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 تطور عمم االستشعار عن بعد
 الطٌف تقنٌات من باالستفادة ٌتعلق ما كل فً ٌستعمل•

 مرئٌات على للحصول ، الجوي والتصوٌر الكهرومغناطٌسً
 . والبشرٌة الطبٌعٌة للظواهر متكاملة وبٌانات

 بالمعلومات لتزودنا بعد عن االستشعار مجسات على االعتماد•
 . بنا المحٌطة الظواهر بمختلف المتعلقة

 الضوء رؤٌة على واقتصارها البشرٌة العٌن محدودٌة بسبب•
 الطاقة أطٌاف مختلف رؤٌة على قدرتها وعدم المرئً

 . المتعددة الكهرومغناطٌسٌة

 السٌنٌة واألشعة غاما   أشعة : الكهرومغناطٌسٌة األشعة أنواع •
  أنواعها بمختلف حمراء تحت واألشعة بنفسجٌة الفوق واألشعة
 تحتوي التً(الماٌكروٌف) الدقٌقة واألشعة الحرارٌة واألشعة

 .المنخفض التردد ذات الرادٌو وأشعة الردار على
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 تعريفات االستشعار عن بعد
 في بعد عن االستشعار بنظم والمختصون العمماء اختمف لقد•

  : بسبب بعد عن االستشعار لعمم محدد تعريف عمى االتفاق
 ىندسة ,الرياضيات : مثل التقنية ىذه في المساىمة العموم تعدد•

 وغير الجيولوجيا ,الفيزياء عموم ,الجغرافيا  ,الصناعية األقمار
 . العمم ىذا من تستفيد التي العموم من ذلك

 واسع حقل عن عبارة بعد عن االستشعار تكنولوجيا ان باإلضافة •
 التصوير, ومجسات الصناعية األقمار تكنولوجيا عمى يحتوي
 البيانات عمى والحصول المرئيات التقاط كيفية في مختمفة وطرق
   .معالجتيا وكيفية
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 Elachi and VanZylالتعريف األول تعريف 
 أي دون ما بجسم المتعمقة المعمومات عمى الحصول بواسطتو يتم الذي العمم ىو

 استكشاف طريق عن المعمومات تمك عمى الحصول ويتم معو طبيعي اتصال
 كان سواء المحيط الحقل عمى الجسم يفرضيا التي التغيرات وقياس

 كيرومغناطيسي حقل وجود  ذلك ويتضمن مكاني او صوتي او كيرومغناطيسي
  أو الجسم بواسطة تنعكس صوتية موجات او الجسم بواسطة ينبعث او ينعكس
 .بو المحيط المغناطيسي الحقل أو األرضية الجاذبية تأثير
 

   Lillesand et al, 2004))تعريف التعريف الثاني 
 ما ظاىرة او منطقة او ىدف حول معمومات عمى الحصول كيفية وفن عمم ىو
 التصوير مجسات بواسطة وتسجيميا جمعيا يتم التي البيانات تحميل خالل من

 يتم التي الظاىرة او المنطقة او اليدف مع مباشر اتصال أي حدوث بدون
 . بحثيا
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 تعريف المركز الكندي لالستشعار عن بعد/ التعريف الثالث
  تتعلق معلومات اكتساب (فن ما، حد وإلى) علم هو االستشعار بأن 

 اتصال هناك ٌكون ان بدون األرض سطح على الموجودة باألهداف

  أو المنعكسة الطاقة تسجل استشعار مجسات بواسطة بها، مباشر
 .المعلومات تلك وتطبٌق وتحلٌل ومعالجة االهداف تلك من المنبعثة

 Buiten and Clevers, 1993))تعريف / التعريف الرابع
 سطح لمراقبة المستخدمة والمناىج والتقنيات الوسائل من يتكون الذي العمم ىو

 التي العددية القيم أو المرئيات تفسير يتضمن كما , بعيدة مسافة من األرض
 عمى محددة ألىداف مفيدة معمومات عمى الحصول بيدف المجسات تسجميا
 . األرض
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 Konecny, 2003تعريف / التعريف الخامس 

 أي بدون بعيدة ألجسام معمومات عمى الحصول طريقة ىو 
  لمطاقة حقول لوجود نظرا األىداف, تمك مع مباشر اتصال

 عمى الموجود والجسم االستشعار مجس بين الكيرومغناطيسية
 .االرض سطح
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 أهمية االستشعار عن بعد

ظيور الى أدى مما  والتصنيع, التحضر بسبب سريعة بمتغيرات األرض تمر 
زالة, التربة تعريةو  ,والتصحر ,المياه نقص منيا كثيرة مشاكل  , الغابات وا 
 وارتفاع العمراني والتوسع السامة النفايات وترسب المزروعة المساحات وتقمص
 .وغيرىا األرض حرارة درجة

المدى طويمة الدقيقة والبيانات المعمومات توفر عمى المشاكل ىذه حل يعتمد 
 المناخي والتطرف واألوبئة الطبيعية لألخطار تنبؤات اجراء عمى تساعد التي

 .المناسب الوقت في معالجتيا كيفية ومعرفة
لمختمف والواضحة الدقيقة بالمعمومات تزويدنا في بعد عن االستشعار عمم يسيم 

 . والمحيطات الجوي والغالف األرض سطح عمى  والبشرية الطبيعية الظواىر
وقت في واسعة مناطق مراقبة إمكانية تتيح أنيا الفضائية المرئيات مزايا أىم من 

 . طويمة زمنية ولمدة واحد
الحصول يتيح األرض حول مداره في باستمرار الصناعي القمر مرور أن كما 

 ومعرفة التغير كشق عمى تساعد التي الفضائية المرئيات من سمسمة عمى
 . ميداني عمل بدون دراستيا المراد المنطقة ظروف

ال معمومات عمى الحصول في الفضائية المرئيات يف الطيفي التنوع يساعد كما 
 7 . المجردة بالعين ترى



 فوائد عمم االستشعار عن بعد 
  بكشف وتقوم واسعة, مساحات تغطي فضائية مرئيات عمى الحصول امكانية1)

 صور وحتى بنفسجية الفوق باألشعة بدءاً  متعددة, وبأطياف البيانات وتسجيل
 بين والمكانية الزمانية المقارنات في وتساىم .والجيد الوقت يوفر مما الرادار

 .المكان لنفس مختمفة أوقات في التقاطيا يتم التي الصور من مجموعة
 الغالف في تحدث التي التفاعالت بمختمف مرئيات عمى الحصول إمكانية2)

 والعواصف, األعاصير مثل المختمفة الظواىر ورصد تتبع بيدف الجوي
 . الخسائر وتقميل الكوارث حدوث تفادي وبالتالي

 الجيوش وحجم وحركة مواقع تحديد طريق عن الدفاعية القدرات تعزيز3)
 الجوية المراقبة خرائط ووضع االستراتيجية واألىداف واألماكن المعادية

 .األىداف وتوجيو التصويب في والتحكم واالستطالع
 وأنواع النباتي الغطاء بتصنيف الخاصة الخرائط إلعداد اإلمكانات توفير4)

 .التصحر ومراقبة النبات وأمراض الزراعية المحاصيل وأنواع والغابات التربة
 . النفط تسرب مثل والمحيطات البحار وفي الجوي الغالف في التموث مراقبة5)
 ومواقع المعادن عن والكشف الصخرية التكوينات دراسة في المساىمة6)

 الخرائط واعداد األنيار وحركة المائية الشبكات ودراسة والصدوع البراكين
 . المختمفة
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 تطور عمم االستشعار عن بعد
 بالتطورات وثيق بشكل مرتبط عممي كحقل بعد عن االستشعار عمم تطور إن•

 .م1827 عام في بدايتو منذ الفوتوغرافي لمتسوير المساحية
 الستعمال شامل برنامج فرنسا في الميندسين جمعية أنشأت م1849 عام وفي•

 .الطبوغرافية الخرائط إلنتاج الفوتوغرافي التسوير
 سور عمى الحصول إمكانية توفرت العشرين القرن من الثالثينات فصمنت  فيو •

 األفالم تطوير في مستمرا العمل كان ,الفترة نفس وفي ,ممونة فوتوغرافية
 ,الحمراء تحت لألشعة الحساسة

 أيامنا في أما ,الثانية العالمية الحرب أثناء واضح بشكل الرادار عمل توسع لقد•
 سطح لدراسة يستعمل حيث واسع بشكل الرادار تطبيقات تنوعت فقد ىذه

 األرض سطح وتطبيقات ,الجوي الغالف وظواىر ,المحيطات
  عام في تسوير طائرة بواسطة التقطت التي الجوية الصور اعتبار تم وقد•

 .مدنية ألغراض استخداميا يتم مسجمة جوية سور أول ىي إيطاليا في م1909
 ذلك تمى الواسعة, المناطق لتصوير المناطيد استخدمت م,1858 عام وبحمول•

 الرتفاعات التصوير كاميرات لحمل م,1880 عام في الورقية الطائرات استعمال
 بواسطتيا األرض سطح وتسوير األمتار مئات بمغت
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 أيامنا في أما ,الثانية العالمية الحرب أثناء واضح بشكل الرادار عمل توسع لقد•
 سطح لدراسة يستعمل حيث واسع بشكل الرادار تطبيقات تنوعت فقد ىذه

 األرض سطح وتطبيقات ,الجوي الغالف وظواىر ,المحيطات
 االنعكاس خسائص عمى األبحاث أجريت ,الثانية العالمية الحرب أثناء وفي•

 وكان ,الجوي التسوير في التخزين إمكانية وتوفر الطبيعية لمتضاريس الطيفي
 الحربية العمميات أثناء التمويو الكشف تقنيات تطوير ىو لذلك الرئيسي الحافز

 عمى الحصول إمكانية توفرت العشرين القرن من الثالثينات فصمنت  فيو •
 األفالم تطوير في مستمرا العمل كان ,الفترة نفس وفي ,ممونة فوتوغرافية سور

 الحمراء تحت لألشعة الحساسة
 الجوي التسوير استعمال في المبكرة التجارب بعض ساىمت م1956 عام وفي•

 كما ,والتالفة السحيحة النباتات وكشف النباتات أنواع وتمييز تصنيف في
 العشرين القرن من األول الربع في الفعالة المايكرويف أنظمة استعممت

 الحقيقية البؤرة ذات التصوير رادارات تطوير في شامل تطور حدث كما•
 العمل كان تقريبا الوقت نفس وفي ,الخمسينات منتصف منذ جوا المحمولة
 تعتمد التي SAR الصناعية الفتحة ذات التسوير رادارات تطوير في مستمرة
  الذبذات عمى
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 مجسات بوضع العشرين القرن من الستينات أوائل في المتحدة الواليات بدأت كما•
 سطح مظاىر لرسد الحق وقت في ثم الطقس لرصد الفضاء في بعد عن االستشعار

 لألرصاد يستخدم سناعي قمر أول (TIROS) الصناعي القمر ويعتبر ,األرض
 برنامج إلى (TIROS) من البرنامج اسم تغيير تم م1970 عام وفي ,الجوية

(NOAA) 
 الستينات بداية في كانت فقد بعد عن االستشعار عمم في النوعي التطور بداية أما •

 باستخدام التسوير في التطبيقية الدراسات من الكثير أجريت حيث الماضي القرن من
 ناساء وكالة قبل من األطياف المتعددة والمجسات الحمراء تحت األشعة

-1) ىو األرض لسطح بيانات لجمع خصيصا ممصم سناعي قمر أول ويعتبر•
ERTS) ىذا تسمية أعيدت م1975 عام من الحق وقت وفي ,م1972 عام في 
  ,(MSS) األطياف متعدد بماسح ويعمل (Landsat) الى البرنامج

 سطح مظاىر دصلر  ذاتي برنامج تطوير الفرنسية الحكومة قررت م1978 عام وفي•
 واستمر م1986 عام في (SPOT) ناعيص قمر أول إطالق عن أسفر األرض
 م2002 عام حتى التطوير

 ,م1978 عام 2 (Seasat) ىو SAR رادار يحمل صناعي قمر أول كان وقد•
 .م1981 عام في الفضائي المكوك عمى المحمولة الرادارات وكذلك

 المستخدمة األجيزة أحدث من بالميزر تعمل التي بعد عن االستشعار مجسات تعتبر•
  .المجال ىذا في

11 



 خطوات االستشعار عن بعد 
 اإلشعاع بين تفاعل حدوث بعد عن االستشعار عممية تتطمب•

  .دراستيا المطموب والظواىر الكيرومغناطيسي
 األقمار عمى المحمولة بالمجسات بعد عن االستشعار عممية وتتم•

 بيانات عمى الحصول يتم حيث التصوير طائرات أو الصناعية
  .الظاىرة عن رقمية

 عن االستشعار بواسطة بيانات عمى الحصول خطوات وتتمخص•
  : بالتالي بعد
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 وجود مصدر لمطاقة الكهرومغناطيسية ( 1
 مصدر وجود ىو االستشعار عممية لحدوث األول المتطمب ان•

 وتعتبر الكيرومغناطيسية بالطاقة األرض سطح بتزويد يقوم لمطاقة
 .لطاقة األول المصدر ىي الشمس

 المرسمة الطاقة عمى تعتمد السالبة بعد عن االستشعار أنظمة كل•
 بتسجيل المجسات تقوم األرض سطح األىداف الى الشمس من

 .األىداف تمك من المنبعثة او المنعكسة االشعة
 فتقوم الرادار نظم مثل الفعالة بعد عن االستشعار أنظمة تقوم•

 مجساتيا في خاصة أجيزة من الكيرومغناطيسية االشعة بتوليد
 تمك من المرتدة االشعة تسجل وبالتالي األىداف نحو وترسميا
 .األىداف
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 تفاعل األشعة الكهرومغناطيسية مع الغالف الجوي )  2
 الشمس من انتقالها أثناء الجوي الغالف مع مغناطسٌة الكهرو الطاقة تتفاعل•

 .األرض سطح الى وصولها وقبل

 واالمتصاص االنعكاس مثل التفاعل لهذا نتٌجة فٌزٌائٌة عملٌات تحدث•
  والنفاذٌة

 الى ٌنفذ والباقً  الجوي الغالف فً الطاقة من جزء تتشتت او امتصاص ٌتم•
 . األرض سطح

 
 التفاعل مع األهداف عمى سطح األرض ( 3

بعد نفاذٌة الطاقة الكهرومغناطٌسٌة من الغالف الجوي ووصولها •

 .تتفاعل مع الهدف فانهالسطح األرض 

وٌعتمد التفاعل على الخصائص الفٌزٌائٌة والكٌمائٌة لهدف وكذلك •
 .خصائص االشعاع الكهرومغناطٌسً
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 انطاقة انمنعكسة او انمنبعثة من األهداف بىاسطة انمجستسجيم (  4

 الطاقة بتسجٌل الصناعً القمر على المحمول المجس ٌقوم•
   األرض سطح على الهدف من المنبعثة او المنعكسة الكهرومغناطٌسٌة

 . السالبة المجسات حالة فً وذلك

 على األهداف الى الذبذبات بإرسال فتقوم الفعالة المجسات حالة فً•
 .المجس باتجاه المرتدة االشعة تسجل ثم ومن األرض سطح

 انبيانات ومعانجتها استقبال ( 5

 الطاقة من استقبلت التً االجسام فرز ٌتم المرحلة هذه فً•

   رقمٌة بٌانات شكل على وٌسجلها طٌفٌة قنوات الى المنعكسة

 بمعالجتها تقوم التً األرضٌة المحطات الى البٌانات ارسال ٌتم•
 .فضائٌة مرئٌات الى وتحوٌلها
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 انتفسير وانتحهيم( 6

 بشكل الفضائٌة المرئٌات وتحلٌل تفسٌر ٌتم المرحلة هذه فً•

 المعلومات على للحصول وذلك رقمً أو الكترونً أو بصري

 .دراسته المراد الهدف حول

 انتطبيق( 7

  بعد عن االستشعار لعملٌة النهائٌة المرحلة التطبٌق ٌعتبر•

 من واستخراجها باألهداف المتعلقة المعلومات من االستفادة ٌتم•

 فً تساهم جدٌدة معلومات أي كشف بغرض الفضائٌة مرئٌة
 .الظاهرة دراسة
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 السمبية المجسات
 تعتمد والتي الطبيعة ففي المتاحة الطاقة تقيس التي المجسات ىي•

 . األرض سطح عمى األىداف من المنعكسة االشعة عمى
 يتم حيث الشمس بوجود اال تعمل ان يمكن ال السمبية المجسات•

 في متاحة منعكسة اشعة توجد وال  األرض الى الضوء ارسال فيو
 . الميل

 تحت االشعة مثل طبيعي بشكل تشع أو تنبعث التي الطاقة•
 عمى تحتوي طالما ونياراً  ليالً  اكتشافيا يمكن الحرارية الحمراء
 .تسجيميا يتم لكي  الطاقة من كبيرة كمية
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 الفعالة  المجسات
 نحو الكيرومغناطيسية االشعة وارسال بتوليد تقوم التي ىي •

 المجس نحو اليدف من االشعة ترتد وبالتالي دراستو المراد اليدف
 . يتسجيميا يقوم الذي

 .والميزر الردار مجسات عمييا مثال•
 : الفعالة المجسات مزايا•

   ونيار ليل وقت أي في بيانات عمى الحصول عمى قدرتيا1)
   واالمطار والضباب الغيوم اختراق عمى القدرة2)
من كبيرة كمية ت لتوليد  والفعالة الكاممة القدرة المجسات تحتاج 

 . األىداف بين لتميز االزمة الطاقة
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