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Abstract 
This study is dedicated for observing and studying sunspots in the visible and 

near infrared regions. Visible and near infrared CCD solar imaging system employing 
5 inch reflecting telescope is used. The obtained visible and near infrared solar images 
during the period 01-31, January 2007, and their measurements are presented and 
compared. 
Images obtained with the wavelength 850 nm show sunspot groups of sharp contrast 
compared with the visible spectrum images. This leads to larger values of solar 
activity measurements R and larger daily total sunspots groups areas . According to 
McIntosh sunspot classification the frequency of  occurrence among the allowed types 
of  sunspot groups is the same in the both regions. However , the adoption of 
wavelength 850 nm is recommended for reliable sunspot observation and calculation .  
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 رصد وقياس البقع الشمسية في المنطقتين المرئية وتحت الحمراء القريبة
 الخالصة

حمراء القريبـة  كرست هذه الدراسة لرصد ودراسة البقع الشمسية في المنطقتين المرئية وتحت ال    
والمنطقة تحـت الحمـراء   شمسية تعمل فى المنطقة المرئية   CCDتم استخدام منظومة تصوير  0

تم عرض الصور الشمسية المستحصلة في المنطقـة  0انج  5القريبة باستعمال تلسكوب عاكس بقطر 
 2007االول  كـانون  31ايـة  لغ 1المرئية والمنطقة تحت الحمراء القريبة الملتقطة خالل الفترة من 

 850اظهرت الصور الملتقطة عند الطول المـوجي  0قة بها وتمت المقارنة بينهما المتعل والحسابات
نانومتر ان مجاميع البقع الشمسية تمتلك تباينا حادا بالمقارنة مع الصـور الملتقطـة عنـد الطيـف     

مساحات مجاميع البقـع  تؤدي هذه المالحظة الى تسجيل قيم كبيرة لقياسات النشاط الشمسي ول.المرئى
يبقى تعاقب ظهور انواع مجاميع البقع الشمسية ضمن تصنيف ماكنتوش للبقع . الشمسية الكلية اليومية

نـانومتر كتطبيـق    850توصى الدراسة باعتماد الطول الموجي  . لشمسية هو نفسه لكال المنطقتينا
  .عملي لتحقيق رصد أو إجراء حسابات موثوق بها للبقع الشمسية 
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