
 

 

 Lec25                                                                       التشتت مقياس .ب

ًفالشدة .ا ً اتساع أكثر مساحة ٌغطى رادار Disperometer التشتت ومقٌاس
 ومن .الرٌاح لهبوب نتٌجة البحر الضطراب مقٌاس هً الرادارٌة، للموجات المتوسطة

 مساحات فً البحر سطح على الرٌح، لقٌاس وسٌلة تتٌح هذه، الكشف طرٌقة فإن ثم،
 التنبؤات تحسٌن وٌمكن .الجوٌة األرصاد سفن أو العادٌة، السفن تعبرها ال شاسعة،
 .الجوٌة للتنبؤات بنماذج المعلومات هذه مثل بإدماج الجوٌة
 أجهزة فإن الجو، تغطً التً السحب، تسببها التً المشكالت، من الرغم وعلى

 صورا ً تعطى البحر، من المنبعثة الحمراء تحت اإلشعاعات تقٌس التً االستشعار،
 الدوامات لرصد المعلومات هذه المحٌطات علماء وٌستخدم .البحر سطح حرارة لدرجة
 .حرارتها درجات تختلف التً المابٌة، الكتل بٌن الحدود أو المحٌط، فً العنٌفة
 الخارجٌة المٌاه تدفقات على االستدالل فً الحرارة درجة تفٌد العمق، قلٌلة البحار وفً
 ومن البحر، عرض فً تتبدد أنها ٌبدو ال التً المٌاه، كتل تمٌٌز أو األنهار، مصاب من
ً.السمك أسراب وجود على تدل أن ٌمكن ثم،

 البحار مجال في بعد عن االستشعار تستخدم التي الطرق، من العديد وهناك
 :منها والمحيطات؛

 ) مواقع وتحدٌد والمحٌطات، البحار مٌاه تلوث لدراسة وٌستخدم :الجوي التصوٌر (1)
 الشواطا حدود ورسم والمحٌطات، البحار عابرة السفن من الملقاة الزٌت فضالت بقع

ً.أشكالها وتحدٌد والمحٌطات، للبحار
 ) المابٌة النباتات مواقع تحدٌد فً وٌستخدم :متعددة ضوبٌة مجاالت فً التصوٌر (2(

 المٌاه وحركة الحرارٌة التٌارات ودراسة المٌاه، ألعماق الخرابط ورسم وتوزٌعها،
 الشواطا، امتداد على وانتشارها الصناعٌة، المخلفات مواقع وتحدٌد لها، المصاحبة
 توزٌع ودراسة البحٌرات، فً المترسبة والمواد بالمٌاه العالقة المواد توزٌع ودراسة

ً.تركٌزه ومناطق الكلوروفٌل
 ) فً وانتشارها الحرارٌة التٌارات نظم على التعرف فً وٌستخدم :الحراري المسح (3)

 الزٌوت بقع أماكن وتحدٌد الطبٌعٌة، وخصابصها المٌاه نوعٌة دراسة وفً الماء،
 .الماء سطح على الطافٌة

 ) البحار لمٌاه السطحٌة الخصابص قٌاس فً وٌستخدم :الراداري المسح (4)
 تعكر ومناطق الزٌت بقع أماكن وتحدٌد البحرٌة، األمواج أحوال ودراسة والمحٌطات،

 .ونوعٌتها للمٌاه الطبٌعٌة الخواص بعض ودراسة السطح، قرب العالقة والمواد المٌاه،
 لقٌاس علمٌة أجهزة والمحٌطات البحار لدراسة المخصصة الصناعٌة األقمار تحمل
ً:التالٌة العناصر وتصوٌر ورصد

  .الرٌاح سرعة.1
  .للمحٌط السطحٌة التضارٌس رسم.2
  .السطح حرارة درجة قٌاس .3
  .للمحٌط والعمٌقة السطحٌة الموجات قٌاس .4
  .المحٌط فً الربٌسٌة التٌارات تحدٌد .5
  .المحٌطٌة الدوامات رصد .6
  .الثلج حركة وقٌاس رصد .7
  .الزٌتٌة البقع ومتابعة رصد .8

ً. البحرٌة والحٌاة السمكٌة الثروة ومتابعة رصد .9
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ًجهاز االستشعار 

هوًجهازًٌستقبلًالطاقةًالمنعكسةًوالمنبعثةً،ًوتعدًالكامٌراتًواآلتًالتصوٌرًالفوتووغرافًً،ًاجهوزةً

ٌوةًالمتعوو ٌوةً،ًالماسووحاتًااللكترون ٌوواسًاالشووعاعاتًالطبق ٌووافً،ًالموجواتًالقصووٌرةً،ًاجهوزةًق ددةًاالط

وفضالًعنًالعٌنًالبشرٌةًأنظمةًلجمعًالمعلوماتًووسابلًلالستشعارًعنًبعودًًمٌترًالرادٌوالرادارً،ً

ٌوواسًالطاقوةًالكهرومغناطٌسووٌةًالمنعكسوةًوالمنبعثووةًمونًقبوولًاألجسوامًالتووًًتسوتلمًالطاقووةً غالبواًتقوومًبق

إلىًالمتحسسً.ًوٌمكنًاسوتخدامًمنصواتًجموعًللمعلومواتًمتفاوتوةًًإشعاعهاالشمسٌةًوتعكسهاًاوًتعٌدً

عًكالطووابراتًوالبالونوواتً،ًاوًمنصوواتًعلووىًمووتنًاألقمووارًالصووناعٌةًاوًالمركبوواتًالفضووابٌةًاالرتفووا

3ً )ً)ًالمأهولةًوغٌرًالمأهولةًٌالحظًالشكل

ً

ً(ًمنصاتًمختلفةًاالرتفاعًتحملًجهازًاالستشعارًعنًبعد3شكلً)



 

 

 :من البيانات ومعالجة تحليل أجهزة وتتكون ومعالجتها البيانات تحليل أجهزة .4

 .ودراستها صورة من أكثر تخزٌن من تمكنه لدرجة كبٌرة، ذاكرة ذو آلً حاسب أ.
 نظم مستوٌات من بأي االستعانة ٌمكن الفضابٌة، للصور الرقمٌة البٌانات معالجة وعند

ً:التالٌة اآللً الحاسب
 Personal Compute  الشخصً الحاسب .1

Work Stationً  العمل محطة.2
Main Frameً  الربٌسٌة الشبكة .3

 فً بمعالجتها تقوم التً األوامر، أو التعلٌمات عدد فً أساسا ً المستوٌات هذه وتختلف
 ولوحة الشاشات من عددا ً الربٌسٌة والشبكة العمل محطة من كل وٌتٌح الواحدة، الثانٌة

 .نفسه الوقت فً بالعمل شخص من ألكثر ٌسمح مما المفاتٌح،
 من الناتجة الخرابط لطبع تستخدم وهً ، Plotter الكبٌرة الناسخة او الراسمة.ًب

 المرسومة المتعدد، الطٌفً االنبعاث بخرابط تعرف التً الرقمٌة، البٌانات تقسٌم
ً.الطٌفٌة االنبعاثات صورة اُنظر( بالحاسب، ) 

 على تجري إحصابٌات أي أو األرقام، لطبع مخصصة وهً الصغٌرة، الناسخة .ج
 .ورق على خرابط لطبع تستخدم وكذلك الرقمٌة، البٌانات

 مستقلة تعمل وهً أقراص، على تحمل التً وتحلٌلها، الرقمٌة البٌانات دراسة جهاز.ًد

 .اآللً الحاسب عن
 الطٌفً السلوك فهم فً المعاونة األجهزة .

 ما األجهزة هذه وتشمل واألشٌاء، للمواد الطٌفً السلوك فهم على تساعد األجهزة وهذه
ً:ٌلً

بالرادٌومتر وٌعرف االنبعاثات، أو االنعكاسات قٌاس جهاز . أ Radiometer  
 ٌثبت أحدهما نوعان، األرض على وضعها طرٌقة حٌث من الرادٌومتر وأجهزة

 ارتفاع على األرجل، ثالثً أو األرجل، أحادي حامل بواسطة األرض على
 حمله ٌمكن األجهزة هذه من اآلخر والنوع األرض، سطح عن متر 1.5 حوالً

ً.بالٌد
 1 من تتراوح أرضٌة مساحة من االنعكاس بٌانات التقاط ٌتم النوعٌن كال وفً

 قٌاسات أي إجراء وعند .القٌاس ارتفاع لمدى طبقا مربع، متر 1.5 إلى
 زمن أو ساعة الدراسة، إجراء تارٌخ الحسبان فً األخذ ٌنبغً رادٌومترٌة

 أو االنعكاس بٌانات أخذ زاوٌة وكذا المناخٌة، والظروف البٌانات، التقاط
 .استخدامه قبل Calibration للجهاز معاٌرة إجراء وضرورة التقاطها،

ًسبكترومتر الحمراء تحت المجسمة األشعة فحص جهاز .ب
Spectrometer ًضوبً مصدر وجود هً الجهاز هذا فً األساسٌة والفكرة 

ً.انعكاساتها قٌاس المراد العٌنة على ضوبٌة أشعة ٌصدر














 

 

 Infrared Intelligent الحمراء تحت األشعة إسبكترومتر جهاز ج.

 Spectrometer (IRIS ًاالنبعاث منحنى رسم على الجهاز هذا وٌعمل 
 تسجٌل وكذلك ، نانومتر 3000 إلى 300 من الطٌفً المدى خالل الطٌفً

 الدراسات فً استخدامه ٌمكن كما مستمرة، بصفة المنحنى لهذا الرقمٌة البٌانات
 من الرادٌومتر، جهاز خصابص بٌن ٌجمع فانه وبهذا معا ، والمعملٌة الحقلٌة

 القٌاس حٌث من اإلسبكترومتر جهاز وخصابص الحقلً، االستخدام حٌث
 .الطٌفً المدى إجمالً خالل لالنبعاثات المستمر

.الموقع تحدٌد أجهزة GPSً
 المٌدانٌة، والدراسة الفحص لمناطق اإلحداثٌات تحدٌد فً األجهزة هذه وتستخدم

ًتحدٌد جهاز األجهزة هذه ومن .ومعالجتها الصور دراسة على بناء ُحددت التً

 بعدد ٌتصل الذي ، Global Positioning System: GPS كونٌا الموقع
 الصحٌحة القراءة وتتحقق .اإلحداثٌات بتحدٌد خاصة صناعٌا ، قمرا ً 12 حوالً

 دقة وتختلف األقل، على صناعٌة مارأق وأربعة الجهاز بٌن االتصال بتوفر

ً.نوعه باختالف الجهاز
 الصفر خط فإن بعد؛ عن االستشعار مع التعامل عند أنه بالذكر والجدٌر

 العرضٌة لإلحداثٌات الصفر خط وأما جرٌنتش، خط هو الطولٌة لإلحداثٌات
ً.المتر هً المسافة قٌاس ووحدة االستواء، خط فهو

 : مميزات االستشعار عن بعد : خامسا

فًًدراسةًأيًموضوعًألنهاًتتمٌزً تعدًمعطٌاتًاالستشعارًعنًبعدًذاتًقٌمةًعلمٌةًتطبٌقًٌة
ًبالمٌزاتًًاالتٌةً:

طىًمربٌاتًاالستشعارًعنًبعدًمساحاتًواسعةًمنًاألرضً،ًوبذلكًتوفرًامكانٌةًًغ.ًالشمولٌةًً:ًت1
ًةًٌصعبًعلىًالباحثًمراقبتهاًمٌدانٌا.للكشفًوالمقارنةًللظواهرًاألرضٌةًالمختلف

ًلنفسًالمناطقًوخاللًمدةًزمنٌة2ً .ًًقدرةًالتمٌٌزًالزمانًًٌمكنًالحصولًعلىًمربٌاتًمكررة
األبعادًوبشكلًمتزامنًمعً تدورًحولًاألرضًعلىًوفقًمدارًثابتًة متساوٌةًألنًاألقمارًالصناعًٌة

ًًتحدثًللظواهرًعبرًالزمنً.ًدورانًاألرضًحولًالشمسً،ًوبذلكًٌمكنًمراقبةًالتغٌرات ًالت
ًً.ًقدرةًالتمٌٌز3 والمكانًًًمنًالمعروفًبانًالصورةًبهٌبتهاًالرقمٌةًتعبرًبدقةًعنًايًًالطٌف

)ًأحزمةًمختلفةًمماًٌساعدًعلىًالحصولً ظاهرةًارضٌةًفضالًعنًكونهاًتمتازًبالتعددٌةًالطٌفًٌة
وًمكانٌةً طٌفًٌة المتحسسًالذيًٌستخدمًعلىًمعلوماتًاكثرًدقةًوبقدراتًتمٌٌزًٌة تتناسبًمعًنوعًٌة

ًفًًالقمرًالصناعًًً.
ً علىًالصورةًالفضابًٌة المكانٌةًهًًعبارةًعنًاصغرًوحدةًصورٌةًٌمكنًتمٌٌزهًا أنًالقدرةًالتمٌٌزًٌة

ًً.ساعدتًبشكلًكبٌرًعلىًتمٌٌزًالظواهرTMًفمثالًدقةًالتمٌٌزًالعالٌةًللمتحسسً
 
(ً:ًٌتمٌزًهذاًالنوعًمنًالصورًبأنًٌكونًالمٌلVertical Photographsًًالصورًالعمودٌةً)ًأ.ً

العموديًقلٌالًجداًوالًٌزٌدً هذهًالصورًبتماثلًوتجانسًالمقٌاسًدرجاتًوًتتمٌز4ًًعنًعنًالوضًع
أجزاءًالصورةً،ًكماًٌكونً ًٌكونًاالختالفًقلٌلًجداًمعًالخارطةًعلىًجمًٌع ًكما مما الطوبوغرافًٌة
ًورةًالىًالخارطةً.ٌسهلًعملٌةًنقلًالمعلوماتًمنًالص

ً
ً



 

 

ًًالصورًالتًًٌمٌلًفٌهاًالمحورًً-ً(PhotographsًOblique الصورًالمابلةً)ً-بً وه
اجزاء4ًًمنًًبأكثراألساسًًعنًالمحورًالعموديً درجاتً،ًوالًٌكونًالمقٌاسًمتجانساًعلىًجمًٌع

منًاألمامًالىًالخلفً،ًوتختلفًعنًالخارطةًمنًحٌثً الصورةً،ًاذًٌتناقصًالمقٌاسًاعتبارًا
الىًصورًذاتًانحرافًشدٌدًعنًالوضعًالعموديًوالتًًوالمقٌاسً دقةًالمعلوماتً،ًوٌمكنًتصنٌفهًا

العموديًفالًتتمٌزًبظهورًخطًاالفقًعلىًالصورةً،ً اماًالصورًذاتًاالنحرافًالقلٌلًعنًالوضًع
ًاالفقًعلىًالصورةً.ًٌظهرًخطً

وتتمٌزًالصورًالمابلةًباستخدامهاًفًًتصوٌرًالمناطقًالعسكرٌةًدونًالحاجةًللمرورًفوقهاًمباشرةً
بسهولةًاكثرًمنهاًفًًحالةًالصورًالعمودٌاوً ةًبالقربًمنهاً،ًفضالًعلىًانهًٌمكنًتمٌٌزًالتفاصًٌل

اسقاطًالتفاصٌلً فًًذلكًالىًانًطرٌقًة العالٌةًواالشجارًوغٌرهاً،ًوٌعودًالسبًب كالتاللًواألبنًٌة
واالصطناعٌة ًًمظهرةًللظاللًواشكالًالسطحًالطبٌعًٌة

ٌمكنًاستخدامهاًفًًقٌاسًالمساحاتًوًالمسافاتًنظراًالنعدامًًالصورًالمابلةًانهًالًومنًمساوئً
منًالصورًًتماثلًوتجانسًالمقٌاسًفًًجمٌع خرابطًطوبوغرافًٌة أجزاءًالصورةً،ًكماًٌصعبًوضًع

اختالفًالمقٌاسًعلىًأجزاءًالصورةً.ً كبٌرةًمنًالتفاصٌلًبسبًب ًالمابلةًالختفاءًنسبًة
ً(ً:Mosaicًًالموزاٌٌكً)ًً-2ً

المتتابعةًوالمأخوذةًفًًشرٌطًطٌرانًواحدًأوًعدةً الموزاٌٌكًعبارةًعنًمجموعةًمنًالصورًالجوًٌة
العمودٌةً،ًوتلصقًببعضهاً الموزاٌٌكًمنًالصورًالجوًٌة أشرطةًطٌرانًمتجاورةً،ًوغالباًٌتمًصنًع

والحضرٌةًبصورةًمتكاملةً ً.البعضًبحٌثًتبدوًالمعالمًالطبٌعًٌة
ٌ ظهرًمساحةًكبٌرةًمنًسطحًاألرضًبصورةًواحدةً،ًومنًعٌوبًالموزاٌٌكًوٌمتازًالموزاٌٌكًبانًه

ٌظهرًبٌاناتًتتعلقًبالمناسٌبًوالفروقًفًًارتفاعاتًسطحًاألرضًوغٌرهاً.ًوٌستخدمًًانهًال
فًًالمسحًالجغرافًًوالجٌولوجًً فًًالدراساتًاالستطالعًٌة الموزاٌٌكًوالخرابطًالطوبوغرافًٌة

وتخطٌطًا وبخاصةًمشارٌعًالطرقًالكبرىً،ًوفًًمجاالتًوالمسوحاتًالزراعًٌة لمشارٌعًالهندسًٌة
ًالتخطٌطًاالقلٌمًًوتخطٌطًالمدنًواستعماالتًاألراضًًوغٌرهاً.ً

ًسادسا ً:ًتفسٌرًوتحلٌلًبٌاناتًاالستشعارًعنًبعدً:ً
الىًمعلوماتًٌمكنً والفضابًٌة ًًتتضمنهاًالصورًالجوًٌة الخامًالت فحصًوتحوٌلًالبٌاناًت وهًًعملًٌة

الخصابصًبناءاًعلىًاال ستفادةًمنهاًوتشملًعملٌةًالتفسٌرًعلىًتحسسًثمًتشخٌصًثمًتصنًٌف
واخٌراًالحكمًعلىًمحتوٌاتهاًًوٌقسمًتفسٌرًالغرضًالذيًجمعت بٌاناتًاالستشعارًعنًبعدًًمنًاجلًه

ً-:ًالىًقسمٌنًهماً
المنصاتًبأنهًعملٌةًالتصوٌرًمنًعلىً:ًً(Aerial Photographyًً)ًً.ًتفسٌرالصورًالجوٌة1ً

علىًالطبٌعةً.ًٌعتمدًاالًنماذجًوصفًوالصورةًالجوٌةًماهًًضمنًالمجالًالجوي التفسٌرًٌةًللمواقًع
المرادًتفسٌرً والمعرفةًللمفسرًعنًالمنطقًة صورهاًالجوٌةًالناجحًللصورًالجوٌةًعلىًالخلفًٌة

قوةًمالحظةًوًاألساسًً،ًودرجةًامكانٌةًاًوٌسمىًبالمستوىًالقٌاسً كماًٌتطلبًاٌضًا خٌالًتساعًه
علىًماًمنًالمفسر ً-:ٌاتًًوتشتملًعملٌةًتفسٌرًالصورًالجوًٌة

ً-:وًٌةسًتفسٌرًالصورًالجسأ.ًاً
والعناصرًعندًتفسٌرًالصورًالجوٌةًباالستعانةً(ًاألجسامًاوًاألشٌاءً)ًٌتمًالتعرفًالىًالظواهرًاوًً

منالملونةًاوًمنًنمثلًالنمطًالفوتوغرافًًللصورًتبمعلوماتً ًوعًاألبٌضًواألسودًوالتًًتطبًع
فًًالطٌفًالكهرومغناطٌسًً،ًوتتضمنًهذهًالخصابصًماًلاألفالمًالحساسةً االلوانًالمربًٌة جمًٌع

ًٌاتًً:
Toneًًًدرجةًاللونًً-1ًً

ً Textureالنسٌجًً-2ً
patternًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًالنمطًً-3ً
Shapeًًالشكلًً-4

Shdowًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًالظاللًً-5ً
6-ًً ً Size         الحجم

Siteًًالموضعًً-7ً



 

 

س عبارة عن القواعد األساسية المتبعة الستنباط المعلومات من الصور الجوية عن المنطقة سوهذه األ
المراد دراستها ، وكلما كان المفسر أكثر خبرة ومهارة كلما استطاع توظيف أسس التفسير بشكل 

في وصف المنطقة ، وغالبا ما يتم استخدام هذه الخصائص مجتمعة مع بعضها البعض افضل 
ها ، ومنها على سبيل المثال ال الحصر ترضية التي يتم فحصها وتقدير أهميللتعرف على الظواهر األ

النباتات ، أنظمة الصرف المائي ، اشكال سطح األرض ، نظام استخدامات األرض ، الطرق وغيرها 
 . 

من الظواهر  يبدأملية تفسير الصور الجوية استنباطية اكثر منها استقرائية ، بمعنى أن التفسير أن ع
 المرئية المعروفة وينتهي بالظواهر غير المرئية او غير المعروفة .

يريوسكوب ( في سهولة تفسير وتحليل الظواهر تسيم الصور الجوية ) الستجويساعد جهاز  
هر في الصور الجوية بأبعادها الثالثة وامكانية الرؤية المستريوسكوبية والتضاريس المناطق التي تظ

على  %60ة مشتركة ) تداخل ( مقداره قالمجسمة لصورتين متتاليين للظاهرة نفسها ، بينهما منط
الحظ ، بحيث تظهر المرتفعات والمنخفضات لتضاريس األرض كما لو كنا ننظر ينفس خط الطيران 
 اليها من الطائرة . 

  -:أجهزة الستيريوسكوب  منوهناك ثالثة أنواع شائعة 
 يريوسكوب العدسيتالس

 المرايا والستيربو سكوب ذ 
 . يريوسكوب زوومست 

 
 

 مراحل تفسير الصور الجوية :
 يشتمل اسلوب التفسير العام للصور الجوية على أربع مراحل :  
طلق عليها أحيانا مرحلة الفحص االبتدائي ، ويتم في هذه يو مرحلة التعرف االولي او العام : -

المرحلة الحصول على تصور عام عن الموقع والمنطقة المحيطة به لكي يتمكن المفسر من معرفة 
 المنطقة ويمكن في هذه المرحلة تمييز الظواهر المألوفة . 

: وتسمى أحيانا مرحلة الفحص التفصيلي ، ويتم فيها تمييز األهداف  تمييز المحتوىمرحلة  - ۲
 والمعالم األرضية في الصور الجوية باستخدام أسس التفسير .

هذه المرحلة استكماال للمرحلة السابقة ، ويتم في هذه المرحلة تصنيف  دتع: والتحليل .التفسير3
 المعالم األرضية المراد تفسيرها . 

يتم في هذه المرحلة استنتاج المعلومات المستنبطة من الصور الجوية واجراء عملية : التنسيق  - 4
التمثيل القياسي لما تم رؤيته في الصور وتم تفسيره وتحليله على الخارطة ، وانتاج الخرائط 

 والمخططات من الصور الجوية .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


