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 1 محاضرة رقم:

 التربية للعلوم االنسانية الكلية

 الجغرافيا  القسم

 االستشعار عن بعد  باللغة العربية المادةاسم 

 Remote Sensing اسم المادة باللغة االنكليزية

 االولى المرحلة

 2021-2020 السنة الدراسية 

 الثاني  الفصل الدراسي 

 د.زهير جابر القيسي المحاضر 

وتطوره  اإلستشعار عن بعد بدايات عنوان المحاضرة باللغة العربية   

 The beginnings and development of remote sensing عنوان المحاضرة باللغة االنكليزية

 المراجع والمصادر 

Abd El Hady, A. M. (2000). Remote Sensing Reference: 

Science & Application. Bostan Al-Maarefa 

 

1) Ahmed, W., Hill, G. J. E., and Menges, C., (1998) 
What is remote sensing?. Internet site: 
http://www.gis.ntu.edu.au/ 

التقانات الجغرافية أسس وتطبيقات , علي عبد عباس ,عاهد ذنون الحمامي,عمر 

 2017القصاب, دار صفاء,

 

 ,قسم الموارد الطبيعية والهندسة الزراعية  ,أ.د/ عبد رب النبى محمد عبد الهادى

 كلية الزراعة  /  جامعة دمنهور 

 

 

 

 المحاضرة  المحتوى

 

 

 مفهوم االستشعار عن بعد وتطوره 

 المقدمة:

( لغويا هو انك تستشعر بشيء ما  Remote Sensing  )االستشعار عن بعد 

أو  فقط  الشيء  شكل  يأخذ  قد  االستشعار  وهذا  مكانيه,  بمسافة  عنك  بعيدا  وهو 

 الخوض في ماهيته والتعرف على خواصه .

إما من الناحية التقنية فقد عرفه المختصون تعاريف عدة جميعها تتفق في وصفة 

مجموعة تقانات تهدف إلى جمع وتحليل المعلومات عن الظواهر األرضية بأنه:  

http://www.gis.ntu.edu.au/
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من األرض  دون إن يكون هنالك تماس فيزيائي مباشر بين هذه الظواهر    أو القريبة

 و التقانات المستخدمة. 

( بأنه علم وفن يستخدم الموجات الكهرومغناطيسية  Colwell , 1983كما عرفه)  

والمعلومات  الصور  للحصول على  األرضية  األجسام  المنبعثة من  أو  المنعكسة 

ة والتي يمكن تفسيرها والقياس عليها الستخراج  الخاصة بالموارد الطبيعية المتجدد

 معلومات مفيدة. 

ولكن مع تعدد تعاريف هذه التقانة إلى إن جميعها تتفق بان علم االستشعار عن بعد 

, فمن ناحية يتضمن إجراء القياسات على وصفي, ومضمون  كمي  علم ذو مضمون

والمرئية   بصريا للصورةمرئية الهدف المصور, ومن ناحية أخرى يتضمن تفسيرا  

 . التي يتم الحصول عليها

المستخدمة   والتقنيات  المعارف  يشمل مجموعة من  األهم)نظام علمي  والتعريف 

بواسطة   تؤخذ  قياسات وصور  خالل  من  البيئة  وإدارة  وشرح  وتحليل  لمشاهدة 

"بر الواسع  بمعناه  الجغرافي  المجال  في  موجودة  دون  "  فضاء- جو-بحر-أجهزة 

 الجسم بشكل مباشر(. االحتكاك ب

القرن   من  الستينيات  بداية  في  المصطلح  هذا  وضع  من  أول  الجغرافيون  يعد 

من  فوقه  وما  ومعادن  مياه  من  تحته  وما  األرض  استشعار سطح  إن  العشرين. 

غازات وغيوم وظواهر أخرى ال يعد منهجا جديدا بل قديم قدم اإلنسان مع األخذ  

ن اإلنسان منذ القدم يرتفع عن سطح األرض بنظر االعتبار اختالف الوسيلة. فكا

التي من هللا عز   التفاصيل , مستخدما حواسه  المزيد من  ليشاهد وليتعرف على 

وجل عليه بها. وبعد استخدام اإلنسان لحواسه في االستشعار ونتيجة لحاجته إلى  

 مجال رؤية أوسع بدا منذ نهاية القرن التاسع عشر بابتكار بعض الوسائل المتقدمة 

نسبيا آنذاك مثل الطائرات الورقية والحمام الزاجل بعد ربط آالت تصوير بسيطة  

 عليها. 
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التصوير, اخذ استخدام االستشعار عن بعد  الطائرات وتطور آالت  بعد اختراع 

. ويمكن القول إن الطفرة النوعية والكمية في تطور هذا العلم لم يزداد بشكل كبير

اإلنسان استطاع  إن  بعد  إلى  الصناعية    تحدث  األقمار  ونشر  الفضاء  غزو  من 

المجهزة بوسائل استشعار متنوعة واستخدام الحاسوب في تحليل ما تجمعه هذه  

 األقمار من بيانات ومعلومات عن األهداف المصورة. 

إن البيئة التي تحيط بنا في تغير مستمر وهذا يعني إن المظاهر الجغرافية تتعرض 

ويتم ن إيجاد طريقة  للحصول على المعلومات من  للتغير بشكل دائم لذلك البد م

 :ذلك من خالل ثالث طرق هي

الظاهرة )   القياس المباشر: حيث توضع أجهزة القياس في المكان المراد قياس  -1

 جهاز الترمومتر في كاس لقياس درجة الحرارة(. 

الظاهرة فيه    القياس البعيد: توضع أجهزة القياس بعيدة عن مكان المراد قياس  -2

 )جهاز رصد درجة حرارة االتموسفير بواسطة النبضات الراديوية(. 

توضع أجهزة   الحصول على المعلومات عن طريق االستشعار عن بعد: حيث -3

انعكاس  قياس  خالل  من  وذلك  فيه.  القياس  المطلوب  المكان  عن  بعيدة  القياس 

ماء من خالل ماسح  وامتصاص األشعة الكهرومغناطيسية) قياس درجة حرارة ال

 حراري محمول على طائرة أو إي وسيلة استشعار أخرى(.

 لفهم االستشعار عن بعد البد من فهم ما يلي: 

 البيانات الناتجة عن الظاهرات األرضية باستخدام األشعة الكهرومغناطيسية. - 1

)طائرات, توابع, أو    أجهزة استقبال األشعة والمحمولة على الوسائط الجوية  -2

 غيرها( 

 طبيعة المظاهر األرضية المختلفة.   -3
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 طرق االستشعار عن بعد:

بما إن االستشعار عن بعد هو طريقة غير مباشرة لمراقبة المظاهر ودراستها, فان 

 هذا يتم من خالل ثالث مراحل هي: 

البيانات:  -1 على  الكهرومغناطيسية   الحصول  األشعة  قياس  خالل  من  وذلك 

( على وسيلة Sensorذا يتم من خالل مستشعرات)المنعكسة عن الظاهرة وه

العناصر  من  مجموعة  دراسة  تتم  المرحلة  هذه  وفي  االستشعار,  وسائل  من 

 :وهي

 مصادر الطاقة وانتشارها عبر الغالف الجوي.  •

 تفاعل الطاقة مع مظاهر سطح األرض. •

لى تخزينها إما ع   تخزين المعلومات: إن المعطيات التي يتم الحصول عليها يتم  -2

 ( من اجل استخدامها في وقت الحق.Digital dateشكل صور أو بيانات رقمية) 

الغاية    تحليل البيانات: يتم تحليل البيانات التي تم تخزينها سابقا وذلك حسب  -3

 والهدف من التحليل. وهذه المرحلة تتألف من عدة مراحل هي:

 ليل اآللي. استخدام أجهزة مختلفة تساعد في التفسير البصري أو التح  - •

 القيام بعمليات القياس على الصورة.  - •

يبعضها    - • المظاهر  لربط  استنتاجات  إلى  والوصول  الصورة  محتوى  تفسير 

 . برة المفسرالبعض, ونجاح هذه المرحلة يتوقف على مهارة وخ 

 أهمية االستشعار عن بعد 

المظاهر   بيانات شاملة عن  بعد  االستشعار عن  معطيات  وبالتالي تقدم  المكانية. 

عليها   يعتمد  التي  األرضية  الموارد  دراسة  في  المعطيات  تستخدم هذه  إن  يمكن 

هذه    اإلنسان دراسة  ذلك  إلى  إضافة  والزراعية(,  والمائية  المعدنية  )كالموارد 

الموارد من وجهة نظر استكشافها وتنظيم استغاللها. عدا ذلك استفادت أكثر العلوم 

ى رأسها علم الجغرافية الن االستشعار عن بعد يعد مصدرا من هذه المعطيات وعل

أساسيا من مصادر المعلومات المكانية. يعود استخدام معطيات االستشعار عن بعد 
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مع  كبير  بشكل  األولى وتطور  العالمية  الحرب  بعد  ما  إلى  الجغرافيا  مجال  في 

 تطور وسائله. 

 

 خصائص االستشعار عن بعد 

االستشعار عن بعد بعدد كبير من الخصائص مكنت من استخدامه  تتميز معطيات  

 في إي موضوع ألنها تتميز بالميزات اآلتية: 

الشمولية: إن المرئية الفضائية التي يتم التقاطها من ارتفاعات عالية تصل إلى   -1

كم تغطي مساحات واسعة من األرض تختلف من تابع صناعي إلى أخر 2000

تبلغ   الفرنسي  بين  2كم3600)التابع  تتراوح  الندسات   ,30000 -

 (. 2كم34000

المساحة التي تغطيها المرئيات التي تم التقاطها بواسطة االت التصوير المحمولة   -2

الة  وحسب  أخرى  الى  محطة  من  تختلف  وهي  الفضائية  المحطة  متن  على 

 التصوير ونوعها في تغطية مساحات كبيرة بنفس الوقت والظروف. 

اصغر الدقة والوضوح أي  ويقصد بها:  Resolution) )قدرة التمييز المكاني  -3

( للمستشعر  يمكن  بSensorظاهرة  تسمى  كما  وتسجيلها  تمييزها   )  (  

,(Pixel   تتألف المرئية الفضائية من ماليين العناصر المصفوفة تشكل غطاء

المرئية وتتالشى عند  التي تم تصويرها تظهر عند تكبير  األرض والظواهر 

نت قدرة التمييز المكاني اكبر كانت إمكانية تمييز المظاهر تصغيرها, كلما كا

 على الصورة أفضل, تختلف هذه القدرة من مستشعر إلى أخر.

التعددية الطيفية: يتم تجهيز األقمار الصناعية بعدسات مختلفة تمكنها من التقاط    -4

نفسها,  صور عديدة ضمن مجاالت طيفية مختلفة في لحظة واحد وللمنطقة 

تسجيل  يتم  إذ  الحمراء،  وتحت  المرئية  األشعة  مجال  المجاالت:  هذه  وأهم 

بشكل  منها  المنبعثة  أو  المصورة  األهداف  المنعكسة عن سطوح  اإلشعاعات 
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درجة( مما يجعل تمييز  225 - 0شدات لونية من مستوى رمادي تراوح بين) 

الطيفية األهداف المصورة بعضها من بعض ممكناً نتيجة اختالف االستجابات  

لهذه األهداف، إذ يعكس كل نوع منها كمية ونوعية من األشعة الساقطة أو يبث 

أشعة حرارية تؤدي إلى ظهوره بمظهر يختلف عن مظاهر األهداف األخرى،  

وتعد هذه الميزة أساسية ومهمة للصور الفضائية ألنها تمكن اإلنسان من رؤية 

 الطيفي الذي ال تراه العين.األجسام مصورة بأشعة مختلفة حتى ضمن المجال 

يمكن الحصول على مرئيات مكررة لنفس المناطق وخالل التكرارية الزمنية:    -5

حيث يمكن تقديم صورا متكررة لمنطقة واحدة خالل فترات مدة زمنية متساوية ,

زمنية مختلفة,. تختلف هذه التكرارية حسب القمر الصناعي حين أنها في القمر 

االمريكي والقمرالفرنسييو16الصناعي  الهندي   26م,  والقمر    يوم. 22يوم, 

في مراقبة التغيرات التي تحدث للظواهر عبر   وهذه الميزة ساهمت بشكل كبير

 ويمكن تقسيم الصور الملتقطة حسب التكرارية الزمنية الى:  الزمن.

#صور كثيرة التكرار أي صورة كل نصف ساعة او ساعة او يوم او عدة أيام  

للم  التقاطها  الحرائق ويت  مثل  الطبيعية  كالكوارث  التغير  سريعة  ظاهر 

 والتسونامي او الظواهر المناخية او حركة نزوح السكان او حركة المرور.

#صور تتكرر خالل فترات قصيرة أسبوع او عدة أسابيع وتستخدم في رصد  

المظاهر التي تتغير بشكل اقل سرعة من المظاهر السابقة مثل تطور المحاصيل 

 ونموها. الزراعية

التكرار أي تكراريتها من شهر او عدة اشهر او فترات طويلة  #صور قليلة 

 وتستخدم لرصد استعماالت األرض والمظاهر الجيومورفولوجية .

 

السرعة في الحصول على المعلومات: اذا تتميز وسائل االستشعار عن بعد 

رق المسح  في سرعة تقديم المعلومات عن المناطق المراد دراستها مقارنة بط 

 التقليدية والتي تتطلب اسهر وربما سنوات.
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