
 

 

 Lec23                         عن بعد االستشعار                       

 :  مقدمةال

ر المعليمدداا ال اراةيدد  ةددا المدديارد الربيعيدد  ياال تصددادي  صدديعتمددد ترددير لد بلددد علدد   مدد  ي  
يالصددعاعي  يرير ددا ل ياللددد السددتيدامتا ةددا التعميدد  الشددامل  يالتيرددير المسددت بلا ي ي دداد  لددي  
للمشدالتا المرتبرد  بداللد البلدد د ي ددد تعدددا لسدالي  يمصدادر  مدد  المعليمداا يمدن  دال  ا سددالي  
الت ليدي  ا عما  الميداعي  ياليرائر  ياال صاءاا يرير ا د اال لن التيس  ةا ال ا  د ال  البياعداا 

ديد  ريدر عمليد  ي ال اراةي  ل سياء من  يث ال  م المسا ا لي دة  التفاصي   علدا ا سدالي  الت لي
 رير الاةي  من  يث السرع  ةا ال صي  عل  المعليماا يد تتا د

ي دد شددتد العددالم اليديم تردديرا البيددرا ةددا ابتالدار رددر   ديدددي السددتالما   مد  البياعدداا عددن ا  دددا   
االرضي  دين اليصي  اليتدا يمتمسدتتا ي دي مدا يعدر  بعلدم االستشدعار عدن بعدد ل اال يةدر  دالا العلدم 

لدة الد   بياعاا الاا شميلي  لالبر يد د  لعلد  ياللفد  ل د  ي ةيائدد ليدرة النيدري سدعالالر ا ال  دا ل ممدا
لم ددداالا ميتلفددد  ل منددد  الدراسددداا المائيددد  يال راعيددد  ع اسدددتيدامت يتربي دددت ةدددا الدراسددداا اتسدددا

يال ييلي يدد  البيئيدد  يرير ددا ل يالتددا تعددد الاا ل ميدد  البددرة ةددا يضدد  يصدديار  اليرددر التعمييدد  
 ديالمست بلي  للبلدان ةا العالم

 
 ثانيا : تعريف ومفهوم االستشعار عن بعد :  

علد  معليمداا ( باعدت  دي علدم ي ةدن ال صدي   Remote Sensingالستشعار عن بعد ) ا يعر  
لمد  اللدد ا يدتم االتسدابتا ب تدا  استشدعار ال يا ري مدن يدت  ت ليد  معريداعن  سم لي معر   لي ظد

ال سدم  لددلمعبعند  مدن الال سم اي الظا ري المدريس  باستيدام الرا د  الالتريماعاريسدي  المععالسد  لي ا
ل معتددا  Remote Sensingسددمياا متر مدد  ترلدد  علدد  مصددرل  ري د ي عدداد عدددي تاي الظددا 

 االستشعار عن بعد اي الت س  العائا اي الالش  عن بعد اي الي ي  د 
ييشبت االستشعار عن بعد ةدا النيدر مدن الي دي  عمليد  ال دراءي ة راءتدد لتدال  الاللمداا  دا ةدا اليا د  

ت سدد  ت(   Sensors ) مستشددعراا اي المت سسدداااستشددعار عددن بعددد ل اال ت دديم عييعددد بدددير ال
 ال  الصف   ل يالمعرياا التا ت ص  عليتا عييعد اعما  دا عبضداا تتعاسد  من بالضيء المععال  

مددن الصددف   يي دديم  اسدديبد الع لددا مد  الميدد  الضدديء المددععال  مددن المسددا اا المضديئ  ي المظلمدد  
ليمالعد من تفسير المسا اا المظلم  من الصف   عل  اعتا م ميعد  سير ا  لي   ال  المعرياا يتفبت

من ال ري  الماليعد  لاللمداا ل بعدد اللدد تسدتري  تعدر  ال مد  التدا تاليعتدا الاللمداا يتفسدير معداعا 
 المعليماا التا تتضمعتا ال م  د 

 ليمداا  دي  مدديارد االر يبعبداري ليدرة ل ةدان االستشددعار عدن بعدد يتددد  الد  ال صدي  علدد  مع
 بدددز ت يليددد  معريددداا يدددتم االتسدددابتا ميا عتدددا يرصدددد ا يمرا بتتدددا مدددن يدددت  ت  ديت ديدددالربيعيددد  

االسلي   الدالد تصددر بدت  مباشر لتلد الميارد ل يان المعرياا تد  عل  لم   المستشعراا يبدين 
 الالتريماعاريسي  يتعالستا دسريح معالم االر  الميتلف  الرا   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 عن مراحل تطور االستشعار عن بعد :  تاريخيةلمحة ثالثاً :  
 م  ۱ۻ۹۳ايتدراع للد  التصديير ةدا عدام  ا يلد  لعلدم االستشدعار عدن بعدد معدالا ال  ي يد  بدداياالالاعا 

 م ل ري  ةرعسي  بياسر  البالين  ۳۸م عل  ارتفاع  ۹۳5۳يليالا لي  صيري من ال ي عام 
م الدالد سدا م بشدال  رئيسدا ةدا ترديير ردر   ۻ۹۱۸للرائري ةا عام  ا ييين رايانم  اء ايتراع 

م تدم  ۽۹۱۹م لمديع  ايرالي  ل يةا عام  ۹۱۸۱التصيير ال يد ل اال ايالا اي  صيري بالرائري عام 
 بالرائراا من  ب  ضابر ةا ستح ال ي البريراعا د ياص صييرتصميم يتصعي   تا  ت

ال ييد  يدت  ال در  العالميد  ا يلد  ل ي دد سداعد اللدد علد   يالاعا البداي  ال  ي ي  لتفسدير الصدير 
م ل  ۽۹۱۹ظتدير ا تد ي الرايدا الم سدم  ) الستيرييسدالي  ( يبنتند  لبعداد للصدير ال ييد  ةدا عددام 

م ةا عملياا التع ي  عن العفر ل نم ساعد ترير علم العدساا  ۸ۺ۹۱ياستيدما الصير ال يي  عام 
 يي  بم ايي  صايري د يلسدتمر اسدتيدام الصدير ال ييد  ةدا م ةا ال صي  عل  صير  ۼۻ۹۱عام 

لمعدار  شاسدع  د ىلد  لن اسدتيدما الصدير يلتعدا  اليدرائر الشدامل  يعملياا االستالشا  يال صدر 
ال ييد  ةدا عمليدداا الت سد  ةدا ال ددر  العالميد  الناعيدد  ل ياللدد لت ديدد ا  دددا  العسدالري  يت دددير 

 اليسائر ي صر ا د
يلم تالن لدة اليالياا المت دي ا مريالي  اد يبري ةا تفسير الصير ال يي  ععدد دييلتدا ةدا ال در   

مدرس  ت لي  الصير ال يي  التابع  لستح الب ري  ا مريالي  ةا عام  بزعشاءالعالمي  الناعي  لالا  اما 
ايد  ال در  د ندم ير ا اآلال  مدن المتيصصدين يالم للدين ةدا  دالا الم دا  بعدد عتالتا م ل  ۺۼ۹۱
يا دادا عددد المعا ددد يالماسسداا ا الاديميدد  يال امعداا التدا تدددر  ميضديع التصدديير   اعتشدرا

 مرال ا االاديميا ةا اليالياا المت دي ا مريالي   ۻ۹م ال   يالا  ۾ۼ۹۱ال يد عام 
يد  عدام يم  بداي  عصدر الفضداء ياالتصداالا با  مدار الصدعاعي  ل لرل دا الياليداا المت ددي ا مريال

م  1۽۹۱اليلدديمتر ل يةددا عددام  ۸ۺ۹م صددارييا لاددر  االستالشددا  الفضددائا علدد  ارتفدداع  ۾ۼ۹۱
ال مدددر الصدددعاعا ا ي  ل يبعدددد ا ارل دددا لمريالدددا لي  ا مار دددا ( السددداب )ارلددد  االت ددداد السددديةيتا 

 م د  ۹۱5۳الصعاعي  ةا عام 
 ل (  ۻ يمعدام ارت  لي  مرالب  مز يلد  ارلد  عليتدا )  ي ۽۾۹۱يتيالا االع ا اا  ت  تم ةا عام 

 ۺ۹۱1م ياعتتدا عدام  ۳۾۹۱ياستمر التصيير الفضائا ةا سلسل  ر تا ) لبيلي ( التا بدلا عام 
 م يض  ال مر الصعاعا ا مريالا العدساا  ۺ۹۱1م د يةا معتص  

 (Landsat-1 )  الفضدائا )لبيلي ي يمعا ( برعامج المعم   ةا مدار   ي  ا ر  ل يتب  برعامج
تم من يتلتا ارسا  نتث ر تا مز يل  د اال مري م  ۼ۹۱1ي ۻ۹۱1الالد استمر نماعي  لشتر مابين 

 لال اراةيدد  ل الاابدداا ل ال راعدد  ا التددا اسدتفادا مددن ت ددار  المعمدد  الفضدائا  يمدن ل ددم الم دداال
بيئا ل الر   يالمعاخ ل دراس  الب دار يالم يرداا اسدتيدام ا راضدا يرير دا د يمدن ل دم التليث ال

ا  مار ال الي  يالمست بلي  عل  سبي  الر   يالمعداخ ل دراسد  الب دار يالم يرداا ل دراسد  المديارد 
مسدت بلي  الربيعي  ل دراس  الميارد المائي  ل اسدتيدام ا راضدا يرير دا يمدن ا دم اال مدار ال اليد  يال

( ل ال مدر الصدعاعا  Ikonosال مدر الصدعاعا ا مريالدا ايالديع  )  -المنا  ال ال صر    عل  سبي 
( ل  Landsat - 7( ل ال مر الصعاعا ا مريالدا العدسداا )  Quick Birdا مريالا الييد بيرد ) 

 ير ا د( ير Spot( ل ال مر الصعاعا الفرعسا سبيا )  NOAAال مر الصعاعا االمريالا عيا ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 ( بان هناك اربعة عناصر اساسية يقوم عليها مبدأ االستشعار عن بعد وهي : 1يالحظ من الشكل ) 

 

 ( العناصر االساسية لالستشعار عن بعد1شكل )

 
 
 :  Radiation  Source مصدر االشعاع ) الطاقة (. 1

 Electromagneticييالدين ةدا معظمددت مصددرا اشدعاعيا عات ددا عدن الرا د  الالتريماعاريسددا ) 
Energy  التدا تددزتا مدن الشددم  يتتدزل  مددن م ميعد  البيددري مدن المي دداا الميتلفد  ةددا اريالتددا )

يتعدد الرا د  الالتريماعاريسدي   دا ا سدا  ةدا عمد  االستشدعار عدن بعددد ( د  ۺيت دظ الشدال  ر دم )
ا رضي  التا  لأل دا   ةيت ل ياللد الالتشا  ي يا  اليصائص الفي يايي  يالاليميايي  ي  ر ال ايي

يدرسدتا االستشدعار عدن بعدد ل ييتي د  لن يالدين لددة مفسدر يم لد  بياعداا االستشدعار عدن بعدد ةتددم 
ياليصددائص االشددعاعي  لمظددا ر سددر  ا ر  د يي صددد بالرا دد  اي الريدد   الامدد  للسددليد الريفددا

شدددالا  الرا ددد  التددا تتالدددين مدددن مددي تين اي مدددرالبتين ل المي ددد  اا باعتدددا شدددال  مددن الالتريماعاريسدد
ا ة يد  ي ميعتددا تعتشددر ةدا الفضدداء بشددال   ي دداالالتربائيد  ل ي ددا الشددا يلي  يالمي د  الماعاريسددي  

 متعاس  ل يالم صيد بالمتعاس  بان اميا  الرا   تسير بسرع  متسايي  تسايد سرع  الضيء د 
را   الالتريماعاريسدي  ا ي  ربيعدا ي دي الشدم  ياآليدر صدعاعا ل يعلد  اللدد ي عاد مصدرين لل

  عاد عيعان من االستشعار عن بعد  ما  

 

 



 

 

 

 ( االريا  المي ي  الميتلف  للري  الالتريماعاريساۺشال  )

ي دي العظدام  -(   passive systemلد عظدام االستشدعار عدن بعدد السدلبا اي اليامد  ) 

لمصددر الربيعدا للرا د  الالتريماعاريسدي  ي دي الشدم  ل مند  التصديير المرئدا الالد يعتمد علد  ا

باسددتيدام را دد  الضدديء المرئددا ) اللددين ا  مددر ل ا يضددر يا  ر  ( يال ددرارد ل ب يددث تعرلدد  

 االشع  الالتريماعاريسي  من الشم  ةتععال  من ا  سام ةيست بلتا  تا  االستشعار د

ي دي العظدام الدالد يعتمدد علد       ( Active System ) لفاعد  د  عظدام االستشدعار عدن بعدد ا 

المصدر الصعاعا للرا   الالتريماعاريسدي  ل ب يدث يصددر  تدا  االستشدعار اشدع  التريماعاريسدي  

تععال  من اال سام ييست بلتا من ا  سام نم يسدت بلتا  تدا  االستشدعار مدري ايدرة ل ي دي مدا يعدر  

 بالرادار 

العام  ا ساسا ةدا تصدعي  الصديري يربيعد  المعليمداا المسدتعبر  معتدا ل  يبعد الري  المي ا  ي

لالا ت سم صير االستشعار عن بعد تبعا للري  المي ا مند  الصدير المرئيد  ل الصدير ت دا ال مدراء 

ال راريد  ل الصدير الاا المي داا الميالرييد  د علمدا لن  ميدد  الصدير تالدين مرئيد  بربيعد  ال ددا  ل 

بم داالا ريفيد  معيعد  مند  اشدع  الضديء المرئدا اي مي داا ت دا  يلدت رير يلالن ال  عيع مدن الصد

 ال مراء اي مي اا  راري  اي مي اا ميالريي  ) ا ميا  ال صيري ( د


