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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

 
 

 مراحل تطور علم االستشعار عن بعد

 مقدمة: 

قبل جوزيف وجاك  عنما صنع اول منطاد جوي من    1773ان التحليق في الجو يعود الى عام  

كم وبدون ركاب اعتمد على الهواء الساخن    ولكن بدايات االستشعار  12وحلق على ارتفاع  

  1858عن بعد تعود الى استخدام التصوير الجوي من قبل الفرنسي نادار من خالل المنطاد عام  

باريس من ارتفاع   أقدم  م80اذ صور مناطق  من  لمدينة بوسطن  الجوية  تعد الصورة   .

http://www.gis.ntu.edu.au/
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م( عام  630رة متوفرة في الوقت الحاضر أخذت بواسطة منطاد على ارتفاع )صو

1860  . 

قام االخوان رايت باختراع الطائرة والتحليق بها واعتبرت الحرب    1903وفي عام  

قام اوسكار   1929العالمية األولى دافع قوي ومهم لتطور االستشعار عن بعد, ففي عام  

استخدم كارل التصوير الجوي  1939في عام ب ادخال التصوير المتالحق لألرض و

في األبحاث الجغرافية, ثم جاءت الحرب العالمية الثانية والتي استخدم فيها االستشعار  

  1942عن بعد بشكل كبير في العلميات العسكرية وتحديد األهداف واالستطالع ,وعام  

عام   وفي  النفاثة  الطائرات  صناعي  1957استخدمت  قمر  اول  روسيا    اطلقت 

sputnik1  عام وفي  األرض  الصناعي   1958للدوران حول  القمر  أمريكا  اطلقت 

Explorer1    تم الحصول على أول صورة لسطح األرض التقطت    1960وفي عام

لألغراض الجيولوجية. وفي   Mercuryبواسطة الكاميرا المحمولة على متن القمر  

 تم الحصول على صور ملونه  1962عام 

القو  1965عام   األمريكية  اقترحت  الفضاء  وكالة  األمريكية على  الجوية    NASAة 

حيث   األرض,  عن سطح  المعلومات  لجمع  أقمار صناعية  سلسلة  وإطالق  صناعة 

  وسمي فيما بعد   1972عام    ERTS-1قامت وكالة الفضاء األمريكية  بإرسال القمر

Landsat-1  .وتم بعدها إطالق مجموعة أقمار تعني بدراسة األرض ومواردها 

استخدام اربع االت تصوير للحصول على الصور الفوتوغرافية وذلك باستخدام    تم

 األفالم االتية: 

 فيلم بانغورماتي بمرشحات خضر وحمر. -1

 فيلم اسود وابيض يتحسس االشعة تحت الحمراء. -2

 فيلم ملون يتحسس االشعة تحت الحمراء. -3

 

منها   لكل  مراحل  عدة  خالال  من  بعد  عن  االستشعار  تطور  خصائص لقد 

 ومميزات ويمكن تمييز مراحل االستشعار عن بعد كما يلي: 

 وتتميز باالتي: ( 1909-1839المرحلة االولى) -
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 طولها الزمني  -1

استخدمت فيها البالونات والمناطيد والحمام الزاجل والطائرات الورقية في التصوير    -2

 وتعد اولى المحاوالت في التصوير الجوي..

 لتصوير لذا سمية بمرحلة اختراع التصوير الفوتوغرافيارتبطت باختراع الة ا -3

استخدمت الصور المحصل عليها في هذه الفترة في مجالين رئيسيين هما عمل    -4

 الخرائط العامة واالستكشافات.

 

 وتميزت ب:( 1938-1909المرحلة الثانية )-

 تم خاللها اختراع الطائرات لذا تسمى بمرحلة اختراع الطائرات. -1

  1915تخدمت في بداية هذه المرحلة اجهزة تصوير عادية وفي اواخرها عام  اس  -2

 (. Brabrazonتم تصنيع الة تصوير خاصة بالطائرات من قبل)

وسائل    -3 في  سريع  تطور  االولى  العالمية  الحرب  بعد  وتحديدا  خاللها  حصل 

 الطيران واجهزت التصوير والعدسات.  

 هذه المرحلة الى االستخدام المدني. دخل استخدام الصور الجوية في  -4

 اصبح استعمال االفالم الملونة في التصوير شائعا.-5

 

تزامنت مع اندالع الحرب العالمية الثانية وتميزت  (  1960  -1939المرحلة الثالثة )-

 باالتي: 

 زاد استخدام الصور الجوية في مجال االستطالع و التجسس.  -1

المعا  -2 من  العديد  وتأسيس  انشاء  الصور  تم  تفسير  في  المتخصصة  والمراكز  هد 

 الجوية.
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تم ابتكار التصوير الجوي الليلي من قبل الروس واالمريكان عن طريق االضاءة  -3

 االصطناعية التي تلقي بواسطة مظالت جوية فتعطي االضاءة المطلوبة للتصوير. 

 زاد استخدام الصور الجوية في المجال المدني.   -4

يعد دخول االشعة تحت الحمراء في التصوير سمة مميزة لهذه المرحلة وهي ذات   -5

 انجاز كبير في علم االستشعار عن بعد. 

تحولت دراسة الصور الجوية من حالة الوصف الى حالة التحليل الكمي للمعلومات   -6

 التي تحويها. 

 

 ولحد االن  (   -1961المرحلة الرابعة )

 وتميزت باالتي: 

على   -1 للحصول  الجوي  الغالف  الى  فضال  الخارجي  للفضاء  االنسان  استخدام 

. 1960المعلومات فكانت النتيجة الحصول على اول صورة لسطح االرض التقطت

عام   االمريكية    1965وفي  الفضاء  وكالة  على  االمريكية  الجوية  القوة  اقترحت 

(NASAصناعة واطالق سلس )  لة اقمار صناعية لجمع المعلومات عن سطح االرض

عام   االمريكية  الفضاء  وكالة  قبل  من  صناعي  قمر  اول  اطالق  تم  وبالفعل 

( بعدها توالى  Landsat-1( الذي سمي فيما بعد ب)ERTS-1اطلق علية اسم )1972

 اطالق  االقمار الى الفضاء. 

تساعد   -2 والتي  الفوتوغرافية  غير  بالصور  يعرف  ما  ودراسة  ظهور  رؤية  على 

الطويلة  للموجات  والرادار  الحمراء,  )تحت  الطويلة  الموجات  باستخدام  االهداف 

 جدا( والقصيرة )فوق البنفسجية( من الطيف الكهرومغناطيسي.   

 تم صناعة االت تصوير متعددة االطياف بهدف دراسة الخواص الطيفية لألجسام. -3

 تميزت هذه المرحلة بنشاط بحثي كبير.  -4

 

 


