
 

 

 Lec26        -هناك أسلوبان لتفسٌر وتحلٌل الصور الفضائٌة :  تفسٌر وتحلٌل الصور الفضائٌة :

 سلوب التفسٌر والتحلٌل البصري ) التقلٌدي ( . أ
تخدام العٌن المجردة فً أسلوب التفسٌر البصري فضال عن الخبرة الشخصٌة ، اذ ٌعتمد هذا اسٌتم 
 درجة اللون   المفسر فً تمٌٌز األلوان وتغٌراتوب بشكل رئٌس على امكانٌة االسل
 (Tonial Variation  ) فً عملٌة   ٌة العناصر األساسٌة المعتمدةبقالتغٌر فً النسجة و النمط وو

ً ذكرناها سابقا    . التفسٌر البصري للصور الجوٌة الت
للصور  وتفضل طرق التفسٌر البصري على مستوى المسح االستطالعً واالختبار التمهٌدي 

 .الفضائٌة على المناطق الشاسعة 
 أسلوب التحلٌل والتفسٌر اآللً ) التصنٌف اآللً ( ب. 

ٌحتاج التفسٌر والتحلٌل البصري الى كوادر بشرٌة مدربة وذات خبرة عالٌة على التحلٌل المطلوب 
ً التكلفة العالٌة للتفسٌر البصري الٌدوي . لذا وج د ما ٌسمى وكذلك ٌستلزم وقتا طوٌال وبالتال

ً بالتفسٌر او التحلٌل اآللً ، وٌعتمد هذا األسلوب على التصنٌ ً للمعطٌات الرقمٌة الت ف الطٌف
وات الطٌفٌة للمواسح االلكترونٌة المحمولة على متن األقمار الصناعٌة المخصصة نسجلها القت

الى بٌانات رقمٌة تكون بٌن صفر  افات الطٌفٌة المنعكسة لالجسامثارد الطبٌعٌة ، اذ ٌتم تحوٌل الكللمو
ثم تخزن  لألشعةاألصناف ارقاما بٌن الحدود المذكورة اعتمادا على درجة انعكاسٌتها  وتأخذ ۵۲۲ -

 .هذه البٌانات فً الحاسوب وٌتم تحلٌلها باستخدام برامج متخصصة لهذا الغرض 
 وتقسم طرق التحلٌل اآللً الى قسمٌن رئٌسٌن :

( : ٌقوم مفسر الصورة الفضائٌة  Supervised Classification)، ه جالتصنٌف المو -ا  
ً ( لكل ظاهرة من  ٌفٌةبمراقبة عملٌة التصنٌف ، اذ ٌقوم بتحدٌد قٌم االنعكاسٌة الط ) التوقٌع الطٌف

 ةمعروفلفئة مثلة ملك بمساعدة استخدام مواقع عٌنات الظواهر الموجودة على الصورة الفضائٌة ، وذ
صنٌف عددي ت( ، وذلك لوضع دلٌل  Training Areaسمً مناطق تدرٌب ) تمن غطاء األراضً 

ري المعالجة الرقمٌة جلم المدروسة ، ومن ثم تاٌصف الخصائص الطٌفٌة لكل نمط من أنماط المع
 بحساب قٌم االنعكاسٌة الطٌفٌة لكل نمط وتصنٌفها وتحدٌد فئاتها . 

 :  Unsupervised Classificationالتصنٌف غٌر الموجه )  - ۵
تستخدم معطٌات تدرٌب اساسا للتصنٌف اذ ٌكون دور المفسر فً هذا  عملٌة التصنٌف غٌر الموجه ال

النوع من التصنٌف محدودا . وتتم عملٌة التصنٌف بشكل آلً من قبل الحاسوب ، اذ ٌتم توزٌع 
 .المدروسة ظاهرة سة وحسب العناصر الصورة الى درجات طٌفٌة وتصنٌفها حسب الهدف من الدرا

وهكذا فً عملٌة التصنٌف الموجه نحدد فئات المعلومات المفٌدة ، وبعد ذلك نفحص قابلٌة تفرٌقها من 
نحدد األصناف التً ٌمكن التفرٌق بٌنها من  فأنناالناحٌة الطٌفٌة ، أما طرٌقة التصنٌف غٌر الموجه 

 تها .الناحٌة الطٌفٌة ، وبعد ذلك نحدد فائدة معلوما

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 :للصور الرقمٌة المعالجة أسالٌب
 :اآلتٌة الثالثة األسالٌب بإحدى للصور الرقمٌة المعالجة وتتم

 
 اعتبار ودون حدة، على الصورة عناصر من عنصر كل ٌعالج وفٌه النقطة، معالجة أسلوب .1

 .األخرى للعناصر
 .الصورة ألجزاء أوضح حدود على للحصول وٌستخدم المساحة، معالجة أسلوب . 2
 الفروق إلظهار األقل، على متتابعتٌن لصورتٌن المعالجة تكون وهنا اإلطار، معالجة أسلوب. 3

 كمٌة اعتبار ومع المتحركة األجزاء لتعّرف المراقبة عملٌات فً األسلوب هذا وٌستخدم .بٌنهما
 .أسرع معالجة لوسٌلة الدائم االحتٌاج ٌتضح  صورة بكل الخاصة البٌانات

 
 : الحدٌثة االستشعار صور ممٌزات
 تمتلك ألنها، المستوى عالٌة نوعٌة ذات بٌانات بأنها بعد عن لالستشعار الحدٌثة الصور تتمٌز

 : التالٌة الخواص
 م 57*  55من انتقلت حٌث ، Spatial resolution المكانً التفرٌق درجة ارتفاع. 1
 م 13*  13او م  23*  23 إلى  TM  األقمار جٌل فً م MSS 33  *33  األقمار جٌل فً
 عالٌة إٌضاحٌة دقة لٌقدم الثالث الجٌل طفرة جاءت ثم " SPOT  سبوت" الفرنسً القمر حالة فً

 حٌث ،   Pixel األساسٌة النقطة تمثل التً األرضٌة، المساحة بتصغٌر وذلك الفضائٌة، للصورة
امتار فً  4*  4متر ، و  1*  1ثم    Early Birds األقمار فً أمتار  3*  3   المساحة هذه بلغت

 هو فكٌف ..تجارٌة أقمار ) GeoEye فً ،سم  53:  متر نصف حتى أو Quick Birdsاالقمار 
 .الدول؟ بتلك الخاصة االستراتٌجٌة االستعماالت ذات أقمار فً الحال

   Spectral Resolution  الطٌفٌة الدقة درجة ارتفاع . 2
 الموجات التقاط خالله ٌتم الذي الموجً، الطول قصر أو الطٌفً، المدى ضٌق به وٌقصد

  113إلى 73  من الموجً المدى ٌتباٌن حٌث  األرضٌة األجسام من المنبعثة الكهرومغناطٌسٌة
 نانومترا   53 بٌن TM الثانً الجٌل فً المدى هذا وٌتراوح  "سبوت" الفرنسً القمر فً نانومترات

 طٌفً مدى إلى لٌنقلنا الثالث الجٌل جاء ثم  TM-6 للقمر بالنسبة نانومترا   253 و TM-1 القمر فً
 باسم تعرف والتً االسبكترومتر أجهزة استخدام عند وذلك آخر، طٌفً وتعدد وطٌفٌة فضائٌة ونوعٌة

CASI  ًللقنوات  الطٌفً المدى دٌنامٌكٌة على تعتمد والت 
  Spectral Band   Range  التفرٌق درجة ودٌنامٌكٌة. 

 إلى فبنظرة  األرضٌة األجسام انبعاثات التقاط علٌها ٌتم التً :الموجبة األطوال أو ، القنوات تعدد .3
 من األول الجٌل ٌعطً بٌنما موجات، ثالث على فقط تلتقط أنها نجد ،"سبوت" القمر صور بٌانات
  TM الثانً الجٌل بٌانات فً قنوات، سبع إلى زادت وقد قنوات أربع على بٌاناته "الندسات" أقمار
 .قناة 545 إلى القنوات بعدد لٌقفز السالب، االستشعار بٌانات من  الثالث الجٌل وجاء

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 : ابعا :  مقارنة بٌن المرئٌات الفضائٌة والصور الجوٌة س
ً  . تتمٌز الصور1 البٌانات علٌها ) تعدد القنوات ( ٌتم التقاط  الفضائٌة بتعدد اطوال الموجات الت

 ، األمر الذي ٌوفر اكبر قدر من المعلومات  قنوات طٌفٌة  7-4فمجموعة اقمار الالندسات تستخدم 
 عن سطح االرض .

للبٌانات الفضائٌة الى اضافة بعدا جدٌدا فً الرقمٌة  معالجةً فً اللالحاسوب اال. ادى استخدام ۵ 
نات التً تقدمها االقمار الصناعٌة عن سطح االرض . ففً حٌن العٌن معالجة الكم  الهائل من البٌا

غزارة وسٌقدم ذلك  لونا ۵56ٌستطٌع تمٌٌز الحاسوب  انفلونا  ۵2البشرٌة  تكون قادرة على تمٌٌز 
اكثر من تلك التً ٌمكن الحصول   ضائٌةعلٌها من الصور الف لتً ٌمكن الحصولفً التفاصٌل ا ودقة

 الجوٌة .علٌها من الصور 
ٌتطلب دراسة  حٌنمساحة كبٌرة من سطح األرض ، فً لالشاملة  .تتمٌز الصور الفضائٌة بالتغطٌة3
الصور الجوٌة الى عدد كبٌر من الصور الجوٌة وتفسٌرها  تخدامرة من سطح األرض باسبٌك ساحةم

 .رائط األساس مقارنة بالصور الفضائٌة ختفسٌرها وانتاج مما ٌحتاج وقتا اطول فً 
( باستخدام جهاز  بثالثة ابعاد مجسم )ال صارباألب دراستها  بإمكانٌةجوٌة الصور ال تتمٌز - 4
ً ة التٌائضاكثر من الصور الف تمٌٌزها القابلٌة على البكسمما ٌ(  Stereoscopeرٌوسكوب )تٌالس
 ب.رٌوسكوٌر دراسٌة معظمها بالستٌتعذ
ً تتطلب درجة ك صٌلٌةفتات الحٌفضل استخدام الصور الجوٌة فً المسو .5 وإلنتاج  رة من الدقة بٌالت

فٌفضل استخدامها فً المسوحات العامة  اما الصور الفضائٌة  ۵5222:1بمقاٌٌس أساس  خرائط 
ً تستعمل إلنتاج خرائط اساس ذات مقاٌٌس صغٌرة )      1222222:1(  ملٌونٌهالت

 
 عد :لم االستشعار عن بلع ٌةالجغرافت تطبٌقاب من النجوا

م نظعار عن بعد فً العلوم والتشتوضٌح تطبٌقات استخدام األسل( 4ٌمكن مالحظة الشكل رقم )
 : واالختصاصات المختلفة

 

 
 ( تطبٌقات االستشعار عن بعد فً العلوم والنظم المختلفة4شكل )

 
 
 
 
 
 
 



 

 

  -وسنتطرق بشًء من التفصٌل لجوانب من تطبٌقات االستشعار عن بعد :
 االستشعار عن بعد فً المجاالت المناخٌة :. تطبٌقات 1

الخطٌر على التغٌر المناخً فً تنامً مشكلة تلوث الهواء وظاهرة االحتباس الحراري وتأثٌرها ان 
لمراقبة  لفتت انتباه علماء المناخ الى ضرورة استخدام مٌزات تقنٌة االستشعار عن بعد العالم 

مراقبة و وماأبعادا جدٌدة لعلم المناخ عم بعد نتشعار عالتغٌٌرات المناخٌة وقد اضافت تقنٌة االس
ً التغٌرات المناخٌة بصورة خاصة و  :ٌمكن تلخٌص هذه األبعاد بما ٌأت

غبارٌة والترابٌة وقٌاس سرعتها والتنبؤ حركة الرٌاح السطحٌة والعواصف الدراسة اتجاه و أ .
 واألعاصٌر والجٌوب الهوائٌة . . . الخ .  بحدوث العواصف

ورصد حركتها والتنبؤ بهطول األمطار وٌتم ذلك  التمٌٌز بٌن أنواع الغٌوم وتحدٌد ارتفاعاتها  -ب 
اذ ٌتم تمٌٌز  .المنعكسة والحرارة المنبعثة من الغٌوم المختلفة السمك  تحدٌد نسبة االشعةمن خالل 

طق غٌوم كثٌفة ، وذلك الضوئٌة على انها منا لألشعةالقلٌل  ثواالنبعا لعالًالمناطق ذات االنعكاس ا
ألنه كلما زاد سمك الغٌوم كلما احتوت على نسبة أكبر من بخار الماء وبالتالً ٌؤدي الى امتصاص 

 أكبر لألشعة الساقطة .
ً ة مناطق الثلبقل درجات حرارة األرض ، ورصد ومراصنع خرائط للغالف الجوي تمث ج. وج الت

خاصة أن المناطق القطبٌة غٌر مشمولة بالرصد الجوي  بالتغٌرات المناخٌة بشكل كبٌر ، روتتأثتؤثر 
. ً  الروتٌن

 قٌاس سمك طبقة األوزون وتتبع ثقب األوزون . د.
الك العدٌد من أقمار الرصد الجوي التً تم اطالقها من الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وروسٌا هنو

والٌابان ودول أخرى المستخدمة ألغراض مراقبة ، والتنبؤ بالتغٌرات المناخٌة وجمع البٌانات حول 
وبة الخصائص المناخٌة ومكونات الغالف الجوي وحرارة البحار والمحٌطات والٌابس ودرجات الرط

 النسبٌة وكمٌة تساقط األمطار . . الخ فً جمٌع انحاء العالم . 
  ريحضٌط التخطفً الن بعد ع عارتشاالسات تطبٌق .۵
ستمرة لصٌاغة سٌاسات الحضرٌة الى معلومات متجددة و م المناطقو دائما مخطط ٌحتاج  

ة واالقتصادٌة واالجتماعٌة وٌمكن أن تتراوح هذه السٌاسات بٌن المجاالت الثقافٌالحكومات وبرمجتها 
دور ادارات التخطٌط لٌشمل أنشطة أخرى ، اضافة الى تعدد المشكالت الحضرٌة التً  ٌمتد ، و

ً نعاٌشها فً حٌاتنا الٌومٌة داخل المدن :   تواجه المخططٌن . ومن األمثلة الت
 . رسم خرائط تفصٌلٌة للمدن ، تخطٌط وتوزٌع المتنزهات والحدائق داخل المدن -أ 
 دراسة حركة المرور ومواقف السٌارات .  -ب  

 دراسة استعماالت األراضً .  -ج 
 التمدد الحضري واتجاهه  -د

ـ   . دراسة المجمعات الصناعٌة -ه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 . تطبٌقات االستشعار عن بعد فً الموارد المائٌة 3
التطبٌقات الشائعة جدا ، وذلك لتفاعل المٌاه  تطبٌقات االستشعار عن بعد من مناصبح هذا المجال 

معلومات األجهزة والمتحسسات التً تستقبل بالبٌئة المجاورة بشكل متبادل األثر من ناحٌة ، وتعدد 
 عن المٌاه من ناحٌة اخرى .

  -:ًٌأتعن بعد فً الموارد المائٌة كما  وٌمكن تلخٌص أهم تطبٌقات االستشعار 
 الل جردالمٌاه السطحٌة باستخدام الصور الفضائٌة والصور الجوٌة من ختقدٌر وتقٌٌم موارد . 1

 .عداد خرائط لشبكات الصرف المائً مواقع ومناطق التجمع المائً الطبٌعٌة وا
واهد ومؤشرات لالستدالل على تواجد المٌاه الجوفٌة وخصائص األحواض المائٌة ، اذ ش . اعطاء۵

 الدورة الهٌدرولوجٌة . شملت تطبٌقات االستشعار عن بعد كامل
دراسة الظروف الجٌولوجٌة والتركٌبٌة الحاوٌة لخزانات المٌاه الجوفٌة ، اذ استطاعت هذه التقنٌة  ج.
تحدٌد مالمح البنٌة الجٌولوجٌة والسٌما الفوالق الصخرٌة الرئٌسٌة ومناطق الضعف فً الصخور من 

ً تكون عادة مصدرا لتغذٌة المٌاه الجوفٌة   .الت
دٌد نوعٌة المٌاه ومناطق تلوث األنهار والبحار ودراسة حمولة مٌاه البحٌرات والبحار من تح .د

 الدقٌقة واالتربة . الحبٌبات
 التطبٌقات الزراعٌة والرٌفٌة :  - 4 

وتلعب دورا كبٌرا فً القوى السٌاسٌة للدولة شأنها فً ذلك  استراتٌجٌاتعد الثروة الزراعٌة أساسا 
 اعة . شان التجارة والصن

مرة فً االنتاج الزراعً نسبة أكبر من أي استخدامات لألراضً فً معظم ثوتشكل األراضً المست
دول العالم . ونتٌجة لذلك نجد أن االهتمام بالحصول على معلومات مبكرة وشاملة عن المساحات 

والحشرات  المزروعة بالمحاصٌل المختلفة وكمٌة اإلنتاج المتوقع من كل محصول ، وتأثٌر األمراض
ً تعانً من الجفاف ، تعتبر أساسٌة فً االدارة الحدٌثة للقطاع  فً كمٌة اإلنتاج ، وتحدٌد المناطق الت

ٌمكن الحصول علٌها فً الوقت  الزراعً وفً تسوٌق المنتجات الزراعٌة ، ولكن هذه المعلومات ال
ٌانات وتصنٌفها ، لذا البد من المناسب وبالدقة المطلوبة اذا استخدمنا الطرق التقلٌدٌة فً جمع الب

استخدام الوسائل المتقدمة من االستشعار عن بعد وما ٌرتبط بها من وسائل متقدمة للتحلٌل واظهار 
 النتائج .

  -:ومن األمثلة على التطبٌقات الزراعٌة للمعلومات المستحصلة من بٌانات األقمار الصناعٌة  
 ا.صنٌف الزراعة السائدة فً منطقة مد خرائط تدراسة أنواع الزراعة والمحاصٌل واعدا .أ  
 
ً من أمراض المحاصٌل . .ب    دراسة أمراض النباتات وتحدٌد المناطق الزراعٌة التً تعان
  

تحدٌد كثافة و كمٌة األشجار تقٌٌم الغابات وتصنٌفها وتحدٌد أبعادها ومراقبة تعرضها للتدهور ، ج .
الحصول ٌمكن قطع األشجار وتحدٌد أماكن انتشار الحرائق ، وتقوٌم حجم األخشاب التً  هومراقب

 .علٌها من األشجار 
 
 تقدٌر مساحة المراعً وتصنٌفها وتقدٌر انتاجٌة المراعً وادارتها . د.
 

 


