
ئيسيين تعطي أجهزة االستشعار عن بعد معلومات مرئية تتمثل بشكل رئيس في نوعين ر•

المرئيات )أو الصور الرقمية photographsمن الصور هما الصور الفوتوغرافية 

.digital images( الرقمية

.ولكن قد تسمى صور هذين النوعين بمسميات أخرى وفقا لتصنيفات معينة•

:وفي الواقع يعتمد في تسمية الصورة على واحد من معايير التصنيف منها•

(.مثال صورة رقمية)نوع جهاز االستشعار عن بعد ونوع مخرجاته •

(.مثال صورة فضائية)أو نوع وسيلة حمله ومكان التصوير •

(مثال صورة أشعة تحت حمراء)أو اسم نطاق األشعة المستخدمة في التصوير •

(.مثال صورة ملونة)أو لون الصورة •

(.مثال صورة رأسية)أو ميلها عن المحور الرأسي •

(.مثال صورة مصححة)أو طريقة معالجتها •

(.مثال صورة صغير المقياس)أو مقياسها •

وقد تسمى الصورة الواحدة من صور االستشعار عن بعد بأكثر من اسم وفقا لمعيار•

وية أو الصور الرقمية يمكن أن تكون صور ج‘ فعلى سبيل المثال. التصنيف المستخدم

.يةرادارصور فضائية أو أن تكون صور أشعة مرئية أو صور أشعة تحت حمراء أو صور 

صور االستشعار عن بعد( 5



(a)األلوان في الصورة العليا 

حقيقية حيث استخدم في 

تصويرها فيلم ملون حساس

0.7-0.4)لألشعة المرئية 

ان ، في حين أن األلو(ميكرومتر

ليست (b)في الصورة الثانية 

خاطئة أو زائفة )حقيقية 

false )ذي ألن الفيلم  الملون ال

استخدم في تصويرها حساس

ة  لألشعة تحت الحمراء القريب

. (ميكرومتر0.7-0.9)

يمكن وبالمقارنة بين الصورتين

مالحظة أن  أرضية الملعب 

ها تتكون من عشب صناعي ألن

ظهرت في صورة األشعة تحت

ن الحمراء بلون يختلف عن لو

.رةفي الصو(  األحمر)النباتات 

ةمقارنة بين الصورة الملونة بألوان حقيقة والصورة الملونة بألوان خاطئ





مؤسسات تتوافر صور االستشعار عن بُعد بنوعيها الجوية والفضائية لدى

ول حكومية أو تجارية تعنى بشؤون االستشعار عن بُعد في العديد من د

.العالم

ير وتجدر اإلشارة هنا إلى أنه على العكس من التصوير الفضائي، التصو

الجوي ألي دولة أو أي جزء منها يتم من خالل مؤسساتها أو من خالل 

.شركات تتعاقد معها وتشرف عليها فقط

ة يتم فقط وللسبب السابق فإن الحصول على صور االستشعار عن بُعد الجوي

لى فع. من خالل المؤسسات الرسمية المعنية بالتصوير الجوي أو وكالئها

احثين سبيل المثال، في المملكة العربية السعودية يمكن لألكاديميين والب

.الحصول على الصور الجوية مجانا من الهيئة العامة للمساحة

 ُعد وتجب اإلشارة إلى أن الحصول، بشكل عام، على صور االستشعار عن ب

بارها الجوية في الدول النامية أمر في غاية الصعوبة إما لعدم توفرها أو العت

.معلومات سرية

مصادر الصور الجوية



دون أية في المقابل صور االستشعار عن بُعد الفضائية تتوافر تجاريا وب•

.1500:1سم أي بمقياس يصل إلى 50وبوضوح مكاني يصل إلى . قيود

ائية في يمكن الحصول على أنواع مختلفة من صور االستشعار عن بُعد الفض•

ي المملكة العربية السعودية من المكتب التجاري بمعهد بحوث الفضاء ف

.مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

لباحثين وتجب اإلشارة إلى أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تقدم ل•

ئية في السعودية من أكاديميين وطالب صور االستشعار عن بُعد الفضا

.مجانا

ة التي كما يمكن بسهولة الحصول على صور االستشعار عن بُعد الفضائي•

تغطي المملكة العربية السعودية أو أي منطقة في العالم من المؤسسات

ى التجارية العالمية والمراكز المتخصصة وذلك من خالل روابط مواقعها عل

:مثل( شبكة االنترنت)الشبكة العنكبوتية 
http://www.spaceimagingme.com

http://www.digitalglobe.com

http://www.resmap.com/services.html

http://www.cartographic.com/

http://216.241.101.9/MapmartOrdering/Map.aspx

(صور األقمار الصناعية)مصادر الصور الفضائية 

http://www.spaceimagingme.com/
http://www.digitalglobe.com/
http://www.resmap.com/services.html
http://www.cartographic.com/
http://216.241.101.9/MapmartOrdering/Map.aspx


األمريكي المجانيةالندساتصور برنامج 
انتظام في تصوير كامل الكرة األرضية باستمرار وبالندساتبرنامج بدأ •

ن يتكون هذا البرنامج من سلسلة م) م حتى الوقت الحاضر1972منذ عام 

(.8_إلى الندسات1_األقمار الصناعية ابتداء من الندسات

لى وتجدر اإلشارة هنا إلى أن صور أجهزة االستشعار عن بُعد المحمولة ع•

ذ شهر األمريكي أصبحت مجانية منالندساتاألقمار الصناعية في برنامج 

ويمكن تنزيلها بسهولة من مواقع على شبكة . م2009مارس من عام 

.USGSاالنترنت هو تتبع للمساحة الجيولوجية األمريكية 

والصور المجانية من أجهزة االستشعار عن بعد المحمولة على األقمار •

خصائص تمثل سلسلة زمنية وسجل مرئي لالندساتالصناعية في برنامج 

، الظواهر الجغرافية في جميع مناطق العالم، األمر الذي يجعل من صورة

سنة وبنوعية جيدة، 40التي تمتد لفترة زمنية طويلة نسبيا تزيد على 

ة من مصدرا هاما ال مثيل له لدراسة وتتبع التغير الجغرافي في أي منطق

.العالم
http://landsat.org/

http://glovis.usgs.gov/

http://landsat.org/
http://glovis.usgs.gov/
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 تمثل كل خليةpixel في الصورة

منطقة جغرافية معينة قد تكون

.صغيرة أو كبيرة

 لكل خليةpixel في الصورة قيمة

مرتبطة Digital Number (DN)رقمية 

بإحدى درجات المقياس الرمادي

تحددها كمية األشعة التي سجلها

جهاز االستشعار للمنطقة 

.الجغرافية التي تمثلها

 كل صورة رقميةDigital Image تتكون من مناطق صغيرة متساوية  المساحة

.الصورةPixelsتسمى خاليا 



ى تكون القيم الرقمية لعناصـر الصـورة مخزنة في الحاسب اآللي عل
.ةوسائل تخزين البيانات المختلفة وذلك حسـب  مواقعها في الصور

 ض باستخدام برامج حاسب آلي اعدت لهذا الغرالبياناتتتم  معالجة هذه
للحصول  على أكبر قدر ممكن من ، وذلك ERDASايرداسمثل برنامج 

.المعلومات الدقيقة في التطبيقات المختلفة

كن تتضمن عمليات معالجة  الصور الرقمية العديد من الطرق والتي يم
:  وهيأنواع حسب الغرض منها، خمسة تقسيمها الى 

.عمليات المعالجة األولية لتجهيز ملفات الصور1)

. Image Correctionتصحيح الصورةطرق 2)

.Image Enhancementتحسين الصورة  طرق 3)

 Changeالتغير لكشف Multi-temporal imagesمعالجة الصور متعدد التواريخ 4)

Detectionفي المناطق الجغرافية.

.Image Classificationطرق تصـنيف الصورة 5)

سيتم التركيز في هذا المقرر على عمليات معالجة الصور الرقمية.



 تسمممى عمليممات اسممتخالل المعلومممات النوعيممةqualitative والكميممةquantitative

.image (photo) interpretationمن صورة االستشعار عن بُعد بتفسير الصورة 

ءة قممراعمليممة : يتضمممن تفسممير الصممورة بمفهومممه الواسممع  ممالث عمليممات هممي

أخممذ وعمليممة image reading (visual interpretationالتفسممير البصممري )الصممورة

.image analysisتحليل الصورة وعملية image measurementالقياس من الصورة

اهر فالمقصممود بقممراءة الصممورة هممو عمليممة فحصممها بصممريا للتعممرف علممى الظممو

.فيها وفهم عالقاتها المكانية وأنماطها

وال وتتعلمممق العمليمممة الثانيمممة باسمممتخالل المعلوممممات الكميمممة مثمممل قيممماس األطممم

.وقياس المساحات وقياس االرتفاعات وقياس الحرارة وغيرها

 أمممما عمليمممة تحليمممل الصمممورة فإنهممما تتجممماوز تحديمممد وتعريمممف الظمممواهر وفقممما

توى أكثمر لخصائصها على الصورة حيث يمرتبط التفسمير فمي همذه العمليمة بمسم

مما عمقا يتم من خالله فهم العالقات المعقدة بين الظواهر علمى سمطح األرض م

.يساعد على استنتاج التأ ير المتبادل بينها

تفسير صورة االستشعار عن بُعد



 بوعمة للصمور المطإمما بصمريا يتم استخالل المعلوممات ممن صمورة االستشمعار عمن بُعمد
ة وللصمممور الرقميمممة المعروضمممة علمممى شاشممم( علمممى ورق أو علمممى شمممفافيات بالسمممتيكية)

.بين الطريقتينأو بالجمع للصور الرقمية أو آليا الحاسب اآللي 
 أمما لبصمريمفهموم تفسمير الصمورة يتجسمد فمي طريقمة التفسمير اولكن يجب التذكير بأن ،

لكميمة الطرق اآللية فهي بال شك تساعد وتسهل عمليه اسمتخالل المعلوممات النوعيمة وا
.ولكنها في الغالب ال تأخذ هذا المسمى

 دف تحديمد بأنه عمليمة فحمص الصمورة بصمريا بهميعرف التفسير البصري للصورة وعليه
انيممة وتعريممف المعممالم والظممواهر األرضممية الطبيعيممة منهمما والبشممرية، وفهممم عالقاتهمما المك

.وأنماطها
 اء الصمورة تبدأ بفحص منظم ومتأن وشامل لجميع أجزفعملية التفسير البصـري للصورة

تممي التممي تغطممي المنطقممة الجغرافيممة المممراد دراسممتها وذلممك الكتشمماف وتعريممف الظممواهر ال
يمكن رؤيتها مباشـرة من على الصورة،  م اسمتخدام همذه الظمواهر للتعمرف علمى  مواهر
ام أخممرى وتحديممد مواقعهمما، يلممي ذلممك عمليممة تصممنيف الظممواهر، إذ أن ترتيبهمما حسممـب نظمم

.معين سـيعطي أنماطا تسـاعد على فهم العالقات المكانية بين الظواهر
 ن بُعد من صورة االستشعار ع( الحصول عليها)وتفاصيل المعلومات الممكن استخالصها

يعتمد من جهة على خصائص صورة االستشمعار عمن بعمد، وممن جهمة أخمرى يعتممد علمى
تغطيهمما الخلفيممة العلميممة لمفسممر الصممورة ومعرفتممه بخصممائص المنطقممة الجغرافيممة التممي

وات الصورة وعلى خبرته وقدراته ومهاراته وقوة مالحظته وانتباهه للمعوقات فمي الخطم
.التي يطبقها

التفسير البصري للصورة 



 طلمب عمليمة متخصصمة تتيعد تحديد وتعريمف الظمواهر األرضمية علمى الصمورة

ور الممراد تحقيمق هدفمه ممن خمالل صمأيضا معرفة مسبقة بأساسيات الموضموع

.االستشعار عن بُعد

اتمات فعلى سبيل المثال إذا يكون الهدف هو استخالل معلومات عمن أنمواع النب

.هذا الهدففإن األمر يتطلب من المفسر أن تكون خلفيته العلمية كافية لتحقيق

وهمذا يعنممي أن الشمخص الممذي لديمه خلفيممة علميمة جيممدة عمن الظممواهر األرضممية

يكممون قممادرا علممى اسممتخالل معلومممات مممن الصممورة أكثممر دقممة وتفاصمميل مممن 

.المعلومات التي يحصل عليها شخص آخر بخلفية علمية ضعيفة

 ة فحممص الخممرائط ومراجعممة الدراسممات السممابقة والزيممارات الميدانيمميعممد أيضمما

المفسمر قبل الشروع في تفسير الصورة أمرا ضروريا ألنمه يعطمياالستطالعية

.فكرة عامة وقدرا جيدا من المعرفة بخصائص الظواهر في المنطقة

 وذلمك المهارة في اسمتخالل المعلوممة ممن الصمورة تتطمور ممع الخبمرة كما أن

 mentalألن الشخص بممارسة عملية التفسير يتمكن ممن بنماء مكتبمة ذهنيمة 

libraryتمكنه من إنجاز هذه المهمة بنجاح وبسرعة.



 جنيىى علىىا الىىرن  نىىم أم عنليىىر التثرىىير تتىىتخر باىىدف  نرىىت د  الصىىورة    أم

األرضىير علىا الوىوا ريرىـتدلوملصور ا رتشـعار عم بُعىد الن تلثىر النرت دنيم

م بىالتعرف علىا العناصىـر األرـارىـير ل صا صىاا علىا الصىـورةر نخىل درجىر اللىو

Tone/color والننطPattern والشكلShape  والحجSizeوالولShadowونير ا.

 نثرىىر صىىورة صىىور ا رتشىىعار عىىم بعىىد أيضىىا عىىدة عوانىىل أخنىىا  عنليىىر يراعىى

ونرىبر الييىو ر Spatial Resolutionالتثريرر نخل نقياس الصىورة والوضىـوا النكىان  

.ونقدار النيل عم النحور الرأرـ 

ليىىر  نثرىىر صىىورة صىىور ا رتشىىعار عىىم بعىىد بىىبع  الطىىرق لترىىايل عنيرىىتعيم

التىى  ترىىنؤ برايىىر األجرىىا  Stereoscopingالتثرىىيرر وكلىىل نخىىل طريقىىر التجرىىي 

Images Mosaic( نصىىثو ر الصىىور)بتبعاد ىىا الخةخىىرر وأيضىىا طريقىىر  عىىداد النو ايىىل 

.الت  تلعب  دورا ر يريا    عنلير التثرير للنناطق الكبيرة

 تثرىير ينكم للنثرر أم يحصل علا نتا ج جيدة ويحد نم حدوث ال طت    الوأ يرا

نخىىل الصىىور multiple imagesعىىدة أنىىوا  نىىم صىىور ا رتشىىعار عىىم بعىىد بارىىت دا 

والصىىىور multi-temporalوالصىىىور نتعىىىددة التىىىواري  multi-scaleنتعىىىددة النقىىىاييس 

ونير ىىار multi-enhancedوالصىىور نتعىىددة التحرىىيم multi-spectralنتعىىددة األطيىىاف 

.ينور  لا أم كل نو  نناا يكنل اآل ر وليس بدية عنهوكلل ألنه 





صورارت دا بتنااتعرفالبريطبنثاوناابعدعما رتشعارتطبيقات
ولوجياوالجيالجيرا يا  الن تلثرالدراراتأ دافلتحقيقبعدعما رتشعار
.العلو نمونير اواآلخاروالت طيطالندنيروالاندرروال راعر

جميع األججاع ااألاب ة ع اobjectsوألامعع ا اfeatures وألامنع ق اareasألجرضعة ا
اتظهراعىلاصورةاألالستشع را ي

ا اسعوأل ا ألات  اع اوصعهره عع ابيره
ُ
 نع اقيةعةع ا واعناب

.ظوألاراجهرألفة مرتبط ابأنشط األإلنا ناتع ا
 نم صور ا رتشعار عىم بُعىد ( رنر40تصل  لا )نربيا رلرلر  ننير طويلر تو ر

لننطقىر الثضا ير الت  تنخىل كىل صىورة نناىا رىجة نر يىا لل صىا ن النكانيىر  ى  ا
الجيرا يىىىر التىىى  تيطياىىىا الصىىىورة وكلىىىل  ىىى  التىىىاري  الىىىك  صىىىورت  يىىىهر يعطىىى 

ا يىىر ا رتشىىعار عىىم بُعىىد أ نيىىر  اصىىر كورىىيلر للبحىىث وكنصىىدر للنعلونىىات الجير
. اصر لكشف التييرات الجيرا ير

 لجيرا ى وارى  ا نتشىار  ى  البحىـث القد أصبؤ ارت دا  صور ا رتشعار عىم بُعىد
ألنىىىه ينكىىىم نىىىم درارىىىر الوىىىوا ر الجيرا يىىىر نىىىم حيىىىث نرا بتاىىىا وتتبىىى  تطور ىىىا 

و عىداد( ننو ا أو انكناشاا اتجا ىات ونعىد ت الننىو أو ا نكنىا )والتييرات  ياا 
نا يىىر أو  ىىرا ط د يقىىر تبىىيم تو يعاىىا والعة ىىات النكانيىىر بيناىىا حتىىا  ىى  الننىىاطق ال

.الت  يصعب الوصول  لياا

(تطبيقات االستشعار عن بعد)المستخدمون ( 7



كثيرةريوالبشالطبيعيبفرعيهاالجغرافيافيبعدعناالستشعارتطبيقات
وفيوجياالجيومورفولفيبعدعناالستشعارتطبيقاتالمثالسبيلعلىمنها

االتمجمنغيرهاوفيالسكانوفيالمدنوفيالتربةوفيالمياهوفيالمناخ
.األخرىالجغرافيا

خلفيةلبيتطمعينموضعفيهدفلتحقيقبُعدعناالستشعارصوراستخدام
سياتأسافيجيدةخلفيةأيضاويتطلبالموضوعذلكفيجيدةتخصصية
.بُعدعناالستشعار

تطبيقاتجميعمعرفةمنالتمكنالواحدالفردوقدراتبمجهودالصعبمن
بعدعناالستشعارتطبيقمجاالتوتنوعلكثرةالجغرافيافيعناالستشعار

.الجغرافيافي

 استخدام عندكثير من الجغرافيين مشتركة يو فها  عناصر تطبيق ولكن توجد
:دراساتهم في مقدمتهاصور االستشعار عن بعد لتحقيق أهداف 

.إعداد خرائط الظواهر الجغرافية1)

(ال صا ن الكنير)أ ك القيارات 2)

.النناكج التقديرير للنتييرات الجيرا يربنا  3)

.وتتبع التغيرات في الظواهر الجغرافيةكشف 4)



 كىوم تجني  الووا ر الجيرا ير روا  كانت الووا ر الطبيعير أو الووا ر البشرير
دا حيىث ر ولكم التيير لبع  الوىوا ر الطبيعيىر بطى  جى   تيير نرتنر ن  ال نم

ددة صىىور ا رتشىىعار عىىم بُعىىد الثضىىا ير نتعىى.  ينكىىم  دراكىىه  ىى  عنىىر ا نرىىام
التواري 

 ل صىا ن    الجيرا يا عنلير تاد   لا حدوث ا تةف  يجاب  أو رىلب  لالتيير
.النكانير للوا رة كنا أناا  د تاد   لا ارتبدال وا رة بت رى وكلل عبر ال نم

 يىر لىبع  الوىوا ر الجيرا يىر ولكىم التيتييرات نورىنير ونم النعروف أم  نال
ا ر النقصىىود  نىىا  ىىو التييىىر الج  ىى  أو الكلىى  الرىىري  نرىىبيا الىىك  يحىىدث للوىىو

.البشرير وبع  الووا ر الطبيعير عبر ال نم
 تحليىىل صىىور ا رتشىىعار عىىم بُعىىد الثضىىا ير نتعىىددة التىىواري قىىد أصىىبؤ  multi-

temporal imagesأ ضىىل نصىىدر للنعلونىىات وأنرىىب ورىىيلر لكشىىف وتتبىى  تييىىرات
  ال صىىا ن النكانيىىر للوىىوا ر الجيرا يىىر  ىى  ننطقىىر نعينىىر وكلىىل نخىىل التو يىى
  الجيرا   لنناطق التورى  والىتقلن ال راعى  ونخىل نعىد ت واتجا ىات الننىو  ى

.الندم وتيير ارت دانات األر   ياا
 افيمة من الدراسات الجغرأمثلة( مع تركيز خال على المنهج)سيناقش المحاضرة القادمة

ئيسممية كوسمميلة رصىىور ا رتشىىعار عىىم بُعىىد نتعىىددة التىىواري المنشممورة التممي اسممتخدمت 

.لتحقيق أهدافها

التغيرات في الظواهر الجغرافية






