنطقة األرضية التي يقوم بتغطيتها لفترة زمنية أطول حيث تكون حركته أبطأ بالنسبة
ليها وارتفاعه أكبر ،مما يزيد من مساحة التغطية وقد يكون خاري نطاق منطقة التغطية فقل بالفترة
التي يكون فيها قريبا ً من الذروة االهليجية حيث يقطعها بزمن أقل بسبل سرعته الزائدة بهذه المرحلة.

 -2األقمار الفلكية ()Astronomy Satellites
هي عبارة عن تلسكوبات هائلة الحجم تسبح في الفراء وبسبل كونها تدور في مدار ثابتة حول
األر أي خاري االفها الجوي فإن مد رؤيته ال تتأثر بغازات األتموسفير وبالتالي ال تتأثر معداته
وهي تعمل باألشعة تحت الحمراء ولكون عدساته هائلة الحجم يمكنها من الحصول على صور عبر
الفراء تفوق دقتها عشرة أضعاف الصور المأخوذة بالتلسكوبات األرضية التي تمتلك نفس
المواصفات الفنية.
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تطبيقات األقمار الفلكية:
 -1الحصول على خرائل النجوم.
 -2دراسة الظواهر الفلكية الغربية كالثقو السوداء وظاهرة الكوايزر (وهو نوع من الكويكبات قلبها
المع بشدة وتبث أشعة راديوية).
 -3الحصول على صور لكواكل المجموعة الشمسية.
 -4الحصول على خرائل لسطوح كواكل مختلفة.
 -3أقمار المالحة ( )Navigation Satellitesمثل أقمار (( )GPSالخاصة بتحديد المواقع)
هدفها األساسي تقديم تقنيات دقيقة لعمليات المالحة بين موقعين (سواء مالحة أرضية أو بحرية أو
جوية أو فرائية) مثل أقمار نظام ( GPSاألمريكي) ونظام االيلو األوربي ونظام كلوناس الروسي.
طورت هذه األقمار نهاية ( 1950م) لتلبي حاجة السفن ومتطلباتها وهي تحديد المواقع في المحيطات
بأوقات مختلفة وفي مختلف الظروف واالحوال الجوية ،بدأت فكرة استخدام األقمار ألارا المالحة
البحرية مع طالق القمر الروسي ( ،)Sputnik 1وبعد مالحظة وطباعة الترددات الراديوية المنقولة
على الرسم البياني ،تم الحصول على نموذي جديد تم تمييزه يعرف بـ (ظاهرة دوبلر) ومن خاللها
استخدمتها معظم أنظمة المالحة العالمية اليوم مع الزمن والمسافة حيث تم تحديد المواقع وقد استطاع
العلماء في وقت سابق من معرفة القوانين التي تحسل السرعة والزمن الالزمين لنقل شارة راديوية
بين نقطتين وبالتالي حسا المسافة بين أي نقطتين على سطح األر كما في الشكل األيمن.

في عالم المالحة البحرية يجل معرفة الحسابات الدقيقة لوبعاد والمواقع وهذا يتطلل أن يكون التوقيت
الزمني متطابق بين القمر والقاعدة األرضية المستقبلة للمعلومات القمرية فالتزامن الدقيق مطلو فإذا
أمكن قياس الزمن الذي تستغرقه اإلشارة عندها يمكن مراعفة الزمن المقاس عند السرعة الدقيقة
للروء والحصول على المسافة الدقيقة بين الموقعين وتعتبر أقمار نافيستار الـ ( )Navistar( )24مثال
على األقمار التي تعتمد تعمل بهذا المبدأ ،ن النظام المالحي الثالثي األبعاد ألقمار النافستار يمكن المسافر
من تدقيق موقعه باستمرار فوق أي بقعة على األر .
 -4أقمار االستشعار عن بعد ()Remote Sensing Satellites
تقوم هذه األقمار بمراقبة ودراسة البيةة بشكل عام في كوكل األر دون تماس مباشر مع هذه البيةة
(عن بعد) (مثل مراقبة الطيور المهاجرة ،تحديد المصادر المعدنية وتوزيعها ،مراقبة الغابات ،تحديد
سرعة تراجع الغطاء النباتي في المناطق المختلفة من األر ) مثال عليها هي أقمار ()Radar sat
وهي تمتلك خصائ متنوعة في دعم األبحا وعلم المحيطات والغابات والمياه والجيولوجيا وعلم
الخرائل وعلم األرصاد الجوية وايرها من الحقول البيةية كما في الشكل السابق االيسر.
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 -5أقمار البحث واإلنقاذ ()Search and Rescue Satellites
بما أن األقمار الصناعية يمكنها نقل اإلشارة الراديوية والتلفزيونية فإنه يمكنها أن تنقذ حياة الناس
وهذه هي الفكرة التي أدت لى وجود هذا النموذي من األقمار التي تم تصميمها لتؤمن الطرق والسبل
للقوار والسفن في البحر والطائرات في الجو من خالل وسائل االتصاالت الخاصة بها ويمكن لهذه
األقمار التحري وتحديد شارات الطوارئ التي تطلقها السفن أو الطائرات أو حتى األفراد في مناطق
الخطر عن بعد واالستجابة لها بأسرع الطرق المتوفرة للوصول ليها.

 -6أقمار صناعية لدراسة ومراقبة موارد األر ()Land Observation Satellites
مثل األقمار الصناعية خاصة بدراسة البحار وأخر خاصة بدراسة الطقس وأخر مخصصة للتصوير
الفرائي أو االستشعار عن بعد.
 -7أقمار صناعية للتجسس ( )Spy Satellitesتمتاز بالكتمان التام وتخ الدول العظمى.
 -8أقمار لدراسة المناخ ()Meteorology Satellites
هدفها األساسي تقديم بيانات تخ االمطار والرياح وحاالت الجو كالقمر األمريكي (.)NOAA
 مكونات نظام األقمار الصناعية
تتكون نظم األقمار الصناعية بصفة عامة من األجزاء اآلتية- :
 -1الماسح ( )Scannerهو نظام القتفاء البيانات ( )Acquisitionويحتوي على الحساس والكاشف.
 -2الجزء الحساس ( )Sensorهو الجزء المخت بتجميع الطاقة وتحويلها لى قيم رقمية وعرضها
بصورة مناسبة للحصول على المعلومات منها.
 -3الكاشف ( )Detectorهو الجزء المثبت بالجزء الحساس لتسجيل االشعة الكهرومغناطيسية.
 القمر الصناعي كونوس ()Ikonos
هو قمر من األقمار عالية الدقة خاص برصد الظواهر األرضية أطلق في ( 24سبتمبر  1999م)
ويمتاز بأنه أكثر األقمار التجارية رواجا ً بدقة مكانية عالية تصل لى ( 1م) وسعره مناسل ،تستخدم
منتجات هذا القمر في التطبيقات العسكرية ،يعتبر كونوس أول مستشعر فائق القدرة التميزية
لالستخدامات المدنية حيث يمدنا بصور قريبة في قدرتها التميزية من الصور الجوية ،فقد القمر األول
من كونوس أثناء االطالق في ( )1999/10/27ال أن القمر التالي ما زال يعمل وتسوق بياناته بأسم
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( )Cateraوبقدرة تميزية مهمة بالتخطيل العمراني والحرري وعمل الخرائل  ،يدور القمر بمدار
على ارتفاع ( 681كم) وبزاوية ميل ( )98.1ºويكمل المدار في زمن ( 98دقيقة) بينما يكمل دورته
حول األر بفترة ( 3 -1.5أيام).
* مساحة صورة القمر هي ( 11×11كم).
* يحمل القمر مجس يجمع البيانات في نمطين صورة النمل األول هي ( )Panchromaticبدقة مساحية
( 1متر) وبدقة راديومترية ( 11بت =  2048درجة لونية).
* النمل الثاني صورته تكون متعددة األطياف ( )Multispectralبدقة مساحية ( 4متر) وفق الجدول
التالي الموضح للخصائ الطيفية والمساحية لمجسات كونوس.
النطاق
التسلسل
Panchromatic
1
Band 1
2
Band 2
3
Band 3
4
Band 4
5

المنطقة الطيفية (الطول الموجي)
(0.45 – 0.90) μm
(0.45 – 0.53) μm Blue
(0.52 – 0.61) μm Green
(0.64 – 0.72) μm Red
(0.77 – 0.88) μm Near Infra-red

الدقة المساحية
)(1*1 m
)(4*4 m
)(4*4 m
)(4*4 m
)(4*4 m

 القمر كويك بيرد (:)Quick Bird
هو قمر عالي القدرة التميزية ( 60سم) ويتم تشغيله بواسطة ()Digital Global Corporation
وهو مصدر ممتاز للبيانات البيةية واستخدامات األراضي والزراعة والغابات والمناخ والبحث عن
البترول باإلضافة لى مكانية توظيفه للصناعة والتشييد ،أطلق القمر في ( )2001/10/18من قاعدة
( )Vandenbergالجوية األمريكية ليأخذ مكانه بمدار يبعد عن سطح األر بمقدار ( 450كم)
وبزاوية ميل مع الشمس تبلغ ( )92.2ºوبسرعة ( 7.1كم/ثانية) ليكمل دورته بمداره في ( 93.5دقيقة)
ويكرر دورته حول األر كل ( 3.5 -1يوم) ،تصل قدرته التميزية للبيانات في المجال الطيفي األبير
واألسود ( )Panchromaticلى ( 72 -61سم) وفي المجال المتعدد االطياف ()Multispectral
الى ( 2.88 – 2.44متر).
الجدول ( )1يوضح مواصفات القمرين ( )Ikonosو ()Quick Bird
أسم القمر الصناعي
شكل القمر

تاريم اإلطالق
الدقة التميزية المكانية
Spatial Resolution

الدقة التميزية االشعاعية
Radiometric Resolution

Ikonos 2

24 September 1999
)عند مسار القمر( Nadir:
0.82m Panchromatic
3.2m Multispectral 26º Off-Nadir
)بزاوية  26ºعن مسار القمر(
1m Panchromatic
4m Multispectral
Panchromatic: (0.526 – 0.929) µm
Multispectral:

Quick Bird 2

October 18, 2001
)عند مسار القمر( Nadir:
0.61m Panchromatic
2.44m Multispectral 25º Off)بزاوية  25ºعن مسار القمر( Nadir
0.72m Panchromatic
2.88m Multispectral
Panchromatic: (0.45 – 0.90) µm
Multispectral:
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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
16.5 km X 16.5 km at nadir
23m horizontal 90%
(CE=Circular Error)

450 Kilometers
97.2º degrees
10:30 a.m.
1-3.5 days depending on Latitude
(30º off - Nader)
93.5 minutes
Sun – synchronous
11-bits per pixel = 211 = 2048
level
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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
11.3 Kilometers at Nadir
13.8 Kilometers at 26º off-Nader
12m horizontal & 10m vertical accuracy
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
681 Kilometers
98.1º degrees
10:30 a.m.
3 days at 1m Resolution, 40º latitude.
98 minutes
Sun – synchronous
11-bits per pixel = 211 = 2048 level

Swath التغطية المكانية
Accuracy صحة الربل

Altitude االرتفاع عن سطح األر
Inclination زاوية الميل
وقت عبور خل االستواء
الدقة التمييزية الزمنية
Temporal Resolution
Orbit time وقت المدار
Orbit Type نوع المدار
الدقة التمييزية االشعاعية
Radiometric Resolution
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 مميزات األقمار الصناعية الفرنسية سبوت ()Spot
 -1أن قوة تميز القمر ) (Spotهي ( 10 * 10متر) أي انه يراهي قوة تميز الصور الجوية ذات
المقاييس الصغيرة والمتوسطة ويفرل عليها من الناحية االقتصادية وذلك لتغطية مساحة كبيرة
من األر في المشهد الواحد والحصول على بيانات عن نفس المنطقة كل  26يوم مما يمكن
الباحثين من مراقبة التغيرات التي تحصل في المنطقة مع المرور الوقت.
 -2أن أجهزة التحسس المحمولة على متن هذا القمر لها أمكانية الميالن بصورة تدريجية للحصول
على بيانات عن المنطقة معينة باستمرار مهما كان مسار القمر كما مكنت هذه الخاصية من
الحصول على بيانات ذات تداخل بينها للحصول على الشكل المجسم ) (3Dimentionلسطح
األر لغر التفسير وأعداد خرائل طبوارافية دقيقة وخصوصا ً من البيانات الملتقطة في
النظام البانكروماتي (األبير واألسود).
 -1 األقمار الصناعية الفرنسية سبوت ) (Spot 1,2,3الجيل األول- :
يغطي هذا القمر سطح الكرة األرضية كل ( 26يوم) وهو يجمع المعلومات عن سطح األر
باستخدام المصدر الطبيعي للطاقة وهو من النوع المتزامن مع الشمس ولقد تم تطوير المتحسسات
المحمولة على متنه من حيث زاوية النظر وقوة التميز وهذه األقمار تحمل نوعين من المستشعرات
أو (أجهزة التحسس)هي- :
 -1تحمل نظام المشاط االلكتروني المتعدد األطياف ()Multi Spectral Scanner = MSS
يعتمد هذا المستشعر في حصوله على المعلومات عن سطح األر على االطوال الموجية المرئية
وتحت الحمراء القريبة وقد حمل هذا المستشعر على األقمار سبوت من ( )5 – 1حيث تقوم
المستشعرات بجمع البيانات في  4مرشحات طيفية وتغطي الصورة الملتقطة بها مساحة أبعادها
(185كم × 185كم) للسلسلة األولى من أقمار الندسات ،وقد تم تطوير مستشعر الحزم المرتدة
بكاميرات فيديوية ثالثية ( )Return Beam Videoconفقد أشير لى أن مرشحاته الطيفية
باألرقام من ( )7 – 4بالقمر الصناعي ( )Landsat 3الثالث مع مرشح طيفي ضافي في مجال
األشعة الحرارية تحت الحمراء (.)Thermal Infrared Band
جدول ) (MSSنظام المشاط االلكتروني المتعدد األطياف في القمر سبوت الفرنسي
رقم قناة
المشل
1
2
3

الطول الموجي للقناة
بالميكرون
()0.52 - 0.60
()0.63 - 0.69
()0.79 - 0.89

منطقة الطيف
الكهرومغناطيسي
األخرر
األحمر
األشعة تحت الحمراء
القريبة المنعكسة

قوة التمييز
Resolution
)(20*20m
)(20*20m
)(20*20m

المساحة المغطاة
للمشهد الواحد
(60* 60) km²
(60* 60) km²
(60* 60) km²

 -2تحمل النظام البانوكروماتيكي (األبير واألسود) المرئي ).(Panchromatic
جدول النظام البانوكروماتي المرئي في القمر سبوت الفرنسي
رقم قناة
المشل
1

الطول الموجي للقناة
بالميكرون
((0.51 - 0.73

منطقة الطيف
الكهرومغناطيسي
منطقة الطيف المرئي

قوة التمييز
Resolution
( )15 * 15متر

المساحة المغطاة
للمشهد الواحد
(60* 60) km²
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 -2 األقمار الصناعية الفرنسية ( )Spot 4،5الجيل الثاني- :

الشكل ( )1شكل القمر الصناعي الفرنسي ( )Spotسبوت ( 4و)5
 -1تحمل نفس أجهزة الجيل ( )1،2،3البانوكروماتيكي والمشاط المتعدد االطياف ()MSS
رقم القناة
Band
B0
B1
B2

الطول الموجي
بالميكرومتر
0.45 - 0.52
0.52 - 0.60
0.63 - 0.69

منطقة الطيف
الكهرومغناطيسي
الطيف المرئي األزرق
الطيف المرئي األخرر
الطيف المرئي األحمر

B3

0.76 - 0.90

األشعة تحت الحمراء
المنعكسة القريبة
األشعة تحت الحمراء
المنعكسة المتوسطة

MIR

1.55 – 1.75

قوة التمييز
Resolution
)(10*10m
)(20*20m
)(20*20m

المساحة المغطاة للمشهد
الواحد
(60* 60) km²
(60* 60) km²
(60* 60) km²

)(20*20m

(60* 60) km²

)(20*20m

(60* 60) km²

 -2تحمل جهاز تحسس النباتات والمحيطات ((Vegetation) )VGT
منطقة الطيف
الكهرومغناطيسي

قوة التمييز Resolution

المساحة المغطاة
للمشهد الواحد

رقم القناة
Band

الطول الموجي
للقناة بالميكرون

B0

0.45 - 0.52

الطيف المرئي األزرق

B1

0.52 - 0.60

الطيف المرئي األخرر

B2
B3

0.63 - 0.69
0.76 - 0.90

MIR

1.55 – 1.75

الطيف المرئي األحمر
األشعة تحت الحمراء
المنعكسة القريبة.
األشعة تحت الحمراء
المنعكسة المتوسطة

) (20*20mوممكن أن تكون
مساحة الوحدة الصورية هي- :
)(1000*1000m
قليميا ً كما يمكن أن تعمل مساحة
الوحدة الصورية- :
)(4000*4000m
وشاملة لسطح األر بزاوية
نظر (عمودية).

(60* 60) km²
(60* 60) km²
(60* 60) km²
(60* 60) km²
(60* 60) km²

 القمر الصناعية األمريكي نواه (- :)NOAA11
أطلقت أمريكا مجموعة أقمار صناعية تخصصية تعرف بنواه ( )NOAAلدراسة الظواهر الجوية
وحرارة أسطح المحيطات والبحار وتتواجد هذه األقمار على ارتفاعات عالية ومختلفة فوق سطح
األر أطلقت ألداء مهام معينة ومزودة بأجهزة مراقبة المحيطات والجو بأمريكا من أهم مميزاتها
تغطيتها لمساحات شاسعة و عطاء بيانات يومية كما تتميز بالتفاصيل التالية- :
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 -1ألوان المحيطات والمواد العالقة بالمياه المالحة.
 -2توزيع الثلوي بالمحيطات والبحار ورسم مخططات اطاء الثلوي.
 -3تكوين الغالف الجوي ومراقبة الفيرانات.
 -4ميزان الطاقة الخاص لسطح األر .
 -5قياس درجة الحرارة ورسم مخططات لها.
 -6قياس سرعة الرياح ورسم مخططات لها.
 -7قياس الغطاء النباتي الطبيعي.
 -8دراسة أنواع التر ولهذا نالح أن دقة التميز المكانية كبيرة = ( 1×1كيلومتر = )Resolution
ويغطي مساحات كبيرة في المنظر الواحد ،كما موضح بالشكل التالي:

الشكل ( )2شكل القمر الصناعي األمريكي نواه رقم ( )11الخاص باألنواء الجوية

 مجموعة األقمار األمريكية الندسات )- :(Landsat
تسووتخدم لمسووح سووطح الكوورة األرضووية ودراسووة الموووارد الطبيعيووة فيهووا ويووتم الحصووول علووى البيانووات
بوسائل الكترونية متقدمة ومتعاقبة وفي مجاالت طيفية متعددة وهي متزامنة مع الشمس.
 -1 خواص األقمار األمريكية الندسات )( (Landsatالجيل األول (- :))3،2،1
 -1تدور بسرعة تكافئ سرعة المسار األرضي ( 6.46كم  /ثانية).
 -2مسار المدار للقمر يقطع خل االستواء بزاوية (ميله عن خل االستواء) (˚.)99.2
 -3تتباعد المدارات عن بعرها البعر بمسافة ( 2875كم) عند خل االستواء.
 -4مدارها من النوع القطبي ) (Polarومتزامن مع الشمس.
 -5ارتفاعه يصل لى ( 915 - 907كم).
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 -6التغطية من ( 82ºشماالً) لى ( 82ºجنوبا ً).
 – 7القمر يكمل دورته في مداره كل  103دقيقة.
ً
 - 8عبور خل االستواء عند الساعة ( 9.42صباحا) حسل التوقيت المحلي.
 - 9يعيد تحسس المنطقة كل ( 18يوم).
 - 10وزن القمر ( 815كغم) وأبعاد القمر ( 3م *  1.5م).
األجهزة أو المتحسسات ( )Sensorsالمحمولة على األقمار األمريكية الندسات ( )3،2،1هي- :
أ -نظام تصوير فيديوي الكتروني (- :)RBV= Return Beam Videocon
يتألف من ( )3كاميرات تغطوي مسواحة مون األر أبعادهوا (185*185كوم) للمشوهد الفروائي الواحود
وبقوة تميز أرضية ( 80م) عدا القمر ( )3فقدرته التميزية ( 40م) تصور هذه الكاميرات نفوس البقعوة
مووووووون األر بوووووووزمن قووووووودره ( 25ثانيوووووووة) وكووووووول كووووووواميرا تتحسوووووووس حزموووووووة ضووووووووئية معينوووووووة
) (Bandفوواألولى تتحسووس لوشووعة المنعكسووة موون سووطح األر بطووول موووجي ()0.575 - 0.475
مايكرومتر ضمن الطيف األخرر من المرئي والثانية تتحسوس األشوعة المنعكسوة لسوطح األر بطوول
مووووجي ( )0.580 - 0.680موووايكرومتر ضووومن الطيوووف األحمووور والكووواميرا الثالثوووة تتحسوووس األشوووعة
المنعكسووة لسووطح األر بطووول موووجي ( )0.830 - 0.690مووايكرومتر ضوومن طيووف األشووعة تحووت
الحمووراء المنعكسووة وهووذه الكوواميرات ال تسووجل المعلومووات علووى فلووم و نمووا تحتوووي علووى لوووح حسوواس
الكتروني ويوتم مسوح هوذه الصوورة بواسوطة شوعاع الكترونوي ثوم تنتقول اإلشوارات الناتجوة لوى محطوات
استالم المعلومات األرضية.
المجال الطيفي لنظام التصوير الفيديوي اإللكتروني ( )RBVالمحمول بالجيل األول (1و2و)3
مجال القناة
Band

1
2
3
4

الحساسية الطيفية
(بالمايكرومتر)
(الطول الموجي)
(- 0.575
)0.475
(- 0.600
)0.580
(- 0.830
)0.690
(- 0.750
)0.505

Resolution
قوة التميز (متر)
الدقة التصويرية

صفات المشهد ومالحظات أخر
)(Image properties &Remarks

)(80*80m

تسجيل أني بثال كاميرات ) (RVBلنفس المنظر ويغطي المشهد (185*185
كم  )2من األر مع  %14تالحق جانبي و %10تالحق أمامي عند خل
االستواء النطاق الواحد يصور بآلتي ) (RBVتصوران مشهدان جنبا ً لى جنل
ويغطي المشهد ( 98 * 98كم )2من األر .

)(80*80m
)(80*80m
)(30*30m

 جهاز الماسح المتعدد األطياف (المشاط االلكتروني) )- :(MSS= Multi Spectral Scannerيسجل كثافة األشعة المنعكسة من سطح األر بـ ( )5قنوات وهي تتحسس اآلتي- :
رقم قناة
المشاط
1
2
3
4
5

الطول الموجي
(بالميكرون)
()0.5 – 0.6
()0.6 – 0.7
()0.7 – 0.8
()0.8 – 1.1
()10.5 – 12.4

موقعه من الطيف الكهرومغناطيسي
األخرر (الطيف المرئي)
األحمر (الطيف المرئي)
تحت الحمراء المنعكسة القريبة
تحت الحمراء المنعكسة المتوسطة
تحت الحمراء الحرارية

دقته التميزية
Resolution
)(79x82m
)(79x82m
)(79x82m
)(79x82m
)(240x240m

صفات المشهد ومالحظات أخر
Image properties &Remarks
المشهد يغطي ( 185*185كم )2من األر بتالحق
جانبي  %14عند خل االستواء و %10تالحق أمامي
وتزداد نسبة التالحق الجانبي عندما نتوجه نحو القطبين
حيث يصل لى  %85عند القطبين وقد حد فشل بعد
طالق القمر بقليل لحدو عطل فيه.

ي – منظومة جمع المعلومات )(DCS= Data Collection System
هووي منظومووة تتحسووس معلومووات األنووواء الجويووة (رطوبووة وأمطووار وريوواح) وهووي ضوورورية لتفسووير
البيانات الفرائية والظواهر المتعلقوة بهوا ،تسوتغرق أقمور الندسوات الجيول األول (18( )1،2،3يووم)
لوى
لتغطية سطح األر بأكملهوا ثوم تعوود لتبودأ دورة جديودة ،تتحوول األشوعة المنعكسوة مون األر
أعداد المدرس المهندس محمد عيدان محمود الطائي – قسم المساحة ـــ المعهد التقني بالموصل ( 15ــ  9ــ )2019

57

اشووارات الكترونيووة وتبووث لووى أجهووزة االسووتالم بالمحطووات األرضووية ويسووتخدم المشوواط االلكترونووي
المتعدد األطياف مرآة تتذبذ بزاوية )˚ (11.56تقوم بمسح الكتروني لسطح األر ويغطي المشهد
الواحد مساحة (185*185كم) وبقوة تميز (79متر) ويستغرق التقاط المشهد الواحد ( 25ثانية).

الشكل ( )3خطوط االستشعار والتداخل لتغطية سطح األر

للقمر الصناعي الندسات األمريكية

 -2 خواص األقمار األمريكية الندسات (الجيل الثاني (- :))4،5
 -1مدارها قطبي ) (Polarمتزامن مع الشمس أطلق القمر ( )4في  1982/7/16وأنهى عمله في
يوليو  ،1987وأطلق القمر ( )5في  1985/3/1وما زال في الخدمة حيث تستغرق هذه األقمار
(16يوم) لتغطية سطح األر .
 -2ارتفاعه 705كم لسببين.
أ -لكي يصبح بمتناول مكو الفراء إلرجاعه.
 لكي تزداد دقة التميز األرضي ألجهزته. -3مسار المدار للقمر يقطع خل االستواء (ميله عن خل االستواء) بزاوية (.)98.2º
 -4تتباعد المدارات عن بعرها البعر بمسافة  2752كم عند خل االستواء.
 -5التغطية من ( 81ºشماالً لى  81ºجنوبا ً).
 -6فترة الدورة كل  99دقيقة.
 -7عبور خل االستواء عن الساعة  9.45صباحا ً حسل التوقيت المحلي.
 -8يكمل دورته حول األر كل ( 16يوم) أي يعيد تحسس المنطقة نفسها كل  16يوم.
 -9عدد الدورات اليومية هي (.)14.5
 -10وزن القمر  2000كغم.
 -11أبعاد القمر  2.3م *  1.5م.
األجهزة أو المتحسسات ( )Sensorsالمحمولة على األقمار األمريكية الندسات ( )5،4هي- :
أ -نظام (منظومة) المشاط االلكتروني المتعدد األطياف
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له نفس مميزات المشاط االلكتروني المتعدد األطياف المحمول على متن أقمار ( )3 ، 2 ، 1من حيث
عدد القنوات ومجال التحسس الطيفي وقوة التميز والمساحة المغطاة بالمشهد الفرائي الواحد ويسجل
كثافة األشعة المنعكسة من سطح األر بـ ( )5قنوات وهي تتحسس اآلتي- :
المجاالت الطيفية للمشاط المتعدد االطياف ) (MSSلالندسات ()4,5
رقم قناة
المشاط
1
2
3
4
5

الطول الموجي
(بالميكرون)
()0.5 – 0.6
()0.6 – 0.7
()0.7 – 0.8
()0.8 – 1.1
()10.5 – 12.4

موقعه من الطيف الكهرومغناطيسي
األخرر (الطيف المرئي)
األحمر (الطيف المرئي)
تحت الحمراء المنعكسة القريبة
تحت الحمراء المنعكسة المتوسطة
تحت الحمراء الحرارية

دقته التميزية
Resolution
)(79x82m
)(79x82m
)(79x82m
)(79x82m
)(240x240m

صفات المشهد ومالحظات أخر
Image properties &Remarks
المشهد يغطي ( 185*185كم )2من األر بتالحق
جانبي  %14عند خل االستواء و %10تالحق أمامي
وتزداد نسبة التالحق الجانبي عندما نتوجه نحو القطبين
حيث يصل لى  %85عند القطبين وقد حد فشل بعد
طالق القمر بقليل لحدو عطل فيه.

مالحظة - :في عام ( )1995لوم يبوق مون مجموعوة الندسوات سوو القمور ( )5وهوو يوؤدي مهاموه بصوفة
جيدة وتجاوز عمره االفتراضي بسنوات مما حدا بشركة ) (EOSATلى البحث عن بدائل.
 نظام (منظومة) جمع المعلومات )Data Collection System (DCSلها نفس مميزات المنظومة المحمولة على متن القمار الصناعية (.)3 ، 2 ، 1
ي – نظام (منظومة) ) (TMالخاصة بالخرائل الموضوعية
يعمل بنفس طريقة عمل المشاط االلكتروني المتعدد األطياف وقد طور هذا النظام للحصول على
معلومات عن سطح األر باستخدام عدد أكبر من القنوات من الطيف الكهرومغناطيسي ويتكون
هذا النظام من ( )7قنوات وهي عبارة عن متحسسات لمسح سطح األر وتعمل ( )3قنوات ضمن
الطيف المرئي وثالثة قنوات ( )3تعمل ضمن مجال األشعة تحت الحمراء المنعكسة وقناة واحدة ()1
تعمل ضمن مجال األشعة تحت الحمراء المنبعثة.
المجاالت الطيفية لراسم الخرائل الموضعي ) (TMلالندسات ()4,5
المجال
Band
1

طول الموجة
ماكروميتر
(- 0.52
)0.45

الموقع الطيفي

دقته التميزية
Resolution
)(30x30m

أخرر

)(30x30m

أحمر

)(30x30m

)(30x30m

تشير لى تحديد محتو الماء بالغطاء النباتي والتربة وتفيد أيرا ً
في التمييز بين السحل والجليد أو بين الغيوم والثلج.
تفيد في تحليل صابات الغطاء النباتي وتمييز رطوبة التربة وتفيد
في تطبيقات الدراسات الحرارية ورسم المصورات الحرارية.
تفيد في تمييز المعادن وأنواع الصخور وهي حساسة أيرا ً وتميز
الرطوبة في الغطاء النباتي ،ودراسات االر .

أزرق

2

(- 0.60
)0.52
(- 0.69
)0.63

4

(- 0.90
)0.76

تحت الحمراء القريبة

5

(- 1.75
)1.55

تحت الحمراء
المتوسطة

)(30x30m

6

()2.08 -2.35

7

(-12.5
)10.4

تحت الحمراء الحرارية
المنبعثة المتوسطة
تحت الحمراء الحرارية
المنبعثة البعيدة

)(120x120m

3

)(120x120m

التطبيقات الرئيسية
صمم ليخترق الكتل المائية مما يجعله مفيداً في رسم المياه الشاطةية
كما يفيد في تميز التربة والغطاء النباتي ورسم أنواع الغابات
والتعرف على المعالم الحررية.
صمم لقياس ذروة انعكاس اللون األخرر للغطاء النباتي بهدف
تمييزه وتقدير نشاطه.
صمم لالستشعار في منطقة امتصاص اللون األخرر ولهذا يساعد
في التمييز بين األنواع النباتية ويفيد في التعرف على المعالم
الحررية.
تفيد في الدراسات الحيوية كتحديد الغطاء النباتي ونشاطه ومحتواه
من الكتلة الحيوية وتحديد الكتل المائية وتمييز رطوبة التربة.

مالحظووة - :يغط وي المشووهد ( )185*185Km2موون األر بتالحووق أمووامي ( )5.4%وجووانبي ( )7.3%عنوود خوول االسووتواء
ويزداد التالحق كلما اتجهنا نحو القطبين ليصل لى ( ،)%85يوفر المشهد بيانات كثيرة لمختلف االختصاصات.
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 -3 خواص األقمار األمريكية الندسات (الجيل الثاني (- :))6،7
هووو الجيوول الحووديث موون سلسوولة األقمووار الصووناعية وقوود فشوول القموور ( )Landsat 6بإطالقووه فووي
 ،1999/10/3ثم أطلق القمر ( )Landsat 7في  1999/4/15وموا زال بالخدموة موزود بمستشوعر
موضوعي محسن متعدد األطياف ومحسون ( )Enhanced Thematic Mapper = ETM+ذي
القدرة التمييزية ( 30م) ،يدور القمر بمدار على ارتفاع ( 705كم) فوق سطح األر بزاوية ميل مع
الشمس تصل لى ( )89.2ºويكمل مداره في ( 89.9دقيقة) ويكرر دورته حول األر كل (16يوم).
األجهزة أو المتحسسات ( )Sensorsالمحمولة على األقمار األمريكية الندسات ( )6،7هي- :
أ  -راسم الخرائل الموضوعي المحسن )(TM
رقم قناة
المشاط
عامة
PAN
1
2
3
4
5
6
7

الطول الموجي
للقناة بالميكرون
()0.50 - 0.86
()0.45 - 0.52
)(052 – 0.60
()0.63 - 0.69
()0.76 - 0.90
()1.55 - 1.75
()2.08 - 2.35
()10.5 -12.5

منطقة الطيف الكهرومغناطيسي
ضمن الطيف المرئي

قوة التمييز
Resolution
-------

(185 * 185) km²

15m
30m
30m
30m
30m
30m
120m

(185 * 185) km²
(185 * 185) km²
(185 * 185) km²
(185 * 185) km²
(185 * 185) km²
(185 * 185) km²
(185 * 185) km²

األزرق
األخرر
األحمر
تحت الحمراء المنعكسة القريبة
تحت الحمراء المنعكسة المتوسطة
تحت الحمراء المنعكسة البعيدة
تحت الحمراء المنبعثة المتوسطة

المساحة المغطاة

 متحسس الندسات المتقدم ) (ALSويوجد منه نوعين- : الذي يعمل بالطيف المرئي واألشعة تحت الحمراء القريبة وبقوة تميزية (.)10m
 األشعة تحت الحمراء المنعكسة قوة تميزها (.)20m
مالحظة - :المشهد الفرائي بهذه األقمار وبهذا المتحسس يغطي مساحة مقدارها ) .(41 * 41km²
 مقارنة بين مواصفات األقمار الصناعية ) (Land sat 7 & Spot 5كما في الجدول التالي- :
أسم القمر الصناعي
 -1شكل القمر ()Shape

 -2تاريم اإلطالق ()Launch Date
 -3الدقة التميزية المكانية
)(Spatial Resolution
 -4الدقة التميزية االشعاعية
)(Radiometric Resolution

Landsat 7

15 April 1999
15m for Panchromatic
30m for Multispectral
60m for Thermal
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

Spot 5

5 May 2002
2.5m or 5m for Panchromatic
10m for B1 – B3
20m for B4
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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832 Kilometers
98º degrees
10:30 a.m.
26 days

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
250m horizontal accuracy (Hz.
Acc.) without ground control,
15m (Hz. Acc.) with ground
control, These are specified as
90% (CE= Circular Error)
705 Kilometers
98.2º degrees
9:45 a.m.
16 days

101 minutes
Sun – synchronous
8-bits per pixel = 28 = 256 level

98.9 minutes
Sun – synchronous
8-bits per pixel = 28 = 256 level

120 km X (60 km X 2) X 80 km
50m horizontal accuracy with
no ground control.

)Swath(  التغطية المكانية-5
)Accuracy(  صحة الربل-6

)Altitude(  االرتفاع عن سطح األر-7
)Inclination(  زاوية الميل-8
(Crossing Eq.(  وقت عبور خل االستواء-9
 الدقة التمييزية الزمنية-10
)Temporal Resolution(
)Orbit time(  وقت المدار-11
)Kind Orbit(  نوع المدار-12
 الدقة التمييزية االشعاعية-13
)Radiometric Resolution(

الجدول يوضح مواصفات بعر األقمار المستخدمة الحالية والمستقبلية
Launch Date
)تاريم االطالق (المتوقع

Satellite Name

1/3/1984
22/1/1990
29/9/1997
24/3/1998
15/4/1999
24/9/1999
7/12/2000
18/10/2001
22/10/2001
4/5/2002
26/6/2003
27/9/2003
17/10/2003
21/10/2003

Landsat 5
Spot 2
IRS 1D
Spot 4
Landsat 7
Ikonos 2
EO-1
Quick Bird 2
Proba
Spot 5
Orb View 3
DMC Bil Sat (SSTL)
IRS Resource Sat 1
CBERS 2
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أسم القمر

Country
الدولة

US
France
India
France
US
US
US
US
ESA
France
US
Turkey
India
China/Brazil

Spatial Resolution
الدقة التمييزية المكانية للمشهد
األبير واألسود والمتعددة االطياف
PAN Res. M MS Res. M
30
185
10
20
6
23
10
20
15
30
1
4
10
30
0.6
2.5
8
18,36
2.5
10
1
4
12
26
6
6,23
20
20

Swath
التغطية المكانية

120
70,142
120
185
11
37
16
14
120
8
52
24,140
113
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24
28
15
94,160
48
600
10,15
35,70
113
24,140
16
60,120
20
177
20
60,120

8
3
4
20
24
32
5
10
20
6,23
2.5
20
2.8
30
2.8
20

2
1
1
8
24
4
2.5
2.5
20
6
0.7
5
0.7
10
0.7
5

Taiwan
Russia
Korea
Russia
Russia
China
UK
Japan
China/Brazil
India
Israel
China/Brazil
France
US
France
China/Brazil

Roc Sat 2
Resource DK - # 1
Komp Sat 2
Monitor –E #1
Sich – 1 M # 1
DMC China DMC
)Top Sat (SSTL
ALOS
CBERS – 2B
IRS Resource Sat – 2
EROS C
CBERS – 3
Pleiades – 1
LDCM
Pleiades – 2
CBERS – 4

20/4/2004
30/6/2004
15/11/2004
15/12/2004
15/12/2004
1/3/2005
1/3/2005
1/6/2005
15/1/2006
15/1/2006
1/3/2008
1/5/2008
1/7/2008
30/6/2008
1/7/2009
1/6/2010

األسبوع ( / )14تطبيقات متنوعة في االستشعار عن بعد (في الدول العربية):
 االستشعار عن بعد في الدول العربية
استخدم التصوير الجوي في األراضي العربية بالحر العالمية األولى عن طريق الغر عندما تم تصوير
منطقة السويس وبعر المناطق األخر من مصر أما بفترة ما بين الحربين ظهر التصوير الجوي بالكيان
اإلسرائيلي واكتشاف النفل ساعد على انتشار عمليات اقتصادية وتخطيطية محددة واليوم ينتشر استخدام
التصوير الجوي والفرائي في البالد العربية وخاصة بالمملكة العربية السعودية حيث يستخدم في- :
 -1نتاي خرائل الطقس.
 -2نتاي الخرائل الجغرافية والجيولوجية.
 -3في عمليات تخطيل المدن.
 -4في بعر االستخدامات الزراعية.
 -5في دراسة التصحر وزحف الرمال.
 -6في التطبيقات العسكرية.
 -7في الكشف عن النفل والمعادن الثمينة والمياه.
ولكن استخدام هذه الصور في األبحا الخاصة في الوطن العربي تواجهه كثير من الصعوبات وأهمها:
 -1صعوبة الحصول على الصور نظراً للسرية التي تحيطها.
 -2التكاليف العالية لطباعتها.
 -3عدم وجود نظام خاص للحصول عليها ،هيةات مختلفة تصدرها ،تعدد واختالف سنوات التصوير.
والمنطقة العربية التي تعتبر من أقدم المناطق المسكونة في العالم بحاجة لى الكثير من المعلومات
االقتصادية واالجتماعية والطبيعية لكي تساعدها في تنظيم و دارة مواردها وحل مشكالتها وتعينها في
عمليات التنمية التي نقوم بها شانها في ذلك شأن بقية المناطق النامية في العالم.
 تطبيقات االستشعار عن بعد بأنواعها (الجوية والفرائية) في الدول العربية هي:
1ـ التطبيقات الحررية:
تشمل (رسم خرائل تفصيلية للمدن ،دراسة حركة المرور ومواقف السيارات ،تخطيل وتوزيع
المتنزهات والحدائق ،استعماالت األراضي ،التمدد الحرري واتجاهه ،دراسة المجمعات الصناعية).
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أدناه توضيح بعر العمليات التحليلية والتطبيقات على الصور الفرائية ،في المشهد التالي نالح
(كيفية رصد التغيرات في الغطاء النباتي والتمدد الحرري واتجاهه وتطور استعماالت األر بمنطقة
جدة في المملكة العربية السعودية كما نالح كيف تم رصد تغير شكل ساحل البحر األحمر.

 -2المياه:
أن أجزاء كثيرة من البالد العربية تعاني من نق المياه وصعوبة الحصول عليها وتساعد وسائل
االستشعار عن بعد في استكشاف مكامن المياه الجوفية ومراقبة المجاري والخزانات السطحية وكما يلي:
* تحديد وحصر المواقع التي تتجمع بها المياه كالبحيرات والخزانات والمناطق المنخفرة التي تتجمع بها
السيول ،ويمكن التعرف عليها مباشرة من الصور الفرائية ،كما يمكن أيرا ً تحديد مساحات هذه
المواقع ومعرفة التغيرات الموسمية التي قد تطرأ على حجم المياه الموجودة فيها.
* تتبع ورسم أنماط وأشكال مناطق تصريف المياه كاألودية واألنهار والقنوات وتتبع مساراتها ومراقبتها
ومعرفة طول وعر وعمق المجر وخشونة سطحه ودرجة ترسيل الطمى فيه ونحت وتأكل ضفافه.
* الحصول على نظرة شاملة لتأثير الفيرانات والدمار الذي تخلفه عند حدوثها في منطقة ما ،كما يمكن
أيرا ً تقييم أوضاع المناطق المتأثرة بالجفاف.
* تحديد أعماق المياه الصافية الرحلة.
* الكشف عن الينابيع الحارة والينابيع الموجودة داخل البحر.
* دراسة األحوال الجوية من أمطار وحرارة ورياح وثلوي ونحو ذلك وتوقع التغيرات التي قد تطرأ عليها.
* 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 .
* الكشف عن وجود المياه الجوفية بالصخور النارية والمتحولة العتمادها اعتماداً مباشراً على تواجد
الشقوق والفواصل والقواطع الرأسية والصدوع.
 -3المعادن:
يعتمد كثير من الدول العربية على عدد قليل من الموارد الطبيعية ،بعرها زراعي والبعر اآلخر معدني
وثبت أن وسائل االستشعار عن بعد بكافة أنواعها ساعدت في استكشاف الخامات المعدنية والبترولية.
 -4الزراعة:
ً
ً
ً
ً
يعتبر الثروة الزراعية أساسا استراتيجيا ألي بلد من البلدان ،سواء كان هذا البلد متقدما أو ناميا والهدف
النهائي من الزراعة هو تحقيق االكتفاء الذاتي للدولة ،ثم تحقيق بعر الفائر ن أمكن للتصدير.
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ولتحقيق ذلك البد من استخدام الوسائل المتقدمة من االستشعار عن بعد وما يرتبل بها من وسائل متقدمة
للتحليل و ظهار النتائج ومن التطبيقات الزراعية للمعلومات المستحصلة من بيانات األقمار الصناعية:
 -1تقدير مساحة المزروعات وتقدير نوع المحصول وانتاجيته.
 -2دراسة آفات وأمرا النباتات.
 -3دراسة الغابات ودراسة المراعي.
 -4تصنيف التربة من حيث صالحيتها للزراعة من عدمه.
 -5تحديد مواقع الحرائق والكوار التي تجتاح الحقول الزراعية.
 -6المساعدة في الكشف عن أماكن زراعة النباتات الممنوعة والمحرمة دوليا ً و رشاد الجهات
المسؤولة عن أماكن تواجدها للقراء عليها.
 -5األعمال الهندسية:
لقد اتسع مجال استخدام وسائل االستشعار عن بعد المختلفة في دراسة األساس الجيولوجي للمشاريع
االنشائية والعمرانية األخر  ،وكذلك تأثير هذه المشاريع على البيةة.
 -6التخطيل لالستخدامات األرضية (:)Land use Planning
أنتشر استخدام وسائل االستشعار في التخطيل اإلقليمي والمحلي باستخدام الوسائل الجوية والفرائية
بعد التحسن الكبير في التحليل المكاني لها ومن أبرز أعمال التخطيل (المطارات).
 -1تختلف وتتبدل استخدامات األراضي بمرور الزمن نتيجة المتغيرات االقتصادية واالجتماعية مثل انتقال
الملكية والتطور االجتماعي والرابات الخاصة والعامة والرغل السكاني ولذلك فإنه من الرروري
تحديث دراسات وخرائل استخدامات األراضي من حين آلخر.
 -2لقد استخدمت تقنيات االستشعار عن بعد بمختلف مستوياتها وتكاملها مع نظام المعلومات الجغرافية
لتخدم هذا الغر بإنشاء قواعد تساعد على عر ومقارنة ومراقبة وتحديد التغيرات التي تطرأ على
استخدام األراضي والعمل على وضع خرائل مثلى مقترحة لهذه االستخدامات كما في الشكل التالي.

الشكل ( )1يظهر صورة فرائية لمطار هيثرو بلندن
 -7تطبيقات االستشعار عن بعد في دراسة التصحر (:)Desertification
يتدهور الوضع البيةي للعالم لعدم التوازن بالموارد الطبيعية وهذا يؤدي لى التصحر وسوء الظروف
االقتصادية متمثلة بنق الغذاء وتدني القدرة اإلنتاجية لور الصالحة للزراعة ،أن نسبة ()%90
من أراضي الوطن العربي هي صحراوية ،وتنشأ ظاهرة التصحر نتيجة العوامل التالية- :
 -1نزع الحشائش واألشجار الستخدامها كوقود دون زرع بديل عنها.
 -2استخدام األر في عمليات التعدين دون استصالح.
 -3التوسع في المدن الصحراوية الكبيرة.
 -4سحل المياه الجوفية بكميات كبيرة لزراعة المناطق الصحراوية والتوسع العمراني.
 -5استبدال النباتات الصحراوية الطبيعية في المناطق شبه الجافة بالمحاصيل الزراعية التقليدية.
 -6تملح التربة نتيجة تبخر المياه المستخدمة في زراعة المناطق الصحراوية.
 -7الرعي الجائر.
أعداد المدرس المهندس محمد عيدان محمود الطائي – قسم المساحة ـــ المعهد التقني بالموصل ( 15ــ  9ــ )2019

64

 -8التغيرات المناخية وانخفا معدالت سقوط األمطار وارتفاع درجة الحرارة.
لدرء أخطار التصحر ينبغي وضع خطل وبحو للحد منه ،ومن هنا يبرز دور تقنيات االستشعار
عن بعد كوسيلة بحث دقيقة لمتابعة ودراسة اشكال التصحر من مشاهد األقمار الصناعية والجوية
التي تساعد على دراسة أشكال التصحر وعلى النحو التالي:
 -1تصنيف وانجراف التربة وتملحها:
يمكن مراقبة التربة وتغيراتها عن طريق دراسة صور األقمار الصناعية التي يمكنها تحديد مد
انتشار الفيرانات أو السيول النائية وتحديد أماكن تجمع التربة وانجرافها كما يمكن مالحظة
األراضي المالحة والتعرف عليها بسهولة من الصور الفرائية بسبل نسبة انعكاسها العالية.
أ -تصنيف التربة وانجرافها ()Soil Classification
 -1استخدمت تقنية االستشعار عن بعد بدراسة التربة ووضع خرائطها حيث تتوقف كمية ونوعية
االشعة الكهرومغناطيسية المنعكسة على سطح التربة ضمن نطاقات طيفية متعددة على الخواص
الفيزيائية والكيميائية للتربة فيمكننا الفصل بين أنواع التر المختلفة كما يمكن معرفة طريقة
تكوينها ونشأتها بدراسة المميزات الطيفية لها وتحديد صالحيتها لالستخدام الزراعي وخواصها
الزراعية ودرجة مقدرتها اإلنتاجية باإلضافة لى تقدير المساحات المستصلحة وتتبعها.
 -2استخدام هذه التقنية بعمل خرائل كنتورية لوراضي التي ليس لها خرائل مساحية أو كنتورية
مع مالحظة الجدو االقتصادية الستخدام تقنيات االستشعار عن بعد في تصنيف التربة تزيد من
فعالية المسح والتصنيف باإلضافة لى توفير الجهد والوقت الالزمين لوضع خرائل التربة.
 تملح التربة ()Salinity of Soilبزيادة نسبة االمالح التربة تزداد شدة سطوعها مما يساعد على تميزها عند تحليل المعطيات
الرقمية للصور الفرائية خاصة باألبير واألسود ألنها تظهر بلون أبير نتيجة لعكسها االشعة
الساقطة عليها بمختلف االطوال الموجية مع مالحظة أن نسبة االنعكاس تزداد مع زيادة الطول
الموجي لذلك تظهر التر المالحة باللون األبير ويزداد سطوعها مع ازدياد االمالح.
 -2زحف الكثبان الرملية ()Sand Dune Encroachment
هي ظاهرة خطيرة تؤدي لى المزيد من التصحر ،وتلعل تقنيات االستشعار عن بعد دوراً هاما ً في
مراقبة زحف الكثبان الرملية وذلك من االشكال التي تأخذها في الصور ويمكن تقدير سرعة زحف
الرمال بدراسة صور متعاقبة خالل فترات زمنية متباعدة كما بالشكل التالي ومن ثم بيان الطرق
الكفيلة بتثبيتها وتحديد مناطق التشجير للحد من زحف الرمال ،الرواسل الريحية نوعان هما- :
 -1الفرشات الرملية (.)Sand Sheet
 -2الكثبان الرملية (الغرود) ()Sand Dune
تنقسم لى( :هاللية وطولية وشبه هاللية) ،يتراوح معدل زحفها من ( 30 – 9م) بالسنة كما بالشكل:
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األسبوع ( / )15تطبيقات متنوعة في االستشعار عن بعد:
1 ـ التطبيقات الزراعية
وتشمل (دراسة انواع المحاصيل ،دراسة النباتات الطبيعية ،دراسة امرا النباتات).
في المشهد التالي تم رصد التغيرات في الغطاء النباتي لمنطقة عسير (أبها) بالمملكة العربية السعودية.

 -2 التطبيقات العسكرية (االستخبارات ومراقبة العدو ،تدريل الطيارين)
أد التقدم في مجال العلوم وتقنية الفراء لى زيادة الوسائل الفرائية في العقدين الماضيين وبالذات
باألقمار الصناعية التي تصور سطح األر من الفراء وهذا سهل للمخطل والمحلل العسكري مهام
اتخاذ القرارات ومكن الطيار والمالح من تخطيل المهام الجوية ومشاهدة طبيعة األر واالهداف كما
تبدو من ارفة القيادة ووضع انسل طرق لمعالجتها وتحليل طبيعة األر ومعرفة صالحيتها لعبور
القوات والمعدات العسكرية المختلفة وتوجيه الصواريم إلصابة األهداف كما في الشكل التالي- :

الشكل ( )1مشهد آلثار الدمار بعد ضر أهداف عسكرية ببغداد سنة ( 2003ميالدية) ( 1424هـ)
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 -3 تطبيقات تلو البيةة
المشهد التالي للقمر الصناعي األمريكي الندسات لمنطقة جدة بالسعودية نالح فيه الشعا
المرجانية باللون األخرر الداكن قر ساحل البحر وهو ابرز معلم بالصورة الفرائية.

المشهد التالي يوضح كيفية رسم خرائل جغرافية من الصور أو المشاهد الفرائية المعدلة أو المصححة.

المشهد التالي يوضح رسم خرائل تفصيلية للطرق والمباني من المشهد الفرائي المعدل )المصحح(.
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 -4 تطبيقات اخر ( :دراسة الكوار الطبيعية)
تستخدم وسائل االستشعار عن بعد في تقدير األضرار وخسائر الكوار الطبيعية وحسا وتقدير
المساعدات العاجلة لذلك ،تستخدم من قبل شركات التأمين لتقدير قيم الخسارة في الممتلكات ،ومثال
ذلك هو زلزال تسونامي ( )Tsunamiالذي حد نهاية عام ( 2004م) والذي كان سببه زلزال في
البحر أد لى فيرانات في المنطقة من اندونيسيا لى الهند كما في األشكال التالية التي توضح
الجزر اإلندونيسية التي أصابها الفيران حيث نجد أن لون التربة في الجزء األيمن فيها فاتح ولكن
بعد تشبعها بالماء أصبح لونها اامقاً.

الشكل ( )2األيمن صورة الجزر االندونيسية قبل فيران تسونامي بالقمر كويك بيرد ()23/6/2004
والصورة اليسر توضح آثار الدمار بعد الفيران بنفس القمر بتاريم ()28/12/2004
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 -5 التطبيقات التكرارية (متعددة التواريم = تغير الزمن)
بدأت األقمار الفرنسية ( )Spotوالكندية رادار سات ( )Radar satبتصوير األماكن بتكرار عام
( 1986م) وعام ( 1995م) بالتتابع وهي من أشهر المنصات الفرائية الستشعار الموارد األرضية
بموجات الرادار ،أما أشهر المنصات الفرائية الستشعار الموارد األرضية بوضوح مكاني عالي
( )High Spatial Resolutionضمن موجات االشعة المرئية وتحت الحمراء وتتمثل بسلسلة األقمار
الصناعية لشركة ( )Geo Eyeاالمريكية التي بدأت في التصوير المتكرر الشامل منذ عام ( 1999م)
بالقمر الصناعي كونوس ( ،)Ikonosوفي ( 2008م) أطلقت الشركة ( ،)Geo Eye-1أن لكل قمر
صناعي نظام مرجعي ( )Image Referencing Systemخاص به يستخدم لتحديد المواقع
الجغرافية لصور أجهزة االستشعار عن بعد التي يحملها ويسمى (بالنظام المرجعي العالمي)
( )WRS = Worldwide Referencing Systemأو بالنظام المرجعي الشبكي ()Grid Reference System = GRS
ويتكون من شبكة تتمثل في الممرات األرضية ( )Pathsالتي تغطي كامل األر ومراكز الصور فيها
( )Normal Scene Centerالتي تعطي عدداً من الصفوف ( )Rowsفمثالً أرقام الممرات في
النظام المرجعي العالمي لالندسات تبدأ من وسل المحيل األطلسي وتزداد باتجاه الغر أما الصفوف
فيه تبدأ من الشمال وتزداد باتجاه الجنو  ،ويختلف النظام المرجعي لوقمار الصناعية بالجيل األول
(الندسات  )3 – 1عنه في الجيل الثاني ( )7 – 4فمدينة الريا تغطيها صورة الماسح الموضوعي
( )TMالمحمول على (الندسات  )5 - 4التي صفها رقم ( )43وممرها رقم ( )165توضح في الشكل
التالي :يمكن الحصول على خريطة بالنظام المرجعي للجيل األول الندسات ( )WRS1, WRS2من
الرابل التاليhttp://35.8.163.122/ortho :
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الشكل ( )3العمليات التحليلية والتطبيقات على المشاهد الفرائية المتكررة بمرور الزمن في المشهد
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.

الشكل ( )4تطبيق مراقبة التغير (الزمني=التكراري) في بحيرة ناصر بمصر نتيجة التبخر

الشكل ( )5مراعاة عنصر الوقت في تفسير الصورة الجوية أو المشهد الفرائي
 كشف التغيير ()Change Detection
يحد في المناطق الجغرافية وهو أبرز استخدامات الصور متعددة التواريم ( – Multi
 )Temporal Imagesفالتغير عملية تؤدي لى حدو اختالف يجابي أو سلبي للخصائ المكانية
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
يدركه االنسان وأن هنا تغيرات موسمية لبعر الظواهر الجغرافية ولكن كشف التغير المقصود هنا
يرتبل بالتغير الجزئي أو الكلي السريع نسبيا ً الذي يحد للظواهر البشرية وبعر الظواهر الطبيعية عبر
الزمن ولقد أصبح تحليل صور االستشعار عن بعد الفرائية متعددة التواريم أفرل مصدر للمعلومات
وأنسل وسيلة لكشف و تتبع تغيرات الخصائ المكانية للظواهر الجغرافية في منطقة معينة وذلك مثل
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التوزيع الجغرافي لمناطق التوسع والتقل الزراعي أو مثل معدالت واتجاهات النمو في المدن وتغير
استخدامات األر فيها ،ويعود ذلك لى توفر سلسلة زمنية طويلة نسبيا ً (تصل لى  38سنة) من صور
االستشعار عن بعد الفرائية التي تمثل كل صورة منها سجالً مرئيا ً للخصائ المكانية في المنطقة
الجغرافية التي تغطيها الصورة بالتاريم الذي صورت فيه فكل برنامج من برامج استشعار الموارد
األرضية مثل برنامج الندسات األمريكي يترمن سلسلة من األقمار الصناعية التي تحمل أجهزة استشعار
عن بعد تصور كامل الكرة األرضية بشكل دوري ومنتظم وتعطي صوراً متعددة النطاقات وبنوعية جيدة
ويسهل الحصول عليها بدون قيود وبسعر معقول.

الشكل ( )6تحديد حركة الكثبان الرملية بواسطة المرئية الفرائية مع تصنيف استخدامات االر
مما سبق يترح لنا أن العالم العربي ال يزال في بداية الطريق الستخدام تكنولوجيا االستشعار عن بعد،
وهنا بعر المراكز اإلقليمية في الوطن العربي بعرها يتبع جهات حكومية بشكل مباشر مثل مدينة الملك
عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالريا  ،والمركز الوطني لالستشعار عن بعد في سوريا ،ومركز االستشعار
عن بعد بمركز بحو الفراء والفلك في العراق وبعرها مرتبل بجهات أكاديمية مثل مركز معالجة الصور
الفرائية في جامعة البترول والمعادن بالظهران ،ومركز االستشعار عن بعد بجامعة الموصل بالعراق
ومركز االستشعار عن بعد بجامعة عين شمس بالقاهرة ،ووحدة االستشعار عن بعد بجامعة قطر بالدوحة.
 االستشعار عن بعد في المملكة العربية السعودية
تعتبر المملكة العربية السعودية من أقدم الدول العربية في استخدام وسائل االستشعار عن بعد فقد
استخدمت الصور الجوية بالمملكة العربية السعودية منذ الخمسينات بإعداد خرائل جغرافية وجيولوجية
لجميع أجزاء البالد ضافة لى كثير من الخرائل المحلية األخر المستخدمة في نفس المجال وتم تحديث
الخرائل التي أنتجت في المملكة العربية السعودية باستخدام الصور الجوية المصححة ( Orth photo
 )mapsبمقاييس مختلفة الستخدام األر  .وفي عام ( 1403هـ) قفزت المملكة العربية السعودية قفزة
علمية كبيرة وذلك بإنشاء مركز استقبال معلومات األقمار الصناعية في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم
والتقنية والذي زاد من استخدام االستشعار عن بعد في مختلف المجاالت وأهم الجهات المهتمة في
موضوع االستشعار عن بعد في المملكة العربية السعودية هي:
 -1مركز االستشعار عن بعد في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية:
يعتبر مركز االستشعار عن بعد نواة لنشر واستيعا وتطويع تقنية االستشعار عن بعد في المملكة
العربية السعودية والذي يقوم باستالم المعلومات من توابع مختلفة مثل:
 -1األقمار الصناعية األمريكية (الندسات) (.)LANDSAT
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 -2القمر الصناعي األمريكي كونوس (.)Ikonos
 -3القمر الصناعي الفرنسي سبوت (.)SPOT
 -4القمر الصناعي الكندي رادارسات (.)RADSAT
حيث وقعت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية اتفاقيات خاصة باستالم المعلومات مع
الجهات المالكة لتلك التوابع باإلضافة لى القمر الصناعي السعودي (سعودي سات أ ،سعودي
سات  ،سعودي سات ي) وهي ملكا ً للمركز ،ويعد المركز نظام متكامل الستقبال ومعالجة
وتحليل وطبع الصور الملتقطة لور من الفراء بواسطة تلك التوابع التي سبق ذكرها.
أهداف المركز
 --1جمع المعلومات وتوزيعها على الجهات المستفيدة الستخدامها في دراستهم التطبيقية والنظرية
والميدانية الخاصة بخططهم.
 -2تطوير البحث العلمي في مجال االستشعار عن بعد وتقنياته ونشر الوعي التقني بين المواطنين
والباحثين والعلماء والدارسين.
 -3تطوير تقنية االستشعار عن بعد لسد احتياجات المملكة في نجاز الخطل اإلنمائية.
 مكونات مركز االستشعار عن بعد السعودي
 -1محطة االستقبال
يتم فيها متابعة التوابع التي في مجال تغطية دائرتها التي يبلغ نصف قطرها ( 2700كم) وتبلغ
مساحتها ( 23مليون كم )2وتشمل معظم الدول العربية واالفريقية واالسيوية ،وتستقبل المعلومات
المرسلة من التوابع وتسجيلها على أشرطة ممغنطة ذات الكثافة العالية ( )HDTوهذه المعلومات
تحتوي على البيانات األولية للصور الفرائية الملتقطة بواسطة أجهزة االلتقاط كما بالشكل.

الشكل ( )7حدود تغطية محطة استقبال لمتابعة توابع بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
بالريا بدائرة (نق  2700كم وبمساحة تغطية  23كم )2وتحتوي المحطة مركز للمعالجة والتحليل
 -2مركز المعالجة والتعديل
يقوم هذا المركز بمعالجة وتحليل المعلومات التي تم استقبالها بالمحطة أو ايرها من المحطات،
ووضعها على شكل يمكن الجهات ذات االختصاص من االستفادة منها ،ما على هيةة صور أو
أشرطة ممغنطة.
 -3معمل المعالجة الفوتوارافية
وذلك للحصول على مخرجات مختلفة من خالل المعالجة التي تمت في الخطوة السابقة وهذه
المخرجات عبارة عن مناظر فوتوارافية ملونة أو أبير وأسود وبأحجام مختلفة.
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 برنامج سعودي سات (- :)1
هي منظومة أقمار صغيرة يصل عددها ( ،)24أطلق سعودي سات ( )2 ، 1في ( 2000/9/26م)،
واطلق سعودي سات ( )3في (2002/12/20م) من قاعدة بيكانور بكازاخستان بصاروخ روسي،
وتعمل األقمار على مبدأ التخزين والتحويل الرقمي ،وتدور األقمار سعودي سات ( )1و ( )2و ()3
حول األر بارتفاع ( 650كم) عن سطح األر وبزاوية ميالن ( )64ºويكمل القمر دورة حول
األر كل ساعة ونصف تقريباً ،وهنالك عدة تطبيقات لسعودي سات منها:
 -1تحويل المعلومات من مواقع نائية لى محطة االستقبال عبر القمر بطريقة آلية مما يسمح بمراقبة
األداء بهذه المواقع.
 -2تعقل العربات أو األجهزة المتحركة.
 -3الحصول على صور فرائية لور من هذا القمر.

 مركز معالجة الصور الفرائية بجامعة البترول والمعادن:
أنشئ مركز معالجة الصور الفرائية بمعهد البحو بجامعة البترول والمعادن في العام (1398هـ =
 1978م) لتحقيق عدد من األهداف أهمها:
أ -تقديم تقنية االستشعار عن بعد في المملكة العربية السعودية.
 الحصول على أشرطة البيانات الفرائية.ي -القيام بالبحو التطبيقية في عدد من المجاالت مثل الجيولوجية واستكشاف الزيت والمعادن
والتربة والرمال والمياه والتخطيل والزراعة والبيةة.
 بعر البرامج المستخدمة لتحليل الصور الفرائية
.)PCI Geomatica(-1
.)Erdas Imagine(-2
.)Envi(-3
.)ER-Mapper(-4
.)Idrisi(-5
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الشكل ( )8الجزء العلوي األيمن لمنطقة وادي العجيج الواقع شمال ار العراق بمحافظة نينو
(قراء سنجار والبعاي) مع طية جبل سنجار وسفوح الجبال والقر السكنية المجاورة

الشكل ( )9الجزء العلوي األيسر لمنطقة وادي العجيج الواقع شمال ار العراق بمحافظة نينو
(قراء سنجار والبعاي) مع طية جبل سنجار وسفوح الجبال والقر السكنية مع الحدود العراقية السورية
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الشكل ( )10الجزء السفلي لمنطقة وادي العجيج الواقع شمال ار العراق  /نينو (قراء سنجار
والبعاي) والمناطق السهلية والقر السكنية مع نقطة التقاء األودية التي تشكل وادي العجيج

الشكل ( )11مشهد فرائي لساحل البحر والقر السياحية والغابات لمدينة أوربية ملتقل بالمتحسس
الرقمي الجوي من شركة اليكا السويسرية ()ADS 40( )Leica Geo systems
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الشمال

العلم نور
والمعرفة قوة
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الكورس الثاني للمقرر
األسبوع ( / )2 + 1تعريف معالجة الصور الرقمية ( ،)Image Processingاهمية معالجة الصور
الرقمية ،النظام البصري البشري ( ،)The Human Visual Systemرؤية الكومبيوتر
( )Computer Visionوالمعالجة الصورية ،الرقمنة ()Digitizing
 تعريف معالجة الصور الرقمية ()Image Processing
تهدف عمليات معالجة المرئيات الفضائية إلى إعداد مرئيات أفضل وأدق بصورها قبل تفسيرها
واستنباط المعلومات منها ،فالمرئية الخام االتية من القمر الصناعي يكون فيها بعض العيوب الواجب
تصحيحها قبل إتمام عملية تصنيف معالمها وظواهرها الجغرافية الظاهرة على المرئية ،وتتضمن
عمليات معالجة المرئيات خطوات أولية وخطوات تفصيلية تشمل تحسين ودمج وتصنيف المرئيات
واالعداد النهائي للمعلومات المكانية والخرائط المستنبطة من المرئيات الفضائية.
 اهمية معالجة الصور الرقمية ()Importance of Image Processing
يتم التعامل مع الصور الرقمية بالحاسب اآللي من خالل برامج خاصة أعدت لمعالجتها ويتم معالجة
بيانات الصور الرقمية قبل استخدامها للحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات الدقيقة ،ويمكن
تقسيم عمليات معالجة الصور الرقمية إلى التالي- :
 -1عمليات المعالجة األولية لتجهيز ملفات الصورة.
 -2تصحيح الصورة هندسيا ً (.)Image Correction
 -3تحسين الصورة (.)Image Enhancement
 -4تصنيف الصور (.)Image Classification
 -5معالجة الصور متعددة التواريخ ( )Multi – Temporal Imagesلكشف التغير ( Change
 )Detectionفي المناطق الجغرافية.
تسمى عمليات استخالص المعلومات النوعية ( )Qualitativeوالكمية ( )Quantitativeمن
صورة االستشعار عن بعد بتفسير الصورة ( )Image Photo Interpretationويتضمن
تفسير الصورة بمفهومه الواسع يتضمن ( )3عمليات هي:
 -1عملية قراءة الصورة (( )Image Readingفحصها بصرياً) للتعرف على الظواهر فيها.
 -2عملية أخذ القياس من الصورة (( )Image Measurementاستخالص المعلومات الكمية)
مثل قياس االطوال والمساحات واالرتفاعات وقياس الحرارة وغيرها.
 -3عملية تحليل الصورة ( )Image Analysisفهم العالقات المعقدة بين الظواهر على سطح
األرض مما يساعد على استنتاج التأثير المتبادل بينها (.)Bhatta, 2008
 النظام البصري البشري ()The Human Visual System
يتم استخالص المعلومات من صور االستشعار عن بعد المطبوعة على ورق أو شفافات بالستيكية
إما بصريا ً والصور الرقمية المعروضة على شاشة الحاسبة االلكترونية آليا ً وهذا االستخالص يعتمد
على خصائص الصورة نفسها وخبرة المفسر ومعرفته بالمنطقة ومهارته وقوة مالحظته واختصاصه
وان يكون لديه مكتبة ذهنية ( )Mental Libraryقوية تمكنه من تعريف الظواهر التي يراها
مباشرة بالصورة ويحدد موقعها ثم يصنفها ومعرفة انماطها والتي تساعده على فهم
عالقاتها المكانية مع بقية الظواهر أو آليا ً للصور الرقمية التي تسهل استخالص المعلومات النوعية
والكمية أو الجمع بين الطريقتين وعلى الرغم من أن عملية التفسير تتأثر بهدف مستخدم الصورة إال
أن جميع المستخدمين لصور االستشعار عن بعد المختلفة يستدلون على الظواهر األرضية من خالل
التعرف على العناصر األساسية لخصائصها بالصورة مثل (درجة اللون ( )Tone& Colorوالنمط
( )Patternوالشكل ( )Shapeوالحجم ( )Sizeوالظل ( )Shadowوغيرها ويراعون عدة عوامل
أثناء علمية التفسير مثل مقياس الصورة والوضوح المكاني ( )Spatial Resolutionونسبة
الغيوم ومقدار الميل عن المحور الرأسي باإلضافة إلى ذلك يستعين مستخدمو صور االستشعار عن
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بعد ببعض الطرق لتسهيل عملية التفسير مثل طريقة التجسيم ( )Stereo Scopingالتي تسمح
برؤية األجسام بأبعادها الثالثة وايضا ً بطريقة إعداد الموزاييك (مصفوفة الصور) ()Images Mosaic
التي تلعب دوراً مهما في عملية التفسير للمناطق الكبيرة ولكي يحصل المفسر على نتائج جيدة ويحد
من حدوث األخطاء في التفسير يستخدم عدة أنواع من صور االستشعار عن بعد ()Multiple Images
مثل الصور متعددة المقاييس ( )Multi-Scaleوالمتعددة التواريخ ()Multi-Temporal
والمتعددة االطياف ( )Multi-Spectralوالصور المتعددة التحسين ()Multi-Enhanced
وغيرها ،وذلك ألنه ينظر إلى أن كل نوع منها على أنه أحدها يكمل اآلخر وليس بديالً عنه.
 المستخدمون لتطبيقات االستشعار عن بعد ()Users of Remote Sensing Applications
تعطي األقمار الصناعية التي تحمل أجهزة استشعار عن بعد صوراً متعددة األنطقة والتواريخ وتغطي
كامل الكرة األرضية ،باستثناء الصور المائلة ،يكون المقياس في الغالب موحد بالصورة ألنها صورت
بمسقط رأسي وهو يحافظ على العالقات المكانية بين الظواهر فيها ،فاألقمار الصناعية تحمل أجهزة
استشعار لمراقبة الموارد األرضية تعطي صوراً تغطي كامل الكرة األرضية وبشكل مستمر ودوري
ومنتظم ،كما أن صورها تتوافر في موجات الطيف المرئي واألشعة تحت الحمراء وتحت الحمراء
الحرارية وفي موجات الميكروويف (الرادار) ،باإلضافة إلى ذلك تتصف بجودة نوعيتها وسهولة
الحصول عليها بدون قيود سياسية وبسعر معقول ،بل أن بعضها أصبح مجانا ً كصور ()Landsat
وتعد صورة االستشعار عن بعد سجالً تاريخيا ً مرئيا ً للخصائص المكانية للمنطقة الجغرافية المغطاة
وذلك في الفترة الزمنية التي أخذت فيها ،وهذه الميزات تعطي االستشعار عن بعد أهمية خاصة كونه
وسيلة بحث ومصدر للمعلومات الجغرافية ،األمر الذي جعل استخدام صور االستشعار عن بعد واسع
االنتشار في البحث الجغرافي ألنها تمكننا من دراسة الظواهر الجغرافية ومراقبتها وتتبع تطورها
والتغيرات الحاصلة فيها من حيث (اتجاهات ومعدالت نموها أو انكماشها) وإعداد خرائط دقيقة تبين
توزيعها والعالقات المكانية بينها حتى في المناطق النائية أو التي يصعب الوصول إليها ،وعليه فإن
تطبيقات االستشعار عن بعد تحقيق أهداف الدراسات الجغرافية ،ويتطلب استخدام صور االستشعار
عن بعد خلفية تخصصية جيدة بالموضوع وفي اساسيات االستشعار عن بعد ولذا فإن اتساع مجاالت
الجغرافية وتنوع وكثرة التخصصات فيها أمر يجعل مجهود وقدرات الفرد الواحد قاصرة عن تقديم
مناقشة عميقة وجيدة لتطبيقات االستشعار عن بعد في جميع فروع الجغرافية ولكن توجد عناصر
تطبيق مشتركة يوظفها كثير من الجغرافيين وغيرهم عند استخدام صور االستشعار عن بعد لتحقيق
أهداف دراساتهم ومن أهمها - :
 )1إعداد خرائط توزيع الظواهر الجغرافية.
 )2كشف وتتبع التغيرات في الظواهر الجغرافية.
 )3أخذ القياسات (الخصائص الكمية) وبناء النماذج التقديرية للمتغيرات الجغرافية.
 رؤية الكومبيوتر ( )computer visionوالمعالجة الصورية ،الرقمنة ()digitizing
 -1مفهوم تمثيل الصورة الرقمية
المصفوفة عبارة عن مجموعة منتظمة من األرقام الحقيقية أو العقدية تناسب تمثيل الصورة والتي
هي عبارة عن مجموعة قيم حقيقية منتظمة للون أو الشدة اللونية ،حيث يتم تخزين الصور ضمن
مصفوفات ثنائية البعد كل عنصر في المصفوفة يمثل بكسل واحد في الصورة (وهو أصغر عنصر في
الصورة وعادة يمثل بنقطة على شاشة الكمبيوتر) مثالً الصورة المؤلفة من ( 200سطر و 300عمود
من النقاط الملونة المختلفة يتم تخزينها كمصفوفة من ( ))300×200بعض الصور (الملونة) يتطلب
مصفوفة ثالثية االبعاد حيث أن البعد األول في البعد الثالث للمصفوفة يمثل كثافة (شدة) اللون األحمر،
البعد الثاني يمثل شدة اللون األخضر والبعد الثالث يمثل شدة اللون األزرق.
إن تمثيل الصورة كمصفوفة يجعل العمل مع الصورة شبيها ً بالعمل على أي نوع من المصفوفات.
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 -2نظام االحداثيات للصور الرقمية
يمكن تمييز االحداثيات بنوعين:
 -1نظام إحداثيات البيكسل (العنصور).
تعامل الصورة كشبكة عناصر محددة منفصلة ومرتبة من األعلى إلى األسفل ومن اليسار لليمين،
إن نظام إحداثيات البيكسل عبارة عن رقم صحيح يتراوح بين ( – 1عدد االسطر أو االعمدة).
 -2نظام االحداثيات المكانية
يتم التعبير عن المكان برقم حقيقي ( )x , yحيث يمثل البيكسل كوحدة مساحية وليس كوحدة
محددة بالنقطة المركزية للبيكسل.
مالحظة مهمة:
االختالف المهم بين نظام إحداثيات البيكسل واالحداثيات المكانية هو أن الزاوية اليسارية العليا في النظام
األول هي ( (1،1بينما في االحداثيات المكانية تمثل بشكل نظامي بـ ( )0.5,0.5أن سبب هذا االختالف هو
أن نظام إحداثيات البيكسل هو نظام منفصل غير مستمر بينما نظام االحداثيات المكانية هو نظام مستمر.
 -3الرقمنة ()Digitizing
ال يستطيع نظام المعلومات الجغرافية تحليل المعلومات في خريطة إذا لم تكن هذه البيانات في الخريطة
بهيئة رقمية لكي يستطيع قراءتها وهي البيانات المتجهة ( )Vector Dataوالبيانات المساحية
(المتسامتة) ( ،)Raster Dataلهذا نستخدم الترقيم ( )Digitizingإلنشاء نموذج حاسوبي للخريطة
الورقية مؤلف من بيانات متجهة وتنجز عملية الترقيم بتتبع معالم الخريطة بواسطة الماوس أو القلم فوق
سطح خاص لجمع إحداثياتها ،كما يستخدم المسح ( )Scanningللحصول على البيانات المتسامتة
(المساحية) من الخريطة الورقية بحيث يمكن استخدامها مباشرة بنظام المعلومات الجغرافية ويكون قادراً
على تحليل البيانات المتسامتة أو استخدامها كخلفية للمشروع إذا كان يعتمد على بيانات متجهة كما يمكن
تحويل البيانات المتسامتة إلى بيانات متجهة باستخدام برامج خاصة لتحويل بين هيئتي البيانات (المتجهة
المتسامتة) وتسمى هذه البرامج باسم ( )R2Vوهي اختصاراً لعبارة (.)Raster to Vector
األسبوع ( / )3انواع الصور ،ثنائية اللون ( ،)Binary Imageالرمادية (،)Gray-Scale Image
الصور الملونة ( ،)Color Imageالصور متعددة االطياف ()Multispectral Image
يمكن الحصول على صور االستشعار عن بعد الفضائية ألي منطقة في العالم من المؤسسات التجارية
والمراكز المتخصصة العالمية من الروابط التي مواقعها على الشبكة العنكبوتية (االنترنيت) هي:
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
 أنواع الصور الرقمية
هنالك أربعة أنواع من الصور وفقا ً للقيم الرقمية:
 -1لون ثنائي ( )Binaryوهي األسود واألبيض أو تعرف بـ (.)0,1
 -2لون مفهرس ( )Indexedأو ألوان كاذبة (.)Pseudo color
 -3لون رمادي (.)Gray Scale
 -4لون حقيقي ( True Colorأو يعرف بـ (.))RGB = Red, Green, Blue
مالحظة:
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يمكن إجراء التحويل بين هذه األنواع المختلفة للصور ولكن العملية العكسية للتحويل قد تكون غير ممكنة
فمثالً عند تحويل صورة ( )RGBإلى رمادي ال يمكن عكس التحويل ،بينما تحويل صورة ( )RGBإلى
صورة مفهرسة ( )Indexedفالعملية العكسية ممكنة.

a- True-color Landsat TM Composite
b- False color Composite 4, 3, 2.
3, 2, 1 (RGB respectively).
في المشهد الملون ( )aالمياه والرواسب وسطح األرض تظهر فاتحة .في المشهد المركب الملون الكاذب ( )bتبرز
الخضراوات الصحيحة باألحمر والمياه برواسب قليلة تظهر سوداء بالمشهد االمريكي الندسات ( )TMالمطور ()2002

 تصنيف الصور وفقا ً للدقة المكانية
 -1عالية الدقة المكانية (مثل صور كويك بيرد ،صور إكونوس).
 -2متوسطة الدقة المكانية (مثل صور الالند سات ،وصور سبوت).
 -3منخفضة الدقة المكانية (مثل صور نواه ،قمر موديس).
األسبوع ( / )4العمليات اإلحصائية للصور
طرق عرض الصور باأللوان
( -1طريقة مزج األلوان) الرئيسية (( )Color Compositeاألزرق واالخضر واألحمر)
(.))Red, Green, Blue( = )RGB
 -2طريقة عرض األلوان بنظام شدة وتدرج وتشبع اللون
(.)Intensity – Hue – Saturation = IHS
 -3طريقة تحسين األلوان في النطاقات العالية االرتباط (نشر البيانات بتقليل االرتباط)
(.)Decorrelation Stretching
أ -طريقة التحسين المكاني للصور الرقمية
كطريقة الترشيح المكاني ( )Spatial Filteringوطريقة دمج الصور ()Image Merging
( )Fusionلتحسين الوضوح المكاني.
ب -طريقة التحسين الطيفي في الصور الرقمية
مثل طريقة نسب األنطقة (( )Band Rationingقسمة أنطقة الصورة )Image Division
وجمع أنطقة الصورة ( )Image Additionوطرح أنطقة الصورة ( )Image Subtractionوضرب
أنطقة الصورة ( )Image Multiplicationومؤشرات النبات ( )Vegetation Indicesالمبنية
وفقا ً لمعادالت تجريبية وتحليل المركبات (.)Principal Components Analysis( = )PCA
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األسبوع ( )5و ( / )6المعالجة االولية للبيانات الفضائية ( ،)Image Preprocessingازالة التشوهات
االشعاعية = التصحيحات الراديومترية ()Radiometric Correction
 المعالجة األولية الرقمية للبيانات الفضائية (الصور الرقمية)
تتم دائما ً معالجة بيانات صورة االستشعار عن بعد الرقمية قبل استخدامها وذلك للحصول على أكبر
قدر ممكن من المعلومات الدقيقة في التطبيقات المختلفة ،ويمكن تقسيم عمليات معالجة صور
االستشعار عن بعد الرقمية إلى عدة أنواع حسب الغرض منها ،وتتضمن كل عملية مجموعة من
الطرق واألساليب التي يمكن تطبيقها على كامل الصورة أو على جزء منها (.)Extract( )Subset
تهدف المعالجة األولية إلى إجراء تصحيح الصور أو البيان من التشوهات والعيوب بالمرئية إليجاد
تمثيل حقيقي للمشهد األصلي ،وتعتمد طبيعة المعالجة كليا ً على خصائص المستشعر المستعمل في
الحصول على هذه الصور الفضائية ،وتتضمن المعالجة األولية تصحيح التشوهات الراديومترية
والهندسية وذلك بإزالة التشوهات اإلشعاعية وإزالة الضجيج حيث تمر البيانات الخام بمراحل كثيرة
قبل مرحلة تفسير وتحليل الصور لزيادة قدرتها التفسيرية وتشتمل معالجة الصور الرقمية ما يلي- :

أوالً :المعالجة األولية للبيانات الفضائية لتجهيز ملفات الصور ()Image Preprocessing
تتمثل المرحلة األولى من معالجة صور االستشعار عن بعد بتجهيز ملفات الصور لتكون مناسبة
لبرنامج المعالجة المستخدم ومناسبة للمنطقة الجغرافية المراد تغطيها ،كاستيراد ()Import
الصورة واقتطاع جزء منها ( (Extracting( )Sub settingوتجميع الصور ()Mosaicking
والشك بأن الدراسات التي تكون صور االستشعار عن بعد مصدراً رئيسيا ً لمعلوماتها والوسيلة
الرئيسية لتحقيق أهدافها ،ترتبط بمنطقة جغرافية معينة قد تكون صغيرة أو كبيرة ،وفقا ً لخصائص
صور االستشعار عن بعد المستخدمة ولمساحة وموقع المنطقة الجغرافية المراد دراستها فإن منطقة
الدراسة قد تكون جزء صغير من صورة االستشعار عن بعد الكاملة أو أنها قد تمتد ألكثر من صورة،
وحيث أنه من األفضل أن تمثل منطقة الدراسة الجزء األكبر من الصورة المراد استخالص معلومات
منها ،لذا فإن مستخدم صور االستشعار عن بعد الرقمية يلجأ إلى اقتطاع ( )Extractجزء الصورة
الذي يغطي منطقة الدراسة أو إلى تجميع الصور وإعداد مصفوفة الصور الرقمية ( Image
 )Mosaicومن ثم اقتطاع الجزء الذي يغطي منطقة الدراسة ،والمعالجة األولية هي كل ما يتعلق
بالتصحيحات الراديومترية والهندسية (.)Radiometric & Geometric
 -1التصحيحات الراديومترية (االشعاعية) ()Radiometric Correction
تتأثر المرئيات الفضائية ببعض المصادر التي تسبب تشوهات إشعاعية بها مثل عطل أحد
المستشعرات أو تأثير طبقات الغالف الجوي ويتعامل التصحيح الراديومتري مع مصادر هذه األخطاء
للتغلب على التشوهات اإلشعاعية ،يتم إزالة األخطاء الناجمة عن التأثيرات الطبوغرافية وتأثيرات
الغالف الجوي على قيم البيانات الرقمية للبيكسل ،كما هنالك تأثيرات تخص الكواشف (الحساسات)
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التي تؤثر على العالقة بين البيانات الرقمية واالجسام األرضية المرتبطة بها ،فالخطأ الناجم عن
الحساسات والذي يظهر بشكل خط أسود ( )Line Dropoutلعدم وجود بيانات يتم تبديله بخط
تقديري اعتماداً على قيم السطر الذي يسبقه والذي يليه ،وعندما يعطي الكاشف قراءات أكثر أو أقل
من الكواشف األخرى لنفس النطاق أو الغطاء يحدث ظهور خطوط ( )Striping or Bandingفيتم
استخدام خوارزميات (ترشيح التمرير العالي) ( )High – Pass Filteringأو خوارزمية التحويل
التقدمي والعكسي للمركبات الرئيسية (،)Forward & Reverse Principal Component Transformation
يتم تطبيق تصحيح الصورة ( )Image Correctionإلزالة التشوهات المرتبطة بالعالقات المكانية
للظواهر بالصورة والمرتبطة بالقيم الرقمية فيها ،فالبيانات األولية ( )Raw Dataللصور ال تمثل
بشكل جيد المنطقة الجغرافية التي تم تصويرها ،وذلك ألنها تتعرض للتشويه أثناء التصوير حيث
تؤدي بعض العوامل إلى حدوث تشويه راديومتري ( )Radiometric Distortionمرتبط بقيم
االشعة التي يسجلها جهاز االستشعار ومن جهة ثانية تؤدي عوامل أخرى لحدوث تشويه هندسي
( )Geometric Distortionsمرتبط بالعالقات المكانية (االتجاه والمسافة) بين الظواهر على الصورة
ونتيجة لهذه التشوهات فإن القيم الرقمية لخاليا الصورة ( )Pixelsال تمثل تماما ً الطاقة المنعكسة أو
المنبعثة من الظواهر األرضية وكذلك مواقع الظواهر األرضية بالصورة ال تتوافق مع مواقعها في
الطبيعة وعليه فإن إزالة التشوهات المرتبطة بقيم االشعة التي يسجلها جهاز
االستشعار عن بعد يسمى بالتصحيح الراديومتري ( )Radiometric Correctionويطلق عليه
أحيانا ً (ترميم الصورة) ( .)Image Restorationواألخطاء الناتجة عن التأثيرات البيئية هي- :
أ -إزالة األخطاء الناجمة عن تأثير الغالف الجوي )(Atmospheric Scattering Corr.
إن الغالف الجوي يمتص ويشتت االنبعاثات الكهرومغناطيسية لألجسام األرضية والتي ال تعتبر
أخطاء بل مؤشرات يستفاد منها ولهذا يجب إزالة تأثيرها على البيانات الرقمية بمعرفة زمن التقاط
الصورة ،خط الطول ،خط عرض مركز الصورة ومتوسط ارتفاع منطقة الصورة لنعدل البيانات
األساسية لكل القنوات بما في ذلك األقل تأثراً بالظروف الجوية ،فالتشتت الطيفي بفعل
الجو يزيد قيم البيانات الرقمية لقنوات المجال المرئي عن تلك القيم التابعة للقنوات الغير المرئية ،إذ أن
هدفنا جعل قيم البكسل ( )DNاألقل مساويا ً للصفر مع االنتباه إلى أن هذه الطريقة تسيئ إلى البيانات
بدالً من تحسينها وللحصول على نمذجة دقيقة البد من إدخال العديد من المعلومات الجوية مثل الضغط،
الحرارة ،بخار الماء لطبقة األوزون ،االرتفاع ،زاوية سمت الشمس ،زاوية المستشعر لزمن التصوير،
يعتبر هذا النموذج معقد حسابيا ً ويمكن استخدام طريقة الضغط الهستوغرامي إلجراء تصحيح
راديومتري نسبي إلزالة تأثير الجو بالصورة الواحدة ،أما بحالة وجود مناطق تداخل بتاريخين مختلفين
نجري تقدير لقيمة متوسط البيانات الرقمية لكل ( )Themتم نحدده لمناطق التداخل بكل صورة.
ب -إزالة اإلستطارة (الناتجة عن تأثير الغالف الجوي)
أن اإلستطارة التي تحدث بسبب الغالف الجوي لألطوال المـوجية القصـيرة (األزرق وفوق البنفسجية)
يسبببب تشببتت هببذه األطببوال وتبعثرهببا مببع إضبباءة عاليببة علببى القنببوات ذات الطببول المببوجي القصببير
وبدوره يؤدي إلى عدم وضوح المعالم األرضية لها ولهذا يجب معالجة اإلضاءة العالية.
ت -إزالة الضجيج (الناتج عن عدم استجابة أحد أجهزة االستشعار) ()Noise Corr.
هي مرحلة من المعالجة األولية يقوم برنامج الحاسب اآللي بتطبيق معادالت رياضية إلزالة أية ضجيج
أو تشوهات أخرى قد تكون حدثت أثناء عملية االستشعار.
ث -األخطاء الناتجة عن التأثيرات الطبوغرافية ()Topographic Corr.
إن اختالف زاوية سقوط أشعة الشمس على جسم أرضي وخاصة في المناطق الجبلية يؤدي إلى
اختالف في قيم البيانات الرقمية لنفس الجسم وبالتالي الميل الطبوغرافي يؤثر على قيم بيانات الصورة
الرقمية (تحدب األرض – حركة المستشعر) هما المسبب لهذه األخطاء.
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ج -إزالة التشوهات اإلشعاعية الناتجة عن (وضعية الرؤية وخصائص المستشعر وتغير زاوية اإلضاءة)
في الدراسات التي تتطلب صوراً من أزمنة أو مواقع مختلفة البد من تصحيح زاوية ارتفاع الشمس
لتقدير موقع الشمس في الفصول المختلفة بالنسبة لألرض وفي حساب شدة انعكاس األشعة من
األجسام األرضية كما في الشكل التالي.

الشكل ( )1اختالف زاوية سقوط الشمس باختالف فصول السنة
 -2التصحيحات الهندسية (البعدية) للتشوهات ()Correction Geometric
هي إزالة تشوهات الصورة المرتبط بالعالقات المكانية للظواهر األرضية فيها واعطائها صفة مكانية
بحيث يمكن ربطها مع الخرائط الجغرافية وهو مطلب أساسي بالتطبيقات الجغرافية ويجب إجراءه قبل
التصنيف وخاصة عندما يكون هناك حاجة لبقاء الفروق الطيفية البسيطة ()Subtle Variations
في التصنيف ،إن التصحيح الهندسي يتطلب استخدام إحدى الطرق اإلحصائية مثل:
( )Nearest Neighbor or Bilinear or Cubic Convolutionوذلك إلعادة حساب بيانات
الصورة ( )Resamplingومن المعروف أن تطبيق هذه الطرق ما عدا طريقة
( )Nearest Neighborقد تحدث تغير في القيم الرقمية للصورة ،تحتوي الصور الخام على
تشوهات هندسية بحيث ال يمكننا عمل خرائط أو أخذ قياسات دقيقة منها ،إن مصدر التشوهات هو
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
إلزالة التشوهات المتسببة بهذه العوامل وجعل الصورة مصححة وموحدة هندسيا ً مع الخارطة ،ليتم
إجراء التحليل المكاني عليها مثل قياس االطوال والمساحات ،حيث تأخذ القيم االصلية
للصورة إحداثيات أقل أو أكثر من إحداثياتها الحقيقية وبالتالي تفقد النقاط األساسية العالقات الهندسية
فيما بينها وإلجراء مثل هذا التصحيح يتم ارجاع الصورة اعتماداً على خارطة أو صورة فضائية أخرى
مصححة أو باستخدام جهاز ( )GPSأو استعمال نموذج االرتفاع الرقمي ( )DEMومعلومات حول
موقع المستشعر لتصحيح التشوهات ويسمى هذا التصحيح العمودي بـ ( ،)Orth correctionتعتبر
محاذاة الصور غالبا ً الخطوة التمهيدية في التطبيقات األخرى لمعالجة الصور مثالً يمكن محاذاة صور
األقمار الصناعية والصور الجوية لألرض لنتمكن من مقارنة السمات والتعرف على التغيرات الطارئة
على منطقة الدراسة ،إن هدف محاذاة الصور هو جلب صورة الداخل لتتحاذى مع صورة القاعدة
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
يمكن أن تحدث كنتيجة لتضاريس األرض والتغيرات األخرى في المنظور عند تصوير نفس المشهد
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
استخراج التحويل المكاني من مواقع نقاط التحكم هذه ويمكن أن نحتاج إلنجاز عدة تكرارات لهذه
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
مراحل الحقة ويجب اختيار زوج من نقاط التحكم المتقابلة في الصورتين ،إن نقاط التحكم هي معالم
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:
 -1تصحيح التشوهات المنتظمة
يعتمد هذا التصحيح على بيانات وخصائص القمر الصناعي حيث يتم بالتخلص من التشوهات المنتظمة
الناتجة عن انحراف المسح ،سرعة القمر ،دوران األرض بتطبيق معادالت رياضية يتم الحصول عليها
بتحليل مصادر التشوهات رياضياً ،مثل (االلتواء في البيان نتيجة لدوران األرض (.))Skewing

 -2تصحيح التشوهات غير المنتظمة
تكون دقة األبعاد في بيانات األقمار الصناعية مختلفة عما عليه بالحقيقة وذلك نتيجة االختالف في
ارتفاع وسرعة القمر الصناعي ويتم تصحيح هذه التشوهات بربط الصور الفضائية بنقاط ضبط (تحكم)
أرضية ) )ground control point= G C Pمعلومة اإلحداثيات (مثالً مرصودة بتقنية )GPS
وموزعة توزيعا ً منتظما ً على أركان المرئية الفضائية وفق معادالت ضبط معروفة أو يتم مقارنة
المرئية الجديدة بمرئية أو خريطة سابقة مصححة هندسيا ً أي عمل (تطابق البيان مع الخارطة)=
( )Image Registrationحيث تعاد نمذجة نقاط الضبط األرضي ويتم إنجاز التصحيح.
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الشكل ( )2التصحيح الهندسي للتشوهات الهندسية باستخدام نقاط التحكم األرضية

الشكل ( )3صورة جوية مصححة بعد إضافة اساسيات الخريطة عليها مثل مقياس الرسم واتجاه
الشمال وشبكة االحداثيات وأسماء المعالم الجغرافية (كأسماء الشوارع) = (خريطة جوية)
ثانياً :المعالجة العامة ()General Processing
تعتبر عملية اقتطاع منطقة الدراسة ذات أهمية في تقليل حجم الذاكرة والوقت وعند تنفيذ المعالجات
الالحقة هذا في حال كانت منطقة الدراسة متواجدة في مشهد واحد وأحيانا ً يتطلب االمر استخدام
مشهدين لتغطية منطقة الدراسة فالبد من تجميع المشهدين ( ،)Image Mosaicثم يتم دراسة
الهستوغرام لتقدير األهمية النسبية لكل صف طيفي ولتعيين حدود تقسيم البيانات الرقمية يمكن عمل
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
تساهم في تقسيم متعدد المتغيرات للبيانات ( )Multivariable Classificationكقيم االنحراف
المعياري والتباين كمؤشر للتجانس وفي حال ارتفعت قيمتهما يتم الغاء منطقة االختبار والبحث عن
بدائل أخرى لمناطق االختبار إذ انها تعبر عن عدم التجانس ،دراسة الهستوغرام الثنائي ( Scatter
 )grams – feature – Spaceيعطي دالئل عن مدى ارتباط القنوات مع بعضها ،وفي حال كان
عرض منطقة انتشار النقاط الممثلة لقيم الهستوغرام الثنائي كبيراً هذا يدل على فقد االرتباط للقنوات
فيما بينها ،إن طريقة المعامل األفضل ( )Optimum Index Factor = OIFوالتي يتم االعتماد
فيها على كال من معامل االرتباط ( )Correlation Coefficientواالنحراف المعياري
( )Standard Deviationفمن خالل هذين المعاملين نحصل على القنوات األقل ارتباطا ً والقنوات
التي تعطي أكبر قدر من المعلومات ( ،)Most Informative Channelsوالبد من اإلشارة إلى أن
التقسيم يعتمد على حساب المسافة بين كل نقطة أساسية ومراكز الصفوف الطيفية ويتم وضع كل
نقطة في الصف األقرب إليها ،وعند تقسيم البيانات الرقمية يجب مراعاة كون العين ال تستطيع تمييز
أكثر من ( )20اختالفا ً لونيا ً والبد من تجميع مناطق االختبار ذات القيم الهستوغرامية المتقاربة
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ضمن مجموعة بحيث تكون قيم بياناتها الرقمية متقاربة وهكذا نحصر مناطق االختبار ضمن ()20
مجموعة فقط أما في حالة االعتماد على درجات الفتاحة والقتامة فالعين تميز ( )8درجة فاتحة و
( )12اختالفا ً بدرجة متوسطة ويصعب على العين تمييز ( )16درجة من التون ( ،)Toneنجري
الدراسة التحليلية التفصيلية لمنطقة الدراسة بالتفسير البصري للوحدات الجيومرفولوجية
والجيولوجية للصورة.
ثالثاً :المعالجة الخاصة ()Special Processing
هي جملة معالجات تتم على الصورة والتي من الممكن أن تكون بعض من هذه األنماط:
 -1زيادة إيضاح الصور (تحسينها) ()Image Enhancement
الهدف من تحسين الصور هو إظهار تفاصيل الظواهر الجغرافية بصورة يسهل التعرف عليها
بصرياً ،حيث يصعب على عين االنسان تميز صورة االستشعار عن بعد الخام ()Raw Data
فالظواهر الجغرافية الصغيرة وفروقها الطيفية والراديومترية بسيطة ولكي نتغلب على هذه
المشكلة نجري تحسين للصورة حيث نعمل على تكبير وتضخيم الفروق الطيفية والراديومترية
البسيطة للظواهر ليتم رؤيتها بسهولة على الصورة وعليه نعرف تحسين الصور بأنه إعداد صور
(جديدة) من الصور االصلية يظهر فيها قدراً أكبر من تفاصيل الظواهر الطبيعية ليسهل تمييزها
بصريا ً وتوجد عدة طرق للتحسين تطبيق على كامل المشهد أو جزء منه ( )Extractولكن ال
توجد قواعد ثابتة إلنتاج أفضل صورة لغرض معين لذا نعتمد على طريقة (المحاولة والخطأ)
( )Trial & Errorلنحصل على أفضل الصور التي تحقق هدف المستخدم.
( ،)Lillesand et al., 2004;Mather,3rd ed, 2004ال توجد طريقة واحدة للتحسين قادرة
بمفردها على إظهار جميع التفاصيل المطلوبة فبعض طرق التحسين تساعد على إظهار تفاصيل
معينة للظواهر بالصورة وقد تخفي في الوقت نفسه تفاصيل منها ،لذا ينظر كل المستخدمين إلى
الصور المحسنة بأنها تكمل بعضها اآلخر لدراسة المعالم والظواهر الجغرافية ،إن طرق التحسين
تتعامل مع قيم البكسل الفردية ويتم تحسين الصور المتعددة االطياف (األنطقة) كل نطاق على حدة
نظراً لضيق مدى قيم البيانات الرقمية للنقاط األساسية وتعود إلى أسباب متعلقة بالحساسات
الالقطة لالنبعاثات الكهرومغناطيسية إذ صممت لتستوعب جميع األشياء األرضية وبالتالي ال
يمكن أن يتم اخذ مدى كامل من ( )255 – 0لكيال يظهر كنقص في المدى ويعطل استقراء
الصورة والتعرف على الوحدات المتشكلة بها ويمكن تنفيذ عدة أنماط من المط وهي- :
أ -زيادة التناقض أو التباين (.)Contrast Enhancement
هي طريقة نشر البيانات لزيادة التباين ( )Contrast Stretchingللصورة ويعد هذا التطبيق
مطلب أساسي لجميع صور االستشعار عن بعد المحسنة وغير المحسنة
ب -مط مدى تباين الصورة (.)Linear Contrast Stretch
ويعرف هذا المط بزيادة مدى الصورة حيث يتم أخذ القيمة العظمى ( )255والصغرى ()0
ويتم اعتماد القيم الجديدة للنقاط من المعادلة:
* })Out Value={(Int. Value – Minimum)/(Maximum – Minimum
Maximum Output Value
وبالتالي فإن تحديد القيمة العظمى والصغرى للبيانات الجديدة يمكن افتراضه بدالً من إعطائه
القيمتين من ( )0-255باالعتماد على كال من االنحراف المعياري والمتوسط اإلجمالي للنقاط
األساسية المكونة للصورة األصلية ويتم حساب نسبة النقاط األساسية بالصورة األصلية
والتي قيم كال منها أعلى وأقل من المتوسط  +االنحراف المعياري من كال جانبي الهستوغرام
اليميني واليساري على التوالي ،وبهذا يتم زيادة إيضاح الصورة من خالل توسع مجال
الهستوغرام على أساس نسب القيم الرقمية.
ت -زيادة التناقض الفردي والمستمر (.)Continuous & Discrete Image Contrast
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يتم فيه إنقاص القيم الرقمية الصغيرة بمعدل مختلف عن القيم الرقمية المتوسطة والعالية حيث
يتم التحسين في مجال واحد وإنقاصه في مجاالت أخرى.
ث -التساوي الهستوغرامي (.)Histogram Equalization
يتم تحديد عدد الصفوف وحساب عدد النقاط األساسية المكونة لكل صف بقسمة العدد الكلي
للنقاط على عدد الصفوف ويتم تحديد القيمة العظمى للمجال المطلوب وبنتيجة هذا اإلجراء
نالحظ أن قيم البيانات عند األطراف في مخطط األعمدة األصلية قد تم تجميعها مع بعض بينما
تم اكتساب تباين عند قمم مخطط األعمدة األصلي.
ج -التعديل الهستوغرامي (.)Histogram Modification
ح -التلوين الكاذب إليضاح الصورة (.)Pseudo Color Enhancement
تعتبر أهمية هذا اإلجراء نابعة من قدرة العين البشرية على تمييز االختالفات اللونية أكثر من
تمييز االختالفات في الفتاحة والقتامة.
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في اليسار بيانات القمر غير محسنة وبعد إجراء المط األساسي وزيادة تحسين التباين للمشهد وتوزيع
القيم الرقمية بمدى لوني من ( )255 – 0نتج مشهد (األيمن) يوضح التباين العالي للمنظر
الضجيج:
تتعرض الصور الرقمية ألنواع متنوعة من الضجيج نتيجة لخطأ بعملية التقاط الصورة حيث تنتج قيم
رقمية للبكسالت ال تعكس الكثافة اللونية الحقيقية ،يمكن أن يظهر الضجيج من عدة مصادر اعتماداً على
كيفية إنشاء الصورة فمثالً إذا تم مسح الصورة من فيلم أو إذا التقطت الصورة مباشرة بشكل رقمي أو
بالنقل اإللكتروني لبيانات الصورة وهنالك عدة طرق لتخفيف الضجيج بالصورة بتطبيق عملية الفلترة.
الضبابية:
يمكن أن تظهر الضبابية نتيجة عدة عوامل منها :الحركة خالل عملية التقاط الصورة ،اضطرابات الغالف
الجوي ،فتح العدسة لزمن قصير حيث تنقص عدد الفوتونات الملتقطة ،يمكن تخفيف أثر الضبابية من
خالل توصيف عملية التشويه بتتابع االنتشار النقطي وإجراء عملية التحويل المعاكسة للصور.
 -2تحويل الصور ()Image Transformation
يتم استخدام مثل هذه التحويالت عند التعامل مع أكثر من نطاق طيفي أو لنفس النطاق بتواريخ
مختلفة ونذكر بعض منها- :
أ -تحويل المركبات األساسية (.)Principal Component Analysis
هذه العملية مفيدة لضغط البيانات الرقمية وجعلها أكثر قابلية للتفسير مع مالحظة أن المركبتين
( 1و  )2تحتويان على أكبر قدر من التباين والمعلومات ،ويعتبر كال من معامالت معادالت
المحاور األساسية ( )Eigen Vectorsوقيم التباين ( )Eigen Valuesدالئل مهمة تؤخذ
بعين االعتبار.
ب -العمليات المنطقية (.)Logic Operations
يتم فيها افتراض قيمة معينة لتأخذ كل القيم األصلية المساوية لها واألكبر منها قيمة الواحد
وبقية القيم األصلية قيمة الصفر وتكون الصورة بالتالي مكونة من قيمتين (.)0,1
ت -العمليات الحسابية (.)Arithmetic Operations
يمكن استخدامها لمقارنة صورة بتاريخين مختلفين لتمييز االختالفات في فترة معينة يمكن
االستفادة منها أيضا ً بتحديد ( )NDVIأو إزالة الضجيج من خالل تجميع القنوات أو تحديد
بعض الدالئل الخاصة ،إضافة إلى تحويالت أخرى مهمة مثل تحويل كاوس.
 -3ترشيح الصور (.)Image Filtering
يتم تحديد أو إظهار الخطوط أو المالمح الهندسية في الصورة أي تنعيم الصورة وذلك بتقليل قيمة
العناصر العالية التردد باستخدام مرشحات تمرير منخفضة والتي عادة تكون نوافذ تمرير ثالثية
مثل (مرشحات التمرير العالي ومرشحات التمرير المنخفض والمعروفة بـ Low Pass Filter
 )& High Pass Filterكما ويمكن تحسين الحدود وتوضيحها بتقليل قيمة العناصر المنخفضة
التردد باستخدام مرشحات التمرير العالي ،الفلترة الخطية هي تقنية لتعديل وتحسين الصورة مثالً
يمكن فلترة صورة لتوضيح سمات خاصة أو إزالة سمات أخرى ،إن عمليات معالجة الصور
المنجزة بالفلترة تتضمن التنعيم ( ،)Smoothingالتشذيب ( ،)Sharpeningوتحسين الحواف
(.)Edge Enhancement
الفلترة:
هي عملية جوار حيث تكون فيها قيمة أي بكسل بصورة اإلخراج محددة بتطبيق خوارزمية على
قيم البكسالت الواقعة بجوار بكسل صورة اإلدخال المقابل ،إن جوار البيكسل هو مجموعة من
البكسالت محددة بموقعها نسبة لهذا البيكسل.
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الفلترة الخطية:
هي فلترة تكون فيها قيمة البكسل الخارج هي تركيب خطي لقيم البكسالت بجوار البكسل الداخل.
 -4كشف الحواف (.)Detecting of Edges
الحافة هي منحني يتبع طريق التغير الحاد في القيمة الرقمية لعناصر الصور ،غالبا ً ما ترتبط
الحواف مع حدود األجسام في الصورة ،هناك عدة طرق لكشف الحواف تتميز عن بعضها بدرجة
تأثرها بالضجيج وقدرتها على كشف الحواف الضعيفة الحقيقية كما يمكن كشف الخطوط
المستقيمة باستخدام تحويل هوف.
 -5العمليات المورفولوجية (.)Morphologic Process
هي مجموعة كبيرة من عمليات معالجة الصور والتي تعالج الصورة بناء على األشكال والعمليات
المورفولوجية مثل (التوسيع أو التمديد والتآكل أو التقليص) باختيار حجم وشكل الجوار يمكن
إنشاء عملية مورفولوجية حساسة لشكل محدد بالصورة الداخلة يمكن إنجاز مهام معالجة الصور
الشائعة مثل :تحسين التباين ،إزالة الضجيج ،االمالء والتقسيم ،يتم في التوسيع بإضافة بكسالت
لحدود الجسم في الصورة بينما في التقليص يتم إلغاء بكسالت حدودية للجسم ،إن عدد البكسالت
المضافة أو المزالة يعتمد على حجم وشكل البنية المستخدمة ،البنية هي مصفوفة مؤلفة من (0
–  ) 1ويمكن أن تأخذ أي شكل أو حجم كيفي ،بشكل عام يتم اختيار البنية بنفس حجم وشكل
األجسام المراد معالجتها في الصورة الداخلة ،يمكن استخدام عملية اإلمالء المورفولوجية على
الصورة الرمادية من خالل رفع القيمة الرقمية للمناطق المعتمة والمحاطة بمناطق مضيئة ،يمكن
أيضا ً إجراء قياسات لبعض السمات أو األجسام في الصورة من حيث المساحة والمركز والمحيط.
رابعاً :المعالجة النهائية ()Final Processing
هي أمور إخراجية تتمثل بتبسيط الخرائط الناتجة من معالجة البيانات الرقمية للصورة وربط المعلومات
بمختلف طبقاتها مع دالئل إيضاحية تتعلق بها.
األسبوع ( / )7ازالة الضجيج ).)Noise Removal
إزالة الضجيج (الضوضاء أو خطوط االضطراب) ()Missing-scanning line or Noise Removal
إن الضجيج الصور الرقمية هو أي اضطراب غير مرغوب فيه في الصور الفضائية ينجم عن قصور في
االستشعار ،حيث يتوقف أحد أجهزة االستشعار عن العمل أثناء عملية المسح مما ينتج عنه ظاهرة ظهور
الخطوط بالصورة ،يجب إزالة هذا الضجيج آليا ً عن طريق برامج متوفرة والتي بدورها تحسب المتوسط
الحسابي بين السطر (األعلى واألسفل مثالً) وتعيد المعلومات المفقودة ،دون المساس بالسطور األخرى.
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الشكل ( )1ظاهرة ظهور الخطوط أو ظاهرة التخطيط
 -2 تحسين الصورة أو البيانات الفضائية ()Image Enhancement

يؤدي تحسين الصور إلى تحسين الخصائص الطيفية والراديومترية والبصرية للمشهد بعمليات
حسابية ببرامج متخصصة بالحاسب اآللي لتكوين صورة فضائية محسنة تخدم وتحسن التفسير
البصري للصورة ويتم هذا التحسين بتحسين تباين الصورة بزيادة قدرة تمييز وتضخيم االختالفات بين
المعالم وتدرجها اللوني والرمادي للمرئيات الغير الملونة وتسهيل مالحظتها وجعلها أكثر وضوحا ً
للعين البشرية إلجراء التفسير البصري للمرئية وأخذ الحسابات وعمل الرسوم منها ،تتم عملية
التحسين عادة بعد إجراء المعالجة األولية اآللية للصور الفضائية باستخدام الكومبيوتر لتحقيق أمثل
تفسير للصور والتي تسبق التحسين ثم نقوم بتحسين حواف المرئية لزيادة وضوح األهداف بجوانبها
واستخالص معلومات دقيقة ألطرافها بتطبيق خوارزميات رياضية على الصورة ،ويتم تحسين الصورة
وفق المخطط االنسيابي المذكور أعاله وكما بالشكل التالي- :

الشكل ( )2تحسين البيانات الفضائية أو الصور الجوية
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أ-التحسين الراديومتري ()Radiometric Enhancement
 -1تحسين (توسيع) التباين بالمط أو السحب ) (Contrast Stretch Enhancementويقسم إلى:
أ-التوسيع الخطي للتباين (.)Linear Stretch
ب-التوسيع الغير الخطي للتباين (.)Non – Linear Stretch
هي عملية سهلة بفضل البرامج الحديثة وأجهزة الحاسوب الحديثة ،ويتم تحسين التباين باستعمال
طريقة ضبط مخطط توزيع التباين أو ما يعرف (.)Histogram Adjustment

الشكل ( )3تحسين التباين باستخدام مخطط توزيع التباين ()Histogram
 -2تحسين الحافة ()Edge Enhancement
الهدف من تحسين الحافة هو استخالص معلومات معالم معينة من أطراف الصورة وبذلك يمكن تبيان
أشكال ودقائق المعالم مما يجعل تفسيرها وتحليلها أسهل والشكل أدناه يبين تحسين الحواف بالصور.

ب -التحسين الطيفي ()Spectral Enhancement
 -1تحليل المركبات األساسية (.)Principal Component Analyses
 -2تحليل المركبات النباتية (.)Plants Component Analyses
 -3التحويالت (.)Transformations
ج -التحسين البصري ()Spatial Enhancement
 -1المرشحات (.)Filters
 -2اإلحصائيات البؤرية (.)Focal Statistics
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 -3تحليل النسيج (.)Texture Analyses
األسبوع ( / )8دمج بيانات التحسس النائي ،طريقة الدمج البسيط ،طريقة تحويل من ( IHSإلى )RGB
 دمج الصور ()Image Merging and Image Mosaic
هي من أهم خطوات االستفادة القصوى من المرئيات الفضائية فدمج عدة مرئيات بمرئية واحدة كبيرة
(موزاييك) يسمح للمستخدم بدراسة ظواهر مكانية لمنطقة كبيرة لسطح األرض ،تستخدم هذه العملية
لدمج صورة مع صورة مجاورة لها جغرافيا ً لتصبح صورة واحدة تغطي منطقة الدراسة لتسهيل عمل
التحسينات األخرى ،فمثالً لدراسة التربة في منطقة الرياض لصور القمر الصناعي الندسات ( ،)7ذو
التغطية المكانية ( 185كم) × ( 175كم) ،لذا يمكن دمج أكثر من منظر لتغطية منطقة دراسة بصورة
واحدة يعرف بالموزاييك ( )Mosaicكما بالشكل التالي أو يمكن إضافة مخرجات مستشعر ()Band
مع الصورة األصلية وذلك إلعطاء معلومات أكثر ،مثالً إضافة مخرجات المستشعر الحراري بالندسات
مع النطاق المرئي لعمل دراسة ما ويمكن دمج صورتين لتحسين الدقة التميزية المكانية مثالً دمج
مخرجات المستشعر البانوكروماتي ذي الدقة التمييزية المكانية (1متر) في القمر الصناعي إكونوس
إلى مخرجات المستشعر متعدد األطياف ( )MSSبدقة تمييزية مكانية ( 4م) فينتج لنا مخرجات متعدد
األطياف بدقة تمييزية مكانية (1م).
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الشكل ( )1دمج الدقة التمييزية المكانية لصورة القمر الصناعي إكونوس (أ) متعدد األطياف بدقة تمييزية
مكانية (4م)( ،ب) بانكروماتية (1م)( ،ج) ينتج لنا صورة متعددة االطياف بدقة (1م)
ايضا ً يستخدم دمج المرئيات في دمج عدة مرئيات مختلفة الخصائص بهدف الحصول على معلومات
أكثر ،فمثالً يمكن دمج مرئية غير ملونة (بانكروماتية أو أحادية النطاق) لها قدرة تمييز مكاني كبيرة
مع مرئية من نوع آخر متعدد األطياف لها قدرة تمييز مكانية قليلة ومن ثم نحصل على مرئية جديدة لها
قدرة تمييز مكانية كبيرة ولها عدة أنطقة طيفية أيضاً.

الشكل ( )2يوضح دمج المرئيات الفضائية
األسبوع ( / )10 + 9عمل الموزاييك للصور أو البيانات الفضائية ( )Image Mosaicوترشيح الصور
()Image Filtering
 عمل الموزاييك بالصور الفضائية ()Mosaicking
هي عملية ربط الصور الفضائية المتجاورة إعتماداً على مكانها الجغرافي ومن ثم تخزينها في صورة
واحدة (عمل الموزاييك) كما في الشكل التالي:
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الشكل ( )1دمج المشاهد الفضائية المتجاورة لتكوين صورة واحدة ()Mosaic

الشكل ( )2دمج الصور المتجاورة لتكوين صورة واحدة ()Mosaic
األسبوع ( / )12 + 11كيف تبدو بعض الظواهر على الصور (التضاريس ،الصخور والتربة ،النباتات
الطبيعية ،المحاصيل الزراعية ،المواصالت ،المدن والمناطق الحضرية ،المواقع األثرية)
 انعكاسية مظاهر سطح األرض المختلفة
 -1منحني المياه المالحة والعكرة (.)Water with Phytoplankton
 - 2منحني المياه الصافية (.)Clear Water
 - 3منحني النباتات الخضراء الصحية (.)Healthy Vegetation
 - 3منحني التربة (.)Soil
 -4منحني خصائص ونطاق الصخور والمعادن.
 -5النقاط الحرجة ( )A , B , Cوهي تمثل نقاط الحزم أو المواقع األكثر امتصاصا ً للماء
( )Water absorption bandsالحظ الشكل التالي- :
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الشكل ( )1منحنيات االنعكاسية الطيفية لمظاهر سطح األرض المختلفة وأنماط االستجابة
الطبيعية لها مثل الماء الصافي والعكر والنبات الصحي والتربة والصخور ومناطق االمتصاص
تختلف نسبة االنعكاس باختالف نوع الهدف ضمن طول الموجة الواحدة (فاالنعكاس الطيفي للنبات يختلف
عن التربة وعن الماء عند نفس قيمة الطول الموجي) وتتغير نسبة االنعكاس وفق العوامل التالية- :
 -1تختلف نسبة االنعكاس باختالف الهدف وتغير طول الموجة.
 -2تختلف نسبة االنعكاس بالنسبة لهدف ما باختالف تركيبه ومكوناته والظروف التي يتعرض لها
 -3تختلف نسبة االنعكاس حسب شدة الدكانة فالمظاهر التي يكون انعكاسها عالي تظهر فاتحة على
الصورة والعكس صحيح.
 -4تختلف نسبة االنعكاس باختالف نوع الهدف ضمن طول موجة واحدة (عند رقم محدد) فاالنعكاس
الطيفي للنبات يختلف عن التربة وعن الماء عند نفس الطول الموجي.
 التميز الطيفي للنبات
تتخببذ جميببع المنحنيببات االنعكاسببية للنباتببات المظهببر العببام نفسببه تقريب با ً فمنحنببي االنعكبباس للنباتببات
الخضراء السليمة يظهر على شكل وديان وقمم يبدأ بحده األدنبى فبي المنطقبة الزرقباء ببالطيف المرئبي
( 0.4مايكرون) وبنسببة انعكباس  % 10ثبم تبزداد عنبد المنطقبة الخضبراء بحبدود ( 0.55مبايكرون)
ويعود االنعكاس إلى االنخفاض عند المنطقة الحمراء من الطيف المرئي بحدود ( 0.65مايكرون).
وفي مجال األشعة الحمراء المنعكسة (  1.3 - 0.75مايكرون ) يحصل ارتفاع مفاجئ في منحني
االنعكاس ويمتد حتبى يصبل إلبى المجبال المجباور لألشبعة الحمبراء ( ) near infrared(N-IRحيبث
يعكس النبات السليم بحدود  % 45من األشعة الواردة ويرسل الباقي عبر األوراق ويكبون االمتصباص
فببي حببده األدنببى أمببا معامببل االنعكبباس بعببد طببول الموجببة ( )1.3وفببي المنطقببة األشببعة تحببت الحمببراء
المنعكسة المتوسطة ( )M-IRيتغير بصبورة عكسبية مبع مبدى تبوفر المباء فبي األوراق ويتواجبد عنبد
المواقع ( )1.9،1.4مايكرون حدان أدنيان آخبران ناتجبان عبن امتصباص المباء الموجبود فبي األوراق
لألشعة الواردة بشدة وتسمى هذه المناطق بحزم امتصاص الماء.
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الشكل ( )2المنحنيات االنعكاسية الطيفية لمظاهر سطح األرض المختلفة وأنماط االستجابة
الطبيعية لها مثل النبات والتربة والماء والثلج

الشكل ( )3المنحنيات االنعكاسية الطيفية لمظاهر سطح األرض المختلفة وأنماط االستجابة
الطبيعية لها مثل النبات الرطب والجاف والمياه والتربة
 التميز الطيفي للتربة
يخلو منحني انعكاس التربة من قمبم ووديبان واضبحة كمبا مببين أدنباه ويختلبف هبذا المنحنبي بباختالف
نوع التربة وعموما ً يزداد االنعكاس في التربة بزيادة طول الموجة وخاصة فبي منطقبة الطيبف المرئبي
واألشعة تحت الحمراء ثم يستقر بعد ذلك تقريبا ً.

الشكل ( )4انعكاسات أنواع مختلفة من الترب
العوامل المؤثرة على معدل االنعكاس في التربة
 -1قوام التربة أي نسيجها (رملي – سلتي  -طيني) (فالرملية والسلتية ال تحتفظ بالماء أي جيدة
البزل) (الن حبيباتها خشنة انعكاسها عالي بعكس التربة الطينية حبيباتها ناعمة انعكاسها قليل.
 - 2محتوى الرطوبة في التربة (التربة الجافة نسبة انعكاسها أعلى من التربة الرطبة والتي
بدورها أعلى من التربة الرطبة جداً) أي العالقة عكسية بين الرطوبة واالنعكاس.
أعداد المدرس المهندس محمد عيدان محمود الطائي – قسم المساحة ـــ المعهد التقني بالموصل ( 15ــ  9ــ )2019

21

 - 3خشونة سطح التربة (يتناسب عكسيا ً مع االنعكاس فكلما زادت خشونة السطح قل االنعكاس
الطيفي لها فاألرض المحروثة تبدو خشنة ولهذا فانعكاسها قليل وتبدو غامقة اللون).
 – 4تواجد أوكسيد الحديد في التربة (العالقة عكسية بين التربة المتوفر فيها أوكسيد الحديد
ونسبة انعكاسها للموجات الطيفية).
 - 5محتوى المواد العضوية في التربة (عالقة عكسية بين تواجد المواد العضوية في التربة
ونسبة انعكاسها للموجات الطيفية).
 التمييز الطيفي للماء
كلما أزداد طول الموجة ارتفعت نسبة امتصاص األشعة وقلت نسبة انعكاس الماء كمبا فبي الشبكل أدنباه
وتتواجد قمبة االنعكباس عنبد طبول الموجبة ( 0.6مبايكرومتر) للمباء الصبافي ويتميبز المباء أينمبا وجبد
بخاصية امتصاص األشعة تحت الحمراء االنعكاسية إذ يبدو الماء في هذه المنطقة بلون أسود.

 مالحظة هامة- :
أهم عامل يزيد انعكاسية الماء هو المواد العالقة مثل ذرات الرمل والطين واألعشاب فكلما زادت
المواد العالقة زاد االنعكاس الطيفبي للمباء ،فالمباء العكبر يعكبس األشبعة أكثبر مبن المباء الصبافي وفبي
مجال الطيف المرئي فاالنعكاس ينتج من تفاعل األشعة الواردة لسطح الماء وعنبدها يببدو براقبا ً وذلبك
بسبب ظاهرة االنعكاس التناظري ،والمياه الحاوية على رسبوبيات لهبا معامبل انعكباس عبال فبي مجبال
الطيف المرئي كما يزداد االنعكاس بقلة تركيز الكلوروفيل في الماء أي عالقة عكسية.
أن السطوح على اخبتالف أنواعهبا تعكبس األشبعة كبل حسبب تركيببه ومختلفبا ً عبن بقيبة السبطوح
األخرى وبمقارنبة الطيبف المبنعكس مبع طيبف ألجسبام معروفبة لبدينا سبابقا ً يمكننبا معرفبة مبا تحتويبه
الصورة أو المشهد الفضائي ونستطيع أن نميز أربعة مقاييس لتدرج انعكاس الطيف وهي- :
أ -الناصع ) :(L = lightهو السطح الذي يعكس الضوء أكثر من غيره من السطوح.
ب -المعتم ) :(D = Darkهو السطح الذي يعكس الضوء أقل ما يمكن من األشعة.
ت -المتوسط العتمة ) :(M = Mediumهو سطح يعكس قيمة وسطية من األشعة.
ث -شديد العتمة ) :(V.D = very Darkهو السطح الذي ال يعكس بل يمتص األشعة.
 الجدول يوضح االنعكاس الطيفي لسطوح مختلفة وبأطوال موجية مختلفة.
الموجة
Band
- 1الزرقاء 4

الحساسية الطيفية
Sensitivity

السطح
surface

( )0.5 – 0.6ميكرون التربة الصخرية

نوع
االنعكاس
عند القناة
1
L

نوع االنعكاس
عند القناة 2

D

نوع
االنعكاس
عند القناة
3
M
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- 2الخضراء 5
- 3الحمراء 6
- 4الحمراء 7

( )0.6 – 0.7ميكرون
( )0.7 – 0.8ميكرون
( )0.8 – 1.1ميكرون

المزروعات
الماء العكر
الماء الصافي

L
L
L

D
M
L

M
V.D
V.D

V.D
V.D
V.D

نالحظ أن المزروعات تعكس طيفا ً منخفضا ً في الضوء المرئي ومتوسطا ً في األشبعة الحمبراء وعبالي
في فوق الحمراء أما الماء الصافي فهو عامة يعكس طيفبا ً واطبئ فبي الضبوء المرئبي وواطئبا ً فبي الموجبة
فوق الحمراء فعند استخدام الموجة السابقة الحمراء يكون انعكاس الموجبة علبى السبطوح المائيبة بباللون
األسببود أمببا إذا اسببتخدمت الموجببة الرابعببة الزرقبباء أو الخامسببة الخضببراء فيكببون تببأثير الموجببات علببى
السطوح المائيبة أقبل وضبوحا ً وتظهبر هبذه السبطوح علبى الصبورة الفضبائية بباللون األزرق وببذلك تكبون
الموجة السابعة مفضلة لتصوير السطوح المائية كمبا وتكبون الموجبة الخامسبة مفضبلة لتصبوير المنباطق
الزراعية  .كما يجب تجنب أو الحذر من مقارنة الصور الفضائية ذات الموجة الرابعبة مبع صبورة فضبائية
ذات الموجببة الخامسببة أو المقارنببة بببين صببورة فضببائية ذات الموجببة السادسببة مببع صببورة فضببائية ذات
الموجة السابعة ،كما وأن الموجة الخامسة هي المفضلة للبحث عن التربة.
 قياس المساحات في التحسس النائي
يمكن تعين مساحة أي صنف من أصناف استخدامات األراضي ومنها المساحة المغطاة بأنواع
مختلفة من أشجار الغابات أو مساحة الحقول الزراعية أو مساحة أحواض األنهر بصورة مباشرة من
الصور الجوية (المقومة والمصححة) أو من البيان الفضائي المصحح هندسيا ً والمحسن من كافة
التشوهات واألخطاء الحاصلة فيه عن طريق المعالجات الرقمية.
وهناك عدة طرق لتقدير هذه المساحات وهي- :
 – 1طريقة الورق البياني الشفاف (.)Graph Paper Method
 – 2طريقة الشبكة النقطية ()Dot Grid Method
2
يبببتم عمبببل شببببكة شبببفافة علبببى ورقبببة بالسبببتيكية فيهبببا لكبببل (سبببم يوجبببد نقطبببة) ويمكبببن عمبببل
(نقطتبببان فبببي السبببم  2المرببببع الواحبببد) ويمكبببن عمبببل (أرببببع نقبببط فبببي السبببم  2المرببببع الواحبببد
للمسبباحات الصببغيرة) وعنببدها نحسببب عببدد الببنقط فببي الشببكل أو الموقببع المببراد معرفببة مسبباحته ث بم
يضرب عدد هذه النقط * مساحة النقطة الواحدة تنتج مساحة القطعة المطلوبة.
 – 3الطريقة الوزنية (.)Weighting Method
 – 4طريقة البالنوميتر (.)Planometer Method
األسبوع ( / )13تفسير وتحليل الصور ويشمل التحليل والتفسير التقليدي :الحجم ،الشكل ،الوقت في
اليوم والسنة ،درجة اللون ،النمط ،الظل ،الموضع ،النسيج
 اقسام تحليل وتفسير الصور الفضائية

 -1جمع المعلومات المساعدة لتحليل وتفسير الصور الفضائية
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يندر استخدام االستشعار عن بعد دون تجميع معلومات مساعدة تسمى (المعطيات المرجعية) وتتضمن
هذه المعطيات تجميع قياسات أو مشاهدة لألجسام أو الظواهر التي يتم استشعارها عن بعد ويمكن أن
تكون هذه المعطيات بأشكال متنوعة وأن تستمد من مصادر كثيرة فهذه المعطيات يمكن الحصول
عليها بالطرق التالية:
أ -الحصول على المعلومات المساعدة من خرائط أو صور جوية أو فضائية قديمة.
ب -الحصول على المعلومات المساعدة من التقارير الميدانية مثل (التعداد السكاني لمنطقة ما).
ج -الحصول على المعلومات المساعدة من التحقيقات الحقلية مثل إجراء تحقيق ألنواع المحاصيل
الزراعية وحاالتها وكمياتها.
د -الحصول على المعلومات المساعدة من قياس درجات حرارة الحقل والخصائص الفيزيائية
والكيميائية لمعالم األرض المختلفة.
ويمكن استخدام المعلومات المساعدة لواحد أو أكثر من األهداف التالية:
 -1المساعدة في تحليل معطيات االستشعار عن بعد وتفسيرها.
 -2معايرة مستشعر ما.
 -3التأكد من معلومات تم الحصول عليها من معطيات االستشعار عن بعد.
وللمعلومية فإن تجميع المعلومات المساعدة قد تكون باهظة التكلفة وبحاجة إلى وقت طويل.
رغم التطور في األجهزة الحديثة والبرامج المتخصصة في تحليل وتفسير الصور في االستشعار
عن بعد إال أنه ال تزال الوسائل التقليدية أو اليدوية في كثير من الدراسات هي الوسيلة األساسية
أو مكملة لوسائل التحليل اآللي ولهذا نقسم تفسير وتحليل الصور إلى قسمين هما- :
 -2التحليل والتفسير بالوسائل اليدوية أو التقليدية
يعتمد نجاح تفسير وتحليل الصور على عدة عوامل منها :مستوى التدريب والخبرة ونوعية الصور
والظواهر الموجودة فيها وتوفر المعلومات المساعدة من عدمها والغرض من عملية التفسير إال أن
مستخدم الصور الفضائية مهما كانت قدرته يلجأ كثيراً إلى استخدام (الخصائص) العامة للظواهر من
أجل التعرف عليها وتفسيرها بشكل صحيح والتي سيلي شرحها الحقاً.

 -3التحليل والتفسير بالوسائل اآللية (التصنيف اآللي للصورة) ()Image Classification
()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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هي إال نماذج وصفية للواقع على الطبيعة ،فالنجاح في تطبيق وسائل االستشعار عن بعد ال يعتمد فقط
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
الموضوع الذي يرغب فيه المفسر كما أن التحليل والتفسير اليدوي يتطلب كوادر بشرية مدربة وذات
خبرة عالية لنحصل على التحليل المطلوب وبالتالي تكلفة التحليل اليدوي عالية لذلك وجد ما يسمى
بالتحليل أو التصنيف اآللي وهو جعل كل المناطق التي لها نفس االنعكاس في مجموعة واحدة بمعنى
أدق نجعل كل بكسل له نفس البصمة الطيفية أو العدد الرقمي ( )DNيقع في مدى معين مثالً من
( )DN>35<150في مجموعة واحدة أو ما يسمى ( ،)Themesفالتصنيف اآللي يعتمد على القيمة
الضوئية (العدد الرقمي  )DNللبيكسل فقط كأساس للتصنيف كما موضح بالشكل التالي- :
يعرف تصنيف الصورة بانه عملية تقسيم الصورة الرقمية إلى عدد من األقاليم الجغرافية وفقا ً
لتجانس أطياف الظواهر الجغرافية (استخدام وغطاء األرض  )Land use & Land Coverفي
الصورة فالتصنيف عملية آلية لتحويل الصورة الرقمية إلى خريطة موضوعية الستخدامات وغطاءات
األرض ويوجد طريقتين لتصنيف (تحليل ألي للصور الرقمية) متعددة االطياف أو ثنائية األنطقة هما:
 -1التصنيف المراقب (الموجه) (.)Supervised Classification
 -2التصنيف غير المراقب (غير الموجه) ( .)Unsupervised Classificationسيلي شرحهم الحقاً.
 التعرف على الصور ومحتوياتها
من السهولة التعرف على كثير من الظواهر في الصور المائلة لكونها تبدو لنا وكأنها طبيعية إلى حد
ما ،أما الصور الرأسية فإنها تبدو غريبة ،وخصوصا ً للشخص الذي لم يسبق له أن ركب طائرة من
قبل ،وهناك عدة عوامل إضافة إلى عامل الرأسية ،تسبب صعوبة في قراءة الصور الرأسية منها:
 -1االرتفاع الكبير الذي تؤخذ منه الصورة ،مما يؤدي إلى صغر المقياس.
 -2تأثير بعض العوامل الطبيعية مثل األمطار والضباب والغبار  ....الخ.
 -3تأثير بعض العوامل األخرى مثل الظالل ،أو تأثير اإلنسان مثل إزالة الغابات أو الحرائق.
رغم أن النجاح في قراءة الصور الجوية والفضائية يعتمد على بعض العوامل مثل مستوى التدريب
والخبرة ونوعية الصور والمناظر المستخدمة وطبيعة الظاهرة ،إال أن مستخدم الصور مهما كانت
قدرته يلجأ إلى استخدام عدد من الخصائص العامة للظواهر من أجل التعرف عليها وهي- :
 أسس (خصائص) تفسير الصور الجوية والبيانات الفضائية (التفسير أو المعالجة البصرية)
يعتبر التفسير البصري للصور ( )Visual Interpretationأكثر أسباليب معالجبة الصبور اسبتخداما ً
وخاصببة مسببتخدمي نظببم المعلومببات الجغرافيببة حيببث يقببوم بتحديببد ظببواهر سببطح األرض بعينيببه مببن
الشاشة ويرسمها داخل نظامه مباشرة وكلما كان المفسر خبير ودقيبق ومباهر وخلفيبة قويبة فبي علبوم
مختلفبة مثبل (الترببة والجيولبوجي والصبخور والنباتبات والهندسبة والتحليبل اإلحصبائي) ليحصبل علببى
نتببائج أفضببل مببن الصببور أو البيببان الفضببائي المطلببوب تفسببيره باالعتمبباد علببى أسببس التفسببير التاليببة
كمببا يببتم تعزيببز نتببائج التفسببير بزيببارات وفحوصببات ومس بح حقلببي إذا أمكببن ذلببك لمقارنتهببا بالنت بائج
المستحصلة من التفسير ،يعتمد التفسير البصري للبيانات على عناصر (أسس) مهمة هي:
-1الحجم ) )Sizeوالشكل ()Shape
يقصد بالحجم طول وعرض وارتفاع الظواهر بالمشهد حيث يمكن تميزها من حجمها فالعمارة السكنية
أكبر من البيت والبحيرة أكبر من البركة وهكذا ،يعتمد هذا التمييز على مقياس رسم البيان الفضائي أو
الصورة الجوية ،فينظر إلى الكوخ على أنه مخزن علف أو العكس إذا لم يؤخذ المقياس بعين االعتبار
ويعتبر شكل العنصر مهم ويساعد المستخدم على تحديد وظيفة الظاهرة فمالعب كرة القدم والمطارات
يمكن تميزها ومعرفة وظيفتها من الصور ،من أشهر األشكال وضوحا ً عالميا ً هي صورة (الحرم المكي)
و (الحرم النبوي) و (الهرم األكبر) بالجيزة في مصر و (البنتاجون) في واشنطن كما يمكن تمييز بعض
الظواهر من شكلها (الطرق والجداول والبحيرات والغابات والحقول المروية والباراخة والكثبان الرملية
وسكك الحديد) التي تتميز عن الطرق بظهورها كشريط ضيق طويل بمنحنيات وانحدارات بسيطة بعكس
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الطرق والتفريق بين (الطرق السريعة والفرعية) حيث تكون منحنياتها أكثر وأشد من الطرق السريعة
كما موضح بالشكلين التاليين- :

الشكل ( )1األيمن استخدام عنصر الحجم في التفسير فمثالً مخزن علف يفسر ككوخ
االيسر شكل المبنى الخماسي لوزارة الدفاع األمريكية البنتاغون في نيويورك بأمريكا

الشكل ( )2شكل المعالم الجغرافية عند تفسير الصورة أو المشهد الفضائي
فالمطارات تكون شبه ثابتة ولها خصائص محددة يسهل تميزها بالصور أو البيان الفضائي ،كما أن لحجم
الظاهرة وشكلها أهمية كبيرة في قراءة الصور الجوية فحجم المباني وتنظيمها وارتباطها بمساحات
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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
تأثير عامل الشكل في التعرف على الظواهر (شكل نقاط التوزيع في الطرق الرئيسية السريعة ،مالعب
كرة القدم (البيضوية) يسهل تمييزها بالصور ،ومن أكثر األشكال وضوحا ً بالصور المطارات فشكلها
الهندسي المنتظم ومرات هبوطها وإقالعها ومواقف الطائرات والمباني المرتبطة بها وكبر المساحة التي
تشغلها يساعد بتفسيرها ،وأدناه مشاهد لمطار هيثرو والحرم المكي الشريف بالقمر إكونوس.

الشكل ( )3األيمن هو مطار هيثرو بلندن واأليسر هو الحرم المكي في السعودية اشكال سهلة التمييز
كذلك يمكن التفريق بين أشكال الظاهرات البشرية والظاهرات الطبيعية بسهولة ألن الظواهر البشرية
مثل الحقول الزراعية والطرق والمباني السكنية غالبا ً ما تكون أكثر انتظاما ً من الظاهرات الطبيعية
كالغابات والمناطق الجبلية.

الشكل ( )4المشهد األيمن للظواهر البشرية المنتظمة واأليسر للظواهر الطبيعية األقل انتظاما ً
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وللظواهر المرتفعة تأثير خاص من حيث إمكانية تحديد نوعيتها ألن تأثير المبالغة الذي تسببه النظرة
المجسمة للصور يساعد على سرعة التعرف على الظواهر المرتفعة ومن ناحية أخرى يكون للظواهر
المرتفعة تأثير سلبي نتيجة لوقوع بعض الظواهر خلف المناطق المرتفعة.

الشكل ( )5مالحظة طبيعة السكن عند تفسير الصورة أو المشهد الفضائي

الشكل ( )6حجم المعالم الجغرافية عند تفسير الصورة أو المشهد الفضائي
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الشكل ( )7شكل العالمات األرضية االصطناعية المستخدمة باالستشعار عن بعد
 -2الوقت من اليوم والسنة ))Time in day & year
يلعب الوقت من السنة أو اليوم أو حتى من النهار دوراً في تحديد بعض الظواهر فمثالً يختلف شكل
المناطق الزراعية في بداية زراعتها عن فترة النمو أو الحصاد لذا وجب معرفة تاريخ الصورة ومرحلة
الزراعة لكي تساعد قارئ الصور (المفسر) في تحديد نوع المحصول المزروع ،ومثال آخر كمقارنة
موقف سيارات إلحدى المباني أو الموالت في صباح يوم من أيام العمل وصورة أخرى لنفس المكان بعد
ظهر يوم الجمعة فسنالحظ أن المواقف مليئة بالسيارات بالصورة ( )1وخالية من السيارات بالصورة
( )2وهذا يساعد على سرعة التعرف على نوع المبنى.

الشكل ( )8معرفة تاريخ التصوير يمكننا من تحديد نوع المزروعات المحصودة في الحقل
 -3درجة الدكانة (اللون) ))Tone
هي التدرج اللوني بين األسود واألبيض التي تظهر بالصور أو المشهد الفضائي المأخوذة باألسود
واألبيض كما تختلف الظواهر األرضية باأللوان التي تبدو بها في الصور نتيجة الختالف ألوانها
االصلية حيث تعتمد على انعكاس الضوء من العوارض في البيان أو الصورة ،فكلما كانت شدة
االنعكاس كبيرة كلما كانت الدكانة فاتحة ولهذا تظهر الغابات العريضة األوراق أفتح من الغابات األبرية
المصورة تحت نفس الظروف ألنها تعكس كمية أكبر من الضوء بسبب كبر ونصاعة أوراقها ،يساعد
اللون على تفسير الظواهر الموجودة في الصورة ،فإذا علمنا أنه في الصور أحادية اللون
( )Panchromaticذات التدريج الرمادي تشير البكسالت البيضاء إلى أن هذا السطح يعكس كل
الضوء الساقط عليه بينما تشير البكسالت السوداء إلى أن السطح يمتص كل البكسالت الضوء الساقط
عليه وتتناسب درجة اللون الرمادي للبكسالت غير األبيض واألسود مع درجة االنعكاس عن السطح،
وعلى هذا فإنه في المناطق المفتوحة تظهر األراضي الجرداء بيضاء اللون أو رمادية فاتحة بينما تزداد
قتامة كلما زادت رطوبة التربة ،وبصورة عامة فإن الكتل المائية حيث الرطوبة = ( )% 100تظهر
باللون األسود أو باأللوان القاتمة كما في الشكل األيمن التالي.
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الشكل ( )9درجة الدكانة (تدرج اللون) في األراضي القاحلة والرطبة يساعد في تفسير الصور كما في
الشكل األيمن أما الشكل األيسر فهو يسهل تفسير وتمييز الحقول الزراعية من الصورة

الشكل ( )10مراعاة عنصر اللون عند تفسير الطرق بالصورة الجوية أو المشهد الفضائي

الشكل ( )11مالحظة التدرج اللوني للمعالم عند تفسير الصورة أو المشهد الفضائي
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الشكل ( )12مفهوم دمج األنطقة بالمرئيات الفضائية
إن معظم الصور المستخدمة وباألخص الصور الجوية هي من النوع األبيض واألسود حيث إن
الصور الملونة تكون أكثر تكلفة من الصور العادية ،والظواهر تختلف في قدرتها على عكس الطاقة
وهذه االختالفات تظهر في الصور على هيئة اختالفات في درجات اللون الرمادي أو الكثافة وتتأثر درجة
اللون في أي صورة بعوامل عديدة ترتبط بشكل مباشر بقدرة الجسم على عكس الطاقة في وقت الرؤية،
ومن هذه العوامل نسيج السطح الخشن فيظهر بلون داكن ألنه يبعثر األشعة الضوئية مما يقلل من كمية
الضوء الواصلة إلى جهاز التصوير في الصور لذا نجد أن الحشائش المقصوصة لكونها ذات سطح
أملس نسبيا ً فتظهر بلون أفتح من الحشائش غير المقصوصة كما في الشكل السابق األيسر.
كذلك يختلف نسيج التربة بحسب كمية الرطوبة التي تحتويها فتظهر التربة الرطبة بلون غامق بينما
تظهر التربة الجافة بألوان فاتحة.
** درجات الدكانة:
هي (معتمة أو رمادية العتمة أو رمادية متوسطة العتمة أو رمادية فاتحة العتمة أو فاتحة) ،وهناك
عدة عوامل تؤثر في درجة الدكانة وهي- :
أ – عوامل تضاريسية مثل:
 - )1طبوغرافية ونسيج السبطح  :حيبث أن شبدة الضبوء تتناسبب عكسبيا ً مبع مرببع المسبافة عبن
السببطح العبباكس وكببذلك التربببة ذات النسببيج الخشببن تبببدو غامقببة ومعتمببة بعكببس التربببة ذات
النسيج الناعم التي تكون فاتحة.
 – )2ألوان التربة والصخور والنباتات :فاأللوان الفاتحة تكون دكانتها فاتحة والعكس صحيح.
 – )3محتوى الرطوبة والمواد العضوية في الترب تتناسب طرديا ً مع دكانة المنظر.
ب – طبيعة األجهزة والمواد المستعملة في التصوير:
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مثل نوع الفلم وورق الطبع ومحاليل التحميض والكاميرات المستخدمة وطريقة الطبع  .....الخ).
ج – عوامل جوية ومناخية:
فالتغير الذي يطرأ على الغطاء النبباتي والرطوببة وظهبور الثلبوج والضبباب واختفائهبا مبن فصبل
آلخر يؤثر في الدكانة فالتقاط صورتين واحدة في الربيع واألخرى في الصيف يظهر اختالف كبير
في درجة الدكانة لنفس التفاصيل ولمناطق مختلفة كالغابات والجبال والمناطق الزراعية.
 – 4النمط ()Pattern
تتخذ بعض الظواهر نمط معين ومميز من حيث الشكل في الصور على سطح األرض فمثالً تظهر األشكال
المصطنعة مثل الطرق والقنوات ذات الشكل المنتظم مقارنة بالمستنقعات والمجاري المائية الطبيعية
وكذلك يسهل تمييز المدن في الصور عن القرى وكذلك تظهر المزروعات منتظمة مقارنة بالنباتات
الطبيعية مثل الغابات وكذلك البساتين يمكن تميزها عن حقول الحبوب بالشكل الذي تأخذه فالبساني تكون
على شكل صفوف طويلة منتظمة كما في الشكل التالي.

الشكل ( )13األيمن دور النمط في التفسير وتمييز البساتين عن الغابات وعن الظواهر االصطناعية
المنتظمة كالشوارع والمباني من خالل البيانات والصور الجوية
حيببث تتببوزع الظببواهر المختلفببة بتسلسببل مكببرر أو نظببام متميببز كزراعببة أشببجار الزيتببون علببى شببكل
خطبببوط متوازيبببة ،أو الكثببببان الرمليبببة الطوليبببة ،وأنمببباط التصبببريف المختلفبببة (كالشبببجري والمتبببوازي
واإلشعاعي  .....الخ) والطرق وقنوات الري والمصاطب النهرية والمناطق السبكنية ،فبنمط القريبة يختلبف
عن نمط المدينة).
 – 5النسيج (القوام) ()Texture
يقصد بالنسيج درجة الخشونة أو النعومة لظاهرة معينة تظهر في البيان الفضبائي أو الصبور الجويبة
فقد يكون النسيج ناعما ً أو متوسطا ً أو خشنا ً ويوضح طبيعة االختالفات في النباتات والصخور والترب،
وتكرار تغيير درجة اللون عندما تصور عدة ظواهر معا ً في صورة واحدة ،إذ يظهر السطح األملس أكثر
سطوعا ُ من السطح الخشن إذ أن السطح األملس يعكس الضوء بينما يشتته السطح الخشن ،ويوصف
السطح بدرجة من ثالثة درجات من الخشونة هي الناعم ( )Smoothوالمتوسط النعومة أو المبرغل
( )Matوالخشن ( )Roughوعادة تظهر النباتات المقطوعة باللون الفاتح بينما تظهر األرض المحروثة
باللون القاتم كما في الشكل التالي.
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الشكل ( )14درجة الخشونة تعكس طبيعة الظواهر الزراعية وتساعد في تفسير وتمييز الظواهر من
البيانات أو الصور الجوية
كذلك يختلف نسيج التربة بحسب كمية الرطوبة التي تحتويها فتظهر التربة الرطبة بلون غامق بينما
تظهر التربة الجافة بألوان فاتحة.

الشكل ( )15نسيج ناعم وخشن لتفاصيل (المياه والحشائش واألشجار) في الصورة الجوية
 – 6التبقع (الزركشة) ()Mottling
غطاء من البقع لها درجة دكانة معتمبة أو فاتحبة بالنسببة للسبطح العبام تظهبر ببنمط غيبر منبتظم ولهبا
شببكل وأبعبباد غيببر منتظمببة كالترسبببات الريحيببة والحفببر البالوعيببة ( )Sinkholesوكببذلك الفجببوات
الغائرة الصغيرة الضحلة المعروفة بالسبخات (.)Charest
 – 7الظل ()Shadow
يساهم الظل في تكوين الرؤيا المجسمة ويسباعد فبي تقبدير االرتفاعبات لكونبه يقبع فبي منطقبة معتمبة
حجبت أشعة الشمس عنها بجسم معين ،كما يساعد في معرفة أنواع األشبجار ألنبه يبوفر منظبراً أفقيبا ً
لها ويقل تأثيره إذا كان المقياس صغيراً وزاوية سقوط الشمس مرتفعة.
تلعب الظالل دوراً إيجابيا ً وسلبيا ً في نفس الوقت بعملية تفسير الصور ،فالجانب االيجابي لها إنها
تساعد في تحديد المعالم الجانبية للظواهر العالية مثل األبراج وناطحات السحاب ،والجانب السلبي
لها خاصة في المناطق التي يظهر فيها تباين في االرتفاعات بين مظاهرها ،وقد تغطى بعض الظواهر
في الجوار بالظالل مما يجعل عملية تمييزها من األمور الصعبة كما في الشكل التالي:
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الشكل ( )16األيمن دور الظل في تمييز الشكل الجانبي للظاهرة المصطنعة بينما األيسر يبين األثر السلبي
للظل بتفسير وتمييز الظواهر الصناعية من البيانات أو الصور الجوية لتداخل الظالل فيما بعضها.
يصعب في كثير من األحيان تحديد نوعية بعض الظواهر األرضية عند النظر إليها من األعلى لطبيعتها
األصلية فالنخلة مثالً تظهر في الصورة كنقطة صغيرة قد تستطيع أن تحدد أنها شجرة ولكن يصعب تحديد
نوعيتها وينطبق ذلك على أعمدة الكهرباء والنور واالرسال واالبراج المرتفعة ذات االشكال المميزة مثل
برج العرب في الشكل األيمن السابق.
من الظواهر التي يساعد الظل في التعرف على تفاصيلها الجسور والمداخن وخزانات المياه ومخازن
الوقود ومن ناحية أخرى قد يكون للظل آثر سلبي وخاصة في المناطق ذات التفاصيل الكثيرة حيث يحجب
رؤية بعض الظواهر المهمة التي قد نبحث عنها كما في الشكل االيسر السابق والتالي.

الشكل ( )17االيمن الظل السلبي يعيق التميز (جزء من إسكان الطلبة بجامعة الملك سعود بالرياض)
االيسر ظل المعالم يعتمد عليه في حساب االرتفاع المكاني لألبراج والخزانات بالمشهد الفضائي
 -8الموضع = الموقع ()Site
يقصد بالموضع هنا هو موضع ظاهرة معينة في الصور بالنسبة إلى ظواهر أخرى ذات أهمية معروفة
وخصائص متميزة بناء على موضعها ويفيد مفهوم الموضع بالصور في القيام بعملية تجميع أفراد
الظواهر التي تم التعرف إليها ،فإذا تم تمييز أشجار المانجروف في الصور فإن هذا مؤشر على أن
المنطقة التي يوجد فيها شجر المانجروف منطقة ساحلية تغطيها الفيضانات الموسمية من مياه البحر.
يفيد موقع المعلم المكاني على الصور الجوية في استنباط معلومات أخرى مفيدة ،فمثالً وجود مجرى
مائي يدل على منطقة منخفضة التضاريس ،ووجود حشائش أو مراعي يدل على أن التربة والمناخ
في هذه المنطقة مالئمين لبعض أنواع الزراعات.
كيف تبدو بعض الظواهر على الصور
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من المعروف أن لكل ظاهرة أرضية سواء كانت ظاهرة طبيعية أو بشرية شكالً خاصا ً أو صفة خاصة
تميزها عن باقي الظاهرات وهذه الصفة تسمى التوقيع ( )Signatureلذا سنذكر بإيجاز أهم الصفات
الخاصة لبعض الظواهر الطبيعية والبشرية المشهورة والمتكررة في أغلب الصور ،وهذه أمثلة لبعض
الظواهر الطبيعية والبشرية توضح ذلك- :
 -1التضاريس
هي من الظواهر سهلة التمييز بالصور والمشاهد الفضائية ويمكن رؤيتها في الصور الراسية بسهولة بعد
التدريب وإذا أردنا الحصول على معلومات تفصيلية عن الظواهر واالرتفاعات فيفضل استخدام المناظير
المجسمة (باستخدام صور القمر سبوت الفرنسي المأخوذة بزوايا تصوير مختلفة) كما بالشكل التالي- :

الشكل ( )18الهيئة التي تبدو بها التضاريس على الصور (جبال طويق)

الشكل ( )19الهيئة التي تبدو عليها التضاريس في الصور (صورة لجنوب الرياض)
الظواهر الطبيعية (سهول رملية) في المشهد األيسر تبدو أقل انتظاما ً من الظواهر البشرية
 -2الجيولوجيا (الصخور والتربة)
يهتم علم الجيولوجية التصويرية بدراسة صور الصخور العادية أو ذات الغطاء النباتي الخفيف لتحديد
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
تحتويها بسهولة ،فالصخور بصورة عامة والتربة العادية تظهر بلون أفتح من مظهرها الطبيعي إال أن
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 حديثا ً أو التربة المأخوذة بعد حفر
موقع بناء جديد والشواطئ والرمال ،كما تستخدم بيانات االستشعار عن بعد بـ- :
أ -استكشاف المعادن والنفط.
ب -وضع خرائط مورفولوجية األرض.
ت -مراقبة البراكين.
ث -تعرية األرض ،تستخدم الصور في وضع خرائط للمناطق قليلة النباتات أو الخالية منها.
ج -علم المحيطات ،فهو يقيس درجة حرارة سطح البحر ومراقبة البيئة البحرية.
ح -إنتاج خرائط غطاء األرض واستعماالتها بعدة مقاييس مع قلة الكلفة والجهد ويقلل العمل الحقلي.
خ -إعداد الخرائط الطبوغرافية عن طريق االستشعار عن بعد.

الشكل ( )20مراعاة تضاريس سطح األرض عند تفسير الصورة الجوية أو المشهد الفضائي
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الشكل ( )21صورة جوية فيها إزاحة ناتجة عن التضاريس
 -3النباتات الطبيعية
تظهر الغابات في الصور بلون داكن وتكون االختالفات في درجة اللون نتيجة لالختالف في عمر األشجار
وأنواعها ،أما الحشائش فإن القاعدة العامة هي أنه كلما تحسنت نوعية الحشائش فإنها تظهر بألوان
داكنة وثابتة ومن المالحظ أن الحدائق المزروعة بالحشائش بشكل منتظم وجيد تظهر في الصور بلون
رمادي متوسط اللون ،بينما الحشائش المزروعة بشكل سيئ تظهر بلون أفتح وعلى هيئة قطع متباينة
األلوان نظراً الختالف أنواع الحشائش.

أ -في مجال الغابات :تستعمل صور األقمار الصناعية لتحديد وصناعة الخرائط لكل مما يأتي- :
 تصنيف أشجار الغابات.
 تأثير االمراض البارزة وتغيرات الظروف البيئية.
 االمتداد الجغرافي للغابات.
ب -صحة النباتات :عندما تمرض النباتات تتعدل تركيبة خالياها مما يؤدي إلى تغير منحنيات االنعكاس
الطيفي التي تظهر في الصور الفضائية.
ت -تقدير غلة المحاصيل :يتم وضع نماذج (موديالت) لتقدير الغلة (إنتاجية المحاصيل) بربط قيم
االنعكاس الطيفي المسجلة في الصور بالكتلة الحيوية ،تساعد ارقام تقدير الغلة صانع القرار على
اتخاذ القرارات المناسبة من أجل التخزين والتسويق ،كما ويشكل حالً لبعض مشاكل وصعوبات
اإلحصاء التقليدية.
ث -تحديد التغيرات :ال تستطيع األقمار الصناعية ان تحدد دائما ً بشكل دقيق حاالت النباتات على الرغم
من ذلك فهي قادرة بشكل جيد أن تكشف التغيرات في الغطاء النباتي.
 -4المحاصيل الزراعية
من أصعب المشكالت التي تواجه قارئ الصور مشكلة تحديد نوعية المحاصيل المزروعة ومن أهم الطرق
المساعدة التي تستخدم للتعرف على المحاصيل الزراعية اإللمام الجيد بطرق زراعتها ومعرفة المعدات
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- :

الشكل ( )22صورة لحقول محصودة وأخرى لم تحصد (منطقة القصيم) بالسعودية
ورغم صعوبة التفريق بين بعض أنواع المحاصيل في بعض الحقول مثل حقل يزرع قمحا ً وآخر يزرع
شعيراً ،إال أن باإلمكان التفريق بين بعض أنواع المجموعات الزراعية مثل زراعة الحبوب وزراعة
البساتين والدواجن والماشية.
 -5المواصالت
تظهر الطرق غالبا ً بلون فاتح إذا كانت غير مرصوفة أو ذات سطح خشن كما في الشكل التالي (أ) وتظهر
بلون داكن إذا كانت مرصوفة وملساء كما في الشكل التالي (ب) أما السكك الحديدية فمع أنها أسهل من
حيث تحديدها على الصور من طرق السيارات نتيجة النتظامها إال أنه يصعب تحديد عدد الخطوط وعادة
تعرف السكك الحديدية بتقاطعها مع جسور خاصة أو أنفاق أو محطات للقطارات أو تعرف بمنحنياتها
الخفيفة التي تسلكها قضبان السكك الحديدية.
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الشكل ( )23صورة فضائية توضح الطرق الغير المرصوفة (أ) والمرصوفة (ب)
 -6المدن والمناطق المبنية
ً
يصعب في بعض الحاالت تحديد نوع استخدام بعض المباني خصوصا المباني أو المجمعات الصناعية التي
يمكن التعرف على استخدامها العام وال يمكن تحديد أنواع العمليات داخل هذه المباني ويحتاج التعرف
عليها إلى خبرة كبيرة نوعا ً ما فعلى سبيل المثال يمكن أن نعرف أن الصناعة في الشكل التالي هي صناعة
تحويلية ولكن يصعب تحديد أي نوع من أنواع الصناعات التحويلية وفقط الشخص الذي لديه خبرة في
أنواع الصناعات المختلفة واحتياجاتها من حيث المباني واألفران وطريقة توزيع المباني في موقع
المصنع لن يجد صعوبة في تحديد نوع الصناعة.

الشكل ( )24صور فضائية رأسية لمجمعات صناعية (مفاعل بوشهر بمدينة المحمرة بإيران)
أما في المدن فإنه توجد مناطق معينة يمكن تحديدها بسهولة مثل المنطقة الصناعية واإلدارات الحكومية
والحدائق العامة واألماكن الترفيهية والمنتجعات كما في الشكل التالي- :
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الشكل ( )25صورة فضائية يسهل فيها تحديد المنتجعات السياحية (مدينة دبي)
 -7المواقع األثرية
تعتبر النتائج التي قدمتها الصور في حقل اآلثار مدهشة وذات أهمية كبيرة ،فمن السهل تمييز المباني
والبقايا األثرية البارزة على سطح األراضي في الصور وذلك لظهورها بأشكال مميزة وغريبة عما يحيط
بها كما في الشكل التالي- :

الشكل ( )26صورة فضائية تظهر المواقع األثرية (األهرامات في جمهورية مصر العربية)
 األسس الفيزيائية لالستشعار عن بعد- :
يعتمد االستشعار عن بعد على أمكانية قياس التغيرات في المجالت التالية- :
 -1التغيرات الطيفية )(Spectral Changes
تعتمد هذه التغيرات على الصفات الطيفية لمظاهر سطح األرض (كالغطباء النبباتي والترببة والمباء
...الخ) ضمن األطوال الموجية المختلفة ،إن التحليل بالكومبيوترات لبيانات التحسس النائي يرتكز
علببى الصببفات الطيفيببة لهببذه البيانببات ولهببذا السبببب فببأن معرفببة الصببفات الطيفيببة لمظبباهر سببطح
األرض المختلفة يحتل عنصر أساسي في التحليل والتفسير الصحيح لبيانات التحسس النائي.
 -2التغيرات الحيزية (الموقعية أو المكانية) )(Spatial Changes
تعتمد على الصفات الحيزية لمظاهر سطح األرض مثل (األبعاد ،الشكل ،النسيج ،الحجم  .....الخ)
من الصفات الخطية (الشوارع واألشكال المنتظمة) ،أن االختالف باالستجابة الطيفية بين الشيء
وما حوله من األجسام المحيطة به هي التي تمكننا من معرفة قياس األبعاد واألشكال والمساحات.
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 -3التغيرات الوقتية (الزمنية) )(Temporal Changes
هي رصد التغيرات باستخدام مجموعة صور تمثل كل منها تاريخ معين وتعتمد هذه التغيرات على
(نمو النباتات خالل المراحل المختلفبة للنمبو ،وذوببان الثلبوج مبن أعبالي الجببال وتغيبر األرض أو
األشكال بسبب الفعاليات البشرية وتوسبع المبدن وبنباء الجسبور والطبرق السبريعة وإزالبة الغطباء
النباتي وغيرها) ،والمثال التالي يوضح رصد التغير بالغطاء النباتي جنوب جدة.

والمثال الثاني التالي يوضح رصد التغير الحاصل في الغطاء النباتي في منطقة عسير.

والمثال الثالث التالي يوضح رصد التغير الحاصل في شكل الساحل بمنطقة جدة.
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 بناء خرائط جغرافية من المشاهد الفضائية
نالحظ كيفية بناء خرائط جغرافية من الصور الفضائية لخليج سلمان كما موضح بالشكل التالي:

المثال الثاني يوضح كيفية بناء خرائط جغرافية من الصور الفضائية لألحياء السكنية والشوارع والمباني:

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

42

األسبوع ( / )15 + 14التحليل والتفسير االلي :ويشمل
1ـ التصنيف المراقب الموجه (.)Supervised Classification
2ـ التصنيف غير المراقب وغير الموجه (.)Unsupervised Classification
 تصنيف لمكونات المرئيات أو التحليل اآللي لألطياف المتعددة بالمرئية ()Image Classification
يتم تحليل الصور الجوية بصورة بشرية باالعتماد على الخبرة العالية والتدريب المكثف ويتطلب
وقتا ً طويالً بينما تحليل وتفسير المرئيات الفضائية يتم بالحاسوب ببرامج متخصصة حيث يتم تصنيف
جميع العناصر السطحية في األرض حسب درجة انعكاس اطيافها ،يعتبر تصنيف المرئيات من أهم
التحاليل الخاصة بالصور الرقمية وهو عبارة عن استخالص معلومات من الطيف الكهرومغناطيسي
للظواهر األرضية حيث يقوم المستخدم باشتقاق خرائط الغطاء األرضي ويحدد الخصائص اإلحصائية
لعينات من األنواع المختلفة للغطاء األرضي ثم يعمم هذه اإلحصائيات على كامل الصورة للحصول
على صورة الغطاء األرضي ،إن الغرض من عملية التصنيف هي تقسيم المرئية الفضائية إلى عدد من
الفئات أو المجموعات بحيث تمثل كل فئة منها ظاهرة جغرافية محددة على سطح األرض وتعتمد على
طبيعة المنطقة (حضرية أو صحراوية أو جبلية أو زراعية  .......الخ) وعلى الدقة المساحية والطيفية
والراديومترية للمرئية الفضائية المستخدمة ،وهناك اسلوبين إلتمام عملية التصنيف أو تفسير معالم
المرئية الفضائية هما- :
1ـ التصنيف المراقب الموجه (.)Supervised Classification
2ـ التصنيف غير المراقب وغير الموجه (.)Unsupervised Classification
تزداد دقة التصنيف بشكل عام بزيادة األنطقة المستخدمة فيه ،مع مالحظة أن زيادة األنطقة في
التصنيف تؤدي إلى زيادة الوقت المطلوب إلكمال العمليات الرياضية ()Gibson, et. Al. 2000
والفرق الرئيسي بين الطريقتين هي أن التصنيف المراقب يبنى على معلومات حقيقية تخص الظواهر
الجغرافية بالحاسب الحالي ،بينما التصنيف غير المراقب يتم وفق معادالت رياضية تحدد التجمعات
( )Clustersكفئات مصنفة وفقا ً للعالقة بين القيم الرقمية ألنطقة الصورة وال تقتصر عملية التصنيف
بمفهومها الواسع على الصور المتعددة االطياف بل يمكن تحويل الصورة الرقمية التي تتكون من
نطاق واحد إلى خريطة موضوعية الستخدامات وغطاء األرض بطريقة تشريح الكثافة ( Density
 )Slicingفطريقة تشريح الكثافة ال تأخذ مسمى التصنيف ولكنها تدخل تحت مفهوم واسع (تصنيف
الصور الرقمية) ،تعد طريقة شرائح الكثافة لنطاق واحد تصنيفا ً تقريبيا ً ()Crude Classification
يعطي نتائج مقبولة إذا كانت المنطقة التي تغطيها الصورة تتضمن ظواهر قليلة وأطيافها متباينة جداً
أما إذا تنوعت الظواهر في الصورة وتقاربت أطيافها فإن نتائج هذه الطريقة تكون مضللة ،ويمكن
إضافة عناصر أساسية للخريطة (دليل الرموز) ومقياس الصورة المصنفة ،في بعض برامج معالجة
الصور الرقمية تسمح هذه البرامج وبأوامر معينة بتغيير األلوان وإضافة الكتابات وإظهار اإلحداثيات
الجغرافية وغير ذلك في الخريطة.
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 -1التصنيف المراقب (الموجه) (غير آلي) ()Supervised Classification
بهذا التصنيف يقوم محلل المرئية بدور مهم وذلك باختيار مناطق صغيرة من الصورة تسمى
مناطق التدريب وتدعى ) (Training Dataيتم فيها تحليل بيانات المشهد الفضائي اعتماداً على
الخاصية الطيفية المنعكسة لألصناف حيث يقوم الحاسب اآللي بفحص جميع القيم الرقمية لكل بكسل
بالمنطقة ثم يحدد فئة التصنيف التي يتبع لها باللون المميز لهذه الفئة وينتج في النهاية صورة
ملونة مصنفة حسب المنطقة المختارة ولتصبح دليالً لتصنيف الوحدات الصورية للمشهد الغير
المعروف وهو أدق من التصنيف الغير الموجه ،في هذا األسلوب يقوم المستخدم بمراقبة وتوجيه
عملية التصنيف اآللي التي يقوم بها البرنامج عن طريق التدخل في تحديد دليل تصنيف عددي يمثل
الخصائص الطيفية لكل نمط من أنماط المعالم والظواهر الجغرافية ويتم هذا التدخل البشري عن طريق
معلومات محددة للمستخدم ومن خالل دراسته للمنطقة الجغرافية ومعرفة معلومات موثوقا ً بها عن
طبيعتها وجغرافيتها ومظاهرها وذلك من خالل خرائط أو مرئيات فضائية قديمة مصنفة فعالً وتتم
عملية التدخل البشري هذه تسمى (مرحلة التدريب) ألجزاء من المرئية حيث يمتلك المستخدم معلومات
حقيقية عن طبيعة الظواهر والمعالم لهذه األجزاء ومن ثم يقوم بتصنيف بشري لتحديد مجموعات
وخصائص الظواهر في مناطق التدريب تلك ثم تأتي بعد ذلك مرحلة تصنيف لكامل المرئية الفضائية
حيث تتم مقارنة القيمة الضوئية لكل خلية مع فئات تصنيف مرحلة التدريب ،في المرحلة األخيرة من
مراحل التصنيف المراقب (الموجه) يتم استخراج المنتج النهائي لعملية التصنيف مع إعداد دليل
التصنيف (مفتاح الخريطة) لتحديد طبيعة الظواهر الجغرافية الممثلة على المرئية الفضائية مع إعداد
جداول إحصائية لكل ظاهرة من الظواهر (مثل المساحة والعدد والنسب المئوية  ....الخ) ،كما بالشكل.

 -2التصنيف غير المراقب (الغير الموجه) (آلي) ()Unsupervised Classification
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
مساحة سطح األرض التي تمثلها هذه الخلية ثم يقوم البرنامج بتحديد الخاليا التي لها نفس العدد
الرقمي أو التي تقع في فئة أو فترة محددة (مثالً العدد الرقمي يتراوح بين  )90-55تضم هذه الخاليا
في مجموعة واحدة ،توجد بعض األنظمة القياسية العالمية الموحدة لتصنيف الفئات (مثل نظام تقسيم
استعماالت األراضي من هيئة المساحة الجيولوجية األمريكية) وهي نظم تحدد نوع الظاهرة الجغرافية
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بناءا على فئات األعداد الرقمية أو القيم الضوئية للخاليا ،تستخدم هذه الطريقة في المناطق النائية
وغير المطروقة لعدم توفر أي معلومات عن األصناف بمنطقة الدراسة ،وال يتم االعتماد على مناطق
التدريب التي يعتمد عليها التصنيف المراقب بشكل رئيسي حيث يعتمد هذا التصنيف على تقسيم
الحاسب اآللي للصورة بشكل مباشر ،أن نسبة الخطأ بهذا التصنيف تكون أكبر من الطريقة األولى،
وبصورة عامة فإن التحليل اآللي للصور الفضائية هو موضوع لعلم مستقل عن االستشعار عن بعد
حيث يقوم مستخدم نظام المعلومات الجغرافي باستخدام منتجات االستشعار عن بعد مباشرة في نظامه.
يطبق التصنيف غير المراقب مثل التصنيف المراقب على مرحلتين منفصلتين والفرق بين قسمي
التصنيف هو أن التصنيف المراقب يتضمن مرحلة تدريب تتبعها مرحلة تصنيف أما في طريقة
التصنيف غير المراقب فتصنف معطيات الصورة أوالً وذلك بتجميعها في مجموعات طيفية طبيعية
موجودة في الصورة ثم يحدد محلل الصور هوية غطاء األرض لهذه المجموعات الطيفية وذلك
بمقارنة معطيات الصورة المصنفة بمعطيات الصورة األساسية.
عملية التصنيف غير المراقب ال تستخدم معطيات تدريب للتصنيف وإنما تستخدم خوارزميات
تفحص البكسل غير المعروف بالصورة وتجمعها بعدد من األصناف اعتماداً على التجمعات الطبيعية
في قيم الصور والمبدأ األساسي في عملية التصنيف غير المراقب هو أن القيم الموجودة في نمط
غطاء معين (ماء ،غابات ،رمل .... ،الخ) يجب أن تكون متقاربة في فراغ القياس ،في حين يجب أن
تكون المعطيات في األصناف المختلفة متباعدة نسبيا ً بعضها عن بعض.

توجد بعض نظم التصنيف الوطنية أو المحلية ومنها (النظام المصري) لتصنيف األراضي الساحلية
للمناطق الجافة وشبه الجافة ومن ثم يمكن للبرنامج أن يحدد فئات تصنيف ظاهرات المرئية الفضائية
اعتماداً على أحد هذه النظم القياسية للتصنيف ،االصناف الناجمة من التصنيف غير المراقب هي أصناف
طيفية وبما أن هذه األصناف الطيفية قد وضعت على أساس التجمعات الطبيعية وحدها في قيم الصورة،
فإن هويتها لن تعرف في البداية ويكون على المحلل تحديد هوية األصناف الطيفية وقيمة معلوماتها وأن
يقارن المعطيات المصنفة ببعض المعطيات المرجعية البسيطة (كالصور أو الخرائط ذات المقياس األكبر).
وهكذا في عملية التصنيف المراقب نحدد فئات المعلومات المفيدة وبعد ذلك نفحص قابلية تفريقها
من الناحية الطيفية ،أما في طريقة التصنيف غير المراقب فإننا نحدد األصناف التي يمكن التفريق بينها
من الناحية الطيفية وبعد ذلك نحدد فائدة معلوماتها.
 -3تقنيات أخرى
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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سبوت ( )5الفرنسي يتيح إمكانية التحسس المتداخل بعد الحصول على المرئيات المزدوجة ومن ثم قياس
المناسيب واستخدامها بتطوير الخرائط الكنتورية ونماذج االرتفاعات الرقمية كما توجد أنواع من األقمار
الصناعية المخصصة للعمل بأشعة الرادار (أي أنها فاعلة وليست سلبية) وتتيح بياناتها استنباط
المناسيب وبيان اختالفات التضاريس على سطح األرض.
أ -تقنيات المسح الراداري باألقمار الصناعية
أطلقت وكالة الفضاء األمريكية (ناسا) في عام (1999م) (1419هـ) بالتعاون مع اليابان تقنية
قياس االنعكاس الراديومتري الحراري المحمول فضائيا ً على القمر ( )Terraالخاص باستكشاف
األرض وهو تابع لوكالة الفضاء ناسا ما يعرف اختصاراً بـ (أستر) وتعني:
)(ASTER = Advanced Space borne Thermal Emission and Reflection Radiometer
حيث يتم التحسس أو االستشعار بهذه التقنية خالل ( 15نطاق) من حزم الطاقة الكهرومغناطيسية
تتراوح ما بين أنطقة الطيف المرئي ونطاق االشعة تحت الحمراء القريبة بدقة تمييزية ( 15م)
باألشعة تحت الحمراء القصيرة بدقة ( 30م) والحرارية ( 90م) لكن أهم مميزات تقنية (أستر)
انها تتيح التصوير المزدوج (لوجود تداخل بين كل صورتين متتاليتين) مما يمكن من استنباط
مناسيب المعالم المكانية بهدف تطوير الخرائط الطبوغرافية وهي متاحة للمستخدمين بالعالم من
خالل موقع وكالة ناسا للفضاء على شبكة االنترنيت في الرابط:
( )http//asterweb.ipl.nasa.gov/data.aspكما قامت وكالة الفضاء االمريكية ومن خالل
مرئيات تقنية استر بتطوير نموذج ارتفاعات رقمية يغطي العالم كله ويوضح تضاريس سطح
األرض بدرجة تمييز مكانية ( 30متر) وهذا النموذج متاح للتحميل مجانا ً للمستخدمين في الرابط
.)http//www.gdem.aster.erdac.or.ip( :

الشكل ( )1نموذج لتضاريس مدينة مكة المكرمة بناءاً على تقنية استر ()ASTER
أطلقت وكالة الفضاء األمريكية (ناسا) في فبراير ( 2000م) (شوال  1420هـ) مكوك الفضاء
التابع لها وعلى متنه جهاز رادار خاص لقياس مناسيب سطح األرض لمعظم أجزاء اليابسة (من
دائرة عرض ( )56ºجنوبا ً إلى دائرة عرض ( )60ºشماالً وأطلق على هذه المهمة اسم مهمة الرادار
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الطبوغرافي بمكوك الفضاء أو اختصاراً ( )SRTMومن خالل قياسات هذه المهمة التي استغرقت
( 11يوم) أمكن تطوير نموذج ارتفاعات رقمية يغطي العالم كله ويوضح تضاريس سطح األرض
بدرجة تمييز مكانية تبلغ ( 900 ،90 ،30متر) وهذا النموذج متاح للتحميل مجانا ً للمستخدمين
بدرجة تمييز مكانية تبلغ ( 900 ،90متر فقط) بالرابط (.)http//www2.ipl.nasa.gov/strm/

الشكل ( )2نموذج لتضاريس مدينة مكة المكرمة بناءاً على تقنية )(STRM
تبلغ دقة نماذج االرتفاعات الرقمية العالمية عدة أمتار (مثالً  6 ±متر لنموذج  9 ±( )SRTMمتر
لنموذج  )ASTERمما يدل على أنها غير مناسبة للتطبيقات الهندسية أو الحضرية أو إنتاج خرائط
طبوغرافية ذات مقاييس رسم كبيرة لكن على الجانب اآلخر فإن وجود هذه النماذج العالمية متاحة مجانا ً
تجعلها مناسبة – من وجهة النظر االقتصادية – لكثير من المستخدمين خاصة في التطبيقات اإلقليمية
والبيئية والخرائط الطبوغرافية ذات مقاييس رسم متوسطة وصغيرة.
ب -تقنيات المسح الليزري بالطائرات
في العقدين األخيرين تم تطوير تقنية جديدة أطلق عليها اسم نظم التحسس والقياس الضوئي
المحمولة أو اختصاراً اسم (الليدار) تعتمد هذه التقنية على وضع جهاز ليزر على متن طائرة حيث يقوم
بإطالق أشعة الليزر واستقبالها وتسجيلها بعد انعكاسها من سطح األرض ومن هذه القياسات يمكن حساب
مناسيب المعالم المكانية وبوجود جهاز قياس اإلحداثيات بالرصد من األقمار الصناعية ( )GPSعلى متن
الطائرة فيمكن قياس اإلحداثيات الجغرافية األفقية (خط الطول ودائرة العرض) لكل لحظة من لحظات
إطالق أشعة الرادار ،وبالتالي فتتوافر اإلحداثيات الجغرافية الثالثية (خط الطول ودائرة العرض
والمنسوب) لجميع النقاط المرصودة طوال مسار الطائرة ،ويوجد نوعين رئيسين من نظم الليدار احدهما
مخصص للمسح الراداري لليابسة بينما الثاني مخصص للمسح الراداري ألعماق البحار
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الشكل ( )3تقنية المسح الليزري المحمول جواً
أن تقنية المسح الليزري المحمول جواً بدأت حكومية في التسعينات من القرن العشرين الميالدي ،إال
أن انتشار تطبيقاتها واستخداماتها في المسح الطبوغرافي جعلها تتحول ايضا ً إلى تقنية تجارية حالياً.
تتفوق تقنية الليدار على تقنيات التصوير الجوي بكونها تقنية شبه آلية ال تحتاج لتدخل المستخدم
كثيراً في عمليات جمع البيانات وتطوير الخرائط الكنتورية ،كما أن دقة المسح الليزري تصل إلى حدود
( 10سم) أو أقل ،كما يستطيع جهاز الليزر قياس مناسيب عدة نقاط تصل إلى ( 12نقطة) في المتر
المربع الواحد مما يزيد من كثافة النقاط ودقة رسم التفاصيل الطبوغرافية باإلضافة إلى أن التكلفة
االقتصادية لهذه التقنية أقل كثيراُ من تكلفة التصوير الجوي.
ج -تقنيات االستشعار الراداري الفاعل باألقمار الصناعية
توجد عدة نظم لتطبيقات االستشعار الفاعل حيث يقوم القمر الصناعي بإطالق أشعة الرادار
وتسجيلها بعد انعكاسها مرة أخرى من سطح األرض ومن هذه النظم على سبيل المثال (تقنية
المنفذ الراداري الصناعي = "سار" حيث يتم وضع جهاز الرادار على متن القمر الصناعي
(أو الطائرة) وتعتمد هذه التقنية على استقبال األشعة المنعكسة من سطح األرض بطبق استقبال
( )Antennaمثبتة على سطح القمر الصناعي أي أن عدة مناطق من هذا الطبق تستقبل األشعة
المنعكسة مما يعني وجود أكثر من صورة للمعلم األرضي ومن ثم إمكانية تحديد طبيعة هذا المعلم
بقدرة تمييزية عالية ،كما تتميز هذه التقنية بأن أشعة الرادار ال تتأثر بالغيوم والسحب الموجودة
في طبقات الغالف الجوي مما يجعل مرئياتها مناسبة لتطبيقات الزراعة والجيولوجيا
والهيدرولوجيا ومن أمثلة األقمار الصناعية التي تطبق تقنية "سار" القمر الصناعي األوربي
( )ARS2والقمر الصناعي الكندي ( )Radar Sat 2والقمر اإليطالي تيراسار اكس والقمر
الصناعي الياباني ألوس.
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منهاج مادة االستشعار عن بعد ألقسام تقنيات المساحة في المعاهد التقنية التابعة للجامعة التقنية الشمالية
 /وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
القسم العلمي
نظام المقرر 15
تقنيات المساحة
أسبوع
Surveying
Techniques
المستوى االول
()First Level

عدد الساعات
األسبوعية

ن
1

ع
-----

م
1

اسم المادة:
)(Remote Sensing 1

 أهداف المادة العامة والخاصة:
ان يكببون الطالببب قببادرا علببى معرفببة اسببس التحسببس النببائي التببي تشببمل مراقبببة ودراسببة والتعببرف علببى
الظواهر األرضية أو القريبة منها من دون االحتكاك بها وذلك من خبالل دراسبة وتحليبل األشبعة أو الطاقبة
الكهرومغناطيسية التي تنعكس أو تنبعث من تلك األهداف والتي تحمل خواص الهدف الذي تحت الدراسة.
الكورس األول  /المفردات النظرية لمادة االستشعار عن بعد
تفاصيل المفردات
األسبوع
مقدمة في االستشعار عن بعد تشمل نبذة تاريخية عن علم االستشعار عن بعد ،تعريفه.
1
العناصر االساسية لنظام االستشعار عن بعد وتشمل مصدر االشعاع الكهرومغناطيسي
( 3 -2الطاقة الكهرومغناطيسية ،الطيف الكهرومغناطيسي) ،مسار انتقال االشعة (التشتيت،
االمتصاص والنفاذ) ،الهدف المرصود ،جهاز االستشعار.
الطاقة الكهرومغناطيسية ( ،)Electromagnetic Energyخصائصها ،المجال
5+4
الكهرومغناطيسية ،مصادر الطاقة الكهرومغناطيسية ،اشعاع الجسم االسود.
اجهزة التحسس البعيد.
6
خصائص الصور الجوية والمرئيات الفضائية
7
مصادر معلومات االستشعار عن بعد  ،اوال  :المصادر الفوتوغرافية وتشمل ( :االفالم
العادية ابيض واسود ،االفالم دون الحمراء ابيض واسود ،االفالم العادية الملونة ،االفالم
8
دون الحمراء القريبة الملونة ،الصور متعددة االطياف)
مصادر المعلومات في التحسس البعيد ،ثانيا  :المصادر غير الفوتوغرافية وتشمل الوسائل
الجوية (الالقط متعدد االطياف ،الالقط الخطي الحراري لألشعة دون الحمراء ،اجهزة
9
استشعار المايكروويف) ،الوسائل الفضائية (الوسائل الفضائية المأهولة ،وغير المأهولة)
بعض المصطلحات المستخدمة في التحسس البعيد (الدقة التمييزية  ،resolutionالتغطية
11+10
المكانية ،مدارات االقمار الصناعية ،صحة الضبط )accuracy
االقمار الصناعية (اقمار ذات دقه مكانيه عالية ،اقمار ذات دقه مكانيه متوسطة ،اقمار ذات
13+12
دقه مكانيه منخفضه)
تطبيقات متنوعة في االستشعار عن بعد1 :ـ التطبيقات الحضرية :وتشمل (رسم خرائط
تفصيلية للمدن ،دراسة حركة المرور ومواقف السيارات ،تخطيط وتوزيع المتنزهات
14
والحدائق ،استعماالت األراضي ،التمدد الحضري واتجاهه ،دراسة المجمعات الصناعية)
2ـ التطبيقات الزراعية :وتشمل (دراسة انواع الزراعة والمحاصيل ،دراسة النباتات
الطبيعية ،دراسة امراض النباتات)
15
 -3التطبيقات العسكرية :وتشمل (االستخبارات ومراقبة العدو ،تدريب الطيارين)
 -4تطبيقات اخرى ( :دراسة تلوث البيئة ،دراسة الكوارث الطبيعية )
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القسم العلمي
نظام المقرر 15
تقنيات المساحة
أسبوع
Surveying
Techniques
المستوى االول
()First Level

عدد الساعات
األسبوعية

ن
1

ع
-----

م
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اسم المادة:
)(Remote Sensing 2

 أهداف المادة العامة والخاصة:
ان يكون الطالب قادرا على فهم تقنيات معالجة الصور الرقمية ابتداء من التعرف على الصور الرقمية
ومصادرها وإعداد بياناتها للتعامل معها والتقنيات المختلفة التي تؤدي إلى تحسين الصورة وجعلها
في هيئة يسهل استنباط المعلومات منها.
الكورس الثاني  /المفردات النظرية لمادة االستشعار عن بعد
تفاصيل المفردات النظرية
األسبوع
تعريف معالجه الصور الرقمية ( ،)image processingاهمية معالجة الصور الرقمية،
 2+1النظام البصري البشري ( ،)The Human Visual Systemرؤية الكومبيوتر
( )computer visionوالمعالجة الصورية ،الرقمنة ()digitizing
انواع الصور ،الصور ثنائية اللون  ،Binary Imageالصور الرمادية Gray-Scale
3
 ،Imageالملونة  ،Color imageالصور متعددة االطياف ،Multispectral Image
العمليات اإلحصائية للصور
4
المعالجة االولية للبيانات الفضائية (التصحيح الهندسي )Geometric correction
5
المعالجة االولية للبيانات الفضائية (التشوهات االشعاعية )Radiometric correction
6
المعالجة االولية للبيانات الفضائية (ازالة الضجيج (Noise removal
7
دمج بيانات التحسس النائي ،طريقة الدمج البسيط ،طريقة تحويل من  IHSالى RGB
8
 10+9تحسين البيانات الفضائية  ،Image Enhancementترشيح الصورImage Filtering
كيف تبدو بعض الظواهر على الصور (التضاريس -الصخور والتربة ،النباتات الطبيعية،
12+11
المحاصيل الزراعية ،المواصالت ،المدن والمناطق الحضرية ،المواقع األثرية)
تفسير وتحليل الصور ويشمل التحليل والتفسير التقليدي :الحجم ،الشكل ،درجة اللون ،النمط،
13
الظل ،الوقت في اليوم والسنة ،الموضع ،النسيج.
التحليل والتفسير االلي :ويشمل
14
1ـ التصنيف المراقب ()Supervised classification
التحليل والتفسير االلي
15
2ـ التصنيف غير المراقب Unsupervised classification
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كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  /دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة /الدراسات والتخطيط ذي العدد ت م
 4562/3في  2019/7/1المتضمن المصادقة على تقارير لجان الخبراء الخاصة بالمقررات الدراسية للتخصصات العلمية
(للمستوى الدراسي االول فقط)

المصادر:
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