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 خصائص الصور الجوية والمرئيات الفضائية 

  الرقمٌة الصور بخصائص المرتبطة األساسٌة المفاهٌم•

 األفالم بواسطة التقاطها ٌتم التً والصور الفضائٌة المرئٌات بٌن الفرق•
   .الفوتوغرافٌة

 ومرئٌات الجوٌة الصور بٌانات وعرض لتمثٌل مختلفتان طرٌقتان توجد•
   (Analog) خطً أو (Digital) رقمً بشكل : بعد عن االستشعار

 بشكل عرضها ٌتم مرئٌة هٌئة على تصوٌري تمثٌل عن عبارة الرقمٌة الصورة•
 . (X , Y) كمصفوفة رقمً

 عناصر تسمى المساحة متساوية صغيرة مربعات ليإ الصورة تقسيم يتم•
 (Picture Elements)الصورة

   الصورة فً وحدة اصغر وٌعتبر ((Pixel بكسل ٌسمى عنصر كل–

  معٌنة لظاهرة النسبً السطوع درجه بكسل كل ٌمثل–

 تعتبر وقٌمته االبٌض واللون (0) وقٌمته االسود بٌن تتراوح رمادٌة بألوان ٌظهر–
   الصورة نوعٌه بحسب الرمادي اللون تدرج مقٌاس فً قٌمة أعلى

   (Digital Number) الرقمً العدد ٌسمى موجب صحٌح عدد على بكسل كل ٌحتوي–

  بتسجٌلها المجس وقام الجسم من انعكست التً الكهرومغناطٌسٌة الطاقة انعكاس ٌمثل–
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 خصائص الصور الجوية والمرئيات الفضائية
  واحدة قناة عمى الفضائية المرئية أو الجوية الصورة تحتوي•

(Channel) قنوات عدة أو . 
 يحتوي طيفي نطاق وكل متعددة طيفية نطاقات من جمعيا يتم•

 التي القنوات تمك من قناة في خزنو يتم محدد موجي طول عمى
 .(Band) حزمة تسمى

  : خالل من رقمياً  المعمومات عرض يمكن•
 الثالثة لأللوان الطٌفٌة النطاقات باستخدام المرئٌة داخل القنوات كل ضم–

 .(واالحمر واالخضر االزرق) األساسٌة

 الحرارٌة االشعة أو الحمراء تحت لألشعة الطٌفٌة النطاقات أو–

 المظاهر إلبراز الموجً طولها فً مختلفة قنوات ثالث بدمج وذلك–
 القٌمة على اعتمادا   ,رؤٌتها المجردة العٌن تستطٌع ال التً الطبٌعة
 .قناة كل فً بكسل لكل الرقمٌة
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 المرئيات و الفرق بين الصور الفوتوغرافية 
 الفٌلم باستخدام إما وتسجٌلها التقاطها ٌتم مرئٌة عن عبارة هً•

 (Hard Copy) مطبوع بشكل وإخراجها الفوتوغرافً

  الضوئً الماسح باستخدام رقمٌة لصورة تحوٌلها ٌمكن•
(Scanner) رقمً بشكل وعرضها  

 اإلشعاع انعكاس ٌمثل رقمً عدد عن عبارة بكسل كل•

   االجسام من الكهرومغناطٌسً

  رقمً بشكل علٌها الحصول فٌمكن الفضائٌة المرئٌات أما•
(Digital) مطبوعة نسخة بشكل او (Hard-Copy) الصور مثل 

 .الجوٌة
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 خصائص المرئيات الفضائية 
 ٌتم الكهرومغناطٌسٌة للطاقة متنوعة قٌاسات عن عبارة هً االستشعار مرئٌات•

 .رقمٌة بٌانات هٌئة على خزنها

   .االلٌة الحاسبات بواسطه معالجتها بسهولة الرقمٌة الفضائٌة المرئٌة تتمٌز•

 .نوعٌتها أو محتواها فقدان بدون واسترجاعها خزنها ٌمكن كما•

 .للتفسٌر قابلٌة اكثر تكون بحٌث المرئٌة لتحسٌن رقمٌة معالجة اجراء ٌمكن•

 ؟؟ الفضائية المجسات مرئيات بين واضح تباين يوجد لماذا : سؤال•

 على واألهداف الصناعٌة االقمار على الموجودة المجسات بٌن المسافة تؤثر•
 .تغطٌها التً والمنطقة ووضوحها المرئٌة على البٌانات دقه فً االرض سطح

 بتفاصٌل تزودنا ال ولكنها واسعة مناطق تغطً مرئٌات المجسات بعض تنتج•
  هذه على الصغٌرة االجسام تظهر ال بحٌث البكسل مساحة كبر بسبب ,كبٌرة

 . المرئٌات

  .الوضوح متوسطة وأخرى الوضوح شدٌدة بمرئٌات المجسات بعض تزودنا•

 على الموجودة لألجسام واضحه تفاصٌل مرئٌاتها تظهر ال الفضائٌة األقمار•
 ٌسجلها التً الطٌفٌة القنوات وتعدد االطٌاف اختالف الً إضافة, االرض سطح
 .مجس كل
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 المرئيات الفضائية خصائص / تابع 
 موارد عن بٌانات على للحصول بعد عن االستشعار نظم تستخدم•

 كثٌر فً واستخدامها ,والزمنية المكانية النمذجة إعداد بهدف االرض

 .المختلفة والتطبٌقات المشارٌع من

  السمات تمٌٌز ٌمكن بحٌث ومكانٌا   طٌفٌا   فصلها ٌمكن البٌانات هذه إن •

 االرض سطح على والبشرٌة الطبٌعٌة المظاهر لمختلف الهامة

  دقة بخصائص االلمام من البد المطلوبة البٌانات جمع أجل من•

  المستخدمة بعد عن االستشعار مجسات تنتجها التً الفضائٌة المرئٌات

 البٌانات لهذه المستخدم قبل من كامل بشكل بعد عن االستشعار نظم فً

 اربع الى بعد عن االستشعار لمرئٌات العامة الخصائص تنقسم •

 الدقة ,الزمنٌة الدقة ,الطٌفٌة الدقة ,المكانٌة الدقة) :رئٌسٌة خصائص

 .(االشعاعٌة
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 Spatial Resolutionالدقة المكانية 
 المراد والهدف الصناعٌة األقمار مجسمات بٌن المسافة تلعب•

 :فً كبٌرا   دورا   األرض سطح على تصوٌره

 الهدف هذا ٌحتوٌها التً المعلومات تفاصٌل تحدٌد –

  المجس ٌغطٌها التً الكلٌة المساحة مجمل تحدٌد–

 لتحديد منفصلة معايير أربع 1980 عام Townshend استخدم•

 :هي الفضائية للمرئية المكانية الدقة

 المجس فً التصوٌر لنظام الهندسٌة الخصائص –

 االهداف بٌن التمٌٌز على القدرة–

  والهدف المجس بٌن المسافة–

 قٌاس على والقدرة ,متكرر بشكل تظهر التً األهداف قٌاس على القدرة–

 . الصغٌرة لألهداف الطٌفٌة الخصائص
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 الدقة المكانية / تابع 
 :الفضائية للمرئية المكانية الدقة تعريف•

 الواحد البكسل داخل والممثلة األرض على المغطاة المساحة حجم بأنها –

 المرئٌة فً تمٌٌزهما ٌمكن هدفٌن بٌن للفصل االدنى الحد المكانٌة الدقة تمثل–
 الفضائٌة

 ؟ المكانٌة والدقة البكسل حجم بٌن الفرق ما•

 بدقة عرضها ٌتم الفضائٌة والمرئٌة متر 10 تبلغ للمجس المكانٌة الدقة كانت فاذا–
  هذه وفً ,(10m X10m) قدرها األرض على مساحة ٌمثل بكسل كل فإن ,كاملة
 . متساوٌتان المكانٌة والدقة البكسل حجم فان الحالة

 : على المجس قدرة الى للمجس المكانٌة الدقة تشٌر•

   االرض سطح على الصغٌرة الظواهر حجم اظهار على قادرة فضائٌة مرئٌات نتاجإ  –

 بها المحٌطة الكبٌرة الظواهر بقٌة عن تمٌٌزها–

 تمٌٌزها ٌمكن الحجم كبٌرة ظاهرة السٌارات موقف ٌعتبر : المثال سبيل فعلى •
 نفس داخل سٌارة كل تمٌٌز ٌتوقف ولكن ,الفضائٌة المرئٌة داخل بسهولة
 .للمرئٌة المكانٌة الدقة على الموقف
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 الدقة المكانية / تابع 
 المتر جزاءأو بالمتر تقاس المكانٌة الدقة ان•

 Instantaneous الفوري الرؤٌة مجال على للمجسات المكانٌة الدقة حجم ٌعتمد•
Field Of View (IFOV) . 

  الهندسٌة للخصائص طبقا   المكانٌة الدقة تحدٌد فً استخداما   كثراأل المقٌاس ٌعد الذي•
 .المجس به ٌعمل الذي التصوٌر لنظام

 ارتفاع على ٌقع الذي المجس بواسطة رؤٌتها ٌتم رضاأل من ما منطقة :نهأب يعرف•
 . الزمن من معٌنة لحظة وفً معٌن

 :  بطرٌقتٌنٌمكن قٌاس مجال الرؤٌة الفوري •
 )α) السالبة المجساتاما بحساب زاوٌة الرؤٌة فً  –
 (3.3)شكل الواقع رض أعلى (y)و(x)ما ٌعادل المسافة بٌن و أ–

 مع المسافة بٌن(IFOV) تحدٌد حجم المنطقة المنظورة كحاصل ضرب ٌتم •
 والمجس رض األ 

ٌختلف قد وفً احٌان كثٌرة  تماما  بانه ال ٌوجد قمر صناعً لها مدار مستقر  علما  •
 مدارهارتفاع القمر الصناعً بضعة كٌلومترات اثناء سٌره فً 

تصغر مساحة المنطقة التً ٌغطٌها مجال الرؤٌة الفورٌة عندما ٌدور المجس فً •
مدارات منخفضة االرتفاع , وٌزداد حجم المساحة فً المدارات ذات االرتفاعات 

 11 . العالٌة 
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 الدقة المكانية / تابع 
 بٌن للمسافة االدنى الحد بانها المكانٌة الدقة :المكانية الدقة تعريف•

   (3.4) شكل , المرئٌة على بٌنهما تمٌٌز ٌمكن بحٌث جسمٌن

  دقأ تسجٌل على المجس قدرة مدى ىلإ :المكانية الدقة شيروت•
 .بالمتر الظاهرة بعادأ خذأو , االرض سطح لمظاهر التفاصٌل

  كبرأ لتسجٌل العسكرٌة قماراأل على الموجودة المجسات تصمٌم تم لقد•
 حٌن فً ,جدا   عالٌة المكانٌة دقتها تكون وبذلك المظاهر من ممكن قدر
  دقتها فً تتفاوت بمرئٌات تزودنا التجارٌة الصناعٌة االقمار نأ

 .المكانٌة

 التً المسافة قلت كلما ,مرتفعة المكانٌة الدقة كانت كلما عام وبشكل •
 الفضائٌة للمرئٌة المكانٌة الدقة كانت كلما نهأب العلم مع ,المرئٌة تغطٌها
  االلً الحاسب على المرئٌة لحفظ المطلوبة السعة زادت كلما عالٌة
 .(1-3) جدول

13 



14 



15 



 الدقة المكانية / تابع 
   المكانية الدقة تحديد في الرئيسي العامل هو البكسل حجم•
  داخل الممثمة االرض بعادأ من صغرأ حجميا يكون التي جساماأل فان •

 , حجماً  صغرأأ عدة عمى يحتوي قد الواحد البكسل مساحة نأ بمعنى ,البكسل
 .(Mixed Pixel) المختمط البكسل مفيوم ظيور تسبب وبالتالي

 فعندما ,كبير فييا البكسل حجم يكون التي المرئيات في بوضوح ذلك يظير •
 تعكسو التي االشعاع   مقدار فان البكسل حجم من صغرأ الظاىرة حجم يكون

  البكسل قيمة في بشدة يؤثر حجما كبراأل المجاورة الظواىر تبعثو وأ
  ال بمون تظير بحيث ,الفضائية المرئية داخل الصغيرة لمظاىرة  (DN)الرقمية
 .لمظاىرة الحقيقي المون يمثل

 :المثال سبيل فعمى•
   مرئية داخل البرتقال شجارأ يضم زراعي حقل ظير اذا •

(Landsat) فقط واحد لون ويعكس متر 30 الواحد البكسل حجم يبمغ بحيث ,  
  ىل نعرف ال وبالتالي , البكسل ىذا داخل الحقل تربة وأ االشجار فيو تظير وال

 .المزروع لمحقل المجاورة الظاىرة وأ الموجودة التربة يمثل المون
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 أنواع المرئيات حسب الدقة المكانية 
 : بأنيا الفضائية المرئية الي ويشار•
 تستطيع وال فقط الكبيرة المظاىر تسجل عندما :الوضوح منخفضه•

  الصغيرة المظاىر تسجيل
 سطح لمظاىر متنوعة كثيرة تفاصيل تسجل عندما :الوضوح عالية•

  الصغيرة االجسام فييا بما االرض
 :هي أنواع ثالثة الى المكانية دقتيا بحسب المرئيات تصنيف يمكن•

   المكانية الدقة منخفضة المرئيات1)
 المكانية الدقة متوسطة المرئيات2)
 المكانية الدقة عالية المرئيات3)
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 Low Spatial Resolution المكانيه الدقهالمرئيات منخفضه (1
 100m)) عن البكسل حجم فٌها ٌزٌد التً المرئٌات هً•
 بأكملها قارة تظهر قد بحٌث األرض من شاسعة مساحة المرئٌة تغطً•

   الواحدة المرئٌة فً

  ودرجة ,الجوٌة والتنبؤات ,الطقس دراسة فً المرئٌة هذه تستخدم•
  مرئٌات مثل االعاصٌر حركه ومتابعة ,والماء الٌابسة حرارة

(AVHRR) ًالصناعً القمر ف (NOAA) (11) رقم الصورة. 
 Medium Spatial Resolutionالمرئيات متوسطة الدقة المكانية (2 

 (100m) الً (5m) بٌن البكسل حجم فٌها ٌتراوح التً المرئٌات هً•

 (150X150 KM) حوالً تبلغ مساحة الواحدة المرئٌة تغطً•

 المرئٌة داخل معٌن إقلٌم فٌها ٌظهر قد•

 التربة وأنواع والزراعٌة الجٌولوجٌة التطبٌقات فً النوع هذا ٌستخدم•
 القمر ومرئٌات,(Landsat) الصناعً القمر مرئٌات: مثل ذلك وغٌر

 (11 صورة),(SPOT) الصناعً
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   High Spatial Resolutionالدقة المكانية المرئيات عالية ( 3
   (5M) عن البكسل حجم فٌها ٌقل التً المرئٌات هً•

 التخطٌط :مثل  عالٌة دقه الً تحتاج التً التطبٌقات فً تستخدم•

  مرئٌات :مثل ,العسكرٌة والتطبٌقات ,النباتً والتنوع ,الحضري
 (11 رقم صورة), (QuickBird) الصناعً القمر
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 Spectral Resolutionالدقة الطيفية 
 (RADARSAT) و (JERS) و (ERS) :مثل النشطة بعد عن االستشعار مرئٌات•

   الرمادي التدرج بلون وتظهر ,واحد طٌفً بنطاق عادة تسجٌلها ٌتم (ENVI) و

 واالشعة المرئً النطاقٌن فً تعمل التً بعد عن االستشعار مجسات معظم لكن•
  الواحد للمنظر طٌفٌه قنوات عدة على تحتوي مرئٌه عن عبارة الحمراء تحت

 .الموجً لطولها تبعا منفصل بشكل قناة كل تسجٌل وٌتم,

  ٌعنً االرض على األجسام من المنبعثة الكهرومغناطٌسٌة الطاقة اختالف إن•
  االجسام تلك تبعثها التً الموجٌة االطوال اختالف

  بسهولة وتصنٌفها مقارنتها بواسطه الموجٌة االطوال تلك تمٌٌز ٌمكن•

 المجس ٌستطٌع التً الطٌفٌة القنوات وحجم عدد إلى الطٌفٌة الدقة مصطلح ٌشٌر•
 .ٌسجلها ان

 الظواهر بٌن التمٌٌز على القدرة فً درجة أعلى تحقق التً االمكانٌة ٌحدد هذا•
 التً والصخور والمحاصٌل النباتات انواع : مثل االرض سطح على الموجودة

  وفائقة االطٌاف المتعدد المجسات مرئٌات فً متعددة طٌفٌه بانعكاسات تظهر
 . الواحدة الطٌفٌة القناة ذات المرئٌة من أكثر االطٌاف
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 الدقة الطيفية/ تابع 
 والتً والمتنوعة المتعددة األشجار من الكثٌر على الغابات تحتوي•

 : بسبب بسهولة تمٌٌزها ٌمكن ال

 نوع لكل  الن  فٌها الكلوروفٌل نسبه باختالف اخضرارها نسبه تختلف–
 طٌفٌة نطاقات استخدام ٌوجب الذي االمر به الخاص الطٌفً انعكاسه
 بسهولة وأخرى شجرة كل بٌن التمٌٌز ٌتم حتى دقٌقة

 ضٌقة نطاقات الى الكهرومغناطٌسً الطٌف تقسٌم تم كلما لذلك•
 وبالتالً ,أضٌق ٌصبح المرئٌة فً الموجً الطول فإن ,ومتعددة
 (12 رقم صورة) المختلفة الظواهر بٌن التمٌٌز ٌسهل

 ٌغطٌها التً المنطقة ضٌق ٌعنً النطاقات عدد ازدٌاد ان كما •
 التمٌٌز زٌادة على ٌساعد مما الكهرومغناطٌسً الطٌف من النطاق

  البصمة شكل من االقتراب على وٌعمل ,المظاهر مختلف بٌن
 . ظاهرة لكل المجس ٌرصدها التً الطٌفٌة
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 أقسام المرئيات تبعًا لدقتها الطيفية 
 عن االستشعار مرئٌات من نوعان هناك :اللون أحادية مرئيات (1•

   اللون آحادٌة بعد

 Panchromatic وتسمى المرئً للضوء الحساسة هً :االول النوع
 المرئً الطٌف منطقه من البٌانات بجمع تقوم ,

 الرمادي اللون بتدرجات تظهر التً SARرادار مرئٌات الثانً النوع
 .واحدة قناة على تحتوي كمرئٌة وتظهر

 منطقه من البٌانات بجمع تقوم :الطيفية النطاقات متعددة مرئيات (2
 الحرارٌة واألشعة ,الحمراء تحت االشعة ومنطقه المرئً الطٌف
 .قناة 30 الى تصل قد قنوات عدة فً البٌانات وتسجل

 المرئً الطٌف منطقه من البٌانات تجمع :األطياف فائق مرئيات (3 
 تصل قنوات فً البٌانات وتسجل ,الحمراء تحت االشعة ومنطقة
 24 .الواحدة المرئٌة فً قناة 900 الى عددها



 Radiometric Resolutionاالشعاعية الدقة 
 التي الرمادي المون تدرجات أو الرقمية القيمة تعني :االشعاعية الدقة•

 بواسطة جمعيا وتم ,الفضائية المرئية في بكسل كل يحتوييا ان يمكن
 من وذلك المرئية في الحقيقة المعمومات محتوى تصف انيا أي ,المجس
 .الكيرومغناطيسية لمطاقة جدا الطفيفة الفوارق تمييز عمى القدرة خالل

  المنبعثة أو المنعكسة الكيرومغناطيسية الطاقة بالتقاط المجس يقوم•
 الى ذلك بعد وتحويميا (Analog Signal) تناظرية كإشارة لألجسام

 ىذه وتسمى ,الرمادي المون مستويات تمثل قيم أو (DN) رقميو أعداد
-analog)الرقمية الى الخطية أو التناظرية القيم من التحويل العممية

to-digital). 
  المستويات عدد زاد كمما أكبر لممجس االشعاعية الدقة كانت فكمما•

 االشعة بين االختالف لكشف المجس حساسية تزداد وبالتالي ,الرقمية
 عمى الحصول من الباحثين يمكن بما األجسام من المنعكسة أو المنبعثة
 عن المجسات ىذه بجمعيا تقوم ومتنوعة كثيرة ومعمومات تفاصيل
 .والبشرية الطبيعية الظواىر
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 الدقة االشعاعية/ تابع 
 ٌضم ثنائً عدد خالل من ٌتم الرمادٌة المستوٌات عدد ظهارإ نإ

 وٌتم ,اساسٌٌن كرقمٌن ٌستخدمان (1) و (0)  هما فقط ثنائٌٌن رقمٌن

 لتحدٌد وذلك(PITS) صغٌرة رقمٌة جزاءأك االشعاعً العمق خزن

 . المرئٌة تحتوٌه الذي الرمادي اللون تدرجات من االقصى الحد
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 تابع الدقة اإلشعاعية 
 :فعلى سبيل المثال •

 ٌكون عدد االجزاءسود بٌض واألاألهما ثنٌن إعند وجود مستوٌٌن   •
 .(PIT-1)المطلوبة لكل بكسل هو  (PITS)الرقمٌة الصغٌرة 

جزاء ن األإف (4,16,64,128,256,512) الرمادٌةالمستوٌات بٌنما •
على  (2,4,6,7,8,16)هً  البكسلالرقمٌة الصغٌرة التً قد ٌسجلها 
 (3.2)التوالً كما هو موضح فً جدول 

ملك ت Pits – 8 االشعاعٌةالتً تبلغ دقتها الفضائٌة  ن المرئٌةأٌعنً هذا •
إلى ( 0) رقمٌة تتراوح بٌن عداد أو أ رمادٌةمستوٌات ظهار إامكانٌة 

 قصى أكحد ( 256)

= N:     العالقةحساب ذلك من خالل ٌمكن • 2𝑅 
 عدد المستوٌات الرقمٌة الرمادٌة :  Nحٌث أن 

•2𝑅 :  العمق اإلشعاعً للمرئٌة 
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  5- 3 شكل•
 الصناعي لمقمر (Panchromatic) مرئية في الرمادي المون تدرجات شكلال ظيري•

(Spot-hrv) , فموريدا من لجزء   
 :نياأل (a) المرئية في منخفضة االشعاعية الدقة ان نجد حيث•
 والمستوي االسود بالمون ويظير (0) المستوي ىما اثنين مستويين عمى تحتوي •

  االرض سطح مظاىر من كثير تختفي ذلكل ,االبيض بالمون ويظير (1)
 الى الرقمية المستويات عدد ازدياد مع (B) المرئية في االشعاعية الدقة ترتفع بينما •

 رمادي لون (16) او مستوي(16)
 ,(256) الى الرمادي  المون تدرجات تزداد(C)  المرئية في االشعاعية الدقة ازدياد مع•

 . تفصيالً  اكثر بشكل تظير بحيث المرئية عمى الظواىر وضوح ويزداد
 بعدة ثرأتت(DN)  الرقمية البكسل قيم نأ االشعاعية الدقة خصائص ىمأ من ان نجد •

  :منيا عوامل
 االرض سطح عمى لمظواىر الطيفي االنعكاس–
  المجس ونوع , المكانية الدقة –
 المجاورة الظواىر مع مقارنة الظاىرة حجم–
   السنة من مختمفة اوقات في مختمفة طيفية نطاقات وتسجيل –

  وأ لممرئية (Radiometric Resolution) اشعاعي تصحيح اجراء يتطمب الذي االمر•
 مناطق عمى السنة من مختمفة وقاتأو  ,جوية ظروف في التقاطيا تم مرئيات لعدة

 28 .بتحميميا البدء قبل متسقة تكون بحيث مختمفة جغرافية
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 مالحظات عمى الدقة اإلشعاعية 
  المرئٌة داخل البكسل وترتٌب حجم نأ ٌةشعاعاإل الدقة فً نالحظ•

   المرئٌة تركٌب عن فكرة ٌعطً

   الحقٌقٌة المعلومات محتوى تصف االشعاعٌة الدقة خصائص فان•

 القدرة تحدد التصوٌر لنظام االشعاعٌة الدقة ان ٌعنً وذلك للمرئٌة

 .الكهرومغناطٌسٌة للطاقة جدا الطفٌفة الفوارق تمٌٌز على

30 



 Temporal Resolutionالزمنية الدقة 
 القمر يستغرقها التي الزمنية الفترة نهاأب :الزمنٌة الدقة تعرف•

   .مداره في كاملة دورة كمالإل الصناعي

   فً المجس ٌستمر ,ما لمنطقة مرئٌة بالتقاط المجس ٌقوم فعندما•
 وٌعود كاملة دورة كملٌ   ان الى رضاأل على المناطق باقً تغطٌة
 المشهد نفس على تحتوي المنطقة لنفس مرئٌة خذأب اخرى مرة
 . التصوٌر زاوٌة وبنفس , تماما  

 نفس ٌزور لكً المجس ٌستغرقها التً الزمنٌة الفترة وتتراوح•
 القمر مرئٌات مثل , ساعات عدة بٌن اخرى مرة المنطقة

  الصناعً القمر مرئٌات مثل اٌام عدة وحتى (NOAA) الصناعً
(QUECBIRD), الصناعً القمر لنوع تبعا وذلك . 

 نفس الى الصناعً القمر لعودة الالزمة الزمنٌة الفترة كانت كلما•
 .صحٌح والعكس عالٌة الزمنٌة الدقة كانت كلما ,قصٌرة المنطقة
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 الدقة الزمنية / تابع
 :عوامل عدة على للمجس الفعلية الزمنية الدقة وتعتمد•

   الصناعً القمر مسار تداخل مثل –

   المجس قدرات–

   العرض خط–

 خالل معٌنة رضٌةأ ظاهرة يأ رصد فً المجس قدرات همٌةأ تزداد•
 :مثل محددة زمنٌة فترة
 محددة زمنٌة فترة  خالل ما لمنطقة العمرانً التوسع رصد –

 معٌن زراعً محصول نمو مراقبة وأ –

 التً بالمناطق التنبؤ عاصٌراأل اتجاه رصد مثل الطبٌعٌة الكوارث مراقبة وأ –
 علٌها سٌمر

   للفٌضانات تعرضت التً المناطق مراقبة وأ –

 او , السكان واخالء الطوارئ حالة اعالن على القرار صانع ٌدعم مما•
  ما لمنطقة الزراعٌة االراضً حساب على الصحراوي الزحف مراقبة
 . سنوات عشر خالل
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 عناصر تفسير الصور الجوية والمرئيات الفضائية 
 ٌتم التً النتٌجة ٌحقق هاما   مرا  أ الجوٌة الصور تفسٌر ٌعتبر•

  وأ جوٌة صور استخدام ٌتطلب مشروع يأ تنفٌذ بواسطتها
 الدراسة  منطقة فً االجسام تحدٌد بغرض الفضائٌة المرئٌات

 , منتظم بشكل الجوٌة الصور وتفسٌر دراسة خالل من ذلك ٌتحقق•
 والتقارٌر الخرائط مثل مساعدة اخرى بٌانات من بها ٌرتبط وما

 الحٌوٌة المعلومات استخراج ٌمكن ,المٌدانٌة

  والمرئٌات الجوٌة الصورة فً ساسٌةأ خصائص فهناك لذلك•
 تفسٌر فً مجتمعة الخصائص هذه تستخدم ما وعادة , الفضائٌة
 . دقٌقة نتائج على للحصول الجوٌة الصور

   : الفضائية والمرئيات الجوية الصور تفسير عناصر من•

   اللون درجة ، النسيج ، الظالل ، النمط ، الحجم ، الشكل•
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 Shape الشكل (1
 فً الرئٌسً العامل وٌعتبر , للظاهرة الخارجٌة الحدود أو العام بالمظهر الشكل ٌتعلق•

 . المظاهر بٌن التمٌٌز

 قد مٌزات لها األعلى من الفضائٌة والمرئٌة الجوٌة الصورة فً الظاهرة رؤٌة إن•
 . األفقٌة الرؤٌة من أفضل بشكل تفسٌرها فً تفٌد

 القدم كرة ومالعب المطارات عن الشوارع تمٌٌز على الصورة مفسر الشكل ٌساعد•
 من عنها المدٌنة وسط فً واألبراج العالٌة والمبانً والسدود المائٌة والخزانات

   األطراف على السكنٌة المبانً
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  Size:الحجم ( 2
  الجوٌة الصور فً الموجودة الظواهر أبعاد بالحجم ٌقصد•

   الصورة بمقٌاس مباشرا   ارتباطا   األبعاد ترتبط•

 ثم ومن بسهولة األجسام أبعاد قٌاس ٌمكن الصورة مقٌاس بمعرفة•
 . مساحتها حساب

   حجميا خالل من المعروفة غير االجسام تمييز يمكن•
  التجارية والمباني الكبيرة المباني من الصغيرة المباني تمييز يمكن فمثالً •

. 
 خرىأل ظاىرة من يختمف رضاأل سطح عمى الظواىر حجم ان كما•

 . صورة لكل المستخدم المقياس بحسب خرىأ الى مرئية ومن
  حجميا تقييم يتم لم ذاإ ظاىرة يأ تفسير يساء نأ الممكن من لكن•

   صحيح بشكل
 .مالحج معروفة اخرى ظواىر مع بمقارنتيا الظاىرة حجم تحديد يمكن•

 7 - 3 شكل
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 Patternالنمط (  3
 ٌكسبها مظهرها وتكرار للظواهر, المكانً بالترتٌب النمط ٌرتبط•

 التعرف فً ٌساعد بشرٌة, أو طبٌعٌة كانت سواء معٌنة سمة

 .علٌها

 تحدد التً الممٌزات من العدٌد الجغرافٌة الظواهر معظم تمتلك•

 .بسهولة مالمحها

 والجسور الحدٌدٌة والسكك السرٌعة الطرق مثل البشرٌة الظاهرة•

   .ومستقٌمة منحنٌة بخطوط تظهر سمات لها والمبانً والقنوات

 مثل متعرج أو منتظم غٌر بشكل تظهر ما عادة الطبٌعٌة المعالم•

 .واألنهار والودٌان الرملٌة والكثبان الجبال
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 Shadowsالظالل ( 4
   . الفضائٌة والمرئٌات الجوٌة الصور لمفسري جدا   مفٌدة الظالل تعتبر•

   الظاهرة نوعٌة تحدٌد فً الظالل تساعد•

 من أفضل بمعلومات الصورة مفسري تزوٌد فً الظاهرة ظل فً التباٌن ٌساهم•
 . للظاهرة الجانبً المنظر توضح ألنها نفسها الظاهرة

 : الظاهرة وارتفاع الشمس زاوٌة على الظل طول ٌعتمد•
   الجسر هٌكل وحجم وشكل نوعٌة الجسور ظالل تحدد–

 بشكل ٌظهر الذي , بظلها االستعانة ٌتم ولذلك األشجار أنواع بعض تحدٌد ٌصعب•
 . نوعٌتها على التعرف فً ٌساعد للشجرة مجسمة صورة

 . للظواهر النسبٌة االرتفاعات على جٌدا    مؤشرا   تعطً للظالل النسبٌة األطوال•

 الخطٌة الظواهر إلى التعرف فً الشكل فائدة من الصور فً األجسام ظالل تعزز•
 :مثل واضح ارتفاع لها والتً

   والكهرباء الهاتف وأعمدة األشجار خطوط –

   المزارع بٌن تفصل التً والحواجز العالٌة الحوائط–

 سطح على تظهر التً والشقوق المفاصل وخطوط الصدوع مثل البنٌوي الضعف أشكال–
  األرض

 تحجب ألنها الجوٌة الصور مفسر ازعاج إلى والطوٌلة الكثٌفة الظالل تؤدي•
 39   الصورة تظهر ال وبالتالً السطح على الموجودة الظاهرات
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 Textureالنسيج ( 5
   الصور فً الفوتوغرافً اللون نعومة أو خشونة درجة بالنسٌج ٌقصد•

 الصورة نفس مقٌاس بتغٌر الفوتوغرافً النسٌج ٌتغٌر•
 سطح انتظام درجة إلى المرئٌات فً الموجودة الظاهرة نسٌج ٌشٌر•

 . المشتت أو الخشن أو المتوهج أو الناعم بٌن تتراوح قد التً الظاهرة

  الصورة داخل اللون تغٌر وتٌرة على النسٌج ٌدل•

 . الظاهرة لون درجة وتغٌر وشكل ونمط حجم من لكل نتاج هو•

 تحلٌل أثناء وتوظٌفها األنواع  مختلف بٌن الجمع فً اإلنسان قدرة إن•
 األخرى البٌانات من مجموعة مع الفضائٌة والمرئٌات الجوٌة الصور
 عنصرا   البصري التحلٌل عملٌة ٌجعل , العمر مدى على المكتسبة
 .التحلٌل فً حاسما  

 : النسيج من أصناف ثالث يوجد•
 ( الهادئة المائٌة المسطحات ) الناعم النسٌج–

   ( المحروثة األراضً ) المبرغل النسٌج–

 41   ( الغابات ) الخشن النسٌج–
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 Toneدرجة المون ( 6
   . الظاهرة من ٌنعكس الذي الضوء سطوع مقدار على اللون درجة تدل•

  فٌلم على األرض سطح من المنعكسة األشعة مقدار الصورة فً اللون درجة تمثل•
  الجوي التصوٌر

 تظهر فإنها األرض سطح على الموجودة األجسام من المنعكسة األشعة زادت كلما•
   األبٌض اللون من ٌقترب فاتح بلون الصورة فً

   . األلوان اختالف خالل من الملونة الفوتوغرافٌة الصورة فً األلوان درجة تظهر•

 الرمادي اللون بتدرجات فتظهر الملونة غٌر الصور فً•

 على الرطوبة تزاٌدت كلما غامقا   اللون وٌصبح فاتح بلون الجرداء األراضً تظهر•
  السطح

 فً اللون درجات تحدٌد فً أساسٌا   دورا   األرض على األشعة سقوط زاوٌة تلعب•
  الجوٌة الصور

 أشعة جمٌع علٌها انعكست ما وإذا , نسبٌا   داكن بلون المائٌة المسطحات تظهر•
   األبٌض باللون أو فاتح بلون تظهر الشمس

   :هي الجوية الصور في اللون تدرجات في تؤثر التي العوامل•

 الغالف فً الضوء وتشتت التصوٌر فٌلم وحساسٌة الظاهرة وسطح الظاهرة لون •
 وموقع التصوٌر كامٌرا فً المستخدم المرشح خالل من الضوء ونفاذٌة الجوي
 43 . والشمس الكامٌرا بٌن الظاهرة
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 خصائص عامة
 عمى الظواىر بين الكيرومغناطيسية األشعة امتصاص قدرة تختمف•

  . األرض سطح
   عمييا الساقطة األشعة تعكس البيضاء الظواىر•
 الكيرومغناطيسية األشعة من مقداراً  المعتمة األجسام تمتص•

 . الباقي وتعكس
 (Panchromatic Film) تستخدم التي المنتجة المرئيات يعتبر•

 األفالم أنواع أفضل من األفالم ىذه ألن الوضوح شديدة
 ألوان لجميع حساسة باعتبارىا الجوي التصوير في المستخدمة

 . الطيف
  األسود إلى األبيض من بدءاً  الرمادية األلوان تدرجات جميع تسجل•

 (11 -3) شكل .
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