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 يمذيخ

تستخدم بٌانات األقمار الصناعٌة لتوفٌر المعلومات عن سطح األرض  •
فييً الوقييت المناسييل وبفيي خ مناصييخ خصوصيياق فييً مييا ٌتعليي  بيي دار  

 .  الموارد المتجدد  وغٌر المتجدد 

إن مرئٌييات األقمييار الصييناعٌة وارستفييعار عيين بعييد تيييدم فائييد   بٌيير  •
 :ل ثٌر من التطبٌيات الرئٌسٌة مثخ 

التطبٌيييات الاراعٌيية وتيييٌم ورصييد ننييوا  النباتييات وإدار  الممتل ييات •
 .الاراعٌة ، وعملٌات مسح التربة ، والتنيٌل عن المعادن

انتيياخ خييرائط موةييوعٌة لرصييد المييوارد المائٌيية وخييرائط التخطييٌط •
 .الحةري 

رصد وتيٌم ال وارث الطبٌعٌة، وال ثٌر مين التطبٌييات البٌئٌية الطبٌعٌية •
 .والبفرٌة

مهميية رصييد المييوارد المتجييدد  وغٌيير المتجييدد  تييرتبط ب نفييا  بٌانييات •
 2 .مت املة، تحتوي على البٌانات والمرئٌات الاةائٌة



 Agricultural Applicationانزطجٍك انضساػً 
بدنت  ثٌر من الدوخ اسيتخدام ت نولوجٌيا ارستفيعار عين بعيد بليرض الحصيوخ •

 .على وفر  فً المحاصٌخ الاراعٌة بأسعار رخٌصة

لتحدٌييد ، صييبح ب م ييان مييزا الميياار  الواسييعة ارسييتعانة بالمرئٌييات الطٌاٌييةن•
 .ومعرفة  مٌة التسمٌد المطلوبة، الظروف السائد  فً ماارعهم

ٌعتبييير تيٌيييٌم حالييية المحاصيييٌخ ورسيييم خيييرائط تصييينٌف ننيييوا  المحاصيييٌخ مييين •
 :المتطلبات الةرورٌة ل خ دولة

فخيييرائط ننيييوا  المحاصيييٌخ الاراعٌييية تنيييت  عييين طرٌييي  إعيييداد قيييوائم باألراةيييً  –
ممييا ٌسيياعد علييى التنبيي  بمخيياون الدوليية ميين األغ ٌيية ، الماروعيية ونوعٌيية المحاصييٌخ

 .والحبول

جمع اإلحصا ات  عن إنتاخ المحاصٌخ  ورسم خيرائط إنتياخ التربية وتيٌيٌم ارةيرار –
 التً تلح  بالمحاصٌخ بسبل األخطار البٌئٌة

رصد النفاط الاراعً، وتيٌٌم صحة المحاصيٌخ وال فيف عين تافيً األميراض التيً –
 .قد تصٌل المحاصٌخ للحصوخ على إنتاجٌة جٌد 

ٌتطلييل  ييخ  لييا تييوفٌر مرئٌييات بفيي خ مت ييرر ومنييتظم للتعييرف علييى  ييخ  يي   •
 تميز الغطاء النباتي وتصنيف المحاصيل الزراعية 50صورة . التلٌرات
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 Forest  Applicationانغاباث  
تفيي خ اللابييات مييورداق قٌميياق فييً اقتصييادٌات معظييم البلييدان و لييا لتعييدد اسييتخداماتها •

 .الصناعٌة والمنالٌة والوقود والم ونات الطبٌة وصناعة الور  

توفر اللابات الل ا  والميأو  للحٌيا  البرٌية وتياود األرض باأل سيجٌن وتخلصي  مين •
 .ثانً ن سٌد ال ربون

 .تتمٌا اللابات ارستوائٌة المطٌر  بتنو   ائخ فً ننوا  النباتات والحٌوانات •

إدار  اللابيات وانيدر  الحرائي  وقطيع األخفيال وتحوٌيخ  :من أهم مشكالت الغاباات•
 .اةً راأل

 :لقد أثبتت مرئيات االستشعار عن بعد بأنها•
 .مصدر قٌم للمعلومات على مد  العيود اليلٌلة الماةٌة فً رسم الخرائط لمناط  اللابات –

 ما قدمت منهجاق جدٌيداق ٌختليف عين المينه  العلميً التيلٌيدي وارسيتنباطً وارسيتيرائً فيً –
 .رصد التواٌع الم انً وإدار  موارد اللابات وتصنٌاها وتمٌا ا عن النظم البٌئٌة المحٌطة

إم انٌة الحصوخ على المعلومات فً الوقت المناسيل لدراسية الظيروف والتلٌيرات فيً  ي   –
 الموارد

إةافة الى رصد ارثار الصيلٌر  وال بٌير  المرتبطية بتلٌير نميط ميوارد اللابيات بمسيتوٌات –
 .مختلاة فً الامان والم ان

ان بٌانات نقمار ارستفعار عن بعد ساعد فً ا تفاف وتحدٌد وقٌيا  منياط  اللطيا  •
 .الحرجً ولمراقبة وتيٌٌم تد ور اللابات على مد  عد  سنوات 
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 دور االسخشعار عن بعذ في دراست انغاباث
 :  رسم خرائط مناطق الغابات .1

حييددت معظييم المنظمييات والو ييارت المهتميية بدراسيية اللابييات عييدداق ميين األ ييداف 
 :التً تسا م فً الحااظ على اللابات مثخ 

تحيييدٌث خيييرائط اللابيييات وتطيييوٌر نظيييم الرصيييد والمراقبييية وقٌيييا  الخصيييائ   
 .وتمٌٌا ننوا  اللطا  الحرجً، الاٌاٌائٌة والحٌوٌة ألنوا  نفجار اللابات 

 :  تحديد مناطق الغابات المستخدمة في األغراض التجارية. 2

تهتم الفر ات والمنظمات التً تعتمد على موارد اللابات فً األغيراض التجارٌية 
بتحدٌث خرائط إدار  اللابات  ميورد اقتصيادي  يام عين طرٌي  جميع المعلوميات 

وتحييدٌث المعلومييات الخاصيية ، المتعلييية بالمنيياط  التييً ٌم يين اسييتلزلها تجارٌيياق 
 .ورصد التنو  الحٌوي ، بمناط  تواجد األخفال ونو  و ثافة اللطا  النباتً 

 : الرصد البيئي للغابات. 3

تهتم الهٌئات التً تسعى للحااظ على مناط  اللابيات برصيد تنيو  و ثافية اللطيا  
النبيياتً فييً اللابييات ميين خييزخ مراقبيية منيياط  اللابييات التييً ٌحييدث فٌهييا إااليية نو 
حرٌ  قد تيةً على نصناف وننوا  األفجار النادر  والهامة خاصة فً اللابيات 

فييً المنيياط  السيياحلٌة او علييى ةييااف  المييانجروفومنيياط  نفييجار ، المطٌيير  
 .األنهار
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 Geologyاندٍٕنٕخٍب 

ٌهتم علم الجٌولوجٌا بدراسة التةيارٌ  وتر ٌيل البنٌية األرةيٌة تحيت سيطح •
بلييرض فهييم العملٌييات الاٌاٌائٌيية التييً تيي ثر فييً بنييا  وتعييدٌخ اليفيير  ، األرض
 .والهٌدرو ربونٌةو  لا است فاف واستلزخ الموارد المعدنٌة ، األرةٌة

ومنهجٌية فيً عليم  وسيٌلة فعياخ بفي خ ارستفيعار عين بعيد تستعمخ ت نولوجٌا •
 .المعادنالجٌولوجٌا والتنيٌل عن 

تييدٌم معلوميات قٌمية تم ين الجٌوليوجٌٌن مين الوصيوخ اليى المواقيع تسا م فً •
المعلومات المتعلية ببنٌة وت وٌن وتوفٌر ، إلٌهاالتً ٌتع ر الوصوخ نو الخطر  

 .السطحسطح األرض نو ما تحت 

ٌم ييين للبٌانيييات متعيييدد  األطٌييياف تييييدٌم معلوميييات عييين عليييم الخصيييائ   ميييا •
 .الطٌاًنو ت وٌن الصخور اليائمة على ارنع ا  ، الحجرٌة

 .ٌوفر الرادار بٌانات دقٌية لتةارٌ  السطح ودرجة الخفونة ما •

ونظييم ، فائييية األطٌيياف ارستفييعار المرئٌييات الملتيطيية ميين مجسييمات تسييتخدم •
الجٌولوجٌيية، والتطبٌيييات  المسييوحاتإجييرا  نثنييا  التصييوٌر المتعييدد األطٌيياف 

 الجٌومورفولوجٌة وتيٌٌم التلٌر فً اللطا  األرةً بسبل البرا ٌن والاراخ
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 انخطبيقاث انجيىنىجيت انخي حساهم حكنىنىجيا االسخشعار عن بعذ في دراسخها 

 .األسا  للترسبات السطحٌة خرائط ( 1

 .خرائط البنٌة الصخرٌة رسم ( 2

 .واستلزخ الرماخ والحصى است فاف ( 3

 .عن المعادن التنيٌل ( 4

 .عن الناط واللاا التنيٌل ( 5

 .البٌئٌة الجٌولوجٌا ( 6

 .التحتٌة األساسٌة البنٌة ( 7

 .المخاطر  الجٌولوجٌة خرائط ( 8

 .خرائط التر ٌبة الجٌولوجٌة والصخرٌة لل وا ل رسم ( 9

 ( .الطبيات)ترا ٌل وحدات الصخور فهم ( 10

 ( .الجٌومورفولوجٌا ) منفئة التةارٌ  دراسة ( 11

 .( الطٌات والصدو )الترتٌبات الهٌ لٌة للطبيات تحدٌد ( 12

 ( الاٌةانات والبرا ٌن)تيٌٌم التلٌرات الناجمة من ال وارث الطبٌعٌة ( 13
 ( للتعرف على وجود المعادن والناط واللاا المٌا  الجوفٌة) دراسة اليرائن السطحٌة ( 14
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 Hydrologyانًٍبِ 

سيوا  ، الهٌدرولوجٌا  و علم دراسة المٌا  عليى سيطح األرض •
نو التيً تحتوٌهيا ، تلا التً تتدف  فو  سطح األرض نو الجلٌيد 

 .التربة

دراسية المٌيا  بالعدٌيد مين التطبٌييات األخير  لزستفيعار ترتبط •
 .ر سٌما الاراعة واللابات واللطا  النباتً ، بعدعن 

تسييا م مرئٌييات ارستفييعار عيين بعييد فييً تحدٌييد ورصييد وإدار  •
 .واسعةالموارد المائٌة لمساحات 

رصد الموارد المائٌة عن طرٌ  الينيوات المرئٌيات وقنيوات ٌتم •
وٌم ن تحدٌد تلوث المٌيا  مين خيزخ مراقبية ليون ، المٌ رووٌف

 : المرئٌات المسطحات المائٌة فً 
 المٌا  النيٌة تظهر بلون ٌمٌخ إلى األار  –

 . المٌا  التً تحتوي على نباتات فتظهر باللون األخةر واألصار–

 .تظهر المٌا  الع ر  بلون بنً محمر –
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 حطبيقاث االسخشعار عن بعذ في انذراساث انهيذرونىجيت

ٌتم رصد حالية التلٌير فيً  ثٌير مين مٌيا  العيالم  بدقية  بٌير  •
عيين طرٌيي  مرئٌييات ، وواةييحة علييى مييد  فتييرات طوٌليية

 .األقمار الصناعٌة 

 :وتتضمن التطبيقات الهيدرولوجية  •

 رسم خرائط األراةً الرطبة ومناط  الثلوخ –

 تيدٌرات رطوبة التربة  –

 قٌا  سما ة الثلوخ  –

 الجلٌد فً األنهار والبحٌرات رصد –

 األنهاررصد ورسم خرائط الاٌةانات وتلٌرات مناسٌل –

األنهار ومناط  نحواض وتجمعات المٌيا  وخطيوط تيسيٌم خرائط –
 .الريالمٌا  خرائط قنوات 
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 Climate and Atmosphereانمناخ وانغالف انجىي 

 .رسم خرائط السحب والرياح 1)

فييً ( Tiros)نوخ قميير صييناعً اسييتخدم إلنتيياخ مرئٌييات خاصيية بالسييحل  ييان •
 1961عام 

تساعد األقمار الصناعٌة الثابتة فً مراقبة حالة الطي  ، ومراقبة ننماط حر ة •
 54صور  . السحل ٌومٌاق 

-GEOS)فيو  نفرٌيٌيا  و ( Meteosat)تيوم مجموعة من األقمار الصيناعٌة •
( Insat)فو  الالبٌن ، و(GMS)فو   اواي و( GEOS-2)و  فٌناورفو  ( 1

دقٌييية فييً  ييز النطيياقٌن  30فييو  المحييٌط الهنييدي ، تيييوم بجمييع مرئٌييات  ييخ 
 . الطٌاٌٌن المرئً والحراري 

تسييجٌخ البٌانييات المتعلييية بتنبيي ات وفييرت مرئٌييات األقمييار الصييناعٌة إم انٌيية •
  طوخ األمطار بف خ دوري 

رصد حر ة الرٌاح فو  المحٌطات وحر ية تٌيارات البحيار والمحٌطيات ٌم ن •
للتنب  بحر ية واتجيا    scatterometers ومجساتمن خزخ مرئٌات الرادار 

الرٌيياح ومعرفيية خفييونة واتجييا  وسييرعة التٌييارات السييطحٌة فييً مٌييا  البحييار 
 55صور  . والمحٌطات 

14 



15 



16 



 Climate and Atmosphereانمناخ وانغالف انجىي 

 :  األوزون( 2

 – 25)تيع طبية األواون فً اللزف الجوي على ارتاا  ٌتراوح بيٌن •
60 km ) 

تمت  طبية األواون نو تع ي  معظيم األفيعة فيو  البناسيجٌة فتحيافظ •
 .على ال ائنات الحٌة الموجود  على األرض

ظهييرت فييً العيييود األخٌيير  منيياط  تخلخييخ فييً طبييية األواون بسييبل •
ميي ثرات طبٌعٌيية مثييخ الرميياد البر ييانً وميي ثرات ناتجيية عيين ندخنيية 

 .المصانع والمر بات 

أل مٌة دراسة األواون فيد نطلييت و الية ناسيا مجي  استفيعار ونظراق •
و يو مجي  مخصي  عليى رصيد طبيية ( TOMS)فو  البناسجٌة  و 

سييت قنييوات فييً النطييا  الطٌاييً ( TOMS)األواون ، وتحتييوي مرئٌيية 
،وقد ساعد المج  فيً ال فيف عين ( 380mm)و ( 312.4mm)بٌن 

حدوث تد ور  بٌر فً تر ا األواون فيو  المنياط  اليطبٌية الجنوبٌية 
 .( AURA)اليمر الصناعً  و  الا، 
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 Oceanographyانًسٍطبد 

 .ودرجة حرارة المحيطات التيارات ( 1
 العةوٌة مثخان الهدف الرئٌسً من دراسة إنتاجٌة المحٌطات  و ال فف عن المواد: 

 .ال لوروفٌخالعوال  النباتٌة التً تعتبر مهمة لصٌد األسماا ، ألن  ٌحتوي على  •

 األنهارمتباٌنة من الرواسل العالية باليرل من السواحخ ومصبات ت ون •

  خ     الرواسل تع   األفعة الحمرا  فً نطا  الطٌف المرئً ان •

 .البحرتر ا ال لوروفٌخ فً الارقا  والخةرا   األفعتانُتظهر •

 ًٌعتبييير اليمييير الصيييناع(NOAA ) نوخ ونفةيييخ األقميييار الصيييناعٌة لدراسييية تٌيييارات
 (57صور  )ودرجة حرار  سطح البحار والمحٌطات 

 مييييا ٌحمييييخ اليمييييران (Nimbus-7 ) و(Orbview2 )  المجيييي(SeaWIFS ) اليييي ي
( km 2800)ٌحتوي على ثمان قنوات طٌاٌة بدقة م انٌة عالٌة، وتبلغ مسياحة تلطٌتي  

 .و و متخص  فً مراقبة درجة حرار  سطح البحر 

 نن درجة حرار  سطح البحر تعتبر م فر  ام لمراقبة المحٌطات  ما. 

 نوعٌيية التٌييارات البحرٌيية : المحٌطييات مثييخمعلومييات  اميية حييوخ ظييروف مٌييا  تييوفر
 .ومناط  صٌد األسماا وتلوث مٌا  المحٌطات

  ان مرئٌات األقمار الصناعٌة تيدم معلومات دقٌية لللاٌة لدرجات حرار  سطح البحر 

 قٌا  درجة الحرار  باستخدام نطاقات األفعة تحت الحمرا  الحرارٌة وٌستند. 
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 األعماق قياس ( 2

  عاد  ٌتم قٌا  نعما  مٌا  البحار والمحٌطات بواسطة نجها

 السانالمثبتة على ( السونار)ترددات الصوت 

  حٌث الةحلة، فً مناط  المٌا  صعوبات اإلبحار السان تواج

ارستفعار عن بعد المثبتة على الطائرات  مجساتٌم ن ان تساعد 

 :فً الصناعٌة واألقمار 

   المٌا تيٌٌم عم 

  ل ن عم  ارخترا  محدود ، ور ٌاٌد عن والجار، مناط  المد قٌا

(10m  ) 

 الةو  المرئً الخةرا  والارقا  نفةخ الينوات التً تعتبر قناتا

 .تساعد فً قٌا  نعما  مٌا  البحار والمحٌطات 
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 Land cover and landuseاسخخذام األرض وانخغير األرضي 

 كبيهخ يؼهٕيبد ػهى انسصٕل ٌزطهت نألسض األيثم االسزغالل إٌ•

 األسظً، انغطبء َٕٔػٍخ نألسض، انسبنً ثبالسزخذاو رزؼهك ٔزذٌثخ

 انًزٕفشح اإليكبٍَبد ٔيؼشفخ

 :ٔانًخططٍٍ انمشاس ٔصبَؼً نهجبزثٍٍ ٌزسُى ززى•

 انشٌف يُبغك فً انسكبٌ ٔيزطهجبد الززٍبخبد ٔفمب انًُبسجخ انخطػ ٔظغ –

 ٔانسعش

 انجٍئٍخ ٔانًشبسٌغ اإلَشبئٍخ ٔانًشبسٌغ انزسزٍخ انجٍُخ انًشبسٌغ انخطػ ٔظغ–

   انخطٕسح يُبغك رسذد خشائػ ٔظغ–

 َٕػٍخ ثسست ٔيؼبندزٓب رسهٍهٓب فً ثؼذ ػٍ االسزشؼبس يشئٍبد رخزهف•

 ٔصيٍُخ، ٔيكبٍَخ غٍفٍخ ٔدلخ يؼٍُخ، يزطهجبد نّ رطجٍك فكم االسزخذاو،

 انزغٍشاد إنى ٌشٍش األسظً انغطبء فزغٍش اَخش، انزطجٍك ػٍ رخزهف

 .انُجبرً انغطبء إَٔاع فً انذائًخ أٔ انًٕسًٍخ
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 . وةع وتحدٌث خرائط  فف تلٌٌر اللطا  األرةً •

تسا م فً إدار  الموارد الطبٌعٌة عن طرٌ  ميارنة الصور •
 (10.1)ف خ .  الجوٌة والمرئٌات الاةائٌة

 والتحلٌخ المساعد  البٌانات مع بعد عن ارستفعار مرئٌات تسا م•

 استخدام حوخ عالٌة دقة  ات خرائط إنفا  فً والبصري الرقمً

 . ةًراأل واللطا  األرض

 تحلٌخ وبرام  اآللٌة الحواسٌل على الخرائط إنفا  ٌعتمد•

   المرئٌة داخخ والبفرٌة الطبٌعٌة الظوا ر تصنف التً المرئٌات

 الموجود التنو  إظهار فً  بٌراق  دوراق  للمرئٌة الم انٌة الدقة تلعل•

 استخدام حوخ تاصٌلٌة خرائط إعداد فً ٌسا م مما األرض على

 . األرض
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 Soil Applicationsانخربت 
 السنوات خزخ الدقة عالٌة بعد عن ارستفعار مرئٌات العلما  استخدم•

 مرئٌات خاصة للتربة، الاٌاٌائٌة الخصائ  وتيٌٌم لدراسة السابية
 (10.2 ف خ) األطٌاف وفائية الحمرا ، تحت واألفعة المرئٌة، األفعة

 والمسح المٌدانٌة البحوث مع بعد عن ارستفعار بٌانات استخدام ند •
  بٌر تيدم إحداث فً الم انٌة، اإلحصائٌة األسالٌل واستخدام األرةً

 التربة ننوا  وتصنٌف تيٌٌم فً
 عن الرادار، مرئٌات خاصة ، بعد عن ارستفعار مرئٌات تتمٌا•

 سنتٌمترات، لعد  التربة سطح اخترا  على بيدرتها ، الجوٌة الصور
 .المٌدانٌة للدراسة ماٌد  بٌانات ٌوفر مما

 متوسطة بعد عن ارستفعار مجسات مرئٌات معظم استخدام ٌم ن•
 . التربة خرائط رسم فً الم انٌة الدقة وعالٌة

   :هامة معايير ثالثة على المرئيات من التربة خرائط رسم يتضمن•
 .المرئٌة على الطٌاً ارنع ا  على التربة خصائ  تأثٌر–

 .التربة ننماط خرائط رسم فً المستخدم المج  نوعٌة–

 26 .التربة معادن وتر ٌل العةوٌة الماد  محتو –
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 Disaster Monitoringرصذ انكىارد 

 فً وخسائر نةرار ووقو  البفر، ووفا  إصابة إلى الطبٌعٌة ال وارث ت دي•
 .واللابات الاراعٌة، واألراةً ارتصارت، وننظمة المبانً، مثخ الممتل ات

 البحث إلى ٌيود المستمر البٌئً التد ور مع الس انً التااٌد وتٌر  ارتباط إن•
 بٌنها من جدٌد ، مناط  عن للبحث اإلنسان سٌدفع جدٌد  س نٌة نما ن عن

 . سٌاداد  ارثة وقو  خطر ف ن وبالتالً الخطر ، التةارٌ  مناط 

 الطبٌعٌة، ال وارث وإدار  لرصد المثالٌة األدا  بعد عن ارستفعار نقمار وتعتبر•
 إةافة قصٌر  امنٌة فترات خزخ واسعة المناط  معلومات تيدٌم طرٌ  عن
 وتيدٌم والمراقبة، والتح ٌر، والرصد، التنب ، عملٌات فً استخدامها إم انٌة إلى

 الطبٌعٌة ال وارث دمرت  ما بنا  وإعاد  اإلغاثة،

 من تخاف التً الخطور  خرائط رسم فً بعد عن ارستفعار مجسات تساعد•
 .الزامة التدابٌر رتخا  المب ر اإلن ار طرٌ  عن الطبٌعٌة، ال وارث حد 

 لطر  التخطٌط فً ٌساعد ال ارثة موقع فً اإلنيا  لار  المعلومات توفٌر إن•
 . الطوارئ لعملٌات مرا ا وتصمٌم اإلخز 

 والخرائط بعد عن ارستفعار نظم من علٌها الحصوخ ٌتم التً البٌانات تلعل•
 ال مبٌوتر ونظم الجوٌة والمساحة التصوٌر ونظم المواقع تحدٌد ونظم  المنتجة
   الطبٌعٌة ال وارث حد  من التخاٌف فً مهماق  دوراق 
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 Predicting Earthquakesحىقع انسالزل 

 .كجٍشح يب انضالصل يٍ انًزعشسح انًُبغك ركٌٕ ػبدح•

  ثشكم انضنضال ٔلٕع ٔلذ رٕلغ فً ثؼذ ػٍ االسزشؼبس يدسبد رسبػذ•
 انصذٔع يٍم يٍ انُبردخ اإلشبساد ثؼط سصذ غشٌك ػٍ رمشٌجً،
 انسطسٍخ انسشاسح ٔدسخبد انًغُبغٍسٍخ انزغٍشاد ٔسصذ انزكزٍَٕخ

 .انضالصل ٔلٕع لجم انكٓشثبئً انًدبل رغٍٍشاد يٍ رنك ٔغٍش

 ثؼذ، ػٍ االسزشؼبس ثٍبَبد ثٕاسطخ يجبششح انضالصل يالزظخ ًٌكٍ ال•
 انزكزًَٕ انٕظغ ٔدساسخ انُشطخ، انصذٔع يٕالغ سصذ ًٌكٍ رنك ٔيغ

 انًشئٍخ ٔاألشؼخ انشاداس يشئٍبد خبصخ انًشئٍبد رهك يٍ نهًُطمخ
 m إنىm10 ثٍٍ رزشأذ يُبسجخ يكبٍَخ ٔثذلخ انسًشاء، رسذ ٔاألشؼخ

25 

 انًُزدخ ٔانًشئٍبد انصُبػً انمًش ػهى انًثجزخ انهٍضس رثزثبد رسزخذو•
 يُبغك يٍ ثبنمشة األسظٍخ انمششح زشكخ نشصذ انذلخ فبئمخ ثبنًدسبد
 (GPS) أخٓضح ثٕاسطخ ثذلخ يٕالؼٓب ٔرسذٌذ انُشطخ انصذٔع
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  Volcanic Eruptionsاالنفجاراث انبركانيت 
 خطشح يُبغك رؼزجش انجشاكٍٍ يٍ ثبنمشة انٕالؼخ انؼًشاٍَخ انًُبغك يؼظى إٌ•

  سصذْب ٌزى نى ٔإرا كبفٍخ دساسخ رذسط نى إرا انُبيٍخ، انجهذاٌ فً سًٍب ال نهسكٍ،
 .ثبَزظبو

 (3D)ٔيشئٍبد ٔانؼبنٍخ، انًزٕسطخ انذلخ راد ثؼذ ػٍ االسزشؼبس يشئٍبد رؼزجش•
 :انزكهفخ ٔلهٍهخ انفؼبنخ انٕسبئم أفعم يٍ
 انؼبنى أَسبء خًٍغ فً انجشاكٍٍ يخبغش رمٍٍى خشائػ نشسى –

 .األسظٍخ ثبنمٍبسبد يمبسَخ انجشاكٍٍ ثثٕساد انزُجؤ–

 .انجشكبٍَخ االَفدبساد ثٕلٕع انزُجؤ يٕالغ رسذٌذ–

 انسشاسٌخ انطٍفٍخ انمُٕاد ػهى رسزٕي انزً انًشئٍبد ثبسزخذاو رنك ٌزى•
 انذلٍمخ ٔانًٕخبد ٔانًشئٍخ

 انسشاسح دسخخ اسرفبع غشٌك ػٍ انسشاسي َشبغّ ٌضداد انجشكبٌ اَذالع لجم•
 انجشكبٌ فْٕخ زٕل (انسبخُخ انُمبغ) انسطسٍخ

 رٕلغ فً سئٍسب ػبيال ٔسصذْب انسبخُخ انُمبغ ػٍ انًجكش ثبنكشف انمٍبو ٌشكم•
 (60 صٕسح) .انًسزًهخ انجشكبٍَخ انثٕساد

 انجشكبٍَخ ٔانزذفمبد انجشكبًَ انشيبد يٍ سست ثظٕٓس انجشكبٍَخ انثٕساد رشرجػ•
 .ثبنشاداس سصذْب ٌسٓم يًب انًُسذساد أشكبل فً رغٍشاد ٔزصٕل
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 Floodsانفيضاناث 
  حوالً خسائر ا وتف خ الطبٌعٌة المخاطر  خ بٌن  لاة ار ثر  ً الاٌةانات•

31% 

 الاٌةانات، بحدوث للتنب  وسرعة دقة ن ثر منهجٌات والباحثون العلما  قدم•
  ً الصناعٌة األقمار مرئٌات نن إلى ونفاروا الاٌةانات، ومد  عم  وتيدٌر
 : خزخ من الاٌةانات وإدار  لرصد جدا فعالة ندا 

  ٌدرولوجٌة نما خ واستخدام الاٌةانات مخاطر لتيٌٌم تاصٌلٌة خرائط رسم•
 . بحدوثها والتنب  اإلنيا  عملٌات فً المساعد  بهدف مختلاة

 إلى وتحتاخ للاٌةانات، عرةة األ ثر المناط  توةح  بٌر ، مياٌٌ  تطوٌر •
 السواحخ من باليرل نو األنهار نحواض بجانل الواقعة خاصة عاجلة، مساعد 

 التلٌرات لرصد األرةٌة التلطٌة وخرائط األراةً استخدام خرائط رسم•
   .عام بف خ

 لرصد الت لاة حٌث من وسرٌعة فعالة وسٌلة بعد عن ارستفعار مرئٌات تعتبر•
 األطواخ المختلاة المرئٌات خزخ من للاٌةانات المدمر  اآلثار وتحدٌد
   .الموجٌة

 نو السدود انهٌار نو النهرٌة سوا  الاٌةانات ننوا  مختلف رصد على ٌساعد•
 . السواحخ فٌةانات
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 Landslidesاالنسالقاث األرضيت 
 انسذٔس يزكشسح نكُٓب يزفشلخ، يُبغك فً األسظٍخ االٍَٓبساد أٔ االَضاللبد رسذس•

 اندجهٍخ انًُبغك أغهت فً

 :األرضيت االنهياراث حذود أسباب•

 انزًذد أٔ ٔاالَذفبع انسمٕغ أٔ االَضالق :يثم اندجهٍخ انًُطمخ فً انسشكخ َٕع زست –

 انزشثخ َٕٔػٍخ انصخشٌخ، انًكَٕبد َٕٔػٍخ انسشكخ، سشػخ زست–

  ْٔطٕل انضنضال يثم األسظٍخ االٍَٓبساد نسذٔس انًسججخ انًسبػذح انسشكخ زست–

 .انجششٌخ ٔاألَشطخ األيطبس

 ٔخشائػ نهًُطمخ خٍٕيٕسفٕنٕخٍخ ٔخشائػ انصخشٌخ نهًُبغك خشائػ إَزبج ٌزى•

   .ٔانًُسذساد انُجبرً ٔانغطبء ضساأل اسزخذاو

 انذلخ راد ثؼذ ػٍ االسزشؼبس يشئٍبد يٍ األسظٍخ االَضاللبد خشائػ إػذاد ٌزى•

 األيبكٍ ٔرًٍٍض نهًُطمخ انؼبنً انزجبٌٍ راد انًسهٍخ انشجكخ رسذٌذ ثٓذف اندٍذح

 ثٓب انًسٍطخ األيبكٍ ػٍ األسظٍخ نالَضاللبد انًسزًهخ

 انزسهٍم ٔاسزخذاو خٌٕخ ٔصٕس سزٍشٌٕسكٕثٍخ ٔصٕس (3D) ثٍبَبد اسزخذاو•

 35 .انسهٍى انزسهٍم إلخشاء كبفٍخ انجٍبَبد رصجر ثسٍش  GIS ثشايح فً انًكبًَ
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 Forest Fireحرائق انغاباث 

 اللابات فً الحرائ  رصد فً بعد عن ارستفعار مرئٌات تسا م•
 :  ً مراحخ ثزث الرصد لعملٌة حٌث

  عن معلومات تجمع بٌانات قاعد  إنفا  :الحرائق مخاطر تحديد •
 الحرار ، ودرجة واللٌوم، الرٌاح، وسرعة ،الرطوبة نسبة

 فً والحفائش، اللابٌة، والمناط  األرةً، اللطا  وتر ٌبة
 .للحرائ  غاباتها تعرض المحتمخ المناط 

 لليمر (AVHRR) مرئٌات استخدام ٌم ن : الحريق اندالع أثناء•
 الطٌف قنا  خزخ من الحرائ  امتداد لرصد (NOAA) الصناعً
 والتارٌ  الدخان لتمٌٌا 4و 2 و1 الينوات تستخدم  ما الحراري،

 .المحترقة وغٌر المحترقة المناط  بٌن

 وتحدٌد المتةرر  للمناط  تيٌٌم إجرا  ٌم ن :الحريق إخماد بعد•
 .بالحرٌ  تأثرت التً المناط 
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  Oil Spillحسرب اننفط 
 التسرل من الناتجة والٌابسة البحار فً البٌئٌة ال وارث مخاطر من الحد إن•

 .ارقتصادٌة الخسائر من والحد البٌئة على للحااظ ةروري نمر  و الناطً

 معظم فً ال وارث إدار  فً  اماق  عنصراق  ٌف خ الناط تسرل مراقبة ف ن ل لا•
 .العالم دوخ

 الناط تسرل بيع تحدٌد فً بعد عن ارستفعار ت نولوجٌا فً التيدم سا م•
 .النطا  واسعة نةرار فً تتسبل نن قبخ حصر ا ومحاولة

 . ٌومٌاق  ناقلة 15 ٌبلغ الناط حيوخ من الناط ناقزت عدد متوسط إن•

 ) الناط تسرل  فف على اليادر  بعد عن ارستفعار مجسات بٌانات تحتوي•
 الحرارٌة الحمرا  تحت واألفعة الحمرا  تحت األفعة ومرئٌات فٌدٌو بٌانات
 عن معلومات تيدم وجمٌعها SAR رادار ومرئٌات واللٌار المرئٌة واألفعة
   : الناطً التسرل

 واسع مساحة على الناط بيع وانتفار وجود نما ن 1)

 المتسرل الناط  مٌة لتيدٌر الناط بيع سما ة2)

 المناسبة التدابٌر واتخا  البٌئٌة، األةرار تيدٌر نجخ من الناط نو  تصنٌف3)

 .التنظٌف عملٌات فً للمساعد  وامنها قٌمتها فً المناسبة المعلومات تيدٌم4)
39 



40 



 Cartographyصناعت انخرائط 

 الموارد إدار  عملٌة من ٌتجان ر جا اق  ٌف خ الخرائط وإنتاخ رسم إن•
 نتاخ  ً الخرائط على توقٌعها ٌتم التً والمعلومات األرةٌة،
 الجلرافٌة المعلومات ونظم بعد عن ارستفعار بٌانات لتحلٌخ مفترا

   :ٌلً ما الخرائط ورسم إنتاخ فً بعد عن ارستفعار تطبٌيات تةمن•

  تحدٌد نظام استخدام مع بالتاامن األراةً مسح تينٌات استخدام1)
 الطبٌعٌة الظوا ر تحدٌد فً العالٌة الدقة على للحصوخ المواقع
 .األرض سطح على والبفرٌة

  البٌانات وعرض لتحدٌد فعالة وسٌلة بعد عن ارستفعار بٌانات تعتبر2)
 .مختلاة وبمياٌٌ  ، عالٌة و اا   وبدقة مرٌح بف خ

 والمراف  المواقع وبنا  النيخ بطر  المتعلية المعلومات استخراخ3)
   الاراعٌة والمعلومات والرٌاٌة الحةرٌة المناط  فً التحتٌة والبنٌة

  متنوعة وبٌانات 3D الرقمٌة اررتااعات نما خ بٌانات إنفا 4)
 41   .الخرائط تخدم التً بعد عن ارستفعار لمجسات
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 Military Applicationانخطبيقاث انعسكريت 

 الرابع المسرح ٌمثخ فأصبح العس ري للعمخ الاةا  ن مٌة تااٌدت•
 .والبحرٌة والجوٌة البرٌة المسارح بعد الحربٌة للعملٌات

 وارستطز ، التجس ، مثخ المهام من  ثٌر تناٌ  المم ن من صار•
  والمزحة، ،البالٌستٌة الصوارٌخ ورصد المب ر، واإلن ار

 .وارتصارت

 وفً الحالً اليرن نوائخ مع اليتالٌة والمواجهات الحرول ماهوم تلٌر•
  لدقتها الرقمٌة بالوسائخ  بٌر ار تمام نصبح فيد المنصرم، اليرن نهاٌة

 منها دقٌية نتائ  على الحصوخ وسرعة

 نم جتها ومحاولة المختلاة مصادر ا من بتجمٌعها ار تمام بدن•
 .اآللً الحاسل داخخ ةخمة بٌانات قواعد داخخ وحاظها وترقٌمها

 ارستطز  عملٌات فً المستخدمة العس رٌة األقمار من سلسلة نوخ•
  صناعً قمر آخر وحتى1960 عام فً (KeyHole)  انت والمراقبة

(KH-1) م انٌة بدقة (2 m) األمرٌ ٌة الجوٌة اليوات تدٌر ا. 
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 انعناصر األساسيت عن انىسائم انمساحيت انمسخخذمت في األعمال انعسكريت 

 عالٌة للصور التياط قو   ات المد  بعٌد  التجس  طائرات استخدام•
 .الرادار ٌلتيطها ر والتً بعٌد  مسافات من الجود 

 تستخدم فةائٌة مرئٌات تنت  التجس  مجاخ فً الصناعٌة األقمار•
 تحلٌخ على قدر  لها تحلٌلٌة بأدوات وماود  الدقة باللة طٌاٌة قو 

 .األصلٌة لألجسام الطٌاً اللون معامزت

 المر اٌة التتبع ننظمة ومنها ننواعها ب خ المواقع تحدٌد ننظمة بها•
   .والزمر اٌة

 فب ات ت وٌن على الاراغٌة المساحة نجها  من جداق  خاصة نجها  بها•
 نجها  على وتعتمد ، الهدف اتجا  فً واحد  نيطة فً تتزقى فراغٌة
 من تم ن والتً األرةٌة المساحة نجها  اد  و ً الحراري المسح
 . األرض على األجسام جمٌع ر ٌة

 اليطع إلى رسالة إرساخ وٌتم الهدف نيطة إحداثٌات تحدٌد المم ن من•
 .المرصود  اإلحداثٌات فً الموجود الهدف بةرل الحربٌة
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 صىاريد كروز 
 الطائر  مثخ تطٌر التً الموجهة الدفع  اتٌة لألسلحة عام مصطلح  و•

 . المواقع تحدٌد ننظمة وبها العادٌة

 الخاصة المعلومات  خ على تحتوي بفرٌحة  روا صوارٌخ تاوٌد ٌتم•
 ٌظهر ال ي الثالث البعد على تحتوي التً األرةٌة بالتةارٌ 
 . اررتااعات

 العرض ودوائر الطوخ لخطوط الجلرافٌة اإلحداثٌات على تحتوي  ما•

 نثنا  باستمرار الصناعٌة باألقمار تتصخ استيباخ نجها  على تحتوي•
 . المهمة تناٌ 

 . المواقع تحدٌد نظم من مسار  على اإلقز  نثنا  الصاروخ ٌسترفد•

  فا  وتجنل مسار  خط بتوجٌ  األبعاد ثزثٌة ال نتورٌة الخارطة تيوم•
 .وٌدمر   دف  إلى ٌصخ حتى

 للهدف باإلحداثٌات وتاوٌد  آخر  دف إلى الصاروخ مسار تلٌٌر ٌم ن•
 46   .الجدٌد



47 



 انخهج انمحاضراث 
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