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االستغالل األمثل للموارد الطبيعية )أراضى ـ معادن ـ زراعات ـ مياه( وتخطيط المدن  ان  
 Remote Sensingوحماية البيئة يتطلب معرفة علم حديث هو علم    "اإلستشعار عن بعد   

"، الذى يمكننا من الحصول على معلومات مستمرة عن األشياء المدروسة، دون أن يتوافر اتصال  
زة اإلحساس وهذه األشياء، وبناء على هذا التعريف.. فإن اإلستشعار عن بعد  مباشر بين أجه

 يشمل: 

 ) أ ( أسلوب الصور الجوية، وهو ما يعرف بـ " اإلستشعار الجوى "

 )ب( أسلوب األقمار الصناعية، وهو ما يسمى بـ " اإلستشعار الفضائى "

 

الموجات   ليشمل  يمتد  أن  يمكن  علماء  واالستشعار  يستخدمها  التى  الكهرومغناطيسية، 
الجيوفيزياء فى دراساتهم للمياه الجوفية، ومن الجائز أن يعطينا هذا التعريف الحق فى إعتبار ما  
يستخدمه األطباء من أشعة وموجات فىاكتشاف األمراض أحد أساليب اإلستشعار عن بعد. هذا  

ستطاعة أى منا معرفة إلى أين سوف تمتد  ومع تطور الكمبيوترواألقمار الصناعية لم يعد فى ا
 استخدامات اإلستشعار عن بعد ـ فى المستقبل القريب أو البعيد 

 

يتناول هذا المقرر أسلوب اإلستشعار الفضائى باستخدام األقمار الصناعية، التى تعد أكبر  
ية ـ وهذا  إنجازات القرن العشرين ـ بناء على ما جاء فى بحث ألحد معاهد التكنولوجيا األمريك 

الكتاب يغطى اهتمامات كثير من التخصصات ويعرض عدد من التطبيقات المتعددة المجاالت،  
حيث أنه يقع فى سبعة عشر محاضرة ، ويبدأ الكتاب بفصله األول الذى يعرض تعريفًا لألستشعار  

م األقمار  عن بعد، مشيرًا إلى مدى ضرورة وأهمية هذا العلم التطبيقى مع تقديم نبذة تاريخية أله
الصناعية   لألقمار  الرقمية  البيانات  الى   محاضرته  فى  المقرر   ينتقل  ذلك  وبعد  الصناعية، 
موضحًا أنواعها المختلفة وخصائص كل منها، وإلدراك المقصود بالبيانات الرقمية نتخيل أن صور  
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أرضية  القمر الصناعى تتكون من عدد هائل من النقاط األساسية والتى يمثل كل منها مساحة  
تختلف من قمر آلخر، وهذه المساحة تصدر إنبعاثات أو إنعكاسات كهر ومغناطيسية تلتقطها  
أجهزة القمر لترسل متوسطاتها ـ على عدة أطوال موجية تعرف بالقنوات ـ إلى محطات اإلستقبال  

 األرضية، ثم  يعرض المقرر أجهزة وبرامج اإلستشعار عن بعد. 

" معالجات البيانات الرقمية لألقمار الصناعية "  فيتعرض  وبعد ذلك ينتقل المقرر الى   
إلى التحليالت التفصيلية التى تجرى على أجزاء من الصورة تعرف بـ " النوافذ " وهذه التحليالت  
الطيفية   والصفوف  المتغيرات  وتحديد  الطيفى  االختالف  لمناطق  الدقيقة  المعرفة  من  تمكننا 

لرقمية والذى بإجرائه نحصل على خريطة طيفية تحدد مواقع  كعناصر ضرورية لتقسيم البيانات ا
بإجراء  النهائية  الخريطة  الحصول على  نواة  الخريطة  تعد هذه  للنظام، كما  المختلفة  المكونات 
المعالجات   مجموعات  الخامس  الفصل  يتناول  بينما   . المعملية  والتحليالت  الميدانية  الدراسات 

هنا يشير للمعامالت األقل شيوعًا، حيث أن كثيرًا من    الخاصة والنهائية، وحديث الخصوصية 
الصورة   إيضاح  زيادة  إلى  فى مجموعها  الخاصة  المعامالت  وتهدف  بالتقسيم  تنتهى  الدراسات 
الفضائية واستخالص قدر أكبر من المعلومات وتبسيط الخرائط الناتجة من تقسيم البيانات. ويشمل  

 لية: مفهوم التبسيط العمليات المختلفة التا

 حدود الوحدات الخرائطية )تقليل تعرج الخطوط(.  Smoothingتنعيم  -

التخلص من األذرع، والنقاط المعزولة، والوحدات ذات المساحات الصغيرة، ويتم التخلص    -
 من ذلك عن طريق الحذف أو اإلضافة، لمساحة الوحدة. 

 تفريغ الوحدات للحصول على الحدود  -

 

الجات النهائبة لتحويل الصورة الفضائية المعالجة إلى خريطة  و يتناول القرر كذلك المع 
بكل عناصرها من مقياس رسم، إحداثيات، ومفاتيح األستقراء  , ويدور الجزء واألخير من هذا  
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المقرر حول تطبيقات وعالقات اإلستشعار عن بعد، فيعرض بعض تطبيقات اإلستشعار الثروات 
الت  الجيولوجيا  الطبيعية عن بعد، وذلك مع شئ من  الجيومورفولوجيا،  بمجال األراضى،  فصيل 

  والغطاء النباتى، مشيرًا إلى إمكانية استخدام األسلوب المعروض فى مجاالت أخرى عديدة. 

       

أطلق أول قمر صناعى لدراسة الكرة األرضية، ومالحظاتها، وكان ذلك    1972فى عام  
بميالد علم جديد، هو علم اإلستشعار عن الكمبيوتر،    إيذانًا  بتقدم علم  يتطور  الذى أخذ  بعد، 

وتعدد أنواع األقمار الصناعية، حتى إنشأت أخيرًا درجاته العلمية المتخصصة، وحداثة هذا العلم 
 تدعونا إلى التعريف به قبل الحديث عنه. 

االستشعار عن بعد كعلم يمكننا من    (Dougging and Robinove, 1990)عرف   
اال بيانات  على  الطيفى  الحصول  والسلوك   reflectance data and spectralنعكاس 

behavior    لألشياء األرضية والتى يمكن أن تتحول إلى معلومات من خالل عمليات المعالجة
)التحليل( واألستقراء. وهذه البيانات يمكن الحصول عليها عن طريق تثبيت كاميرات بالطائرات  

مار الصناعية، كما يمكن الحصول على مثل هذه  أو وضع أجهزة إحساس على الطائرات واألق
البيانات بإستخدام األسبكترومتر خالل الدراسة المعملية أو أجهزة الراديومتر الخاصة بالدراسات 
الحقلية. ويختلف االستشعار عن بعد عن نظام المعلومات الجغرافية، ونظم المعالجة األحصائية  

 للبيانات فى كونه مصدرًا أيضًا للبيانات

 

Remote sensing enables us to extract some spectral data, reflecting the 
characteristics of earth objects, which can be transformed into 
information by processing and interpretation. These data can be obtained 
by cameras fixed on airplanes, sensors on board of airplanes and 
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satellite, pectrometers (in laboratories) and from hand held radiometers 
(in the field). Remote sensing is unique in that it can be used to collect 
data, unlike other techniques, such as cartography, geographic 
information system (GIS) or statistics, that must rely on data that are 
already available (Dougging and Robinove, 1990) ,( Abd El-Hady,(1992 

,2000) , (Ahmed, et,al (1998)  

 مختلفة لعلم اإلستشعار عن بعد:  Definitions وفيما يلى عرض لثالثة تعريفات   

ليات التى تسمح بالحصول على معلومات عن  بقصد باإلستشعار عن بعد مجموع العم  -أ
شئ ما على سطح األرض، دون أن يكون هناك اتصال مباشر بينه وبين جهاز التقاط المعلومات  

(Couzy, 1981) . 

اإلستشعار عن بعد هو ذلك العلم الذى يستخدم خواص الموجات الكهرومغناطيسية    -ب
electromagnetic waves   األشياء األرضية، أو من الجو، أو    المنعكسة، أو المنبعثة من

األقمار   بواسطة  الموجات  التقاط  أجهزة  وتحمل  عليها،  التعرف  فى  والمحيطات  البحار  مياه 
 (Alouges, 1977, Courel, 1985)الصناعية الطائرات والبالونات 

أنه    -جـ  على  بعد  االستشعار عن  إلى  ننظر  أن  يمكننا  األرضية..  الدراسات  ناحية  من 
الوسائل )طائرات، أو أقمار، وأجهزة التقاط البيانات، ومحطات االستقبال، ومجموعة  مجموعة  

برامج معالجة البيانات المستقبلة( التى تسمح  بفهم العناصر المكونة لألرض عن طريق خواصها  
 (Girard, 1977)الطيفية  
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