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 ايرداسبرنامج استخذام ب إعذاد صورة مركب األلوان

0202 ERDAS 
 

 أ.د. يحًذ ثٍ عجذهللا انصبنح

 انشٚبض –عبيعخ انًهك ععٕد  - كهٛخ اٜداة –لغى انغغشافٛب 

 
؛ انغشٚعخ نزغٓٛم عًهٛخ انزًٛٛض ثٍٛ انظٕاْشانزحغٍٛ يٍ طشق  يهَٕخ إَزبط صٕسحٚعذ 

نشيبد٘ ا فمظ يٍ دسعبد انهٌٕ 022نٌٕ ٔ 02222 ٔرنك ألٌ اإلَغـبٌ لبدس عهٗ رًٛٛض

(Curran, 1985) .ٔ األنٕاٌ يشكت األنٕاٌ ثُظبو صٕس ٚزى عشض ٚشداط اثشَبيظ يٍ خالل

 . ( Additive color model)ًَٕرط  األصسق ٔاألخضش ٔاألحًشْٔٙ  RGBانشئٛغٛخ 

ٕضع فٙ كم ٔاحذح يُٓب ٚ حٛش انشئٛغٛخ صالس لُٕاد نألنٕاٌ رٕعذ فٙ انحبعت اٜنٙف

ٔرنك نهحصٕل عهٗ صٕسح يشكت  يضال يٍ صٕس َطبلبد انصٕسح يزعذدح األطٛبفصٕسح 

انشئٛغٛخ أٌ لُٕاد األنٕاٌ إنٗ االَزجبِ ٔنزفبد٘ انهجظ ٚغت . color composite األنٕاٌ

فٙ انحبعت اٜنٙ رخزهف عٍ َطبلبد )لُٕاد( األشعخ انًشئٛخ )األصسق ٔاألخضش ٔاألحًش( 

visible spectral bands (channels) انزٙ رغزخذو فٙ انزصٕٚش ٔرأخز األعًبء َفغٓب. 

خ َطبلبد رُطجك طشٚمخ يشكت األنٕاٌ عهٗ انصٕس يزعذدح األطٛبف انزٙ رزكٌٕ يٍ صالص

ٔكزنك عهٗ صٕس  PCA imagesأٔ أكضش. ًٔٚكٍ رطجٛمٓب أٚضب عهٗ صٕس انًشكجبد انشئٛغٛخ 

. ٔٚغزخذو نزطجٛك ْزِ انطشٚمخ صالس صٕس)صٕس صالصخ band ratio imagesَغت انُطبلبد 

 assignَطبلبد أٔ صٕس صالصخ يشكجبد سئٛغٛخ أٔ صٕس صالس َغت أٔ غٛشْب( حٛش رشثظ 

فٙ انحبعت اٜنٙ.  RGBثإحذٖ لُٕاد األنٕاٌ انشئٛغٛخ هٗ عجٛم انًضبل عكم صٕسح يُٓب 

األنٕاٌ انشئٛغٛخ انضالصخ انز٘ ٚعزًذ عهٗ انمٛى  lightsيشكت )يضٚظ( أضٕاء ٔعهّٛ فإٌ 

 .انشلًٛخ فٙ انصٕس انًغزخذيخ ٚحذد أنٕاٌ انظٕاْش عهٗ انصٕسح كًب فٙ انشكم انزبنٙ

 

 
 

 true (natural) colorَخ ثأنٕاٌ حمٛمٛخ )طجٛعٛخ( ٔثٓزِ انطشٚمخ ًٚكٍ إَزبط صٕس يهٕ

composite  أٔ ثأنٕاٌ غٛش حمٛمٛخfalse color composite. ٔ ًٚكٍ انحصٕل عهٗ صٕسح يهَٕخ

ثأنٕاٌ حمٛمٛخ يٍ انصٕس انغٕٚخ انشلًٛخ يزعذدح انُطبلبد، ٔرنك ثبعزخذاو صٕس َطبلبد 
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شئٛخ )َطبق األشعخ انضسلبء َٔطبق األشعخ انخضشاء َٔطبق األشعخ انحًشاء(. األشعخ انً

حٛش ٚزى انحصٕل عهٗ صٕسح يشكت األنٕاٌ انحمٛمٛخ عُذيب رٕضع صٕسح األشعخ انضسلبء 

ٔصٕسح األشعخ انخضشاء فٙ لُبح انهٌٕ األخضش  ثبنحبعت اٜنٙ فٙ لُبح انهٌٕ األصسق

ٍ انزشزذ انعبنٙ نألشعخ انضسلبء فٙ ٔصٕسح األشعخ انحًشاء فٙ لُبح انهٌٕ األحًش. ٔنك

انغالف انغٕ٘ ٚحذ يٍ اعزخذيٓب فٙ انزصٕٚش يٍ انفضبء، ٔعهّٛ فإٌ أغهت أعٓضح 

ٔيع ْزا االعزشعبس عٍ ثُعذ فٙ ثشايظ انزصٕٚش انفضبئٙ ال رعطٙ صٕسا نألشعخ انضسلبء. 

ثبعزخذاو ك يٍ انصٕس انفضبئٛخ ٔرنًٚكٍ انحصٕل عهٗ يشكت األنٕاٌ ثأنٕاٌ شجّ حمٛمٛخ 

أَّ ًٚكٍ انحصٕل  Bhatta (2008, p325). فمذ ركش ٔفمب نًعبدالد سٚبضٛخادْب عذإٚزى صٕس 

عهٗ انضالس عهٗ صٕسح يشكت األنٕاٌ انطجٛعٛخ ٔرنك ثٕضع انصٕس فٙ لُٕاد األنٕاٌ 

 انُحٕ انزبنٙ:

 

 
 

عُذيب رُطجك طشٚمخ يشكت األنٕاٌ عهٗ صالس صٕس إحذاْب أٔ عًٛعٓب نٛغذ يٍ أيب 

َطبلبد األشعخ انًشئٛخ فإٌ األنٕاٌ فٙ انصٕسح انًُزغخ ركٌٕ أنٕاٌ غٛش حمٛمٛخ  صٕس

(. ًٔٚكٍ إَزبط انعذٚذ يٍ صٕس يشكت األنٕاٌ انخبطئخ falseكبرثخ  –صائفخ  –)خبطئخ 

ثبعزخذاو صٕس صالصخ َطبلبد أٔ صٕس صالصخ يشكجبد سئٛغٛخ أٔ صٕس صالس َغت أٔ 

صٕسح يشكت أنٕاٌ نهُطبلبد األسثعخ فٙ  02حصٕل عهٗ غٛشْب. فعهٗ عجٛم انًضبل ًٚكٍ ان

صٕسح يشكت أنٕاٌ نُطبلبد األشعخ انًُعكغخ  002ٔعهٗ  MSSانًبعح يزعذد األطٛبف 

االعزشعبس عٍ صٕس يٍ إعذاد صٕسح يشكت األنٕاٌ  ًكٍٔٚ. انغزخ فٙ انًبعح انًٕضٕعٙ 

 نًعبنغخ انصٕس انشلًٛخ ٔفمب نهخطٕاد انزبنٛخ: اٚشداطثشَبيظ ثبعزخذاو  ثعذ

 صٕسح ٔثعذ رنك ٚزى اخزٛبسفٙ ٔاعٓخ انزطجٛك،  األيش انشئٛغٙ ُٚشظ  (0

حٛش  ، األنٕاٌ ثبنحبعتد إنكم لُبح يٍ لُ اعزخذايّ ٔرنك انًشاد انُطبق

زظٓش ٔعيٍ حمهٓب  ٍانطشف األًٚثبنضغظ عهٗ انًضهش انصغٛش انًمهٕة فٙ  رنكٚزى 

ثبنمُٕاد يٍ خالل َبفزح  ًٚكٍ سثظ انُطبلبد كًبثبنصٕس انزٙ ٚزضًُٓب انًهف. لبئًخ 

انضغظ عهٗ انغٓى انًحبط ثذائشح حًشاء عُذ ٓش ٔانزٙ رظ 

 كًب فٙ انشكم انزبنٙ.
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 ظٕٓسيٍ صى ٔ فٙ لُٕاد األنٕأٌٔضعٓب  يشكت األنٕاٌصٕس َطبلبد  اخزٛبسثعذ  (0

عهٗ شكم نمطخ انصٕسح ْزِ فإَّ ًٚكٍ رخضٍٚ عهٗ انشبشخ صٕسح يشكت األنٕاٌ 

snapshot ذفًٛب ثع  أٔ طجبعزٓب فٙ يهف خبص ثٓب نًٛكٍ عشضٓب. 

 


