
    حننننل صونننن      ننننس     نننن      صنننن
ج
إىل تصننننور اننننعا  عن بننننحسا مننننت أ

ن همس :نعمي 
ت  ماننة  صننعا  أسننن  لphotograph  صنننعا    تعتعا  ة نن  1)

ن
ت تنننعي ا

 م   نني 
   بننننن و   ننننننعث      نننننعي أننننن  تفيننننن  مننننن   ا     مننننن   نننننتسة سfilmةننننن    

.أالن  ن     حظ    صعا   ج       ق  لي   ت هذ    و ع
ت   عقن  digital image(   م ئ      قم  )  صعا     قم   2)

ن
 هت  مكنر   نععمس ا

.  حسضن 
ن  إىل انعا  قل  ايح أسإل كسي  برسنم   نن ع   تح  نة   صنعا   تعتعا  ة 

،  م نن    ننذك يمنننت  ننت scannersاقم نن   ك نن   ننت مننالا   مسنننحس     ننعئ   
مح ع ننس   حس ج  ننس أسننن  ل م   حسننن   عىلت  جح  ننس ت فننسب   نن   صننسثا   

ت ت ننن ت   (   صنننعا    قم ننن      ننن  ئ     قم ننن )   قم ننن   ممننن   
موفقننن    ننني 

.نتو س
  ب نكروم تيكياةتكون الصورة الرقمية إماPanchromatic  تتكاون مان نقا ا وا ا

 يا  تتكاون الصاورة مان Multi-spectralواسع نسبي  أو تكون متع  ة األقيا   
.ع ة صور وفق  لع   النق ق ت المستخ مة في التصوير

معالجة صور االستشعار عن بعد الرقمية



  ض باستخدام برامج حاسب آلي اعدت لهذا الغرالبياناتمعالجة هذه تتم
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)

 Changeلكش  التغير Multi-temporal imagesمع لجة الصور متع   التواريخ 4)

Detectionفي المن قق الجغرافية.

.Image Classificationتصـني  الصورة قرا 5)

  تكون القيم الرقمية لخاليPixels الصـورة مخزنة في ال  سب اآللي على
.ةوس ئل تخزين البي ن ت المختلفة وذلك  سـب  مواقعه  في الصور



  بوظنسم ليي الحاسب اآلفي ي   ت ر ت ق   اعا   عن بحسا مت أحل    قم ن
raster  مننن   نننكة  ممنننلcolumns  انننتع rows وذليييك حسييياب  مواقعهيييا فيييي

.الصورة

( اننن   )ا  توظنننن    ت ننن  ت توجيييد العديييييد مييين طformats البيانييييات المكانييييية

 Tagged Imageالرقمية في الحاسب اآلليي مين أريهرها عليى سيبيل المثيال صييغة 

File Format (TIF).
 ولقاا  أعاا ت باارام    سااب  لااي ةااخمة وفع لااة وسااهلة ا سااتخ ام لمع لجااة

متاوفر )ERDASاير اسصور ا ستشع ر عن بُع  الرقمية من أشهره  برن م  
(  مجاا ني)ILWISالااويسوبرناا م  ( بقساام الجغرافياا  فااي ج معااة الملااك سااعو 

وغيرها  مان TNTmipsوبرن م  PCI Geomaticaوبرن م  IDRISIوبرن م  ا ريسي 
.البرام 

 ب سنننس  كننة ب نننس    ننت بنن      حس جنن    ي سنننس    مكسن نن     قم نن  ي حس ننة  نن
حننل  ةقننس  فر قنن     ونن      وظنن        نن  

ج
formats ت اننعا  عن بننحسا مننت أ

ت توسننننننإن،   نننننذ  ةننننن ي 
حنننننل import نننننن ر  ث   ننننني 

ج
  تنننننس  انننننعا  عن بنننننحسا منننننت أ

نس     مو  لم تحل   ف   نسب   محس ج  س .   وسن    رر

import ن ر  ث   صعا    قم   









تصحيح الصورة الرقمية

 (الخام)البيانات األوليةRaw data  لصور االستشعار عن بعد ال

تمثل بشكل جيد المكان الذي تم تصويره؛ وذلك ألنها  تتعرض

 Radiometric distortionsالراديومتريةلبعض التشوهات 
.أثناء عمليات التصويرGeometric distortionsوالهندسية 

ويوجد نوعين من التصحيح للصور الرقمية هما:

‘  radiometric correctionالراديومتريلتصحيح ا1)

.Geometric correction( الجغرافي)التصحيح الهندسي 2)



التصحيح الراديومتري
ه التشوه واألخق ء المرتبقة ب لقيم الرقمية لعن صر الصورة تسمى ب لتشو

وي    هذا النوع من التشوه ت بسبب ع   من . Radiometric distortionرا يومتري
ي العوامل في مق مته  موا  الغال  الجوي وجه ز ا ستشع ر عن بع ، مم  يؤثر ف

ية قيم األشعة التي يسجله  جه ز ا ستشع ر عن بع  ويجعله    تمثل تم م  كم
.  األشعة الق  مة اليه  من المنققة الجغرافية التي تمثله 

لتصبح إزالة التشوه ت المرتبقة بقيم األشعة التي يسجله  جه ز ا ستشع ر عن بع  
.radiometric correctionالرا يومترييسمى ب لتص يح fidelityالصورة أكثر  قة 

ع  غ لب  يتم ال صول على صور ا ستشع ر عن بع  من مراكز التوزيع والبيع ب
خ م األولي ا  أن األمر في بعض األ ي ن  يتقلب من مستالرا يومتريالتص يح 

:الصورة الرقمية أن يقوم ببعض التص ي  ت التي تتفق مع ه   عمله مثل

.في الصورةhazeإزالة الةب بية 1)

.في الصورةdestripeإزالة الخقوق 2)

.التص يح للصور المتج ورة عن  الرغبة في إع ا  مصفوفة صور3)

.التص يح للصور متع  ة التواريخ4)

ت   تمثل وفي كثير من تقبيق ت ا ستشع ر عن بع  في الجغرافي  فإن هذه التشوه 
.مشكلة كبيرة



ة بين تحتوي صور االستشعار عن بعد على تشويهات في العالقات المكاني

ماما الظواهر األرضية عليها األمر الذي يجعل مواقعها في الصورة ال ترتبط ت

.مع  مواقعها في الطبيعة وال على الخريطة

 تسمى هذه التشويهات بالتشويه الهندسيGeometric distortion ويحدث هذا ،

مثل حركة أجهزة Systematic distortionsالنوع من التشوه ألسباب معروفة 

االستشعار عن بعد ووسائل حملها ودوران األرض وتقوس سطحها ويحث

.Random distortionsأيضا ألسباب غير معروفة 

الصورة إزالة التشويه المرتبط بالعالقات المكانية بين الظواهر األرضية على

ويطلق عليه أيضا Geometric correction (rectification)يسمى بالتصحيح الهندسي 

geo-coding.

 ت ويل بمفهومه ال قيق في عملي ت( الجغرافي)يتمثل التص يح الهن سي

وربق بي ن ت الصورة إلى نظ م إ  اثي ت بمسقق معين لجعله  مم ثلة 

بأ   األس ليب Resamplingللخريقة وذلك بإع  ة  س ب قيم عن صر الصورة 

.Cubic convolutionأوBilinearأوNearest neighborاإل ص ئية مثل 

التصحيح الهندسي



واسع يجب أن يميز بين هذا المفهوم ومف هيم مصقل  ت أخرى ترتبق ب لمفهوم ال
الذي يؤ ي تقبيقه إلى ربق Geo-referencingللتص يح الهن سي مثل مصقلح 

الصورة مم  gridعن صر الصورة ب إل  اثي ت الجغرافية  ون أي تغيير في شبكة 
.يعني أن التشوه ت فيه  لم تص ح

 وينبغي أية  أن يفرا بين التص يح الهن سي والتسجيلregistration الذي يقبق
لجعل صورة م  تتق بق مع صورة أخرى  تى وإن ك نت الصورة المرجعية 

reference image غير مص  ة وفق  لنظ م إ  اثي ت جغرافية معين.

صورة غير مصححة هندسياصورة مصححة هندسيا



حيث يتم التصاحيح الهندساي للصور الرقمية لتصبح مماثلة للخريطة من
.Ground Control Pointsالمسقط والمقياس وذلك باساتخدام نقاط ضابط أرضاية 

ية على نقاط الضبط األرضية عبارة عن ربكة لعالمات مثبتة بصبات خرسان
عمق يسمح لها بالثبات ومحدد ارتفاعاتها عن مساتوى ساطح البحر 

ئهابإنشالعرض وغالبا تقوم الطول ودوائر ومواقعها الجغرافي حساب خطوط 
.األمربهذا المؤسسات الحكومية المعنية 

 في حالة عدم توفر نقاط
وهذه هي ) ضابط أرضاية 

(  الحال لمعظم الجغرافيين
يمكن اساتخدام بعض 

رة الظواهر الجغرافية الصغي
الواضحة على الصورة 

والحصول على إحداثياتها 
ة أما من الخرائط الطبوغرافي

المتوافرة أو ميدانيا 
باستخدام أجهزة نظام 

.GPSالتحديد المكاني 



 يحدد النموذج الذي يستخدم في عملية التحويلTransformation

(.رجعيةالنقاط الم)للتصحيح الهندسي الحد األدنى لعدد نقاط الضبط األرضية 

 عند استخدام نموذجpolynomial ايرداسفي برنامجERDAS أو

لعملية التحويل يجب أن يكون ILWISالويسفي برنامج  Affineنموذج 

.نقاط6ويفضل أن ال يقل العدد الكلي للنقاط عن . نقاط 4الحد األدنى 

نطقة يجب أن تكون نقاط الضبط األرضية المختارة موزعة بشكل جيد على الم

ثلث ممنها الثالث األولىالتي تغطيها الصورة المراد تصحيحها وأن تشكل 

.كبير

بط يجب أن تكون الظواهر الجغرافية الثابتة التي يمكن اختيارها كنقاط ض

( بلج)أرضية صغيرة وواضحة مثل تقاطع طريقين أو التقاء واديين أو تل 

.منفرد أو جسر على طريق أو أي معلم جغرافي صغير وواضح



 يمننننت  نننت منننالا بننن      حس جننن  انننعا  عن بنننحسا منننت أحنننل إتمنننسم مم  نننس
حنل    قم ن       صن

ج
عا     ن  ئ     صحعح    ولست  صنعا  عن بنحسا منت أ

ت 
 
 ك ننن  ب فيعننن  إصنننل  scanner  عاق ننن    محع ننن  إىل اقم ننن  أس مسننننح    نننع 

:  ف      س   
ور قننننننن     صنننننننحعح    ونننننننلست أسنننننننن  ل م انننننننعا   صنننننننحح     مر فننننننن  1)

.اقم  
 Reference pointsور قنن     صننحعح أسننن  ل م إصننل أ س  نقننس     ح نن  2)

(Tie-points)  ي     حصعا م ع س  ت مر ف   اق.
 Reference pointsور قنن     صننحعح أسننن  ل م إصننل أ س  نقننس     ح نن  3)

(Tie-points)ت ينن     حصننعا م ع ننس  م مننسث  منن    ننسي نظننسم    حليننل   م
ن
كننس 

GPS.

 ا  عن بنحسا يج   عن إسه إىل  ي تفيع  و      صحعح    ونلست من  انع
حننننننل ي ف نننننن   ح ع ننننننس  مننننننت 

ج
  موننننننق   Coordinatesإصننننننل أ س    وقننننننس مننننننت أ

Projection   ت
ااع الناا ق ) جونن   ماا  عةننر   ن (رويشاابه الكاا/ مجساام القْق 

Ellipsoid or Spheroid     م  Datum



واء علاى هي نظام شابكية تساتخ م لت  يا  المواقاع الجغرافياة للنقا ق سا: اإل  اثي ت
.سقح األرض أو على الخريقة مثل نظ م خقوق القول و وائر العرض

  نظا م اإل ا اثي ت الجغرافياة يعبار عان إ ا اثي ت النقا ق بنظا مين، هماgeographical 

coordinate system لها ، خاق القاول و ائارة العارض ي  ي    موقع النققاة بمعرفاة
 قيقة 60= ال رجة )وأجزائه ال رج توالو  ات المستخ مة في هذا النظ م هي 

(.ث نية60= وال قيقة 
 يستخ م أية  نظ م شبكيgrid system نظ م اإل  اثي ت المتع م ة المستويهوplane 

coordinates or rectangular coordinates وفاي هاذا النظا م يُ ا   موقاع الظا هرة أو النققاة
.(Y)والص  ية (X)بمعرفة إ  اثي ته  السينية 

وتكون و  ات اإل ا اثي ت فاي هاذا النظا م هاي و ا ات قيا س المسا ف ت ك ألمتا ر.
علااى الاانظم الشاابكية المتريااة المسااتخ مة فااي إعاا ا  الخاارائقاألمثلااةوماان أشااهر 

 ي  يكون المتر و  ة القيا س األس ساية UTMالمستعرض الع لميمركيترمسقق 
س ويمكن ت ويل إ  اثي ت الظواهر الجغرافية مان  رجا ت إلاى أمتا ر أو العكا. فيه

اياار اسماان خااالل بعااض باارام  مع لجااة صااور ا ستشااع ر عاان بُعاا  مثاال برناا م  
ERDASأو من مواقع مج نية على شبكة ا نترنت مثل المواقع الت لية ،:

http://www.rcn.montana.edu/resources/tools/coordinates.aspx

http://www.dmap.co.uk/ll2tm.htm

http://www.oasisphoto.com/navigation/convert_form.php

http://www.cellspark.com/UTM.html

http://home.hiwaay.net/~taylorc/toolbox/geography/geoutm.html

إ  اثي ت النق ق 

http://www.rcn.montana.edu/resources/tools/coordinates.aspx
http://www.dmap.co.uk/ll2tm.htm
http://www.oasisphoto.com/navigation/convert_form.php
http://www.cellspark.com/UTM.html
http://home.hiwaay.net/~taylorc/toolbox/geography/geoutm.html


  موننق  projection : قريقااة لنقاال وتمثياال معاا لم سااقح األرض أو هننع
.بنظ م إ  اثي ت معين( خريقة)جزء منه  إلى ورقة مستوية 

ح والخريقة عب رة عن تمثيل لظواهر سقح األرض شبه الكروي على ساق
.عملية اإلسق قمستوي من خالل 

 تكاااون الصاااورة المصااا  ة هن ساااي  مم ثلاااة للخريقاااة مااان  يااا  العالقااا ت
.المك نية بين الظواهر ونظ م اإل  اثي ت فيه 

 مس قق الخارائق يوج  الع ي  منprojections ولكان يجاب مال ظاة أناه ،
لاى   يوج  مسقق يمكان مان تمثيال جمياع الخصا ئ  والعالقا ت الواقعاة ع
ن   األرض تمثاايال صاا ي  ، بمعنااى أن الخريقااة المعاا ة وفقاا  لمسااقق معااي

يمكااان أن تجماااع باااين خصااا ئ  الشاااكل الصااا يح والمسااا  ة الصااا ي ة 
مكن أن فمثال الخريقة التي تمثل المس  ة الص ي ة   ي. وا تج ه الص يح

خريقاة )تمثل الشكل الص يح خ صة إذا ك نت تغقي منققة جغرافية كبيرة 
(.بمقي س صغير

مركيتار الخرائق القبوغرافية للمملكة العربية السعو ية أع ت وفق  لمسقق
.UTMالمستعرض الع لمي 

المسقط



تتوفر قائمة بالمساقط في برامج معالجة صور االستشعار عن بعد.



 منققة 60وفق  لمسقق مسقق مركيتر المستعرض الع لمي إلي الع لميقسم
ي قولية ويبين الج ول التا لي امتا ا  كال منققاة منها  وخاق القاول الرئيسا

.فيه 
 ويتةح من الشكل أن منا قق مساقق مركيتار المساتعرض العا لميUTM

.جميع أجزاء المملكة العربية السعو يةتغقي39إلى رقم  36من رقم  





مجسيييييييييييييييييييييييييم األرض •

 / Spheroidاالفتراضييييي 

Elipsoid : ت ثاي ثالهنع  نكة تقنر ير

ليال األبع   للكرة األرةية المسق ة ق

  خاق عن  الققباين والن تئاة قلايال عنا

.ا ستواء وذلك بسبب  ورانه 



المرجعDatum  :  م ا  ة إ ا اثي ت موقعها  ب قاة وفقا  لم ا ور هنع نقفن   حعون
تساتخ م ل سا ب وت  يا  إ ا اثي ت المواقاع Spheroidمجسم افتراةي لألرض معاين 

ن  ت   م     همسو. الجغرافية للنق ق األخرى :يع ل نعمي 
ت   ننننذك يقنننن 1) Geocentric Datumفااااي مركااااز األرض   م  نننن    حننننسم    قننننر ير

.(WGS84)ويستخ م لجميع المن قق الجغرافية 
التي ين سب كل وا ا  Local Horizontal Datums  م       مح     مةق   2)

عباا رة عاان نققااة معينااة علااى سااقح المرجااع الم لااي و.منهاا  منققااة جغرافيااة معينااة
قاة األرض يتق بق عن ه  سقح مجسم افتراةي لاألرض وم ا  ة إ ا اثي ت موقعها  ب 

.وفق  لم  ور المجسم ا فتراةي المستخ م
  مجساام أن يااتم اختياا ر يجاابماا  إلعاا ا  خريقااة أو تصاا يح صااورة اختياا ر مسااقق عناا

ااااع الناااا ق )افتراةااااي لااااألرض   Ellipsoid or( شاااابه الكااااروي/ مجساااام القْق 
Spheroid   والمرجااع األفقاايHorizontal Datum الماارتبق بااه المن سااب ن

للمنققااة الجغرافيااة التااي تغقيهاا  الخريقااة أو الصااورة ألن اسااتخ ام مجساام ومرجااع  
.ت األمت رتصلح للمنققة سيعقي نت ئ  غير  قيقة مع أخق ء في المواقع تصل إلى مئ 

 يجب التأكي  على أن المجسم ا فتراةي لاألرضEllipsoid or Spheroid يعقاي
ن من توقيع اإل  اثي ت الجغرافياةDatumله  وأن المرجع الشكل التقريبي  . علياهيُْمك ِّ

المن ساابين  Datumوالمرجااع  Ellipsoidوت  ياا  المجساام ا فتراةااي لااألرض
فيذ عملياة لمنققة معينة يعقي نموذج  ري ةي  لشكل األرض التقريبي يمكن من خالله تن

.اإلسق ق و س ب وت  ي  المواقع الجغرافية ب قة



م خيييرائط المملكييية العربيييية السيييعودية، عليييى سيييبيل المثيييال، المجسييييناسيييب

Spheroidاالفتراضيي ليضرض / Ellipsoid المسيمى اليدوليInternational والمرجيع

Ainالمرتبط به هو عين العبد للمملكية العربيية السيعودية Datumالمحلي  el Abd

1970 (Saudi Arabia).

ي كمييا يمكيين أن يسييتخدم فييي المملكيية العربييية السييعودية المجسييم االفتراضيي

ومرجعييه فييي WGS84العييالمي الجيوديسيييالمسييمى بالنظييام Ellipsoidلييضرض 

.مركز األرض بنفس االسم

 ركيتيرموفقيا لمسيقط أعيدتللمملكة العربية السيعودية الخرائط الطبوغرافية

Spheroidباسييتخدام المجسييم االفتراضييي لييضرض UTMالمسييتعرض العييالمي  / 

Ellipsoid(المسيييمى فيييي الخيييرائط الطبوغرافيييية للمملكييية العربيييية السيييعودية

عين Datumوباستخدام مرجع  Internationalالدولي ( ألدورانيبالمجسم الناقص 

Ainالعبد للمملكة العربية السعودية  el Abd 1970 (Saudi Arabia)  .


