


اسةحقائق يجب أن نعرفها قبل استعراض هذه الدر

عا إن نمو مدينة مكة المكرمة في الخمسين سنة الماضية كان سري•
.جدا

مشاكل يجب أن نتذكر أن النمو السريع في أي مدينة غالبا يصاحبه•
رف تتمثل في القصور في توفير الخدمات فيها مثل خدمات الص

ة الصحي والخدمات التعليمة والخدمات الصحية والخدمات البلدي
.األخرى

التعرف على معدالت واتجاهات النمو في أي مدينة يساعد في •
ي تصاحب التخطيط لمستقبلها وبالتالي يقلل من حدوث المشاكل الت

.النمو السريع

ة تعد صور االستشعار عن بعد متعددة التواريخ أنسب وسيل•
للحصول على معلومات وإلعداد خرائط تبين معدالت واتجاهات 

.ومراحل النمو



هـ1351توحيد المملكة 



2م10000= هكتار 1

2كم1= هكتار 100





األسلوب الرئيسي لتحقيق هدف هذه الدراسة هو تحليل صور 

.Temporal Analysisاالستشعار عن بعد متعددة التواريخ 







أنه بين الخطوة الثانية والخطوة الثالثة هناك خطوة مفقودة، حيث

د تطبيق يفترض أن يقوم الباحث بإعداد مصفوفة للصور الجوية بع

.طريقة التصحيح الهندسي



4

5

ن في االستشعار عن بعد محدد ويتمثل في استخالص صورة جديدة تجمع بيmerge / fusionمفهوم الدمج * 

.ي جيدميزات الصور المستخدمة النتاجها وغالبا تكون إحدى الصورتين بوضوح مكاني جيد واألخرى بوضوح طيف

*







ما هي المالحظات 

على هذه الخريط؟





2كم1= هكتار 100أي 2م10000= هكتار 1









نطاق األشعة الحمراء÷ نطاق األشعة تحت الحمراء = مؤشر النسبة للنبات 











م1999صورة م1991صورة 

قليم إن هاتين الصورتين ال تغطيان منطقة تبوك وإنما تغطي جزء من إ: مالحظة

قة في السهباء الزراعي بمحافظة الخرج، واستخدمت هنا لتوضيح الطريقة المطب

.هذه الدراسة لكشف التغير الزراعي





لعام 3نطاق÷ 4صورة نسبة نطاق= 

م1988 لعام 3نطاق÷ 4صورة نسبة نطاق= 

م1999
م1999م1991



توسع زراعي حدث في = أزرق فاتح 

م1999م إلى 1988الفترة من 

نقص في المساحة المزروعة = أحمر 

م إلى 1988حدث في الفترة من 

م1999

لم يحدث تغير = أبيض 



زراعي في الخطوات الرئيسية التي طبقت لكشف التغير ال

تبوك

لفين الحصول على صورتين للماسح الموضوعي بتاريخين مخت( 1•

.تغطي المنطقة

.القيام بالتصحيح الهندسي للصورتين( 2•

تطبيق طريقة النسب للحصول على صورة نسبة ( 3•

لعام 3نطاق\ق4م وعلى صورة نسبة نطا1988لعام 3نطاق\4نطاق

.م1999

ع إعداد صورة مركب األلوان من صور نسب النطاقات وذلك بوض( 4•

قناة اللون األحمر م في 1988لعام 3نطاق\4صورة نسبة نطاق

قناة اللون األخضر م في 1999لعام 3نطاق\4وصورة نسبة نطاق

قناة اللون م في 1999لعام 3نطاق\4وكرر صورة نسبة نطاق
.األزرق







= أزرق فاتح 

توسع زراعي 

حدث في الفترة 

م إلى 1988من 

م1999

نقص = أحمر 

في المساحة 

المزروعة حدث 

في الفترة من 

م إلى 1988

م1999

لم = أبيض 

يحدث تغير 


