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التصنيف المراقب و غير المراقب
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 مقدمة

  فيھا يتم عملية بأنھا الرقمية الصورة تصنيف عملية يف تعر يمكن•
ةتحويل يطةإلالصو لوضوعيةخ اتتح الظواھعنعلو  الظواھر عن معلومات تحملموضوعيةخريطةإلىالصورة تحويل

 الظاھرة تحديد خالل من وذلك ، المصورة المنطقة في الموجودة
. الصورة وحدات من وحدة كل تمثلھا  التي األرضية

 معالجة عمليات في األھم الخطوة الرقمية الصور تصنيف عملية تعتبر•
 التي العملية ھي و العمليات لھذه النھائي الھدف أنھا إذ الرقمية الصور
ا اطف ن اا ل ةال اال اكلإ لل ال  التعديل عمليات كل إجراء بعدالصورةمنالمعلوماتاستنباطفيھا يتم

. السابقة األبواب في بحثھا تم التي التحسين و
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 الصورة وحدات توزيع فيھا يتم عملية ھو األطياف متعدد التصنيف إن•
وعاتعل يةلألعدادالطيفعاييعلبناءاأصنافأوج ق ال  الرقمية لألعداد الطيف معاييرعلىبناءاأصنافأومجموعات على

 أو معينة طيفية معايير الصورة وحدة حققت فإذا ، الوحدات لھذه
 بھذه تتصف التي المجموعة أو الصنف إلى تنسب فإنھا محددة شروطا
.  الطيفية المعايير

 البيانات من عليھا الحصول المطلوب المعلومات نوعية على بناءا•
لة اذفإال اأاأل اكال اط ظ  بظواھر ربطھا يمكن  المجموعاتأواألصنافھذهفإنالمدخلة
. األرض سطح على معروفة

 عليھا تظھر األرض غطاء تبين خريطة التصنيف مخرجات أمثلة من•
اتات اضالن لةاأل اضالقا ةاأل ض ال

 مقدمة

  . الحضريةاألراضيوالقاحلةاألراضيو النباتات
 الخريطة أن ھو الخريطة و الرقمية الصورة بين االختالف أوجه من إن•

 المثال سبيل فعلى ، واحد لون أو برمز معين أرضي غطاء كل فيھا يمثل
 الصورة أن حين في األزرق باللون الخريطة في يمثل الماء سطح فإن

  الرقمي بالعدد ليس و متفاوتة رقمية بأعداد الماء سطح فيھا يمثل الرقمية
ة الث طالكثفأآا ا اال ا  مساحات تجدالخرائط من الكثيرفيأنھوآخراختالفوجهوثمة . نفسه

 الصورة أن حين في ، أرضي غطاء أي عليھا يمثل ال أنه بمعنى ، بيضاء
 األماكن تلك في حتى األرض لغطاء مستمرا رقميا تمثيال تكون الرقمية
. الخريطة في األرضي الغطاء من الخالية
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 الصورة وحدات على التعرف فيھا يتم عملية ھي التصنيف عملية إن•
اثلةالطيفيةالخصائصذات ت ضالتال الصنفلنفتتبعأنھايفت

 مقدمة

 الصنف لنفس تتبع أنھا يفترضالتيالمتماثلةالطيفيةالخصائص ذات
 صورة وحدة كل نعطي أننا يعني ذلك . واحد رمز أو بلون تسجيلھا و

  . األرض لسطح معينا غطاءا تمثل أنھا على تدل عالمة أو لونا أو رمزا
 على للتعرف مثال زراعية منطقة تصنيف يمكن التصنيف عملية في•

 جبلية منطقة تصنيف أو ، فيھا المزروعة الحبوب من المختلفة األنواع
اللل ةالأ ل طقةلككلالال ال . المنطقة تلك تشكلالتيالمختلفةالصخورأنواععلىللتعرف

البصمة الطيفية 

 يسمى ما معرفة ھي للصور الطيفي للتصنيف األساسية القاعدة إن•
ة ةال ف ةلكلالط ةظاھ ض نطقةفأ االتال ةتغط ال  الصورة تغطيھا التي المنطقةفيأرضيةظاھرةلكلالطيفيةبالبصمة
. الدراسة تحت

  من مختلفة أنواع لثالث الموجة طول مع يختلف األشعة انعكاس أن•
 يلتقط أن يمكن تصوير بنظام تصويرھا تم إذا C,B,A األرض غطاءات
 أنه الواضح من و . ٣ ، ٢ ، ١ للطيف )حزم( نطاقات ثالث في البيانات

االكال طا ةال االثالاأل ةةا ط  طيفية حزمةباستخدام الثالثاألرضيةالغطاءاتبينالتمييزيمكن ال
.  منفردة
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البصمة الطيفية 

البصمة الطيفية 

 الغطاء و A األرضي الغطاء بين التمييز يمكن ال ١ الطيفية الحزمة في•
ض ةفكذلكCاأل ز ةال ف زكنال٢الط الغطانالت  الغطاء بينالتمييز يمكن ال٢ الطيفيةالحزمةفيكذلكو،Cاألرضي

 يمكن ال ٣ الطيفية الحزمة في و ، C األرضي الغطاء و B األرضي
 حالة كل ففي ،  B األرضي الغطاء و A األرضي الغطاء بين التمييز
 الرقمية األعداد في تشابه ھنالك يكون المذكورة الثالث الحاالت من

.  الصورة لوحدتي
لإذا اث طا ةال اثالثلالثالاأل ثلاأل  يمثل األبعادثالثي رسم علىالثالثاألرضيةالغطاءاتتمثيلتم إذا و•
 بين التمييز حينئذ الممكن فمن الثالث الطيفية الحزم أحد فيه محور كل

  . بسھولة الثالث األرضية الغطاءات
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البصمة الطيفية 

 بين التمييز من تمكنا الطيفية الحزم من أكبر عددا استخدمنا كلما عليه و•
ات ةالغطا ض لدقةاأل تخداأنإالأ دا ز زنال ةال ف الط  الطيفية الحزم من المزيد استخدامأنإال أعلىبدقةاألرضيةالغطاءات

 و . تعقيداً  أكثر يجعلھا و الحسابات وقت من يزيد التصنيف عملية في
  عملية في األساسية المركبات تحويل تقنية استخدام يمكن الحالة ھذه في

. التصنيف
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Supervised المراقب التصنيف Classification

 لغطاءات الطيفية الخصائص عن معلومات على تبنى تصنيف عملية ھو•
ةأل ط للل للل  زيارات خالل من عليھا الحصولسبقالمصورةالمنطقةفياألرض

. المنطقة تغطي جوية صور من أو خرائط من أو ميدانية
  .  التصنيف لبرنامج بياناتھا تدخل كأمثلة التدريب مناطق تستخدم•
 يتم و التدريب مناطق بيانات من إحصائية معامالت حساب يتم ثم•

اإلحصائيةالمعامالتھذهمعصورةوحدةلكلالرقميالعددمقارنة ي ر ي عورولر  إل
. األرض غطاءات تمثل التي

الغطاءاتإحدىخصائصالصورةلوحدةالرقميالعددوافقفإذا•

Supervised المراقب التصنيف Classification

ق إ  ي و ى صورور  ء إ
  الصورة وحدة صنفنا قد بذلك نكون و ، الغطاء لذلك تنسب فإنھا

  . المنطقة في األرض غطاءات إحدى إلى باإلنتماء
 األرضي الغطاء أصناف أحد تمثل منطقة لكل لون أو رمز وضع يتم•

Thematic موضوعية خريطة عنه ينتج مما Map) ( تقنيات وھناك 
لبعضاألساسالمبدأبتقديمنكتفالطيفالتصنيفلعملياتمختلفة  لبعض األساسي المبدأ بتقديمنكتفيالطيفيالتصنيفلعملياتمختلفة
. منھا
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Minimum Distance Classifier 
التصنيف بطريقة المسافة األقصر من الوسط -١

 القيمة بإيجاد نبدأ و . التصنيف طرق أبسط من الطريقة ھذه تعتبر•
ة ف ق(الط ددال ط)ال ةداتنةلكلال التال  التي الصورة وحدات من مجموعةلكلالوسطى)العدديالرقم(الطيفية
 نحسب ثم . المصورة الحزم من كل في ذلك و معينا أرضيا غطاءا تمثل
 مجموعة لكل الوسطى القيمة من تصنيفھا نريد التي الصورة وحدة بعد
 األرضي الغطاء إلى الصورة وحدة ننسب و ، األرضية الغطاءات من
. وسطه إلى أقرب ھي تكون التي

Minimum Distance Classifier 
التصنيف بطريقة المسافة األقصر من الوسط -١
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Minimum Distance Classifier 
التصنيف بطريقة المسافة األقصر من الوسط
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Minimum Distance Classifier 
التصنيف بطريقة المسافة األقصر من الوسط

Band 1

Band 2

Training data

Minimum Distance Classifier 
التصنيف بطريقة المسافة األقصر من الوسط
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Parallelepiped Classifier 
التصنيف بطريقة متوازيات السطوح

 في الغطاءات من صنف لكل قيمة أدنى و أعلى تحديد يتم الطريقة ھذه في•
فزنكل ةالط تخد االتفال لكنك ث ذلكت  ذلك تمثيل يمكن كما ، التصويرفيالمستخدمةالطيفحزممن كل

 وحدة كل تصنف و . سطوح متوازيات عن عبارة ھي ھندسية بأشكال
 وحدة تقع أن المحتمل من و . فيه تقع الذي المتوازي حسب على صورة
 ، الھوية مجھولة بأنھا تصنف بالتالي و المتوازيات كل خارج الصورة

  عملية من عليھا تعرفنا التي األرضية الغطاءات من ألي تنتمي ال أنھا أي
يب . التدريبالتد
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Parallelepiped Classifier 
التصنيف بطريقة متوازيات السطوح

Parallelepiped Classifier 
التصنيف بطريقة متوازيات السطوح
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 B and1بيانات الحزمة 

 B and2بيانات الحزمة 
البيانات الحقلية للمنطقة المصورة 

 القيمة ان نجد الحقلية البيانات من
 يمثل الذي الرقمي للعدد العظمى
  ھي  األول الطيفي النطاق في النبات

. ٣ ھي الدنيا القيمة و ٥
Band 1 :   V =  3    to    5

Band 1بيانات الحزمة 

Band 2بيانات الحزمة 

البيانات الحقلية للمنطقة المصورة 

 القيمة ان نجد الحقلية البيانات من
 يمثل الذي الرقمي للعدد العظمى
  االثاني الطيفي النطاق في النبات
. ٦ ھي الدنيا القيمة و ٨ ھي

Band 2 :   V =  6    to    8
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  ١نتيجة تصنيف الحزمة 
Band1 

 ٢نتيجة تصنيف الحزمة
Band2

نتيجة التصنيف المتطابق 
من الحزمتين  

Maximum Likelihood Classification 
تصنيف االحتمالية العظمى

 عمليات في استعماالً  األكثر ھو العظمى االحتمالية بطريقة التصنيف يعتبر•
وحدةانتماءاحتمالأنأساسعلىمبنيةالطريقةالطيفيالتصنيف  وحدة انتماءاحتمال أن أساسعلىمبنيةالطريقة.الطيفيالتصنيف
ً  األرضية الظواھر أصناف من ألي الصورة  ذلك تطبيق يقتضى و . متساويا

 حتى طبيعي توزيع ذات الصورة حزم لبيانات التكرار مدرجات تكون أن
 فإن طبيعي توزيع ذات البيانات تكن لم إذا أما . الدقة عالية نتائج تعطي

 الطريقة ھذه استخدام من أفضل يكون شرحھا السابق الطرق إحدى استخدام
 زيادة مع خاصة كلفة و تعقيدا أكثر حسابية عمليات إلى تحتاج ألنھا نسبة

الط .الطيف حزم عدد
 ويتم Ci صنف كل إلىX الصورة وحدة انتماء احتمال بمقارنة حسابھا ويتم•

 يمكن و . احتمال أعلى به اخذت الذي الصنف في الصورة وحدة تصنيف
 و .  Cn االصناف كافة الى الصورة وحدة انتماء احتماالت بين المقارنة
   . عظمى احتمالية لديه سجلت الذي الصنف في الصورة وحدة توضع



١٥/٠٩/١٤٤٠

١٤

Unsupervised Classification 
التصنيف غير المراقب

 ال أنھا أي ، الدراسة منطقة عن مسبقة معلومات التقنية ھذه في تستخدم ال•
ن دالأنهنذلكالتدلةتتض ةت كان قلتقدإ  موقع لتقديرإمكانية توجد الأنهيعنيذلكو،التدريبمرحلة تتضمن
  . األرض غطاءات من المختلفة لألصناف المركزي الوسط

 منطقة في األرضية الغطاءات بعدد حتى معرفة عدم ھنالك يكون قد•
  وحدات لتجميع خورازميات استخدام فيھا استخدام يتم إنما و ؛ الدراسة

 محددة تجمعات في المتماثلة الطيفية الخصائص ذات الصورة )عناصر(
اذ ااال ةأ ف ط )clusters(.طيفية أصنافعنعبارةالتجمعاتھذه spectral classes 

  . بعد منھا كل ھوية تعرف لم

 كل يمثل الذي األرضي الغطاء ھوية تحديد الثانية المرحلة تكون و•
ةاتاتة ائذاتال ةالخ ف الط

Unsupervised Classification 
التصنيف غير المراقب

 الطيفية الخصائص ذات الصورةوحداتمجموعاتمنمجموعة
 أي الذاتية باألدوات يعرف ما باستخدام العملية ھذه تتم . المتماثلة

 في األرضية الغطاءات عن معلومات من البيانات محلل لدى بما
 التصنيف من النوع ھذا على يطلق لذلك و الدراسة منطقة

. “المراقب غير التصنيف” أو  “الذاتي التصنيف”
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Unsupervised Classification 
التصنيف غير المراقب

 وحدات توقيع تم ، الصورة وحدات من مجموعتين التالي الشكل يوضح•
ةھذ اتنظالال داث ادثنائا هاألفقالثلاال ف  فيه  األفقي المحور يمثل االبعادثنائياحداثياتنظامعلىالصورة ھذه

 المحور و B1 الطيفية الحزمة صورة في الصورة لوحدات الرقمية األعداد
 . B2 الطيفية الحزمة صورة في الصورة لوحدات الرقمية األعداد الرأسي

 عشوائيا نختار . الموقع مجھول المجموعتين من لكل األوسط المركز إن
 وحدات مجموعة من لكل الوسطيين المركزين ليكوناb0 و a0 نقطتين
ة العلabال الت  .التواليعلىbوa الصورة

Unsupervised Classification 
التصنيف غير المراقب

  وحدة لكل الطيفية الھوية لتحديد للمركز األقصر المسافة قانون سنستخدم•
منكلبينوالصورةوحدةبينالمسافةنحسبذلكولتطبيقصورة  من كل بين والصورة وحدةبينالمسافةنحسبذلكولتطبيق .صورة

 و . لھا الصورة وحدة انتساب يتم أقرب كانت فأيھما b0 و a0 المركزين
 المسافة مربع كان فإذا . المسافة بدل المسافة مربع بحساب االكتفاء يمكن
 الصورة وحدة من المسافة مربع من أقل a0 المركز الى الصورة وحدة من
 إال و ، a للمجموعة تابعة تعتبر ھذه الصورة وحدة فإن b0 المركز الى

 ، جديدتين مجموعتين شكلنا قد بذلك نكون و . b للمجموعة تتبع فسوف
كقف طال فةلكلاأل ال أ  . b1 و a1 أنھما لنفترض و ،مجموعةلكلاألوسطالمركزموقع فنحسب
 ثم من و المجموعتين تشكيل إلعادة األقصر المسافة قانون استخدام نعيد ثم

 على b2 و a2 أنھما لنفترض و . منھما لكل األوسط المركز موقع حساب
. التوالي
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Unsupervised Classification 
التصنيف غير المراقب

 موقع في تغيير ھنالك يكون ال مرحلة نصل حتى العملية ھذه تستمر و•
كز طال ننلكلاأل ت نذلكال لةھذفتقدك ال  المرحلة ھذه في تم قد يكونبذلكو.المجموعتينمنلكلاألوسط المركز
 طيفية خصائص منھما لكل مجموعتين إلى الصورة وحدات تصنيف
. مشتركة أو متقاربة

 أى الى الصورة وحدات لتصنيف الطريقة ھذه نفس تطبيق يتم أن يمكن و    
 استخدام يمكن كما المشتركة الطيفية الخصائص ذات  المجموعات من عدد
ةالأ الط .الطيفيةالحزممن عدد أي

Unsupervised Classification 
التصنيف غير المراقب
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Accuracy Assessment of Classification 
تقييم دقة التصنيف

 عمليات في المھمة و األخيرة الخطوة التصنيف نتائج تقييم عملية تعتبر•
تجميعاًالصورةوحداتتجميعمدىعلىالتعرفمنھاالھدفإذالتصنيف يعىىرھھإي ي  ور و ج  ج
 ً  تمثله الذي للصنف تبعا منھا مجموعة كل وضعت قد تكون بحيث صحيحا
ً  ذلك تقييم و حقيقة  التصنيف ذلك نتائج على االعتماد إمكانية مدى الستنتاج كميا
. المختلفة األرض علوم تطبيقات في

 و عشوائية بطريقة الصورة وحدات من عدد اختيار يمكن العملية ھذه في•
 من عليھا الحصول يمكن المنطقة عن معلومات مع تصنيفھا نتائج مقارنة
ر يةال قياسذاتالخرائطأالج لأالكبيرال حللفيهيقيدانبع  محلل فيه يقومميداني بعمل أوالكبيرالمقياسذاتالخرائطأوالجوية الصور
 العمل ھذا نتائج تمثل و( المصنفة الصورة وحدة تمثله ما على بالتعرف الصور
 ھذه بين مقارنة عقد ثم ، )الدراسة لمنطقة األرضية البيانات قاعدة الميداني

. التصنيف نتائج و الميدانية المعلومات

 خطأ مصفوفة  إنشاء ھي التصنيف دقة تقييم عملية في األولى الخطوة إن•
error التصنيف classification matrixعناصرھا تتكون مصفوفة ھيو 

Accuracy Assessment of Classification 
تقييم دقة التصنيف

رونويوي
contingency من table   الشك جدول عليھا يطلق و "contingency

table" . وحدات عدد تمثل أرقام من عناصرھا تتكون مصفوفة ھي و 
 نتائج من األرض سطح على ظاھرة كل لتمثل الدقة لتحليل المختارة الصورة
reference المرجعية البيانات(" األرضية  البيانات قاعدة من و التصنيف
data”“ (يروروع) في أرضية ظاھرة لكل المصنفةالصورةوحداتعددفنضع ير
 البيانات من الصورة وحدات عدد نضع و ، المصفوفة صفوف من صف

 المصفوفة و . المصفوفة أعمدة من عمود في أرضية ظاھرة لكل المرجعية
 غطاء األرضية الظواھر من فيھا دراسة منطقة تمثل المثال سبيل على أدناه
  . )(W مائي مسطح و(U) مباني منطقة و )(V نباتي
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تقييم دقة التصنيف

مجموع VWUالصنف 
الصفوف

الخطأ
الصفوف

V2814155749.1

W11552171.4

U11202290.9

303040100المجموع وع 303040100ج

93.3505063

 التي العينات عدد إلى ) ٢٨ ، ١٥ ،٢٠ ( المصفوفة ھذه في القطرية العناصر تشير•
المرجعيةالبياناتمعالتصنيفنتائجفيھاتتطابق

Accuracy Assessment of Classification 
تقييم دقة التصنيف

 .المرجعيةالبياناتمعالتصنيفنتائجفيھا تتطابق
  وحدات عدد ) ١٥ ، ١٤ ، ٥ ١ ، ١ ،١( صف كل في القطرية غير العناصر تمثل و•

 تمثله ال لصنف تبعا وضعت( خطأ تصنيفھا تم التي و االختبار عينة من ، الصورة
commission التصنيف خطأ عليه يطلق و )حقيقة error .

  )١ ، ١ ، ١٤ ، ١ ، ١٥ ، ٥ ( :عمود كل في القطرية غير المصفوفة عناصر تمثل و•
االتالا ل فأ اأال افأالذف األ  األصناف من أيمع يضعھا لم وحذفھاأيالمصنفأھملھاالتيالصورة وحدات•
omission الحذف خطأ الخطأ ھذا على يطلق و الثالثة error .

 التي الصورة وحدات مجموع قسمة حاصل من )(σt الكلية الدقة حساب يمكن و•
:المختبرة الصورة وحدات مجموع على المرجعية البيانات مع التصنيف في تطابقت
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:الكلية الدقة •
/

Accuracy Assessment of Classification 
تقييم دقة التصنيف

σt = ( 28 + 15 + 20 ) / 100 = 63%
ً  مؤشراً  ليست (σt) الكلية الدقة إن•  كل تصنيف دقة لمعرفة صحيحا

 الكلية الدقة حساب عند أنه إذ ، المصنفة المجموعات من مجموعة
 كل دقة لدراسة و . الدقة في متساوية المجموعات تكون أن يفترض
user's) المستخدم دقة استخدام فيمكن منفردة مجموعة accuracy)

producer's) المنتج دقة أو   accuracy) يلي كما :

ً  صنفت التي الصورة وحدات عدد = )دخ( المستخدم دقة• ً  تصنيفا  ÷ صحيحا
ةداتع ففال ال

Accuracy Assessment of Classification 
تقييم دقة التصنيف

.الصففيالصورةوحدات مجموع
 التي الصورة وحدات من النسبة تھمه المستخدم ألن المستخدم دقة تسمى و•

ً  صنفت ً  تصنيفا . صحيحا
ً  صنفت التي الصورة وحدات عدد = )دت( المنتج دقة• ً  تصنيفا  ÷ صحيحا

. العمود في الصورة وحدات مجموع
. المرجعية العينات تصنيف بدقة يھتم المنتج ألن المنتج دقة تسمى و•
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و يالحظ أن دقة تصنيف المفردات يمكن التعبير عنھا بخطأ التصنيف و •
:الحذفخطأ

Accuracy Assessment of Classification 
تقييم دقة التصنيف

:الحذفخطأ 
.المستخدم دقة  -  ١= التصنيف خطأ •
.المنتج دقة  -١= الحذف خطأ •

التفسير البصري للمرئيات الفضائية و الصور الجوية 

ا اعدادا
قيس علي سلطان . د 

2019
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مقدمة 

  الصور علي بداية تتم البشري التحليل و التفسير عملية كانت تاريخيا•
ة دألال اتت لدإالااللالتفل اتالت ل لل ت  تسجيل لعمليات التوصل بعدإالاالليالتفسيرعملياتتبدأولمالجوية،
 ال بأنه البصري التفسير ويتميز .الكمبيوتر ابتكار و رقميا البيانات
 عادة لكنه الرقمي، التفسير مثل الثمن غالية أو متقدمة زةألجھ يحتاج

  . الوقت نفس في واحدة صورة أو واحدة قناة تحليل علي مقصور
 يمكننا الكمبيوتر بيئة في الرقمي التحليل فأن االخر الجانب وعلي لكن•

ل ا ةاال اك ةأق أ  ومن .أزمنةعدة من أو قنواتعدةمنمركبةمرئياتمعالتعامل من
  كم مع التعامل و نطاقات عدة لتحليل جدا مفيد اآللي التحليل فأن ناھ
.البشري التحليل من كثيرا أكبر وبسرعة المستشعرة البيانات من ائلھ

عناصر التفسير البصري

  . المعلومات استخراج و التفسير عملية مفتاح ھو دافھاأل تحديد ان•
محيطھاودافھاألبيناالختالفاترصدمحاولةالعمليةذهھوتشمل  محيطھا و دافھاأل بين االختالفاترصدمحاولةالعمليةذهھوتشمل

 العناصر بعض رصد خالل من المختلفة دافھاأل بين والمقارنة
 النسيج، النمط، الحجم، الشكل، اللون، درجة :ومنھا البصرية/المرئية
. التواجد و الظل

Tone اللوني الطور•
تقسمالتيالصورةمساحةعلىاللونيالتجانسمدىعنيعبروالذي• ي بر و سىني يج  م ي ور ىو

 . متجانس اللوني الطور أحادية ، المركبة أحادية :إلى عليه بناءً  عادة
 متعددة  . متجانس    شبه ، ياللون الطور ثنائية،المركبة ثنائي

. متجانس غير اللوني الطور متعدد ، المركبات
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عناصر التفسير البصري

A

A

B

C

عناصر التفسير البصري
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: Colorاللون •
 ألوان سبعةأو ألوان خمسة إلى المدارس حسب عليه بناًء الصورة تقسم و•

ةأةأ للقلذاشأأشأ ال

عناصر التفسير البصري

 المحلل قدرةعلى يعتمد وھذاوعشرينأربعأوعشرةأربعةأو تسعة أو
  المتشابھة األلوان عن والبحث واستذكارھا األلوان ھذه مع التعامل على

. والمتمايزة
 ويتدرج األرض سطح من المنعكسة األشعة مقدار الصورة في اللون يمثل•

 ودرجات األبيض اللون بين األسود / األبيض نوع من الصور في اللون
ً   ،األسود واللون الرمادي اللون من مختلفة  األشعة زادت كلما عموما

ة ك اال ااألطلالاأل فظفإ  في تظھر فإنھا األرض سطحعلىالموجودةاألجساممنالمنعكسة
  األراضي أن نجد ولذلك  ، األبيض اللون من يقرب فاتح بلون الصورة
ً  اللون ويصبح فاتح بلون تظھر )القاحلة( الجرداء  زادت كلما غامقا
 األرض على الشمس أشعة سقوط زاوية وتلعب ھذا .السطح على الرطوبة
ً  دورا  فان عام بشكل .الصور في اللون درجات تحديد في أساسيا

ً  داكن بلون الصور في تظھر المائية المسطحات . نسبيا

 . األم الصخور تكشفات ،التاكير ، السبخات :األبيض•
 ،الكثبان التام جفافھا قبل السبخات ، األم الصخور تكشفات ،التاكير : األبيض شبه•

ة ل ةال ةال ل ال

عناصر التفسير البصري

.الملوحةعالية الرملية
  السفوح و المرتفعات و التالل على  الصحراوية الرملية الترب : الفاتح الرمادي•

  .متوسط أو ضعيف بشكل المثبتة الرمال ، )قليلة النباتات كثافة( المضاءة
.أكبر نباتية كثافة أو أقل إضاءة ظروف في نفسھا السابقة الترب :الرمادي•
  تقع او جداً  كثيف النباتي الغطاء يكون عندما السابقة الترب نفس :الغامق الرمادي•

ھداتف دعلالبنيةالرماديةالتربالعميقة،ال نعندماأ،النج يك  يكون عندما أو، النجود علىالبنيةالرماديةالتربالعميقة،الوھدات في
.الرطوبة متوسطة السبخات ، السائد ھو الشيح  نبات

 والتاكير السبخات العالية، الرطوبة ذات المناطق ، المروية الترب : األسود شبه•
.الكثيف النباتي الغطاء ذات المظللة السفوح ، الربيع أواخر في

  التي الترب ، المبللة والتاكير السبخات ، المائية المسطحات ، البحيرات : األسود•
.الغسيلعملياتعليھاتجرى
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 shape:الشكل •
عنصروھو،للھدفالخارجياالطارأوتكوينأوالعامةيئةالھوھو•

عناصر التفسير البصري

  عنصر وھو، للھدف الخارجياالطارأوتكوينأوالعامةيئةالھ وھو•
 المستقيمة الحواف فأن المثال سبيل فعلي . دافأھ عدة بين للتمييز ھام
  بينما )حقول( زراعية دافأھ أو عمرانية دافأھ علي تدل ما عادة
 .الشكل في متعرجة تكون ما عادة الغابات حواف مثل الطبيعية دافھاأل

 الري نظم باستخدام ريھا يتم التي الزراعية الحقول فأن اخر وكمثال
المرئيةفيدائريةأشكالصورةعليھرستظالدائرية .المرئية فيدائريةأشكالصورةعليھرستظالدائرية

عناصر التفسير البصري
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 size:الحجم •
أل

عناصر التفسير البصري

 باإلضافة لكن ، رسمھا مقياسعليالمرئيةعليدافھاألحجم يعتمد•
 مع نسبية بصورة معين ھدف حجم مقارنة أو تقييم فأن المطلق للحجم
  عملية في ھاما عامال يكون المرئية علي به المحيطة دافھاأل حجم

 العديد بھا مدنية منطقة ھرتظ مرئية في فأنه المثال سبيل فعلي .التفسير
 منشئات وجود ترجح الكبيرة المباني أو دافھاأل فأن المباني من

أل .سكنية مبانياليتشيرقدالصغيرةدافھاألبينماصناعية

عناصر التفسير البصري
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 pattern:النمط •
ألط

عناصر التفسير البصري

spatialالمكانيالترتيبھو النمط• arrangement القابلة دافھلأل  
 ينتج النسيج و اللون درجات لنفس المتماثل التكرار فأن عادة .للتمييز
 تتميز الفاكھة بساتين فأن المثال سبيل فعلي .تمييزھا يمكن أنماط عنھ

 والمساكن مدينة في الشوارع وأيضا منتظمة بصورة المتباعدة باألشجار
. للنمط أمثلة بعض تقدم المسافات منتظمة

عناصر التفسير البصري
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 texture:النسيج •

عناصر التفسير البصري

 معينة منطقةفي اللون درجةفياالختالفاتتكراروترتيبالنسيج يمثل•
rough الخشن فالنسيج . المرئية علي texture درجات من يتكون 
 في مفاجئة بصورة اللون درجة تتغير حيث متعددة أو مزركشة لون

smooth الناعم النسيج بينما ، صغيرة منطقة texture له سيكون  
 نتيجة الناعم النسيج يكون ما عادة  . اللون درجة في جدا بسيط تغير

ألألأ   . العشبية واألرض األسفلتوالزراعيةالحقولمثلمنتظمة أسطح
 و الخشنة لألسطح يكون الخشن النسيج فأن اآلخر الجانب وعلي

. المثال سبيل علي الغابات مثل المنتظمة غير التركيبات

عناصر التفسير البصري

تمييز الغابات بنسيجھا الخشن


